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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 -κατάργησητων 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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2/3

23/5/2017

_PdfLayout

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
http://www.capital.gr/story/3212411/ereuna-sto-1-4-tou-aep-i-skiodis-oikonomia-stin-ellada
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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.
http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/oikonomia/156890/zei-kai-vasileyei-i-paraoikonomia-stin-ellada
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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.
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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
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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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Περάστε από την εφορία…… πριν
καταθέσετε την δήλωση σας.
Περάστε από την εφορία…… πριν
καταθέσετε την δήλωση σας. Το taxis άνοιξε
για την υποβολή , λέμε τώρα, των
φορολογικών δηλώσεων για τα εισ...
Ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικών
αυτοκινήτων Ι.Χ. εταιρειών.
Ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικών
αυτοκινήτων Ι.Χ. εταιρειών. Πολλά έχουν
ειπωθεί για την φορολογία των εταιρικών
αυτοκινήτων. Τα οχ...

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%).
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εισόδημα.
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εισφορών
Νεο χτύπημα στους
επαγγελματίες: Έρχεται
φορολόγηση και των εισφορών Αντιμέτωποι
με ένα ακόμη σκληρό χτύπημα από την
εφορία κινδυνεύουν...
Πως αντιμετωπίζεται φορολογικά η οφέλεια
της διαγραφής των υποχρεώσεων των
επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στην
διαδικασία εξυγίανσης .
Αναφορικά με το θέμα το Υπ.Οικονομικών
εξέδωσε εγκύκλιο η οποία αναφέρει τα εξής .
ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση της
ωφέλειας που προκύπτει ...

Γιατί φοροδιαφεύγουν

Εξόφληση μέσω Τραπεζικού Λογαριασμού
ή με επιταγή
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ή με επιταγή Ευθύμιος Κ. Σαΐτης - τ.
Προϊστάμενος Δ/νσης Κ.Β.Σ. του Υπ.
Οικονομικών ...

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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"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.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Οικονομία

Στο δυσθεώρητο 25% η σκιώδης
οικονομία στην Ελλάδα
Ερευνα του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας
ΔΗΜΟΣΙΕΥ ΣΗ: 17/0 5 /20 17, 17:45 | Τ ΕΛΕΥ Τ ΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡ Ω ΣΗ: 17/0 5 /20 17, 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 φ οροδιαφ εύγουν
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.
Υ ψ ηλά 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.
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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.
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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.
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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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ιστότοπου,
αποδέχεστε
τη και
χρήση
των cookie. μεταξύ
Αμερικαν...

ΘΑΝΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ
Συναυλίες & νέα
τραγούδια με την
υπογραφή του
ΜΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Ο χαρισματικός τραγουδιστής
Θάνος Ολύμπιος ξεκινάει την
καλοκαιρινή του περιοδεία στις 29
Μαΐου από τον Ταύρο και συνεχίζει
στις 6 Ιουνίο...
Παράταση Έκθεσης
Ζωγραφικής Τάssαs
Μπιτσάνη-Πέτρου
Παρατείνεται έως το
Σάββατο 27 Μαΐου
2017 η Έκθεση Ζωγραφικής της
Τάssαs Μπιτσάνη-Πέτρου, με τίτλο
«Ταξιδεύοντας στο Άπειρο», στον
ΙΑΝΟ, ...
Το Αρσάκειο θα
μοιράσει «εὖγε!».
Το Αρσάκειο Γυμνάσιο
Θεσσαλονίκης, με το
τέλος τής σχολικής
χρονιάς 2016-2017, ανοίγει τις
πόρτες του την Πέμπτη 25 και την
Παρασκευή 26 ...
Tο καρύκευμα που ο
χυμός του ισοδυναμεί
με 60 λεπτά στο
γυμναστήριο!
Όσα περισσότερα
μαθαίνουν οι ερευνητές για τις
θεραπευτικές ιδιότητες αυτού του
μπαχαρικού, τόσο περισσότερο
αυξάνεται το ενδιαφέρον τους...
Αναγνωρίζεις το
κοριτσάκι στη
φωτογραφία;
Είναι...

ΓΙΟΡΤΑΖΟ

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ενιαίου Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB).
ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
ΈΓΙΝΕ
Με την επιχορήγηση του προγράμματος της ΕΕ Erasmus+

Σήμερα

*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.

24 Μαι
25 Μαι
26 Μαι
27 Μαι
28 Μαι
29 Μαι
30 Μαι
31 Μαι

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης από το Κέντρο Αριστείας.

1 Ιουν

**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.

2 Ιουν

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Αναρτήθηκε στις Πέμπτη, Μαΐου 18, 2017
Προτείνετέ το στο Google

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας...

Υποβολή σχολίου ως:

Δημοσ ίευσ η

Επιλογή προφίλ...

Προεπισ κόπησ η

George Michael Spinning The Wheel
(1996)
Επιλογή Φάνης
Μαυρουδής

ΟΙΚΟΝΟΜΙ

Aretha Franklin - I
Dreamed A Dream
(Live)
Επιλογή Φάνης
Μαυρουδής
Θα πολεμούσατε για
την πατρίδα σας; Οι
απαντήσεις λαών της
Ευρώπης σε έναν
χάρτη (μαζί με αυτές
Τουρκίας-Ρωσίας)
Εσείς θα πολεμούσατε για την
πατρίδα σας; Απάντηση σε αυτό το
ερώτημα που έδωσαν οι πολίτες
δεκάδων χωρών ανά τον κόσμο στο
πλαίσιο έρευ...

Νεότερη ανάρτηση

Αρχική σελίδα

Παλαιότερη Ανάρτηση

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Αρχειοθήκη ιστολογίου
▼ 2017 (8507)
▼ Μαΐου (1466)

ΑΘΛΗΤΙΚΕ

Αναβάλλεται το
Φεστιβάλ
Τουρισμού!
Ζορπίδης: "Δεν πάω
σε κυβερνητικές
εκδηλώσεις λόγω...
Στην Αμερικανική
Γεωργική Σχολή ο
Αρχιεπίσκοπος Αλ...
Το οδυνηρό τέλος της
Αριστεράς

http://thessbomb.blogspot.gr/2017/05/jean-monnet-8-icib-2017.html
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ΑΠΕ-ΜΠΕ: Στο 1/4 του ΑΕΠ υπολογίζεται η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα

(http://www.amna.gr)
☰ ΑΠΕ-ΜΠΕ WEBSITES

Ελληνική Σελίδα (category/45/Elliniki-Selida) / ΑΡΧΙΚΗ (category/9/ARChIKI) / Οικονομία (category/13/Oikonomia)
Στο 1/4 του ΑΕΠ υπολογίζεται η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα

Like 0
Send
Share

Tweet

(print.php?id=156414)
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

http://www.amna.gr/articlep/156414/-Sto-14-tou-AEP-upologizetai-i-skiodis-oikonomia-stin-Ellada--sumfona-me-ereuna
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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._

Το πλήρες τηλεγράφημα της Αλεξάνδρας Γούτα στη συνδρομητική ιστοσελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.

Tweet από το χρήστη @amna_news
ΑΠΕ-ΜΠΕ
@amna_news

Αλ. Τσίπρας: Απόλυτη καταδίκη της
αποτρόπαιης τρομοκρατικής επίθεσης στο
Μάντσεστερ amna.gr/articlep/15740…
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ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ: Στα 45 δις ευρώ η "σκοτεινή οικονομία"
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Στα 45 δις ευρώ η "σκοτεινή οικονομία"

Καλλιόπη Σουφλή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ,
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ.

Κορυφαίο Θέμα
ΠΩΣ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΗΠΑ ΘΑ «ΔΕΣΟΥΝ» ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
Το σχέδιο για την φίμωση των κυβερνήσεων και την
απορρύθμιση της οικονομίας
Αναιρείται η ανεξαρτησία των ελληνικών κυβερνήσεων στην
άσκηση πολιτικής, ενώ αποδυναμώνονται οι δημοκρατικές οδοί
διεκδίκησης και δι...

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 εμφ ανίζουν μειωμένη στο 23,5% -24% τα
τελευταία χρόνια.

Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομ
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 αίσθησ
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.
Δημοφιλείς αναρτήσεις
http://attikanea.blogspot.gr/2017/05/45.html
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Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι

Ας ξεσηκωθούμε - Δεν
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από το Google για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση
είναι μνημόνιο. Είναι
διαφημίσεων
και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από
κατοχικό διάταγμα
Βάσει των ευρημάτων της μελέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που
μέρους
σας χρήση
κατάλυσης
του αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie.
συμμετέχουν στη σκιώδη οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο
Συντάγματος, διάλυσης
ΜΆΘΕΤΕ
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ στο
ΈΓΙΝΕ
60%
κι απογειώνεται
71,6% στην περίπτωση των ανέργων.
της Βουλής και παράδοσης της
χώρας
Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό
Έχει σημασία λοιπόν να κατανοήσουμε, ότι
αυτή η κυβέρνηση, μέσα από μια ύπουλη
διαχείριση υποτιθέμενων οικονομικών
μεγεθών, και στη β...

ΛΕΓΕΤΑΙ;;;;

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

τομέα, 61,3% για τους συνταξιούχους, 60,7% για τους
αυτοαπασχολούμενους, 57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8% για του
δημόσιους υπαλλήλους.

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 ! AΛΒΑΝΟΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ
ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ! (βιντεο)

Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψ ηλότερο 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 φ οροδιαφ εύγουν
Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Έλληνες θεωρούν τη δραστηριότητα
στη σκιώδη οικονομία ως δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται με τ
μη ανταποδοτικότητα του υψ ηλού φ ορολογικού βάρους που επωμίζονται ο
φ ορολογούμενοι (82,3% ), την άδικη κατανομή του (77,1% ) και τη χαμηλ
ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών (72% ).

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...

http://attikanea.blogspot.gr/2017/05/45.html

Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων « κοιτάζει» τι πράττουν οι γύρω του, πρ
αποφ ασίσει αν τελικά θα πληρώσει τους φ όρους, περίπου το 42% εκτιμά ό
η ηθική αποθαρρύνει τη φ οροδιαφ υγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνο
τα υψ ηλά πρόστιμα.
« Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφ ορά (σε
μηνιαία βάση) ανάμεσα στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του
νοικοκυριού.Το έλλειμμα αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη σκιώδη
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οικονομία (είτε μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά προϊόντων δίχως τ

«Άφωνος»
ο Πούτιν
Αυτός
ο ιστότοπος
χρησιμοποιεί cookie
από το Google
για την είτε
παροχή
των υπηρεσιών
του, για τηναπό
εξατομίκευση
έκδοση
απόδειξης
αύξηση
των εσόδων
μη δηλωμένο εισόδημα).
περιμένοντας τον Τσίπρα
διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από
Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι πολίτε
– Ο Ρώσος πρόεδρος
μέρους
σας
κοιτούσε
τοχρήση
ρολόι αυτού
και ο του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie.

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...

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

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

Υ ψ ηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας

Όσον αφ ορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που
συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει
σύμφ ωνα με τον κ.Βλάχο υψ ηλά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο κα
μερικώς αδήλωτης εργασίας.

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 »

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
http://attikanea.blogspot.gr/2017/05/45.html

Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύε
ότι αυτή επικρατεί στην περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της έλλειψ η
ελέγχων και του μεγέθους των φ ορολογικών και ασφ αλιστικών εισφ ορών
και, δεύτερον, των διαθέσιμων αποφ οίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω
των 30 ετών (υψ ηλή προφ ορά- 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
μεταφ έρονταν επιτυχώς στην επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ κ
θα εναρμονιζόταν με την κοινοτική στρατηγική " Ευρώπη 2020" για την
οικονομική ανάπτυξη/ κοινωνική ένταξη. " Δ υστυχώς η πολιτεία θεσπίζει
πολιτικές με στόχο την πάταξη της φ οροδιαφ υγής, οι οποίες εστιάζουν στη
παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων της σκιώδους οικονομίας και όχι
στη μεταφ ορά τους στην επίσημη οικονομία" υπογράμμισε και πρόσθεσε ό
αν η Ελλάδα θέλει να μεταφ έρει τις δραστηριότητες της σκιώδους οικονομ
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 εξασφ άλιση της σταθερότητας του
φ ορολογικού πλαισίου.
-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φ οροδιαφ υγή (για
παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό να ταυτίζεται ο οφ ειλέτης βεβαιωμένων φ όρ
ως φ οροφ υγάς) και β)για την τόνωση του περί δικαίου αισθήματος (π.χ. μ
άρση βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του ακαταδίωκτου σε περίπτωση
φ οροδιαφ υγής).
-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και στην
αποτελεσματικότητά τους και στη θέσπιση ειδικών φ ορέων/ ομάδων
εργασίας για τους ελέγχους αυτούς (ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα πρέ
να αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων
επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι δεν απασχολούν
προσωπικό, καθώς ο τρόπος φ οροδιαφ υγής και εισφ οροδιαφ υγής
διαφ οροποιείται).
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Ο Βαρθολομαίος, ο Τραμπ, ο ναός της
Αναστάσεως και η "Εκκλησία" του
Αυτόςναομην
ιστότοπος
χρησιμοποιεί cookie από το Google για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση
...Σατανά! - *Π*ώς
πάρουν φωτιά οι

θεωρίες συνωμοσίας
με αυτό και
το καρέ
του ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από
διαφημίσεων
για την
Παράλληλα προτείνεται η μείωση των φ ορολογικών συντελεστών,
Τραμπ; Ορισμένοι από τους ισχυρότερους
μέρους
σας
χρήση
αυτού
του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie.
άνδρες του πλανήτη βάζουν τα χέρια τους π...
που δεν θα αφ ορά τις συμφ ωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος

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...
↓ Εμφάνιση όλων ↓

Αναγνώστες
Ακόλουθοι (1139) Επόμενα

με τρόπ

ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
ΈΓΙΝΕ
δημοσιονομικής
προσαρμογής.
" Για παράδειγμα, να είναι αφ ορολόγητες ο
" νέες επενδύσεις εκ του μηδενός (Greenfield)" για ορισμένη χρονική
περίοδο" κατέληξε.
Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Δ ιεθνούς
Συνεδρίου με τίτλο " I nternational Conference on I nternational Business
2017" (I CI B2017) από τις 18 έως τις 21 Μ αΐου 2017, που συνδιοργανώνε
το Πανεπιστήμιο Μ ακεδονίας, στους χώρους του ξενοδοχείου Grand Hotel
P alace.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου I CI B2017 θα διεξαχθούν και τρία πάνελ τ
Κέντρου Αριστείας Jean M onnet " Research on Crucial I ssues of European
I ntegration" με θέματα που αφ ορούν τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει
Ευρωπαϊκή Ένωση στον δημοσιονομικό, τραπεζικό και επενδυτικό τομέα.

Πηγή

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής),
θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μα
για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτ
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 συνομιλητώ
και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογ
● 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 σχό
δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν, μόλις αυτό καταστεί εφικτό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:
Παρακολούθηση

Ενημέρωση από το Facebook

Αττικά Νέα Ενημέρ…

Το ελληνικό
χρέος και η
Οδύσσεια μέ...

2.192 "Μου αρέσει!"

Μου αρέσει η Σελίδα!

Κοινοποιήσ τε

Γίνετε ο πρώτος από τους φίλους σας στον
οποίο αρέσει

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...

Κοινοποίηση:

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

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
http://attikanea.blogspot.gr/2017/05/45.html
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ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ: Στα 45 δις ευρώ η "σκοτεινή οικονομία"
Click for de t ail

ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΗΝ ΜΕΝΕΤΕ ΣΙΩΠΗΛΌΙ
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 Πληκτρολογήστε
χρήση αυτού του
αποδέχεστε τη χρήση των cookie.
το ιστότοπου,
σχόλιό σας...
ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

O nLine 26

Υποβολή σχολίου ως:

Δημοσ ίευσ η

ΈΓΙΝΕ
Επιλογή προφίλ...

Προεπισ κόπησ η

Νεότερη ανάρτηση

Κατηγορίες ύλης

Αρχική σελίδα

Αρχειοθήκη ιστολογίου

.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 (11) .ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ (4)

Μαΐου (550) Απριλίου (728) Μαρτίου (593)

/ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ (1)

Φεβρουαρίου (746) Ιανουαρίου (690)

΄ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (1) ΄ΠΟΛΙΤΙΚΗ (1)

Δεκεμβρίου (704) Νοεμβρίου (837)

΄ΠΡΩΤΑ ΘΕΜΑΤΑ (1) 11ηΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 (2)

Οκτωβρίου (791) Σεπτεμβρίου (752)

1984 (3) 2014 (1) 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ (19) 4 (1)

Αυγούστου (638) Ιουλίου (1056)

40 ΜΝΗΜΟΝΙΟ (1) 4ο ΜΝΗΜΟΝΙΙΟ (1)

Ιουνίου (1084) Μαΐου (1019) Απριλίου (1024)

4ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ (68) 4o ΜΝΗΜΟΝΙΟ (1)

Μαρτίου (1208) Φεβρουαρίου (1424)

4o MNHMONIO (1) 5ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ (1)

Ιανουαρίου (922) Δεκεμβρίου (815)

72 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ (2) Α. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ (1) Α.ΛΑ.Ρ.Μ. (2)

Νοεμβρίου (1280) Οκτωβρίου (1169)

ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ (5) ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ (2)

Σεπτεμβρίου (976) Αυγούστου (343)

ΑΓΓΛΙΑ (255) ΑΓΓΛΙΚΑ (2) ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (1)

Ιουλίου (912) Ιουνίου (647) Μαΐου (625)

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (66) ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (249) ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ (1)

Απριλίου (675) Μαρτίου (638)

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ (2) ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ (3)

Φεβρουαρίου (943) Ιανουαρίου (1048)

ΑΓΛΙΑ (1) ΑΓΟΝ ΟΡΟΣ (1) ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (10)

Δεκεμβρίου (1019) Νοεμβρίου (1059)

ΑΓΡΟΤΕΣ (203) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (3)

Οκτωβρίου (1005) Σεπτεμβρίου (597)

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΠΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (1)

Αυγούστου (259) Ιουλίου (944)

ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (91) ΑΔΑΛΗΣ (1)

Ιουνίου (1099) Μαΐου (918) Απριλίου (703)

ΑΔΕΔΥ (16) ΑΔΙΑΒΛΗΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (1)

Μαρτίου (945) Φεβρουαρίου (1064)

ΑΔΩΝΗΣ ΓΕΡΓΙΑΔΗΣ (2) ΑΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (103)

Ιανουαρίου (1157) Δεκεμβρίου (1058)

ΑΕΚ (2) ΑΕΠ (1) ΑΕΡΟΔΟΡΟΜΙΑ (1)

Νοεμβρίου (948) Οκτωβρίου (1230)

Παλαιότερη Ανάρ

Φόρμα επικοινωνίας
Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αποστολή

Social media
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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!
17/05/2017 - 16:34

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

http://makthes.gr/%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ac%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%c…
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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 (Greeneld)» 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

http://makthes.gr/%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ac%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%c…
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ΔΙΑΦΟΡΑ

ΔΙΕΘΝΗ

Σελίδες

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).

Πεππές Δημήτρης Αιρετός ΚΥΣΔΕ:
Ενημερωτικό σημείωμα για τις
Μεταθέσεις 2017

--------------------------------------------------ΝΕΟ - Δ.Α.Κ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΟΛΜΕ – ΑΦΙΣΑ

Αρχική σελ

ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩ
ΣΥΝΔΙΚΑΛ

ΑΡΘΡΑ - ΓΝΩΜΕΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΛΜΕΕΛΜΕ

--------------------------------------------------ΝΕΟ - ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Γ. ΓΡΑΜMATEA
ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ Δ/ΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ dictyo.gr

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ ΚΑΒΑΛ

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.

ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΠΑΝΕΛΛΗ

ΕΥΡΕΣΗ Ε

ΑΙΡΕΤΑ ΜΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔ

ΕΠΙΚΟΙΝΩ

ΕΝΔΙΑΦΕΡ

ΕΦΗΜΕΡΕ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΒΙΝΤΕΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στειλτε τις προ
σας για Δημοσ
email: dakeka
---------------------

Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι
------------------------------------------------ΝΕΟ - Θ. ΤΣΟΥΧΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΟΛΜΕ: Διαρροές…με νόημα

---------------------------------------------ΝΕΟ - Ο Γ. Γραμματέας της ΟΛΜΕ
Νίκος Παπαχρήστος στον realfm για
τον διαγωνισμό των εκπαιδευτικών
στην Κύπρο.

---------------------------------------------Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Α.Κ.Ε
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 23
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

http://dakekavalas.blogspot.gr/2017/05/14_18.html

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 Δ.Α.Κ.Ε. Δ.
εκ του νόμου φ
ανωνύμων σχ
περίπτωση πο
κάποιο εξ αυτώ
έτσι ώστε να α
σε προσωπικά
διευθύνσεις, υ
αφαιρούνται!

Αναζητησ η αυτο

Συνολικος αριθμ

"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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το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει ότι οι πολίτες θεωρούν
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---------------------------------------------Γ.Σ. ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΟΛΜΕ: ΔΗΛΩΣΗ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΜΙΑ
ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

--------------------------------------------Γ.Σ. ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΟΛΜΕ: ΔΗΛΩΣΗ Ν.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

------------------------------------------Γ.Σ. ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΟΛΜΕ: ΔΗΛΩΣΗ Θ.
ΤΣΟΥΧΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

ΈΓΙΝΕ

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).

Αρχειοθηκη ισ το

▼ 2017
▼

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.

----------------------------------------Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΛΜΕ
Νίκος Παπαχρήστος στα Parapolitika
FM για τη θεματική εβδομάδα.

---------------------------------------------------ΠΕΠΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΡΕΤΟΣ
ΚΥΣΔΕ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2017 - ΒΑΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2015-2016.

-----------------------------------------------------Θ. ΤΣΟΥΧΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΟΛΜΕ:
ΠΑΙΔΕΙΑ - ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ

-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.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

-------------------------------------------Ο Γ. Γραμματέας της ΟΛΜΕ Νίκος
Παπαχρήστος για τη συνάντηση της
ΟΛΜΕ με τον Υπουργό Παιδείας.

Αναρτήθηκε από Δ.Α.Κ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ στις 1:19 π.μ.
Προτείνετέ το στο Google

Ετικέτες ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:
------------------------------------------Καμπανάκι της ΕΕ για
οπισθοδρόμηση της εκπαίδευσης
στην Ελλάδα – Δήλωση Ν.
Παπαχρήστου

Δημοσίευση σχολίου

-------------------------------------------Καμπανάκι της ΕΕ για
οπισθοδρόμηση της εκπαίδευσης
στην Ελλάδα – Δήλωση Ν.
Παπαχρήστου

---------------------------------------------ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ πρώτη στο ΠΥΣΔΕ,

http://dakekavalas.blogspot.gr/2017/05/14_18.html
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΑΛΗΣ»

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

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EUROKINISSI

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 17|05|2017 15:19

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
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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 φ οροδιαφ εύγουν
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.
Υ ψ ηλά 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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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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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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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
Tags: Έρευνες – Μελέτες, Οικονομία
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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".
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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

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

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%).

Εκρήξεις σε συναυλία στο
Μάντσεστερ-Δεκάδες νεκροί

Γιατί φοροδιαφεύγουν

Ούτε δόση, ούτε χρέος και το QE
κάνει φτερά

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.

Προσφορά
Επώνυμα
Αθλητικά

Το ανακοινωθέν του Eurogroup
Τσακαλώτος: Όλοι θέλουν να
βρουν λύση τις επόμενες τρεις
εβδομάδες

Βρείτε όλα τα

μοντέλα εδώ

Λεμέρ: Μπορούμε να
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συντάξεις- Τέλος στις προσωπικές
διαφορές

Τρέχει τις επενδύσεις στις
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ενδιαφερόμενοι-Το τίμημα
Το σχέδιο ανάπλασης του
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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
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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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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
17 Μαϊ 2017,16.00

Στο 25% το υ επίσημο υ Α ΕΠ υπο λο γίζ εται ό τι κινείται κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομία στην
Ελλάδ α, η ο πο ία εκτιμάται ό τι έχει αυξηθεί, παρότι οι έμμεσες μετρήσεις την εμφ ανίζ ουν μειωμένη στο
23,5% -24% τα τελευταία χρό νια, για λό γο υς που σχετίζ ονται μεταξύ άλλων με στατιστικά σφ άλματα
ή/ και ανακρίβειες των έμμεσων μεθό δ ων μέτρησης (για παράδειγμα, δεν λαμβάνεται υπόψ η η
επίδ ραση των μεταναστευτικών ρο ών).
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 σκιώδ η ο ικο νο μία προ στρέχο υν 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
http://www.typosthes.gr/gr/oikonomia/article/130490/ereuna-sto-25-tou-episimou-aep-i-skiodis-oikonomia-stin-ellada/
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επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψ ηλότερο ποσο στό μεταξύ όσων κρίνο υν ότι η δραστηριότητα στη
"σκιά" της οικο νομίας είναι δικαιολογημένη (52,4% ), ενώ ακολουθούν: αυτο απασχολο ύμενο ι (50,4% ),
άνεργοι (46,7% ), εργαζ όμενοι στον ιδιωτικό τομέα (42,5% ), δημόσιοι υπάλληλοι (32,4% ) και
συνταξιο ύχο ι (30,7% ).

Γιατί φ ο ροδ ιαφ εύγουν
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.

Υψ ηλά ποσο στά αδ ήλωτης 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).

Π ρο τάσεις
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 θεσπίζ ει πολιτικές με στόχο την πάταξη της
φ ο ρο διαφ υγής, ο ι οποίες εστιάζ ουν στην παύση -κατάργηση- των δραστηριοτήτων της σκιώδ ο υς
οικονομίας και όχι στη μεταφ ορά τους στην επίσημη οικονο μία" υπογράμμισε και πρόσθεσε ό τι αν η
Ελλάδα θέλει να μεταφ έρει τις δραστηριότητες της σκιώδους ο ικονομίας στην επίσημη, αντί να τις
καταργήσει, με ό ,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής
πεδ ία:
-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.
http://www.typosthes.gr/gr/oikonomia/article/130490/ereuna-sto-25-tou-episimou-aep-i-skiodis-oikonomia-stin-ellada/
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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. Κ ατά τη διάρκεια του Συνεδρίου
I CI B 2017 θα δ ιεξαχθούν και τρία πάνελ του Κ έντρου Α ριστείας Jean M onnet « Research on Crucial
I ssues o f Euro pean I ntegration» με θέματα που αφ ορούν τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζ ει η
Ευρωπαϊκή Έ νωση στον δημοσιονομικό, τραπεζ ικό και επενδυτικό το μέα.
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Σε εκδήλωση για το Μητρώο Πολιτικών Στελεχών του κόμματος θα μιλήσει σήμερα ο πρόεδρος της ΝΔ
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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 επίσ ημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται κατά μέσ ο όρο η σ κιώδης οικονομία* σ την Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι έχει
αυξηθεί, παρότι οι έμμεσ ες μετρήσ εις την εμφανίζουν μειωμένη σ το 23,5%-24% τα τελευταία χρόνια, για λόγους που σ χετίζονται
μεταξύ άλλων με σ τατισ τικά σ φάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσ ων μεθόδων μέτρησ ης (για παράδειγμα, δεν λαμβάνεται υπόψη
η επίδρασ η των μετανασ τευτικών 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 σ κιώδη οικονομία προσ τρέχουν επτά σ τους 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 ποσ οσ τά αδήλωτης εργασ ίας
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).
Προτάσ εις
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
http://www.imerisia.gr/v5general2print.asp?catid=26516&subid=20110&pubid=114616053
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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,
http://www.kerdos.gr/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/219530-%CF%83%CF%84%CE%BF…
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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
http://www.kerdos.gr/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/219530-%CF%83%CF%84%CE%BF…
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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.
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ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ στην Ελλάδα η σκιώδης οικονομία.
Μετάθεση της λύσης του χρέους για τις 15 Ιουνίου Στο 25%
του ΑΕΠ υπολογίζεται
Παραμένει η απόσταση μεταξύ ΔΝΤ και Βερολίνου
(HTTP://NEWPOST.GR/)
(http://newpost.gr/oikonomia/608883/metathesh-thsΑυτό υποστήριξε ο ο καθηγητής Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του
ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

lyshs-toy-xreoys-gia-tis-15-ioynioy-paramenei-h-

apostash-metaksy-dnt-kai-berolinoy)
Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της έκρηξης στο
Manchester
Arena
Μακεδονίας,
παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό
του
(http://newpost.gr/kosmos/608887/binteoNewsroom
ntokoymento-h-stigmh-ths-ekrhkshs-sto-manchesterεξέλιξη
έρευνας
του
Παρατηρητηρίου
Σκιώδους
Οικονομίας,
που
arena)
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%).

ΑΠΟ ΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ
1.

(http://WWW.SPORTDOG.GR)

Γιατί φοροδιαφεύγουν

Εξελίξεις με προπονητή στον
Ολυμπιακό - Σίγουρος ο
Μαρινάκης για την επιλογή - Με
αυτόν υπογράφει;
(http://WWW.SPORTDOG.GR)

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

2.

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

(http://WWW.SPORTDOG.GR)

ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά πρόστιμα.
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«Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται από τη διαφορά
(σε
ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μεγάλος μάγκας ο Λέτο - Η
ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μετάθεση της λύσης του χρέους για τις 15 Ιουνίου μηνιαία βάση) ανάμεσα στα (επίσημα) έσοδα και τα έξοδα του Παραμένει η απόσταση μεταξύ
δημοσίευση
που δείχνει τι
ΔΝΤ και Βερολίνου
(HTTP://NEWPOST.GR/)

άνθρωπος είναι!
νοικοκυριού. Το έλλειμμα αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής (http://newpost.gr/oikonomia/608883/metathesh-thsστη
lyshs-toy-xreoys-gia-tis-15-ioynioy-paramenei-hΜΗ ΧΑΣΕΙΣ
(http://WWW.SPORTDOG.GR)
σκιώδηΒίντεο
οικονομία
(είτε
μείωση
των εξόδων
από την π.χ. αγορά apostash-metaksy-dnt-kai-berolinoy)
ντοκουμέντο:
Η στιγμή
της έκρηξης
στο
Manchester Arena
προϊόντων
δίχως την έκδοση απόδειξης είτε αύξηση των εσόδων από
του
(http://newpost.gr/kosmos/608887/binteontokoymento-h-stigmh-ths-ekrhkshs-sto-manchester-

μη δηλωμένο
εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία,
arena)
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

Με το βλέμμα στο νέο ψηφιακό
κόσμο (http://)

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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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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τους δημόσιους υπαλλήλους. Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το

ΈΓΙΝΕ

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
http://www.logiastarata.gr/2017/05/blog-post_350.html
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φορολογικού πλαισίου

ΈΓΙΝΕ

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).

Καταδρομική
επίθεση στο
υπουργείο
Πολιτισμού
Αναστασιάδης:
Άμεση μετάβαση στη
Γενεύη για όσο
χρειαστεί

Λέξεις κλειδιά

Αναζήτηση

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.
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Μακελειό με τουλάχιστον 22
νεκρούς σε συναυλία της
Ariana Grande στο
Μάντσεστερ

 Μάιος 23, 2017

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΟΛΙΑ

Σύλληψη τριών ατόμων στα
Γρεβενά

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

ΑΠΟΨΕΙΣ

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

Στην Καστοριά ο μοναδικός
Υπερτυχερός του ΤΖΟΚΕΡ

τελευταία χρόνια, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με στατιστικά σφάλματα ή/

 Μάιος 23, 2017

Κατείχαν 32 αντικείμενα
ιδιαίτερης αρχαιολογικής κα
επιστημονικής αξίας

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

Έκλεισε η Τηλεθέρμανση
Κοζάνης

Ο. Β. Βλάχος

Το δίκτυο άντεξε στα
"δύσκολα¨του περασμένου
χειμώνα

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

Απεργούν οι εργαζόμενοι στ
παιδικούς σταθμούς

Χωρίς συμφωνία για το
χρέος στο Eurogroup

Για την υποχρεωτική εγγραφ
των 4χρονων στα νηπιαγωγ

 Μάιος 23, 2017

Ερωτευμένη η Τουρκάλα με
Βασάλο: "Αν ήταν Τούρκος δ
θα ξέφευγε από μένα"

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.

Ο όμορφος personal trainer
την ομάδα των «Μαχητών»
φαίνεται πως γοήτευσε την Sabriye Şengü

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
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Συμμετοχή και προσφορά…
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με χαμηλότερα
ποσοστά φορολογίας και στην αύξηση της χρήσης της πιστωτικής/
Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η
διαδικτυακή
τοποθεσία
απαιτεί
χρεωστικής
κάρτας
πληρωμών.
cookies για να λειτουργήσει
σωστά.Δεν αποθηκεύονται
Γιατί φοροδιαφεύγουν

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

πληροφορίες σχετικά με εσάς
προσωπικά.
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περισσότερα

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

Σεμινάριο πρώτων
βοηθειών…

Ποσοστό 46,6% των ερωτηθέντων "κοιτάζει" τι πράττουν οι γύρω του, πριν αποφασίσει

 Μάιος 22, 2017

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

TWEETS
Υπουργείο Εξωτερικών
@GreeceMFA

We deplore the heinous &
appalling terrorist attack
perpetrated in #Manchester. 1/2 –
FM @NikosKotzias
#RhodeSeConf2017
@foreignoffice

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

2,516 likes

Like Page

21δ

Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που συγκέντρωσε το
Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα με τον κ. Βλάχο υψηλά

Θάρρος Δυτικής Μακεδον

Be the first of your friends to like this

Ο χρήστης Nikos Aliagas
έκανε Retweet
Bernard Montiel
@bernard_montiel

Terrible réveil !
#prayersforManchester

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 18/05/2017, 15:36 | από Voria.gr

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

Το Κέντρο Αριστείας J ean 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
http://www.voria.gr/article/pamak-i-enotites-tou-kentrou-aristias-sto-plesio-tou-8ou-icib-2017

2/7

23/5/2017

ΠΑΜΑΚ: Οι ενότητες του Κέντρου Αριστείας στο πλαίσιο του 8ου ICIB 2017

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.

18/05/2017, 15:36

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…
Νίκος Γ. Δρόσος
n.drosos@euro2day.gr

Δημοσιεύθηκε: 18 Μαΐου 2017 - 07:57

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 -μηνιαίουελλείμματος 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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Στα 45 δις ευρώ η "σκοτεινή οικονομία"
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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.

Στο
25%
του
επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι
κινείται κατά μέσο όρο η
σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα

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
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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) 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 (Greeneld)» 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
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Οικονομία: Γκούσταβ Χορν: Με
αυτές τις περικοπές και τους
φόρους η Ελλάδα δεν σώζεται

ροών).

20.5.2017 | 13:06

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

4

εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικονομίας, που
πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 15.000 ατόμων, στο πλαίσιο

Ελλάδα: Εντείνεται το ενδιαφέρον
για τους ελληνικούς
υδρογονάνθρακες-Σημαντικές
εξελίξεις από την επόμενη
εβδομάδα

έργου του ερευνητικού προγράμματος "Θαλής".
Σύμφωνα με τον κ.Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου

21.5.2017 | 10:39

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
Βρήκατε κάποιο λάθος ή παράλειψη;
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Οικονομία: Χωρίς συμφωνία
ολοκληρώθηκε το Eurogroup - Νέος
γύρος τον Ιούνιο για το χρέος
23.5.2017 | 00:25
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παροχή των παράνομων αγαθών και υπηρεσιών.
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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%).

NEWSFEED
ΠΡΟΣΦΑΤΑ

TRENDING

09:56: Βρετανία: Εκκενώθηκε ο
σταθμός λεωφορείων Βικτόρια
στο Λονδίνο
09:50: Ανατίναξαν ΑΤΜ τα
ξημερώματα στα Καλύβια
09:43: Έριξαν τρεις μολότοφ στο
προαύλιο του υπ. Πολιτισμού
09:12: Μάντσεστερ: Στους 22 οι
νεκροί από την επίθεση -Νεκρός ο
βομβιστής αυτοκτονίας
09:05: Σε συναγερμό όλη η
Βρετανία σήμερα - Αυξημένα
μέτρα και έκκληση για ψυχραιμία
08:57: Επιστήμονες
αποκαλύπτουν τα μυστικά των
"υπερανθρώπων" Σέρπα των
Ιμαλαίων
08:44: «Είμαι συγκλονισμένη!» Το πρώτο μήνυμα της Αριάνα
Γκράντε για το μακελειό στη
συναυλία της στο Μάντσεστερ

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

08:27: Βρετανία: Αναστολή της
προεκλογικής εκστρατείας μετά
την πολύνεκρη έκρηξη
08:21: Tageszeitung: Oυδείς
λόγος για το χρέος

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.

08:13: Ο τρόμος στο
Μάντσεστερ: Βίντεο
καταγράφουν τον πανικό μέσα
στο στάδιο μετά την φονική
έκρηξη

"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
Βρήκατε κάποιο λάθος ή παράλειψη;
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Μάθετε περισσότερα.

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

CULTURE

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο Σκιώδους Οικονομίας καταδεικνύει

LIFOLAND

Αποδοχή

PHOTOS

VIDEOS

CITY GUIDE

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

Οικονομία Tags

Φοροδιαφυγή

SHARES 10

Ελλάδα

Έρευνα

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Βρήκατε κάποιο λάθος ή παράλειψη;

http://www.lifo.gr/now/economy/145121

Επικοινωνήστε μαζί μας »

3/8

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την απόλαυση της Huffington Post. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση
των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ. Δέχομαι.
iOS app Android app Περισσότερα

Στο 1/4 του ΑΕΠ η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα,
σύμφ ωνα με έρευνα του ΠΑΜΑΚ
HuffPost Greece | Newsroom
Δημοσιεύθηκε: 17/05/2017 9:17 μμ EEST

Ενημερώθηκε: 17/05/2017 9:17 μμ EEST

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 στο υς δ έκα ανέρ γο υς πρ ο στρ έχο υν στη σκιώδ η ο ικο νο μία
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.

Υ ψ ηλά πο σο στά αδ ήλωτης ερ γασίας
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).
Π ρ ο τάσεις
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)
Περισ σ ότερα: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ σ κιώδης οικονομία Πανεπισ τήμιο Μακεδονίας έρευνα Βασ ίλης Βλάχος ΠΑΜΑΚ
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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".

http://www.cnn.gr/oikonomia/story/81040/sto-1-4-toy-aep-ypologizetai-i-skiodis-oikonomia-stin-ellada
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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
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies

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



Με τη χρήση
αυτού
του
ιστότοπου,
αποδέχεστε
τους Όρους Χρήσης
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

Οικονομία

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



Αγορές

αυτοαπασχολούμενοι (50,4%), άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι
(32,4%) και συνταξιούχοι (30,7%).

Επιχειρήσεις
Insights

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
http://www.cnn.gr/oikonomia/story/81040/sto-1-4-toy-aep-ypologizetai-i-skiodis-oikonomia-stin-ellada
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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:

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies

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



Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης

-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)

Οικονομία



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

Αγορές
φορέων/ομάδων
εργασίας για τους ελέγχους αυτούς (ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα πρέπει να
αναλαμβάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και ελευθέρων
Insights
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.
Επιχειρήσεις



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.

Διαβάστε επίσης
Τζανακόπουλος: Διαμορφώνονται οι συνθήκες για έξοδο στις αγορές
Βραζιλία: Ο Μισέλ Τέμερ υποστηρίζει ότι το ακουστικό υλικό που τον ενοχοποιεί είναι κατασκευασμένο
La Repubblica: Η Ελλάδα να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ολλανδίας
Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο επίκεντρο της έρευνας για τις σχέσεις Τραμπ-Πούτιν
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άλλων με στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων

γιατι δεν ξεσηκωνεται ο κοσ

μέτρησης (για παράδειγμα, δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των
μεταναστευτικών ροών).
Τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής Βασ ίλη ς 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.

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

1/7

23/5/2017

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

Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από το Google για την παροχή των υπηρεσιών του, για
δέκα
άνεργοι διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί
την
εξατομίκευση
Βάσει των ευρημάτων
τηςμε
μελέτης,
το ποσοστό
πουτου ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού
πληροφορίες
σχετικά
την από
μέρους των
σαςερωτηθέντων
χρήση αυτού
συμμετέχουν
στη αποδέχεστε
σκιώδη οικονομία
κυμαίνεται
κατά
μέσο όρο γύρω στο
του
ιστότοπου,
τη χρήση
των
cookie.
60% κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση των ανέργων. Τα

ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

ΈΓΙΝΕ

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
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"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.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ

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

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ&ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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

ΤΕΧΝΕΣ&ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
MEDIA

ΥΓΕΙΑ

NEWS

SPORT&AUTO

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
http://vmediagr.blogspot.gr/2017/05/14_18.html
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καταργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη, θα πρέπει να
εστιάσει μεταξύ άλλων στα εξής πεδία:

ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του

ΈΓΙΝΕ

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

VMEDIA ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ
ΣΟΥ

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.
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
(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/ektimisisgia-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-stoeurogroup/)
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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

ΠΙΟ ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ
Ειδήσεις
Ερντογάν: Η Φενέρ κέρδισε τον τίτλο,
χάρη στον Ομπράντοβιτς και τον
Σλούκα (//analitis.gr/erntogan-h-fenerkerdise-ton-titlo-xarh-stonomprantobits-kai-ton-sloyka/)
Ειδήσεις
Δεσμεύονται ακίνητα και λογαριασμοί

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

του πρώην υπουργού Γ. Παπαντωνίου

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

(//analitis.gr/desmeyontai-akinhta-kai-

αδήλωτη εργασία.
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Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά στους δέκα άνεργοι

Ειδήσεις
22 οι νεκροί από την επίθεση στο
Μάντσεστερ (//analitis.gr/22-i-nekri-apotin-epithesi-sto-mantsester/)

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

Ειδήσεις

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

Η T. Μέι αναγκάζεται σε στροφή 180

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

μοιρών για τον «φόρο άνοιας» μετά από

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

δημοσκοπική πτώση (//analitis.gr/h-t-

51,8% για τους δημόσιους υπαλλήλους. Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό

mei-anagkazetai-se-strofh-180-moirwn-

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%).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

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

(//analitis.gr/i-5-ellinikes-perioches-pousygkatalegonte-sto-charti-tis-unesco/)

Οι 5 ελληνικές περιοχές που
συγκαταλέγονται στο χάρτη της
UNESCO (//analitis.gr/i-5-ellinikesperioches-pou-sygkatalegontesto-charti-tis-unesco/)

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).

(//analitis.gr/apokalyfthhkan-ta-mystikatwn-yperanthrwpwn-serpa-twnimalaiwn/)

Αποκαλύφθηκαν τα μυστικά των
«υπεράνθρωπων» Σέρπα των
Ιμαλαΐων
(//analitis.gr/apokalyfthhkan-tamystika-twn-yperanthrwpwnserpa-twn-imalaiwn/)

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

(//analitis.gr/akomh-ki-ena-

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

pothri-krasi-h-mpira-th-mera-ayksanei-

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

ton-kindyno-karkinoy-toy-mastoy-stis-

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

gynaikes/)

Ακόμη κι ένα ποτήρι κρασί ή
μπίρα τη μέρα αυξάνει τον
κίνδυνο καρκίνου του μαστού
στις γυναίκες
(//analitis.gr/akomh-ki-enapothri-krasi-h-mpira-th-meraayksanei-ton-kindyno-karkinoytoy-mastoy-stis-gynaikes/)

αισθήματος (π.χ. με άρση βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του ακαταδίωκτου σε περίπτση
φοροδιαφυγής)
(//analitis.gr/archanes-to-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

pio-polychromo-chorio-tis-elladas/)

Αρχάνες: Το πιο πολύχρωμο
χωριό της Ελλάδας
(//analitis.gr/archanes-to-piopolychromo-chorio-tis-elladas/)

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

(//analitis.gr/taxidi-sto-iran-

«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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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
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τα ευρήματα
εξελίξει
έρευνας
του Παρατηρητηρίου
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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.

Σχετικά άρθρα
Χρήμα

Μπλόκο στην αυτασφάλιση λόγω χρεών
Χρήμα

Χρήμα

Χρήμα

Στο σφυρί πάνω από 3.000 ακίνητα χωρίς φασαρίες
και...

Αναδρομικά τέλη-σοκ για 40.120
«ξεχασιάρηδες»

Χρήμα

Χρήμα

Χρησιμοποιώντας αυτή την υπηρεσία και το σχετικό περιεχόμενο, συμφωνείτε με τη
χρήση των cookies για ανάλυση, εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφημίσεις.

http://www.dimokratianews.gr/content/74940/sto-25-toy-aep-i-mayri-oikonomia

Συμφ ωνώ

Διαβάστε περισσότερα

2/7

23/5/2017

Στο 25% του ΑΕΠ η παραοικονομία στην Ελλάδα! | kontranews.gr

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
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Στο 25% του ΑΕΠ η
παραοικονομία στην Ελλάδα
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Κοινοποιήσ τε

Σ

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
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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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ΣΤΟ 25% ΤΟΥ ΑΕΠ Η ΣΚΙΩ∆ΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 17/05/2017, 17:09 | 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.
Project Agora Advertising
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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
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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.

http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1539539/sto-25-toy-aep-h-skiodhs-oikonomia-sthn-ellada.html
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Στο 25% του Α ΕΠ 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).
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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.
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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.

Η γενικότερη
οικονομική κρίση
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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%).

δυναμικού σε επίπεδο
παικτών, προπονητών και Γιατί φοροδιαφεύγουν
παραγόντων.
Ως προς τα αίτια, τέσσερις στους δέκα Έλληνες θεωρούν τη δραστηριότητα
Ψηφίστε

στη σκιώδη οικονομία ως δικαιολογημένη, για λόγους που σχετίζονται
(πολλαπλές απαντήσεις) με τη μη ανταποδοτικότητα του υψηλού φορολογικού

Ει δή σει ς Κα τη γορ ί α ς

βάρους που επωμίζονται οι φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη κατανομή
του (77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών
(72%).

Την ανηφόρα τραβά
το ελληνικό χρέος
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Ο
ακατάσχετος
λογαριασμός δεσμεύει τις

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.

τράπεζες για επιδόματα ή
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Τέλος, όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομένων που
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με τον κ.Βλάχο υψηλά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο και μερικώς
αδήλωτης εργασίας.
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 Δείτε όλα τα σχόλια

1
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Την άποψη πως η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα έχει αυξηθεί και κινείται στο 25% του

Συμβούλιο Διοίκησης

επίσημου ΑΕΠ κατά μέσο όρο, παρότι οι έμμεσες μετρήσεις την εμφ ανίζουν μειωμένη στο
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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.
Σύμφ ωνα με τον κ. Βλάχο, βασικοί παράγοντες αύξησης του φ αινομένου είναι η αίσθηση
μη ανταποδοτικότητας των φ ορολογικών 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 αφ ορά 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 αφ ορά 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 διαφ ορά (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 αφ ορά 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

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

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

των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον, των διαθέσιμων αποφοίτων

 Δείτε όλα τα άρθρα

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).

Νέα από τον Κόσμο

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

Νομικές ερωτήσεις
Πολιτική

επιτυχώς στην επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και θα εναρμονιζόταν με την
κοινοτική στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη.

Κώστας Μαμέλης

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

δικηγόρος, ειδικός σε θέματα

απάντησε σε 480 ερωτήσεις

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 μεταφ έρει 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:

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

-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου
-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α) για την φοροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν είναι

εκλογών, πολιτικής
 Υποβάλετε την ερώτησ ή σ ας

Αυτοδιοίκηση
Νίκος Παπαδόπουλος
απάντησε σε 55 ερωτήσεις

Τεχνολογία - Ειδήσεις

θεμιτό να ταυτίζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων ως φοροφυγάς) και β) για την τόνωση

Νομικός, ειδικός σε θέματα
αυτοδιοίκησης
 Υποβάλετε την ερώτησ ή σ ας

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.

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...

Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο
«International Conference on International Business 2017» (ICIB2017) από τις 18 έως τις 21

Αθλητικά νέα

Μαΐου 2017, που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του

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

Πάει για έξι μεταγραφές ο
Ολυμπιακός
φοροδιαφυγή

Πού θα ενισχυθούν οι
«ερυθρόλευκοι», τα πρώτα
ονόματα που ακούγονται.
Σενάριο για επιστροφή Βάις.

 Αφήστε το σχόλιο σας
Κύπρος - Ειδήσεις

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

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...

Ημερήσιες Πολιτικές Εφ ημερίδες
Βάλτε το widget με τα πρωτοσέλιδα στο site σας

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...

23/05/2017 - 10:09:50 -

MychoiceMylife: Δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης για την
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

 Δείτε π ερισσότερα

23/05/2017 - 10:05:00 -

Κρίσιμες ώρες για 8χρονο κοριτσάκι έπειτα από δάγκωμα
φιδιού

Δημοσκόπηση της Metron Analysis
για τα Παραπολιτικά (6/5/2017)

23/05/2017 - 10:02:12 -

Με ποσοστό 14,8% προηγείται η ΝΔ έναντι του
ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση ψήφου, αφού
συγκεντρώνει 36,8% έναντι 22% του ΣΥΡΙΖΑ,
όπως προκύπτει από...

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

 Δείτε π ερισσότερα

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη μετά από διαρροή αγωγού της ΕΥΑΘ

Αναζήτηση δημοσκόπησης

23/05/2017 - 09:54:00 -

«Δόξα και Αδιέξοδα. Ηγέτες της Νεοελληνικής Ιστορίας» του Θ.
Βερέμη

Επισκέψεις στο
eklogika

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 -

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

Ένα βήμα πιο κοντά στις διαστημικές εξωσωματικές

Μέσο Δημοσίευσης

Όλα

Επωνυμία Εταιρείας

Όλα

Ημερομηνία

Από:

Δημοσίευσης Έως:

 Αναζήτηση
 Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις

Tag Cloud - Επικαιρότητα
δεύτερη αξιολόγηση

συμφωνία αξιολόγηση

23/05/2017 - 09:21:00 -

ΝΔ

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

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

ελληνικό χρέος

πρόεδρος ΝΔ

Της γάτας στο γραφείο:
Γάτες που
γουργουρίζουν κατά του
εργασιακού στρες

αντίμετρα
ΚΚΕ

Βουλή

ΠΑΣΟΚ

πολυνομοσχέδιο

Μητσοτάκης

Δημοκρατική Συμπαράταξη

ελάφρυνση χρέους

23/05/2017 - 09:09:00 -

23/05/2017 - 09:07:32 -

Τσίπρας

συμφωνία δεύτερη αξιολόγηση

Ειδήσεις για θέματα
υγείας

Μικτή εικόνα στις ασιατικές αγορές

Ανησυχητική εισροή νερού στο παγκόσμιο θησαυροφυλάκιο
σπόρων

νέα μέτρα

ΔΝΤ

ΣΥΡΙΖΑ

Γεννηματά
Eurogroup
ελληνική οικονομία

διαπραγματεύσεις θεσμοί

κυβερνητικός εκπρόσωπος

Τζανακόπουλος

κυβέρνηση

Μια νέα πολιτική – τρέλα που
σαρώνει στην Ιαπωνία (για
την ώρα).
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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
NN Direct Health
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
http://www.bankingnews.gr/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/item/306930-sto-25-toy-aep-ypo…
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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 σ κιώ δη οικονομ ία π ροσ τρέχουν επ τά σ τους 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%).
Γ ιατί φ οροδιαφ εύγουν
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
http://news.in.gr/print/?aid=1500144638
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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.
Υ ψη λά π οσ οσ τά αδή λω τη ς εργασ ίας
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).
Προτάσ εις
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.
N ew s r oom Δ ΟΛ
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Στο δυσθεώρητο 25% η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα
18 Μαΐου 2017 - 07:00

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
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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.
μέγεθος γραμματοσειράς  
Εκτύπωση (/ελλάδα/item/162244-στο-δυσθεώρητο-25-η-σκιώδης-οικονομία-στην-ελλάδα.html?
tmpl=component&print=1)
Κοινοποιήσ τε 1

Tweet

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:

0

« Προηγούμενο (/ελλάδα/item/162243-στον-αρειο-πάγο-η-

έκδοση-πρώην-αξιωματικού-της-πγδμ.html)

Επόμενο » (/ελλάδα/item/162245-στον-πειραιά-

φορτηγό-πλοίο-γίγας.html)

Θέσεις Πληροφορικής

«Με βίαζε ο πατριός μου, αλλά δεν θέλω να...

Διαφ. Randstad Hellas

eleftheria.gr

Ξενοδοχεία στο Ντουμπάι

Καταδικάστηκε Λαρισαίος μηχανικός για...

Διαφ. tripadvisor.com.gr

eleftheria.gr

Ίδρυσε Εταιρία στην Κύπρο

Πλήρωσε «ακριβά» τη μετάθεση της γυναίκας...

Διαφ. Callamus.com

eleftheria.gr

Ξανά το «Φρούριο» στη ζωή των Λαρισαίων

Η Ολλανδία παράγει σε αξία 1700 ευρώ το...

eleftheria.gr

eleftheria.gr

«Ξάφνιασε» ο θάνατος του Θεόδ. Σιδηρόπουλου «Η Ελλάδα φλέγεται» του Βασίλη Τζανακάρη
eleftheria.gr

eleftheria.gr

Η σωματική και ψυχική υγεία στην τέχνη

Νέα προκήρυξη 400 εκατ. ευρώ για βιολογική...

eleftheria.gr

eleftheria.gr

Συνδρομητική Υπηρεσία

http://www.eleftheria.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/item/162244-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CF%85%C…

4/7

23/5/2017

Τέσσερις στους δέκα θεωρούν σωστό να κλέβουν το κράτος | Εφημερίδα Μακεδονία

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
18/05/2017 - 15:44

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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