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Εσωτερικά
Διεθνή
Οικονομία
Πολιτισμός
Τεχνολογία
Υγεία
Οικολογία
Διάφορα
Τοπικά Νέα

Οικονομία
Ελλάδα,
Ιταλία και
Ισπανία
αναμένεται
να
πρωταγωνιστ
ήσουν και το
2010 στην παραοικονομία μεταξύ των
χωρών του ΟΟΣΑ
(19/5/2010 14:44:00)
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ
Κυρίαρχη "τριάδα" στην παραοικονομία,
μεταξύ 21 κρατών του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΑΣΑ), εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν
και το 2010 η Ελλάδα, η Ιταλία και η
Ισπανία, με τα "μαύρα" ευρώ να
πλησιάζουν ή να ξεπερνούν το 20% του
ΑΕΠ και να ανέρχονται συνολικά σε
εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ.
Τροφοδοτούμενη από την οικονομική
κρίση, η παραοικονομία στην Ελλάδα
εκτιμάται ότι θα "χτυπήσει" φέτος το
25,2% του επίσημου ΑΕΠ (πάνω από 60
δισ. ευρώ!), με αποτέλεσμα η χώρα μας να
κατατάσσεται πρώτη στη μαύρη λίστα,
ακολουθούμενη κατά πόδας από την
Ιταλία (22,2%) και την Ισπανία (19,8%).
Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Η Sony ανέπτυξε
μια εύκαμπτη
οθόνη που
τυλίγεται και
μοιάζει με στυλό

Ανησυχία
ομογενών για τη
συρρίκνωση ή
κατάργηση
Τμημάτων
Ελληνικής
Γλώσσας σε
χώρες της
BeNeLux

Η αλληλεγγύη
των κατοίκων
της
Θεσσαλονίκης
κρατά ανοιχτό
τον ξενώνα
προσφύγων

Πρόγραμμα
ανάκλησης
αυτοκινήτων
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Πορτογαλία, όπου η παραοικονομία
φτάνει το 19,7%.
Τις παραπάνω προβλέψεις διατυπώνει σε
έρευνά του ο καθηγητής του αυστριακού
πανεπιστημίου του Λιντς, Φρίντριχ
Σνάιντερ, ο οποίος θεωρείται κορυφαίος
Ευρωπαίος αναλυτής σε θέματα σκιώδους
οικονομίας και "μαύρης εργασίας" και θα
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη το
Σαββατοκύριακο, προκειμένου να μιλήσει
σε συνέδριο του πανεπιστημίου
Μακεδονίας.
Το συνέδριο διοργανώνει το τμήμα
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του
πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τη
Σχολή Πολιτικών Επιστημών του
πανεπιστημίου της Μεσσήνας και το
Ερευνητικό Κέντρο CRIISEA του
γαλλικού πανεπιστημίου Picardie.
Πρωταγωνιστούν οι υπηρεσίες
Με βάση την έρευνα, την οποία έχει στη
διάθεσή του το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην Ελλάδα,
ο πιο "επιρρεπής" στην παραοικονομία
τομέας είναι αυτός των υπηρεσιών και
ιδίως του τουρισμού, με τα ξενοδοχεία, τα
εστιατόρια και τις υπηρεσίες εστίασης
(catering) να βάζουν κάτω από… το
τραπέζι περίπου 14,2 δισεκ. ευρώ ή το
22% του επίσημου ΑΕΠ το 2008/2009!
Ακολουθεί ο κλάδος της διασκέδασης αναψυχής, αντίστοιχα με 21% και 13,5
δισ. ευρώ.

OPEL μοντέλο
Corsa D

Νέες τεχνικές για
την
αντιμετώπιση
της πρεσβυωπίας
στο
Πανεπιστήμιο
Κρήτης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Mail Service
Γραφτείτε στο Mail
Service για να
λαμβάνετε
καθημερινά
ενημέρωση στο email σας.

Στην τρίτη θέση, βρίσκεται ο
κατασκευαστικός κλάδος και οι
εξειδικευμένοι τεχνίτες, όπου η
παραοικονομία ανέρχεται στο 20% ή σε
12,3 δισεκ. ευρώ, στην τέταρτη οι "άλλες
εμπορικές δραστηριότητες και κλάδοι",
όπως αυτοκίνητα και μηχανές (19% και
11,69 δισ. αντίστοιχα) και στην πέμπτη
υπηρεσίες όπως ιδιαίτερα μαθήματα,
κομμωτική, οικιακοί βοηθοί και μπέιμπι
σίτερ, με 18% και 11,61 δισ.
Πολύ πάνω από το μέσο όρο των 21 του
ΟΟΣΑ
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Σύμφωνα με τον κ. Σνάιντερ, η
παραοικονομία στην Ελλάδα "έπιασε
κορυφή" το 1997-1998, όταν
διαμορφώθηκε στο 29% του ΑΕΠ, ενώ
βρέθηκε στο χαμηλότερο σημείο της το
1989-1990, όταν δεν ξεπερνούσε το
22,6%. Το 2008, η μαύρη οικονομία
υποχώρησε στο 24,3% του ΑΕΠ, από
25,1% το 2007 (συνεπεία - σύμφωνα με
τον καθηγητή - της ακμάζουσας επίσημης
οικονομίας) πριν αυξηθεί ξανά στο 25%
το 2009, λόγω της οικονομικής κρίσης.
Συγκρίνοντας τις ελληνικές επιδόσεις με
το μέσο όρο των 21 κρατών του ΟΟΣΑ, ο
κ.Σνάιντερ επισημαίνει το μεγάλο άνοιγμα
της ψαλίδας: φέτος, η παραοικονομία
στην Ελλάδα αναμένεται να διαμορφωθεί
-όπως προαναφέρθηκε- στο 25,2% του
ΑΕΠ, έναντι μέσου όρου 14% για τα 21
κράτη. Πέρυσι έφτασε στο 25%, έναντι
μέσου όρου 13,8%.
Η αύξηση ΦΠΑ «ανέβασε» την
παραοικονομία στη Γερμανία
Κατά τον καθηγητή, ωστόσο, εξαιτίας της
οικονομικής κρίσης, όλες οι χώρες του
ΟΟΣΑ αναμένεται να δουν τις σκιώδεις
οικονομίες τους να μεγενθύνονται το
2010, για δεύτερη φορά το τελευταίο
διάστημα (η πρώτη ήταν το 2009). Από
τον κανόνα δεν αναμένεται να ξεφύγουν
ούτε οι ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης,
όπως η Γερμανία και η Γαλλία, των
οποίων οι παραοικονομίες αναμένεται να
αυξηθούν κατά 0,1%, αντίστοιχα στο
14,7% και 11,7%.
Η "υπόγεια" οικονομία στη Γερμανία, που
η κυβέρνηση είχε κατορθώσει να
χαλιναγωγήσει μετά το 2003,
περιορίζοντάς την στα 345,5 δισ. ευρώ το
2006, εμφάνισε ξανά ανοδική πορεία το
2007, για πρώτη φορά έπειτα από τρία
χρόνια και διαμορφώθηκε στα 349 δισ.
ευρώ. Ο λόγος; Κατά τον κ. Σνάιντερ,
βασικός λόγος ήταν η αύξηση του ΦΠΑ
στο 19% από 16% (αν και το γεγονός ότι
η επίσημη οικονομία αυξήθηκε
περισσότερο από τη σκιώδη, είχε ως
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αποτέλεσμα η δεύτερη να φαίνεται ότι θα
εξακολουθήσει να μειώνεται ως ποσοστό
επί του ΑΕΠ).
Ωστόσο, τα πράγματα "σκούρυναν" ξανά
το 2009 και η κατάσταση προβλέπεται να
επιδεινωθεί περαιτέρω το 2010. Με βάση
την πρόβλεψη για αύξηση της ανεργίας
κατά 500.000 άτομα φέτος, η οικονομική
κρίση αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση
της παραοικονομίας κατά 7,6-10,1 δισ.
ευρώ. Από την άλλη, το νέο νομοσχέδιο
για μείωση των φόρων
(«Buergerentlasttungsgesetz»), αναμένεται
να συρρικνώσει τη μαύρη οικονομία. Ως
αποτέλεσμα, η αύξηση της σκιώδους
οικονομίας αναμένεται να περιοριστεί στα
6,4-8,3 δισ. ευρώ.
Στην εξέλιξη της μαύρης οικονομίας στη
Γερμανία παραδοσιακά συμβάλουν και οι
λεγόμενοι "moonlighters" (σ.σ. άνθρωποι
που έχουν δεύτερη δουλειά, συχνά
βραδινή). Κατά τον κ.Σνάιντερ, τόσο ο
αριθμός των Γερμανών moonilghters, όσο
κι εκείνος των παράνομων ξένων εργατών
στη χώρα αναμένεται να αυξηθούν το
2010. Σε ό,τι αφορά στους παράνομους,
αυτοί εκτιμάται ότι θα φτάσουν φέτος τα
1.020.000, έναντι 878.000 το 1995.
Η πρώτη μέτρηση της πραγματικής
παραοικονομίας στην Ελλάδα
Στο μεταξύ, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο
επίκουρος καθηγητής του Τμήματος
Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αριστείδης
Μπιτζένης, ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο
ειδικής ερευνητικής ομάδας του
Τμήματος, «θα μετρηθεί, για πρώτη φορά
στα χρονικά, η πραγματική
παραοικονομία στην Ελλάδα. Αυτό θα
γίνει με την έγκριση ενός σχεδίου που
υποβάλλαμε στην πράξη "ΘΑΛΗΣ", με
χρηματοδότηση από την ΕΕ».
Η έρευνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί
από το τμήμα Διεθνών Σπουδών και τον κ.
Μπιτζένη, υπό τον συντονισμό του
Πανεπιστημίου, θα "τρέξει" τα επόμενα
τρία χρόνια. Μέχρι σήμερα, η
19

παραοικονομία στην Ελλάδα υπολογίζεται
με βάση εκτιμήσεις ή με τη βοήθεια
μακροοικονομικών εργαλείων.
Σημειώνεται ότι το συνέδριο όπου θα
μιλήσει ο κ. Σνάιντερ, θα έχει επίσης ως
βασικό ομιλητή τον νέο πρόεδρο του
ΕΟΜΜΕΧ και διευθυντή του Κέντρου
Διεθνών Επιχειρήσεων και Μάνατζμεντ
του Κέιμπριτζ, Χρήστο Πιτέλη. Το
συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στις
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, τελεί υπό τον γενικό
συντονισμό του κ. Μπιτζένη.
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(Ξένη δημοσίευση) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Ο κορυφαίος διεθνώς
οικονομολόγος σε θέματα παραοικονομίας, καθηγητής Fr. Schneider, σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 19 Μαΐου 2010

Με κύριους ομιλητές τον κορυφαίο στον κόσμο ειδήμονα σε ζητήματα σκιώδους οικονομίας (παραοικονομίας),
καθηγητή Fr. Schneider, και τον πρόεδρο του ΕΟΜΜΕΧ, Χρ. Πιτέλη, θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «International Conference on International Business
2010».
Το Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή 22 και 23 Μαΐου, από τις 9 το πρωί στο
Αμφιθέατρο Τελετών, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων και στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών του Ιδρύματος, σε συνεργασία
με τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Μεσσήνης (University of Messina) και το
Ερευνητικό Κέντρο CRIISEA του γαλλικού πανεπιστημίου Picardie (University
of Picardie).

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

Ένας από τους δύο κεντρικούς ομιλητές στην εκδήλωση είναι ο κυριότερος από τους σύγχρονους μελετητές της
παραοικονομίας, καθηγητής Friedrich Schneider, ο οποίος υποστηρίζει ότι το μέσο μέγεθος της σκιώδους οικονομίας
αγγίζει το 30% του επίσημου ΑΕΠ των αναπτυγμένων και των μεγαλύτερων αναπτυσσόμενων χωρών. Στο άρθρο του
με τίτλο «Οι παραοικονομίες της Δυτικής Ευρώπης» (Western Europe's Shadow Economies) στο «Globalist
Perspective Global Economy» το Δεκέμβριο του 2003 αναφέρει τα επίπεδα παραοικονομίας σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ
(OECD) και σταθμίζει το επίπεδο για την Ελλάδα στο 28,3%.
Η εμπειρία του ερευνητή κ. Schneider είναι εντυπωσιακή, καθώς έχει πραγματοποιήσει παρόμοιου μεγέθους έρευνες
σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Αυστρία και έχει εκτιμήσει επίπεδα τα διαφθοράς και παραοικονομίας σε 145
χώρες ανά τον κόσμο.
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61,5 δισ. ευρώ ο τζίρος της παραοικονομίας
Στην κατηγορία: Οικονομία
Ημερομηνία: 19/05/2010

Ξεπερνά το 25% του ΑΕΠ ο τζίρος της παραοικονομίας στη χώρα μας, με
πρωταγωνιστές ξενοδοχεία, εστιατόρια, οικιακές υπηρεσίες. Τα στοιχεία που
δημοσιεύει σήμερα η "Μ" προέρχονται από έρευνα του κορυφαίου ειδήμονα σε θέματα
σκιώδους οικονομίας στον κόσμο Φρ. Σνάιντερ.

Google Adsense Center
Του Γιώργου Χρηστίδη
Στο ιλιγγιώδες ύψος των 61,5 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 25% του ΑΕΠ, ανέρχεται
στην Ελλάδα ο “τζίρος” της παραοικονομίας, η οποία αποτελεί έναν από τους κύριους
ενόχους για τα τεράστια δημοσιονομικά προβλήματα και τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα της
χώρας.
Τα πρωτεία της παραοικονομίας ανήκουν στον κλάδο των υπηρεσιών (ξενοδοχεία,
εστιατόρια κτλ.) με 14,19 δισ. ευρώ, ενώ ακολουθεί ο κλάδος ψυχαγωγίας και αναψυχής με
13,55 δισ. ευρώ παράνομο “τζίρο”. Ανθηρή είναι και η... οικιακή παραοικονομία (ιδιαίτερα
μαθήματα, κομμωτική στο σπίτι, μπέιμπι σίτερ κτλ.), το ύψος της οποίας αγγίζει τα 11,61
δισ. ευρώ.
Τα στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα η “Μ” αφορούν τα έτη 2008-2009 και προβλέψεις για το
2010 και προέρχονται από επίκαιρη έρευνα του καθηγητή του Πανεπιστημίου Johannes
Kepler της Αυστρίας Φρίντριχ Σνάιντερ, του κορυφαίου ειδήμονα σε θέματα σκιώδους
οικονομίας στον κόσμο. Η έρευνα του καθηγητή Σνάιντερ θα παρουσιαστεί το
Σαββατοκύριακο σε διεθνές συνέδριο που διοργανώνεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Όπως προκύπτει από τις εκτιμήσεις του καθηγητή Σνάιντερ, η σκιώδης οικονομία αποτελεί
ενδημικό χαρακτηριστικό του ελληνικού “μοντέλου”, συνθέτοντας μια “παράλληλη
πραγματικότητα” προς την επίσημη οικονομική δραστηριότητα.
Προδίδοντας την πλήρη αποτυχία διαδοχικών κυβερνήσεων να πατάξουν ή έστω να
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περιορίσουν το φαινόμενο, η παραοικονομία αντιστοιχούσε στο 22,6% του ΑΕΠ το 1990,
έφτασε στο 28,2% του ΑΕΠ το 2004, ενώ αναμένεται να διαμορφωθεί ελάχιστα χαμηλότερα,
στο 25,2%, φέτος. Το 2010 η Ελλάδα εμφάνιζε την πιο ανθηρή σκιώδη οικονομία από κάθε
άλλη ανεπτυγμένη χώρα του κόσμου, με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ να μην ξεπερνά το 14%
του ΑΕΠ.
Οι συνέπειες
Σύμφωνα με τους ειδικούς, η παραοικονομία αποτελεί μία από τις βασικότερες
κακοδαιμονίες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας: Στερεί πολύτιμα έσοδα από το
κράτος, πλήττει την ανταγωνιστικότητα, γιγαντώνει την κοινωνική και φορολογική αδικία. Η
παραοικονομία πηγαίνει εξάλλου “χέρι χέρι” με τα… δίδυμα αδελφάκια φοροδιαφυγή και
διαφθορά, αλλά και με την ανομία, τις δωροδοκίες, τον χρηματισμό και τα άλλα άνθη του
κακού που έφεραν την Ελλάδα ένα βήμα προ της χρεοκοπίας.
Για πρώτη φορά θα μετρήσουμε το... τέρας
Ακριβή εικόνα για την παραοικονομία στη χώρα μας θα αποκτήσουμε πάντως για πρώτη
φορά χάρη στο έργο ειδικής ερευνητικής ομάδας, που οργάνωσε το τμήμα Διεθνών
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπό τον γενικό συντονισμό του
επίκουρου καθηγητή του τμήματος Αριστείδη Μπιτζένη. Η έρευνα αναμένεται να διαρκέσει
τρία χρόνια και είναι υποψήφια προς ένταξη στην Πράξη Θαλής, προκειμένου να
εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την ΕΕ. Μέχρι σήμερα, η παραοικονομία στη χώρα μας
μετριέται βάσει εκτιμήσεων και με τη βοήθεια μακροοικονομικών μοντέλων.


Το συνέδριο. Το συνέδριο με τίτλο “International Conference on International
Business 2010” θα έχει ως κύριους ομιλητές τον καθηγητή Φρ. Σνάιντερ και τον
πρόεδρο του ΕΟΜΜΕΧ Χρ. Πιτέλη. Οι εργασίες του συνεδρίου θα λάβουν χώρα το
Σάββατο και την Κυριακή 22 και 23 Μαΐου, από τις 9 το πρωί, στο αμφιθέατρο
τελετών, στην αίθουσα συνεδριάσεων και στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το συνέδριο τελεί υπό τον συντονισμό του επίκουρου
καθηγητή Αρ. Μπιτζένη και συνδιοργανώνεται από το τμήμα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του ιδρύματος, σε συνεργασία με τη Σχολή Πολιτικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου της Μεσσήνης και το Ερευνητικό Κέντρο CRIISEA
του γαλλικού πανεπιστημίου Picardie.

ΤΟ “ΧΡΥΣΟ” ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ 2010
Χώρα / Μέγεθος παραοικονομίας ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ
Ελλάδα 25,2
Ιταλία 22,2
Ισπανία 19,8
Πορτογαλία 19,7
Βέλγιο 17,9
Σουηδία 15,6
Νορβηγία 15,4
Γερμανία 14,7
Δανία 14,4
Φιλανδία 14,3
Μέσος όρος ΟΟΣΑ 14,0
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Ιρλανδία 13,2
Καναδάς 12,7
Γαλλία 11,7
Αυστραλία 11,1
Βρετανία 11,1
Ολλανδία 10,3
Νέα Ζηλανδία 9,9
Ιαπωνία 9,7
Αυστρία 8,7
Ελβετία 8,3
ΗΠΑ 7,8
Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τομέας / Συμμετοχή στη συνολική παραοικονομία (%) / δισ. ευρώ
Υπηρεσίες (ξενοδοχεία, εστιατόρια κτλ.) / 22 / 14,19
Ψυχαγωγία και αναψυχή / 21 / 13,55
Κατασκευαστικός κλάδος και ειδικευμένα χειρωνακτικά επαγγέλματα / 20 / 12,30
Άλλες εμπορικές δραστηριότητες και κλάδοι (π.χ. οχήματα, μηχανήματα κτλ.) / 19 /
11,69
Οικιακός κλάδος (ιδιαίτερα μαθήματα, υπηρεσίες κομμωτικής, μπέιμπι σίτερ) / 18 /
11,61
Σύνολο παραοικονομίας / 100% / 61,5

http://www.newspaper.gr/news/economy/55618/

Γιατί "πυροβολούμε" μόνο τα οικονομικά της Ελλάδας;
Γράφει ο Αριστείδης Μπιτζένης
Επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
61,5 δισ. ευρώ ο τζίρος της παραοικονομίας
Ξεπερνά το 25% του ΑΕΠ ο τζίρος της παραοικονομίας στη χώρα μας, με
πρωταγωνιστές ξενοδοχεία, εστιατόρια, οικιακές υπηρεσίες. Τα στοιχεία που δημ
O μύθος του ακριβού πετρελαίου
Γράφει ο Αριστείδης Π. Μπιτζένης, επίκουρος καθηγητής (μέλος ΔΕΠ) στο τμήμα
Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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Το πετρέλαιο από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα αποτελεί έναν από τους
βασικότερους παράγοντες που προσδιορίζουν την ομαλή λειτο
Το οικονομικό άλμα της Μόσχας
Γράφει ο Αριστείδης Μπιτζένης, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών
Η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα σε όλο τον κόσμο. Η Ρωσία
αποτελούσε τον πιο ισχυρό κρίκο των 15 χωρών της πρώην Σο
Μεταρρυθμίσεις: Ήπια προσαρμογή ή θεραπεία-σοκ;
Του Αριστείδη Μπιτζένη*
Ο ρυθμός και η ταχύτητα εφαρμογής κάθε πολιτικής αποτελούν πολύ σημαντικά
διλήμματα κατά τη διαδικασία των κυβερνητικών μεταρρυθ
Η ταυτότητα των επενδύσεων στα Βαλκάνια
Γράφει ο Αριστείδης Μπιτζένης*
Οι πολυεθνικές έχουν πολλές ευκαιρίες για επενδύσεις σε πολλές χώρες ανά το
κόσμο, και πολλές χώρες προσπάθησαν να επιτύχουν τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις
και το άνοιγμα των αγορών τους, χωρίς όμως ουσιαστική επιτυχία.
Είναι ο Έλληνας ο φτωχός συγγενής της Ευρώπης;
Του Αριστείδη Μπιτζένη*
Η Ελλάδα είναι αλήθεια ότι δείχνει να έχει “κατρακυλήσει” αρκετές θέσεις στον
δείκτη της ανταγωνιστικότητας, δείχνει να μην
Υπάρχουν περιθώρια για την Ελλάδα
Του Αριστείδη Μπιτζένη*
Είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα έκανε αναθεώρηση του δημοσιονομικού της
ελλείμματος, το οποίο αναμένεται ότι θα κλείσει το έτος 2009 από -12,2
Παγκοσμιοποίηση μια αμετάκλητη διαδικασία
Γράφει ο Αριστείδης Π. Μπιτζένης*
Με τον όρο παγκοσμιοποίηση εννοούμε μια ολοκλήρωση, μια εναρμόνιση πολιτικών,
κανόνων, θεσμών και πολιτικών, ένα άνοιγμα α
Χίμαιρα η οικονομική σύγκλιση με τη Δυτική Ευρώπη
Του Αριστείδη Π. Μπιτζένη*
Για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας λόγω της “επιτυχούς” ένταξης στην
Οικονομική και Νομισματική�Ένωση (ΟΝΕ) στα μέσα του 2001, αγνοώντας στην
ανάλυσή μας την όποια χειραγώγηση των στατιστικών στοιχείων έλαβε χώρα τα έτη
1997-2003, είναι σημαντικό να τονιστεί η δεδομένη σειρά θετικών εξελίξεων της
ελληνικής οικονομίας:
1 Επόμενη >>
H διαφθορά στην Ελλάδα ως κομμάτι της παραοικονομίας
Του Aριστείδη Π. Μπιτζένη*
Μπορούμε να ορίσουμε ότι κάθε ανεπίσημη δραστηριότητα η οποία δεν είναι
καταγεγραμμένη δραστηριότητα στο ΑΕΠ της χώρας χαρακτηρίζεται ως μαύρη ή
σκιώδης οικονομία ή αδήλωτη (ή εκτός νόμου) οικονομία ή παραοικονομία, από τη
στιγμή που έχει προστιθέμενη αξία η οποία προέρχεται από οποιαδήποτε πράξη και η
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μη καταγραφή της έγινε με σκοπιμότητα ή όχι (μπορεί δηλαδή ακόμη και απλώς να
διέφυγε από μία εταιρεία ή ένα άτομο) και τελικά δεν καταγράφηκε επισήμως.
Η εμπειρία στη διαφθορά, "σύμμαχος" των ελλήνων επενδυτών στα Βαλκάνια
Του Αριστείδη Π. Μπιτζένη*
Ως δωροδοκία μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την κακή χρήση της δημόσιας
εξουσίας, για να υπάρξουν ιδιωτικά οφέλη, π.χ. δωροδοκία των
Οι προοπτικές ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Του Αριστείδη Π. Μπιτζένη*
Η πιο κοντινή αλλά και σημαντικά αισιόδοξη, ταυτόχρονα όμως και ουτοπική,
ημερομηνία ένταξης της Τουρκίας είναι η 1.1.2013, όταν θ

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=41&nid=1138468
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΤελευταίες Ειδήσεις

Κυρίαρχες στην παραοικονομία θα είναι φέτος Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία,
εκτιμά έρευνα
«Ευνοϊκό»... το μεσογειακό κλίμα

Πρωταθλήτριες στην παραοικονομία μεταξύ 21 κρατών του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) εκτιμάται ότι θα είναι και το 2010 η Ελλάδα, η Ιταλία
και η Ισπανία, σύμφωνα με έρευνα του αυστριακού πανεπιστημίου του Λιντς.
Τροφοδοτούμενη από την οικονομική κρίση, η παραοικονομία στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα
ανέλθει φέτος σε 25,2% του επίσημου ΑΕΠ (πάνω από 60 δισ. ευρώ), με αποτέλεσμα η
χώρα να κατατάσσεται με πρώτη στη μαύρη λίστα, ακολουθούμενη σε σημαντική απόσταση
από την Ιταλία (22,2%) και την Ισπανία (19,8%). Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η
Πορτογαλία, όπου η παραοικονομία εκτιμάται στο 19,7%.
Με βάση την έρευνα του καθηγητή Φρίντριχ Σνάιντερ, που θα παρουσιαστεί το
Σαββατοκύριακο σε συνέδριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, ο πιο
επιρρεπής τομέας είναι αυτός των υπηρεσιών και ιδίως του τουρισμού, με τα ξενοδοχεία, τα
εστιατόρια και τις υπηρεσίες εστίασης (catering) στον οποίο η παραοικονομία υπολογίζεται
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στα 14,2 δισ. ευρώ ή το 22% του επίσημου ΑΕΠ το 2008/2009. Ακολουθεί ο κλάδος της
διασκέδασης - αναψυχής, αντίστοιχα με 21% και 13,5 δισ. ευρώ.
Στην τρίτη θέση, βρίσκεται ο κατασκευαστικός κλάδος και οι εξειδικευμένοι τεχνίτες, όπου
η παραοικονομία υπολογίζεται στο 20% ή σε 12,3 δισ. ευρώ, στην τέταρτη η κατηγορία
«άλλες εμπορικές δραστηριότητες και κλάδοι», όπως αυτοκίνητα και μηχανές (19% και
11,69 δισ. αντίστοιχα) και στην πέμπτη υπηρεσίες όπως ιδιαίτερα μαθήματα, κομμωτική,
οικιακοί βοηθοί και μπέιμπι σίτερ, με 18% και 11,61 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με την έρευνα, η παραοικονομία στην Ελλάδα έφτασε στα υψηλότερα επίπεδά της
το 1997-1998, όταν διαμορφώθηκε στο 29% του ΑΕΠ, ενώ βρέθηκε στο χαμηλότερο σημείο
της το 1989-1990, όταν υπολογιζόταν «μόλις» στο 22,6%. Το 2008, η μαύρη οικονομία
υποχώρησε στο 24,3% του ΑΕΠ, από 25,1% το 2007 (εξαιτίας, σύμφωνα με τον Φ.Σνάιντερ,
της ακμάζουσας επίσημης οικονομίας) πριν αυξηθεί ξανά στο 25% το 2009, λόγω της
οικονομικής κρίσης.
Συγκρίνοντας τις ελληνικές επιδόσεις με το μέσο όρο των 21 κρατών του ΟΟΣΑ, η έρευνα
επισημαίνει το μεγάλο άνοιγμα της ψαλίδας: φέτος, η παραοικονομία στην Ελλάδα
αναμένεται να διαμορφωθεί στο 25,2% του ΑΕΠ, έναντι μέσου όρου 14% για τα 21 κράτη.
Πέρυσι έφτασε στο 25%, έναντι μέσου όρου 13,8%.
Η έρευνα υποστηρίζει όμως ότι όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ αναμένεται να δουν τις σκιώδεις
οικονομίες τους να μεγενθύνονται το 2010, για δεύτερη φορά το τελευταίο διάστημα (η
πρώτη ήταν το 2009). Από τον κανόνα δεν αναμένεται να ξεφύγουν ούτε οι ισχυρές
οικονομίες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, των οποίων οι παραοικονομίες
αναμένεται να αυξηθούν κατά 0,1%, αντίστοιχα στο 14,7% και 11,7%.
Η «μαύρη» οικονομία στη Γερμανία, που η κυβέρνηση είχε κατορθώσει να χαλιναγωγήσει
μετά το 2003, περιορίζοντάς την στα 345,5 δισ. ευρώ το 2006, εμφάνισε ξανά ανοδική
πορεία το 2007, για πρώτη φορά έπειτα από τρία χρόνια και διαμορφώθηκε στα 349 δισ.
ευρώ. Κατά τον Φ.Σνάιντερ, βασικός λόγος ήταν η αύξηση του ΦΠΑ στο 19% από 16% (αν
και το γεγονός ότι η επίσημη οικονομία αυξήθηκε περισσότερο από τη σκιώδη, είχε ως
αποτέλεσμα η δεύτερη να φαίνεται ότι θα εξακολουθήσει να μειώνεται ως ποσοστό επί του
ΑΕΠ).
Ωστόσο, τα πράγματα χειροτέρευσαν πάλι το 2009 και η κατάσταση προβλέπεται να
επιδεινωθεί περαιτέρω το 2010. Με βάση την πρόβλεψη για αύξηση της ανεργίας κατά
500.000 άτομα φέτος, η οικονομική κρίση αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της
παραοικονομίας κατά 7,6-10,1 δισ. ευρώ. Από την άλλη, το νέο νομοσχέδιο για μείωση των
φόρων αναμένεται να συρρικνώσει τη μαύρη οικονομία. Ως αποτέλεσμα, η αύξηση της
σκιώδους οικονομίας αναμένεται να περιοριστεί στα 6,4-8,3 δισ. ευρώ.
Στην εξέλιξη της μαύρης οικονομίας στη Γερμανία παραδοσιακά συμβάλουν και οι
λεγόμενοι «moonlighter» (εργαζόμενοι με δεύτερη δουλειά, συχνά βραδινή) αλλά και της
μαύρης εργασίας μεταναστών.
Στο μεταξύ, μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο επίκουρος καθηγητής
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αριστείδης Μπιτζένης ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο ειδικής
ερευνητικής ομάδας «θα μετρηθεί, για πρώτη φορά στα χρονικά, η πραγματική
παραοικονομία στην Ελλάδα. Αυτό θα γίνει με την έγκριση ενός σχεδίου που υποβάλλαμε
στην πράξη 'ΘΑΛΗΣ', με χρηματοδότηση από την ΕΕ».
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Η έρευνα, η οποία θα διενεργηθεί τα επόμενα τρία χρόνια. Μέχρι σήμερα, η παραοικονομία
στην Ελλάδα υπολογίζεται με βάση εκτιμήσεις ή με τη βοήθεια μακροοικονομικών
εργαλείων.

http://www.forthnet.gr/templates/newsPosting.aspx?p=292852
Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία πρωταγωνιστές στην παραοικονομία
19/05/2010, 15:08

Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν και το 2010 στην
παραοικονομία μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.
Κυρίαρχη "τριάδα" στην παραοικονομία,
μεταξύ 21 κρατών του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΑΣΑ), εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν και
το 2010 η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία,
με τα "μαύρα" ευρώ να πλησιάζουν ή να
ξεπερνούν το 20% του ΑΕΠ και να
ανέρχονται συνολικά σε εκατοντάδες
δισεκατομμύρια ευρώ.
Τροφοδοτούμενη από την οικονομική
κρίση, η παραοικονομία στην Ελλάδα
εκτιμάται ότι θα "χτυπήσει" φέτος το 25,2%
του επίσημου ΑΕΠ (πάνω από 60 δισ.
ευρώ!), με αποτέλεσμα η χώρα μας να
κατατάσσεται πρώτη στη μαύρη λίστα,
ακολουθούμενη κατά πόδας από την Ιταλία
(22,2%) και την Ισπανία (19,8%). Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Πορτογαλία, όπου η
παραοικονομία φτάνει το 19,7%.
Τις παραπάνω προβλέψεις διατυπώνει σε έρευνά του ο καθηγητής του αυστριακού
πανεπιστημίου του Λιντς, Φρίντριχ Σνάιντερ, ο οποίος θεωρείται κορυφαίος Ευρωπαίος
αναλυτής σε θέματα σκιώδους οικονομίας και "μαύρης εργασίας" και θα βρίσκεται στη
Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να μιλήσει σε συνέδριο του πανεπιστημίου
Μακεδονίας.
Το συνέδριο διοργανώνει το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του πανεπιστημίου,
σε συνεργασία με τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του πανεπιστημίου της Μεσσήνας και το
Ερευνητικό Κέντρο CRIISEA του γαλλικού πανεπιστημίου Picardie.
Πρωταγωνιστούν οι υπηρεσίες
Με βάση την έρευνα, την οποία έχει στη διάθεσή του το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην Ελλάδα, ο πιο
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"επιρρεπής" στην παραοικονομία τομέας είναι αυτός των υπηρεσιών και ιδίως του
τουρισμού, με τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τις υπηρεσίες εστίασης (catering) να βάζουν
κάτω από… το τραπέζι περίπου 14,2 δισεκ. ευρώ ή το 22% του επίσημου ΑΕΠ το
2008/2009! Ακολουθεί ο κλάδος της διασκέδασης - αναψυχής, αντίστοιχα με 21% και 13,5
δισ. ευρώ.
Στην τρίτη θέση, βρίσκεται ο κατασκευαστικός κλάδος και οι εξειδικευμένοι τεχνίτες, όπου
η παραοικονομία ανέρχεται στο 20% ή σε 12,3 δισεκ. ευρώ, στην τέταρτη οι "άλλες
εμπορικές δραστηριότητες και κλάδοι", όπως αυτοκίνητα και μηχανές (19% και 11,69 δισ.
αντίστοιχα) και στην πέμπτη υπηρεσίες όπως ιδιαίτερα μαθήματα, κομμωτική, οικιακοί
βοηθοί και μπέιμπι σίτερ, με 18% και 11,61 δισ.
Πολύ πάνω από το μέσο όρο των 21 του ΟΟΣΑ
Σύμφωνα με τον κ. Σνάιντερ, η παραοικονομία στην Ελλάδα "έπιασε κορυφή" το 1997-1998,
όταν διαμορφώθηκε στο 29% του ΑΕΠ, ενώ βρέθηκε στο χαμηλότερο σημείο της το 19891990, όταν δεν ξεπερνούσε το 22,6%. Το 2008, η μαύρη οικονομία υποχώρησε στο 24,3%
του ΑΕΠ, από 25,1% το 2007 (συνεπεία - σύμφωνα με τον καθηγητή - της ακμάζουσας
επίσημης οικονομίας) πριν αυξηθεί ξανά στο 25% το 2009, λόγω της οικονομικής κρίσης.
Συγκρίνοντας τις ελληνικές επιδόσεις με το μέσο όρο των 21 κρατών του ΟΟΣΑ, ο
κ.Σνάιντερ επισημαίνει το μεγάλο άνοιγμα της ψαλίδας: φέτος, η παραοικονομία στην
Ελλάδα αναμένεται να διαμορφωθεί -όπως προαναφέρθηκε- στο 25,2% του ΑΕΠ, έναντι
μέσου όρου 14% για τα 21 κράτη. Πέρυσι έφτασε στο 25%, έναντι μέσου όρου 13,8%.
Η αύξηση ΦΠΑ «ανέβασε» την παραοικονομία στη Γερμανία
Κατά τον καθηγητή, ωστόσο, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ
αναμένεται να δουν τις σκιώδεις οικονομίες τους να μεγενθύνονται το 2010, για δεύτερη
φορά το τελευταίο διάστημα (η πρώτη ήταν το 2009). Από τον κανόνα δεν αναμένεται να
ξεφύγουν ούτε οι ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, των
οποίων οι παραοικονομίες αναμένεται να αυξηθούν κατά 0,1%, αντίστοιχα στο 14,7% και
11,7%.
Η "υπόγεια" οικονομία στη Γερμανία, που η κυβέρνηση είχε κατορθώσει να χαλιναγωγήσει
μετά το 2003, περιορίζοντάς την στα 345,5 δισ. ευρώ το 2006, εμφάνισε ξανά ανοδική
πορεία το 2007, για πρώτη φορά έπειτα από τρία χρόνια και διαμορφώθηκε στα 349 δισ.
ευρώ. Ο λόγος; Κατά τον κ. Σνάιντερ, βασικός λόγος ήταν η αύξηση του ΦΠΑ στο 19% από
16% (αν και το γεγονός ότι η επίσημη οικονομία αυξήθηκε περισσότερο από τη σκιώδη, είχε
ως αποτέλεσμα η δεύτερη να φαίνεται ότι θα εξακολουθήσει να μειώνεται ως ποσοστό επί
του ΑΕΠ).
Ωστόσο, τα πράγματα "σκούρυναν" ξανά το 2009 και η κατάσταση προβλέπεται να
επιδεινωθεί περαιτέρω το 2010. Με βάση την πρόβλεψη για αύξηση της ανεργίας κατά
500.000 άτομα φέτος, η οικονομική κρίση αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της
παραοικονομίας κατά 7,6-10,1 δισ. ευρώ. Από την άλλη, το νέο νομοσχέδιο για μείωση των
φόρων («Buergerentlasttungsgesetz»), αναμένεται να συρρικνώσει τη μαύρη οικονομία. Ως
αποτέλεσμα, η αύξηση της σκιώδους οικονομίας αναμένεται να περιοριστεί στα 6,4-8,3 δισ.
ευρώ.
Στην εξέλιξη της μαύρης οικονομίας στη Γερμανία παραδοσιακά συμβάλουν και οι
λεγόμενοι "moonlighters" (σ.σ. άνθρωποι που έχουν δεύτερη δουλειά, συχνά βραδινή). Κατά
τον κ.Σνάιντερ, τόσο ο αριθμός των Γερμανών moonilghters, όσο κι εκείνος των παράνομων
ξένων εργατών στη χώρα αναμένεται να αυξηθούν το 2010. Σε ό,τι αφορά στους
παράνομους, αυτοί εκτιμάται ότι θα φτάσουν φέτος τα 1.020.000, έναντι 878.000 το 1995.
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Η πρώτη μέτρηση της πραγματικής παραοικονομίας στην Ελλάδα
Στο μεταξύ, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Διεθνών κι
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αριστείδης Μπιτζένης, ανακοίνωσε
ότι στο πλαίσιο ειδικής ερευνητικής ομάδας του Τμήματος, «θα μετρηθεί, για πρώτη φορά
στα χρονικά, η πραγματική παραοικονομία στην Ελλάδα. Αυτό θα γίνει με την έγκριση ενός
σχεδίου που υποβάλλαμε στην πράξη "ΘΑΛΗΣ", με χρηματοδότηση από την ΕΕ».
Η έρευνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί από το τμήμα Διεθνών Σπουδών και τον κ.
Μπιτζένη, υπό τον συντονισμό του Πανεπιστημίου, θα "τρέξει" τα επόμενα τρία χρόνια.
Μέχρι σήμερα, η παραοικονομία στην Ελλάδα υπολογίζεται με βάση εκτιμήσεις ή με τη
βοήθεια μακροοικονομικών εργαλείων.
Σημειώνεται ότι το συνέδριο όπου θα μιλήσει ο κ. Σνάιντερ, θα έχει επίσης ως βασικό
ομιλητή τον νέο πρόεδρο του ΕΟΜΜΕΧ και διευθυντή του Κέντρου Διεθνών Επιχειρήσεων
και Μάνατζμεντ του Κέιμπριτζ, Χρήστο Πιτέλη. Το συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στις
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τελεί υπό τον γενικό συντονισμό του κ.
Μπιτζένη.
Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ
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