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Έρευνα: Στο  1/4  του ΑΕΠ  η
σκιώδης οικονομία  στην Ελλάδα
Στο 25%  του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομία*
στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί, παρότι οι έμμεσες μετρήσεις την εμφανίζουν
μειωμένη στο 23,5%-24% τα τελευταία χρόνια, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με
στατιστικά σφάλματα  ή/και ανακρίβειες  των  έμμεσων μεθόδων μέτρησης  (για παράδειγμα,
δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των μεταναστευτικών ροών). 

Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων  του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη
Τύπου  τα  ευρήματα  υπό  εξέλιξη  έρευνας  του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που
πραγματοποιήθηκε  σε  πανελλαδικό  δείγμα  15.000  ατόμων,  στο  πλαίσιο  έργου  του
ερευνητικού προγράμματος "Θαλής".

  Σύμφωνα  με  τον  κ.Βλάχο,  βασικοί  παράγοντες  αύξησης  του  φαινομένου  είναι  η  αίσθηση  μη
ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους, αλλά και οι
ανεπαρκείς έλεγχοι. Εντυπωσιακό πάντως είναι και το ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους και
εισφορές ...από ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), ενώ υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η
αδήλωτη εργασία. 

Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι 

Βάσει  των ευρημάτων  της μελέτης,  το ποσοστό  των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη σκιώδη
οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 60% κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση
των  ανέργων.  Τα  αντίστοιχα  ποσοστά  είναι  64,6%  για  τους  εργαζόμενους  στον  ιδιωτικό  τομέα,
61,3%  για  τους  συνταξιούχους,  60,7%  για  τους  αυτοαπασχολούμενους,  57,3%  για  τους
επιχειρηματίες  και 51,8%  για  τους δημόσιους υπαλλήλους. Οι  επιχειρηματίες συγκεντρώνουν  το
υψηλότερο ποσοστό  μεταξύ  όσων  κρίνουν  ότι  η  δραστηριότητα  στη  "σκιά"  της  οικονομίας  είναι
δικαιολογημένη  (52,4%),  ενώ  ακολουθούν:  αυτοαπασχολούμενοι  (50,4%),  άνεργοι  (46,7%),
εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%).  

Γιατί φοροδιαφεύγουν 

Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Ελληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία
ώς  δικαιολογημένη,  για  λόγους  που  σχετίζονται  (πολλαπλές  απαντήσεις)  με  τη  μη
ανταποδοτικότητα του υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι (82,3%),
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την άδικη κατανομή του (77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών
(72%). Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων "κοιτάζει" τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν
τελικά θα πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή
και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα.  

"Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά  (σε μηνιαία βάση) ανάμεσα
στα  (επίσημα)  έσοδα  και  τα  έξοδα  του  νοικοκυριού.  Το  έλλειμμα  αυξάνει  τις  πιθανότητες
συμμετοχής στη σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά προϊόντων δίχως
την έκδοση απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων από μη δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή
στη σκιώδη οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν,
σημαίνει  ότι  οι  πολίτες  θεωρούν  την  πιθανότητα  ελέγχου  πάρα  πολύ  μικρή"  υπογραμμίζει  ο
κ.Βλάχος. 

Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας 

Όσον  αφορά  την  αδήλωτη  εργασία,  η  ανάλυση  των  δεδομένων  που  συγκέντρωσε  το
Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα με τον κ.Βλάχο υψηλά ποσοστά τόσο
πλήρως  αδήλωτης,  όσο  και  μερικώς  αδήλωτης  εργασίας.  Για  τη  μερικώς  δηλωμένη  εργασία,  η
ανάλυση  των  δεδομένων  καταδεικνύει  ότι  αυτή  επικρατεί  στην  περίπτωση,  πρώτον,  του
συνδυασμού  της  έλλειψης  ελέγχων  και  του  μεγέθους  των  φορολογικών  και  ασφαλιστικών
εισφορών και, δεύτερον, των διαθέσιμων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30 ετών
(υψηλή προφορά- χαμηλή  ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι  να  εργάζονται στη σκιώδη
οικονομία και μάλιστα σε θέσεις εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους). 

Προτάσεις 

Κατά  τον  κ.Βλάχο, αν οι δραστηριότητες  της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν  επιτυχώς στην
επίσημη,  αυτό  θα  σήμαινε  αύξηση  του ΑΕΠ  και  θα  εναρμονιζόταν  με  την  κοινοτική  στρατηγική
"Ευρώπη  2020"  για  την  οικονομική  ανάπτυξη/κοινωνική  ένταξη.  "Δυστυχώς  η πολιτεία  θεσπίζει
πολιτικές με στόχο  την πάταξη  της φοροδιαφυγής, οι οποίες εστιάζουν στην παύση  -κατάργηση-
των δραστηριοτήτων της σκιώδους οικονομίας και όχι στη μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία"
υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει να μεταφέρει τις δραστηριότητες της σκιώδους
οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις καταργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη, θα
πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής πεδία: 

-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου. 

-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φοροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό
να  ταυτίζεται  ο  οφειλέτης  βεβαιωμένων  φόρων ως  φοροφυγάς)  και  β)για  την  τόνωση  του περί
δικαίου  αισθήματος  (π.χ.  με  άρση  βουλευτικής  ασυλίας  ή  κατάργηση  του  ακαταδίωκτου  σε
περίπτωση φοροδιαφυγής). 

-Στην  αύξηση  των  ελέγχων  τόσο  στον  αριθμό  όσο  και  στην  αποτελεσματικότητά  τους  και  στη
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θέσπιση  ειδικών  φορέων/ομάδων  εργασίας  για  τους  ελέγχους  αυτούς  (ειδικευμένες  ομάδες
εργασίας  θα  πρέπει  να  αναλαμβάνουν  τον  έλεγχο  μικρών  επιχειρήσεων,  μεσαίων,  μεγάλων
επιχειρήσεων  και  ελευθέρων  επαγγελματιών  οι  οποίοι  δεν  απασχολούν  προσωπικό,  καθώς  ο
τρόπος φοροδιαφυγής  και  εισφοροδιαφυγής  διαφοροποιείται). Παράλληλα προτείνεται  η  μείωση
των  φορολογικών  συντελεστών,  με  τρόπο  που  δεν  θα  αφορά  τις  συμφωνίες  στο  πλαίσιο  του
προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.  "Για παράδειγμα,  να  είναι αφορολόγητες  οι  "νέες
επενδύσεις εκ του μηδενός (Greenfield)" για ορισμένη χρονική περίοδο" κατέληξε. 

Περισσότερα  στοιχεία  θα  παρουσιαστούν  στη  διάρκεια  του  Διεθνούς  Συνεδρίου  με  τίτλο
"International Conference on International Business 2017" (ICIB2017) από τις 18 έως τις 21 Μαΐου
2017, που συνδιοργανώνει  το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους  του  ξενοδοχείου Grand
Hotel Palace. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ICIB2017 θα διεξαχθούν και τρία πάνελ του Κέντρου
Αριστείας  Jean Monnet  "Research  on  Crucial  Issues  of  European  Integration"  με  θέματα  που
αφορούν τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον δημοσιονομικό, τραπεζικό
και επενδυτικό τομέα. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΣΤΟ 25% ΤΟΥ ΑΕΠ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ

«Ζει και βασιλεύει» η
«παραοικονομία» στην
Ελλάδα
17/05/2017 - 15:31

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η
σκιώδης οικονομία* στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί,
παρότι οι έμμεσες μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη στο 23,5%-24% τα
τελευταία χρόνια, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με
στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων
μέτρησης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  
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 Newsroom

Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρουσιάζοντας
σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου
Σκιώδους Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων,
στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού προγράμματος "Θαλής".

Σύμφωνα με τον κ.Βλάχο, βασικοί
παράγοντες αύξησης του
φαινομένου είναι η αίσθηση μη
ανταποδοτικότητας των
φορολογικών βαρών και έλλειψης
δικαίου στην κατανομή τους, αλλά
και οι ανεπαρκείς έλεγχοι.
Εντυπωσιακό πάντως είναι και το
ποσοστό όσων δεν πληρώνουν
φόρους και εισφορές ...από
ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω στο
10%-20%), ενώ υψηλή εμφανίζεται
γενικότερα η αδήλωτη εργασία.

Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι

Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμμετέχουν
στη σκιώδη οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 60% κι απογειώνεται στο
71,6% στην περίπτωση των ανέργων. Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους
εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3% για τους συνταξιούχους, 60,7% για τους
αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8% για τους δημόσιους
υπαλλήλους. Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων
κρίνουν ότι η δραστηριότητα στη "σκιά" της οικονομίας είναι δικαιολογημένη (52,4%),
ενώ ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον
ιδιωτικό τομέα (42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%).

Γιατί φοροδιαφεύγουν

Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Ελληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη
σκιώδη οικονομία ώς δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται (πολλαπλές
απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα του υψηλού φορολογικού βάρους που
επωμίζονται οι φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη κατανομή του (77,1%) και τη
χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). Ποσοστό 46,6% των
ερωτηθέντων "κοιτάζει" τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν τελικά θα
πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει τη
φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα.

"Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία
βάση) ανάμεσα στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του νοικοκυριού. Το έλλειμμα
αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των εξόδων
από την π.χ. αγορά προϊόντων δίχως την έκδοση απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων
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από μη δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά το
γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι
πολίτες θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή" υπογραμμίζει ο κ.Βλάχος.

Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας

Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το
Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα με τον κ.Βλάχο υψηλά
ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο και μερικώς αδήλωτης εργασίας. Για τη
μερικώς δηλωμένη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή
επικρατεί στην περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και του
μεγέθους των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον, των
διαθέσιμων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30 ετών (υψηλή
προφορά- χαμηλή ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη
σκιώδη οικονομία και μάλιστα σε θέσεις εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από
τα δικά τους).

Προτάσεις

Κατά τον κ.Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν
επιτυχώς στην επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν με την
κοινοτική στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη.
"Δυστυχώς η πολιτεία θεσπίζει πολιτικές με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι
οποίες εστιάζουν στην παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων της σκιώδους
οικονομίας και όχι στη μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία" υπογράμμισε και
πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει να μεταφέρει τις δραστηριότητες της σκιώδους
οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις καταργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την
ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής πεδία:

-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού
πλαισίου

-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φοροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν
είναι θεμιτό να ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων ως φοροφυγάς) και
β)για την τόνωση του περί δικαίου αισθήματος (π.χ. με άρση βουλευτικής ασυλίας ή
κατάργηση του ακαταδίωκτου σε περίπτση φοροδιαφυγής)

-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά τους
και στη θέσπιση ειδικών φορέων/ομάδων εργασίας για τους ελέγχους αυτούς
(ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών
επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών οι
οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής και
εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται). Παράλληλα προτείνεται η μείωση των
φορολογικών συντελεστών, με τρόπο που δεν θα αφορά τις συμφωνίες στο πλαίσιο
του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. «Για παράδειγμα, να είναι
αφορολόγητες οι "νέες επενδύσεις εκ του μηδενός (Green欄�eld)" για ορισμένη χρονική
περίοδο» κατέληξε.

Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με
τίτλο «International Conference on International Business 2017» (ICIB2017) από τις 18
έως τις 21 Μαΐου 2017, που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους
χώρους του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου
ICIB2017 θα διεξαχθούν και τρία πάνελ του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet
«Research on Crucial Issues of European Integration» με θέματα που αφορούν τρεις
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον δημοσιονομικό, τραπεζικό
και επενδυτικό τομέα.
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Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Έρευνα: Στο 1/4 του ΑΕΠ η σκιώδης οικονομία στην
Ελλάδα

Στο  25%  του  επίσημου  ΑΕΠ  υπολογίζεται  ότι  κινείται  κατά  μέσο  όρο  η  σκιώδης
οικονομία*  στην  Ελλάδα,  η  οποία  εκτιμάται  ότι  έχει  αυξηθεί,  παρότι  οι  έμμεσες
μετρήσεις  την  εμφανίζουν μειωμένη στο 23,5%-24%  τα  τελευταία χρόνια, για λόγους
που σχετίζονται μεταξύ άλλων με στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων
μεθόδων  μέτρησης  (για  παράδειγμα,  δεν  λαμβάνεται  υπόψη  η  επίδραση  των
μεταναστευτικών ροών). 

Τα  παραπάνω  υποστήριξε  ο  καθηγητής  Βασίλης  Βλάχος,  διδάσκων  του  Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρουσιάζοντας
σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου Σκιώδους
Οικονομίας,  που  πραγματοποιήθηκε  σε  πανελλαδικό  δείγμα  15.000  ατόμων,  στο
πλαίσιο έργου του ερευνητικού προγράμματος "Θαλής".

 Σύμφωνα με τον κ.Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η αίσθηση
μη ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους,
αλλά  και  οι  ανεπαρκείς  έλεγχοι.  Εντυπωσιακό  πάντως  είναι  και  το  ποσοστό  όσων  δεν
πληρώνουν φόρους και εισφορές ...από ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), ενώ
υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η αδήλωτη εργασία. 

Στη  σκιώδη  οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι 

Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη
σκιώδη  οικονομία  κυμαίνεται  κατά  μέσο  όρο  γύρω στο  60%  κι  απογειώνεται στο  71,6%
στην περίπτωση των ανέργων. Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους
στον  ιδιωτικό  τομέα,  61,3%  για  τους  συνταξιούχους,  60,7%  για  τους
αυτοαπασχολούμενους,  57,3%  για  τους  επιχειρηματίες  και  51,8%  για  τους  δημόσιους
υπαλλήλους.  Οι  επιχειρηματίες  συγκεντρώνουν  το  υψηλότερο  ποσοστό  μεταξύ  όσων
κρίνουν ότι η δραστηριότητα στη "σκιά" της οικονομίας είναι δικαιολογημένη (52,4%), ενώ
ακολουθούν:  αυτοαπασχολούμενοι  (50,4%),  άνεργοι  (46,7%),  εργαζόμενοι  στον  ιδιωτικό
τομέα (42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%).  

Γιατί φοροδιαφεύγουν 

Ως προς  τα αίτια,  τέσσερις στους δέκα Ελληνες θεωρούν  τη δραστηριότητα στη σκιώδη
οικονομία ώς δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται  (πολλαπλές απαντήσεις) με  τη
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΑΠΟ
ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ. ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ.
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Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη ΑνάρτησηΑρχική σελίδα

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Αναρτήθηκε από Apo Alo στις 3:18 μ.μ.   

μη  ανταποδοτικότητα  του  υψηλού  φορολογικού  βάρους  που  επωμίζονται  οι
φορολογούμενοι  (82,3%),  την άδικη  κατανομή  του  (77,1%)  και  τη  χαμηλή ποσότητα  και
ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων "κοιτάζει" τι
πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν τελικά θα πληρώσει τους φόρους, περίπου το
42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν
τα υψηλά πρόστιμα.  

"Η συμμετοχή στη σκιώδη  οικονομία προσδιορίζεται από  τη  διαφορά  (σε μηνιαία βάση)
ανάμεσα  στα  (επίσημα)  έσοδα  και  τα  έξοδα  του  νοικοκυριού.  Το  έλλειμμα  αυξάνει  τις
πιθανότητες  συμμετοχής  στη  σκιώδη  οικονομία  (είτε  μείωση  των  εξόδων  από  την  π.χ.
αγορά προϊόντων δίχως την έκδοση απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων από μη δηλωμένο
εισόδημα). Η  μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη  οικονομία, παρά  το  γεγονός  ότι  οι πολίτες
δηλώνουν  ότι  οι  έλεγχοι  την  αποθαρρύνουν,  σημαίνει  ότι  οι  πολίτες  θεωρούν  την
πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή" υπογραμμίζει ο κ.Βλάχος. 

Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας 

Όσον  αφορά  την  αδήλωτη  εργασία,  η  ανάλυση  των  δεδομένων  που  συγκέντρωσε  το
Παρατηρητήριο  Σκιώδους  Οικονομίας  καταδεικνύει  σύμφωνα  με  τον  κ.Βλάχο  υψηλά
ποσοστά  τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο και μερικώς αδήλωτης  εργασίας. Για  τη μερικώς
δηλωμένη  εργασία,  η  ανάλυση  των  δεδομένων  καταδεικνύει  ότι  αυτή  επικρατεί  στην
περίπτωση,  πρώτον,  του  συνδυασμού  της  έλλειψης  ελέγχων  και  του  μεγέθους  των
φορολογικών  και  ασφαλιστικών  εισφορών  και,  δεύτερον,  των  διαθέσιμων  αποφοίτων
τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  κάτω  των  30  ετών  (υψηλή  προφορά-  χαμηλή  ζήτηση,  με
αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη σκιώδη οικονομία και μάλιστα σε θέσεις
εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους). 

Προτάσεις 

Κατά τον κ.Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν επιτυχώς
στην  επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση  του ΑΕΠ και θα  εναρμονιζόταν με  την κοινοτική
στρατηγική  "Ευρώπη 2020" για την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη.  "Δυστυχώς η
πολιτεία θεσπίζει πολιτικές με στόχο  την πάταξη  της φοροδιαφυγής, οι οποίες  εστιάζουν
στην  παύση  -κατάργηση-  των  δραστηριοτήτων  της  σκιώδους  οικονομίας  και  όχι  στη
μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία" υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει
να  μεταφέρει  τις  δραστηριότητες  της  σκιώδους  οικονομίας  στην  επίσημη,  αντί  να  τις
καταργήσει,  με  ό,τι  αυτό  συνεπάγεται  για  την  ανάπτυξη,  θα  πρέπει  να  εστιάσει  μεταξύ
άλλων στα εξής πεδία: 

-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου. 

-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φοροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν είναι
θεμιτό να ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων ως φοροφυγάς) και β)για την τόνωση
του  περί  δικαίου  αισθήματος  (π.χ.  με  άρση  βουλευτικής  ασυλίας  ή  κατάργηση  του
ακαταδίωκτου σε περίπτωση φοροδιαφυγής). 

-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά τους και
στη  θέσπιση  ειδικών  φορέων/ομάδων  εργασίας  για  τους  ελέγχους  αυτούς  (ειδικευμένες
ομάδες εργασίας θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων,
μεγάλων  επιχειρήσεων  και  ελευθέρων  επαγγελματιών  οι  οποίοι  δεν  απασχολούν
προσωπικό,  καθώς  ο  τρόπος  φοροδιαφυγής  και  εισφοροδιαφυγής  διαφοροποιείται).
Παράλληλα προτείνεται η μείωση  των φορολογικών συντελεστών, με  τρόπο που δεν θα
αφορά τις συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. "Για
παράδειγμα, να είναι αφορολόγητες οι  "νέες επενδύσεις εκ  του μηδενός  (Greenfield)" για
ορισμένη χρονική περίοδο" κατέληξε. 

Περισσότερα στοιχεία  θα παρουσιαστούν στη  διάρκεια  του Διεθνούς Συνεδρίου με  τίτλο
"International Conference on  International Business 2017" (ICIB2017) από τις 18 έως τις
21 Μαΐου  2017, που  συνδιοργανώνει  το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  στους  χώρους  του
ξενοδοχείου Grand Hotel Palace. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ICIB2017 θα διεξαχθούν
και  τρία  πάνελ  του  Κέντρου  Αριστείας  Jean  Monnet  "Research  on  Crucial  Issues  of
European  Integration"  με  θέματα  που  αφορούν  τρεις  προκλήσεις  που  αντιμετωπίζει  η
Ευρωπαϊκή Ένωση στον δημοσιονομικό, τραπεζικό και επενδυτικό τομέα. 
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Οικονομία
 

Στο  δυσθεώρητο  25% η  σκιώδης
οικονομία  στην Ελλάδα
Ερευνα του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 17/05/2017,  17:45  | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17/05/2017,  17:45

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η σκιώδης
οικονομία* στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί, παρότι οι έμμεσες
μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη στο 23,5%-24% τα τελευταία χρόνια, για λόγους
που σχετίζονται μεταξύ άλλων με στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων
μεθόδων μέτρησης (για παράδειγμα, δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των
μεταναστευτικών ροών). 

Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρουσιάζοντας
σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου Σκιώδους
Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων, στο
πλαίσιο έργου του ερευνητικού προγράμματος "Θαλής".

Σύμφωνα με τον κ. Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η
αίσθηση μη ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και έλλειψης δικαίου στην
κατανομή τους, αλλά και οι ανεπαρκείς έλεγχοι. Εντυπωσιακό πάντως είναι και το
ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους και εισφορές ...από ιδεολογία (υπολογίζεται
γύρω στο 10%-20%), ενώ υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η αδήλωτη εργασία.

Σημειώνεται ότι η σκιώδης οικονομία περιλαμβάνει τις παράνομες δραστηριότητες που
συνεπάγονται την παροχή των νόμιμων αγαθών και υπηρεσιών και όχι τις παράνομες
δραστηριότητες που συνεπάγονται την παροχή των παράνομων αγαθών και υπηρεσιών

Σε ό,τι αφορά τη μέτρηση της σκιώδους οικονομίας, στην Ελλάδα παρατηρείται
(έμμεση έρευνα) ότι η σκιώδης οικονομία μειώθηκε τα τελευταία χρόνια (περίπου
23,5%-24%). Η μείωση αποδίδεται σε στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των
έμμεσων μεθόδων μέτρησης, στη μετεγκατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων σε
γειτονικές χώρες της ΕΕ με χαμηλότερα ποσοστά φορολογίας και στην αύξηση της
χρήσης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας πληρωμών.

Στη  σκιώδη  οικονομία  προστρέχουν επτά  στους δέκα  άνεργοι

Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη
σκιώδη οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 60% κι απογειώνεται στο 71,6%
στην περίπτωση των ανέργων. 

Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3%
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για τους συνταξιούχους, 60,7% για τους αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους
επιχειρηματίες και 51,8% για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων κρίνουν ότι η
δραστηριότητα στη "σκιά" της οικονομίας είναι δικαιολογημένη (52,4%), ενώ
ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον
ιδιωτικό τομέα (42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%). 

Γιατί φοροδιαφεύγουν

Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Ελληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη σκιώδη
οικονομία ώς δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται (πολλαπλές απαντήσεις) με
τη μη ανταποδοτικότητα του υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι
φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη κατανομή του (77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και
ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). 

Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων "κοιτάζει" τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει
αν τελικά θα πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει
τη φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα. 

«Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία
βάση) ανάμεσα στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του νοικοκυριού. Το έλλειμμα
αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των εξόδων
από την π.χ. αγορά προϊόντων δίχως την έκδοση απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων
από μη δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά το
γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι
πολίτες θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή» υπογραμμίζει ο κ. Βλάχος.

Υψηλά  ποσοστά  αδήλωτης εργασίας

Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το
Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα με τον κ. Βλάχο υψηλά
ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο και μερικώς αδήλωτης εργασίας. 

Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή
επικρατεί στην περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και του
μεγέθους των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον, των διαθέσιμων
αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30 ετών (υψηλή προφορά- χαμηλή
ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη σκιώδη οικονομία και
μάλιστα σε θέσεις εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους).

Προτάσεις

Κατά τον κ. Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν
επιτυχώς στην επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν με την
κοινοτική στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική
ένταξη. 

«Δυστυχώς η πολιτεία θεσπίζει πολιτικές με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι
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οποίες εστιάζουν στην παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων της σκιώδους
οικονομίας και όχι στη μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία» υπογράμμισε και
πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει να μεταφέρει τις δραστηριότητες της σκιώδους
οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις καταργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την
ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής πεδία:

-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού
πλαισίου

-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α) για την φοροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν
είναι θεμιτό να ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων ως φοροφυγάς) και β) για
την τόνωση του περί δικαίου αισθήματος (π.χ. με άρση βουλευτικής ασυλίας ή
κατάργηση του ακαταδίωκτου σε περίπτση φοροδιαφυγής)

-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά τους
και στη θέσπιση ειδικών φορέων/ομάδων εργασίας για τους ελέγχους αυτούς
(ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών
επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι
δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής
διαφοροποιείται). 

Παράλληλα προτείνεται η μείωση των φορολογικών συντελεστών, με τρόπο που δεν θα
αφορά τις συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.
«Για παράδειγμα, να είναι αφορολόγητες οι "νέες επενδύσεις εκ του μηδενός
(Greenfield)" για ορισμένη χρονική περίοδο» κατέληξε.

Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με
τίτλο «International Conference on International Business 2017» (ICIB2017) από τις 18
έως τις 21 Μαΐου 2017, που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους
χώρους του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace. 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ICIB2017 θα διεξαχθούν και τρία πάνελ του Κέντρου
Αριστείας Jean Monnet «Research on Crucial Issues of European Integration» με
θέματα που αφορούν τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον
δημοσιονομικό, τραπεζικό και επενδυτικό τομέα.

 

© Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. 
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του site διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική
χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς
γραπτή άδεια του εκδότη.
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Καθημερινή ροή ενημέρωσης... για κάθε γούστο!

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Θεματικές ενότητες του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet στο
πλαίσιο του 8ου ICIB 2017

Το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει τρεις θεματικές ενότητες
(sessions) και μία κεντρική ομιλία στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διεθνή Επιχειρηματικότητα (8th
International Conference International Business – ICIB 2017) που θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace
στη Θεσσαλονίκη (οδός Μοναστηρίου 305) στις 19-21 Μαΐου 2017.  
Το Κέντρο Αριστείας λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο 2015 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, φιλοξενούμενο στο
Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
To Κέντρο Αριστείας Jean Monnet συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και συμμετέχει στο Διεθνές
Συνέδριο με θεματικές ενότητες που αφορούν τις επενδυτικές πολιτικές στην ΕΕ και το Επενδυτικό Πρόγραμμα
Juncker, τη Δημοσιονομική Ένωση της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Όλες οι συνεδρίες θα γίνουν
στην αγγλική γλώσσα. Συγκεκριμένα, το “8o Διεθνές Συνέδριο για τη Διεθνή Επιχειρηματικότητα” φιλοξενεί τις
παρακάτω δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet: 

1.«EU Investment Policies – The Investment Plan for Europe (Juncker Plan)» το Σάββατο 20 Μαΐου 2017 στις
09:00-11:00 (Session VI), με ομιλητές κατά σειρά τον κ. Nicholas Jennett (Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και
Προϊστάμενο της Επενδυτικής Ομάδας για την Ελλάδα, Eυρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), τον κ. Εμμανουήλ
Βλαχογιάννη (Α’ Αντιπρόεδρο του ΕΒΕΘ), τον Ευρωβουλευτή κ. Γεώργιο Κύρτσο, τον κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο
(Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας και θεματικό συντονιστή του Κέντρου Αριστείας στον ερευνητικό
άξονα «Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση») και τον κ.Απόστολο Κιόχο (Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου
Μακεδονίας). Η θεματική αυτή ενότητα συνδιοργανώνεται με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης και θα συντονιστεί από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών (ΔΕΣ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κα. Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, Ακαδημαϊκή Συντονίστρια του
Κέντρου Αριστείας.

Ο κ. Nicholas Jennett θα μιλήσει για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Στη συνέχεια, ο κ.
Εμμανουήλ Βλαχογιάννης θα επισημάνει τις ευκαιρίες των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
Έπειτα, ο Ευρωβουλευτής κ. Γεώργιος Κύρτσος θα αναφερθεί στην αγωνιώδη αναζήτηση μιας αναπτυξιακής
στρατηγικής στην Ελλάδα. Ο επ. Καθηγητής κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος θα μιλήσει για τις πολιτικές, οικονομικές
και επενδυτικές πτυχές του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη που πρότεινε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κ. Juncker. Τη συνεδρία θα κλείσει ο επ. Καθηγητής κ. Απόστολος Κιόχος με θέμα τον Ευρωπαϊκό
Συμβουλευτικό Χάρτη Επενδύσεων ως βασικό εργαλείο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. 

2. «EU Fiscal Union» την Κυριακή 21 Μαΐου 2017 στις 09:00-10:20 (Session X), με ομιλητές κατά σειρά τον κ.
Δημήτρη Σκιαδά (Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας) και τον κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο (Επίκουρο
Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας). Η συνεδρία θα συντονιστεί από τονΚαθηγητή του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Χρήστο Νίκα, θεματικό συντονιστή του Κέντρου
Αριστείας στον άξονα «Ανάπτυξη της ΕΕ». Ο αν. Καθηγητής κ. Δ. Σκιαδάς θα μιλήσει για το καίριο ζήτημα της
διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος ως βάσης για μια Δημοσιονομική Ένωση και θα δώσει έμφαση στα
διδάγματα που απορρέουν από τους ελέγχους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο επ. Καθηγητής κ. Ι.
Παπαδόπουλος θα θέσει το ερώτημα αν το μείγμα πολιτικής για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης μπορεί
να οδηγήσει σε μια Δημοσιονομική Ένωση.

3. Κεντρική ομιλία με θέμα «Τhe EU Investment Plan - The Extension of EFSI - Challenges and Opportunities» την
Κυριακή στις 10:20-11:00 (Session ΧΙ), με κεντρική ομιλήτρια την Ευρωβουλευτή κα. Μαρία Σπυράκη. Βασικό
θέμα της ομιλίας είναι οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την επέκταση του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. 

4. «EU Banking Union» την Κυριακή 21 Μαΐου 2017 στις 11:30-13:00 (Session XΙΙ), με ομιλητές κατά σειρά τον κ.
Ιωσήφ Κτενίδη (Αναπληρωτή Καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), τους κκ. Ιωάννη
Παπαδόπουλο και Απόστολο Κιόχο (Επίκουρους Καθηγητές Πανεπιστημίου Μακεδονίας), την κα. Κορνηλία
Βικελίδου (Υποψήφια Διδάκτορα Πανεπιστημίου Μακεδονίας) και την κα. Μάρθα Καββαθά (Νομική Υπηρεσία της
Τράπεζας της Ελλάδας). Τη συνεδρία θα συντονίσει ο Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ κ. Λάμπρος
Κοτσίρης. Ο αν. Καθηγητής κ. Ιωσήφ Κτενίδης θα μιλήσει για τις θεσμικές πτυχές της Τραπεζικής Ένωσης και πιο
συγκεκριμένα για τον σταδιακό μετασχηματισμό των αρμοδιοτήτων της ΕΕ για την εσωτερική αγορά μετά την
χρηματοπιστωτική κρίση. Στη συνέχεια, οι επ. Καθηγητές κκ. Ιωάννης Παπαδόπουλος και Απόστολος Κιόχος θα
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Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη ΑνάρτησηΑρχική σελίδα

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Αναρτήθηκε στις Πέμπτη, Μαΐου 18, 2017 

αναφερθούν στο σχέδιο διαρθρωτικής τραπεζικής μεταρρύθμισης της ΕΕ (European Glass – Steagall Act). Η κα.
Κορνηλία Βικελίδου, θα αναφερθεί στην περίπτωση της ΤράπεζαςBank Monte dei Paschi di Siena υπό το πρίσμα
της αποτελεσματικής Τραπεζικής Ένωσης. Τέλος, η κα. Μάρθα Καββαθά θα μιλήσει για το καίριο ζήτημα των
αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος στο πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης και την αλληλεπίδραση μεταξύ
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ενιαίου Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB). 

Με την επιχορήγηση του προγράμματος της ΕΕ Erasmus+ 

*Για τη συμμετοχή στο «8ο Διεθνές συνέδριο για Διεθνή Επιχειρηματικότητα» απαιτείται εγγραφή και καταβολή
χρηματικού ποσού όπως ορίζεται στην ιστοσελίδα www.icib.eu. Ειδικά για τους φοιτητές, η εγγραφή στο διεθνές
συνέδριο είναι μόνον 25 ευρώ, χωρίς συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ ή τα ελαφρά γεύματα. 

Για την παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων (sessions) του Κέντρου Αριστείας, που φιλοξενούνται στο «8ο
Διεθνές Συνέδριο για τη Διεθνή Επιχειρηματικότητα», η εγγραφή ανέρχεται στο ποσόν των 25 ευρώ ανά θεματική
ενότητα και θα καταβληθεί στους οργανωτές του Διεθνούς Συνεδρίου. Ειδικά για τους φοιτητές, η παρακολούθηση
των sessions του Κέντρου Αριστείας είναι δωρεάν, χωρίς συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ ή τα ελαφρά γεύματα. 

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης από το Κέντρο Αριστείας. 

**Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
danag@uom.gr (κα. Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ακαδημαϊκή Συντονίστρια του Κέντρου
Αριστείας) ή apalla@uom.edu.gr (υποψ. Διδάκτωρ κα. Πάλλα, υπεύθυνη διοικητικής υποστήριξης Κέντρου
Αριστείας) ή να καλέσετε στο 2310 891 644.
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Τετάρτη, 17 Μαΐου, 2017
Τελευταία ενημέρωση: 15:27
 

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομία* στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί, παρότι οι έμμεσες
μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη στο 23,5%-24% τα τελευταία χρόνια, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των
έμμεσων μεθόδων μέτρησης (για παράδειγμα, δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των μεταναστευτικών ροών). Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης
Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό
εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων, στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού
προγράμματος "Θαλής".

Σύμφωνα με τον κ.Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η αίσθηση μη ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και έλλειψης δικαίου στην
κατανομή τους, αλλά και οι ανεπαρκείς έλεγχοι. Εντυπωσιακό πάντως είναι και το ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους και εισφορές ...από ιδεολογία
(υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), ενώ υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η αδήλωτη εργασία.

Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι

Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη σκιώδη οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 60% κι απογειώνεται
στο 71,6% στην περίπτωση των ανέργων. Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3% για τους συνταξιούχους, 60,7% για
τους αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8% για τους δημόσιους υπαλλήλους. Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό
μεταξύ όσων κρίνουν ότι η δραστηριότητα στη "σκιά" της οικονομίας είναι δικαιολογημένη (52,4%), ενώ ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι
(46,7%), εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%).

Γιατί φοροδιαφεύγουν
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Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Ελληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία ώς δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται (πολλαπλές
απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα του υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη κατανομή του (77,1%) και τη
χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων "κοιτάζει" τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν τελικά
θα πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα.

"Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία βάση) ανάμεσα στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του νοικοκυριού. Το έλλειμμα
αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά προϊόντων δίχως την έκδοση απόδειξης είτε αύξηση των
εσόδων από μη δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν,
σημαίνει ότι οι πολίτες θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή" υπογραμμίζει ο κ.Βλάχος.

Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας

Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα με τον κ.Βλάχο
υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο και μερικώς αδήλωτης εργασίας. Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή
επικρατεί στην περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και του μεγέθους των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον, των
διαθέσιμων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30 ετών (υψηλή προφορά- χαμηλή ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη
σκιώδη οικονομία και μάλιστα σε θέσεις εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους).

Προτάσεις

Κατά τον κ.Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν επιτυχώς στην επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν με
την κοινοτική στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη. "Δυστυχώς η πολιτεία θεσπίζει πολιτικές με στόχο την πάταξη της
φοροδιαφυγής, οι οποίες εστιάζουν στην παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων της σκιώδους οικονομίας και όχι στη μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία"
υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει να μεταφέρει τις δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις καταργήσει, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής πεδία:

-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου

-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φοροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό να ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων ως φοροφυγάς)
και β)για την τόνωση του περί δικαίου αισθήματος (π.χ. με άρση βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του ακαταδίωκτου σε περίπτση φοροδιαφυγής)

-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά τους και στη θέσπιση ειδικών φορέων/ομάδων εργασίας για τους ελέγχους αυτούς
(ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών οι
οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται). Παράλληλα προτείνεται η μείωση των φορολογικών
συντελεστών, με τρόπο που δεν θα αφορά τις συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. «Για παράδειγμα, να είναι αφορολόγητες οι
"νέες επενδύσεις εκ του μηδενός (Greenfield)" για ορισμένη χρονική περίοδο» κατέληξε.

Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «International Conference on International Business 2017» (ICIB2017) από
τις 18 έως τις 21 Μαΐου 2017, που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace. Κατά τη διάρκεια του
Συνεδρίου ICIB2017 θα διεξαχθούν και τρία πάνελ του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet «Research on Crucial Issues of European Integration» με θέματα που
αφορούν τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον δημοσιονομικό, τραπεζικό και επενδυτικό τομέα._
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Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Στα  45 δις ευρώ  η  "σκοτεινή  οικονομία"

Στο 25%  του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η
σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί, 
οι έμμεσες μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη στο 23,5% -24%  τα
τελευταία χρόνια. 

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομία
στην ΕλλάδαΤα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό εξέλιξη έρευνας του
Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα
15.000 ατόμων, στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής». 

Σύμφωνα με τον κ. Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η αίσθηση
μη ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και έλλειψης δικαίου στην κατανομή
τους, αλλά και οι ανεπαρκείς έλεγχοι.  

Εντυπωσιακό πάντως είναι και το ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους και εισφορές
...από ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), ενώ υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η
αδήλωτη εργασία. 
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Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι   
  
Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που
συμμετέχουν στη σκιώδη οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο
60%  κι απογειώνεται στο 71,6%  στην περίπτωση των ανέργων. 
Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6%  για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό
τομέα, 61,3%  για τους συνταξιούχους, 60,7%  για τους
αυτοαπασχολούμενους, 57,3%  για τους επιχειρηματίες και 51,8%  για τους
δημόσιους υπαλλήλους. 

  
Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων
κρίνουν ότι η δραστηριότητα στη « σκιά»  της οικονομίας είναι
δικαιολογημένη (52,4% ), ενώ ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι (50,4% ),
άνεργοι (46,7% ), εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (42,5% ), δημόσιοι
υπάλληλοι (32,4% ) και συνταξιούχοι (30,7% ).  

Γιατί φοροδιαφεύγουν  
Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Έλληνες θεωρούν τη δραστηριότητα
στη σκιώδη οικονομία ως δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται με τη
μη ανταποδοτικότητα του υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι
φορολογούμενοι (82,3% ), την άδικη κατανομή του (77,1% ) και τη χαμηλή
ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72% ). 

  
Ποσοστό 46,6%  των ερωτηθέντων « κοιτάζει»  τι πράττουν οι γύρω του, πριν
αποφασίσει αν τελικά θα πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42%  εκτιμά ότι
η ηθική αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και 73,9%  πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν
τα υψηλά πρόστιμα. 
«Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε
μηνιαία βάση) ανάμεσα στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του
νοικοκυριού.Το έλλειμμα αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη σκιώδη

Ας ξεσηκωθούμε - Δεν
είναι μνημόνιο. Είναι
κατοχικό διάταγμα
κατάλυσης του
Συντάγματος, διάλυσης

της Βουλής και παράδοσης της
χώρας
Έχει σημασία λοιπόν να κατανοήσουμε, ότι
αυτή η κυβέρνηση, μέσα από μια ύπουλη
διαχείριση υποτιθέμενων οικονομικών
μεγεθών, και   στη β...

ΑΝ ΑΥΤΟ, ΔΕΝ ΛΕΓΕΤΑΙ
ΞΕΦΤΙΛΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΟΥ,
ΕΛΛΗΝΑ, ΠΩΣ

ΛΕΓΕΤΑΙ;;;;
Αν αυτό λέγεται ... "πατριωτικός χώρος", να
μην ξεράσω;;; Και να διευκρινίσω πως εξαιρώ
τον Κωνσταντίνο Πλεύρη. Να μονιά...

ΟΣΟΙ (ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
ΝΑ) ΤΡΩΝΕ
...ΚΟΥΤΟΧΟΡΤΟ, ΝΑ
ΜΗΝ ΔΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ!

(ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΤΟ ...'ΜΠΑΧΑΛΟ'!)
 ... και ν' αρχίσουν ν΄' αναρωτιούνται:  "ΜΑ ΤΙ
ΕΧΟΥΝ ΠΑΘΕΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑ...

ΕΣΠΕΥΣΜΕΝΑ ΣΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Σε
σοβαρή κατάσταση ο γ.γ.
του υπουργείου Παιδείας
 Αυτή την ώρα, σύμφωνα με

πληροφορίες ο Γιάννης Παντής νοσηλεύεται
στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του
νοσοκομείου ΚΑΤ όπου και θα παραμε...

Μνημόνιο μόνο με 141
ψήφους! Μπράβο Ηλία!
Μετά την αποβολή της Χρυσής
Αυγής , μπορούν να τα
περάσουν ακόμη και με 141
βουλευτές… Τι ευνοϊκές

συμπτώσεις για την κυβέρνηση!  ...

EKTAKTO ! AΛΒΑΝΟ-
ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ
ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ! (βιντεο)

 ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΠΗΡΑΝ ΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ...... Η
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΙ...

Προς ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
UNILEVER ΓΙΑ ΕΒΓΑ
ΠΑΓΩΤΑ ΚΑΙ
ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Και η δική μου
απάντηση
  Πριν από λίγα λεπτά, έφτασαν στα ΑΤΤΙΚΑ
ΝΕΑ, με διαφορά λίγων λεπτών, τα παρακάτω
mail από την UNILEVER για την διαφήμιση
των παγωτώ...

Θα πάθετε τη πλάκα της
ζωής σας! ΜΑΝΤΕΨΤΕ τι
σημαίνει «NASA» στα…
ΕΒΡΑΪΚΑ!!! (4 βίντεο)
Θα πάθετε τη πλάκα της ζωής

σας, ιδιαίτερα εσείς που είσαστε οπαδοί μιας
αμερικανικής «κρατικής υπηρεσίας» που
ελέγχετα από το...

Νίκος Γκατζογιάννης:
"Αυτό που δεν
συνειδητοποιούν είναι
πόσο επικίνδυνος είναι ο
Τσίπρας"

    Όραμά του,  μια Ελλάδα απομονωμένη από
την υπόλοιπη Ευρώπη και με ένα επίπεδο
φτώχειας που οι πολίτες της χώρας δεν
έχουν δει εδώ κ...
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οικονομία (είτε μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά προϊόντων δίχως την
έκδοση απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων από μη δηλωμένο εισόδημα). 
Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες
δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι πολίτες 
την πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή»  υπογραμμίζει ο κ. Βλάχος.

Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας 
   
Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που
συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει
σύμφωνα με τον κ.Βλάχο υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο και
μερικώς αδήλωτης εργασίας. 

  
Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει
ότι αυτή επικρατεί στην περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης
ελέγχων και του μεγέθους των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών
και, δεύτερον, των διαθέσιμων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω
των 30 ετών (υψηλή προφορά- χαμηλή ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί
πτυχιούχοι να εργάζονται στη σκιώδη οικονομία και μάλιστα σε θέσεις
εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους).  
  
Προτάσεις 
   
Κατά τον κ. Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας
μεταφέρονταν επιτυχώς στην επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και
θα εναρμονιζόταν με την κοινοτική στρατηγική "Ευρώπη 2020"  για την
οικονομική ανάπτυξη/ κοινωνική ένταξη. "Δυστυχώς η πολιτεία θεσπίζει
πολιτικές με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι οποίες εστιάζουν στην
παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων της σκιώδους οικονομίας και όχι
στη μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία"  υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι
αν η Ελλάδα θέλει να μεταφέρει τις δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας
στην επίσημη, αντί να τις καταργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την
ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής πεδία:  
-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του
φορολογικού πλαισίου.  
-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φοροδιαφυγή (για
παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό να ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων
ως φοροφυγάς) και β)για την τόνωση του περί δικαίου αισθήματος (π.χ. με
άρση βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του ακαταδίωκτου σε περίπτωση
φοροδιαφυγής).  
-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην
αποτελεσματικότητά τους και στη θέσπιση ειδικών φορέων/ ομάδων
εργασίας για τους ελέγχους αυτούς (ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα πρέπει
να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων
επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι δεν απασχολούν
προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής
διαφοροποιείται).  

«Άφωνος» ο Πούτιν
περιμένοντας τον Τσίπρα
– Ο Ρώσος πρόεδρος
κοιτούσε το ρολόι και ο
Έλληνας

πρωθυπουργός… έπλενε τα χέρια
του! (VIDEO)
Σε λίγο εμφανίζεται ο κ. Τσίπρας
επιδεικνύοντας τα χέρια του: «Πρόεδρε
Πούτιν, πήγα να πλύνω τα χέρια μου προτού
έρθω σε εσάς» του είπ...

Anonymous
Το πρώτο, αλλά δεν το λέωhttps://youtu.
b…Περισσότερα »

Anonymous
Παιδακια.......Το να δω κανα ξεμπαρκο α
ρ…Περισσότερα »

Anonymous
Ρε παιδια;Ας μου εξηγήσει κάποιος την σ
η…Περισσότερα »

ΠΟΠΗ ΣΟΥΦΛΗ
... και μετά, πως θα έχω την χαρά να σο
υ…Περισσότερα »

Anonymous
Αχβαχ και ξανα άχ και βαχ! Ποιος Έλληνα
ς…Περισσότερα »

Anonymous
Εσυ, KATI Θα ξερεις.

Anonymous
https://www.youtube.com/watch?v=d9JW
FNAZ…Περισσότερα »

Σχολίασαν

Η λίστα ιστολογίων μου

Ελευθερη σκεψη
Ο μεγάλος αδερφός είναι
ΕΔΩ: Η ΧΟΥΝΤΑ τωην
ΣΥΡΙΖΟΑΝΕΛ καλεί σε
απολογία στην Κρατική
Ασφάλεια (Τμήμα
αντιμετώπισης Ρατσιστικής
βίας) τα μέλη της

Πατριωτικής Ένωσης Ωραιοκάστρου! -
*Στο facebook της Πατριωτικής Ένωσης
Ελλήνων Πολιτών Ωραιοκάστρου
διαβάζουμε:* *Ο μεγάλος αδερφός είναι
ΕΔΩ.Με πανομοιότυπες κλίσεις σε απολογία...

gianniotis.gr
Ναυάγιο στο Eurogroup: Ο
απόλυτος εξευτελισμός - Ένα
ακόμη ναυάγιο, ένα ακόμη
Βατερλό χρεώνεται στην
κυβέρνηση της αριστεράς και
στον μέγα διαπραγματευτή
Ευκλείδη Τσακαλώτο. Η

συνάντηση, δεν κατέληξε σε ...

eglimatikotita.blogspot
«Φάμπρικα» επιδομάτων σε
«μαϊμού» δικαιούχους στην
Πάτρα - "Φάμπρικα" πλαστών
επιδομάτων τοκετού σε άτομα
που δεν τα δικαιούνταν
αποκάλυψε η έρευνα των
"αδιάφθορων" της ΕΛ.ΑΣ μετά από

καταγγελία στο ΙΚΑ της Πάτρας...

ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ
Αλβανοί εξτρεμιστές έκαψαν την
ελληνική σημαία και κατέστρεψαν
μνημείο της ελληνικής μειονότητας -
Σε νέα πρόκληση κατά της Ελλάδας
προχώρησαν εξτρεμιστικοί κύκλοι στην
Αλβανία καίγοντας ελληνική σημαία στο
χωριό Κρανιά του Δελβίνου. Το κάψιμο τη
σημαί...

SCRIPTA MANENT

Ο Βαρθολομαίος, ο Τραμπ, ο ναός της
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Κοινοποίηση:

Το ελληνικό
χρέος και η
Οδύσσεια μέ...

Ψηφίζουν στη
Βουλή -

Διαδηλώνουν
στ...

ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ
ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤ
Α ΛΟΓ...

Αρχαγγελικά
μηνύματα...

"ΚΟΥΡΑΓΙΟ ε...

Οι Ελληνίδες
πουλάνε τα
ωάριά τους ...

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚ
Ο: Τί

συμβαίνει στα
Ελλη...

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής),
θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας
για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν
με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου
φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’
οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο. 
Ο διαχειριστής του ιστολόγιου δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει.
Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό
σας, έχετε υπόψιν σας τα ακόλουθα: 
● Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και
προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή
και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογίες. 
● Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια. 
● Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την
ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση. 
● Με βάση τα παραπάνω η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων χωρίς καμία
άλλη προειδοποίηση. 
● Επιπλέον σας τονίζουμε ότι το ιστολόγιο λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου τα σχόλια
δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν, μόλις αυτό καταστεί εφικτό.

Αναρτήθηκε από ΠΟΠΗ ΣΟΥΦΛΗ στις 10:53 μ.μ. 
Ετικέτες ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράλληλα προτείνεται η μείωση των φορολογικών συντελεστών, με τρόπο
που δεν θα αφορά τις συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος
δημοσιονομικής προσαρμογής. "Για παράδειγμα, να είναι αφορολόγητες οι
"νέες επενδύσεις εκ του μηδενός (Greenfield)"  για ορισμένη χρονική
περίοδο"  κατέληξε.  
Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς
Συνεδρίου με τίτλο "International Conference on International Business
2017"  (ICIB2017) από τις 18 έως τις 21 Μαΐου 2017, που συνδιοργανώνει
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του ξενοδοχείου Grand Hotel
Palace. 
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ICIB2017 θα διεξαχθούν και τρία πάνελ του
Κέντρου Αριστείας Jean Monnet "Research on Crucial Issues of European
Integration"  με θέματα που αφορούν τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
Ευρωπαϊκή Ένωση στον δημοσιονομικό, τραπεζικό και επενδυτικό τομέα.

Πηγή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

↓ Εμφάνιση όλων ↓

Ο Βαρθολομαίος, ο Τραμπ, ο ναός της
Αναστάσεως και η "Εκκλησία" του
...Σατανά! - *Π*ώς να μην πάρουν φωτιά οι
θεωρίες συνωμοσίας με αυτό το καρέ του
Τραμπ; Ορισμένοι από τους ισχυρότερους
άνδρες του πλανήτη βάζουν τα χέρια τους π...

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ®
Γέννα σε πισίνα ή στο σπίτι σας -
Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι ο
τρόπος με τον οποίο θα έρθει στη ζωή ένα
μωρό μπορεί να επηρεάσει την μετέπειτα
πορεία του. Υπάρχουν εναλλακτικο...

E F E N P R E S S - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Απειλεί με παραίτηση ο
Α.Τσίπρας και άμεση
προσφυγή στις κάλπες αν
δεν βρεθεί λύση για το χρέος
- *της Μαρίνας Νικολάκη*
*Ραγδαίες αναμένεται να είναι οι
εξελίξεις μετά το τέλος του

σημερινού Eurogroup, αφού οι πληροφορίες
θέλουν παρασκηνιακά να έχει απ...

Αφύπνιση Συνείδησης
Πώς να απαντήσετε στο κάλεσμα – 3
τρόποι για να θυμηθείτε γιατί η ψυχή
σας διάλεξε αυτό τον τρόπο ζωής - Πως
θα αναγνωρίσετε και θα απαντήσετε στο
κάλεσμα; Πως θα ανακαλύψετε γιατί η ψυχή
σας διάλεξε αυτό τον τρόπο ζωής; Είναι απλό:
πρέπει να καταλάβετε πως ...

elatora
Ετοιμάζεται για τον νέο μετάΤσίπρα
φορέα ο κουβαλητής της τσάντας του
αείμνηστου Γιαννόπουλου και βγαίνει
από «αριστερά»: Αχρείαστα (και κάποια
αντισυνταγματικά) τα μέτρα… Τα
35.000 ευρώπουλα το μήνα
χρειαζούμενα; - Aπό το «PRESS-GR»
_____________________________________
______________________________ Για
επώδυνα και αχρείαστα που ολο εάν κάποια
από αυτά είναι σύμφωνα ...

ITHOMI NEWS
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ: ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ
στέλνουν τον Τσίπρα σε ΕΚΛΟΓΕΣ; Σε
λίγους μήνες από σήμερα μπορεί να
μην παντελονιάζουν τα 10.000 ευρώ το
μήνα!!! - [image: Αποτέλεσμα εικόνας για
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ: ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ στέλνουν
τον Τσίπρα σε ΕΚΛΟΓΕΣ; Σε λίγους μήνες από
σήμερα μπορεί να μην παντελονιάζουν τα
10.00...

Ακόλουθοι  (1139) Επόμενα

Παρακολούθηση

Αναγνώστες

Γίνετε ο πρώτος από τους φίλους σας στον
οποίο αρέσει

Αττικά Νέα Ενημέρ…
2.192 "Μου αρέσει!"

Μου αρέσει η Σελίδα! Κοινοποιήστε

Ενημέρωση από το Facebook

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από το Google για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση
διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από
μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie.
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Αυξάνεται η οικονομία που… κρύβεται- Έφτασε το 25% του ΑΕΠ
Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα ανέργους-Φοροδιαφυγή και από… ιδεολογία!

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομία* στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί, παρότι οι

έμμεσες μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη στο 23,5%-24% τα τελευταία χρόνια, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με στατιστικά

σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης (για παράδειγμα, δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των μεταναστευτικών ροών).

Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου

Μακεδονίας, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που

πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων, στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής».

Σύμφωνα με τον κ.Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η αίσθηση μη ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και

έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους, αλλά και οι ανεπαρκείς έλεγχοι. Εντυπωσιακό πάντως είναι και το ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους και

εισφορές …από ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), ενώ υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η αδήλωτη εργασία.

Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα ανέργους

Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη σκιώδη οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 60%

κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση των ανέργων. Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3% για

τους συνταξιούχους, 60,7% για τους αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8% για τους δημόσιους υπαλλήλους. Οι

επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων κρίνουν ότι η δραστηριότητα στη «σκιά» της οικονομίας είναι δικαιολογημένη

(52,4%), ενώ ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και

συνταξιούχοι (30,7%).

Γιατί φοροδιαφεύγουν

Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Ελληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία ώς δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται

(πολλαπλές απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα του υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη

κατανομή του (77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων «κοιτάζει» τι πράττουν

οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν τελικά θα πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και 73,9%

πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα.

«Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία βάση) ανάμεσα στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του νοικοκυριού.

Το έλλειμμα αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά προϊόντων δίχως την έκδοση

απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων από μη δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες

δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι πολίτες θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή» υπογραμμίζει ο κ.Βλάχος.

Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας
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Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα με

τον κ.Βλάχο υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο και μερικώς αδήλωτης εργασίας. Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, η ανάλυση των

δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή επικρατεί στην περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και του μεγέθους των φορολογικών

και ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον, των διαθέσιμων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30 ετών (υψηλή προφορά- χαμηλή

ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη σκιώδη οικονομία και μάλιστα σε θέσεις εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από

τα δικά τους).

Προτάσεις

Κατά τον κ.Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν επιτυχώς στην επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και θα

εναρμονιζόταν με την κοινοτική στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη. «Δυστυχώς η πολιτεία θεσπίζει

πολιτικές με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι οποίες εστιάζουν στην παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων της σκιώδους οικονομίας και

όχι στη μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία» υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει να μεταφέρει τις δραστηριότητες της σκιώδους

οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις καταργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής πεδία:

-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου

-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φοροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό να ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων ως

φοροφυγάς) και β)για την τόνωση του περί δικαίου αισθήματος (π.χ. με άρση βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του ακαταδίωκτου σε περίπτση

φοροδιαφυγής)

-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά τους και στη θέσπιση ειδικών φορέων/ομάδων εργασίας για τους

ελέγχους αυτούς (ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων

και ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται).

Παράλληλα προτείνεται η μείωση των φορολογικών συντελεστών, με τρόπο που δεν θα αφορά τις συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος

δημοσιονομικής προσαρμογής. «Για παράδειγμα, να είναι αφορολόγητες οι «νέες επενδύσεις εκ του μηδενός (Green�eld)» για ορισμένη χρονική

περίοδο» κατέληξε.

Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «International Conference on International Business 2017»

(ICIB2017) από τις 18 έως τις 21 Μαΐου 2017, που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ICIB2017 θα διεξαχθούν και τρία πάνελ του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet «Research on Crucial Issues of

European Integration» με θέματα που αφορούν τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον δημοσιονομικό, τραπεζικό και

επενδυτικό τομέα.

*Η σκιώδης οικονομία περιλαμβάνει τις παράνομες δραστηριότητες που συνεπάγονται την παροχή των νόμιμων αγαθών και υπηρεσιών και όχι τις

παράνομες δραστηριότητες που συνεπάγονται την παροχή των παράνομων αγαθών και υπηρεσιών

Στην Ελλάδα παρατηρείται (έμμεση έρευνα) ότι η σκιώδης οικονομία μειώθηκε τα τελευταία χρόνια (περίπου 23,5%-24%). Η μείωση αποδίδεται σε

στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης, στη μετεγκατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες

της ΕΕ με χαμηλότερα ποσοστά φορολογίας και στην αύξηση της χρήσης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας πληρωμών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Έρευνα: Στο 1/4 του ΑΕΠ η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο
όρο η σκιώδης οικονομία* στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι
έχει  αυξηθεί,  παρότι  οι  έμμεσες  μετρήσεις  την  εμφανίζουν
μειωμένη στο 23,5%-24% τα τελευταία χρόνια, για λόγους που
σχετίζονται  μεταξύ  άλλων  με  στατιστικά  σφάλματα  ή/και
ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης (για παράδειγμα,
δεν  λαμβάνεται  υπόψη  η  επίδραση  των  μεταναστευτικών
ροών). 

Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου
τα  ευρήματα  υπό  εξέλιξη  έρευνας  του  Παρατηρητηρίου  Σκιώδους  Οικονομίας,  που
πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων, στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού
προγράμματος "Θαλής".

  Σύμφωνα  με  τον  κ.Βλάχο,  βασικοί  παράγοντες  αύξησης  του  φαινομένου  είναι  η  αίσθηση  μη
ανταποδοτικότητας  των  φορολογικών  βαρών  και  έλλειψης  δικαίου  στην  κατανομή  τους,  αλλά  και  οι
ανεπαρκείς  έλεγχοι.  Εντυπωσιακό  πάντως  είναι  και  το  ποσοστό  όσων  δεν  πληρώνουν  φόρους  και
εισφορές  ...από  ιδεολογία  (υπολογίζεται  γύρω  στο  10%-20%),  ενώ  υψηλή  εμφανίζεται  γενικότερα  η
αδήλωτη εργασία. 

Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι 

Βάσει  των  ευρημάτων  της  μελέτης,  το  ποσοστό  των  ερωτηθέντων  που  συμμετέχουν  στη  σκιώδη
οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 60% κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση  των
ανέργων. Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3% για τους
συνταξιούχους, 60,7% για  τους αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για  τους  επιχειρηματίες  και 51,8%  για
τους δημόσιους υπαλλήλους. Οι  επιχειρηματίες συγκεντρώνουν  το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων
κρίνουν ότι η δραστηριότητα στη "σκιά" της οικονομίας είναι δικαιολογημένη (52,4%), ενώ ακολουθούν:
αυτοαπασχολούμενοι  (50,4%),  άνεργοι  (46,7%),  εργαζόμενοι  στον  ιδιωτικό  τομέα  (42,5%),  δημόσιοι
υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%). 

Γιατί φοροδιαφεύγουν 

Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Ελληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία ώς
δικαιολογημένη,  για  λόγους που σχετίζονται  (πολλαπλές απαντήσεις) με  τη μη ανταποδοτικότητα  του
υψηλού  φορολογικού  βάρους  που  επωμίζονται  οι  φορολογούμενοι  (82,3%),  την  άδικη  κατανομή  του
(77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών  (72%). Ποσοστό 46,6% των
ερωτηθέντων "κοιτάζει" τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν τελικά θα πληρώσει τους φόρους,
περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν
τα υψηλά πρόστιμα. 

"Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από  τη διαφορά  (σε μηνιαία βάση) ανάμεσα στα
(επίσημα)  έσοδα  και  τα  έξοδα  του  νοικοκυριού. Το  έλλειμμα αυξάνει  τις πιθανότητες συμμετοχής στη
σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά προϊόντων δίχως την έκδοση απόδειξης
είτε αύξηση των εσόδων από μη δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά
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Αναρτήθηκε από Δ.Α.Κ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ στις 1:19 π.μ. 

Ετικέτες ΠΟΛΙΤΙΚΗ

το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι πολίτες θεωρούν
την πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή" υπογραμμίζει ο κ.Βλάχος. 

Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας 

Όσον αφορά  την αδήλωτη  εργασία, η ανάλυση  των δεδομένων που συγκέντρωσε  το Παρατηρητήριο
Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα με τον κ.Βλάχο υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης,
όσο  και  μερικώς  αδήλωτης  εργασίας.  Για  τη  μερικώς  δηλωμένη  εργασία,  η  ανάλυση  των  δεδομένων
καταδεικνύει ότι αυτή επικρατεί στην περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και του
μεγέθους  των  φορολογικών  και  ασφαλιστικών  εισφορών  και,  δεύτερον,  των  διαθέσιμων  αποφοίτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30 ετών (υψηλή προφορά- χαμηλή ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί
πτυχιούχοι  να  εργάζονται  στη  σκιώδη  οικονομία  και  μάλιστα  σε  θέσεις  εργασίας  πολύ  χαμηλότερων
προσόντων από τα δικά τους). 

Προτάσεις 

Κατά  τον  κ.Βλάχο,  αν  οι  δραστηριότητες  της  σκιώδους  οικονομίας  μεταφέρονταν  επιτυχώς  στην
επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν με την κοινοτική στρατηγική "Ευρώπη
2020" για την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη. "Δυστυχώς η πολιτεία θεσπίζει πολιτικές με στόχο
την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι οποίες εστιάζουν στην παύση  -κατάργηση- των δραστηριοτήτων της
σκιώδους οικονομίας και όχι στη μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία" υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι
αν η Ελλάδα θέλει να μεταφέρει τις δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις
καταργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής
πεδία:

-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου. 

-Στην  αλλαγή  του  νομοθετικού πλαισίου  α)για  την φοροδιαφυγή  (για παράδειγμα,  δεν  είναι  θεμιτό  να
ταυτίζεται  ο  οφειλέτης  βεβαιωμένων  φόρων  ως  φοροφυγάς)  και  β)για  την  τόνωση  του  περί  δικαίου
αισθήματος  (π.χ.  με  άρση  βουλευτικής  ασυλίας  ή  κατάργηση  του  ακαταδίωκτου  σε  περίπτωση
φοροδιαφυγής).

-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά τους και στη θέσπιση
ειδικών φορέων/ομάδων εργασίας για τους ελέγχους αυτούς (ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα πρέπει να
αναλαμβάνουν  τον  έλεγχο  μικρών  επιχειρήσεων,  μεσαίων,  μεγάλων  επιχειρήσεων  και  ελευθέρων
επαγγελματιών  οι  οποίοι  δεν  απασχολούν  προσωπικό,  καθώς  ο  τρόπος  φοροδιαφυγής  και
εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται). Παράλληλα προτείνεται η μείωση των φορολογικών συντελεστών, με
τρόπο που δεν θα αφορά τις συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.
"Για παράδειγμα, να είναι αφορολόγητες οι "νέες επενδύσεις εκ του μηδενός  (Greenfield)" για ορισμένη
χρονική περίοδο" κατέληξε. 

Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια  του Διεθνούς Συνεδρίου με  τίτλο  "International
Conference  on  International  Business  2017"  (ICIB2017)  από  τις  18  έως  τις  21  Μαΐου  2017,  που
συνδιοργανώνει  το  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  στους  χώρους  του  ξενοδοχείου  Grand  Hotel  Palace.
Κατά  τη διάρκεια  του Συνεδρίου  ICIB2017 θα διεξαχθούν και  τρία πάνελ  του Κέντρου Αριστείας Jean
Monnet "Research on Crucial Issues of European Integration" με θέματα που αφορούν τρεις προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον δημοσιονομικό, τραπεζικό και επενδυτικό τομέα. 
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Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο
όρο η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι
έχει αυξηθεί.

Παρόλα αυτά οι έμμεσες μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη στο 23,5%-24% τα
τελευταία χρόνια, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με στατιστικά σφάλματα
ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης (για παράδειγμα, δεν λαμβάνεται
υπόψη η επίδραση των μεταναστευτικών ροών).

Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρουσιάζοντας
σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΑΛΗΣ»

Ερευνα: Στο 1/4 του ΑΕΠ
υπολογίζεται η σκιώδης οικονομία
στην Ελλάδα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EUROKINISSI
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Σκιώδους Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων,
στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής».

Σύμφωνα με τον κ.Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η
αίσθηση μη ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και έλλειψης δικαίου στην
κατανομή τους, αλλά και οι ανεπαρκείς έλεγχοι. Εντυπωσιακό πάντως είναι και το
ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους και εισφορές ...από ιδεολογία (υπολογίζεται
γύρω στο 10%-20%), ενώ υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η αδήλωτη εργασία.

Στη  σκιώδη  οικονομία* προστρέχουν επτά  στους δέκα  άνεργοι

Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμμετέχουν
στη σκιώδη οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 60% κι απογειώνεται στο
71,6% στην περίπτωση των ανέργων. Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους
εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3% για τους συνταξιούχους, 60,7% για τους
αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8% για τους δημόσιους
υπαλλήλους. Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων
κρίνουν ότι η δραστηριότητα στη "σκιά" της οικονομίας είναι δικαιολογημένη
(52,4%), ενώ ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι (46,7%),
εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και
συνταξιούχοι (30,7%).

Γιατί φοροδιαφεύγουν

Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Ελληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη
σκιώδη οικονομία ώς δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται (πολλαπλές
απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα του υψηλού φορολογικού βάρους που
επωμίζονται οι φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη κατανομή του (77,1%) και τη
χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). Ποσοστό 46,6% των
ερωτηθέντων «κοιτάζει» τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν τελικά θα
πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει τη
φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα. 

«Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία
βάση) ανάμεσα στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του νοικοκυριού. Το έλλειμμα
αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των εξόδων
από την π.χ. αγορά προϊόντων δίχως την έκδοση απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων
από μη δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά το
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γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι
πολίτες θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή» υπογραμμίζει ο
κ.Βλάχος.

Υψηλά  ποσοστά  αδήλωτης εργασίας

Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το
Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα με τον κ.Βλάχο υψηλά
ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο και μερικώς αδήλωτης εργασίας. Για τη μερικώς
δηλωμένη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή επικρατεί στην
περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και του μεγέθους των
φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον, των διαθέσιμων αποφοίτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30 ετών (υψηλή προφορά- χαμηλή ζήτηση, με
αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη σκιώδη οικονομία και μάλιστα σε
θέσεις εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους).

Προτάσεις

Κατά τον κ.Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν
επιτυχώς στην επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν με
την κοινοτική στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική
ένταξη. «Δυστυχώς η πολιτεία θεσπίζει πολιτικές με στόχο την πάταξη της
φοροδιαφυγής, οι οποίες εστιάζουν στην παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων
της σκιώδους οικονομίας και όχι στη μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία»
υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει να μεταφέρει τις δραστηριότητες
της σκιώδους οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις καταργήσει, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής πεδία:

Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού
πλαισίου
Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φοροδιαφυγή (για παράδειγμα,
δεν είναι θεμιτό να ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων ως φοροφυγάς)
και β)για την τόνωση του περί δικαίου αισθήματος (π.χ. με άρση βουλευτικής
ασυλίας ή κατάργηση του ακαταδίωκτου σε περίπτση φοροδιαφυγής)
Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά
τους και στη θέσπιση ειδικών φορέων/ομάδων εργασίας για τους ελέγχους αυτούς
(ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών
επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών οι
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οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής και
εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται). Παράλληλα προτείνεται η μείωση των
φορολογικών συντελεστών, με τρόπο που δεν θα αφορά τις συμφωνίες στο
πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. «Για παράδειγμα, να
είναι αφορολόγητες οι "νέες επενδύσεις εκ του μηδενός (Greenfield)" για ορισμένη
χρονική περίοδο» κατέληξε.

Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με
τίτλο «International Conference on International Business 2017» (ICIB2017) από τις
18 έως τις 21 Μαΐου 2017, που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους
χώρους του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου
ICIB2017 θα διεξαχθούν και τρία πάνελ του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet
«Research on Crucial Issues of European Integration» με θέματα που αφορούν τρεις
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον δημοσιονομικό, τραπεζικό
και επενδυτικό τομέα.

*Η σκιώδης οικονομία περιλαμβάνει τις παράνομες δραστηριότητες που
συνεπάγονται την παροχή των νόμιμων αγαθών και υπηρεσιών και όχι τις παράνομες
δραστηριότητες που συνεπάγονται την παροχή των παράνομων αγαθών και
υπηρεσιών

**Στην Ελλάδα παρατηρείται (έμμεση έρευνα) ότι η σκιώδης οικονομία μειώθηκε τα
τελευταία χρόνια (περίπου 23,5%-24%). Η μείωση αποδίδεται σε στατιστικά
σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης, στη μετεγκατάσταση
των ελληνικών επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες της ΕΕ με χαμηλότερα ποσοστά
φορολογίας και στην αύξηση της χρήσης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας
πληρωμών.
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Follow Us  

Έρευνα

Στο 25% του ΑΕΠ η παραοικονομία στην Ελλάδα
Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Ελληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία ώς δικαιολογημένη, για λόγους
που σχετίζονται (πολλαπλές απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα του υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι
φορολογούμενοι.

Τετ, 17/05/2017 Οικονομία (/category/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1)

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί, παρότι οι έμμεσες
μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη στο 23,5%-24% τα τελευταία χρόνια, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες
των έμμεσων μεθόδων μέτρησης (για παράδειγμα, δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των μεταναστευτικών ροών).

Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό
δείγμα 15.000 ατόμων, στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού προγράμματος "Θαλής".

Σύμφωνα με τον κ.Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η αίσθηση μη ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και έλλειψης δικαίου
στην κατανομή τους, αλλά και οι ανεπαρκείς έλεγχοι. Εντυπωσιακό πάντως είναι και το ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους και εισφορές ...από ιδεολογία
(υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), ενώ υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η αδήλωτη εργασία.

Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι

Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη σκιώδη οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 60% κι
απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση των ανέργων.

Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3% για τους συνταξιούχους, 60,7% για τους αυτοαπασχολούμενους, 57,3%
για τους επιχειρηματίες και 51,8% για τους δημόσιους υπαλλήλους. Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων κρίνουν ότι η
δραστηριότητα στη "σκιά" της οικονομίας είναι δικαιολογημένη (52,4%), ενώ ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον
ιδιωτικό τομέα (42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%).

Γιατί φοροδιαφεύγουν

Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Ελληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία ώς δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται (πολλαπλές
απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα του υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη κατανομή του (77,1%) και
τη χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων "κοιτάζει" τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν
τελικά θα πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα.

"Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία βάση) ανάμεσα στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του νοικοκυριού. Το
έλλειμμα αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά προϊόντων δίχως την έκδοση απόδειξης είτε
αύξηση των εσόδων από μη δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την
αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι πολίτες θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή" υπογραμμίζει ο κ.Βλάχος.

Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας

Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα με τον
κ.Βλάχο υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο και μερικώς αδήλωτης εργασίας. Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων
καταδεικνύει ότι αυτή επικρατεί στην περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και του μεγέθους των φορολογικών και ασφαλιστικών
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εισφορών και, δεύτερον, των διαθέσιμων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30 ετών (υψηλή προφορά- χαμηλή ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί
πτυχιούχοι να εργάζονται στη σκιώδη οικονομία και μάλιστα σε θέσεις εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους).

Προτάσεις

Κατά τον κ.Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν επιτυχώς στην επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και θα
εναρμονιζόταν με την κοινοτική στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη. "Δυστυχώς η πολιτεία θεσπίζει πολιτικές με
στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι οποίες εστιάζουν στην παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων της σκιώδους οικονομίας και όχι στη μεταφορά τους
στην επίσημη οικονομία" υπογράμμισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ, και πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει να μεταφέρει τις δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας
στην επίσημη, αντί να τις καταργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής πεδία:

-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου

-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φοροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό να ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων ως
φοροφυγάς) και β)για την τόνωση του περί δικαίου αισθήματος (π.χ. με άρση βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του ακαταδίωκτου σε περίπτση
φοροδιαφυγής)

-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά τους και στη θέσπιση ειδικών φορέων/ομάδων εργασίας για τους ελέγχους
αυτούς (ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και ελευθέρων
επαγγελματιών οι οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται). Παράλληλα προτείνεται η
μείωση των φορολογικών συντελεστών, με τρόπο που δεν θα αφορά τις συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. «Για
παράδειγμα, να είναι αφορολόγητες οι "νέες επενδύσεις εκ του μηδενός (Green쭀�eld)" για ορισμένη χρονική περίοδο» κατέληξε.

Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «International Conference on International Business 2017» (ICIB2017)
από τις 18 έως τις 21 Μαΐου 2017, που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace. Κατά τη διάρκεια του
Συνεδρίου ICIB2017 θα διεξαχθούν και τρία πάνελ του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet «Research on Crucial Issues of European Integration» με θέματα που
αφορούν τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον δημοσιονομικό, τραπεζικό και επενδυτικό τομέα.
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Έρευνα: Στο 25% του ΑΕΠ η παραοικονομία-Στα ύψη η αδήλωτη εργασία

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομία
(παραοικονομία) στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί, παρότι οι έμμεσες μετρήσεις την
εμφανίζουν μειωμένη στο 23,5%-24% τα τελευταία χρόνια, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων
με στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης (για παράδειγμα, δεν
λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των μεταναστευτικών ροών).

Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα
ευρήματα υπό εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε
σε πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων, στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού προγράμματος "Θαλής".

Σύμφωνα με τον κ.Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η αίσθηση μη
ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους, αλλά και οι
ανεπαρκείς έλεγχοι. Εντυπωσιακό πάντως είναι και το ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους και
εισφορές ...από ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), ενώ υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η
αδήλωτη εργασία.

Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι

Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη σκιώδη
οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 60% κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση των
ανέργων. Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3% για
τους συνταξιούχους, 60,7% για τους αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και
51,8% για τους δημόσιους υπαλλήλους. Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό
μεταξύ όσων κρίνουν ότι η δραστηριότητα στη "σκιά" της οικονομίας είναι δικαιολογημένη (52,4%),
ενώ ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα
(42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%).

Γιατί φοροδιαφεύγουν

Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Έλληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία ως
δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται (πολλαπλές απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα του
υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη κατανομή του
(77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). Ποσοστό 46,6% των
ερωτηθέντων "κοιτάζει" τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν τελικά θα πληρώσει τους
φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το
ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα.

"Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία βάση) ανάμεσα στα
(επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του νοικοκυριού. Το έλλειμμα αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη
σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά προϊόντων δίχως την έκδοση
απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων από μη δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη
οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι
οι πολίτες θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή" υπογραμμίζει ο κ.Βλάχος.

Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας

Όσον αφορά sτην αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο
Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα με τον κ.Βλάχο υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως
αδήλωτης, όσο και μερικώς αδήλωτης εργασίας. Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, η ανάλυση των
δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή επικρατεί στην περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης
ελέγχων και του μεγέθους των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον, των
διαθέσιμων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30 ετών (υψηλή προφορά- χαμηλή
ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη σκιώδη οικονομία και μάλιστα σε
θέσεις εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους).
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Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 991 φορές

θέσεις εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους).

Προτάσεις

Κατά τον κ.Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν επιτυχώς στην
επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν με την κοινοτική στρατηγική
«Ευρώπη 2020» για την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη. "Δυστυχώς η πολιτεία θεσπίζει
πολιτικές με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι οποίες εστιάζουν στην παύση -κατάργηση- των
δραστηριοτήτων της σκιώδους οικονομίας και όχι στη μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία"
υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει να μεταφέρει τις δραστηριότητες της σκιώδους
οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις καταργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη, θα
πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής πεδία:

-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου

-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φοροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό να
ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων ως φοροφυγάς) και β)για την τόνωση του περί δικαίου
αισθήματος (π.χ. με άρση βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του ακαταδίωκτου σε περίπτωση
φοροδιαφυγής)

-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά τους και στη
θέσπιση ειδικών φορέων/ομάδων εργασίας για τους ελέγχους αυτούς (ειδικευμένες ομάδες εργασίας
θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και
ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής και
εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται). Παράλληλα προτείνεται η μείωση των φορολογικών
συντελεστών, με τρόπο που δεν θα αφορά τις συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος
δημοσιονομικής προσαρμογής. «Για παράδειγμα, να είναι αφορολόγητες οι "νέες επενδύσεις εκ του
μηδενός (Greenг�eld)" για ορισμένη χρονική περίοδο» κατέληξε.

Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο
«International Conference on International Business 2017» (ICIB2017) από τις 18 έως τις 21 Μαΐου
2017, που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του ξενοδοχείου Grand
Hotel Palace. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ICIB2017 θα διεξαχθούν και τρία πάνελ του Κέντρου
Αριστείας Jean Monnet «Research on Crucial Issues of European Integration» με θέματα που αφορούν
τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον δημοσιονομικό, τραπεζικό και
επενδυτικό τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Έρευνα: Στο 25% του ΑΕΠ η σκιώδης
οικονομία στην Ελλάδα
Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η
"σκιώδης οικονομία* στην Ελλάδα. Η αποδοχή της φοροδιαφυγής από τους
πολίτες είναι μεγάλη, ενώ παράλληλα «οργιάζει» η αδήλωτη εργασία.

Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό εξέλιξη έρευνας του
Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό
δείγμα 15.000 ατόμων, στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού προγράμματος
"Θαλής".

i 0:10  / 0:39 b dh h

ΣΥΝΔΕΣΗ   |   ΕΓΓΡΑΦΗ

Τρίτη, 23 Μαϊου 2017 10:08:42 ΠΜ ΓΔ: 788,53 0,56%

FTSE/ΧΑ LARGE CAP 0,73%

FTSE ΧΑ MID CAP 0,89%

Τζίρος €69.656.489,00

€/$ 1,1232 €/£ 0,8665
57   85

NASDAQ
Composite

S&P 500
CAC 40
DAX

FTSE 100
Nikkei 225

Αρχική Ειδήσεις Απόψεις MONEY Αναλύσεις Χρηματιστήριο MY REPORTER Διεθνή Πολιτισμός Αφιερώματα ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsua_onZERhtU2BRL20SL13-Y3Xwu6EZLBPKnqwlhzZWf7RgyFuppaIiJbpn-7wRGggGO0WNWCt00MsFkqJErQ0IfqTlWosLlUicQiE-SJoVyrQlTCdD9QNSUVsEnInshsCUamRvL6OoGPdp08HhFrb1dFz1FbsZ_UrZRpz3xBNwqphAEg33YMiDf14zdUoGs48xskk3bI-TCa9tK4gCXs1rKm3RilQV8E9fjg&sig=Cg0ArKJSzIvavX0JMImz&adurl=https://talos.adman.gr/click%3Fwebspace%3D21993%26auto%3D1&nm=8
http://www.meteo.gr/?ref=reporter.gr
http://www.reporter.gr/media/k2/items/cache/cb4dd04078f306f1f5a6652abb68a7fc_XL.jpg?timestamp=943912800
http://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://feeds.feedburner.com/reportergr/allnews
http://www.reporter.gr/component/mailto/?tmpl=component&link=30bde7ea76e01dacca5f50ffa9441fbbc64dd3b4
http://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/323907-Ereyna-Sto-25-toy-AEP-h-skiwdhs-oikonomia-sthn-Ellada?tmpl=component&print=1
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsukeFSng9nZZ3t1e1iT0Cbxpy-ruclgSojDsuEhpYiQhfF7hz__56JYthxyegvmBiMzCxiL_v7_N4wyhrFvZs6hN8724VOj6d2zp35tymX-4zrhnma8IiYUz2As-GuV93Q0dYoE141lA3Dub44xgzIlBRWtRMoa5I_dZlXYQTrduFDgMdVkNIIrf2XN-93VQXii9c1ckOlbCStP3ArJ4mgY8HKDpbHSV9m-s_OKdMb-pzgmvR24PMXPLBHOwg&sig=Cg0ArKJSzKQGnjVi-ZxJ&adurl=https://www.artion.gr/seminario-forologikoi-elegxoi-ploutou
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstMZViSzX_Egdc0JP3fID9CojN04c5w2JjWN586ywvaAQx2NYiwTVmY4-JwaN4V0VO654TfDb6Lxn74sNYWiWom_6wapEINozHbkTaBO6Dpaw8MuK7DsH6M0oXWspatlGywavzFt9NF2MC04mvkonKtmdTbx09zW0gIBHvZfCY6FpO6Y5AaTBpPMwr10vMKRKNRqtmCXMkbDSIKFHF59Yck1V_Alt7yxhrcXyvQbsRVjq_rKGUbJiyIIbBfuA&sig=Cg0ArKJSzL77QVInN-WM&adurl=http://gr.korres.com/el/research/innovation/pure-greek-olive
https://www.facebook.com/Reportersite/
https://twitter.com/reportergr
https://plus.google.com/u/0/101760207566141968896
http://feeds.feedburner.com/reportergr/allnews
http://www.reporter.gr/?m=1
http://www.reporter.gr/?tmpl=login
http://www.reporter.gr/?tmpl=login
http://www.reporter.gr/
http://www.reporter.gr/
http://www.reporter.gr/Eidhseis
http://www.reporter.gr/Apopseis
http://www.reporter.gr/MONEY
http://www.reporter.gr/Analyseis
http://www.reporter.gr/Chrhmatisthrio
http://www.reporter.gr/tools
http://www.reporter.gr/Diethnh
http://www.reporter.gr/Periballon


23/5/2017 Έρευνα: Στο 25% του ΑΕΠ η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα

http://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/323907-Ereyna-Sto-25-toy-AEP-h-skiwdhs-oikonomia-sthn-Ellada?utm_source=feedburner&utm_medium=F… 2/5

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Eurogroup: Ναυάγιο στις
συζητήσεις-Ούτε δόση, ούτε
χρέος-Τον Ιούνιο τα... σπουδαία

Εκρήξεις σε συναυλία στο
Μάντσεστερ-Δεκάδες νεκροί

Το ανακοινωθέν του Eurogroup

Τσακαλώτος: Όλοι θέλουν να
βρουν λύση τις επόμενες τρεις
εβδομάδες

Λεμέρ: Μπορούμε να
συμφωνήσουμε για το χρέος-
Έγκαιρα η δόση

Η εγκύκλιος-«τσεκούρι» στις νέες
συντάξεις- Τέλος στις προσωπικές
διαφορές

Ούτε δόση, ούτε χρέος και το QE
κάνει φτερά

Τρέχει τις επενδύσεις στις
«Φλέβες» η κυβέρνηση-Οι
ενδιαφερόμενοι-Το τίμημα

Το σχέδιο ανάπλασης του
Φαληρικού Όρμου

Όταν τα drones ανοίγουν το δρόμο
για εμπορικές συμφωνίες

Σύμφωνα με τον κ.Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η
αίσθηση μη ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και έλλειψης δικαίου
στην κατανομή τους, αλλά και οι ανεπαρκείς έλεγχοι. Εντυπωσιακό πάντως είναι
και το ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους και εισφορές ...από ιδεολογία
(υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), ενώ υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η αδήλωτη
εργασία.

Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι

Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, που παρουσιάζει το ΑΜΠΕ, το ποσοστό των
ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη σκιώδη οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο
γύρω στο 60% κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση των ανέργων. Τα
αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα,
61,3% για τους συνταξιούχους, 60,7% για τους αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για
τους επιχειρηματίες και 51,8% για τους δημόσιους υπαλλήλους. Οι επιχειρηματίες
συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων κρίνουν ότι η δραστηριότητα
στη "σκιά" της οικονομίας είναι δικαιολογημένη (52,4%), ενώ ακολουθούν:
αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα
(42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%).

Γιατί φοροδιαφεύγουν

Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Ελληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη
σκιώδη οικονομία ώς δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται (πολλαπλές
απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα του υψηλού φορολογικού βάρους που
επωμίζονται οι φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη κατανομή του (77,1%) και τη
χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). Ποσοστό 46,6%
των ερωτηθέντων "κοιτάζει" τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν τελικά
θα πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει τη
φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα.

"Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία
βάση) ανάμεσα στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του νοικοκυριού. Το έλλειμμα
αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των
εξόδων από την π.χ. αγορά προϊόντων δίχως την έκδοση απόδειξης είτε αύξηση
των εσόδων από μη δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη
οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την
αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι πολίτες θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου πάρα
πολύ μικρή" υπογραμμίζει ο κ.Βλάχος.

Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας

Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε
το Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα με τον κ.Βλάχο
υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο και μερικώς αδήλωτης εργασίας.
Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι
αυτή επικρατεί στην περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων
και του μεγέθους των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον,
των διαθέσιμων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30 ετών (υψηλή
προφορά- χαμηλή ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη
σκιώδη οικονομία και μάλιστα σε θέσεις εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων
από τα δικά τους).

Προτάσεις

Κατά τον κ.Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν
επιτυχώς στην επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν
με την κοινοτική στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την οικονομική ανάπτυξη/
κοινωνική ένταξη. "Δυστυχώς η πολιτεία θεσπίζει πολιτικές με στόχο την πάταξη
της φοροδιαφυγής, οι οποίες εστιάζουν στην παύση -κατάργηση- των
δραστηριοτήτων της σκιώδους οικονομίας και όχι στη μεταφορά τους στην
επίσημη οικονομία" υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει να
μεταφέρει τις δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις

Προσφορά
Επώνυμα
Αθλητικά

Βρείτε όλα τα
μοντέλα εδώ

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsua_onZERhtU2BRL20SL13-Y3Xwu6EZLBPKnqwlhzZWf7RgyFuppaIiJbpn-7wRGggGO0WNWCt00MsFkqJErQ0IfqTlWosLlUicQiE-SJoVyrQlTCdD9QNSUVsEnInshsCUamRvL6OoGPdp08HhFrb1dFz1FbsZ_UrZRpz3xBNwqphAEg33YMiDf14zdUoGs48xskk3bI-TCa9tK4gCXs1rKm3RilQV8E9fjg&sig=Cg0ArKJSzIvavX0JMImz&adurl=https://talos.adman.gr/click%3Fwebspace%3D21993%26auto%3D1&nm=8
http://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/324313-Oloklhrwthhke-to-Eurogroup-chwris-synolikh-symfwnia-Agkathi-to-chreos
http://www.reporter.gr/Diethnh/Diethneis-Eidhseis/324315-Synagermos-sto-Mantsester-Arina-Ekrhxeis-se-synaylia-Plhrofories-gia-nekroys
http://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/324316-To-anakoinwthen-toy-Eurogroup
http://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/324314-Tsakalwtos-Oloi-theloyn-na-broyn-lysh-tis-epomenes-treis-ebdomades
http://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/324317-Lemer-Mporoyme-na-symfwnhsoyme-gia-to-chreos-Egkaira-h-dosh
http://www.reporter.gr/MONEY/Ergasiaka/324324-H-egkyklios-%C2%ABtsekoyri%C2%BB-stis-nees-syntaxeis-Telos-stis-proswpikes-diafores
http://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/324322-Oyte-dosh,-oyte-chreos-kai-to-QE-kanei-ftera
http://www.reporter.gr/Eidhseis/Epicheirhseis/Holdings-and-counseling/324320-Trechei-tis-ependyseis-stis-%C2%ABFlebes%C2%BB-h-kybernhsh-Oi-endiaferomenoi-To-timhma
http://www.reporter.gr/Eidhseis/Epicheirhseis/Construction/324321-To-schedio-anaplashs-toy-Falhrikoy-Ormoy
http://www.reporter.gr/Diethnh/Diethneis-Eidhseis/324318-Otan-ta-drones-anoigoyn-to-dromo-gia-emporikes-symfwnies
http://www.mamamia.gr/
http://www.reporter.gr/search?searchword=%CE%91%CE%95%CE%A0
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CGsCTu98jWc-XE4GFzAbUg5KADZP728JI35jT15kEwI23ARABIPGzuAZgrYKAgOgLoAG7_YSeA8gBCakC1NktRuDdsj6oAwHIA8MEqgTaAU_QxLn7nwc5RkuPL6VlapQY0mw4zKuF5DlRKV4c7HN1gZ5BtvYTzxmHFiEcaT64beqhDEYEWYIsuT0IzJB_aA9DhAM_xWUV2CqSqFAKaBREscvMI2p0L4sR3SLg0CKYI_G68SNUUowK9XPsHCHK_ip5k0Ah2vL88m-FzOxxNseL7SGTDMRH-OyiDN_Gb-L-nhQUY_cQdzzHUJQ1IRQp0or1GLlaXIul9_Qnn2a-AdEUsvNe628QNQxLVnEv1WcS6KwprOgkUH2tRHfVL0Ch9YCIIGAQSpMeNd0XoAYugAetgvthqAemvhvYBwDSCAUIgGEQAbEJ876_HFg3amjYEwo&num=1&cid=CAASEuRoOWUfav4ZIPfCrpyxOjrhNQ&sig=AOD64_3lf1ODKpRIeZUK2PIpIRMijjULjg&client=ca-pub-1881036081180314&adurl=http://www.shoesforall.gr/superstar/


23/5/2017 Έρευνα: Στο 25% του ΑΕΠ η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα

http://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/323907-Ereyna-Sto-25-toy-AEP-h-skiwdhs-oikonomia-sthn-Ellada?utm_source=feedburner&utm_medium=F… 3/5

Άγγελος Κωβαίος
«Αν δεν υπάρξει συμφωνία
τον Ιούνιο, θα έχουμε
αναταράξεις»
Τα πολιτικά επίχειρα των υπερβολικών…

Γιώργος Προκοπάκης
Τεχνικές λύσεις για το χρέος
στο Eurogroup
Ο Γάλλος ΥΠΟΙΚ Λεμέρ, βγαίνοντας…

Γρηγόρης Νικολόπουλος
Σβήστε χρέη, διευκολύνετε
επενδύσεις
Tα μέτρα ψηφίστηκαν από τους…

Ντίνος Κουτσολιούτσος
Η ρωσική προσέγγιση
«χαντακώνει» τον Τραμπ
Από όλα τα αναρίθμητα κουσούρια…

Τάκης Λαϊνάς
Από το ντεμέκ στο αυθεντικό,
μια συγκυβέρνηση δρόμος
Ξαφνικά ανησυχήσαμε για τη Χρυσή…

ck
Περί πατριωτισμού,
πατριδοκαπηλίας και πού
βρίσκεται η διαφορά
Αργά χτές το βράδυ,
παρακολουθώντας…Αντώνης Ζαΐρης
Ρεαλιστική αποτίμηση μιας
σκληρής πραγματικότητας
Είναι λυπηρό αλλά αρκετά πιθανό…

Κωνσταντίνος Μίχαλος
Και ο φορολογούμενος έχει
δικαιώματα
Οι σχέσεις αμοιβαίας δυσπιστίας και…

Νίκος Ρούσσης
Κρατάει (Χ)ρόνια αυτή η
κολώνι(Α)!
Μέχρι το Στρασβούργο ακούσθηκαν οι…

Γιώργος Η. Χατζηδημητρίου

Από Θέσεως

Tweet

καταργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιάσει
μεταξύ άλλων στα εξής πεδία:

-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού
πλαισίου

-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φοροδιαφυγή (για παράδειγμα,
δεν είναι θεμιτό να ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων ως φοροφυγάς)
και β)για την τόνωση του περί δικαίου αισθήματος (π.χ. με άρση βουλευτικής
ασυλίας ή κατάργηση του ακαταδίωκτου σε περίπτση φοροδιαφυγής)

-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά
τους και στη θέσπιση ειδικών φορέων/ομάδων εργασίας για τους ελέγχους αυτούς
(ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών
επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών οι
οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής και
εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται). Παράλληλα προτείνεται η μείωση των
φορολογικών συντελεστών, με τρόπο που δεν θα αφορά τις συμφωνίες στο
πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. «Για παράδειγμα, να
είναι αφορολόγητες οι "νέες επενδύσεις εκ του μηδενός (Greenfield)" για ορισμένη
χρονική περίοδο» κατέληξε.

Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με
τίτλο «International Conference on International Business 2017» (ICIB2017) από
τις 18 έως τις 21 Μαΐου 2017, που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
στους χώρους του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace. Κατά τη διάρκεια του
Συνεδρίου ICIB2017 θα διεξαχθούν και τρία πάνελ του Κέντρου Αριστείας Jean
Monnet «Research on Crucial Issues of European Integration» με θέματα που
αφορούν τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον
δημοσιονομικό, τραπεζικό και επενδυτικό τομέα.

+1   
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Typosthes.gr | Τύπος Θεσσαλονίκης  /  Οικονομία

Τι προέκυψε από έρευνα του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας σε πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων

Έρευνα: Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ η
σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα

Στο  25%  του επίσημου ΑΕΠ  υπολογίζεται ότι κινείται κατά  μέσο  όρο  η σκιώδης οικονομία στην
Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί, παρότι οι έμμεσες μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη στο
23,5% -24%  τα τελευταία χρόνια, για  λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με στατιστικά σφάλματα
ή/ και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης (για παράδειγμα, δεν λαμβάνεται υπόψη η
επίδραση των μεταναστευτικών ροών). 

Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό εξέλιξη έρευνας
του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων, στο
πλαίσιο έργου του ερευνητικού προγράμματος "Θαλής".

Σύμφωνα με τον κ.Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η αίσθηση μη ανταποδοτικότητας
των φορολογικών βαρών και έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους, αλλά και οι ανεπαρκείς έλεγχοι. Εντυπωσιακό
πάντως είναι και το ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους και εισφορές ...από ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω στο
10%-20%), ενώ υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η αδήλωτη εργασία.

Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα  άνεργοι
Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη σκιώδη οικονομία
κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 60% κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση των ανέργων. Τα αντίστοιχα
ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3% για τους συνταξιούχους, 60,7% για τους
αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8% για τους δημόσιους υπαλλήλους. Οι
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επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το  υψηλότερο  ποσοστό  μεταξύ όσων κρίνουν ότι η δραστηριότητα στη
"σκιά"  της οικονομίας είναι δικαιολογημένη (52,4% ), ενώ ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι (50,4% ),
άνεργοι (46,7% ), εργαζόμενοι στον ιδ ιωτικό  τομέα (42,5% ), δημόσιοι υπάλληλοι (32,4% ) και
συνταξιούχοι (30,7% ).

Γιατί φοροδιαφεύγουν
Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Ελληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία ώς
δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται (πολλαπλές απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα του υψηλού
φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη κατανομή του (77,1%) και τη
χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων "κοιτάζει" τι
πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν τελικά θα πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική
αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα.

"Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία βάση) ανάμεσα στα (επίσημα)
έσοδα και τα έξοδα του νοικοκυριού. Το έλλειμμα αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη σκιώδη οικονομία (είτε
μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά προϊόντων δίχως την έκδοση απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων από μη
δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι
έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι πολίτες θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή"
υπογραμμίζει ο κ.Βλάχος.

Υψηλά  ποσοστά αδήλωτης εργασίας
Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο Σκιώδους
Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα με τον κ.Βλάχο υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο και μερικώς
αδήλωτης εργασίας. Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή επικρατεί
στην περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και του μεγέθους των φορολογικών και
ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον, των διαθέσιμων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30 ετών
(υψηλή προφορά- χαμηλή ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη σκιώδη οικονομία και
μάλιστα σε θέσεις εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους).

Προτάσεις
Κατά τον κ.Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν επιτυχώς στην επίσημη, αυτό θα
σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν με την κοινοτική στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την οικονομική
ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη. "Δυστυχώς η πολιτεία θεσπίζει πολιτικές με στόχο  την πάταξη της
φοροδιαφυγής, οι οποίες εστιάζουν στην παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων της σκιώδους
οικονομίας και όχι στη μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία"  υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι αν η
Ελλάδα  θέλει να  μεταφέρει τις δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας στην επίσημη, αντί να  τις
καταργήσει, με ό,τι αυτό  συνεπάγεται για  την ανάπτυξη, θα πρέπει να  εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής
πεδία:

-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου

-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φοροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό να ταυτίζεται ο
οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων ως φοροφυγάς) και β)για την τόνωση του περί δικαίου αισθήματος (π.χ. με άρση
βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του ακαταδίωκτου σε περίπτση φοροδιαφυγής)

-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά τους και στη θέσπιση ειδικών
φορέων/ομάδων εργασίας για τους ελέγχους αυτούς (ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον
έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι δεν
απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται). Παράλληλα
προτείνεται η μείωση των φορολογικών συντελεστών, με τρόπο που δεν θα αφορά τις συμφωνίες στο πλαίσιο του
προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. «Για παράδειγμα, να είναι αφορολόγητες οι "νέες επενδύσεις εκ του
μηδενός (Greenfield)" για ορισμένη χρονική περίοδο» κατέληξε.
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Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «International Conference
on International Business 2017» (ICIB2017) από τις 18 έως τις 21 Μαΐου 2017, που συνδιοργανώνει το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace. Κατά  τη διάρκεια του Συνεδρίου
ICIB2017  θα διεξαχθούν και τρία πάνελ του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet  «Research on Crucial
I ssues of European Integration»  με θέματα που αφορούν τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
Ευρωπαϊκή Ένωση στον δημοσιονομικό, τραπεζ ικό  και επενδυτικό  τομέα.
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Σε εκδήλωση για το Μητρώο Πολιτικών  Στελεχών  του κόμματος θα μιλήσει σήμερα ο πρόεδρος της ΝΔ

Κ. Κυρανάκης: «Οι πολιτικοί δεν βγαίνουν στη σύνταξη από τον αρχηγό
του κόμματος αλλά από τους ψηφοφόρους»

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας

Συνάντηση Δ. Κουτσούμπα με τον επικεφαλής του κοινού ψηφοδελτίου
στην Βουλή του Ισραήλ

Στην συνάντηση συμμετείχε και ο Σαλάμ Μπιλάλ, μέλος της ΚΕ του ΚΚ Ισραήλ

Εικονική αερομαχία ελληνικών – τουρκικών μαχητικών στο Αιγαίο

Τα δύο τουρκικά F-16 ήταν οπλισμένα

http://www.typosthes.gr/gr/politiki/article/130895/k-kuranakis-oi-politikoi-den-vgainoun-sti-sudaxi-apo-ton-arhigo-tou-kommatos-alla-apo-tous-psifoforous/
http://www.typosthes.gr/gr/politiki/article/130894/sunadisi-d-koutsouba-me-ton-epikefalis-tou-koinou-psifodeltiou-stin-vouli-tou-israil/
http://www.typosthes.gr/gr/politiki/article/130893/eikoniki-aeromahia-ellinikon--tourkikon-mahitikon-sto-aigaio/
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ :: ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΕΥΝΑ

Στο  1/4 του ΑΕΠ η  σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα
17/5/2017 3:29:15 μμ

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομία
στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί, παρότι οι έμμεσες μετρήσεις την εμφανίζουν
μειωμένη στο 23,5%-24% τα τελευταία χρόνια, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με
στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης (για παράδειγμα,
δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των μεταναστευτικών ροών).

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομία* στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι έχει
αυξηθεί, παρότι οι έμμεσες μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη στο 23,5%-24% τα τελευταία χρόνια, για λόγους που σχετίζονται
μεταξύ άλλων με στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης (για παράδειγμα, δεν λαμβάνεται υπόψη
η επίδραση των μεταναστευτικών ροών).

Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που
πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων, στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού προγράμματος "Θαλής".

Σύμφωνα με τον κ.Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η αίσθηση μη ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και
έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους, αλλά και οι ανεπαρκείς έλεγχοι. Εντυπωσιακό πάντως είναι και το ποσοστό όσων δεν πληρώνουν
φόρους και εισφορές ...από ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), ενώ υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η αδήλωτη εργασία.

Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι

Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη σκιώδη οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο
60% κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση των ανέργων. Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα,
61,3% για τους συνταξιούχους, 60,7% για τους αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8% για τους δημόσιους
υπαλλήλους. Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων κρίνουν ότι η δραστηριότητα στη "σκιά" της οικονομίας είναι
δικαιολογημένη (52,4%), ενώ ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (42,5%), δημόσιοι
υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%). 

Γιατί φοροδιαφεύγουν

Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Ελληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία ώς δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται
(πολλαπλές απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα του υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη
κατανομή του (77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων "κοιτάζει" τι
πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν τελικά θα πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή
και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα. 

"Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία βάση) ανάμεσα στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του
νοικοκυριού. Το έλλειμμα αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά προϊόντων
δίχως την έκδοση απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων από μη δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά το
γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι πολίτες θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή"
υπογραμμίζει ο κ.Βλάχος.

Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας

Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει
σύμφωνα με τον κ.Βλάχο υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο και μερικώς αδήλωτης εργασίας. Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, η
ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή επικρατεί στην περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και του μεγέθους
των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον, των διαθέσιμων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30 ετών (υψηλή
προφορά- χαμηλή ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη σκιώδη οικονομία και μάλιστα σε θέσεις εργασίας πολύ
χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους).

Προτάσεις

Κατά τον κ.Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν επιτυχώς στην επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και θα
εναρμονιζόταν με την κοινοτική στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη. "Δυστυχώς η πολιτεία θεσπίζει
πολιτικές με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι οποίες εστιάζουν στην παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων της σκιώδους οικονομίας
και όχι στη μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία" υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει να μεταφέρει τις δραστηριότητες της
σκιώδους οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις καταργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα
εξής πεδία:

- Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου

- Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φοροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό να ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων
ως φοροφυγάς) και β)για την τόνωση του περί δικαίου αισθήματος (π.χ. με άρση βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του ακαταδίωκτου σε
περίπτση φοροδιαφυγής)

- Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά τους και στη θέσπιση ειδικών φορέων/ομάδων εργασίας για
τους ελέγχους αυτούς (ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων
επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής
διαφοροποιείται). Παράλληλα προτείνεται η μείωση των φορολογικών συντελεστών, με τρόπο που δεν θα αφορά τις συμφωνίες στο πλαίσιο του
προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. «Για παράδειγμα, να είναι αφορολόγητες οι "νέες επενδύσεις εκ του μηδενός (Greenfield)" για
ορισμένη χρονική περίοδο» κατέληξε.

Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «International Conference on International Business
2017» (ICIB2017) από τις 18 έως τις 21 Μαΐου 2017, που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του ξενοδοχείου Grand
Hotel Palace. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ICIB2017 θα διεξαχθούν και τρία πάνελ του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet «Research on Crucial
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Issues of European Integration» με θέματα που αφορούν τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον δημοσιονομικό,
τραπεζικό και επενδυτικό τομέα.

*Η σκιώδης οικονομία περιλαμβάνει τις παράνομες δραστηριότητες που συνεπάγονται την παροχή των νόμιμων αγαθών και υπηρεσιών και όχι
τις παράνομες δραστηριότητες που συνεπάγονται την παροχή των παράνομων αγαθών και υπηρεσιών

**Στην Ελλάδα παρατηρείται (έμμεση έρευνα) ότι η σκιώδης οικονομία μειώθηκε τα τελευταία χρόνια (περίπου 23,5%-24%). Η μείωση αποδίδεται
σε στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης, στη μετεγκατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων σε γειτονικές
χώρες της ΕΕ με χαμηλότερα ποσοστά φορολογίας και στην αύξηση της χρήσης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας πληρωμών.
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Στο 25%  του ΑΕΠ η σκιώδης οικονομία στην
Ελλάδα
Στο 25%  του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομία στην
Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί, παρότι οι έμμεσες μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη
στο 23,5% -24%  τα τελευταία χρόνια, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με στατιστικά
σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης (για παράδειγμα, δεν λαμβάνεται υπόψη
η επίδραση των μεταναστευτικών ροών).

 

 

Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό εξέλιξη
έρευνας του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 15.000
ατόμων, στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού προγράμματος "Θαλής".

 

 

Σύμφωνα με τον κ.Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η αίσθηση μη
ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους, αλλά και οι
ανεπαρκείς έλεγχοι. Εντυπωσιακό πάντως είναι και το ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους και εισφορές
...από ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), ενώ υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η αδήλωτη εργασία.

 

 

Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι

Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη σκιώδη οικονομία
κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 60% κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση των ανέργων.

 

Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3% για τους
συνταξιούχους, 60,7% για τους αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8% για τους
δημόσιους υπαλλήλους. Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων κρίνουν ότι
η δραστηριότητα στη "σκιά" της οικονομίας είναι δικαιολογημένη (52,4%), ενώ ακολουθούν:
αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (42,5%), δημόσιοι
υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%).

 

Γιατί φοροδιαφεύγουν

Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Ελληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία ώς
δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται (πολλαπλές απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα του
υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη κατανομή του
(77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). Ποσοστό 46,6% των
ερωτηθέντων "κοιτάζει" τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν τελικά θα πληρώσει τους φόρους,
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περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα
υψηλά πρόστιμα.

 

"Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία βάση) ανάμεσα στα
(επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του νοικοκυριού. Το έλλειμμα αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη
σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά προϊόντων δίχως την έκδοση απόδειξης είτε
αύξηση των εσόδων από μη δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά το
γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι πολίτες θεωρούν την
πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή" υπογραμμίζει ο κ.Βλάχος.

 

Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας

Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο
Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα με τον κ.Βλάχο υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο
και μερικώς αδήλωτης εργασίας. Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων
καταδεικνύει ότι αυτή επικρατεί στην περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και του
μεγέθους των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον, των διαθέσιμων αποφοίτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30 ετών (υψηλή προφορά- χαμηλή ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί
πτυχιούχοι να εργάζονται στη σκιώδη οικονομία και μάλιστα σε θέσεις εργασίας πολύ χαμηλότερων
προσόντων από τα δικά τους).

 

Προτάσεις

Κατά τον κ.Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν επιτυχώς στην επίσημη,
αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν με την κοινοτική στρατηγική «Ευρώπη 2020» για
την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη. "Δυστυχώς η πολιτεία θεσπίζει πολιτικές με στόχο την πάταξη
της φοροδιαφυγής, οι οποίες εστιάζουν στην παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων της σκιώδους
οικονομίας και όχι στη μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία" υπογράμμισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ, και
πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει να μεταφέρει τις δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας στην επίσημη,
αντί να τις καταργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα
εξής πεδία:

 

-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου

 

-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φοροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό να
ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων ως φοροφυγάς) και β)για την τόνωση του περί δικαίου
αισθήματος (π.χ. με άρση βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του ακαταδίωκτου σε περίπτση φοροδιαφυγής)

 

-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά τους και στη θέσπιση
ειδικών φορέων/ομάδων εργασίας για τους ελέγχους αυτούς (ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα πρέπει να
αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και ελευθέρων
επαγγελματιών οι οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής
διαφοροποιείται). Παράλληλα προτείνεται η μείωση των φορολογικών συντελεστών, με τρόπο που δεν θα
αφορά τις συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. «Για παράδειγμα, να
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είναι αφορολόγητες οι "νέες επενδύσεις εκ του μηδενός (Greenfield)" για ορισμένη χρονική περίοδο»
κατέληξε.

 

Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «International
Conference on International Business 2017» (ICIB2017) από τις 18 έως τις 21 Μαΐου 2017, που
συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace. Κατά τη
διάρκεια του Συνεδρίου ICIB2017 θα διεξαχθούν και τρία πάνελ του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet
«Research on Crucial Issues of European Integration» με θέματα που αφορούν τρεις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον δημοσιονομικό, τραπεζικό και επενδυτικό τομέα.

Κέρδος online   17/5/2017 15:49
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Στο 25% του ΑΕΠ υπολογίζεται στην Ελλάδα η σκιώδης οικονομία.
Αυτό υποστήριξε ο ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό
εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που
πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων, στο πλαίσιο
έργου του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής».

Σύμφωνα με τον κ. Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του
φαινομένου είναι η αίσθηση μη ανταποδοτικότητας των φορολογικών
βαρών και έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους, αλλά και οι
ανεπαρκείς έλεγχοι. Εντυπωσιακό πάντως είναι και το ποσοστό όσων
δεν πληρώνουν φόρους και εισφορές ...από ιδεολογία (υπολογίζεται
γύρω στο 10%-20%), ενώ υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η αδήλωτη
εργασία.

Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους
δέκα άνεργοι (http://newpost.gr/tag/άνεργοι)
Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που
συμμετέχουν στη σκιώδη οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω
στο 60% κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση των ανέργων
(http://newpost.gr/tag/άνεργοι). Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για
τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3% για τους
συνταξιούχους, 60,7% για τους αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους
επιχειρηματίες και 51,8% για τους δημόσιους υπαλλήλους
(http://newpost.gr/tag/δημόσιοι υπάλληλοι). Οι επιχειρηματίες
συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων κρίνουν ότι η
δραστηριότητα στη «σκιά» της οικονομίας είναι δικαιολογημένη
(52,4%), ενώ ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι
(http://newpost.gr/tag/άνεργοι) (46,7%), εργαζόμενοι στον ιδιωτικό
τομέα (42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι (http://newpost.gr/tag/δημόσιοι
υπάλληλοι) (32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%).

Γιατί φοροδιαφεύγουν
Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Έλληνες θεωρούν τη
δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία ώς δικαιολογημένη, για λόγους
που σχετίζονται (πολλαπλές απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα
του υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι
(http://newpost.gr/tag/φορολογούμενοι)(82,3%), την άδικη κατανομή
του (77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων
υπηρεσιών (72%). Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων «κοιτάζει» τι
πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν τελικά θα πληρώσει τους
φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει τη
φοροδιαφυγή (http://newpost.gr/tag/φοροδιαφυγή) και 73,9% πιστεύει
ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα.
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«Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε
μηνιαία βάση) ανάμεσα στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του
νοικοκυριού. Το έλλειμμα αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη
σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά
προϊόντων δίχως την έκδοση απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων από
μη δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία,
παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την
αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι πολίτες θεωρούν την πιθανότητα
ελέγχου πάρα πολύ μικρή» υπογραμμίζει ο κ.Βλάχος.

Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας
Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που
συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει
σύμφωνα με τον κ. Βλάχο υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο
και μερικώς αδήλωτης εργασίας. Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, η
ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή επικρατεί στην
περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και του
μεγέθους των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και,
δεύτερον, των διαθέσιμων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
κάτω των 30 ετών (υψηλή προφορά- χαμηλή ζήτηση, με αποτέλεσμα
πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη σκιώδη οικονομία και μάλιστα σε
θέσεις εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους).

Προτάσεις
Κατά τον κ.Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας
μεταφέρονταν επιτυχώς στην επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του
ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν με την κοινοτική στρατηγική «Ευρώπη
2020» για την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη. «Δυστυχώς η
πολιτεία θεσπίζει πολιτικές με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής,
οι οποίες εστιάζουν στην παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων της
σκιώδους οικονομίας και όχι στη μεταφορά τους στην επίσημη
οικονομία» υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει να
μεταφέρει τις δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας στην
επίσημη, αντί να τις καταργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την
ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής πεδία:

Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του
φορολογικού πλαισίου

Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φοροδιαφυγή
(http://newpost.gr/tag/φοροδιαφυγή)(για παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό να
ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων ως φοροφυγάς) και β)για
την τόνωση του περί δικαίου αισθήματος (π.χ. με άρση βουλευτικής
ασυλίας ή κατάργηση του ακαταδίωκτου σε περίπτωση φοροδιαφυγής)

Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην
αποτελεσματικότητά τους και στη θέσπιση ειδικών φορέων/ομάδων
εργασίας για τους ελέγχους αυτούς (ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα
πρέπει να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων,
μεγάλων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι δεν
απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής και
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εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται). Παράλληλα προτείνεται η μείωση
των φορολογικών συντελεστών (http://newpost.gr/tag/εφορία), με τρόπο
που δεν θα αφορά τις συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος
δημοσιονομικής προσαρμογής. «Για παράδειγμα, να είναι αφορολόγητες οι
«νέες επενδύσεις εκ του μηδενός (Green㯀�eld)» για ορισμένη χρονική
περίοδο» κατέληξε.
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Οργιάζει η σκιώδης οικονομία στην
Ελλάδα – Πολλοί δεν πληρώνουν φόρους
λόγω… ιδεολογίας

 
 
Στο 25% του ΑΕΠ υπολογίζεται στην Ελλάδα η σκιώδης οικονομία. Αυτό
υποστήριξε ο ο καθηγητήςΒασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό εξέλιξη έρευνας
του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε σε
πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων, στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού
προγράμματος «Θαλής». 
 
Σύμφωνα με τον κ. Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου
είναι η αίσθηση μη ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και
έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους, αλλά και οι ανεπαρκείς έλεγχοι.
Εντυπωσιακό πάντως είναι και το ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους
καιεισφορές ...από ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), ενώ
υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η αδήλωτη εργασία. 
Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι 
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Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που
συμμετέχουν στη σκιώδη οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο
60% κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση των ανέργων. Τα
αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό
τομέα, 61,3% για τους συνταξιούχους, 60,7% για τους
αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8% για
τους δημόσιους υπαλλήλους. Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το
υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων κρίνουν ότι η δραστηριότητα στη
«σκιά» της οικονομίας είναι δικαιολογημένη (52,4%), ενώ ακολουθούν:
αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον
ιδιωτικό τομέα (42,5%),δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι
(30,7%). 
Γιατί φοροδιαφεύγουν 
 
Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Έλληνες θεωρούν τη
δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία ώς δικαιολογημένη, για λόγους
που σχετίζονται (πολλαπλές απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα του
υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι
(82,3%), την άδικη κατανομή του (77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και
ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). Ποσοστό 46,6% των
ερωτηθέντων «κοιτάζει» τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν
τελικά θα πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική
αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα
υψηλά πρόστιμα. 
 
«Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε
μηνιαία βάση) ανάμεσα στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του
νοικοκυριού. Το έλλειμμα αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη
σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά
προϊόντων δίχως την έκδοση απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων από μη
δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά
το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν,
σημαίνει ότι οι πολίτες θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ
μικρή» υπογραμμίζει ο κ.Βλάχος. 
Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας 
 
Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που
συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει
σύμφωνα με τον κ. Βλάχο υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο
και μερικώς αδήλωτης εργασίας. Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, η
ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή επικρατεί στην
περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και του
μεγέθους των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον,
των διαθέσιμων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30 ετών
(υψηλή προφορά- χαμηλή ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να
εργάζονται στη σκιώδη οικονομία και μάλιστα σε θέσεις εργασίας πολύ
χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους). 
Προτάσεις 
 
Κατά τον κ.Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας
μεταφέρονταν επιτυχώς στην επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του
ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν με την κοινοτική στρατηγική «Ευρώπη 2020»
για την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη. «Δυστυχώς η πολιτεία
θεσπίζει πολιτικές με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι οποίες
εστιάζουν στην παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων της σκιώδους
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ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

οικονομίας και όχι στη μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία»
υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει να μεταφέρει τις
δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις
καταργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη, θα πρέπει να
εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής πεδία: 
Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του
φορολογικού πλαισίου 
Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φοροδιαφυγή (για
παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό να ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων
φόρων ως φοροφυγάς) και β)για την τόνωση του περί δικαίου
αισθήματος (π.χ. με άρση βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του
ακαταδίωκτου σε περίπτωση φοροδιαφυγής) 
Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην
αποτελεσματικότητά τους και στη θέσπιση ειδικών φορέων/ομάδων
εργασίας για τους ελέγχους αυτούς(ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα
πρέπει να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων,
μεγάλων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι δεν
απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής και
εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται). Παράλληλα προτείνεται η μείωση
των φορολογικών συντελεστών, με τρόπο που δεν θα αφορά τις
συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής
προσαρμογής. «Για παράδειγμα, να είναι αφορολόγητες οι «νέες
επενδύσεις εκ του μηδενός (Greenfield)» για ορισμένη χρονική περίοδο»
κατέληξε.
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Στο 25% του ΑΕΠ υπολογίζεται στην Ελλάδα η σκιώδης οικονομία. Αυτό υποστήριξε ο
ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου
τα ευρήματα υπό εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που
πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων, στο πλαίσιο έργου του
ερευνητικού προγράμματος «Θαλής».

Σύμφωνα με τον κ. Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η
αίσθηση μη ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και έλλειψης δικαίου στην
κατανομή τους, αλλά και οι ανεπαρκείς έλεγχοι. Εντυπωσιακό πάντως είναι και το
ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους και εισφορές …από ιδεολογία
(υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), ενώ υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η  αδήλωτη
εργασία.

Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι

Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμμετέχουν
στη σκιώδη οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 60% κι απογειώνεται στο
71,6% στην περίπτωση  των ανέργων. Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους
εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3% για τους συνταξιούχους, 60,7% για τους
αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8% για τους
δημόσιους υπαλλήλους. Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο
ποσοστό μεταξύ όσων κρίνουν ότι η δραστηριότητα στη «σκιά» της οικονομίας είναι
δικαιολογημένη  (52,4%), ενώ ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι (50,4%),
άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον ιδιωτικό  τομέα (42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι
(32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%).

Γιατί φοροδιαφεύγουν

Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Έλληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη
σκιώδη  οικονομία ώς δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται (πολλαπλές
απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα του υψηλού φορολογικού βάρους που
επωμίζονται οι φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη κατανομή του (77,1%) και τη
χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). Ποσοστό 46,6%
των ερωτηθέντων «κοιτάζει» τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν τελικά θα
πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει τη
φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα.

«Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία βάση)
ανάμεσα στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του νοικοκυριού. Το έλλειμμα αυξάνει τις
πιθανότητες συμμετοχής στη σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των εξόδων από την π.χ.
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αγορά προϊόντων δίχως την έκδοση απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων από μη
δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά το γεγονός ότι
οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι πολίτες θεωρούν
την πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή» υπογραμμίζει ο κ.Βλάχος.

Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας

Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το
Παρατηρητήριο  Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα με τον κ. Βλάχο
υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο και μερικώς αδήλωτης εργασίας. Για τη
μερικώς δηλωμένη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή
επικρατεί στην περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και του
μεγέθους των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον, των
διαθέσιμων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30 ετών (υψηλή
προφορά- χαμηλή ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη
σκιώδη οικονομία και μάλιστα σε θέσεις εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από
τα δικά τους).

Προτάσεις

Κατά τον κ.Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν
επιτυχώς στην επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν με
την κοινοτική στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική
ένταξη. «Δυστυχώς η πολιτεία θεσπίζει πολιτικές με στόχο την πάταξη της
φοροδιαφυγής, οι οποίες εστιάζουν στην παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων
της σκιώδους οικονομίας και όχι στη μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία»
υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει να μεταφέρει τις δραστηριότητες της
σκιώδους οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις καταργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για την ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής πεδία:

Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού
πλαισίου
Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φοροδιαφυγή  (για παράδειγμα, δεν
είναι θεμιτό να ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων ως φοροφυγάς) και β)για
την τόνωση του περί δικαίου αισθήματος (π.χ. με άρση βουλευτικής ασυλίας ή
κατάργηση του ακαταδίωκτου σε περίπτωση φοροδιαφυγής)
Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά
τους και στη θέσπιση ειδικών φορέων/ομάδων εργασίας για τους ελέγχους
αυτούς (ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών
επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών οι
οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής και
εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται). Παράλληλα προτείνεται η μείωση των
φορολογικών συντελεστών, με τρόπο που δεν θα αφορά τις συμφωνίες στο
πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. «Για παράδειγμα, να είναι
αφορολόγητες οι «νέες επενδύσεις εκ του μηδενός (Greenfield)» για ορισμένη χρονική
περίοδο» κατέληξε.

Κατηγορία: Οικονομία.

Καταδρομική
επίθεση στο
υπουργείο
Πολιτισμού

Αναστασιάδης:
Άμεση μετάβαση στη
Γενεύη για όσο
χρειαστεί
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© 2017 Statesmen.gr. Επικοινωνία Powered by WebJar

http://newpost.gr/tag/%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%AE
http://newpost.gr/tag/%CE%B5%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://www.statesmen.gr/category/economy/
http://www.statesmen.gr/128426/katadromikh-epithesh-sto-ypoyrgeio-politismoy/
http://www.statesmen.gr/128424/anastasiadhs-amesh-metabash-sth-geneyh-gia-oso-xreiastei/
http://www.statesmen.gr/
http://www.statesmen.gr/contact/
http://www.webjar.me/


23/5/2017 Οργιάζει στην Ελλάδα η παραοικονομία | Θάρρος

http://tharos.gr/orgiazei-stin-ellada-i-paraoikonomia 1/2

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ

ABOUT US ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 ΑΡΧΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ  Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ SPORTS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ       Μακελειό με τουλάχιστον  22 νεκρούς σε συναυλία της Ariana Grande στο Μάντσεστερ Στην  Καστοριά ο μοναδικός Υπερτυχερός του ΤΖΟΚΕΡ Χωρίς συμφωνία για το χρέος στο Eurogroup Μητσοτάκης: Άλλο ποδόσφαιρο, άλλο πολιτική - Εγγυώμαι για νέες δουλειές

Ελλάδα

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ περίπου 45 δις. ευρώ  υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο
όρο η σκιώδης οικονομία (παραοικονομία)  στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι έχει
αυξηθεί, παρότι οι έμμεσες μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη στο 23,5%-24% τα
τελευταία χρόνια, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με στατιστικά σφάλματα ή/
και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης (για παράδειγμα, δεν λαμβάνεται
υπόψη η επίδραση των μεταναστευτικών ροών). 

Ο. Β. Βλάχος

Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρουσιάζοντας σε
συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου Σκιώδους
Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων, στο
πλαίσιο έργου του ερευνητικού προγράμματος "Θαλής".

Σύμφωνα με τον κ. Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η
αίσθηση μη ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και έλλειψης δικαίου στην
κατανομή τους, αλλά και οι ανεπαρκείς έλεγχοι. Εντυπωσιακό πάντως είναι και το
ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους και εισφορές ...από ιδεολογία (υπολογίζεται
γύρω στο 10%-20%), ενώ υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η αδήλωτη εργασία.

Σημειώνεται ότι η σκιώδης οικονομία περιλαμβάνει τις παράνομες δραστηριότητες που
συνεπάγονται την παροχή των νόμιμων αγαθών και υπηρεσιών και όχι τις παράνομες
δραστηριότητες που συνεπάγονται την παροχή των παράνομων αγαθών και υπηρεσιών

Σε ό,τι αφορά τη μέτρηση της σκιώδους οικονομίας, στην Ελλάδα παρατηρείται (έμμεση
έρευνα) ότι η σκιώδης οικονομία μειώθηκε τα τελευταία χρόνια (περίπου 23,5%-24%). Η
μείωση αποδίδεται σε στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων
μέτρησης, στη μετεγκατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες της ΕΕ
με χαμηλότερα ποσοστά φορολογίας και στην αύξηση της χρήσης της πιστωτικής/
χρεωστικής κάρτας πληρωμών.

Γιατί φοροδιαφεύγουν

Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Έλληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη σκιώδη
οικονομία ώς δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται (πολλαπλές απαντήσεις) με
τη μη ανταποδοτικότητα του υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι

Οργιάζει στην Ελλάδα η παραοικονομία
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φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη κατανομή του (77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και
ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). 

Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων "κοιτάζει" τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει
αν τελικά θα πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει
τη φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα. 

«Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία βάση)
ανάμεσα στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του νοικοκυριού. Το έλλειμμα αυξάνει τις
πιθανότητες συμμετοχής στη σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των εξόδων από την π.χ.
αγορά προϊόντων δίχως την έκδοση απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων από μη
δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά το γεγονός ότι
οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι πολίτες
θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή» υπογραμμίζει ο κ. Βλάχος.

Αδήλωτη εργασία

Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το
Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα με τον κ. Βλάχο υψηλά
ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο και μερικώς αδήλωτης εργασίας. 

Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή
επικρατεί στην περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και του
μεγέθους των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον, των διαθέσιμων
αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30 ετών (υψηλή προφορά- χαμηλή
ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη σκιώδη οικονομία και
μάλιστα σε θέσεις εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους).

Βλάχος παραοικονομία φοροδιαφυγή αδήλωτη εργασία

Ακολουθήστε το "tharos.gr" στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας
στο facebook και μάθετε πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!
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ΠΑΜΑΚ: ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 8ΟΥ ICIB

2017

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από Voria.gr

Το Κέντρο Αριστείας λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο 2015 στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας και διοργανώνει τρεις θεματικές ενότητες (sessions)

Το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει τρεις
θεματικές ενότητες (sessions) και μία κεντρική ομιλία στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς
Συνεδρίου για τη Διεθνή Επιχειρηματικότητα (8th International Conference International
Business – ICIB 2017) που θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace στη Θεσσαλονίκη
(οδός Μοναστηρίου 305) στις 19-21 Μαΐου 2017.
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Το Κέντρο Αριστείας λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο 2015 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
φιλοξενούμενο στο Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

To Κέντρο Αριστείας Jean Monnet συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και
συμμετέχει στο Διεθνές Συνέδριο με θεματικές ενότητες που αφορούν τις επενδυτικές
πολιτικές στην ΕΕ και το Επενδυτικό Πρόγραμμα Juncker, τη Δημοσιονομική Ένωση της ΕΕ
και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση.

Όλες οι συνεδρίες θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα. Συγκεκριμένα, το “8o Διεθνές Συνέδριο
για τη Διεθνή Επιχειρηματικότητα” φιλοξενεί τις παρακάτω δραστηριότητες του Κέντρου
Αριστείας Jean Monnet:

1.«EU Investment Policies – The Investment Plan for Europe (Juncker Plan)» το Σάββατο 20
Μαΐου 2017 στις 09:00-11:00 (Session VI), με ομιλητές κατά σειρά τον κ. Nicholas Jennett
(Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και Προϊστάμενο της Επενδυτικής Ομάδας για την Ελλάδα,
Eυρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), τον κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννη (Α’ Αντιπρόεδρο του
ΕΒΕΘ), τον Ευρωβουλευτή κ. Γεώργιο Κύρτσο, τον κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο (Επίκουρο
Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας και θεματικό συντονιστή του Κέντρου Αριστείας στον
ερευνητικό άξονα «Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση») και τον κ. Απόστολο Κιόχο
(Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας). Η θεματική αυτή ενότητα
συνδιοργανώνεται με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και θα
συντονιστεί από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών (ΔΕΣ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κα. Δέσποινα Αναγνωστοπούλου,
Ακαδημαϊκή Συντονίστρια του Κέντρου Αριστείας.

Ο κ. Nicholas Jennett θα μιλήσει για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI).
Στη συνέχεια, ο κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης θα επισημάνει τις ευκαιρίες των ελληνικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Έπειτα, ο Ευρωβουλευτής κ. Γεώργιος Κύρτσος θα
αναφερθεί στην αγωνιώδη αναζήτηση μιας αναπτυξιακής στρατηγικής στην Ελλάδα. Ο επ.
Καθηγητής κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος θα μιλήσει για τις πολιτικές, οικονομικές και
επενδυτικές πτυχές του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη που πρότεινε ο Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Juncker. Τη συνεδρία θα κλείσει ο επ. Καθηγητής κ. Απόστολος
Κιόχος με θέμα τον Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Χάρτη Επενδύσεων ως βασικό εργαλείο του
Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

2. «EU Fiscal Union» την Κυριακή 21 Μαΐου 2017 στις 09:00-10:20 (Session X), με ομιλητές
κατά σειρά τον κ. Δημήτρη Σκιαδά (Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας) και
τον κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο (Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας). Η συνεδρία
θα συντονιστεί από τον Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ)
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Χρήστο Νίκα, θεματικό συντονιστή του Κέντρου
Αριστείας στον άξονα «Ανάπτυξη της ΕΕ». Ο αν. Καθηγητής κ. Δ. Σκιαδάς θα μιλήσει για το
καίριο ζήτημα της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος ως βάσης για μια Δημοσιονομική
Ένωση και θα δώσει έμφαση στα διδάγματα που απορρέουν από τους ελέγχους του
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο επ. Καθηγητής κ. Ι. Παπαδόπουλος θα θέσει το
ερώτημα αν το μείγμα πολιτικής για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης μπορεί να
οδηγήσει σε μια Δημοσιονομική Ένωση.

3. Κεντρική ομιλία με θέμα «Τhe EU Investment Plan - The Extension of EFSI - Challenges
and Opportunities» την Κυριακή στις 10:20-11:00 (Session ΧΙ), με κεντρική ομιλήτρια την
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Ευρωβουλευτή κα. Μαρία Σπυράκη. Βασικό θέμα της ομιλίας είναι οι προκλήσεις και οι
ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την επέκταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών
Επενδύσεων.

4. «EU Banking Union» την Κυριακή 21 Μαΐου 2017 στις 11:30-13:00 (Session XΙΙ), με
ομιλητές κατά σειρά τον κ. Ιωσήφ Κτενίδη (Αναπληρωτή Καθηγητή Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), τους κκ. Ιωάννη Παπαδόπουλο και Απόστολο Κιόχο
(Επίκουρους Καθηγητές Πανεπιστημίου Μακεδονίας), την κα. Κορνηλία Βικελίδου
(Υποψήφια Διδάκτορα Πανεπιστημίου Μακεδονίας) και την κα. Μάρθα Καββαθά (Νομική
Υπηρεσία της Τράπεζας της Ελλάδας). Τη συνεδρία θα συντονίσει ο Ομότιμος Καθηγητής
Νομικής Σχολής ΑΠΘ κ. Λάμπρος Κοτσίρης. Ο αν. Καθηγητής κ. Ιωσήφ Κτενίδης θα μιλήσει
για τις θεσμικές πτυχές της Τραπεζικής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα για τον σταδιακό
μετασχηματισμό των αρμοδιοτήτων της ΕΕ για την εσωτερική αγορά μετά την
χρηματοπιστωτική κρίση. Στη συνέχεια, οι επ. Καθηγητές κκ. Ιωάννης Παπαδόπουλος και
Απόστολος Κιόχος θα αναφερθούν στο σχέδιο διαρθρωτικής τραπεζικής μεταρρύθμισης της
ΕΕ (European Glass – Steagall Act). Η κα. Κορνηλία Βικελίδου, θα αναφερθεί στην
περίπτωση της Τράπεζας Bank Monte dei Paschi di Siena υπό το πρίσμα της αποτελεσματικής
Τραπεζικής Ένωσης. Τέλος, η κα. Μάρθα Καββαθά θα μιλήσει για το καίριο ζήτημα των
αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος στο πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης και την
αλληλεπίδραση μεταξύ Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ενιαίου Συμβούλιο
Εξυγίανσης (SRB). 
Με την επιχορήγηση του προγράμματος της ΕΕ Erasmus+

*Για τη συμμετοχή στο «8ο Διεθνές συνέδριο για Διεθνή Επιχειρηματικότητα» απαιτείται
εγγραφή και καταβολή χρηματικού ποσού όπως ορίζεται στην ιστοσελίδα www.icib.eu. Ειδικά
για τους φοιτητές, η εγγραφή στο διεθνές συνέδριο είναι μόνον 25 ευρώ, χωρίς συμμετοχή στα
διαλείμματα καφέ ή τα ελαφρά γεύματα.

Για την παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων (sessions) του Κέντρου Αριστείας, που
φιλοξενούνται στο «8ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διεθνή Επιχειρηματικότητα», η εγγραφή
ανέρχεται στο ποσόν των 25 ευρώ ανά θεματική ενότητα και θα καταβληθεί στους οργανωτές
του Διεθνούς Συνεδρίου. Ειδικά για τους φοιτητές, η παρακολούθηση των sessions του
Κέντρου Αριστείας είναι δωρεάν, χωρίς συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ ή τα ελαφρά
γεύματα.

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης από το Κέντρο Αριστείας.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΝΗΚΕΙ:
 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
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Σκιώδης ζωή
Η επιλογή μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας έγκειται για πολλούς στην Ελλάδα στις πεποιθήσεις τους
περί δικαίου. «Έτσι είναι, γιατί έτσι… το βλέπω», λίγο-πολύ. Υπάρχουν και άλλοι, βέβαια, οι οποίοι
οδηγούνται στην παρανομία από την ένδεια…

Δημοσιεύθηκε: 18 Μαΐου 2017 - 07:57
Νίκος Γ. Δρόσος
n.drosos@euro2day.gr

Φίλτατοι, καλή σας ημέρα!

Στο μονοπάτι που χαράσσει η λογική «έτσι είναι, αν έτσι το βλέπεις» εμφανίζεται να κινείται ένας
σημαντικός αριθμός πολιτών και επιχειρήσεων της χώρας, σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε χθες ο
καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σχετικά με το μέγεθος της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής στην
Ελλάδα.

Η αίσθηση μη ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους αλλά
και οι ανεπαρκείς έλεγχοι, εντοπίζονται από την έρευνα, την οποία διενήργησε το «Παρατηρητήριο
Σκιώδους Οικονομίας», ως οι κύριοι λόγοι μεγέθυνσης της παραοικονομίας στο επίπεδο του 25% του ΑΕΠ
στη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η οποία αφορούσε ένα πανελλαδικό δείγμα 15.000 πολιτών, τέσσερις στους δέκα θεωρούν τη
δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία ως δικαιολογημένη και καθορίζουν τη συμμετοχή τους σε αυτή στη βάση του -μηνιαίου-
ελλείμματος που αντιμετωπίζουν στο ισοζύγιο εσόδων - εξόδων του νοικοκυριού τους.

«Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία βάση) ανάμεσα στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα
του νοικοκυριού. Το έλλειμμα αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά
προϊόντων δίχως την έκδοση απόδειξης, είτε αύξηση των εσόδων από μη δηλωμένο εισόδημα), δηλώνει ο κ. Βλάχος.

Τονίζει, δε, ότι «η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την
αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι πολίτες θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή».

Με άλλα λόγια, βάσει των όσων κατέδειξε η συγκεκριμένη έρευνα, η επιλογή μεταξύ «σκιάς» και «διαφάνειας» ή νομιμότητας και
παρανομίας, εξαρτάται στην Ελλάδα, πρώτον, από την εκτίμηση ότι το κράτος δεν «ανταποδίδει» προς τους πολίτες την «αξία» των
χρημάτων που του καταβάλλουν, δεύτερον, από την εκτίμηση ότι τα φορολογικά βάρη κατανέμονται κατά τρόπο άδικο, τρίτον, επειδή
κρίνονται ως ανεπαρκείς οι έλεγχοι και τέλος, επειδή -πολύ απλά- πολλοί «δεν βγαίνουν» οικονομικά.

Ανεξαρτήτως του -καθ' όλα αρνητικού- αποτελέσματος που συνεπάγεται η συμπεριφορά αυτή τόσο επί των συνεπών
φορολογουμένων, οι οποίοι επωμίζονται -διαμέσου αυξημένων συντελεστών- επιπρόσθετο φορολογικό βάρος -ανεξαρτήτως των
λοιπών τους υποχρεώσεων-, όσο και επί των δημοσίων οικονομικών, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μαρτυρά πολλά για την αντίληψη
μιας σημαντικής μερίδας συμπολιτών μας έναντι του κράτους.

Τόσο από πλευράς υποχρεώσεων, όσο και δικαιωμάτων.

Αντίστοιχα, όμως, επιβεβαιώνει και όσους εκτιμούν ότι η υπερφορολόγηση τρέφει τη φοροδιαφυγή, δημιουργώντας έναν βάναυσα
άδικο φαύλο κύκλο κατά όσων επιλέγουν να είναι συνεπείς έναντι των φορολογικών υποχρεώσεών τους.

Εάν, όμως, είναι όντως αυτά τα αίτια της κυριότερης πηγής οικονομικής και κατά προέκταση κοινωνικής αδικίας στην πατρίδα μας, της
φοροδιαφυγής, τότε γιατί το «κουράζουμε» το πράγμα και συνεχίζουμε να υποδυόμαστε ότι είμαστε μια «συντεταγμένη πολιτεία»;

Συντεταγμένη έναντι τίνος;

Των νόμων που παραβιάζουν οι τέσσερις στους δέκα πολίτες, επειδή κρίνουν ότι το κράτος δεν τους προσφέρει όσα τους οφείλει, ή
έναντι της πλημμελούς τήρησης από το κράτος κανόνων που το ίδιο θέτει αναφορικά με το επίπεδο παροχής υπηρεσιών παιδείας,
υγείας, αστυνόμευσης κ.λπ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του;

Αντίστοιχα, πώς είναι δυνατόν να παταχθεί η φοροδιαφυγή, όταν η διενέργειά της εξαρτάται άμεσα από το επίπεδο διαβίωσης -ή
ένδειας, αν προτιμάτε- στο οποίο έχουν οδηγηθεί χιλιάδες νοικοκυριά μετά από πολύχρονη ύφεση και ανηλεή υπερφορολόγηση;

Ας μην το κουράζουμε, λοιπόν, φίλτατοι.

Το «μαγαζάκι» έχει διαλέξει να ζει στη… «σκιά».

Νίκος Γ. Δρόσος
n.drosos@euro2day.gr
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Στο 25% του
επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι
κινείται κατά μέσο όρο η
σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα

Στα 45 δις ευρώ η "σκοτεινή οικονομία"
Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017, 19:00
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Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί, παρότι
οι έμμεσες μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη στο 23,5%-24% τα τελευταία χρόνια.

Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό εξέλιξη
έρευνας του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 15.000
ατόμων, στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής».

Σύμφωνα με τον κ. Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η αίσθηση μη
ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους, αλλά και οι

ανεπαρκείς έλεγχοι. 

Εντυπωσιακό πάντως είναι και το ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους και εισφορές ...από ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), ενώ
υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η αδήλωτη εργασία.

Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι

Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη σκιώδη οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 60%
κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση των ανέργων. 

Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3% για τους συνταξιούχους, 60,7% για τους
αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8% για τους δημόσιους υπαλλήλους. 
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Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων κρίνουν ότι η δραστηριότητα στη «σκιά» της οικονομίας είναι
δικαιολογημένη (52,4%), ενώ ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (42,5%), δημόσιοι
υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%). 

Γιατί φοροδιαφεύγουν

Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Έλληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία ως δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται
με τη μη ανταποδοτικότητα του υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη κατανομή του (77,1%) και τη
χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). 

Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων «κοιτάζει» τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν τελικά θα πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42%
εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα. 

«Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία βάση) ανάμεσα στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του
νοικοκυριού.Το έλλειμμα αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά προϊόντων δίχως
την έκδοση απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων από μη δηλωμένο εισόδημα). 

Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι πολίτες
θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή» υπογραμμίζει ο κ. Βλάχος.

Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας

Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα
με τον κ.Βλάχο υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο και μερικώς αδήλωτης εργασίας. 
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Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή επικρατεί στην περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της
έλλειψης ελέγχων και του μεγέθους των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον, των διαθέσιμων αποφοίτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης κάτω των 30 ετών (υψηλή προφορά- χαμηλή ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη σκιώδη οικονομία και
μάλιστα σε θέσεις εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους).

Προτάσεις

Κατά τον κ. Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν επιτυχώς στην επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και θα
εναρμονιζόταν με την κοινοτική στρατηγική "Ευρώπη 2020" για την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη. "Δυστυχώς η πολιτεία θεσπίζει
πολιτικές με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι οποίες εστιάζουν στην παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων της σκιώδους οικονομίας και
όχι στη μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία" υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει να μεταφέρει τις δραστηριότητες της σκιώδους
οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις καταργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής πεδία:

-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου.

-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φοροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό να ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων
ως φοροφυγάς) και β)για την τόνωση του περί δικαίου αισθήματος (π.χ. με άρση βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του ακαταδίωκτου σε
περίπτωση φοροδιαφυγής).

-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά τους και στη θέσπιση ειδικών φορέων/ομάδων εργασίας για τους
ελέγχους αυτούς (ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και
ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται). 
Παράλληλα προτείνεται η μείωση των φορολογικών συντελεστών, με τρόπο που δεν θα αφορά τις συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος
δημοσιονομικής προσαρμογής. "Για παράδειγμα, να είναι αφορολόγητες οι "νέες επενδύσεις εκ του μηδενός (Green�eld)" για ορισμένη χρονική
περίοδο" κατέληξε.

Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο "International Conference on International Business 2017"
(ICIB2017) από τις 18 έως τις 21 Μαΐου 2017, που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του ξενοδοχείου Grand Hotel
Palace. 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ICIB2017 θα διεξαχθούν και τρία πάνελ του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet "Research on Crucial Issues of
European Integration" με θέματα που αφορούν τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον δημοσιονομικό, τραπεζικό και
επενδυτικό τομέα.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017, 19:35
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Στο 1/4 του ΑΕΠ η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα
Υψηλά τα ποσοστά της αδήλωτης εργασίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα, η οποία
εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί, παρότι οι έμμεσες μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη στο 23,5%-24% τα τελευταία
χρόνια, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων
μεθόδων μέτρησης (για παράδειγμα, δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των μεταναστευτικών ροών) σύμφωνα με
το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό εξέλιξη έρευνας
του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων, στο
πλαίσιο έργου του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής».

Σύμφωνα με τον κ.Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η αίσθηση μη ανταποδοτικότητας των
φορολογικών βαρών και έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους, αλλά και οι ανεπαρκείς έλεγχοι. Εντυπωσιακό
πάντως είναι και το ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους και εισφορές ...από ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω στο
10%-20%), ενώ υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η αδήλωτη εργασία.

Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι

Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη σκιώδη οικονομία
κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 60% κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση των ανέργων. Τα αντίστοιχα
ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3% για τους συνταξιούχους, 60,7% για τους
αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8% για τους δημόσιους υπαλλήλους. Οι
επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων κρίνουν ότι η δραστηριότητα στη «σκιά» της
οικονομίας είναι δικαιολογημένη (52,4%), ενώ ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι (46,7%),
εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%).

Γιατί φοροδιαφεύγουν

Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Έλληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία ώς
δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται (πολλαπλές απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα του υψηλού
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φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη κατανομή του (77,1%) και τη χαμηλή
ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων «κοιτάζει» τι πράττουν
οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν τελικά θα πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει
τη φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα.

«Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία βάση) ανάμεσα στα (επίσημα)
έσοδα και τα έξοδα του νοικοκυριού. Το έλλειμμα αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη σκιώδη οικονομία (είτε
μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά προϊόντων δίχως την έκδοση απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων από μη
δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι
έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι πολίτες θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή»
υπογραμμίζει ο κ.Βλάχος.

Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας

Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο Σκιώδους
Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα με τον κ.Βλάχο υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο και μερικώς
αδήλωτης εργασίας. Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή επικρατεί
στην περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και του μεγέθους των φορολογικών και
ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον, των διαθέσιμων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30 ετών
(υψηλή προφορά- χαμηλή ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη σκιώδη οικονομία και
μάλιστα σε θέσεις εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους).

Προτάσεις

Κατά τον κ.Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν επιτυχώς στην επίσημη, αυτό θα
σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν με την κοινοτική στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την οικονομική
ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη. «Δυστυχώς η πολιτεία θεσπίζει πολιτικές με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι
οποίες εστιάζουν στην παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων της σκιώδους οικονομίας και όχι στη μεταφορά
τους στην επίσημη οικονομία» υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει να μεταφέρει τις δραστηριότητες
της σκιώδους οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις καταργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη, θα
πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής πεδία:

Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου
Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φοροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό να ταυτίζεται ο
οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων ως φοροφυγάς) και β)για την τόνωση του περί δικαίου αισθήματος (π.χ. με άρση
βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του ακαταδίωκτου σε περίπτωση φοροδιαφυγής)
Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά τους και στη θέσπιση ειδικών
φορέων/ομάδων εργασίας για τους ελέγχους αυτούς (ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον
έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι δεν
απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται). Παράλληλα
προτείνεται η μείωση των φορολογικών συντελεστών, με τρόπο που δεν θα αφορά τις συμφωνίες στο πλαίσιο του
προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. «Για παράδειγμα, να είναι αφορολόγητες οι «νέες επενδύσεις εκ του
μηδενός (Green�eld)» για ορισμένη χρονική περίοδο» κατέληξε.

Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «International Conference
on International Business 2017» (ICIB2017) από τις 18 έως τις 21 Μαΐου 2017, που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, στους χώρους του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ICIB2017 θα
διεξαχθούν και τρία πάνελ του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet «Research on Crucial Issues of European Integration»
με θέματα που αφορούν τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον δημοσιονομικό, τραπεζικό
και επενδυτικό τομέα.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 1/4 του ΑΕΠ η σκιώδης οικονομία

στην Ελλάδα- Ποιοι και γιατί

φοροδιαφεύγουν συστηματικά

Μεγάλο το ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους και εισφορές

από ιδεολογία, ενώ υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η αδήλωτη

εργασία

17.5.2017 | 19:08

 

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η

σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί,

παρότι οι έμμεσες μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη στο 23,5%-24% τα

τελευταία χρόνια, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με στατιστικά

σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης (για

παράδειγμα, δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των μεταναστευτικών

ροών).

 

 

Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του

Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου

Μακεδονίας, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό

εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που

πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων, στο πλαίσιο

έργου του ερευνητικού προγράμματος "Θαλής".

Σύμφωνα με τον κ.Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου

είναι η αίσθηση μη ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και

έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους, αλλά και οι ανεπαρκείς έλεγχοι.

Εντυπωσιακό πάντως είναι και το ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους

και εισφορές από ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), ενώ

υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η αδήλωτη εργασία.

 

Σημειώνεται πως η σκιώδης οικονομία περιλαμβάνει τις παράνομες

δραστηριότητες που συνεπάγονται την παροχή των νόμιμων αγαθών και

       ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ   
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υπηρεσιών και όχι τις παράνομες δραστηριότητες που συνεπάγονται την

παροχή των παράνομων αγαθών και υπηρεσιών. 

Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι

Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που

συμμετέχουν στη σκιώδη οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο

60% κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση των ανέργων. Τα

αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό

τομέα, 61,3% για τους συνταξιούχους, 60,7% για τους

αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8% για τους

δημόσιους υπαλλήλους.

 

Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων

κρίνουν ότι η δραστηριότητα στη "σκιά" της οικονομίας είναι

δικαιολογημένη (52,4%), ενώ ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι

(50,4%), άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (42,5%),

δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%).

 

Γιατί φοροδιαφεύγουν

Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Έλληνες θεωρούν τη

δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία ως δικαιολογημένη, για λόγους

που σχετίζονται (πολλαπλές απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα του

υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι

(82,3%), την άδικη κατανομή του (77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και

ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). Ποσοστό 46,6% των

ερωτηθέντων "κοιτάζει" τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν

τελικά θα πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική

αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα

υψηλά πρόστιμα.

"Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε

μηνιαία βάση) ανάμεσα στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του

νοικοκυριού. Το έλλειμμα αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη

σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά προϊόντων

δίχως την έκδοση απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων από μη δηλωμένο

εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά το γεγονός

ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι

πολίτες θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή" υπογραμμίζει

ο κ.Βλάχος.

Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας
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"υπερανθρώπων" Σέρπα των

Ιμαλαίων

08:44: «Είμαι συγκλονισμένη!» -

Το πρώτο μήνυμα της Αριάνα

Γκράντε για το μακελειό στη

συναυλία της στο Μάντσεστερ

08:27: Βρετανία: Αναστολή της

προεκλογικής εκστρατείας μετά

την πολύνεκρη έκρηξη

08:21: Tageszeitung: Oυδείς

λόγος για το χρέος

08:13: Ο τρόμος στο

Μάντσεστερ: Βίντεο

καταγράφουν τον πανικό μέσα

στο στάδιο μετά την φονική

έκρηξη
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Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που

συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει

σύμφωνα με τον κ.Βλάχο υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο

και μερικώς αδήλωτης εργασίας. Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, η

ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή επικρατεί στην

περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και του

μεγέθους των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον,

των διαθέσιμων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30 ετών

(υψηλή προφορά- χαμηλή ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να

εργάζονται στη σκιώδη οικονομία και μάλιστα σε θέσεις εργασίας πολύ

χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους).

Προτάσεις

Κατά τον κ.Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας

μεταφέρονταν επιτυχώς στην επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ

και θα εναρμονιζόταν με την κοινοτική στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την

οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη. "Δυστυχώς η πολιτεία θεσπίζει

πολιτικές με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι οποίες εστιάζουν

στην παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων της σκιώδους οικονομίας

και όχι στη μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία" υπογράμμισε και

πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει να μεταφέρει τις δραστηριότητες της

σκιώδους οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις καταργήσει, με ό,τι αυτό

συνεπάγεται για την ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα

εξής πεδία:

-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του

φορολογικού πλαισίου

-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φοροδιαφυγή (για

παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό να ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων

φόρων ως φοροφυγάς) και β)για την τόνωση του περί δικαίου αισθήματος

(π.χ. με άρση βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του ακαταδίωκτου σε

περίπτση φοροδιαφυγής)

-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην

αποτελεσματικότητά τους και στη θέσπιση ειδικών φορέων/ομάδων

εργασίας για τους ελέγχους αυτούς (ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα

πρέπει να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων,

μεγάλων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι δεν

απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής και

εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται). Παράλληλα προτείνεται η μείωση

των φορολογικών συντελεστών, με τρόπο που δεν θα αφορά τις

συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής

προσαρμογής.

 

«Για παράδειγμα, να είναι αφορολόγητες οι "νέες επενδύσεις εκ του

μηδενός (Greenfield)" για ορισμένη χρονική περίοδο» κατέληξε.

 

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ
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Στο  1/4  του ΑΕΠ  η  σκιώδης οικονομία  στην Ελλάδα,
σύμφωνα  με έρευνα  του ΠΑΜΑΚ

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί,
παρότι οι  έμμεσες μετρήσεις  την  εμφανίζουν μειωμένη στο 23,5%-24%  τα  τελευταία χρόνια, υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος,
διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου την
Τετάρτη  τα  ευρήματα  υπό  εξέλιξη  έρευνας  του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό  δείγμα
15.000 ατόμων, στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού προγράμματος "Θαλής".

Η σκιώδης οικονομία περιλαμβάνει τις παράνομες δραστηριότητες που συνεπάγονται την παροχή των νόμιμων αγαθών και υπηρεσιών
και όχι τις παράνομες δραστηριότητες που συνεπάγονται την παροχή των παράνομων αγαθών και υπηρεσιών. Σημειώνεται πως, οι λόγοι
για τους οποίους εμφανίζεται μειωμένη, φαίνονται να σχετίζονται μεταξύ άλλων με στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων
μεθόδων μέτρησης (για παράδειγμα, δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των μεταναστευτικών ροών).

Σύμφωνα με τον κ.Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η αίσθηση μη ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών
και  έλλειψης  δικαίου  στην  κατανομή  τους,  αλλά  και  οι  ανεπαρκείς  έλεγχοι.  Εντυπωσιακό  πάντως  είναι  και  το  ποσοστό  όσων  δεν
πληρώνουν  φόρους  και  εισφορές  ...από  ιδεολογία  (υπολογίζεται  γύρω  στο  10%-20%),  ενώ  υψηλή  εμφανίζεται  γενικότερα  η  αδήλωτη
εργασία.

Επτά στους  δέκα ανέργους  προστρέχουν στη  σκιώδη  ο ικονομία

Βάσει  των  ευρημάτων  της μελέτης,  το ποσοστό  των  ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη σκιώδη  οικονομία  κυμαίνεται  κατά μέσο  όρο
γύρω στο 60% κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση των ανέργων. Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον
ιδιωτικό τομέα, 61,3% για τους συνταξιούχους, 60,7% για τους αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8% για τους
δημόσιους υπαλλήλους. Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων κρίνουν ότι η δραστηριότητα στη "σκιά"
της οικονομίας είναι δικαιολογημένη (52,4%), ενώ ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον ιδιωτικό
τομέα (42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%). 

Τα αίτια

Τέσσερις  στους  δέκα  Ελληνες  θεωρούν  τη  δραστηριότητα  στη  σκιώδη  οικονομία  ώς  δικαιολογημένη,  για  λόγους  που  σχετίζονται
(πολλαπλές απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα του υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι (82,3%), την
άδικη κατανομή του (77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων
λαμβάνει  υπόψιν  τι  πράττουν  οι  γύρω  του,  πριν  αποφασίσει  αν  τελικά  θα  πληρώσει  τους φόρους,  περίπου  το  42%  εκτιμά  ότι  η  ηθική
αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα. 

«Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία βάση) ανάμεσα στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του
νοικοκυριού.  Το  έλλειμμα  αυξάνει  τις  πιθανότητες  συμμετοχής  στη  σκιώδη  οικονομία  (είτε  μείωση  των  εξόδων  από  την  π.χ.  αγορά
προϊόντων  δίχως  την  έκδοση  απόδειξης  είτε  αύξηση  των  εσόδων  από  μη  δηλωμένο  εισόδημα).  Η  μεγάλη  συμμετοχή  στη  σκιώδη
οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι πολίτες θεωρούν την πιθανότητα
ελέγχου πάρα πολύ μικρή» υπογραμμίζει ο κ.Βλάχος.
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Υψηλά ποσοστά αδήλωτης  εργασίας

Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει
σύμφωνα  με  τον  κ.Βλάχο  υψηλά  ποσοστά  τόσο  πλήρως  αδήλωτης,  όσο  και  μερικώς  αδήλωτης  εργασίας.  Για  τη  μερικώς  δηλωμένη
εργασία, η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή επικρατεί στην περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και
του μεγέθους των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον, των διαθέσιμων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω
των 30 ετών  (υψηλή προφορά- χαμηλή  ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη σκιώδη οικονομία και μάλιστα σε
θέσεις εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους).

Προτάσεις

Κατά τον κ.Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν επιτυχώς στην επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του
ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν με την κοινοτική στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη. "Δυστυχώς η
πολιτεία θεσπίζει πολιτικές με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι οποίες εστιάζουν στην παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων
της  σκιώδους  οικονομίας  και  όχι  στη  μεταφορά  τους  στην  επίσημη  οικονομία"  υπογράμμισε  και  πρόσθεσε  ότι  αν  η  Ελλάδα  θέλει  να
μεταφέρει  τις  δραστηριότητες  της  σκιώδους  οικονομίας  στην  επίσημη,  αντί  να  τις  καταργήσει,  με  ό,τι  αυτό  συνεπάγεται  για  την
ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής πεδία:

-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου
-Στην  αλλαγή  του  νομοθετικού  πλαισίου  α)για  την  φοροδιαφυγή  (για  παράδειγμα,  δεν  είναι  θεμιτό  να  ταυτίζεται  ο  οφειλέτης
βεβαιωμένων  φόρων  ως  φοροφυγάς)  και  β)για  την  τόνωση  του  περί  δικαίου  αισθήματος  (π.χ.  με  άρση  βουλευτικής  ασυλίας  ή
κατάργηση του ακαταδίωκτου σε περίπτωση φοροδιαφυγής)
-Στην  αύξηση  των  ελέγχων  τόσο  στον  αριθμό  όσο  και  στην  αποτελεσματικότητά  τους  και  στη  θέσπιση  ειδικών φορέων/ομάδων
εργασίας  για  τους  ελέγχους αυτούς  (ειδικευμένες  ομάδες  εργασίας  θα πρέπει  να αναλαμβάνουν  τον  έλεγχο μικρών  επιχειρήσεων,
μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής
και εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται). Παράλληλα προτείνεται η μείωση των φορολογικών συντελεστών, με τρόπο που δεν θα αφορά
τις  συμφωνίες  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  δημοσιονομικής  προσαρμογής.  «Για  παράδειγμα,  να  είναι  αφορολόγητες  οι  "νέες
επενδύσεις εκ του μηδενός (Greenfield)" για ορισμένη χρονική περίοδο» κατέληξε.

(με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ σκιώδης οικονομία Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έρευνα Βασίλης Βλάχος ΠΑΜΑΚ
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Στο 1/4 του ΑΕΠ υπολογίζεται η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα
Newsroom , CNN Greece

 23:33 Τετάρτη, 17 Μαίου 2017

    

Πηγή: EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομία* στην Ελλάδα, η
οποία εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί, παρότι οι έμμεσες μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη στο 23,5%-24% τα
τελευταία χρόνια, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των
έμμεσων μεθόδων μέτρησης (για παράδειγμα, δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των μεταναστευτικών ροών).

Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό εξέλιξη
έρευνας του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 15.000
ατόμων, στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού προγράμματος "Θαλής".
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Σύμφωνα με τον κ. Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η αίσθηση μη ανταποδοτικότητας
των φορολογικών βαρών και έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους, αλλά και οι ανεπαρκείς έλεγχοι.
Εντυπωσιακό πάντως είναι και το ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους και εισφορές ...από ιδεολογία
(υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), ενώ υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η αδήλωτη εργασία.

Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα
άνεργοι
Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη σκιώδη οικονομία
κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 60% κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση των ανέργων. Τα
αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3% για τους συνταξιούχους,
60,7% για τους αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8% για τους δημόσιους
υπαλλήλους. Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων κρίνουν ότι η
δραστηριότητα στη "σκιά" της οικονομίας είναι δικαιολογημένη (52,4%), ενώ ακολουθούν:
αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι
(32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%).

Γιατί φοροδιαφεύγουν
Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Έλληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία ώς
δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται (πολλαπλές απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα του υψηλού
φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη κατανομή του (77,1%) και τη
χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων "κοιτάζει" τι
πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν τελικά θα πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η
ηθική αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα.

Επωφεληθείτε από το Forex
Δωρεάν προσωπική ενημέρωση για το
πώς να επωφεληθείτε από το Forex
iforex.gr

Διαφήμιση

"Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία βάση) ανάμεσα στα (επίσημα)
έσοδα και τα έξοδα του νοικοκυριού. Το έλλειμμα αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη σκιώδη οικονομία
(είτε μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά προϊόντων δίχως την έκδοση απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων
από μη δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες
δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι πολίτες θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου πάρα
πολύ μικρή" υπογραμμίζει ο κ. Βλάχος.

Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας
Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο Σκιώδους
Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα με τον κ. Βλάχο υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο και μερικώς
αδήλωτης εργασίας. Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή
επικρατεί στην περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και του μεγέθους των φορολογικών
και ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον, των διαθέσιμων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30
ετών (υψηλή προφορά- χαμηλή ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη σκιώδη οικονομία
και μάλιστα σε θέσεις εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους).

Προτάσεις
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Προτάσεις
Κατά τον κ. Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν επιτυχώς στην επίσημη, αυτό
θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν με την κοινοτική στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την
οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη. "Δυστυχώς η πολιτεία θεσπίζει πολιτικές με στόχο την πάταξη της
φοροδιαφυγής, οι οποίες εστιάζουν στην παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων της σκιώδους οικονομίας
και όχι στη μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία" υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει να
μεταφέρει τις δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις καταργήσει, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής πεδία:

-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου

-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φοροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό να ταυτίζεται
ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων ως φοροφυγάς) και β)για την τόνωση του περί δικαίου αισθήματος (π.χ. με
άρση βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του ακαταδίωκτου σε περίπτωση φοροδιαφυγής)

-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά τους και στη θέσπιση ειδικών
φορέων/ομάδων εργασίας για τους ελέγχους αυτούς (ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα πρέπει να
αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και ελευθέρων
επαγγελματιών οι οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής
διαφοροποιείται). Παράλληλα προτείνεται η μείωση των φορολογικών συντελεστών, με τρόπο που δεν θα
αφορά τις συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. «Για παράδειγμα, να είναι
αφορολόγητες οι "νέες επενδύσεις εκ του μηδενός (Green�eld)" για ορισμένη χρονική περίοδο» κατέληξε.

Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «International
Conference on International Business 2017» (ICIB2017) από τις 18 έως τις 21 Μαΐου 2017, που συνδιοργανώνει
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace. Κατά τη διάρκεια του
Συνεδρίου ICIB2017 θα διεξαχθούν και τρία πάνελ του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet «Research on Crucial
Issues of European Integration» με θέματα που αφορούν τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή
Ένωση στον δημοσιονομικό, τραπεζικό και επενδυτικό τομέα.

*Η σκιώδης οικονομία περιλαμβάνει τις παράνομες δραστηριότητες που συνεπάγονται την παροχή των
νόμιμων αγαθών και υπηρεσιών και όχι τις παράνομες δραστηριότητες που συνεπάγονται την παροχή των
παράνομων αγαθών και υπηρεσιών

**Στην Ελλάδα παρατηρείται (έμμεση έρευνα) ότι η σκιώδης οικονομία μειώθηκε τα τελευταία χρόνια (περίπου
23,5%-24%). Η μείωση αποδίδεται σε στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης,
στη μετεγκατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες της ΕΕ με χαμηλότερα ποσοστά
φορολογίας και στην αύξηση της χρήσης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας πληρωμών.
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Στο 1/4 του ΑΕΠ υπολογίζεται η σκιώδης
οικονομία στην Ελλάδα

  
 
Στο 25%  του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η
σκιώδης οικονομία* στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί,
παρότι οι έμμεσες μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη  στο
23,5%-24% τα τελευταία χρόνια, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ
άλλων με στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων
μέτρησης (για παράδειγμα, δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των
μεταναστευτικών ροών). 
 
Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό
εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που
πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων, στο πλαίσιο
έργου του ερευνητικού προγράμματος "Θαλής". 
Σύμφωνα με τον κ. Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου
είναι η αίσθηση μη ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και
έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους, αλλά και οι ανεπαρκείς έλεγχοι.
Εντυπωσιακό πάντως είναι και το ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους
και εισφορές ...από ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), ενώ
υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η αδήλωτη εργασία. 
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ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους
δέκα άνεργοι
Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που
συμμετέχουν στη σκιώδη οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο
60% κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση των ανέργων. Τα
αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό
τομέα, 61,3% για τους συνταξιούχους, 60,7% για τους
αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8% για
τους δημόσιους υπαλλήλους. Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το
υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων κρίνουν ότι η δραστηριότητα στη
"σκιά" της οικονομίας είναι δικαιολογημένη (52,4%), ενώ ακολουθούν:
αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον
ιδιωτικό τομέα (42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι
(30,7%). 

Γιατί φοροδιαφεύγουν
Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Έλληνες θεωρούν τη
δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία ώς δικαιολογημένη, για λόγους που
σχετίζονται (πολλαπλές απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα του
υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι
(82,3%), την άδικη κατανομή του (77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και
ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). Ποσοστό 46,6% των
ερωτηθέντων "κοιτάζει" τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν
τελικά θα πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική
αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα
υψηλά πρόστιμα. 
"Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε
μηνιαία βάση) ανάμεσα στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του
νοικοκυριού. Το έλλειμμα αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη σκιώδη
οικονομία (είτε μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά προϊόντων δίχως
την έκδοση απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων από μη δηλωμένο
εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά το γεγονός
ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι
πολίτες θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή" υπογραμμίζει
ο κ. Βλάχος. 

Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας
Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που
συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει
σύμφωνα με τον κ. Βλάχο υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο
και μερικώς αδήλωτης εργασίας. Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, η
ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή επικρατεί στην
περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και του
μεγέθους των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον,
των διαθέσιμων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30 ετών
(υψηλή προφορά- χαμηλή ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να
εργάζονται στη σκιώδη οικονομία και μάλιστα σε θέσεις εργασίας πολύ
χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους). 

Προτάσεις
Κατά τον κ. Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας
μεταφέρονταν επιτυχώς στην επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ
και θα εναρμονιζόταν με την κοινοτική στρατηγική «Ευρώπη 2020» για
την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη. "Δυστυχώς η πολιτεία
θεσπίζει πολιτικές με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι οποίες

Καριέρα Στην Ψυχολογία;
Σπούδασε Συμβουλευτική και
Ψυχολογία Στο Νο1 Πρόγραμμα
Εξειδίκευσης Στην Ελλάδα

ΑΡΘΡΑ ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ&ΚΙΝΗΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ&ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΧΝΕΣ&ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΓΕΙΑ

MEDIA NEWS

SPORT&AUTO

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από το Google για την παροχή των υπηρεσιών του, για
την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί
πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού
του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie.

ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΈΓΙΝΕ

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CMhdb6-cjWdXdAsGjzAbS9IbAC-Krq_NInK6h0q8EwI23ARABINqbywpgrYKAgOgLoAH0loHVA8gBCakCAguO4pfgsj6oAwHIA8MEqgS3AU_QT3X-PiSRFHgKmSMD7j-Pacue5I9BjrPDQd0DrS881IdMuoqeBEHlhSJ652hQ4MbNQAEx0XwEP1H3pal2QooMPUXPLG6ZSHcuix70Ct9dVpoD3KlojyJGHus8UKFDBdemn1oVW3GUgZfK85a9krzoBJLBm5sg_kVSF3CsEbO1Dauhh_h4TD246ONYMa9BNYO3z79rv3vDD8-3GPUM7DilgginTbwlqMRDLlTCCHugIHu8Zffs56AGLoAH9Oj-KqgHpr4b2AcA0ggFCIBhEAGxCdrtXX88Hwo02BMC&num=1&cid=CAASEuRoTlxQjACJPWNC6evlMoPeJw&sig=AOD64_0gr2pBKuB15RS2udMGELU1BrBnTg&client=ca-pub-8943172432796767&adurl=http://www.medcollege.edu.gr/ypopshfioi-foithtes/mps/psychologia/counselling-psychology/
http://vmediagr.blogspot.gr/search/label/%CE%91%CE%A1%CE%98%CE%A1%CE%91
http://vmediagr.blogspot.gr/search/label/%CE%94%CE%99%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%97
http://vmediagr.blogspot.gr/search/label/%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%97
http://vmediagr.blogspot.gr/search/label/%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%26%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91
http://vmediagr.blogspot.gr/search/label/%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97
http://vmediagr.blogspot.gr/search/label/%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%A3
http://vmediagr.blogspot.gr/search/label/%CE%95%CE%9D%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%91%20%CE%98%CE%95%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91
http://vmediagr.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%97
http://vmediagr.blogspot.gr/search/label/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91%26%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D
http://vmediagr.blogspot.gr/search/label/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91
http://vmediagr.blogspot.gr/search/label/%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%95%CE%A3%26%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3
http://vmediagr.blogspot.gr/search/label/%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91
http://vmediagr.blogspot.gr/search/label/%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91
http://vmediagr.blogspot.gr/search/label/MEDIA
http://vmediagr.blogspot.gr/search/label/NEWS
http://vmediagr.blogspot.gr/search/label/SPORT%26AUTO
https://www.blogger.com/go/blogspot-cookies


23/5/2017 Στο 1/4 του ΑΕΠ υπολογίζεται η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα - Vmedia.gr

http://vmediagr.blogspot.gr/2017/05/14_18.html 3/7

VMEDIA ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ
ΣΟΥ

εστιάζουν στην παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων της σκιώδους
οικονομίας και όχι στη μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία"
υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει να μεταφέρει τις
δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις
καταργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη, θα πρέπει να
εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής πεδία: 
-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του
φορολογικού πλαισίου 
-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φοροδιαφυγή (για
παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό να ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων
φόρων ως φοροφυγάς) και β)για την τόνωση του περί δικαίου αισθήματος
(π.χ. με άρση βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του ακαταδίωκτου σε
περίπτωση φοροδιαφυγής) 
-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην
αποτελεσματικότητά τους και στη θέσπιση ειδικών φορέων/ομάδων
εργασίας για τους ελέγχους αυτούς (ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα
πρέπει να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων,
μεγάλων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι δεν
απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής και
εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται). Παράλληλα προτείνεται η μείωση των
φορολογικών συντελεστών, με τρόπο που δεν θα αφορά τις συμφωνίες
στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. «Για
παράδειγμα, να είναι αφορολόγητες οι "νέες επενδύσεις εκ του μηδενός
(Greenfield)" για ορισμένη χρονική περίοδο» κατέληξε. 
Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς
Συνεδρίου με τίτλο «International Conference on International Business
2017» (ICIB2017) από τις 18 έως τις 21 Μαΐου 2017, που
συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του
ξενοδοχείου Grand Hotel Palace. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου
ICIB2017 θα διεξαχθούν και τρία πάνελ του Κέντρου Αριστείας Jean
Monnet «Research on Crucial Issues of European Integration» με θέματα
που αφορούν τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση
στον δημοσιονομικό, τραπεζικό και επενδυτικό τομέα. 
*Η σκιώδης οικονομία περιλαμβάνει τις παράνομες δραστηριότητες που
συνεπάγονται την παροχή των νόμιμων αγαθών και υπηρεσιών και όχι τις
παράνομες δραστηριότητες που συνεπάγονται την παροχή των
παράνομων αγαθών και υπηρεσιών 
**Στην Ελλάδα παρατηρείται (έμμεση έρευνα) ότι η σκιώδης οικονομία
μειώθηκε τα τελευταία χρόνια (περίπου 23,5%-24%). Η μείωση
αποδίδεται σε στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων
μεθόδων μέτρησης, στη μετεγκατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων σε
γειτονικές χώρες της ΕΕ με χαμηλότερα ποσοστά φορολογίας και στην
αύξηση της χρήσης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας πληρωμών. 
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Αναζήτηση

 (http://www.typography-museum.gr/)

Στο 1/4 του ΑΕΠ υπολογίζεται η σκιώδης οικονομία στην
Ελλάδα

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομία* στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι έχει
αυξηθεί, παρότι οι έμμεσες μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη στο 23,5%-24% τα τελευταία χρόνια, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ
άλλων με στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης (για παράδειγμα, δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδραση
των μεταναστευτικών ροών). Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου
Σκιώδους Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων, στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού προγράμματος
“Θαλής”.

Σύμφωνα με τον κ.Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η αίσθηση μη ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών
και έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους, αλλά και οι ανεπαρκείς έλεγχοι. Εντυπωσιακό πάντως είναι και το ποσοστό όσων δεν
πληρώνουν φόρους και εισφορές …από ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), ενώ υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η αδήλωτη
εργασία.

Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι

Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη σκιώδη οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω
στο 60% κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση των ανέργων. Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον
ιδιωτικό τομέα, 61,3% για τους συνταξιούχους, 60,7% για τους αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8% για τους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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δημόσιους υπαλλήλους. Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων κρίνουν ότι η δραστηριότητα στη “σκιά”
της οικονομίας είναι δικαιολογημένη (52,4%), ενώ ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον ιδιωτικό
τομέα (42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%).

Γιατί φοροδιαφεύγουν

Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Ελληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία ώς δικαιολογημένη, για λόγους που
σχετίζονται (πολλαπλές απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα του υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι
(82,3%), την άδικη κατανομή του (77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). Ποσοστό 46,6% των
ερωτηθέντων “κοιτάζει” τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν τελικά θα πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η
ηθική αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα.

“Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία βάση) ανάμεσα στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του
νοικοκυριού. Το έλλειμμα αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά
προϊόντων δίχως την έκδοση απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων από μη δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη
οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι πολίτες θεωρούν την πιθανότητα
ελέγχου πάρα πολύ μικρή” υπογραμμίζει ο κ.Βλάχος.

Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας

Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει
σύμφωνα με τον κ.Βλάχο υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο και μερικώς αδήλωτης εργασίας. Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία,
η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή επικρατεί στην περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και του
μεγέθους των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον, των διαθέσιμων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των
30 ετών (υψηλή προφορά- χαμηλή ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη σκιώδη οικονομία και μάλιστα σε θέσεις
εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους).

Προτάσεις

Κατά τον κ.Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν επιτυχώς στην επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του
ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν με την κοινοτική στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη. “Δυστυχώς η
πολιτεία θεσπίζει πολιτικές με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι οποίες εστιάζουν στην παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων
της σκιώδους οικονομίας και όχι στη μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία” υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει να
μεταφέρει τις δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις καταργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη,
θα πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής πεδία:

-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου

-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φοροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό να ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων
φόρων ως φοροφυγάς) και β)για την τόνωση του περί δικαίου αισθήματος (π.χ. με άρση βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του
ακαταδίωκτου σε περίπτση φοροδιαφυγής)

-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά τους και στη θέσπιση ειδικών φορέων/ομάδων εργασίας
για τους ελέγχους αυτούς (ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων
επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής
διαφοροποιείται). Παράλληλα προτείνεται η μείωση των φορολογικών συντελεστών, με τρόπο που δεν θα αφορά τις συμφωνίες στο
πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. «Για παράδειγμα, να είναι αφορολόγητες οι “νέες επενδύσεις εκ του μηδενός
(Green�eld)” για ορισμένη χρονική περίοδο» κατέληξε.

Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «International Conference on International
Business 2017» (ICIB2017) από τις 18 έως τις 21 Μαΐου 2017, που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του
ξενοδοχείου Grand Hotel Palace. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ICIB2017 θα διεξαχθούν και τρία πάνελ του Κέντρου Αριστείας Jean
Monnet «Research on Crucial Issues of European Integration» με θέματα που αφορούν τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή
Ένωση στον δημοσιονομικό, τραπεζικό και επενδυτικό τομέα._



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εκτιμήσεις για συμμετοχή της Ελλάδας στην ποσοτική χαλάρωση μέσα στο καλοκαίρι (http://www.haniotika-nea.gr/ektimisis-
gia-simmetochi-tis-elladas-stin-posotiki-chalarosi-mesa-sto-kalokeri/)

Εφικτή η εξεύρεση λύσης για το χρέος στο Eurogroup (http://www.haniotika-nea.gr/ekti-i-exevresi-lisis-gia-to-chreos-sto-
eurogroup/)
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διάλογο, δεν θα δημοσιεύονται. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τα greeklish.

Όνομα *

Ηλ. διεύθυνση *

Σχόλιο

Αποστολή
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Στο 1/4 Του ΑΕΠ Υπολογίζεται Η Σκιώδης Οικονομία Στην
Ελλάδα, Σύμφωνα Με Έρευνα

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομία* στην
Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί, παρότι οι έμμεσες μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη
στο 23,5%-24% τα τελευταία χρόνια, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με στατιστικά
σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης (για παράδειγμα, δεν λαμβάνεται
υπόψη η επίδραση των μεταναστευτικών ροών). Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης
Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου
Σκιώδους Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων, στο πλαίσιο
έργου του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής».

Σύμφωνα με τον κ.Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η αίσθηση μη
ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους, αλλά και οι
ανεπαρκείς έλεγχοι. Εντυπωσιακό πάντως είναι και το ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους και
εισφορές …από ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), ενώ υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η
αδήλωτη εργασία.

Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΓΟΡΕΣ

ΠΙΟ ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ

Ευρωζώνη Ελλάδα ΗΠΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ανάπτυξη  ΑΕΠ (ΜΜ) 0.5%

Ανάπτυξη  ΑΕΠ (ΥΥ) 1.7%

Ανεργία 9.5%

Επιτόκιο  ΕΚΤ 0%

Επιχειρηματικό  Κλίμα 1.09

Βιομηχανικό  Κλίμα 2.6

Καταναλωτική  Εμπιστοσύνη -3.3

Κυκλοφορούν Χρήμα (M3) (ΥΥ) 5.3%

Ελλάδα Κόσμος

Τάση Οικονομίας

ΑΘΗΝΑ  - ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ +0.56%788.53

ΔΕΗ +2.03%4.03

ΟΠΑΠ +3.65%9.65

ΕΥΔΑΠ -1.22%5.69

ΕΤΕ +0.300%0.334

ΠΕΙΡΑΙΩΣ +2.110%0.242

ΑΛΦΑ -1.81%2.17

ATTIKA +11.009%0.121

ΕΛΠΕ +1.61%6.30

ΟΤΕ +2.90%10.30
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Ειδήσεις

Δεσμεύονται ακίνητα και λογαριασμοί
του πρώην υπουργού Γ. Παπαντωνίου
(//analitis.gr/desmeyontai-akinhta-kai-

logariasmoi-toy-prwhn-ypoyrgoy-g-
papantwnioy/)
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Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη σκιώδη
οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 60% κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση των
ανέργων. Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3% για
τους συνταξιούχους, 60,7% για τους αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και
51,8% για τους δημόσιους υπαλλήλους. Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό
μεταξύ όσων κρίνουν ότι η δραστηριότητα στη «σκιά» της οικονομίας είναι δικαιολογημένη (52,4%),
ενώ ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα
(42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%).

Γιατί φοροδιαφεύγουν

Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Ελληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία ώς
δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται (πολλαπλές απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα
του υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη κατανομή
του (77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). Ποσοστό 46,6%
των ερωτηθέντων «κοιτάζει» τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν τελικά θα πληρώσει τους
φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το
ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα.

«Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία βάση) ανάμεσα
στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του νοικοκυριού. Το έλλειμμα αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής
στη σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά προϊόντων δίχως την έκδοση
απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων από μη δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη
οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι
οι πολίτες θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή» υπογραμμίζει ο κ.Βλάχος.

Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας

Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο
Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα με τον κ.Βλάχο υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως
αδήλωτης, όσο και μερικώς αδήλωτης εργασίας. Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, η ανάλυση των
δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή επικρατεί στην περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης
ελέγχων και του μεγέθους των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον, των
διαθέσιμων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30 ετών (υψηλή προφορά- χαμηλή
ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη σκιώδη οικονομία και μάλιστα σε
θέσεις εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους).

Προτάσεις

Κατά τον κ.Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν επιτυχώς στην
επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν με την κοινοτική στρατηγική
«Ευρώπη 2020» για την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη. «Δυστυχώς η πολιτεία θεσπίζει
πολιτικές με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι οποίες εστιάζουν στην παύση -κατάργηση- των
δραστηριοτήτων της σκιώδους οικονομίας και όχι στη μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία»
υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει να μεταφέρει τις δραστηριότητες της σκιώδους
οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις καταργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη, θα
πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής πεδία:

-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου

-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φοροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό να
ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων ως φοροφυγάς) και β)για την τόνωση του περί δικαίου
αισθήματος (π.χ. με άρση βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του ακαταδίωκτου σε περίπτση
φοροδιαφυγής)

-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά τους και στη
θέσπιση ειδικών φορέων/ομάδων εργασίας για τους ελέγχους αυτούς (ειδικευμένες ομάδες εργασίας
θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και
ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής
και εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται). Παράλληλα προτείνεται η μείωση των φορολογικών
συντελεστών, με τρόπο που δεν θα αφορά τις συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος
δημοσιονομικής προσαρμογής. «Για παράδειγμα, να είναι αφορολόγητες οι «νέες επενδύσεις εκ του
μηδενός (Green⯀�eld)» για ορισμένη χρονική περίοδο» κατέληξε.

Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο
«International Conference on International Business 2017» (ICIB2017) από τις 18 έως τις 21 Μαΐου
2017, που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του ξενοδοχείου Grand
Hotel Palace. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ICIB2017 θα διεξαχθούν και τρία πάνελ του Κέντρου
Αριστείας Jean Monnet «Research on Crucial Issues of European Integration» με θέματα που αφορούν
τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον δημοσιονομικό, τραπεζικό και
επενδυτικό τομέα._
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Στο 25%  του ΑΕΠ η «μαύρη» οικονομία

Ερευνα-σοκ: Εξι στους 10 σε σκιώδεις συναλλαγές,  το 10% -20%  δεν πληρώνει εισφορές από... ιδεολογία!

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα, η οποία μάλιστα δείχνει να έχει αυξηθεί, παρόλο που οι έμμεσες
μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη στο 23,5% με 24% τα τελευταία χρόνια (για λόγους που σχετίζονται με στατιστικά σφάλματα ή και
ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης). 

Αυτήν την εικόνα έδωσε χθες ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, παρουσιάζοντας τα ευρήματα εν εξελίξει έρευνας του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας σε πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων,
στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής». Σύμφωνα με τον κ. Βλάχο, η αίσθηση μη ανταποδοτικότητας των φορολογικών
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Χρησιμοποιώντας αυτή την υπηρεσία και το σχετικό περιεχόμενο, συμφωνείτε με τη
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βαρών και έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους, αλλά και οι ανεπαρκείς έλεγχοι αποτελούν βασικούς λόγους για την αύξηση του φαινομένου.
Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό το ποσοστό -10% με 20%- όσων δεν πληρώνουν φόρους και εισφορές... από ιδεολογία.

Το 71,6% των ανέργων! 

Γύρω στο 60% κυμαίνεται κατά μέσο όρο το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη σκιώδη οικονομία, το οποίο εκτινάσσεται στο 71,6%
μεταξύ των ανέργων. Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3% για τους συνταξιούχους, 60,7% για
τους αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8% για τους δημόσιους υπαλλήλους. Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το
υψηλότερο ποσοστό μεταξύ εκείνων που θεωρούν τη σκιώδη οικονομία δικαιολογημένη (52,4%), ενώ ακολουθούν αυτοαπασχολούμενοι (50,4%),
άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%).  

Τέσσερις στους 10 Ελληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία δικαιολογημένη για λόγους που σχετίζονται με τη μη
ανταποδοτικότητα του υψηλού φορολογικού βάρους (82,3%), την άδικη κατανομή του (77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των
δημόσιων υπηρεσιών (72%). Ενα 46,6% των ερωτηθέντων κοιτάζει τον διπλανό του πριν αποφασίσει αν τελικά θα πληρώσει τους φόρους, περίπου
το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και το 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα. 
Οσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων του Παρατηρητηρίου δείχνει υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης όσο και
μερικώς αδήλωτης εργασίας.
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ΤΡΙΤΗ, 23 ΜΑΪΟΥ 2017

ΑΡΧΙΚΗ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ    Στο 25% του ΑΕΠ η παραοικονομία στην Ελλάδα!

Τετάρτη 17/05/2017 - 17:01

Στο 25% του ΑΕΠ η παραοικονομία στην
Ελλάδα!

Στο 25% του ΑΕΠ της χώρας, σκαρφάλωσε τα τελευταία χρόνια η παραοικονομία στην Ελλάδα,
που αντίθετα με πρόσφατες μετρήσεις, συνεχίζει να αυξάνεται! Σύμφωνα με τον καθηγητή
Βασίλη Βλάχο, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, η παραοικονομία, όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά κατά μέσο όρο εκτιμάται ότι έχει
αυξηθεί, τα τελευταία χρόνια. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον ίδιο, οι μετρήσεις την παρουσιάζουν
μειωμένη για λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες
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των έμμεσων μεθόδων μέτρησης. Παράδειγμα, δεν φαίνεται να  λαμβάνεται πάντα  υπόψη η
επίδραση των μεταναστευτικών ροών.

Όλα τα ευρήματα της υπό εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας
παρουσιάστηκαν  σε συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 15.000
ατόμων, στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής».  Περισσότερα στοιχεία θα
παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο "International Conference on
International Business 2017" (ICIB2017) από τις 18 έως τις 21 Μαΐου 2017, που συνδιοργανώνει
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace.
 
Σύμφωνα με τον κ. Βλάχο οι βασικοί παράγοντες αύξησης της, είναι ότι οι φορολογούμενοι έχουν
χάσει την αίσθηση ανταποδοτικότητας των φόρων και της έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους,
αλλά και οι έλεγχοι που χαρακτηρίστηκαν ως ανεπαρκείς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας,
 εντυπωσιακό είναι και το ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους και εισφορές λόγω ιδεολογίας.
 Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το 10% με 20%, ανήκει σε αυτή την
κατηγορία, ενώ υψηλή εμφανίζεται και η αδήλωτη εργασία γενικότερα.

70% των ανέργων στην παραοικονομία
 
Το 60% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι συμμετέχουν στην σκιώδη οικονομία ενώ πιο αυξημένο
είναι στο 71,6%, το ποσοστό στην περίπτωση των ανέργων.  Αναλυτικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ, τα
αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3% για τους
συνταξιούχους, 60,7% για τους αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8%
για τους δημόσιους υπαλλήλους. Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό
μεταξύ όσων κρίνουν ότι η δραστηριότητα στη "σκιά" της οικονομίας είναι δικαιολογημένη
(52,4%), ενώ ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον
ιδιωτικό τομέα (42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%). 

Απαντώντας, στο ερώτημα γιατί φοροδιαφεύγουν, το 40% απάντησε ότι θεωρούν τη δραστηριότητα στη
σκιώδη οικονομία ώς δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται με τη μη ανταποδοτικότητα του
υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη κατανομή του
(77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). Ποσοστό 46,6% των
ερωτηθέντων "κοιτάζει" τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν τελικά θα πληρώσει τους φόρους,
περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν
τα υψηλά πρόστιμα. 

Εξηγώντας την εικόνα που συνθέτουν τα ποσοστά,  ο κ.Βλάχος ανέφερε ότι «η συμμετοχή στη σκιώδη
οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά, σε μηνιαία βάση ανάμεσα στα έσοδα και τα έξοδα του
νοικοκυριού. Το έλλειμμα αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των
εξόδων από την π.χ. αγορά προϊόντων δίχως την έκδοση απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων από μη
δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες
δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι πολίτες θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου
πάρα πολύ μικρή»

Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το
Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα με τον κ.Βλάχο υψηλά ποσοστά
τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο και μερικώς αδήλωτης εργασίας. Για τη μερικώς δηλωμένη
εργασία, η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή επικρατεί στην περίπτωση, πρώτον,
του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και του μεγέθους των φορολογικών και ασφαλιστικών
εισφορών και, δεύτερον, των διαθέσιμων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30
ετών (υψηλή προφορά- χαμηλή ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη
σκιώδη οικονομία και μάλιστα σε θέσεις εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από τα δικά
τους).
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Με το πρόβλημα να είναι πραγματικό και η ζημία σε Δημόσιο, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, να αυξάνεται
καθημερινά,  ο κ. Βλάχος, τόνισε ότι  αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν
επιτυχώς στην επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν με την κοινοτική
στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι
δράσεις αντιμετώπισής του,  θα πρέπει να εστιάσουν στα εξής πεδία:

1)Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου.

2)Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φοροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό να
ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων ως φοροφυγάς) και β)για την τόνωση του περί δικαίου
αισθήματος (π.χ. με άρση βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του ακαταδίωκτου σε περίπτωση
φοροδιαφυγής).

3)Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά τους και στη θέσπιση
ειδικών φορέων/ομάδων εργασίας για τους ελέγχους αυτούς (ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα πρέπει
να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και ελευθέρων
επαγγελματιών οι οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής και
εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται). Παράλληλα προτείνεται η μείωση των φορολογικών συντελεστών,
με τρόπο που δεν θα αφορά τις συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής
προσαρμογής. Για παράδειγμα, να είναι αφορολόγητες οι νέες επενδύσεις εκ του μηδενός (Greenfield)
για ορισμένη χρονική περίοδο κατέληξε.

Κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

http://www.kontranews.gr/oikonomia


23/5/2017 Στο 25% του ΑΕΠ η παραοικονομία στην Ελλάδα

http://tvxs.gr/news/ellada/sto-14-toy-aep-i-skiodis-oikonomia-stin-ellada 1/5

Στο 25% του ΑΕΠ η
παραοικονομία στην Ελλάδα

Σ

15:41 | 17 Μάιος. 2017
Τελευταία ανανέωση 15:59 | 17 Μάιος. 2017

το 25% του επίσημου ΑΕΠ
υπολογίζεται ότι κινείται κατά
μέσο όρο η σκιώδης οικονομία*

στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι
έχει αυξηθεί, παρότι οι έμμεσες
μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη
στο 23,5%-24% τα τελευταία χρόνια, για
λόγους που σχετίζονται μεταξύ
άλλων με στατιστικά σφάλματα ή/και
ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων
μέτρησης (για παράδειγμα, δεν
λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των
μεταναστευτικών ροών). Τα
παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής
Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, παρουσιάζοντας σε
συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό
εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου
Σκιώδους Οικονομίας, που
πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό
δείγμα 15.000 ατόμων, στο πλαίσιο
έργου του ερευνητικού
προγράμματος "Θαλής".

Σύμφωνα με τον κ.Βλάχο, βασικοί
παράγοντες αύξησης του φαινομένου
είναι η αίσθηση μη
ανταποδοτικότητας των
φορολογικών βαρών και έλλειψης
δικαίου στην κατανομή τους, αλλά και
οι ανεπαρκείς έλεγχοι. Εντυπωσιακό
πάντως είναι και το ποσοστό όσων
δεν πληρώνουν φόρους και εισφορές
...από ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω
στο 10%-20%), ενώ υψηλή εμφανίζεται
γενικότερα η αδήλωτη εργασία.

Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν
επτά στους δέκα άνεργοι

Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το
ποσοστό των ερωτηθέντων που
συμμετέχουν στη σκιώδη οικονομία
κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο
60% κι απογειώνεται στο 71,6% στην
περίπτωση των ανέργων. Τα
αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για

Μου αρέσει! 4 Κοινοποιήστε

http://tvxs.gr/news/ellada/sto-14-toy-aep-i-skiodis-oikonomia-stin-ellada
http://tvxs.gr/news/ellada/sto-14-toy-aep-i-skiodis-oikonomia-stin-ellada
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Ftvxs.gr%2Fnews%2Fellada%2Fsto-14-toy-aep-i-skiodis-oikonomia-stin-ellada&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0
http://tvxs.gr/
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τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό
τομέα, 61,3% για τους συνταξιούχους,
60,7% για τους
αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους
επιχειρηματίες και 51,8% για τους
δημόσιους υπαλλήλους. Οι
επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το
υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων
κρίνουν ότι η δραστηριότητα στη
"σκιά" της οικονομίας είναι
δικαιολογημένη (52,4%), ενώ
ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι
(50,4%), άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι
στον ιδιωτικό τομέα (42,5%), δημόσιοι
υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι
(30,7%).

Γιατί φοροδιαφεύγουν

Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα
Ελληνες θεωρούν τη δραστηριότητα
στη σκιώδη οικονομία ώς
δικαιολογημένη, για λόγους που
σχετίζονται (πολλαπλές απαντήσεις)
με τη μη ανταποδοτικότητα του
υψηλού φορολογικού βάρους που
επωμίζονται οι φορολογούμενοι
(82,3%), την άδικη κατανομή του (77,1%)
και τη χαμηλή ποσότητα και ποιότητα
των δημόσιων υπηρεσιών (72%).
Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων
"κοιτάζει" τι πράττουν οι γύρω του,
πριν αποφασίσει αν τελικά θα
πληρώσει τους φόρους, περίπου το
42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει
τη φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει
ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά
πρόστιμα.

"Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία
προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε
μηνιαία βάση) ανάμεσα στα (επίσημα)
έσοδα και τα έξοδα του νοικοκυριού.
Το έλλειμμα αυξάνει τις πιθανότητες
συμμετοχής στη σκιώδη οικονομία
(είτε μείωση των εξόδων από την π.χ.
αγορά προϊόντων δίχως την έκδοση
απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων
από μη δηλωμένο εισόδημα). Η
μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη
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οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι
πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την
αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι
πολίτες θεωρούν την πιθανότητα
ελέγχου πάρα πολύ μικρή"
υπογραμμίζει ο κ.Βλάχος.

Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας

Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η
ανάλυση των δεδομένων που
συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο
Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει
σύμφωνα με τον κ.Βλάχο υψηλά
ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης,
όσο και μερικώς αδήλωτης εργασίας.
Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, η
ανάλυση των δεδομένων
καταδεικνύει ότι αυτή επικρατεί στην
περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού
της έλλειψης ελέγχων και του
μεγέθους των φορολογικών και
ασφαλιστικών εισφορών και,
δεύτερον, των διαθέσιμων αποφοίτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των
30 ετών (υψηλή προφορά- χαμηλή
ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί
πτυχιούχοι να εργάζονται στη σκιώδη
οικονομία και μάλιστα σε θέσεις
εργασίας πολύ χαμηλότερων
προσόντων από τα δικά τους).

Προτάσεις

Κατά τον κ.Βλάχο, αν οι
δραστηριότητες της σκιώδους
οικονομίας μεταφέρονταν επιτυχώς
στην επίσημη, αυτό θα σήμαινε
αύξηση του ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν
με την κοινοτική στρατηγική
«Ευρώπη 2020» για την οικονομική
ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη.
"Δυστυχώς η πολιτεία θεσπίζει
πολιτικές με στόχο την πάταξη της
φοροδιαφυγής, οι οποίες εστιάζουν
στην παύση -κατάργηση- των
δραστηριοτήτων της σκιώδους
οικονομίας και όχι στη μεταφορά
τους στην επίσημη οικονομία"
υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι αν η
Ελλάδα θέλει να μεταφέρει τις
δραστηριότητες της σκιώδους
οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις
καταργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για την ανάπτυξη, θα πρέπει να
εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής
πεδία:

-Στη θέσπιση κανόνων για την
εξασφάλιση της σταθερότητας του
φορολογικού πλαισίου
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-Στην αλλαγή του νομοθετικού
πλαισίου α)για την φοροδιαφυγή (για
παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό να
ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων
φόρων ως φοροφυγάς) και β)για την
τόνωση του περί δικαίου αισθήματος
(π.χ. με άρση βουλευτικής ασυλίας ή
κατάργηση του ακαταδίωκτου σε
περίπτση φοροδιαφυγής)

-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον
αριθμό όσο και στην
αποτελεσματικότητά τους και στη
θέσπιση ειδικών φορέων/ομάδων
εργασίας για τους ελέγχους αυτούς
(ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα
πρέπει να αναλαμβάνουν τον έλεγχο
μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων,
μεγάλων επιχειρήσεων και ελευθέρων
επαγγελματιών οι οποίοι δεν
απασχολούν προσωπικό, καθώς ο
τρόπος φοροδιαφυγής και
εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται).
Παράλληλα προτείνεται η μείωση των
φορολογικών συντελεστών, με τρόπο
που δεν θα αφορά τις συμφωνίες στο
πλαίσιο του προγράμματος
δημοσιονομικής προσαρμογής. «Για
παράδειγμα, να είναι αφορολόγητες οι
"νέες επενδύσεις εκ του μηδενός
(Greenfield)" για ορισμένη χρονική
περίοδο» κατέληξε.

Περισσότερα στοιχεία θα
παρουσιαστούν στη διάρκεια του
Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο
«International Conference on
International Business 2017» (ICIB2017)
από τις 18 έως τις 21 Μαΐου 2017, που
συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, στους χώρους του
ξενοδοχείου Grand Hotel Palace. Κατά
τη διάρκεια του Συνεδρίου ICIB2017 θα
διεξαχθούν και τρία πάνελ του
Κέντρου Αριστείας Jean Monnet
«Research on Crucial Issues of
European Integration» με θέματα που
αφορούν τρεις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση
στον δημοσιονομικό, τραπεζικό και
επενδυτικό τομέα._

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

15:54 | 17 Μάιος. 2017

La Repubblica: H
Eλλάδα στην
καθοριστική στροφή
για την διάσωση

15:37 | 17 Μάιος. 2017

Απορρίφθηκε το
αίτημα του ΟΑΣΘ να
κηρυχθεί άκυρη η
επίσχεση εργασίας

15:29 | 17 Μάιος. 2017

Παγκόσμια

Τι συμβαίνει με τον Ερντογάν:
Ακύρωσε ξαφνικά όλες τις
συναντήσεις

Πέθανε ξαφνικά ο ηθοποιός
Γιάννης Κρανάς

Εξώδικο Βαξεβάνη για απάτη στα
νούμερα πωλήσεων των
εφημερίδων: Καρφώνει Πρώτο
Θέμα και Έθνος

Ακόμη πιο κοντά στις
καλοκαιρινές διακοπές που
oνειρεύεσαι στη Σαντορίνη
Trivago - Διαφήμιση

Βοήθησε λέγοντας τη γνώμη σου
και κέρδισε δωρεάν κουπόνια!
Daedalus Online - Διαφήμιση

Αγόρασε ρούχα, παπούτσια στα
πιο γνωστά sites με επιστροφή
χρημάτων.
pigogo.gr - Διαφήμιση
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ΣΤΟ 25% ΤΟΥ ΑΕΠ Η ΣΚΙΩ∆ΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ από Voria.gr

Σε δυσθεώρητα μεγέθη η σκιώδης οικονομία στη χώρα, σύμφωνα με έρευνα του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μεγάλη η αποδοχή της φοροδιαφυγής από τους
πολίτες.

Στο 25%  του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομία
στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί, παρότι οι έμμεσες μετρήσεις την
εμφανίζουν μειωμένη στο 23,5%-24% τα τελευταία χρόνια, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ
άλλων με στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης (για
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παράδειγμα, δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των μεταναστευτικών ροών). 
 
Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη
Τύπου τα ευρήματα υπό εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που
πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων, στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού
προγράμματος «Θαλής». 
 
Σύμφωνα με τον κ. Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η αίσθηση μη
ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους, αλλά
και οι ανεπαρκείς έλεγχοι. Εντυπωσιακό πάντως είναι και το ποσοστό όσων δεν πληρώνουν
φόρους και εισφορές... από ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), ενώ υψηλή
εμφανίζεται γενικότερα η αδήλωτη εργασία. 
 
Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι 
 
Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων
που συμμετέχουν στη σκιώδη οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 60% κι
απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση των ανέργων. 
 
Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3% για
τους συνταξιούχους, 60,7% για τους αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες
και 51,8% για τους δημόσιους υπαλλήλους. Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο
ποσοστό μεταξύ όσων κρίνουν ότι η δραστηριότητα στη "σκιά" της οικονομίας είναι
δικαιολογημένη (52,4%), ενώ ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι (46,7%),
εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι
(30,7%). 
 
Γιατί φοροδιαφεύγουν 
 
Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Ελληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη σκιώδη
οικονομία ώς δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται (πολλαπλές απαντήσεις) με τη μη
ανταποδοτικότητα του υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι
(82,3%), την άδικη κατανομή του (77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των
δημόσιων υπηρεσιών (72%). Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων "κοιτάζει" τι πράττουν οι
γύρω του, πριν αποφασίσει αν τελικά θα πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η
ηθική αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά
πρόστιμα. 
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«Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία βάση)
ανάμεσα στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του νοικοκυριού. Το έλλειμμα αυξάνει τις
πιθανότητες συμμετοχής στη σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά
προϊόντων δίχως την έκδοση απόδειξης, είτε αύξηση των εσόδων από μη δηλωμένο εισόδημα).
Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι
έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι πολίτες θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου πάρα
πολύ μικρή», υπογραμμίζει ο κ. Βλάχος. 
 
Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας 
 
Όσον αφορά στην αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το
Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα με τον κ. Βλάχο υψηλά
ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο και μερικώς αδήλωτης εργασίας. Για τη μερικώς
δηλωμένη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή επικρατεί στην
περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και του μεγέθους των
φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον, των διαθέσιμων αποφοίτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30 ετών (υψηλή προφορά - χαμηλή ζήτηση, με
αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη σκιώδη οικονομία και μάλιστα σε θέσεις
εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους). 
 
Προτάσεις 
 
Κατά τον κ. Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν επιτυχώς
στην επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν με την κοινοτική
στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη. «Δυστυχώς η
πολιτεία θεσπίζει πολιτικές με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι οποίες εστιάζουν στην
παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων της σκιώδους οικονομίας και όχι στη μεταφορά τους
στην επίσημη οικονομία» υπογράμμισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ, και πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα
θέλει να μεταφέρει τις δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις
καταργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων
στα εξής πεδία: 
 
-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου. 
 
-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α) για τη φοροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν είναι
θεμιτό να ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων ως φοροφυγάς) και β) για την τόνωση
του περί δικαίου αισθήματος (π.χ. με άρση βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του
ακαταδίωκτου σε περίπτωση φοροδιαφυγής). 
 
-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά τους και στη
θέσπιση ειδικών φορέων/ομάδων εργασίας για τους ελέγχους αυτούς (ειδικευμένες ομάδες
εργασίας θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων
επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς ο
τρόπος φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται). Παράλληλα προτείνεται η
μείωση των φορολογικών συντελεστών, με τρόπο που δεν θα αφορά τις συμφωνίες στο
πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. «Για παράδειγμα, να είναι
αφορολόγητες οι "νέες επενδύσεις εκ του μηδενός (Greenfield)" για ορισμένη χρονική
περίοδο» κατέληξε. 
 
Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο
«International Conference on International Business 2017» (ICIB2017) από τις 18 έως τις 21
Μαΐου 2017, που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στους χώρους του
ξενοδοχείου Grand Hotel Palace. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ICIB2017 θα διεξαχθούν
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και τρία πάνελ του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet «Research on Crucial Issues of European
Integration», με θέματα που αφορούν τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή
Ένωση στον δημοσιονομικό, τραπεζικό και επενδυτικό τομέα.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 25% του ΑΕΠ η σκιώδης οικονομία στην
Ελλάδα
Σε δυσθεώρητα μεγέθη η σκιώδης οικονομία στη χώρα, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας. Μεγάλη η αποδοχή της φοροδιαφυγής από τους πολίτες. «Οργιάζει» η αδήλωτη εργασία.

Δημοσιεύθηκε: 17 Μαΐου 2017 - 15:40

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι έχει
αυξηθεί, παρότι οι έμμεσες μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη στο 23,5%-24% τα τελευταία χρόνια, για λόγους που σχετίζονται
μεταξύ άλλων με στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης (για παράδειγμα, δεν λαμβάνεται υπόψη η
επίδραση των μεταναστευτικών ροών).

Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου Σκιώδους
Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων, στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού προγράμματος
«Θαλής».

Σύμφωνα με τον κ. Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η αίσθηση μη ανταποδοτικότητας των φορολογικών
βαρών και έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους, αλλά και οι ανεπαρκείς έλεγχοι. Εντυπωσιακό πάντως είναι και το ποσοστό όσων
δεν πληρώνουν φόρους και εισφορές... από ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), ενώ υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η
αδήλωτη εργασία.

Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι
Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη σκιώδη οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο
γύρω στο 60% κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση των ανέργων.

Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3% για τους συνταξιούχους, 60,7% για τους
αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8% για τους δημόσιους υπαλλήλους. Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν
το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων κρίνουν ότι η δραστηριότητα στη "σκιά" της οικονομίας είναι δικαιολογημένη (52,4%), ενώ
ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%)
και συνταξιούχοι (30,7%).

Γιατί φοροδιαφεύγουν

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/list.html
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Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Ελληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία ώς δικαιολογημένη, για λόγους που
σχετίζονται (πολλαπλές απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα του υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι
φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη κατανομή του (77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%).
Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων "κοιτάζει" τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν τελικά θα πληρώσει τους φόρους, περίπου
το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα.

«Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία βάση) ανάμεσα στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα
του νοικοκυριού. Το έλλειμμα αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά
προϊόντων δίχως την έκδοση απόδειξης, είτε αύξηση των εσόδων από μη δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη
οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι πολίτες θεωρούν την
πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή», υπογραμμίζει ο κ. Βλάχος.

Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας
Όσον αφορά στην αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας
καταδεικνύει σύμφωνα με τον κ. Βλάχο υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο και μερικώς αδήλωτης εργασίας. Για τη
μερικώς δηλωμένη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή επικρατεί στην περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού
της έλλειψης ελέγχων και του μεγέθους των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον, των διαθέσιμων αποφοίτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30 ετών (υψηλή προφορά - χαμηλή ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη
σκιώδη οικονομία και μάλιστα σε θέσεις εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους).

Προτάσεις
Κατά τον κ. Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν επιτυχώς στην επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του
ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν με την κοινοτική στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη. «Δυστυχώς η
πολιτεία θεσπίζει πολιτικές με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι οποίες εστιάζουν στην παύση -κατάργηση- των
δραστηριοτήτων της σκιώδους οικονομίας και όχι στη μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία» υπογράμμισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ, και
πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει να μεταφέρει τις δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις καταργήσει, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής πεδία:

-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου.

-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α) για τη φοροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό να ταυτίζεται ο οφειλέτης
βεβαιωμένων φόρων ως φοροφυγάς) και β) για την τόνωση του περί δικαίου αισθήματος (π.χ. με άρση βουλευτικής ασυλίας ή
κατάργηση του ακαταδίωκτου σε περίπτωση φοροδιαφυγής).

-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά τους και στη θέσπιση ειδικών φορέων/ομάδων
εργασίας για τους ελέγχους αυτούς (ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων,
μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος
φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται). Παράλληλα προτείνεται η μείωση των φορολογικών συντελεστών, με τρόπο
που δεν θα αφορά τις συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. «Για παράδειγμα, να είναι
αφορολόγητες οι "νέες επενδύσεις εκ του μηδενός (Greenfield)" για ορισμένη χρονική περίοδο» κατέληξε.

Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «International Conference on International
Business 2017» (ICIB2017) από τις 18 έως τις 21 Μαΐου 2017, που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στους χώρους του
ξενοδοχείου Grand Hotel Palace. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ICIB2017 θα διεξαχθούν και τρία πάνελ του Κέντρου Αριστείας Jean
Monnet «Research on Crucial Issues of European Integration», με θέματα που αφορούν τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
Ευρωπαϊκή Ένωση στον δημοσιονομικό, τραπεζικό και επενδυτικό τομέα.
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Στο  25%  του ΑΕΠ  η σκιώδης οικονομία

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η
σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί, παρότι οι
έμμεσες μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη στο 23,5%-24% τα τελευταία
χρόνια, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με στατιστικά σφάλματα ή/
και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης (για παράδειγμα, δεν
λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των μεταναστευτικών ροών). 

Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό εξέλιξη έρευνας του
Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε σε
πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων, στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού
προγράμματος "Θαλής".

Σύμφωνα με τον κ.Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η
αίσθηση μη ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και έλλειψης δικαίου
στην κατανομή τους, αλλά και οι ανεπαρκείς έλεγχοι. 

Εντυπωσιακό πάντως είναι και το ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους και
εισφορές ...από ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), ενώ υψηλή
εμφανίζεται γενικότερα η αδήλωτη εργασία.

Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι

Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που
συμμετέχουν στη σκιώδη οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 60%
κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση των ανέργων. Τα αντίστοιχα
ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3% για
τους συνταξιούχους, 60,7% για τους αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους
επιχειρηματίες και 51,8% για τους δημόσιους υπαλλήλους. 

Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων
κρίνουν ότι η δραστηριότητα στη "σκιά" της οικονομίας είναι δικαιολογημένη
(52,4%), ενώ ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι (46,7%),
εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και
συνταξιούχοι (30,7%). 

Γιατί φοροδιαφεύγουν

Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Έλληνες θεωρούν τη δραστηριότητα
στη σκιώδη οικονομία ως δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται
(πολλαπλές απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα του υψηλού φορολογικού
βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη κατανομή
του (77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών
(72%). 

Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων "κοιτάζει" τι πράττουν οι γύρω του, πριν
αποφασίσει αν τελικά θα πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η
ηθική αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα
υψηλά πρόστιμα. 
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Τέλος, όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που
συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα
με τον κ.Βλάχο υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο και μερικώς
αδήλωτης εργασίας. 

Εκτύπωση |   E-mail |   Προσθήκη στ' Αγαπημένα 

0

My Patris | Συζητήσεις | Μαντινάδες | Κινηματογράφοι | Ζώδια | Καιρός | Αγαπημένα | Ατζέντα | Ψηφοφορίες | Προτεινόμενο Site

Πνευματικά Δικαιώματα 1998 - 2002 © Εκδόσεις Α. Μυκωνιάτη
Α.Ε.

Αναφορά Προβλήματος | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Ταυτότητα

Developed by WISE Advanced Solutions

http://www.patris.gr/articles/315837?PHPSESSID=tmmnd59fdiejtfnoq48u7jb1o7
http://www.patris.gr/articles/315836?PHPSESSID=tmmnd59fdiejtfnoq48u7jb1o7
http://www.patris.gr/articles/315835?PHPSESSID=tmmnd59fdiejtfnoq48u7jb1o7
http://www.patris.gr/articles/315834?PHPSESSID=tmmnd59fdiejtfnoq48u7jb1o7
http://www.patris.gr/print/315705?PHPSESSID=tmmnd59fdiejtfnoq48u7jb1o7
http://www.patris.gr/mail/315705?PHPSESSID=tmmnd59fdiejtfnoq48u7jb1o7
http://www.patris.gr/bactions.php?a=addbookmark&PHPSESSID=tmmnd59fdiejtfnoq48u7jb1o7
http://www.patris.gr/mypatris?PHPSESSID=tmmnd59fdiejtfnoq48u7jb1o7
http://www.patris.gr/forums?PHPSESSID=tmmnd59fdiejtfnoq48u7jb1o7
http://www.patris.gr/songs?PHPSESSID=tmmnd59fdiejtfnoq48u7jb1o7
http://www.patris.gr/movies?PHPSESSID=tmmnd59fdiejtfnoq48u7jb1o7
http://www.patris.gr/zodia?PHPSESSID=tmmnd59fdiejtfnoq48u7jb1o7
http://www.patris.gr/weather?PHPSESSID=tmmnd59fdiejtfnoq48u7jb1o7
http://www.patris.gr/bookmarks?PHPSESSID=tmmnd59fdiejtfnoq48u7jb1o7
http://www.patris.gr/agenda?PHPSESSID=tmmnd59fdiejtfnoq48u7jb1o7
http://www.patris.gr/polls?PHPSESSID=tmmnd59fdiejtfnoq48u7jb1o7
http://www.patris.gr/fsite?PHPSESSID=tmmnd59fdiejtfnoq48u7jb1o7
http://www.patris.gr/cat/104?PHPSESSID=tmmnd59fdiejtfnoq48u7jb1o7
http://www.patris.gr/cat/107?PHPSESSID=tmmnd59fdiejtfnoq48u7jb1o7
http://www.patris.gr/cat/104?PHPSESSID=tmmnd59fdiejtfnoq48u7jb1o7
http://www.patris.gr/cat/101?PHPSESSID=tmmnd59fdiejtfnoq48u7jb1o7
http://www.patris.gr/cat/103?PHPSESSID=tmmnd59fdiejtfnoq48u7jb1o7
http://www.wise.gr/


23/5/2017 Στο 25% του ΑΕΠ κινείται η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα

https://www.eklogika.gr/news/Sto-25-tou-AEP-kineitai-h-skiwdhs-oikonomia-sthn-Ellada-17-05-2017 1/5

Ο Αλέξης Τσίπρας για την επίθεση στο Μάντσεστερ    |    Διαμαρτυρία συμβασιούχων των Δήμων έξω από τα γραφεία της ΠΟΕ-ΟΤΑ    |    MychoiceMylife: Δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Στο 25% του ΑΕΠ κινείται η σκιώδης οικονομία στην
Ελλάδα

Την  άποψη πως η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα έχει αυξηθεί και κινείται στο 25% του
επίσημου ΑΕΠ κατά μέσο όρο, παρότι οι έμμεσες μετρήσεις την εμφανίζουν  μειωμένη στο
23,5%-24% τα τελευταία χρόνια, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με στατιστικά
σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης εξέφρασε ο καθηγητής Βασίλης
Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.

Παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό εξέλιξη έρευνας του
Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα
15.000 ατόμων, στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού προγράμματος Θαλής.

Σύμφωνα με τον  κ. Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η αίσθηση
μη ανταποδοτικότητας των  φορολογικών  βαρών  και έλλειψης δικαίου στην κατανομή
τους, αλλά και οι ανεπαρκείς έλεγχοι. Εντυπωσιακό πάντως είναι και το ποσοστό όσων δεν
πληρώνουν φόρους και εισφορές... από ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), ενώ
υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η αδήλωτη εργασία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σκιώδης οικονομία περιλαμβάνει τις παράνομες δραστηριότητες που
συνεπάγονται την παροχή των νόμιμων αγαθών και υπηρεσιών και όχι τις παράνομες
δραστηριότητες που συνεπάγονται την παροχή των παράνομων αγαθών και υπηρεσιών

Σε ό,τι αφορά τη μέτρηση της σκιώδους οικονομίας, στην Ελλάδα παρατηρείται (έμμεση
έρευνα) ότι η σκιώδης οικονομία μειώθηκε τα τελευταία χρόνια (περίπου 23,5%-24%). Η
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μείωση αποδίδεται σε στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων
μέτρησης, στη μετεγκατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες της ΕΕ με
χαμηλότερα ποσοστά φορολογίας και στην αύξηση της χρήσης της πιστωτικής/χρεωστικής
κάρτας πληρωμών.

Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των  ερωτηθέντων  που συμμετέχουν  στη
σκιώδη οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 60% κι απογειώνεται στο 71,6% στην
περίπτωση των ανέργων. Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον
ιδιωτικό τομέα, 61,3% για τους συνταξιούχους, 60,7% για τους αυτοαπασχολούμενους,
57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8% για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν  το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων  κρίνουν  ότι η
δραστηριότητα στη «σκιά» της οικονομίας είναι δικαιολογημένη (52,4%), ενώ ακολουθούν:
αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (42,5%),

δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%).

Σε ό,τι αφορά τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Έλληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη σκιώδη
οικονομία ως δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται (πολλαπλές απαντήσεις) με τη μη
ανταποδοτικότητα του υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι
(82,3%), την άδικη κατανομή του (77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των
δημόσιων υπηρεσιών (72%).

Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων «κοιτάζει» τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν
τελικά θα πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει τη
φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα.

«Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία βάση)
ανάμεσα στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του νοικοκυριού. Το έλλειμμα αυξάνει τις
πιθανότητες συμμετοχής στη σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των  εξόδων  από την π.χ.
αγορά προϊόντων  δίχως την έκδοση απόδειξης είτε αύξηση των  εσόδων  από μη
δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι
πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι πολίτες θεωρούν την
πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή» υπογραμμίζει ο κ. Βλάχος.

Όσον  αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το
Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα με τον κ. Βλάχο υψηλά
ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο και μερικώς αδήλωτης εργασίας.

Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή
επικρατεί στην περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και του μεγέθους
των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον, των διαθέσιμων αποφοίτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30 ετών (υψηλή προφορά- χαμηλή ζήτηση, με
αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη σκιώδη οικονομία και μάλιστα σε θέσεις
εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους).

Κατά τον  κ. Βλάχο, αν  οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν
επιτυχώς στην επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν με την
κοινοτική στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη.

«Δυστυχώς η πολιτεία θεσπίζει πολιτικές με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι οποίες
εστιάζουν στην παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων της σκιώδους οικονομίας και όχι στη
μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία» υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι αν  η Ελλάδα θέλει
να μεταφέρει τις δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις
καταργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιάσει μεταξύ
άλλων  στα εξής πεδία:

-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου

-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α) για την φοροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν είναι
θεμιτό να ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων ως φοροφυγάς) και β) για την τόνωση
του περί δικαίου αισθήματος (π.χ. με άρση βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του
ακαταδίωκτου σε περίπτωση φοροδιαφυγής)

-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά τους και στη
θέσπιση ειδικών φορέων/ομάδων εργασίας για τους ελέγχους αυτούς (ειδικευμένες ομάδες
εργασίας θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων
επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς ο
τρόπος φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται).

Παράλληλα προτείνεται η μείωση των φορολογικών συντελεστών, με τρόπο που δεν θα
αφορά τις συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. «Για
παράδειγμα, να είναι αφορολόγητες οι ‘νέες επενδύσεις εκ του μηδενός (Greenfield)’ για
ορισμένη χρονική περίοδο» κατέληξε.

Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο
«International Conference on International Business 2017» (ICIB2017) από τις 18 έως τις 21
Μαΐου 2017, που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του

Επαναληπτική
Πρόσκληση
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την
φύλαξη των κτιρίων
που στεγάζεται η Κ.Υ
του ΕΟΠΥΥ

07-04-17 Η
επισκόπηση του τύπου
της Παρασκευής

Πρόσκληση για θέση
Προϊσταμένου
Υποδιεύθυνσης
Ελέγχων Β΄του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π...

Πρόσκληση για θέσεις
Προϊσταμένων
Διεύθυνσης και
Υποδιεύθυνσης ΔΟΥ
Α’, Α’-Β’ ...

Έλεγχοι της Ε.Ε.Ε.Π.
για το στοιχηματισμό
στο τηλεπαιχνίδι
«SURVIVOR»

06-04-17 Από 2 έως 19
Μαΐου οι εγγραφές στα
Νηπιαγωγεία και τα
Δημοτικά Σχολεία

06-04-17 Πρόγραμμα
οικονομικής ενίσχυσης
επιμελών φοιτητών/
τριων που ανήκουν σε
ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες ακαδ. έτους
2016-2017

06-04-17 Χαιρετισμός
του Υφυπουργού
Δημήτρη
Μπαξεβανάκη στο
Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Πειραιά

06-04-17 Συνέντευξη
Τύπου του Κώστα
Γαβρόγλου στο
Υπουργείο Παιδείας
για την Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση

Νέα από  τον Κόσμο

Σε αστυνομικό κλοιό το
Μάντσεστερ μετά το
χτύπημα
Τα πρώτα ασθενοφόρα
άρχισαν να φτάνουν γύρω
στα μεσάνυχτα τοπική ώρα.

Τεχνολογία - Ειδήσεις

Ο «Έλληνας»
Γκρεκοπίθηκος είναι  ο
πρώτος προάνθρωπος
 Ο χωρισμός των ανθρώπων
από τους χιμπατζήδες,
μπορεί να έγινε στην περιοχή
της σημερινής Βαλκανικής και
όχι στην Αφρική, άρα ο
αρχαιότερος...

Αθλητικά νέα

  Ανεξάρτητα από τις
δημοσκοπήσεις  οι οποίες  είναι
πολύ σχετικές, η εποχή της
αυταπάρνησης  για την
γερμανική...

 Δείτε όλο το άρθρο

Αριστερή στροφή Ευρωπαίων
Σοσιαλιστών: Too little, too late

Αλέξανδρος Ζέρβας
Ως μια ακόμη επιβεβαίωση της
«επαναριζοσπαστικοποίησης»
της ευρωπαϊκής

σοσιαλδημοκρατίας θεωρήθηκε η άνετη
επικράτηση του Πέδρο Σάντσεθστην ηγεσία...

 Δείτε όλο το άρθρο

Απ’ το "πιστόλι"  στο "επονείδιστο"
και στη λαμέ γραβάτα

Σταμάτης Ζαχαρός
Το χρέος αποτελεί το συνδετικό
ιστό του ελληνικού έθνους. Μας
εξαπατούν, δανειζόμαστε και μετά

ζητούν να τους πληρώσουμε. Ανήκουστο!

 Δείτε όλο το άρθρο

Ο θάνατος του Τζίμη
Απόστολος Διαμαντής
Στα τέλη περίπου της δεκαετίας
του 70 άρχισαν να ξεφυτρώνουν
στην Aθήνα τα μοντέρνα μπαρ.

Tουλούζ Λωτρέκ στους τοίχους, αφίσες
περίεργες, σοφιστικέ...

 Δείτε όλο το άρθρο

 Δείτε όλα τα άρθρα

Νομικές ερωτήσεις

Πολιτική

Κώστας Μαμέλης
απάντησε σε 480 ερωτήσεις 

δικηγόρος, ειδικός σε θέματα
εκλογών, πολιτικής

 Υποβάλετε την ερώτησή σας

Αυτοδιοίκηση

Νίκος Παπαδόπουλος
απάντησε σε 55 ερωτήσεις 

Νομικός, ειδικός σε θέματα
αυτοδιοίκησης

 Υποβάλετε την ερώτησή σας
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ξενοδοχείου Grand Hotel Palace. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ICIB2017 θα διεξαχθούν
και τρία πάνελ του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet «Research on Crucial Issues of
European Integration» με θέματα που αφορούν τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
Ευρωπαϊκή Ένωση στον δημοσιονομικό, τραπεζικό και επενδυτικό τομέα.

★ Πηγή: Συντακτική ομάδα του eklogika.gr

 Tags:   σκιώδης οικονομία   Οικονομία   φοροδιαφυγή

  Αφήστε το σχόλιο σας

Δείτε επίσης τα τελευταία νέα με χρονολογική σειρά

Ο Αλέξης Τσίπρας για την επίθεση  στο  Μάντσεστερ
23/05/2017 - 10:20:00 -

Διαμαρτυρία συμβασιούχων των Δήμων έξω από  τα γραφεία
της ΠΟΕ-ΟΤΑ
23/05/2017 - 10:09:50 -

MychoiceMylife: Δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης για την
αντιμετώπιση  της παχυσαρκίας
23/05/2017 - 10:05:00 -

Κρίσιμες ώρες για 8χρονο  κοριτσάκι έπειτα από  δάγκωμα
φιδιού
23/05/2017 - 10:02:12 -

Μποτιλιάρισμα στην Αττική  Οδό  - ΤΩΡΑ
23/05/2017 - 09:56:42 -

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη  μετά από  διαρροή  αγωγού της ΕΥΑΘ
23/05/2017 - 09:54:00 -

«Δόξα και Αδιέξοδα. Ηγέτες της Νεοελληνικής Ιστορίας» του Θ.
Βερέμη
23/05/2017 - 09:49:43 -

Η ταινία Uncharted  βρίσκει πρωταγωνιστή  και σκηνοθέτη
23/05/2017 - 09:49:18 -

Γύθειο: στο  έμπα της Λακωνικής Μάνης
23/05/2017 - 09:24:10 -

Ένα βήμα πιο  κοντά στις διαστημικές εξωσωματικές
23/05/2017 - 09:21:00 -

Νέες προειδοποιήσεις για το  Fidget Spinner
23/05/2017 - 09:14:00 -

Μικτή  εικόνα στις ασιατικές αγορές
23/05/2017 - 09:09:00 -

Ανησυχητική  εισροή  νερού στο  παγκόσμιο  θησαυροφυλάκιο
σπόρων
23/05/2017 - 09:07:32 -

Προσλήψεις 1.045 μονίμων με προκηρύξεις του ΑΣΕΠ έως τον
Ιούλιο
23/05/2017 - 09:04:34 -

Πάει  για έξι  μεταγραφές ο
Ολυμπιακός
Πού θα ενισχυθούν οι
«ερυθρόλευκοι», τα πρώτα
ονόματα που ακούγονται.
Σενάριο για επιστροφή Βάις.

Κύπρος - Ειδήσεις

Ένα βήμα πιο κοντά στις
διαστημικές
εξωσωματικές
Ιάπωνες επιστήμονες
απέδειξαν ότι το κοντινό
διάστημα δεν κάνει σοβαρή
ζημιά στο σπέρμα ενός
θηλαστικού ζώου,
συγκεκριμένα των τρωκτικών.
Υγιή...

Επισκέψεις στο
eklogika

Το eklogika.gr  σε ένα
χρόνο, από 1-1-2016 έως
31-12-2016, δέχτηκε
6.361.027 επισκέψεις,
από 2.773.797
μοναδικούς επισκέπτες,
με 26.947.304
pageviews.
 Δείτε τα  Στοιχεία του

Google analytics

Ειδήσεις για θέματα
υγείας

Της γάτας στο γραφείο:
Γάτες που
γουργουρίζουν κατά του
εργασιακού στρες
Μια νέα πολιτική – τρέλα που
σαρώνει στην Ιαπωνία (για
την ώρα).

Βάλτε το widget με τα πρωτοσέλιδα στο site σας

Ημερήσιες Πολιτικές Εφημερίδες

Μέσο Δημοσίευσης Όλα

Επωνυμία Εταιρείας Όλα

Αναζήτηση δημοσκόπησης

Ημερομηνία      Από:

Δημοσίευσης   Έως:

Δημοσκοπήσεις

Δημοσκόπηση Pro Rata για την
Εφημερίδα των Συντακτών
(15/5/2017)

Μειωμένη εμφανίζεται η διαφορά που χωρίζει τη
ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με νέα
δημοσκόπηση της εταιρείας Prorata.
Συγκεκριμένα, η διαφορά ανάμεσα...

 Δείτε περισσότερα

Δημοσκόπηση της Metron Analysis
για τα Παραπολιτικά (6/5/2017)
Με ποσοστό 14,8% προηγείται η ΝΔ έναντι του
ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση ψήφου, αφού
συγκεντρώνει 36,8% έναντι 22% του ΣΥΡΙΖΑ,
όπως προκύπτει από...

 Δείτε περισσότερα

 Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις

   Αναζήτηση
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Στο 25% του ΑΕΠ υπολογίζεται η «σκιώδης» οικονομία της
Ελλάδας - Αφορμή η φορολογία

Η υπό εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου Σκιώδους
Οικονομίας πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα
15.000 ατόμων

Στο  25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται η  «σκιώδης» οικονομία
της Ελλάδας, η  οποία εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί, παρότι οι έμμεσες
μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη  στο  23,5%-24% τα τελευταία
χρόνια, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με στατιστικά
σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης.
Για παράδειγμα, δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των μεταναστευτικών
ροών κλπ. 
Τα παραπάνω απορρέουν από την έρευνα που παρουσίασε ο καθηγητής
Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Η υπό εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας
πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων, στο πλαίσιο

έργου του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής».
Σύμφωνα με τον καθηγητή, οι βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η αίσθηση μη
ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους, αλλά και οι
ανεπαρκείς έλεγχοι, ενωώ ταυτόχρονα εντυπωσιακό πάντως είναι και το ποσοστό όσων δεν πληρώνουν
φόρους και εισφορές... από ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), ενώ υψηλή εμφανίζεται
γενικότερα η αδήλωτη εργασία.
Το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη σκιώδη οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω
στο 60% κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση των ανέργων, με τα αντίστοιχα ποσοστά για τους
εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα να είναι 64,6%, 61,3% για τους συνταξιούχους, 60,7% για τους
αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8% για τους δημόσιους υπαλλήλους. 
Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων κρίνουν ότι η δραστηριότητα στη
"σκιά" της οικονομίας είναι δικαιολογημένη (52,4%), ενώ ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι (50,4%),
άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι
(30,7%).

Τα αίτια της φοροδιαφυγής

Τέσσερις στους δέκα Ελληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία ώς δικαιολογημένη, για
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λόγους που σχετίζονται (πολλαπλές απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα του υψηλού φορολογικού
βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη κατανομή του (77,1%) και τη χαμηλή
ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). 

 Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων "κοιτάζει" τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν τελικά θα
πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και 73,9%
πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα.

 «Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία βάση) ανάμεσα στα
(επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του νοικοκυριού. 

 Το έλλειμμα αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των εξόδων από την
π.χ. αγορά προϊόντων δίχως την έκδοση απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων από μη δηλωμένο εισόδημα).
Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την
αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι πολίτες θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή», αναφέρει ο
κ.Βλάχος.

 

Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας
 

Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο
Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα με τον κ.Βλάχο υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης,
όσο και μερικώς αδήλωτης εργασίας. 

 Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή επικρατεί στην
περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και του μεγέθους των φορολογικών και
ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον, των διαθέσιμων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των
30 ετών (υψηλή προφορά- χαμηλή ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη σκιώδη
οικονομία και μάλιστα σε θέσεις εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους).

 

Οι προτάσεις
 

Κατά τον κ.Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν επιτυχώς στην επίσημη,
αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν με την κοινοτική στρατηγική «Ευρώπη 2020» για
την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη. 

 «Δυστυχώς η πολιτεία θεσπίζει πολιτικές με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι οποίες εστιάζουν
στην παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων της σκιώδους οικονομίας και όχι στη μεταφορά τους στην
επίσημη οικονομία», είπε, προσθέτοντας ότι αν η Ελλάδα θέλει να μεταφέρει τις δραστηριότητες της
σκιώδους οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις καταργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη, θα
πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής πεδία:

 

-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου
 

-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φοροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό να
ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων ως φοροφυγάς) και β)για την τόνωση του περί δικαίου
αισθήματος (π.χ. με άρση βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του ακαταδίωκτου σε περίπτση
φοροδιαφυγής)

-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά τους και στη θέσπιση
ειδικών φορέων/ομάδων εργασίας για τους ελέγχους αυτούς (ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα πρέπει να
αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και ελευθέρων
επαγγελματιών οι οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής και
εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται). Παράλληλα προτείνεται η μείωση των φορολογικών συντελεστών, με
τρόπο που δεν θα αφορά τις συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. 

 

«Για παράδειγμα, να είναι αφορολόγητες οι "νέες επενδύσεις εκ του μηδενός (Greenfield)" για ορισμένη
χρονική περίοδο», κατέληξε.
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Οργιάζει η αδήλωτη εργασία

Στο δυσθεώρητο 25% η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα

Δημοσίευση: 17 Μαϊ. 2017 17:45   Τελευταία ενημέρωση: 17 Μαϊ. 2017 17:45

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομία* στην
Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί, παρότι οι έμμεσες μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη
στο 23,5%-24% τα τελευταία χρόνια, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με στατιστικά
σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης (για παράδειγμα, δεν λαμβάνεται
υπόψη η επίδραση των μεταναστευτικών ροών).  
 
Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα
ευρήματα υπό εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε
σε πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων, στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού προγράμματος
"Θαλής". 
 
Σύμφωνα με τον κ. Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η αίσθηση μη
ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους, αλλά και οι
ανεπαρκείς έλεγχοι. Εντυπωσιακό πάντως είναι και το ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους και
εισφορές ...από ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), ενώ υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η
αδήλωτη εργασία. 
 
Σημειώνεται ότι η σκιώδης οικονομία περιλαμβάνει τις παράνομες δραστηριότητες που συνεπάγονται
την παροχή των νόμιμων αγαθών και υπηρεσιών και όχι τις παράνομες δραστηριότητες που
συνεπάγονται την παροχή των παράνομων αγαθών και υπηρεσιών 
 
Σε ό,τι αφορά τη μέτρηση της σκιώδους οικονομίας, στην Ελλάδα παρατηρείται (έμμεση έρευνα) ότι
η σκιώδης οικονομία μειώθηκε τα τελευταία χρόνια (περίπου 23,5%-24%). Η μείωση αποδίδεται σε
στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης, στη μετεγκατάσταση των
ελληνικών επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες της ΕΕ με χαμηλότερα ποσοστά φορολογίας και στην
αύξηση της χρήσης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας πληρωμών. 
 
Στη  σκιώδη  οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι 
 
Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη σκιώδη
οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 60% κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση
των ανέργων.  
 
Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3% για τους
συνταξιούχους, 60,7% για τους αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8%
για τους δημόσιους υπαλλήλους. 
 
Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων κρίνουν ότι η
δραστηριότητα στη "σκιά" της οικονομίας είναι δικαιολογημένη (52,4%), ενώ ακολουθούν:
αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (42,5%),
δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%).  
 
Γιατί φοροδιαφεύγουν 
 
Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Έλληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία
ώς δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται (πολλαπλές απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα
του υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη
κατανομή του (77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%).  
 
Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων "κοιτάζει" τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν τελικά
θα πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και
73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα.  
 
«Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία βάση) ανάμεσα στα
(επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του νοικοκυριού. Το έλλειμμα αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη
σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά προϊόντων δίχως την έκδοση
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απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων από μη δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη
οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι
οι πολίτες θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή» υπογραμμίζει ο κ. Βλάχος. 
 
Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας 
 
Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το
Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα με τον κ. Βλάχο υψηλά ποσοστά τόσο
πλήρως αδήλωτης, όσο και μερικώς αδήλωτης εργασίας.  
 
Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή επικρατεί στην
περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και του μεγέθους των φορολογικών
και ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον, των διαθέσιμων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
κάτω των 30 ετών (υψηλή προφορά- χαμηλή ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να
εργάζονται στη σκιώδη οικονομία και μάλιστα σε θέσεις εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων
από τα δικά τους). 
 
Προτάσεις 
 
Κατά τον κ. Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν επιτυχώς στην
επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν με την κοινοτική στρατηγική
«Ευρώπη 2020» για την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη.  
 
«Δυστυχώς η πολιτεία θεσπίζει πολιτικές με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι οποίες
εστιάζουν στην παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων της σκιώδους οικονομίας και όχι στη
μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία» υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει να
μεταφέρει τις δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις καταργήσει, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής πεδία: 
 
-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου 
 
-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α) για την φοροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό
να ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων ως φοροφυγάς) και β) για την τόνωση του περί
δικαίου αισθήματος (π.χ. με άρση βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του ακαταδίωκτου σε
περίπτωση φοροδιαφυγής) 
 
-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά τους και στη
θέσπιση ειδικών φορέων/ομάδων εργασίας για τους ελέγχους αυτούς (ειδικευμένες ομάδες εργασίας
θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και
ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής και
εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται).  
 
Παράλληλα προτείνεται η μείωση των φορολογικών συντελεστών, με τρόπο που δεν θα αφορά τις
συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. «Για παράδειγμα, να είναι
αφορολόγητες οι "νέες επενδύσεις εκ του μηδενός (Greenfield)" για ορισμένη χρονική περίοδο»
κατέληξε. 
 
Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο
«International Conference on International Business 2017» (ICIB2017) από τις 18 έως τις 21
Μαΐου 2017, που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του ξενοδοχείου
Grand Hotel Palace.  
 
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ICIB2017 θα διεξαχθούν και τρία πάνελ του Κέντρου Αριστείας Jean
Monnet «Research on Crucial Issues of European Integration» με θέματα που αφορούν τρεις
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον δημοσιονομικό, τραπεζικό και επενδυτικό
τομέα. 
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Στο δυσθεώρητο 25% η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομία*
στην Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί, παρότι οι έμμεσες μετρήσεις την εμφανίζουν
μειωμένη στο 23,5%-24% τα τελευταία χρόνια, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με
στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης (για παράδειγμα, δεν
λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των μεταναστευτικών ροών).
Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου
τα ευρήματα υπό εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που
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πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων, στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού
προγράμματος «Θαλής».

Σύμφωνα με τον κ. Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η αίσθηση μη
ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους, αλλά
και οι ανεπαρκείς έλεγχοι. Εντυπωσιακό πάντως είναι και το ποσοστό όσων δεν πληρώνουν
φόρους και εισφορές …από ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), ενώ υψηλή
εμφανίζεται γενικότερα η αδήλωτη εργασία.

Σημειώνεται ότι η σκιώδης οικονομία περιλαμβάνει τις παράνομες δραστηριότητες που
συνεπάγονται την παροχή των νόμιμων αγαθών και υπηρεσιών και όχι τις παράνομες
δραστηριότητες που συνεπάγονται την παροχή των παράνομων αγαθών και υπηρεσιών

Σε ό,τι αφορά τη μέτρηση της σκιώδους οικονομίας, στην Ελλάδα παρατηρείται (έμμεση έρευνα)
ότι η σκιώδης οικονομία μειώθηκε τα τελευταία χρόνια (περίπου 23,5%-24%). Η μείωση
αποδίδεται σε στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης, στη
μετεγκατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες της ΕΕ με χαμηλότερα
ποσοστά φορολογίας και στην αύξηση της χρήσης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας
πληρωμών.

Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι

Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη σκιώδη
οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 60% κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση
των ανέργων.

Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3% για τους
συνταξιούχους, 60,7% για τους αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και
51,8% για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων κρίνουν ότι η
δραστηριότητα στη «σκιά» της οικονομίας είναι δικαιολογημένη (52,4%), ενώ ακολουθούν:
αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (42,5%),
δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%).

Γιατί φοροδιαφεύγουν

Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Έλληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη σκιώδη
οικονομία ώς δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται (πολλαπλές απαντήσεις) με τη μη
ανταποδοτικότητα του υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι
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(82,3%), την άδικη κατανομή του (77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων
υπηρεσιών (72%).

Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων «κοιτάζει» τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν
τελικά θα πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει τη
φοροδιαφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα.

«Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία βάση)
ανάμεσα στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του νοικοκυριού. Το έλλειμμα αυξάνει τις
πιθανότητες συμμετοχής στη σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά
προϊόντων δίχως την έκδοση απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων από μη δηλωμένο εισόδημα).
Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι
έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι πολίτες θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου πάρα
πολύ μικρή» υπογραμμίζει ο κ. Βλάχος.

Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας

Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το
Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα με τον κ. Βλάχο υψηλά ποσοστά
τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο και μερικώς αδήλωτης εργασίας.

Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή επικρατεί
στην περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και του μεγέθους των
φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον, των διαθέσιμων αποφοίτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30 ετών (υψηλή προφορά- χαμηλή ζήτηση, με αποτέλεσμα
πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη σκιώδη οικονομία και μάλιστα σε θέσεις εργασίας πολύ
χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους). 

Προτάσεις

Κατά τον κ. Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν επιτυχώς
στην επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν με την κοινοτική
στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη.

«Δυστυχώς η πολιτεία θεσπίζει πολιτικές με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι οποίες
εστιάζουν στην παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων της σκιώδους οικονομίας και όχι στη
μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία» υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει να
μεταφέρει τις δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις καταργήσει,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής
πεδία:
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-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου

-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α) για την φοροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν είναι
θεμιτό να ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων ως φοροφυγάς) και β) για την τόνωση
του περί δικαίου αισθήματος (π.χ. με άρση βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του
ακαταδίωκτου σε περίπτωση φοροδιαφυγής)

-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά τους και στη
θέσπιση ειδικών φορέων/ομάδων εργασίας για τους ελέγχους αυτούς (ειδικευμένες ομάδες
εργασίας θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων
επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς ο
τρόπος φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται).

Παράλληλα προτείνεται η μείωση των φορολογικών συντελεστών, με τρόπο που δεν θα αφορά
τις συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. «Για
παράδειγμα, να είναι αφορολόγητες οι «νέες επενδύσεις εκ του μηδενός (Green㟀�eld)» για
ορισμένη χρονική περίοδο» κατέληξε.

Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο
«International Conference on International Business 2017» (ICIB2017) από τις 18 έως τις 21
Μαΐου 2017, που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του
ξενοδοχείου Grand Hotel Palace.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ICIB2017 θα διεξαχθούν και τρία πάνελ του Κέντρου Αριστείας
Jean Monnet «Research on Crucial Issues of European Integration» με θέματα που αφορούν
τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον δημοσιονομικό, τραπεζικό και
επενδυτικό τομέα.

Newsroom ΔΟΛ

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Κατάλαβα
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Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομία* στην Ελλάδα,

η οποία εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί, παρότι οι έμμεσες μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη στο

23,5%-24% τα τελευταία χρόνια, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με στατιστικά σφάλματα ή/

και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης (για παράδειγμα, δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδραση

των μεταναστευτικών ροών).

Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και

Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα

ευρήματα υπό εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε σε

πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων, στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού προγράμματος "Θαλής".

Σύμφωνα με τον κ. Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η αίσθηση μη

ανταποδοτικότητας των φορολογικών βαρών και έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους, αλλά και οι

ανεπαρκείς έλεγχοι. Εντυπωσιακό πάντως είναι και το ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους και

εισφορές ...από ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), ενώ υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η

αδήλωτη εργασία.

Σημειώνεται ότι η σκιώδης οικονομία περιλαμβάνει τις παράνομες δραστηριότητες που συνεπάγονται

την παροχή των νόμιμων αγαθών και υπηρεσιών και όχι τις παράνομες δραστηριότητες που

συνεπάγονται την παροχή των παράνομων αγαθών και υπηρεσιών

Σε ό,τι αφορά τη μέτρηση της σκιώδους οικονομίας, στην Ελλάδα παρατηρείται (έμμεση έρευνα) ότι η

σκιώδης οικονομία μειώθηκε τα τελευταία χρόνια (περίπου 23,5%-24%). Η μείωση αποδίδεται σε

στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων μέτρησης, στη μετεγκατάσταση των

ελληνικών επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες της ΕΕ με χαμηλότερα ποσοστά φορολογίας και στην

αύξηση της χρήσης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας πληρωμών.

Κυρίως οι άνεργοι

Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη σκιώδη

οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 60% κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση των

ανέργων.

Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3% για τους

συνταξιούχους, 60,7% για τους αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8% για τους

δημόσιους υπαλλήλους.

Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων κρίνουν ότι η δραστηριότητα

στη "σκιά" της οικονομίας είναι δικαιολογημένη (52,4%), ενώ ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι (50,4%),

άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και συνταξιούχοι

(30,7%).

Γιατί φοροδιαφεύγουν

Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Έλληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία ώς

δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται (πολλαπλές απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα του

υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη κατανομή του

(77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%).
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Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων "κοιτάζει" τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν τελικά θα

πληρώσει τους φόρους, περίπου το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και 73,9%

πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα.

«Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά (σε μηνιαία βάση) ανάμεσα στα

(επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του νοικοκυριού. Το έλλειμμα αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη

σκιώδη οικονομία (είτε μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά προϊόντων δίχως την έκδοση απόδειξης

είτε αύξηση των εσόδων από μη δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία,

παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι πολίτες

θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή» υπογραμμίζει ο κ. Βλάχος.

Υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας

Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο

Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα με τον κ. Βλάχο υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης,

όσο και μερικώς αδήλωτης εργασίας.

Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή επικρατεί στην

περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψης ελέγχων και του μεγέθους των φορολογικών και

ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον, των διαθέσιμων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω

των 30 ετών (υψηλή προφορά- χαμηλή ζήτηση, με αποτέλεσμα πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη

σκιώδη οικονομία και μάλιστα σε θέσεις εργασίας πολύ χαμηλότερων προσόντων από τα δικά τους).

Προτάσεις

Κατά τον κ. Βλάχο, αν οι δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν επιτυχώς στην

επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν με την κοινοτική στρατηγική «Ευρώπη

2020» για την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη.

«Δυστυχώς η πολιτεία θεσπίζει πολιτικές με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι οποίες εστιάζουν

στην παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων της σκιώδους οικονομίας και όχι στη μεταφορά τους

στην επίσημη οικονομία» υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει να μεταφέρει τις

δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις καταργήσει, με ό,τι αυτό

συνεπάγεται για την ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής πεδία:

-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου

-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α) για την φοροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό να

ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων ως φοροφυγάς) και β) για την τόνωση του περί δικαίου

αισθήματος (π.χ. με άρση βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του ακαταδίωκτου σε περίπτωση

φοροδιαφυγής)

-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην αποτελεσματικότητά τους και στη θέσπιση

ειδικών φορέων/ομάδων εργασίας για τους ελέγχους αυτούς (ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα πρέπει

να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και ελευθέρων

επαγγελματιών οι οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής και

εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται).
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Παράλληλα προτείνεται η μείωση των φορολογικών συντελεστών, με τρόπο που δεν θα αφορά τις

συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. «Για παράδειγμα, να είναι

αφορολόγητες οι "νέες επενδύσεις εκ του μηδενός (Greenáeld)" για ορισμένη χρονική περίοδο»

κατέληξε.

Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «International

Conference on International Business 2017» (ICIB2017) από τις 18 έως τις 21 Μαΐου 2017, που

συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ICIB2017 θα διεξαχθούν και τρία πάνελ του Κέντρου Αριστείας Jean

Monnet «Research on Crucial Issues of European Integration» με θέματα που αφορούν τρεις προκλήσεις

που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον δημοσιονομικό, τραπεζικό και επενδυτικό τομέα.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο (/ελλάδα/item/162243-στον-αρειο-πάγο-η-

έκδοση-πρώην-αξιωματικού-της-πγδμ.html)  Επόμενο » (/ελλάδα/item/162245-στον-πειραιά-

φορτηγό-πλοίο-γίγας.html)
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Τέσσερις στους δέκα θεωρούν σωστό να κλέβουν το κράτος
Επικρατεί η πεποίθηση ότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα μεταξύ αυτών που πληρώνουν και των υπηρεσιών που τους παρέχει το κράτος ή εκτιμούν ότι τα
βάρη δεν κατανέμονται δίκαια

Της Σοφίας Χριστοφορίδου

Δικαιολογημένη θεωρούν τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή τέσσερις στους δέκα Έλληνες, είτε γιατί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει

ανταποδοτικότητα μεταξύ αυτών που πληρώνουν και των υπηρεσιών που τους παρέχει το κράτος, είτε γιατί εκτιμούν ότι τα βάρη δεν κατανέμονται

δίκαια. Το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 50% στους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες.

Υπάρχει μάλιστα, και ένα 10% με 20% των πολιτών, που δεν πληρώνουν φόρους και εισφορές… από ιδεολογία, και για αυτό δεν θέλουν να παίρνουν

αποδείξεις ή προτρέπουν και άλλους να μην είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους προς το δημόσιο. 

Τα στοιχεία προέρχονται από την υπό εξέλιξη έρευνα του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα

15.000 ατόμων, στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής». Αξίζει να σημειωθεί, ότι η α’ φάση της έρευνας ολοκληρώθηκε στις αρχές

του 2016, πριν δηλαδή την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού, που οδήγησε χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους στο να κλείσουν τα “μπλοκάκια” τους και να

συνεχίσουν να εργάζονται “μαύρα”.

Δεν βλέπουν το λόγο να πληρώνουν

Η σκιώδης οικονομία περιλαμβάνει την παροχή μόνο νόμιμων αγαθών και υπηρεσιών (όχι π.χ. ναρκωτικά, όπλα κ.λπ.) αλλά που δεν δηλώνονται και

άρα δεν φορολογούνται από το κράτος. Παραδείγματα συμμετοχής στη σκιώδη οικονομία είναι π.χ. η αύξηση των εσόδων από μη δηλωμένο

εισόδημα, η αγορά προϊόντων δίχως την έκδοση απόδειξης για μείωση των εξόδων.

Το 40% όλων όσοι συμμετείχαν στην έρευνα τη θεωρούν δικαιολογημένη πρακτική, ποσοστό που αυξάνεται πολύ στην περίπτωση των

επιχειρηματιών (52,4%) και των αυτοαπασχολούμενων (50,4%). Το πάρε-δώσε στη σκιά της οικονομίας θεωρείται δικαιολογημένο και μεταξύ των

ανέργων (46,7%), των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα (42,5%), και σε μικρότερο βαθμό των δημοσίων υπαλλήλων (32,4%) και των συνταξιούχων

(30,7%). Η δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία θεωρείται ως δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται (πολλαπλές απαντήσεις) με τη μη

ανταποδοτικότητα του υψηλού φορολογικού βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη κατανομή του (77,1%) και τη χαμηλή

ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72%). Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων κοιτάζει τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει αν

τελικά θα πληρώσει τους φόρους. Το 42% λέει ότι οι ηθικοί λόγοι μπορούν να αποθαρρύνουν τη φοροδιαφυγή, αντιθέτως για το 74% τα υψηλά

πρόστιμα είναι το ισχυρότερο κίνητρο (ή φόβητρο).

“Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι πολίτες

θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου πάρα πολύ μικρή” ανέφερε ο Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας που συμμετέχει στην εκπόνηση της μελέτης.

Ανεργία και μαύρη εργασία

Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στη σκιώδη οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 60%.

Στην περίπτωση των ανέργων τα αδήλωτα έσοδα από “μαύρη” εργασία και οι δαπάνες που δεν φαίνονται πουθενά αποτελούν μονόδρομο για το 71,6%.
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Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3% για τους συνταξιούχους, 60,7% για τους αυτοαπασχολούμενους,

57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8% για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης

εργασίας, όσο και μερικώς αδήλωτης εργασίας.

Η πλήρως αδήλωτη εργασία είναι πρακτική που ακολουθείται όταν ο εργαζόμενος κάνει και δεύτερη δουλειά για συμπληρωματικό εισόδημα, ενώ

είναι απότοκος της έλλειψης ελέγχων και του μεγέθους των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών. Η μερικώς αδήλωτη εργασία (αφορά σε

εργαζόμενους που απασχολούνται περισσότερες ώρες από όσες δηλώνεται) εμφανίζεται λόγω της έλλειψης ελέγχων και του μεγέθους των

φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και του γεγονότος ότι η διαθεσιμότητα αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 30 ετών

είναι δυσανάλογη σε σχέση με τη ζήτηση.

Πως θα φωτιστεί η σκιώδης οικονομία

Στην Ελλάδα η σκιώδης οικονομία υπολογίζεται στο 25% του επίσημου ΑΕΠ, ποσοστό που προσδιορίζεται με έμμεσο τρόπο από τη διαφορά (σε

μηνιαία βάση) ανάμεσα στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του νοικοκυριού.

«Δυστυχώς, η πολιτεία θεσπίζει πολιτικές με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι οποίες εστιάζουν στην παύση των δραστηριοτήτων της

σκιώδους οικονομίας και όχι στη μεταφορά τους στην επίσημη οικονομία» σχολίασε ο κ. Βλάχος. Σύμφωνα με τους ερευνητές του ΠΑΜΑΚ, αν η

Ελλάδα θέλει να μεταφέρει τις δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας στην επίσημη, αντί να τις καταργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την

ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής πεδία:

– Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου

– Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α) για τη φοροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό να ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων

ως φοροφυγάς) και β) για την τόνωση του περί δικαίου αισθήματος (π.χ. με άρση βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του ακαταδίωκτου σε περίπτωση

φοροδιαφυγής)

– Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό, όσο και στην αποτελεσματικότητά τους και στη θέσπιση ειδικών φορέων/ομάδων εργασίας για τους

ελέγχους αυτούς (ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων

και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται).

Παράλληλα, προτείνεται η μείωση των φορολογικών συντελεστών, με τρόπο που δεν θα αφορά τις συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος

δημοσιονομικής προσαρμογής.

Πληροφορίες

*Περισσότερα στοιχεία για τη σκιώδη οικονομία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο “International Conference on

International Business 2017” (ICIB2017) από τις 18 έως τις 21 Μαΐου 2017, που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του

ξενοδοχείου Grand Hotel Palace. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ICIB2017 θα διεξαχθούν και τρία πάνελ του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet

“Research on Crucial Issues of European Integration” με θέματα που αφορούν τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον

δημοσιονομικό, τραπεζικό και επενδυτικό τομέα. 

**Η ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας www.paraoikonomia.gr περιλαμβάνει μελέτες για το φαινόμενο.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Μακεδονία» την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017
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