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συγγραφέα, όσο και του Ιδρύματος και θα πρέπει να έχει μοναδικό χαρακτήρα και 

πρωτότυπο περιεχόμενο. 

Απαγορεύεται αυστηρά οποιοδήποτε κομμάτι κειμένου της να εμφανίζεται 
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Κανονισμού.» 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να κατανοηθούν οι έννοιες της 

παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής και του παρεμπορίου αλλά και η διαφορά μεταξύ των 

φαινομένων αυτών. Ακόμη προσδιορίζονται οι παράγοντες  του κάθε φαινομένου καθώς 

και οι συνέπειες που προκαλεί . Επιπλέον η εργασία αυτή πραγματεύεται την ύπαρξη της 

οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Αναλύονται οι αιτίες που οδήγησαν στην εκδήλωση της 

οικονομικής κρίσης και οι συνέπειες της τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμια έκταση. 

Ωστόσο όπως προκύπτει  από τα στοιχεία που μελετήθηκαν τα φαινόμενα αυτά ενκαιρώ 

οικονομικής κρίσης διατηρούνται σε υψηλά ποσοστά αφαιρώντας από τα κρατικά ταμεία 

δισεκατομμύρια ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρονται τρόποι αντιμετώπισης της οικονομικής 

κρίσης και της παραοικονομίας.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια τα κράτη της ευρωπαϊκής ένωσης ήρθαν αντιμέτωπα με την 

οικονομική κρίση η οποία αρχικά εκδηλώθηκε στην Αμερική, εξαπλώθηκε με ταχύτατους 

ρυθμούς και τώρα μπορόυμε να κάνουμε λόγο για την παγκόσμια οικονομική κρίση .  

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα άρχισε να εκδηλώνεται το 2008 και αποκάλυψε 

προβλήματα που υπήρχαν και αδυναμίες της οικονομίας και της κοινωνίας  που 

συγκαλύπτονταν κατά την περίοδο της ανοδικής φάσης του οικονομικού κύκλου 

δημιουργώντας ένα σαθρό υπόβραθο στο οποίο στηριζόταν η ανάπτυξη της Ελλάδας. Η 

Ελλάδα έκανε το βήμα της στην ανάπτυξη χωρίς να έχει  βελτιωθεί η ίδια . Η κακή 

διαχείριση του δημόσιου χρήματος, η πολιττική διαφθορά , η άνθιση της παραοικονομίας 

και της φοροδιαφυγής καθώς και η έλλειψη ελέγχου είναι μερικοί λόγοι που η οικονομική 

κρίση είχε τόσο σοβαρό αντίκτυπο στην Ελλάδα. 

Γενικά η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή είναι φαινόμενα που έχουν απασχολήσει την 

τον οικονομικό τομέα της χώρας μας. Αποτελούν δύο από τους κυριότερους 

ανασταλτικούς παράγοντες της οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας. Η παραοικονομία, η 

φοροδιαφυγή και το παρεμπόριο είναι πολύπλοκα και σύνθετα φαινόμενα που δεν 

επηρρεάζουν μόνο οικονομικά τη χώρα αλλά και κοινωνικά.  

Στην συγκεκριμένη εργασία γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστούν οι έννοιες των τριών 

φαινομένων και να κατανοηθούν οι διαφορές που τα διακρίνουν. Επίσης θα αναλυθούν οι 

αιτίες και οι παράγοντες  που προκλούν την εμφάνιση τους καθώς και οι συνέπειες τους .  

Επιπλέον στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να εκτιμηθεί η σχέση της 

παραοικονομίας με την οικονομική κρίση και πως αλληλοεπιδρούν.  

Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται συμπεράσματα που πηγάζουν από τις αναλύσεις 

που έγιναν και προτείνονται τρόποι αντιμέτωπισης της κρίσης και πώς αντιμετωπίζοντας 

την κρίση μπορούν να καταπολεμηθούν η παραοικονομία, η φοροδιαφυγή και το 

παρεμπόριο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

1.1 Προσδιορισμός της έννοιας της παραοικονομίας 

 

Κάθε είδους ανθρώπινης δραστηριότητας χαρακτηρίζεται από δύο όψεις, την ορατή και τη 

μη ορατή. Κατ’ επέκταση μπορούμε να ισχυριστούμε πως το ίδιο συμβαίνει και στην 

οικονομική δραστηριότητα  η οποία αποτελείται από την επίσημη-καταγραφόμενη 

οικονομία και την κρυφή οικονομία,τη λεγόμενη παραοικονομία. (Ναστάς, 2007) 

Οι ορισμοί που περιγράφουν πλήρως την έννοια της παραοικονομίας είναι πολλοί. Ένας 

από αυτούς χαρατηρίζει ως παραοικονομία τις οικονομικές δραστηριότητες που θα 

έπρεπε να καταγράφονται στα αρχεία των εθνικών λογαριασμών αλλά παρ’ όλα αυτά δεν 

καταγράφονται. Υπάρχει ένας ακόμη ορισμός που αναφέρει την παραοικονομία ως μία 

οικονομία άτυπη  και ανεπίσημη ή αλλιώς παράλληλη. 

Το φαινόμενο της παραοικονομίας ταλαιπωρεί τους οικονομολόγους από τα τέλη του ’70 

οι οποίοι υποστηρίζουν ότι όσο αυξάνει η συγγραφική δραστηριότητα για το φαινόμενο 

αυτό τόσο πιο πολύπλοκο καθίσταται το εν λόγω ζήτηµα. Ακριβής ορισμός δεν έχει 

διατυπωθεί αφού η παραοικονομία είναι μια πολύπλευρη έννοια, κάτι που επιβεβαιώνεται 

από την πληθώρα των ονομάτων που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του ίδιου 

αντικειμένου. Η έλλειψη συγκεκριμένου ορισμού περιπλέκει περισσότερο και καθιστά 

δύσκολη την απόλυτη κατανόηση του φαινομένου. Παρόλα αυτά αρκετοί οικονομολόγοι 

προσπάθησαν να προσεγγίσουν την έννοια της παραοικονομίας. Ανάμεσα τους είναι η 

άποψη του  Feige (1989)  που αναφέρεται στο βιβλίο του σύμφωνα με τον οπoίο 

περιλαμβάνει η παραοικονομία «εκείνες τις οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες δεν 

δηλώνονται ή δεν μετριούνται από τις τεχνικές μέτρησης της οικονομικής 

δραστηριότητας.». Παρόμοιο τρόπο προσέγγισης του ορισμού έχει και ο Schneider (1986) 

στο βιβλίο του όπου διατυπώνει την άποψη ότι «η παραοικονομία είναι όλες οι οικονομικές 

δραστηριότητες μιας κοινωνίας οι οποίες δημιουργούν προστιθέμενη αξία και οι οποίες θα 

έπρεπε να περιλαμβάνονται στο εθνικό εισόδημα, αλλά για διάφορους λόγους δεν 

καταγράφονται από τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες μέτρησης».
  

Ο ίδιος ο Schneider δεν 
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είναι λίγες οι φορές που στα συγγράματα του χρησιμοποιεί τις απόψεις του Vito Tanzi για 

να ερμηνέυσει το φαινόμενο της παραοικονομίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Vito Tanzi 

(1980) η παραοικονομία περιλαμβάνει το κομμάτι εκείνο του ακαθάριστου εθνικού 

προϊόντος ( Α.Ε.Π) το οποίο δεν δηλώνεται πλήρως ή δηλώνεται μερικώς με αποτέλεσμα 

να μην μπορεί να υπολογιστεί  από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Στην Ελλάδα στις αρχές του 1990 η παραοικονομία προβλημάτισε τους κρατικούς φορείς 

της οικονομικής πολιτικής.  Τότε κατανοήθηκε η σημαντικότητα του φαινομένου  θέτοντας 

ως βασικό σκοπό της τότε οικονομικής πολιτικής τον περιορισμό των δημοσίων 

ελλειμάτων και του δημόσιου χρέους. Προσπάθεια ωστόσο προσδιορισμού της έννοιας 

της παραοικονομίας έγινε και από Έλληνες οικονομολόγους. Σύμφωνα με τον καθηγητή  

Παυλόπουλο (2002) ως παραοικονομία θεωρείται  «το τμήμα εκείνο της οικονομικής 

δραστηριότητας, το οποίο θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στο εθνικό προϊόν, αφού 

δημιουργεί προστιθέμενη αξία, βάση της εθνικολογιστικής πρακτικής, πλην όμως για 

διαφόρους λογούς δεν καθίσταται δυνατό να καταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

μετρήσεως». Κατά τους Βαβούρα και Κούρτη (1991) με τον όρο παραοικονομία νοείται το 

άθροισμα των αποκρυπτώμενων εισοδημάτων των συντελεστών παραγωγής που δεν 

περιλαμβάνονται στους εθνικούς λογαριασμούς. 

Βάση των παραπάνω ορισμών προκύπτει συνοπτικά ότι αντικείμενο ενδιαφέροντος 

αποτελεί μόνο οτιδήποτε προκαλεί προστιθέμενη αξία , Επιπλέον το φαινόμενο 

παραοικονομία δρα αρνητικά στις κρατικές μεθόδους μέτρησης και των στατιστικών 

στοιχείων που συλλέγονται δημιουργόντας μη ακριβή αποτελέσματα. Τέλος οι οικονομικές 

δραστηριότητες, όπως των νοικοκυριών, με σκοπό την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών 

για αυτοκατανάλωση και μόνον, χωρίς να επιδιώκουν επαγγελματική δρατηριότητα  δεν 

περιλαμβάνονται στον όρο παραοικονομία.  

 

 1.2 Πού εντοπίζεται η παραοικονομία και ποιοι 

παράγοντες την δημιουργούν. 

Η οικονομική δραστηριότητα αποτελείται από τρία μέρη : την επίσημη οικονομική 

δραστηριότητα, την παραοικονομία και την άτυπη οικονομική δραστηριότητα. Ο Schneider  

(2006 ) χαρακτηρίζει την παραοικονομία ως μια συνειδητή απόφαση του πολίτη απέναντι 

στον ανεπιθύμητο κρατικό και θεσμικό παρεμβατισμό. Κάθε χώρα κατέχει δικό της 
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επίπεδο προϊόντος, το οποίο διαμορφώνεται βάση των παραγωγικών της δυνατοτήτων 

και υπό ιδανικές συνθήκες παρατηρείται και καταγράφεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες το 

τελικό προϊόν. Αυτό όμως δεν επιτυγχάνεται  διότι πρωτίστως δεν υπάρχουν οι ιδανικές 

αυτές συνθήκες και οι αρμόδιες υπηρεσίες λανθάνουν. Στην αδυναμία του συστήματος να 

καταγράψει το ακριβές μέγεθος του εγχώριου προϊόντος συβάλλουν σημαντικά και οι ίδιοι 

οι πολίτες που προσπαθούν για φορολογικούς και νομικούς λόγους  να αποκρύψουν 

προσωπικά στοιχεία που επηρρεάζουν το τελικό προϊόν. Τέτοια στοιχεία είναι το εισόδημα 

και η προσωπική κατανάλωση.  

Οι πιο συχνές υπάρξεις παραοικονομίας και που δύσκολα μπορούν να καταγραφούν από 

τις εθνικολογιστικές υπηρεσίες  είναι η εκπαίδευση με τη μορφή των ιδιαίτερων μαθημάτων 

,τα αδήλωτα εισοδήματα, το εισοδήματα από παράνομες δραστηριότητες, αμοιβές με είδος 

και εισοδήματα που προκύπτουν από μη κύρια απασχόληση. 

Όντας η παραοικονομία μέρος της οικονομικής δραστηριότητας οι προσδιοριστικοί 

παράγοντες που επηρρεάζουν τη συνολική οκονομική δραστηριότητα επηρεάζουν και την 

παραοικονομία. Οι παράγοντες αυτοί είναι :  

Το φορολογικό σύστημα  και φορολογική επιβάρυνση των πολιτών. 

Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές αλλά και το άδικο, σε πολλές περιπτώσεις, 

φορολογικό σύστημα και κατ’ επέκταση οι υψηλοί φόροι που καλόυνται οι πολίτες και οι 

επιχειρήσεις να καταβάλλουν αποτελούν ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα άνθησης της 

παραοικονομίας. Με την απόκρυψη ενός μέρους των εισοδημάτων τους καλούνται να 

πληρώσουν λιγότερους φόρους. Το ίδιο ισχύει και στον τομέα των επιχειρήσεων. Οι 

παραγωγικές μονάδες έχουν ως στόχο την μεγιστοποίηση των κερδών τους ,προκειμένου 

να το επιτύχουν αλλά και να αποφύγουν την υψηλή φορολογική επιβάρυνση αποκρύπτουν 

ένα μέρος της οικονομικής τους δραστηριότητας . Οι έμμεσοι φόροι,εκείνοι δηλαδή που 

βρίσκονται ανάμεσα στις συναλλαγές των ανθρώπων,είναι αυτοί που αποτελούν ισχυρό 

κίνητρο στην ανάπτυξη της παραοικονομίας και ωθούν όλο και περισσότερους πολίτες να 

παρανομήσουν. Αυτό συμβαίνει, εξηγεί ο Παυλόπουλος (1987) στο βιβλίο του διοτί η 

φοροδιαφυγή, η οποία σχετίζεται με την παραοικονομία ,ωφελεί και τις δύο πλευρές , τόσο 

τον αγοραστή όσο και τον πωλητή. Όσον αφορά το επίπεδο της φορολογικής επιβάρυνσης 

είναι αυτό που ορίζει και την τάση των φορολογουμένων για φοροδιαφυγή και επομένως 

το μέγεθος της φοροδιαφυγής. Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές εξηγούν τα υψηλα 
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ποσοστά ύπαρξης της παραοικονομίας, η οποία αυξάνεται με την πάροδο των χρόνων 

αντί να μειώνεται. (Βαβούρας, Κούρτης, 1991) 

Παρακάτω παρατίθετενται οι φορολογικές κλίμακες εισοδήματος για το έτος 2011 και το 

έτος 2015 ώστε να γίνει κατανοητή η μεταβολή των φορολογικών συντελεστών στην 

διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. 

Πίνακας 1. Φορολογική κλίμακα εισοδήματος για το έτος 2011 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

( % ) 

ΦΟΡΟΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΟΡΟΥ 

(ΕΥΡΩ) 

5000 0% 0 5000 0 

7000 10% 700 12000 700 

4000 18% 720 16000 1420 

10000 25% 2500 26000 3920 

14000 35% 4900 40000 8820 

20000 38% 7600 60000 16420 

40000 40% 16000 100000 32420 

Άνω των 

100000 

45%    

Πηγή : Όμιλος επ ιχειρήσεων Τότση 

Πίνακας 2. Φορολογική κλίμακα εισοδήματος για το έτος 2015 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

( % ) 

ΦΟΡΟΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΟΡΟΥ 

(ΕΥΡΩ) 

25000 22% 5500 25000 5000 

17000 32% 5440 42000 10940 

υπερβάλλον 42%    

 

Σημείωση : 
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 Για εισοδήματα έως 21.000 ισχύει μείωση φόρου κατά  2.100 ευρώ.Εφόσον ο φόρος που 

προκύπτει είναι μικρότερος των 2.100 ευρώ, το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του 

φόρου. 

 Για εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ, το ποσό μείωσης περιορίζεται κατά 100 ευρώ ανά 

1.000 ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 2.100 ευρώ, για 

εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ.  

Πηγή : http://foroline.gr 

Κοινωνική ασφάλιση  

Οι κοινωνικές ασφαλίσεις σε συνδιασμό με τις υψηλές φορολογικές εισφορές εντείνουν το 

οικονομικό πρόβλημα των νοικοκυριών. Ολοένα λοιπόν περισσότεροι άνθρωποι 

επιλέγουν να απασχολούνται στην παραοικονομία και να δηλώνουν ότι ανήκουν στην 

χαμηλή κλίμακα εισοδήματος, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο την παρακράτηση φόρου 

αλλά και την καταβολή του ποσού της κοινωνικής τους ασφάλισης. Η τάση αυτή των 

παραοικονομούντων δικαιολογείται από το ύψος των εισφορών που οφείλουν να 

καταβληθούν τόσο από την πλεύρα των εργαζόμενων όσο και των εργοδοτών. Οι δε 

εργοδότες  αναγκασμένοι να καταβάλλουν υπέρογκα ποσά για την ασφάλιση των 

εργαζομένων τους επιλέγουν την λύση της παραοικονομίας. Συνηθίζεται να μην δηλώνουν 

τον πραγματικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούν . Πιο συχνό φαινόμενο όμως είναι 

να δηλώνουν τους εργαζόμενους με μικρότερα εισοδήματα από τα πραγματικά, έτσι με 

αυτό τον τρόπο κερδισμένος δεν είναι μόνο ο εργοδότης αλλά και ο εργαζόμενος,μιας και 

ο δεύτερος δηλώνει χαμηλότερο εισόδημα εντάσσοντας τον στα χαμηλότερα κλιμάκια 

φορολογικής δήλωσης. Αυτό έχει ως συνέπεια να πληρώνει χαμηλότερους φόρους αλλά 

και να μη χάνει τα διάφορα επιδόματα που διακοιούται ως χαμηλόμισθος. Από την πλευρά 

του επιχειρηματία- εργοδότη δείχνοντας χαμηλότερους μισθούς υποχρεούται σε 

χαμηλότερη καταβολή ασφαλίσεων . 

Ανεργία 

Το φαινόμενο της ανεργίας αποτελεί τροχοπέδη στην παγκόσμα οικονομία και αποτελεί 

για την κυβέρνηση κάθε χώρας ένα από τα μείζοντα προβλήματα που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν. Ο καλπάζων ρυθμός αύξησης του φαινομένου είναι από τους 

βασικότερους παράγοντες αύξησης της παραοικονομίας. Τα επιδόματα που παρέχονται 
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σε ανέργους είναι μια πολύτιμη βοήθεια ειδικότερα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης 

όπου οι μισθοί είναι ιδιαίτερα χαμηλοί. Αυτό όμως έχει ως συνέπεια πολλά άτομα να είναι 

περισσότερο πρόθυμοι  να δραστηριοποιηθούν στην παραοικονομία αποκτώντας ένα 

επιπλέον εισόδημα μέσω των επιδομάτων ανεργίας που θα εξακολουθούν να λαμβάνουν. 

Από την πλευρά του εργοδότη – επιχέιρηση ένας ανειδίκευτος και ανασφάλιστος 

εργαζόμενος αποτελεί μικρότερο κόστος για την επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις πλέον με το 

φορολογικό καθεστώς που επικρατεί και τους πολυάριθμους νόμους προσπαθούν να 

επιβιώσουν με τον κίνδυνο της πτώχευσης να τους απειλεί καθημερινά, στρεφόμενοι 

λοιπόν στην άνομη εργασία προσπαθούν να περικόψουν κάποια από τα λειτουργικά 

έξοδα. Ακολουθεί διάγραμμα απεικόνισης της εξέλιξης της ανεργίας στη χώρα μας από το 

2005 έως το 2015 καθώς και απεικόνιση της ανεργίας στις χώρες της ευρωπης. 

Στο παρακάτω διάγραμμα χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

 

Διάγραμμα  1. Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΑΝΕΡΓΙΑ 2005-2015



12 | P a g e  

 

 

 

Διάγραμμα 2 :  Η ανεργία στην Ευρώπη με ποσοστά 

 

Πηγή : http://w w w .protothema.gr  

 

Διάγραμμα 3 : Η ανεργία των νέων στην Ε.Ε 

Πηγή : http://w w w .protothema.gr 

25,2%

22,2%

15,5% 15,3%

5,1% 5,0% 4,5%
5,7%

11,1%

5,7%

8,8%
10,8%

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

48,3% 48,8%
43,5%

7,0% 10,8% 11,2%

ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε

ΗΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε
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Παρατηρώντας τα διαγράμματα (1) και (2) διακρίνουμε στην πρώτη θέση στο ποσοστό 

ανεργίας βρίσκεται η Ελλάδα καθώς και στο ποσοστό ανεργίας των νέων ανάμεσα στα 

κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες 

θέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν περίπου 22,5 εκ. 

Ευρωπαίοι πολίτες ήταν εκτός της αγοράς εργασίας τον Αύγουστο του 2015, από τους 

οποίους οι περίπου 17,3 εκ. ήταν πολίτες κρατών – μελών της Ευρωζώνης. Ακόμη πιο 

θλιβερά είναι τα ποσοστά του διαγράμματος 2 που απεικονίζουν την ανεργία στους 

νέους κάτω των 25 ετών, την πιο παραγωγική ομάδα ενός πληθυσμού. Τον 

Σεπτέμβριο του 2015 4,5 εκατ. νέοι κάτω των 25 ετών ήταν εκτός αγοράς εργασίας 

στην Ε.Ε., εκ των οποίων οι 3,1 εκ ήταν πολίτες κρατών – μελών της Ευρωζώνης. Το 

ποσοστό της ανεργία των νέων στην Ε.Ε. βρίσκεται στο 20,1% και στην Ευρωζώνη 

στο 22,1%. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Ελλάδα που βρέθηκε ξανά 

στην πρώτη θέση της λίστας με 48,6% και την Ισπανία με 46,7% ενώ το χαμηλότερο 

ποσοστό στην Γερμανία με 7%. (Βασίλης Δαλιάνης ,2015) 

 

Το θεσμικό πλαίσιο και οι περιορισμοί  

Το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σε μια χώρα σε συνδιασμό με το νομικό πλαίσιο είναι 

ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που ωθεί τους πολίτες – καταναλωτές στην 

παραοικονομία. Οι περιορισμοί που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορες οικονομικές 

δραστηριότητες, όπως η προστασία της εργασίας αλλά και κάποιες μη νόμιμες 

δραστηριότητες όπως το λαθρεμπόριο,η διακίνηση ναρκωτικών συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη της παραοικονομίας. Αυτό συμβαίνει διότι οι περιορισμοί αυτοί αυξάνουν το 

κόστος της εργασίας καταφέυγοντας οι εργοδότες στη μαύρη αγορά εργασίας ,σε 

μετανάστες,συνταξιούχους κ.α. Επιπλέον οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται 

στην ανομία επιφέρουν μεγάλα κέρδη καθώς οι απευθυνόμενοι σε αυτές τις 

δραστηριότητες είναι διατεθημένοι να πληρώσουν αδρά. Η ενασχόληση με τέτοιες 

οικονομικές δραστηριοτητες είναι μια εύκολη λύση για μεγάλα κέρδη. Η στροφή και το 

ενδιαφέρον μεγάλου ποσοστού πολιτών στην παραοικονομία οφείλει να 

προβληματίσει  διότι ακόμη και εάν δεν υπήρχε η επιβάρυνση του  φορολογικού 

καθεστώτος, οι ίδιοι αυτοί πολίτες θα εξακολουθούσαν να δραστηριοποιούνται άνομα 

διότι  η βάση του προβλήματος είναι κοινωνική. 
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Κρατική εξουσία,η αποδοχή και ο ρόλος της  

Σύμφωνα με τους Frey και Weck- Hanneman (1984) είναι λογικό το άτομο να δρα στην 

παραοικονομία όταν διαπιστώνει ότι οι κρατικοί φορείς και κατ’ επέκταση το κράτος 

αδιαφορεί για την βελτίωση της ευημερίας του και το καταπίεζει αφαιρώντας του ένα 

μεγάλο ποσό του εισοδήματος του που έχει αποκτήσει μέσω της προσωπικής του 

εργασίας. Αυτό που είχαν υποστηρίξει το 1984 οι Frey και Weck- Hanneman το 

παρατηρούμε σε έντονο βαθμό στις νεοτερες κοινωνίες, εν καιρώ οικονομικής ύφεσης. 

Η νομοθετική και η φορολογική αναπροσαρμογή στην οποία προβαίνει η κρατική 

εξουσία στην προσπάθειά της να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση του κράτους 

καταφεύγει είτε στην αύξηση των φορολογικών συντελεστών είτε στην δημιουργία και 

επιβολή νέων . Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ο βαθμός αποδοχής της κρατικής 

εξουσίας από τους πολίτες και η φορολογική ηθική του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Με τον 

όρο φορολογική ηθική ορίζεται η συμπεριφορά του πολίτη απέναντι στην κρατική 

εξουσία και στην κατανόηση της ύπαρξης του φόρου και τι εξυπηρετεί . Σε πολλές 

περιπτώσεις οι πολίτες βλέπουν το κράτος σαν εχθρό, αυτό συμβαίνει γιατί θεωρεί 

τους νόμους άδικους και εναντίον του. Όταν ο πολίτης συνεργάζεται με το κράτος και 

αντιλαμβάνεται τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση προβαίνει στις οποιες 

κινήσεις τότε δύσκολα ωθείται στην παραοικονομία. Θα πρέπει να αναφερθεί όμως ότι 

το κράτος μέσω των μη αυστηρών μηχανισμών ελέγχου και τις ποινές που επιβάλλει 

επιτρέπει την άνθιση της παραοικονομίας εν γνώσει του. Αυτό συμβάινει διότι μέσω 

της παραοικονομίας εμμέσως επιτυγχάνονται βασικοί στόχοι της οικονομικής 

πολιτικής. Στόχοι όπως η οικονομική ανάπτυξη, η ευημερία των πολιτών και η μείωση 

της ανεργίας ,στόχοι που το κράτος δεν μπορεί να υλοποιήσει στο έπακρο. ( 

ΣΠΟΥΔΑΙ, 2003) 

 

 

 

1.3 Οι επιπτώσεις της παραοικονομίας. 

Ο Παυλόπουλος (2002) μέσα από το βίβλιο του «Η παραοικονομία στην Ελλάδα, 

επανεξέταση» προσέγγισε και διέκρινε τις επιπτώσεις που προκαλεί η παραοικονομία στο 

κράτος και πως επηρρεάζει την ανάπτυξή του. Πιο συγκεκριμένα : 
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Η εκτεταμένη παραοικονομία  επηρρεάζει τα επίσημα στατιστικά στοιχεία βάση των 

οποίων σχεδιάζεται η οικονομική πολιτική .  Όσο πιο μεγάλη έκταση έχει το φαινόμενο 

αυτό τόσο περισσότερο αλλοιώνει τα στοιχεία αφού οι στατιστικές υπηρεσίες δεν έχουν 

καταγράψει το πραγματικό μέγεθος την οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Έτσι το 

εθνικό προϊόν, οι αποταμιέυσεις κ.λ.π που εμφανίζονται στους εθνικούς λογαριασμούς δεν 

απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση που επικρατεί. Αυτό οδηγεί σε λανθασμένες 

αποφάσεις όσο αναφορά την οικονομική πολιτική και τους οικονομικούς στόχους που 

θέτονται.  

Ακόμη, η παραοικονομία είναι ένας παράγοντας αποτυχίας της νομισματικής και 

δημοσιονομικής πολιτικής που ασκείται από το κάθε κράτος . Οι επιχειρήσεις που δρουν 

στην παράλληλη οικονομία δεν πληρώνουν φόρους, μειώνοντας έτσι τα φορολογικά 

έσοδα του κράτους και κατ’ επέκταση μειώνονται οι δημόσιες δαπάνες. Παράλληλα οι 

συναλλαγές που πραγματοποιούν γίνονται με μετρητά, κάτι που επηρρέαζει την καμπύλη 

ελαστικότητας ζήτησης του χρήματος σε σχέση με το επιτόκιο. Μια αποτυχημένη 

νομισματική πολιτική όχι μόνο δεν δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης της οικονομίας αλλά 

ούτε μπορεί να συμβάλλει στην σταθεροποίηση της.   

Άλλη μια σημαντική επίπτωση της παραοικονομίας είναι η άνιση κατανομή των 

παραγωγικών πόρων. Οι επιχειρήσεις που δρουν στο χώρο της παραοικονομίας έχουν 

καθιερώσει υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια. Αυτό αυτόματα στρέφει το ενδιαφέρον των 

εργαζομένων στις παραοικονομούντες επιχειρήσεις μειώνοντας τη ζήτηση εργασίας στις 

νόμιμες επιχειρήσεις, οι οποίες λόγω των φόρων που οφείλουν να καταβάλλουν δεν 

μπορούν να συναγωνιστούν τους υψηλούς μισθούς των παράνομων εργοδοτών. 

Βέβαια οι επιπτώσεις της παραοικονομίας δεν περιορίζονται στο θέμα της οικονομίας αλλά 

και στην κοινωνία. Η ύπαρξη του φαινομένου αυτού επιβεβαιώνει την έλλειψη σεβασμού 

και ηθικής των πολιτών απέναντι στα κοινωνικά πρότυπα, στο κράτος και στους κανόνες 

που χαρακτηρίζουν τη οικονομική δραστηριότητα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ- ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

2.1 Η έννοια της φοροδιαφυγής- εισαγωγικές έννοιες 
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Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές 

αρχές ,στα πλαίσια των ενεργειών που γίνονται για την δημοσιονομική εξυγείανση , είναι 

η φοροδιαφυγή.  Ωστόσο αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο, συχνά δημιουργείται σύγχυση 

με τον ορισμό του, ο οποίος δεν θεωρείται εύκολος. Η δυσκολία στην διατύπωση του 

προέρχεται από την πολυπλοκότητα της ίδιας της οικονομίας αλλά και του φορολογικού 

καθεστώτος . Ο όρος φοροδιαφυγή περιλαμβάνει όλες τις παράνομες πράξεις του 

υπόχρεου- φορολογουμένου που επιδιώκουν τη μείωση της νόμιμης φορολογικής του 

επιβάρυνσης και την αποφυγή της καταβολής του φόρου που του αναλογεί. Παράδειγμα 

φοροδιαφυγής είναι η παράλειψη υποβολής φορολογικών δηλώσεων ή η δήλωση ψευδών 

φορολογικών στοιχείων.   

Πολύ συχνά παρατηρείται σύγχυση μεταξύ των εννοιών της φοροδιαφυγής και της 

φοροαποφυγής. Η φοροαποφυγή είναι μία πράξη που δεν συντελεί παράβαση της 

ισχύουσας νομοθεσίας. Για την ακρίβεια αποτελεί την προσπάθεια μείωσης της 

φορολογικής υποχρέωσης μέσω νόμιμων τρόπων ή εκμεταλλευόμενοι κενά του νόμου.  

Ένας ολοκληρωμένος ορισμός της φοροδιαφυγής που ακουμπά όλες τις πτυχές του 

φαινομένου περιλαμβάνει :  1) το μέρος των εισοδημάτων που θα έπρεπε, σύμφωνα με 

την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, να δηλωθεί στις αρμόδιες αρχές αλλά για διάφορους 

λόγους δεν γίνεται και αποκρύπτεται, 2) τους φόρους που δεν καταβάλλονται στο κράτος 

λόγω απαλλαγών ή λόγω φορολογικών ελαφρύνσεων, χωρίς να επιτυγχάνονται ωστόσο 

οι σκοποί για τους οποίους υπάρχουν , 3) οι τόκοι εκείνων των φόρων που καταβλήθηκαν 

με καθυστέρηση, 4) το μέρος των άμεσων και έμμεσων φόρων που θα έπρεπε να 

εισπραχθεί από το κράτος αλλά για διάφορους λόγους δεν φτάνει στο δημόσιο ταμείο. 

 

 

2.2 Οι  αιτίες και οι παράγοντες που προκαλούν  φοροδιαφυγή 

Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής έχει προβληματίσει τόσο την Ελλάδα όσο και τα 

υπόλοιπα κράτη γι΄αυτό και το ενδιαφέρον  των επιστημόνων να προσδιορίσουν τους 

παράγοντες που οδηγούν στην φοροδιαφυγή είναι μεγάλο. Η κατανόηση των αιτιών που 

δημιουργούν ένα πρόβλημα αποτελεί την αρχή της αντιμετώπισης του.  Οι πιο σημαντικοί 

παράγοντες του συγκεκριμένου φαινομένου είναι :  
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Το ύψος των φορολογικών συντελεστών.  Ειδικά στην Ελλάδα είναι από τους πιο 

σημαντικούς παράγοντες το ύψος της φορολογικής επιβάρυνσης αφού οι φορολογικοί 

συντελεστές διαρκώς αυξάνονται. Η αύξηση αυτή των συντελεστών αυτόματα μειώνει το 

διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών για την ικανοποίηση των αναγκών τους. Συνεπώς 

ολοένα και περισσότεροι στρέφονται στη φοροδιαφυγή.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αύξηση του ΦΠΑ κατά 4% στο 23% (Διάγραμμα 

2.2.1  

Διάγραμμα 2.2.1 Η αύξηση του ΦΠΑ στις χώρες της Ε.Ε (2013) 

 

Πηγή: http://indeepanalysis.gr 

 

Η δομή του φορολογικού συστήματος . Το είδος των φόρων που επιβάλλονται, η 

κατανομή τους , ο τρόπος οργάνωσης των αρμόδιων υπηρεσιών απογοητεύουν τους 

πολίτες και τους ωθούν στην φοροδιαφυγή. Η επιβολή κάθετων φορολογικών μέτρων και 

όχι οριζόντιων δημιουργεί την άνιση κατανομή του φορολογικού βάρους, με αποτέλεσμα 
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οι πολίτες να αισθάνονται αδικημένοι. Επιπλέον, η συνεχής αλλαγή των φορολογικών 

νόμων καθιστά δύσκολη την κατανόησή τους από τους πολίτες και σε συνάρτηση με την  

αναποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών η άνοδος της φοροδιαφυγής είναι 

δεδομένη.  

Κρατική εμπιστοσύνη- αξιοποίηση των φορολογικών εσόδων.  Μια υγιής σχέση 

μεταξύ κράτους και πολιτών συμβάλλει στην  ανάπτυξη της χώρας. Όταν ο πολίτης νιώθει 

πως τα κρατικά έσοδα, που προκύπτουν από τους φόρους που του επιβλήθηκαν , 

διαχειρίζονται από το κράτος με τέτοι τρόπο που εξυπηρετούν το όφελος του πολίτη ή 

κάποιες ανάγκες του τότε και αυτός είναι συνεπής απέναντι στις υποχρεώσεις του. Εάν 

όμως τα κρατικά φορολογικά έσοδα δεν αξιοποιούνται ορθά και ο πολιτής βλέπει συνεχώς 

το εισόδημά του να μειώνεται εξαιτίας νέων φόρων θα καταφύγει στην απόκρυψη ενός 

μέρους του εισοδήματός του.  

Πολιτιστικό και μορφωτικό επίπεδο των πολιτών.  Ο παράγοντας αυτός αφορά τον 

πολίτη ως άνθρωπο και όχι έναν απλό φορολογούμενο. Έιναι σημαντικό για την ανάπτυξη 

της οικονομίας και την ευημερία του κράτους ο πολίτης να κατανοήσει τον λόγο ύπαρξης 

και επιβολής του φόρου. Δυστυχώς το προσωπικό συμφέρον ,στην Ελλάδα, επισκιάζει το 

κοινωνικό συμφέρον. Όταν το μορφωτικό επίπεδο είναι χαμηλό δεν μπορεί να υπάρχει 

φορολογική συνείδηση ώστε να κατανοηθούν οι συλλογικές ανάγκες. Επιπλέον η έλλειψη 

φορολογικής ηθικής είναι χαρακτηριστικό των περισσότερων Ελλήνων πολιτών. Για να 

κατανοήσουν τον όρο φορολογική ηθική αρκεί να αναρωτηθούμε : Εάν σαν πολίτες μας 

εγγυηθούν πως για τα επόμενα 40 χρόνια δε θα μας ελέγξει κανείς, εμείς σαν πολίτες θα 

ήμασταν τυπικοί απέναντι στις φορολογικές μας υποχρ`εώσεις;  Συνεπώς 

συνειδητοποιούμε ότι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής πρέπει να εξεταστεί πιο βαθιά . 

Η λήψη  φορολογικών μέτρων και η πραγματοποίηση ελέγχων δεν θα επιλύσει το 

πρόβλημα από τη ρίζα του. 

 

         2.3  Που εντοπίζεται η φοροδιαφυγή και ποιες οι επιπτώσεις 

της  στην οικονομία. 

Η φορολόγηση των πολιτών είναι στην πραγματικότητα η βασικός τρόπος 

χρηματοδότησης του κράτους. Η φορολόγηση γίνεται μέσω των άμεσων φόρων, δηλαδή 

των φόρων εισοδήματος και των έμεσσων φόρων, οι φόροι που βρίσκονται στα προϊόντα. 
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Ως αναφορά τους έμμεσους φόρους « η ύπαρξη πολλών γενικών-ειδικών υπέρ τρίτων 

φόρων και η συχνή αλλαγή των φορολογικών διατάξεων, οι υψηλοί συντελεστές των 

ειδικών φόρων, η συσσωρευτική φορολόγηση του ιδίου φορολογικού αντικειμένου, η 

αδυναμία των φοροτεχνικών αρχών να διασταυρώσουν τα φορολογικά στοιχεία και να 

ελέγξουν τη διακίνηση αγαθών και η διευρυνόμενη παραοικονομία συμβάλλουν στην 

ύπαρξη φοροδιαφυγής στον τομέα των εμμέσων φόρων». 

Έμμεσοι φόροι 

 Οι έμμεσοι φόροι στους οποίους εντοπίζονται αυξημένα ποσοστά φοροδιαφυγής είναι οι 

φόροι που επιβάλλονται στα τοπικά προϊόντα, ‘όπως ο φόρος προστιθέμενης αξίας ( 

Φ.Π.Α) , ειδικοί φόροι κατανάλωσης ( Ε.Φ.Κ ) ,το χαρτόσημο και διάφορα τέλη. Ειδικότερα, 

η μη έκδοση τιμολογίων ή η έκδοση τιμολογίου με λιγότερες ποσότητες από τις 

πραγματικές ακόμη και η διακίνηση πιο μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων με το τιμολόγιο 

μικρότερης αξίας, ωφελεί και τους δύο συναλλασόμενους,τόσο τον αγοραστή 

(καταναλωτή) αφού ο ΦΠΑ επηρεάζει άμεσα το ύψος της τιμής ενός αγαθού, όσο και τον 

πωλητή αφού η μη εμφάνιση των πραγματικών τιμολογίων μειώνει τον τζίρο του, άρα και 

το φορολογητέο του εισόδημα.Αυτό σημαίνει ότι η φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ συνεπάγεται 

με απώλεια εσόδων στην έμμεση φορολογία, αλλά και στη φορολογία εισοδήματος. 

Παρακάτω αναφέρονται περιπτώσεις- παραδείγματα φοροδιαφυγής στους έμμεσους 

φόρους : 

 Αγορές και πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών χώρις την έκδοση των απαραίτητων 

παραστατικών. 

 Αγορές και πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών με έκδοση των απαραίτητων 

παραστατικών αλλά με ψευδή στοιχεία. 

 Εμφάνιση συναλλαγών με τρίτες χώρες ως ενδοκοινοτικές χωρίς στην 

πραγματικότητα να είναι. 

 Λαθραία και νοθευμένα ποτά που διατίθονται σε χώρους εστίασης. 

 Νόθευση υγρών καυσίμων, παράνομη εισαγωγή καυσίμων και παράνομη 

διακίνηση.  

 Λαθραία εισαγωγή και διακίνηση καπνού. 

Άμεσοι φόροι 
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Σύμφωνα με τον Κορομηλά (2016) στο άρθρο του στην Ημερησία ,στο σύνολο του φόρου 

εισοδήματος φυσικών προσώπων, το οποίο αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος των 

άμεσων φόρων, το ποσοστό συμμετοχής του φόρου των μισθωτών υπαλλήλων αυξάνεται 

σε αντίθεση με το ποσοστό των μη μισθωτών υπαλλήλων, των οποίων ο αριθμός 

αυξάνεται, ενώ η συνεισφορά τους στα φορολογικά βάρη συστηματικά μειώνεται. Αυτό 

σημαίνει ότι το κράτος αδυνατεί να συλλάβει το εισόδημα που προέρχεται από την 

ανεξάρτητη εργασία και περιουσία με συνέπεια την αύξηση των φορολογιών και του 

φορολογικού βάρους των μισθωτών, προκειμένου να καλυφθούν οι 

αυξανόμενες δημόσιες δαπάνες. 

Στην περίπτωση των άμμεσων φόρων η φοροδιαφυγή εντοπίζεται σε περιπτώσεις όπως 

οι ακόλουθες :  

Γεωργικές δραστηριότητες και πώληση γεωργικών προϊόντων χώρις την συνοδεία των 

απαραίτητων παραστατικών. 

Εισοδήματα από ενοίκια, ενώ η εκμίσθωση να μην έχει δηλωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, 

χωρίς μισθωτήριο δηλαδή ή δήλωση μικρότερου ποσού ενοικιαστηρίου συγκριτικά με το 

πραγματικά εισπράξιμο ποσό. 

Εισόδημα από εμπορική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή η αποφυγή έκδοσης 

παραστατικού , η έκδοση παραστατικού με ανακριβή στοιχεία, ακόμη και έκδοση πλαστών 

φορολογικών στοιχείων αποσκοπούν στην φοροδιαφυγή των άμεσων φόρων.  

Τέλος τα ελεύθερα επαγγέλματα είναι ένας κλάδος που καταλλαμβάνει μεγάλο ποσοστό 

φοροδιαφυγής. Αυτό συμβαίνει διότι είτε δεν κόβουν το απαραίτητο παραστατικό ,την 

απόδειξη παροχής υπηρεσιών στη συγκεκριμένη περίπτωση, είτε στο παραστατικό που 

προσκομούν στον πελάτη αναγράφει μικρότερη αξία από την εισπρακτέα.  

Η ύπαρξη του φαινομένου της φοροδιαφυγής λειτουργεί κατασταλτικά στην την ανάπτυξη 

της οικονομίας μιας χώρας. Επίσης μπορεί να χαρακτηριστεί ως  τροχοπέδη στην 

υλοποίηση των στόχων της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει η εκάστοτε χώρα. 

Σύμφωνα με τον κ. Κορομηλά Γ.  ,Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών 

Μελετών η φοροδιαφυγή έχει αρνητικές συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο διότι επηρεάζει 

σημαντικά τη λειτουργία της οικονομίας υποθηκεύοντας το μέλλον της χώρας. Οι μόνοι 

κερδισμένοι είναι όσοι φοροδιαφεύγουν και οι μόνιμα χαμένοι έιναι όσοι επί σειρά ετών 

http://www.euretirio.com/2010/06/foros-eisodimatos.html
http://www.euretirio.com/2010/06/foros-eisodimatos.html
http://www.euretirio.com/2010/06/foros-eisodimatos.html
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πέραν των δικών τους βαρών καλούνται να σηκώσουν και τα βάρη των φοροφυγάδων. 

Ενδεικτικά οι συνέπειες του φαινομένου είναι :  

 Η άδικη κατανομή των φορολογικών βαρών με αποτέλεσμα της διαφορετικής 

φορολογικής επιβάρυνσης φυσικών αλλά και νομικών προσώπων που ουσιαστικά 

έχουν την ίδια φοροδοτική ικανότητα. 

 Οι στρεβλώσεις στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων διότι οι αυτές που 

φοροδιαφεύγουν έχοντας σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα καθίστανται πιο 

ανταγωνιστικές. 

 Τα περιορισμένα φορολογικά έσοδα για το κράτος με αποτέλεσμα την 

περιορισμένη δυνατότητα χρηματοδότησης των δαπανών αλλά και ελέγχου του 

δημοσίου χρέους. Αυτό έχει σαν συνέπεια τη στροφή του κράτους σε 

εναλλακτικούς τρόπους άντλησης εσόδων όπως και τα τελευταία επώδυνα, για την 

πλειονότητα των Ελλήνων, μέτρα.  (Κορομηλάς Γ. ,2016)  

Όσο μεγαλύτερη έκταση αποκτά το φαινόμενο της φοροδιαφυγής τόσο μειώνεται η 
αποτελεσματικότητα των φορολογικών μέτρων και δεν υλοποιούνται οι στόχοι της 
οικνομικής πολιτικής. 

Η άδικη επιβάρυνση των πολιτών ου είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις 
μπορεί να τους επηρρεάσει αρνητικά με αποτέλεσμα να στραφούν και οι ίδιοι στην 
φοροδιαφυγή και το φαινόμενο να λάβει ακόμη μεγαλύτερη έκταση.  

 

         2.4  Ποια είναι η σχέση της φοροδιαφυγής και 

παραοικονομίας 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η παραοικονομία με την φοροδιαφυγή λανθασμένα συχνά 

ταυτίζονται. Με την ανάλυση και των δύο φαινομένων παραπάνω γίνεται κατανόητο ότι 

πρόκειται για δύο διαφορετικά φαινόμενα που μπορεί να συνυπάρχουν αλλά η σχέση τους 

δεν είναι άρρικτη. Η ύπαρξη του ενός δεν προϋποθέτει την ύπαρξη του άλλου. Πιο 

αναλυτικά θα δούμε τρεις περιπτώσεις :  

Ύπαρξη της παραοικονομίας χωρίς  φοροδιαφυγή. Στην περίπτωση αυτή ανήκουν 

όλες εκείνες οι παράνομες οικοονομικές δραστηριότητες που δεν καταγράφονται από τις 

αρμόδιες στατιστικές υπηρεσίες, παρόλα αυτά τα εισοδήματα που αποκτώνται στα 

πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων  και οι έμμεσοι φόροι αναφέρονται κανονικά στις 

υπεύθυνες φορολογικές αρχές. 
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Ύπαρξη φοροδιαφυγής χωρίς την ύπαρξη της παραοικονομίας.  Στην περίπτωση 

αυτή έχουμε τις οικονομικές δραστηριότητες που δημιουργούν προστιθέμενη αξία η οποία 

δηλώνεται στους εθνικούς λογαριασμούς. Τα εισοδήματα όμως που προκύπτουν μέσω 

αυτών των δραστηριοτήτων και οι έμμεσοι φόροι δεν δηλώνονται. Ένα κλασσικό 

παράδειγμα στην περίπτωση αυτή είναι η γεωργική παραγωγή, η οποία καταγράφεται από 

δύο φορείς, το Υπουργείο Γεωργίας και στην συνέχεια από την Εθνική στατιστική 

υπηρεσία Ελλάδος. Ωστόσο και εδώ δεν δηλώνονται τα πραγματικά εισοδήματα που 

προκύπτουν από την αγροτική παραγωγή.  Επίσης περίπτωση φοροδιαφυγής χωρίς 

παραοικονομία είναι η περίπτωση φοροδιαφυγής στις μεταβιβαστικές πληρωμές ,στην 

φορολογία δωρεών, γονικών παροχών και τελών κυκλοφορίας.  

 Ύπαρξη των δύο φαινομένων, παραοικονομία και φοροδιαφυγή. Στην περίπτωση 

αυτή αναφερόμαστε στις παράνομες οικονομικές δραστηριότητες που δεν καταγράφονται 

από τις αρμόδιες στατιστικές υπηρεσίες, δεν δημιουργούν προστιθέμενη αξία και το 

εισόδημα που προκύπτουν μέσω αυτών των δραστηριοτήτων καθώς οι έμμεσοι φόροι δεν 

δηλώνονται στις δημόσιες φορολογικές αρχές.  Κλασσικό παράδειγμα για την περίπτωση 

αυτή είναι η δεύτερη απασχόληση ενός εργαζομένου, η οποία δεν προβλέπεται 

νομοθετικά ,και το εισόδημα που προκύπτει από αυτή δεν καταγράφονται από την 

στατιστική αρχή.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  ΤΟ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

3.1 Προσδιορισμός της έννοιας του παρεμπορίου 

Ως παρεμπόριο θεωρείται η οποιαδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο διακίνηση και προς 

πώληση εμπορεύματα που διατίθενται χωρίς την προβλεπομένη άδεια ασκήσεως 

επιτηδεύματος ή των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία παραστατικών.Το 

παραεμπόριο ανήκει σε ένα ευρύτερο κύκλο παραβατικότητας και συνυπάρχει ενίοτε με 

άλλες μορφές παρανομίας από τις οποίες θα πρέπει να διακριθεί.Το παρεμπόριο είναι μια 

παράνομη μορφή εμπορίου, εξ ου και οι συνώνυμοι όροι παραοικονομία και μαύρη 

αγορά.Συνήθως βασίζεται σε μια έλλειψη ενός εμπορεύματος στη νόμιμη αγορά. Ο 

αγοραστής έχει συνήθως την δυνατότητα να αποκτήσει ένα εμπόρευμα το οποίο είτε δεν 

είναι διαθέσιμο είτε είναι πολύ ακριβό στη νόμιμη αγορά. Κατά τη διάρκεια των πολέμων 
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και εμπορικών αποκλεισμών εμφανίζονται σε μεγάλη έκταση φαινόμενα μαύρης αγοράς, 

δεν αποτελεί λοιπόν φαινόμενο που εμφανίστηκε πρόσφατα. Όμως κατά την τελευταία 

τριανταετία γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη προσελκύοντας το ενδιαφέρον μεγάλου και 

διαρκώς αυξανόμενου αριθμού ερευνητών,όχι μόνον οικονομολόγων. 

 

Διατάξεις υπαίθριου εμπορίου 

Ο ισχύων νόμος είναι ο 4624/2014 (ΦΕΚ 118 Α’) στον οποίο συμπεριλαμβάνονται όλες οι 

νέες και σημαντικές διατάξεις για το υπαίθριο εμπόριο. Τα κυριότερα σημεία των 

τροποποιήσεων αφορούν : 

 Λαϊκές αγορές 

 Πλανόδιο εμπόριο 

 Στάσιμο εμπόριο 

 Κυριακάτικες αγορές και παζάρια 

 Έλεγχος υπαιθρίου εμπορίου 

 

3.2 Βασικές υποχρεώσεις δραστηριοποιούμενων 

Σύμφωνα με τη Μόνιμη Αστυνομική Εγκύκλιο (Μ.Α.Ε.) αριθμ.07 οι δραστηριοποιούμενοι 

με το υπαίθριο (στάσιμο και πλανόδιο) εμπόριο είναι υποχρεωμένοι όπως: 

Να είναι εφοδιασμένοι με άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου, στο πλαίσιο εφαρμογής των 

διατάξεων του Ν. 4624/2014 , κατά το μέρος που  καθεμία από αυτές συντρέχει εφαρμογής 

ανάλογα με την υπό εξέταση περίπτωση. 

Nα πωλούν μόνο τα είδη που αναγράφονται στις άδειές τους και με τα όποια μέσα 

καθορίζονται σ' αυτές και, να ασκούν τη δραστηριότητά τους στον καθορισθέντα χώρο, 

τηρώντας το αναγραφόμενο ωράριο απασχόλησης. 

 Να διατηρούν τα μέσα διάθεσης των προϊόντων τους σε καλή κατάσταση. 

Να μην χρησιμοποιούν υγραέρια ή άλλες επικίνδυνες ή εύφλεκτες ύλες, εφόσον δεν 

πληρούνται οι όροι ασφάλειας. 

Να συμμορφώνονται απροφάσιστα με τις συστάσεις και υποδείξεις των εντεταλμένων 

οργάνων. 
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Να τηρούν τις ισχύουσες αγορανομικές, υγειονομικές, φορολογικές και ασφαλιστικές, 

αναφορικά με την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, υποχρεώσεις. 

Να μην προσαρμόζουν σε σταθερό τρόπο στους χερσαίους χώρους, τραπέζια ή πάγκους 

ή άλλα αντικείμενα (όσον αφορά το πλανόδιο εμπόριο) 

Να τηρούν τους γενικούς ή ειδικούς όρους που έχουν τεθεί για την παραχώρηση του 

χώρου ή την έκδοση της άδειάς τους. 

Ειδικότερα όσοι ασκούν στάσιμο υπαίθριο εμπόριο υπόκεινται πέραν των ανωτέρω στις 

ακόλουθες υποχρεώσεις:  

Δεν καταλαμβάνουν χώρο μεγαλύτερο ή διαφορετικό από τον παραχωρηθέντα. 

Δεν παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των λοιπών δραστηριοτήτων που 

αναπτύσσονται στο χερσαίο ή θαλάσσιο χώρο του λιμένα. 

Μεριμνούν για την καθαριότητα και καλή αισθητική εμφάνιση του χώρου που τους έχει 

παραχωρηθεί και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποτροπή πρόκλησης 

ατυχημάτων. 

Όσοι ασκούν πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο υποχρεούνται επίσης όπως: 

Να μην ασκούν τις δραστηριότητές τους επί των πλοίων, εφόσον δεν κατέχουν την 

ανάλογη άδεια. 

Να συμμορφώνονται απροφάσιστα και να απομακρύνονται άμεσα από το χώρο που 

βρίσκονται, σε περίπτωση που η Λιμενική Αρχή ή ο φορέας εκμετάλλευσης κρίνει ότι 

παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του λιμένα. 

Ώρες απασχόλησης και λειτουργίας 

Οι δραστηριοποιούμενοι με το υπαίθριο εμπόριο πρέπει να έχουν στην κατοχή τους τα 

απαραίτητα παραστατικά των προς πώληση προϊόντων τους, σύμφωνα  με την 

φορολογική νομοθεσία [Ν.4093/2012 Μέρος πρώτο ¨Κώδικας φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών (τιμολόγια, Δελτίο αποστολής κλπ.)] τα οποία σε καμία περίπτωση δεν 

πρέπει να συνιστούν προϊόντα πειρατείας, απομίμησης ή παραποίησης, σύμφωνα με τον 

ορισμό του άρθρου 2 Κανονισμού 1383/2003 Συμβουλίου Ε.Ε. 

Οι ημέρες και ώρες που μπορεί να ασκεί τη δραστηριότητά του ο δραστηριοποιούμενος 

με το υπαίθριο εμπόριο θα αναγράφονται στην άδειά του.  

Τροποποίηση των ημερών – ωρών λειτουργίας μπορεί να γίνει με σχετική έγγραφη 

καταχώρηση επί του σώματος της άδειάς του. (Οδηγός του πολίτη, 2014) 
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3.3 Η έκταση του παρεμπορίου στην Ελλάδα 

Οι έρευνες καταδεικνύουν πως οι τεράστιες διαστάσεις που λαµβάνει τα τελευταία χρόνια 

το φαινόµενο του παρεµπορίου στη χώρα µας και οι συνέπειές του στην εγχώρια αγορά 

είναι ανησυχητικές. Υπολογίζεται, ότι ένα στα τρία ευρώ που δαπανούν οι Έλληνες 

κατευθύνεται κάθε χρόνο στο παρεµπόριο. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, ο κύκλος εργασιών 

του παρεμπορίου στην Ελλάδα που διεξάγεται στο δρόμο κυρίως από τους μετανάστες 

ανέρχεται στα επτά (7) έως δέκα (10) δισ. Ευρώ.Αν προστεθούν οι πωλήσεις χωρίς 

αποδείξεις των εµπορικών επιχειρήσεων, το λαθρεµπόριο καυσίµων, ποτών και τσιγάρων 

και το παρεµπόριο στα τρόφιµα (π.χ. αγροτικά προϊόντα), ο συνολικός κύκλος εργασιών 

του παρεµπορίου εκτινάσσεται στο ιλιγγιώδες ποσό των είκοσι (20) δισ. ευρω Τα 

διαφυγόντα έσοδα του ∆ηµοσίου φαίνεται να ξεπερνούν τα τέσσερα (4) δισ. ευρώ  αν 

υπολογίσει κανείς ότι το 23% είναι η απώλεια από το ΦΠΑ και άλλο τόσο από την 

φοροδιαφυγή. 

Σύµφωνα µε στοιχεία που παρουσίασε ο Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Πειραιά, κ. 

Β. Κορκίδης, σε ηµερίδα που διοργάνωσε το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο της Αθήνας, τα 

τελευταία χρόνια η αναλογία του παράνοµου προϊόντος έναντι του νόµιµου είναι ένα προς 

δύο και η τελική τιµή του παράνοµου αγαθού διαµορφώνεται σε πολλές περιπτώσεις στο 

1/10 της τιµής του νόµιµου. Στο κύκλωµα παράνοµης διακίνησης προϊόντων συµµετέχουν 

κατά προσέγγιση 30.000 µικροπωλητές στο λεκανοπέδιο και άλλοι 20.000 στην υπόλοιπη 

Ελλάδα που στην πλειονότητά τους είναι, ως γνωστόν,οικονοµικοί µετανάστες.  

Αναφορικά µε το λαθρεµπόριο αποµιµήσεων, εκτιµάται ότι ο κύκλος εργασιών των 

προϊόντων που αποτελούν αποµιµήσεις ανέρχεται στα εννέα (9) δισ. ευρώ και όσον 

αφορά το ποσοστό κυκλοφορίας αυτών των προϊόντων, στην ένδυση-υπόδηση ποσοστό 

ανέρχεται στο 20%, στα ηλεκτρικά είδη στο 10%, στα είδη δώρων (gadget) στο 15%, στα 

ποτά - καπνό περίπου στο 2,5%, ενώ στα τρόφιµα το ποσοστό ακόµη είναι µη µετρήσιµο . 

Επίσης, σηµαντικό µερίδιο καταλαµβάνουν και τα προϊόντα καθηµερινής χρήσης, όπως 

τα σαµπουάν, οι οδοντόκρεµες, τα παιχνίδια, αλλά και οι ηλεκτρικές συσκευές. Στους 

πάγκους των µεταναστών υπάρχουν από ρολόγια και γυαλιά ηλίου µέχρι , τσάντες και 

πορτοφόλια, faux bijoux ,απομιμήσεις επώνυμων αρωμάτων και αξεσουάρ, κάλτσες, 

πειρατικά CDs και είδη και αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας όπως προσόψεις κινητών μέχρι 
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είδη σπιτιού, είδη που αποτελούν ανταγωνιστικό προιόν για πάρα πολλά µαγαζιά της 

Αθήνας. (Καθημερινή,2012)  

Τα παρακάτω διαγράμμα δημιουργήθηκαν σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από την 

επίσημη σελίδα της ελληνικής αστυνομίας και της ελληνικής στατιστικής αρχής. 

Διάγραμμα 3.3.1  Το παραεμπόριο στη νότια Ευρώπη και η θέση της Ελλάδας για                            

το  2010 

 

Διάγραμμα 3.3.2 Το παρεμπόριο στη νότια Ευρώπη και η θέση της Ελλάδας ως % του 

ΑΕΠ για το 2010 
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Συνήθως στη μαύρη αγορά διακινούνται απαγορευμένα προϊόντα όπως, όπλα, 

ναρκωτικά, πλαστογραφημένα επώνυμα προϊόντα, συνάλλαγμα,γούνες ζώων καθώς και 

αντικείμενα με υψηλή φορολογία όπως π.χ. τα καύσιμα, τα ποτά και τα τσιγάρα ή άλλα 

είδη με υψηλά περιθώρια κέρδους (π.χ. δισκογραφικές παραγωγές). Συχνό φαινόμενο των 

τελευταίων χρόνων είναι η εμφάνιση των ακριβών και επικίνδυνων αναβολικών αλλά και 

φαρμάκων στο παρεμπόριο. 

Η μαύρη αγορά και το παρεμπόριο θεωρείται σοβαρό ποινικό αδίκημα και αν ο έμπορος, 

που στην περίπτωση αυτή λέγεται μαυραγορίτης, πιαστεί, έχει σοβαρές ποινικές 

κυρώσεις.  

Η προέλευση και η διακίνηση των λαθραίων εμπορευμάτων 

Οι χώρες προέλευσης των προϊόντων είναι κατά κύριο λόγο η Κίνα, η Μαλαισία, η 

Ινδονησία, το Πακιστάν και η Ινδία. Αφρικανοί και Πακιστανοί (λαθρο)µετανάστες ως επί 

το πλείστον, µεταφέρουν το λαθραίο εµπόρευµα σε µπόγους απλώνοντάς το σε διάφορα 

κεντρικά σηµεία των πόλεων. Μπροστά στους σταθµούς του µετρό, µπροστά στα 

ακριβότερα εµπορικά καταστήµατα του κέντρου της Αθήνας, στα παζάρια που στήνονται 

στις γειτονιές του Πειραιά. Το παρεµπόριο στην Αθήνα λαµβάνει χώρα σε κεντρικότατα 

σηµεία της πόλης όπως Ερµού, Μοναστηράκι, µπροστά στο Πανεπιστήµιο, ΑΣΟΕΕ, 

προσφάτως και µπροστά από την Εθνική Βιβλιοθήκη  υπό την ανοχή των αρµόδιων 

δηµάρχων.  

Όσον αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα, σταυροδρόµι διακίνησης παραποιηµένων προϊόντων 

από την Κίνα και κλεψίτυπων CD από την Αλβανία, την Ιταλία και τη Βουλγαρία αποτελεί, 

λόγω θέσης, η Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, τα λιµάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης 

φαίνεται ότι συνιστούν τα κύρια κέντρα διακίνησης, ενώ τα λιµάνια της Πάτρας και της 

Ηγουµενίτσας είναι οι πρώτοι υποδοχείς των φορτίων, κυρίως, από την Ιταλία και της 

Αλεξανδρούπολης, για όσα φορτία έρχονται από την Τουρκία. Από εκεί διοχετεύονται σε 

αποθήκες στην  ελληνική αγορά και στη συνέχεια, στους µικροπωλητές. 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που αντλήθηκαν από την ελληνική στατιστική αρχή η 

μαύρη αγορά έχει ιδιαίτερες αυξομειώσεις κατά το πέρας των μηνών,όπως περιγράφεται 

στο ακόλουθο διάγραμμα. 
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Διάγραμμα 3.3.3  Διακύμανση του τζίρου της μαύρης αγοράς ανά μήνα  
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συγκρουστεί με ισχυρά συμφέροντα εξαντλεί τη δίωξη κατά κύριο λόγο σε πρόσφυγες και 

μετανάστες παραβάτες.  

Σύμφωνα με τον κ. Πετράκη Παναγιώτη,καθηγητή του ΕΚΠΑ και τον οικονομολόγο 

Βαλσαμή Διονύση, φαίνεται ότι υπάρχει η συνειδητή επιλογή μέσα στην ελληνική κοινωνία 

η οποία βάση των συνθηκών συνίσταται σε μια εμμονή για μια διευρυμένη παραοικονομία, 

η οποία μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους : 

Ο πολίτης δεν εμπιστεύεται το κράτος να διαχειριστεί τους φόρους του αλλά επιλέγει να 

δαπανά αυτά τα χρήματα έστω και για τις ίδιες χρήσεις (ιδιωτική-δημόσια παιδεία). 

Υπερπροβάλει τη σημασία του ως άτομο σε βάρος του κοινωνικού συνόλου 

μεταβιβάζοντας την ευθύνη για τη διατήρηση του κοινωνικού συνόλου σε κάποια 

υπερβατική δύναμη. 

Ικανοποιεί προσωπικές ανάγκες για δημιουργικότητα αρνούμενος να ενταχθεί στο 

ευρύτερο σύνολο. 

Σε οικονομικούς όρους επιλέγει: 

 Να ακολουθεί δραστηριότητες χαμηλής παραγωγικότητας. 

Να καλύψει τις ανάγκες σε απασχόληση (επιχειρηματικότητα ανάγκης).  

Οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες ίσως απλά να αδιαφορούν ή ακόμη και να κρατούν 

θετική στάση βλέποντας το παρεμπόριο ως μια λύση για φθηνά προϊόντα σε καιρό 

οικονομικής κρίσης. 

 Ο ρόλος της οικονομικής πολιτικής 

Η οικονομική πολιτική κάθε χώρας επιδρά σημαντικά στα κίνητρα και στις ευκαιρίες 

ανάπτυξης του παρεμπορίου. 

Το υψηλό φορολογικό βάρος είναι ένα από τα σημαντικότερα αίτια της προσφυγής στο 

παρεμπόριο. Η διαπίστωση αυτή αναφέρεται σε όλα τα είδη των φόρων αλλά 

υπογραμμίζεται ως συνέπεια του φόρου επί του εισοδήματος.  

 Οι μεταβολές του φορολογικού συστήματος ή του καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης και 

των κρατικών ρυθμίσεων που αφορούν την αγορά εργασίας και το νομισματοπιστωτικό 

σύστημα είναι δυνατόν να ασκούν σημαντικές επιδράσεις στο μέγεθος του φαινομένου. 
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Η παραοικονομία και κατ’ επέκταση το παρεμπόριο γίνονται αποδεκτά από την κρατική 

πολιτική και ενισχύεται γιατί ενισχύει συμφέροντα ορισμένων κοινωνικών ομάδων, οι 

οποίες επηρεάζουν τις αποφάσεις των φορέων. Επίσης θεωρείται οτί συμβάλλει, 

τουλάχιστον βραχυχρόνια, στην εξυπηρέτηση ορισμένων σκοπών της οικονομικής 

πολιτικής, όπως η ανεργία, η ενίσχυση των εξαγωγών για τον περιορισμό ελλειμμάτων 

του ισοζυγίου πληρωμών. 

Την ακαμψία του ρυθμιστικού πλαισίου: μία αύξηση (ποσοτική και όχι ποιοτική) των 

νομοθετικών ρυθμίσεων της αγοράς καθώς και του μεγέθους της γραφειοκρατίας που τις 

συνοδεύει, όπως για παράδειγμα ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, εμπόδια στις εμπορικές 

συναλλαγές, εργασιακοί περιορισμοί σε αλλοδαπούς, ρυθμίσεις που αφορούν την 

αδειοδότηση νέων επιχειρήσεων, κλπ., αυξάνει το μέγεθος της 

παραοικονομίας.Ειδικότερα στις επιχειρήσεις μικρού μεγέθους τα κίνητρα ανάπτυξης 

παραοικονομικών δρασηριοτήτων είναι εντονότερα. Η ζήτηση των προϊόντων τους 

υπόκειται σε μεγάλες διακυμάνσεις, επιβάλλεται λοιπόν να αυξήσουν την παραγωγικότητά 

τους και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Μειώνοντας το κόστος παραγωγής 

τους μέσω της αδήλωτης εργασίας και της φοροδιαφυγής έχουν τη δυνατότητα να γίνουν 

πιο ανταγωνιστικοί. 

Η ανεργία, ιδιαίτερα η μακροχρόνια, παίζει σημαντικό ρόλο στο μέγεθος της παράλληλης 

οικονομίας. Η αδυναμία ενός ατόμου να βρει εργασία στον επίσημο τομέα της οικονομίας 

το οδηγεί στην παραοικονομία και το παρεμπόριο, όπου συνήθως απασχολείται με 

χειρότερους όρους εργασίας (π.χ. μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών). Επιπλέον η 

ύπαρξη της παράλληλης οικονομίας συμβάλλει στη συμπλήρωση του εισοδήματος των 

εργαζομένων και των συνταξιούχων, ορισμένοι από τους οποίους διαφορετικά θα 

βρισκόταν στα όρια της φτώχειας, κάτι που ίσως να τους οδηγούσε σε εγκληματικές 

ενέργειες.  

Άλλοι πιθανοί λόγοι οι οποίοι συντελούν στη διεύρυνση ττου παρεμποριου  είναι: α) η 

ύπαρξη υψηλού κόστους συναλλαγών, β) η ύπαρξη υψηλής αβεβαιότητας και, γ) οι υψηλοί 

φορολογικοί συντελεστές και εργοδοτικές εισφορές οι οποίες γίνονται αναπόφευκτα 

υψηλότερες. Αυτή όμως η επιμονή στο παρεμπόριο παρόλο τα θετικά στοιχεία που φέρει 

(απασχόληση, εισοδήματα σε λιγότερο δυναμικές δραστηριότητες) συμβάλει στη 

διαμόρφωση ενός γενικότερου αδιεξόδου στην Ελληνική οικονομία που σχετίζεται με τη 

δραστηριότητα του επίσημου ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. 
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Οι δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία 

Η ραγδαία εξάπλωση της εμπορίας απομιμητικών ή παραποιημένων προϊόντων καθώς 

και η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή και τροφοδοσία της αγοράς με προϊόντα 

παραεμπορίου έχει επιφέρει πολύ αρνητικές συνέπειες στην ομαλή λειτουργία της και 

γενικότερα στην οικονομία της χώρας. Ιδιαίτερα, η μεγένθυνση του παρεμπορίου  ασκεί 

σημαντικές επιδράσεις, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην αποτελεσματικότητα της 

οικονομικής πολιτικής, την επιλογή και την κατεύθυνση των τιμών και τον καθορισμό των 

περιορισμών του οικονομικού συστήματος. 

Οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομια και οι κλάδοι που βρίσκονται σε κίνδυνο 

Είναι γεγονός ότι το ελληνικό οργανωµένο εµπόριο και η ελληνική παραγωγική αλυσίδα 

αντιµετωπίζουν µια συνεχή απειλή και βιώνουν ένα περιβάλλον αθέµιτα ανταγωνιστικό, 

όπου τα µερίδια πλούτου και εργασίας συνεχώς ανακατανέµονται. Οι παράνοµοι εδώ και 

χρόνια δρουν ανενόχλητοι, χωρίς να καταβάλλουν  φόρους στο κράτος, κερδοσκοπώντας 

σε βάρος των καταναλωτών, του υγιούς εµπορίου, της τοπικής κοινωνίας, της ελληνικής 

οικονοµίας και της απασχόλησης.Θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την οικονοµική θέση των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα και είναι συνεπείς απέναντι στο 

κράτος (φόροι,πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές), αποδυναµώνουν το νόµιµο, 

στεγασµένο, υγιές εµπόριο και φυσικά αδιαφορούν για την ποιοτική κατοχύρωση, την 

υγεία και την ασφάλεια του καταναλωτή. 

Οι τοµείς που πλήττονται άµεσα είναι κυρίως : ο κλάδος της ένδυσης και το εµπόριο 

των δερµάτινων ειδών και των ειδών ταξιδιού.Προσφάτως το φαινόµενο του παρεμποριού 

άρχισε να επεκτείνεται  και στις αγορές των καυσίµων, αλκοολούχων ποτών, τσιγάρων και 

CD.  

∆ώδεκα παραδοσιακοί επαγγελµατικοί κλάδοι κινδυνεύουν. Κλάδοι όπως της 

αργυροχρυσοχοϊας, της κατασκευής γούνινων ενδυμάτων,της κατασκευής πουκαµίσων, 

τα δισκάδικα, τα εργαστήρια και τα µαγαζιά ρούχων, δερµάτινων ειδών, ειδών ταξιδίου, 

υποδηµάτων, ανταλλακτικών αυτοκινήτου, ωρολογίων, οικιακών σκευών, ηλεκτρονικών, 

πώλησης λογισµικών επιδοτούνται στις χώρες παραγωγής τους µε το φθηνό εργατικό 

δυναµικό και εδώ διακινούνται αφορολόγητα, παράνοµα στην αγορά. Σε συνδιασμό με την 

οικονοµική κρίση πλήττονται θανάσιµα χιλιάδες βιοτέχνες και µικροεπιχειρηµατίες οι 

οποίοι έχουν οδηγηθεί στην ανεργία. 
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Τρανταχτό παράδειγµα αποτελεί ο κλάδος παραγωγής υποκαµίσων στην Ελλάδα, ο 

οποίος ήταν από τα πρώτα θύµατα του παρεµπορίου στα τέλη της δεκαετίας του ΄80. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Συνοµοσπονδίας  

Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας Ν. Σκορίνης στην εφημερίδα «‘Εθνος», «τα 

καταστήµατα πώλησης µουσικών προϊόντων έχουν πλέον αφανισθεί, λόγω της µουσικής 

πειρατείας. Από 7.500 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν σε όλη τη χώρα έχουν 

αποµείνει 250 µόνο, κι έχουν χαθεί 9.000 θέσεις εργασίας µαζί µε τους επιχειρηµατίες. 

Ο κλάδος αργυροχρυσοχοΐας έχει κρίση εδώ και δεκαπέντε χρόνια,εξ αιτίας των 

παράνοµων εισαγωγών κοσµηµάτων και της παρεµπορικής διακίνησής τους. Ένας 

κλάδος µε ιστορία 5.000 χρόνων κινδυνεύει να αφανισθεί.Θύµα έχει καταστεί, τέλος και η 

µεγαλύτερη βιοµηχανία της χώρας µας, αυτή του τουρισµού, αν σκεφτούµε την εικόνα που 

εκπέµπει η χώρα µας στους λίγους εναποµείναντες τουρίστες που την επισκέπτονται. 

Γενικά το παρεµπόριο εκτιµάται ότι αντιπροσωπεύει το 30% του συνολικού εµπορίου στη 

χώρα µας .Οι προβλέψεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου καθώς δείχνουν επιδείνωση 

των δεικτών ασφυξίας της αγοράς και μεγάλη πτώση των πωλήσεων, ενώ τρεις στις δέκα 

µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις κινδυνεύουν να πτωχεύσουν, µε σοβαρές επιπτώσεις 

στην απασχόληση. Τα κέρδη του παραεμπορίου ανέρχονται σε 20 δισ. ευρώ και τα 

υπολογιζόμενα διαφυγόντα κέρδη του δημοσίου 6 δισ. ευρώ.Το  σενάριο της χρεοκοπίας 

εµπορικών επιχειρήσεων και µαζικών απολύσεων, επιβάλλει άµεσα την επιστροφή του 

κύκλου εργασιών, από το παρεµπόριο, στο νόµιµο στεγασµένο εµπόριο. 

 

 

3.5 Τρόποι αντιμετώπισης του παρεμπορίου, μέτρα και 

προτάσεις 

Μέτρα κατά του παρεμπορίου  

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Οικονομικών αποφάσισαν την αλλαγή πολιτικής απέναντι στο φαινόμενο του 

παρεμπορίου.  
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Η αναδιάρθρωση του νόμου του παρεμπορίου ελαχιστοποίησε τα περιθώρια άσκησης 

παράνομου εμπορίου καθώς  η νέα νομοθετική ρύθμιση επιβάλλει  αυστηρότερες ποινές 

για τους παρανομούντες. Ακόμη, ο νέος νόμος προβλέπει την καταστροφή των 

κατασχεθέντων εμπορευμάτων και όχι σε δημοπρασία όπως όριζε ο παλιός, έτσι ώστε να 

μην ξανά διατεθούν στην αγορά. 

Δημιουργήθηκε συντονιστικό κέντρο αντιμετώπισης του παρεμπορίου στο οποίο 

συμμετέχουν επτά (7) κρατικές υπηρεσίες και τέσσερις (4) επαγγελματικοί και οικονομικοί 

φορείς. Συγκεκριμένα συμμετέχουν: ΣΔΟΕ, δημοτική αστυνομία, τελωνεία, υπηρεσία 

ελέγχου αγοράς, υπηρεσίες περιφερειών, εθνική συνομοσπονδία ελληνικού εμπορίου, 

κεντρική ένωση επιμελητηρίων και ΓΣΕΒΕΕ. Στα πλαίσια της προσπάθειας πάταξης του 

παρεμπορίου ο υπουργός Ανάπτυξης απηύθυνε έκκληση προς τους φορείς κάθε τοπικής 

κοινωνίας να βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή γνωστοποιώντας πως η γραμμή 1520 

της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή θα δέχεται σχετικά παράπονα και υποδείξεις.  

Επιπλέον για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου και της διακίνησης ναρκωτικών 

δημιουργήθηκαν ειδικές ομάδες αστυνομικών της ΕΛ.ΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ). Από έρευνες που 

έχουν πραγματοποιηθεί σε αποθήκες προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκαν 20.164 

κατασχέσεις εμπορευμάτων και επιβλήθηκαν 519 διοικητικά πρόστιμα, ενώ κατασχέθηκαν 

663.400 είδη παρεμπορίου-απομίμησης, χωρίς να υπολογισθούν αυτά που έχουν 

προκύψει από τις καταγραφές στις μεγάλες αποθήκες που ελέγχθηκαν στο πρόσφατο 

παρελθόν. 

Τέλος, η χρήση του πλαστικού χρήματος που προσπαθεί να διαδόσει η ελληνική 

κυβέρνηση είναι ένα από τα μέτρα που πήραν και πολλά άλλα κράτη στην προσπάθεια 

αντιμετώπισης του παρεμπορίου και της φοροδιαφυγής. Στην προσπάθεια αυτή έχουν 

παραχωρηθεί σημαντικά προνόμια στους χρήστες των χρεωστικών και πιστωτικών 

καρτών στις συναλλαγές τους. Παραδείγματος χάριν δόθηκαν σημαντικές φοροαπαλλαγές 

και μείωση στον Φ.Π.Α και σε καταναλωτές και σε εμπόρους.   

 

 

 

Διάγραμμα 3.5.1 Κατασχεθέντα προϊόντα από την ΕΛ.ΑΣ 
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Πηγή: http://www.hellenicpolice.gr 

 

Προτάσεις αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης  

Το σενάριο της κατάρευσης της ελληνικής οικονομίας και η χρεοκοπία των εμπορικών 

επιχειρήσεων επιβάλλει άμεσα την επιστροφή στο νόμιμο, στεγασμένο εμπόριο. Συνεπώς, 

απαιτείται η ανάληψη άµεσης και συντονισµένης δράσης περιορισµού του φαινοµένου µε 

µια σειρά αυστηρών µέτρων από την πολιτεία που θα εφαρµόζονται ανεξαιρέτως. Η λύση 

πρέπει να αναζητηθεί αφ’ενός στην περαιτέρω βελτίωση των ελεγκτικών µηχανισµών, 

ιδιαίτερα στα µεγάλα λιµάνια, ώστε να αυξηθεί ο αριθµός των δεσµευόµενων προϊόντων, 

και αφετέρου στην προώθηση διεθνούς συνεργασίας για την αντιµετώπιση του 

φαινοµένου στη γενική του διάσταση.  

Απαιτείται η διενέργεια µεγαλύτερου και συστηµατικότερου έλεγχου στα τελωνεία και στις 

αποθήκες όπου συγκεντρώνονται αυτά τα εµπορεύµατα. Επιβάλλεται, επίσης,να υπάρξει 

αποτελεσµατικότερος συντονισµός µεταξύ των διαφόρων αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων 

και πλήρης αποσαφήνιση της αποστολής τους, καθώς και να εξασφαλιστούν όλα τα 

αναγκαία µέσα για την αποτελεσµατικότερη άσκηση της αποστολής των παραπάνω 

φορέων. Θα πρέπει, επίσης,να υπάρξει εφαρµογή της ήδη υπάρχουσας νοµοθεσίας. 

Τέλος, θα πρέπει να προωθηθούν άµεσα καµπάνιες ενηµέρωσης των καταναλωτών για 

τους κινδύνους που ενέχουν τα προϊόντα αποµιµήσεων, αλλά και για τις αρνητικές 

συνέπειες που ενέχει το παρεµπόριο για την ελληνική αγορά και την απασχόληση. 

http://www.hellenicpolice.gr/
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Όπως εξηγούν και στελέχη της αγοράς, το παρεµπόριο δεν είναι σε καµία περίπτωση 

αυτοτελές πρόβληµα, αλλά συνδέεται άµεσα µε ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα 

της ελληνικής οικονοµίας, που είναι η παραοικονοµία. Η τελευταία θα περιοριστεί µόνο µε 

την λειτουργία µιας χρηστής διοίκησης –διακυβέρνησης, µε επιτυχείς προσπάθειες 

πάταξης της διαφθοράς, µε αποκατάσταση της εµπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος, 

µε δικαιότερη κατανοµή των φορολογικών βαρών, µε βελτίωση των ελεγκτικών 

µηχανισµών, µε την παραδειγµατική τιµωρία των παρανοµούντων και µε βελτίωση των 

προσφερόµενων δηµόσιων αγαθών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο    Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

4.1 Ο ορισμός της οικονομικής κρίσης, τα στάδια και τα χαρακτηριστικά της 

Σύμφωνα με τον Misckin (1991)  «οικονομική κρίση είναι μια διαταραχή στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές στις οποίες οι λανθασμένες επιλογές και τα προβλήματα 

οικονομικού κινδύνου αυξάνονται με αποτέλεσμα να αδυνατούν να διοχετεύσουν τα 

κεφάλαιά τους σε παραγωγικές επενδύσεις  και σε αποδοτικούς τομείς. Μια οικονομική 

κρίση μπορεί να οδηγήσει την οικονομία μακριά από την ισορροπία και να στρέψει σε μια 

καθοδική πορεία τους δείκτες της οικονομικής ανάπτυξης. Οι οικονομικές κρίσεις μπορεί 

να έχουν διάφορες  επιπτώσεις πέρα του τραπεζικού πανικού . (Mishkin S Frederic,1991) 

«Οικονομική κρίση είναι τo φαινόμενο κατά το οποίο μια οικονομία χαρακτηρίζεται από μια 

διαρκή και αισθητή μείωση της οικονομικής της δραστηριότητας. Όταν λέμε οικονομική 

δραστηριότητα αναφερόμαστε σε όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας, όπως η 

απασχόληση, το εθνικό προϊόν, οι τιμές, οι επενδύσεις κ.λπ. Ο βασικότερος δείκτης 

οικονομικής δραστηριότητας είναι οι επενδύσεις, οι οποίες, όταν αυξομειώνονται, 

συμπαρασύρουν μαζί τους και όλα τα υπόλοιπα οικονομικά μεγέθη»  (Κουφάρης, 2010) 
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4.2 Τα στάδια και τα χαρατηριστικά της οικονομικής κρίσης 

 

Η οικονομική κρίση αποτελεί τη μία από τις δύο φάσεις των οικονομικών διακυμάνσεων 

και συγκεκριμένα τη φάση της καθόδου, όταν δηλαδή η οικονομική δραστηριότητα 

βρίσκεται σε μια συνεχή συρρίκνωση. 

Οι οικονομικές διακυμάνσεις ορίζονται ως οι διαδοχικές αυξομειώσεις της οικονομικής 

δραστηριότητας μέσα σε μια οικονομία. Λέγονται αλλιώς και κυκλικές διακυμάνσεις ή 

οικονομικοί κύκλοι. Οι Άγγλοι αποδίδουν το φαινόμενο με τον όρο «bysiness cycles», 

ακριβώς για να τονίσουν την ιδιαίτερη βαρύτητα των επενδύσεων στην εξέλιξη του 

οικονομικού κύκλου. Από πολύχρονες στατιστικές παρατηρήσεις διαπιστώθηκε ότι οι 

οικονομικοί κύκλοι διαρκούν περίπου από 7 έως 11 χρόνια  (European Commission, 2009) 

Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου η παγκόσμια οικονομία καθώς και η οικονομία 

της Ελλάδος έπρεπε να αντιμετωπίσουν τη μεγαλύτερη ύφεση που είχαν αντιμετωπ’ισει 

έως τότε . Η χρηματοοικονομική κρίση έπληξε το χρηματοπιστωτικό σύστημα και γρήγορα 

έπληξε την πραγματική οικονομία . Η χορήγηση των δανείων πάγωσε και σε συνδιασμό 

με την καταστροφή του φυσικού πλούτου , των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων , του 

εξωτερικού εμπορίου και της ευρύτερης κατανάλωσης μειώθηκε κατακόρυφα το 

ακαθάριστο εθνικό προϊόν (Α.Ε.Π) , η απασχόληση και αυξήθηκε η ανεργία .  

Τα χαρακτηριστικά των κρίσεων 

Κάθε κρίση που εκδηλώνεται, προκαλείται από διαφορετικά αίτια και παράγοντες που 

καθορίζουν το χαρακτήρα της , την έκταση και την ένταση της . Εν καιρώ κρίσεων 

παρατηρούνταν στην κοινωνία υψήλο αίσθημα κινδύνου και της αβεβαιότητας , αλλαγές 

στις συνθήκες της αγοράς και της λειτουργίας της κοινωνίας καθώς και έντονη άσκηση 

κριτικής τόσο από τα εγχώρια όσο και από τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης . Επίσης 

παρατηρήθηκε ότι η ένταση της κάθε κρίσης είναι κλιμακωτή και με την πάροδο του χρόνου 

η ένταση της κορυφώνεται . Αυτό συμβαίνει διότι στην αρχή του φαινομένου υπάρχει 

άγνοια της κατάστασης . 
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Τα στάδια της κρίσης 

Εάν παρατηρήσουμε τα στοιχεία μιας οικονομίας για μεγάλο χρονικό διάστημα θα 

παρατηρήσουμε ότι ο βαθμός ανάπτυξης  της οικονομικής δραστηριότητας μεταβάλλεται 

. Μπορεί να αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό ή μπορεί να αυξάνεται με αργό ρυθμό ή και να 

μειώνεται. Οι μεταβολλές αυτές ονομάζονται οικονομικές διακυμάνσεις ή οικονομικοί 

κύκλοι και παρουσιάζουν μια συστηματική κυκλικότητα . Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι 

οικονομικοί κύκλοι  επαναλαμβάνονται , δεν έχουν πάντα την ίδια ένταση και διάρκεια . Τα 

στάδια από τα οποία περνάει η οικονομία στη διάρκεια του κύκλου έχουν κοινά 

χαρακτηριστικά και ονομάζονται συνήθως φάσεις του οικονομικού κύκλου.  

Κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού κύκλου οι κύριες φάσεις της οικονομίας είναι δύο, η 

φάση της ανόδου ή της άνθησης και η φάση της καθόδου ή της ύφεσης. Για να γίνει η 

μετάβαση από την μία φάση στην άλλη απαιτείται χρόνος . Μεταξύ των δύο φάσεων , της 

ανόδου και της καθόδου , στην κορυφή του κύκλου , βρίσκεται η κρίση.  

Ακολουθεί διάγραμμα που απεικονίζει μια απλοποιημένη εικόνα του οικονομικού κύκλου. 

 

Διάγραμμα 4.1 Οι φάσεις του οικονομικού κύκλου 

  

Πηγή : Αρχές Οικονομικής Θεωρίας - Βιβλίο Μαθητή  Γ΄Λυκείου , κεφάλαιο 9 
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Στον κάθετο άξονα είναι το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας και στον οριζόντιο ο 

χρόνος . Η ευθεία ΑΒ αναπαριστά την ανοδική τάση της οικονομίας μακροχρόνια .  Η 

γραμμή ΚΓΔΕΖΚ' αναπαριστά τις διακυμάνσεις . Η φάση της κρίσης είναι η περιοχή γύρω 

από το ανώτατο σημείο Γ ή Ε. Η μετάβαση από την κάθοδο στην άνοδο περνάει από τη 

φάση της ύφεσης, που είναι απλά ο "πυθμένας" του κύκλου και είναι η περιοχή γύρω από 

το κατώτερο σημείο Δ ή Ζ . ( Αρχές οικονομικής θεωρίας Γ΄ Λυκείου, βιβλίο μαθητή)  

Κατά την διάρκεια της ύφεσης  παρατηρείται στην οικονομία εκτεταμένη ανεργία , έλλειψη 

επενδύσεων και μέιωση της κατανάλωσης αγαθών . Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι 

επιχειρήσεις να παρουσιάζουν πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα .  Η παραγωγή ,  

τα εισοδήματα και οι μισθοί βρίσκονται στο κατώτερο επίπεδο τους.  Οι τιμές των 

προϊόντων δεν αυξάνονται ή αυξάνονται ελάχιστα, ενώ οι επιχειρήσεις δεν εμφανίζουν 

κέρδος με τις περισσότερες να σημειώνουν ζημία . Γενικότερα  το κλίμα στον 

επιχειρηματικό τομέα δεν ευννοεί για νέες επενδύσεις .  

Κατά την φάση της ανόδου παρατηρείται αύξηση της παραγωγής, του εισοδήματος και 

μείωση της ανεργίας . Η αύξηση της παραγωγής θεωρειται εύκολη αφόυ κατά  τη διάρκεια 

της ύφεσης υπήρχαν υποαπασχολούμενοι παραγωγικοί συντελεστές και πλεονάζουσα 

παραγωγική δυναμικότητα . Καθώς αυξάνεται η ζήτηση και η παραγωγή, αυξάνονται και 

τα κέρδη δημιουργώντας έτσι ένα ευνοϊκό κλίμα για τις επενδύσεις . Η αύξηση της 

παραγωγικότητας δε συνοδεύεται από την αύξηση των τιμών αφού υπάρχουν οι 

αχρησιμοποίητοι παραγωγικοί συντελεστές από την περίοδο της ύφεσης . Καθώς όμως 

αυξάνεται η συνολική ζήτηση και αυξάνεται η απασχόληση των παραγωγικών 

συντελεστών αρχίζουν να εμφανίζονται και οι πρώτες αυξήσεις των τιμών. 

Στην φάση της κρίσης οι οικονομία , όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 4.1 , βρίσκεται στο 

ανώτατο σημείο της και στο τελευταίο ανοδικό της στάδιο .  Καθώς η οικονομία πλησιάζει 

το επίπεδο της πλήρους απασχόλησης υπάρχει η τάση της ανόδου των τιμών  πιο έντονα 

. Εκεί αρχίζουν να εμφανίζονται οι πρώτες ελλείψεις, αρχικά σε ορισμένες κατηγορίες 

εξειδικευμένης εργασίας και αργότερα γενικά στο εργατικό δυναμικό . Η αύξηση της 

παραγωγής γίνεται δυσκολότερη, το κόστος αυξάνεται και η αύξηση των τιμών γενικεύεται.  

Τέλος , η φάση της καθόδου στην οποία έχουμε τα ακριβώς αντίθετα φαινόμενα από την 

ανοδική . Δηλαδή έχουμε μείωση της κατανάλωσης, μείωση των επενδύσεων, μείωση του 

εισοδήματος και μείωση της απασχόλησης. Όσο πιο σύντομη είναι η φάση της καθόδου 

τόσο πιο ανώδυνα η  οικονομία ξαναρχίζει την ανοδική της πορεία, και άλλες φορές οδηγεί 
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σε παρατεταμένη ύφεση με όλα τα συμπτώματα που περιγράψαμε πιο πάνω. Σε αυτό το 

στάδιο η οικονομία είναι πιο ευαίσθητη και περισσότερο ευάλωτη στους διάφορους 

παράγοντες που μπορούν να ανακόψουν την ανοδική πορεία της. Αν αυτό συμβεί, τότε 

επέρχεται κρίση, η οικονομία έχει ξεπεράσει το ανώτατο σημείο και εισέρχεται στη φάση 

της καθόδου . ( Αρχές Οικονομικής Θεωρίας - Βιβλίο Μαθητή  Γ΄Λυκείου , κεφάλαιο 9 ) 

 

4.3   Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα  

Σύμφωνα με το άρθρο της Τράπεζας της Ελλάδος «Το χρονικό της μεγάλης κρίσης» η 

επιρροή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης στην ελληνική οικονομία άρχισε να 

γίνεται ιδιαίτερα  αισθητή από τον Οκτώβριο του 2008 και μετά .  Στον τομέα των δημόσιων 

οικονομικών το τότε καταγεγραφέν έλλειμα της γενικής κυβέρνησης ξεπερνούσε το 9,8 % 

του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) και το χρέος βάζοντας την Ελλάδα στην 

διαδικασία υπερβολικού ελλείματος τον Απρίλιο του 2009 με το δημόσιο χρέος να 

αυξάνεται στο 112,9 % του Ακαθάριστου εθνικού προϊόντος .  

Την περίοδο εκείνη , όχι μόνον στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη δεν είχε γίνει 

αντιλληπτή η σοβαρότητα της κατάστασης και του κινδύνου μετατροπής της διεθνούς 

τραπεζικής κρίσης σε κρίση χρέους σε χώρες με υψηλά ελλείμματα και χρέη , όπως η 

Ελλάδα. 

Το 2009 ήταν το έτος που η Ελλάδα ήρθε αντιμέτωπη με προβλήματα που προϋπήρχαν 

αλλά εν καιρώ ανάπτυξης δεν δινόταν η απαραίτητη προσοχή και πλέον στα πλαίσια της 

παγκόσμιας κρίσης δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθούν και η αντιμετώπισή τους απαιτούσε 

άμεσα έκτακτα μέτρα . Ακόμη το 2009 τα δημοσιονομικά μεγέθη αυξήθηκαν με το έλλειμμα 

να αγγίζει το 15,7 % του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) ενώ το δημόσιο χρέος στο 

129,7 % του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Ήταν η πρώτη φορά μετά από μία 

δεκαπενταετία (1994-2008) συνεχούς ανόδου που το Α.Ε.Π υποχωρεί κατά 3,2 % . Η 

μείωση των εσόδων (2008: 40,7% του ΑΕΠ, 2009: 38,3% του ΑΕΠ)  , η αύξηση των 

δαπανών της γενικής κυβέρνησης (2008: 50,6% του ΑΕΠ, 2009: 54,0% του ΑΕΠ) και η 

μείωση του ΑΕΠ επηρεαζόμενο από την πτώση των επενδύσεων και της ιδιωτικής 

κατανάλωσης , η οικονομία της Ελλάδας εισέρχεται  και επίσημα σε φάση ύφεσης . Οι 

δυσοίωνες αυτές εξελίξεις αυτές άρχισαν να δημιουργούν το αίσθημα της αβεβαιότητας 

για το μέλλον της οικονομίας και δημιούργησαν την έλλειψη της εμπιστοσύνης .   
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Το τραπεζικό σύστημα άρχισε να αντιμετωπίζει τα πρώτα σοβαρά προβλήματα 

ρευστότητας, καθώς οι υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας περιόρισαν 

την πρόσβαση των τραπεζών στη διεθνή διατραπεζική αγορά και, αργότερα, και σε άλλες 

πηγές άντλησης ρευστότητας.  Στις 22 Οκτωβρίου 2009 ανακοινώθηκε από τις ελληνικές 

αρχές ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2009 ήταν υπερδιπλάσιο του προβλεπομένου 

και ότι και το έλλειμμα του 2008 ήταν σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τις έως τότε 

εκτιμήσεις. Η αναθεώρηση αυτή του ελλείμματος επιβεβαίωσε ότι το δημοσιονομικό 

πρόβλημα της Ελλάδος ήταν πολύ σοβαρότερο από ό,τι υποδήλωναν τα μέχρι τότε 

στοιχεία.  

Τους πρώτους μήνες του 2010 και ενώ η Ελλάδα καθυστερούσε την λήψη 

αποτελεσματικών μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής , δημοσιεύματα διεθνών μέσων 

ενημέρωσης έκαναν λόγο για αδυναμία της Ελλάδας να πορευτεί με τα υπόλοιπα κράτη – 

μέλη της ευρωζώνης ακόμη και για πιθανότητα χρεοκοπίας και εξόδου της χώρας από τη 

ζώνη του ευρώ.  

Η αμφισβήτηση της εγκυρότητας των ελληνικών στατιστικών στοιχείων ήταν ίσως ο πιο 

σημαντικός παράγοντας που κλόνισε την εμπιστοσύνη . Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο 

για την παγκόσμια οικονοία διατηρήθηκε η αβεβαιότητα για το τελικό ύψος του ελλείμματος  

της Ελλάδας , γεγονός που επέτρεπε κάθε είδους εικασίες για το μέλλον της χώρας και 

επιδείνωνε τις σχέσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους .  Οι συνεχείς αναθεωρήσεις των 

επίσημων στατιστικών στοιχείων μεσα σύντομο χρονικό διάστημα σε συνδιασμό με τις 

σχετικά αισιόδοξες προβλέψεις για το έλλειμμα παρά της αντίθετης εικόνας που 

υποδείκνυαν τα στατιστικά στοιχεία έπληξαν την αξιοπιστία των ελλληνικών στατιστικών 

δεδομένων και συνέβαλαν στη συνολική αμφισβήτηση της αξιοπιστίας της χώρας . Τον 

Ιανουάριου του 2010 η Ελλάδα αποδοκιμάστηκε δημόσια από την Ευρωπαϊκή επιτροπή  

για την παροχή αναξιόπιστων δημοσιονομικών στοιχείων που αφορούσαν παλαιότερα έτη 

.  Η Eurostat ανακοίνωσε την ανησυχία της και την επιφύλαξή της για την εγκυρότητα των 

νέων αναθεωρημένων στατιστικών στοιχείων της Ελλάδας .  

Η οικονομική πολιτική και τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης που σχεδιάστηκαν από την 

ελληνική κυβέρνηση στις αρχές του 2009 , βασίστηκαν στις λανθασμένες προβλέψεις του 

Επικαιροποιημένου Προγράμματος που έκαναν λόγο για έλλειμμα της τάξεως του 3,7% 

του ΑΕΠ το 2009.,κρίθηκαν ανεπαρκή να αντιμετωπίσουν την επιδείνωση της κατάστασης 

. Όμως παρά την αναθεώρηση του κρατικού ποϋπολογισμού που προέβει η ελληνική 

κυβέρνηση , εξακολουθούσε να κυριαρχεί η εντύπωση ότι η κρίση μπορούσε να 
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ξεπεραστεί με ένα σχετικά ήπιο για το μέγεθος του προβλήματος πρόγραμμα 

δημοσιονομικής προσαρμογής. Ακολουθώντας λοιπόν το ελληνικό κράτος μια 

λανθασμένα σχεδιασμένη οικονομική πολιτική , στις αρχές του 2010, η οικονομία βρίσκεται 

στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που αποσκοπούσε. Τα κρατικά έσοδα μειώθηκαν 

σημαντικά  ενώ οι δημόσιες δαπάνες και το έλλειμμα του χρέους αυξήθηκαν .  

Έπειτα από αρκετές αποτυχημένες οκονομικές πολιτικές η κατάσταση πλέον την 

ελληνικής οικονομίας κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη και αυτό συμβαίνει λόγω του 

διογκωμένου δημόσιου ελλείμματος και δημόσιου χρέους , τη μείωση των εξαγωγών και 

το κλείσιμο μεγάλου αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων επιφέροντας πολλές πληγές 

στην Ελλάδα . Αντίθετα με τις προβλέψεις του Διεθνούς νομισματικού ταμείου (Δ.Ν.Τ) ότι  

η ύφεση το 2011 θα περιοριζόταν στο -2,6%, αυξήθηκε στο  -7,1% . Το 2012 το Διεθνές 

νομισματικό ταμείο  προέβλεπε ανάπτυξη 1,1%, αντιθέτως η ύφεση άγγιξε το -7%  . Για το 

2013 προέβλεπε ανάπτυξη 2,1%, έναντι ύφεσης -3,9%. Η ανεργία το 2012 αναμενόταν να 

μην ξεπεράσει το 15% όπου τελικά έφτασε το 24%.  Ως αναφορά το δημόσιο 

χρέος,αυξήθηκε στα 318,7 δισ. ευρώ (175,1% του ΑΕΠ) στο τέλος του 2013, από 303,9 

δισ. ευρώ (157,2% του ΑΕΠ) το 2012, από 355,1 δισ. ευρώ (170,3% του ΑΕΠ) το 2011 

και από 329,5 δισ. ευρώ (148,3% του ΑΕΠ) στο τέλος του 2010. To 2013 το 74,2% του 

χρέους της χώρας ήταν σε μακροπρόθεσμα δάνεια. Το δημόσιο χρέος το τρίτο τρίμηνο 

του 2014 έφτασε το 176% του ΑΕΠ (315,5 δισ. ευρώ), έναντι 177,5% του ΑΕΠ (317,5 δισ. 

ευρώ) το δεύτερο τρίμηνο του 2014 και 171% του ΑΕΠ (317,7 δισ. ευρώ) το τρίτο τρίμηνο 

του 2013. (Μέμος Κ. ,2015 ) 

  

 

4.4 Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα 

 

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια κάνει  τη δική της προσπάθεια να σταθεί απέναντι στην 

οικονομική κρίση και να την νικήσει . Μία προσπάθεια που της επιφέρει πολλές πληγές . 

Οι πρώτες συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα έγιναν αντιλληπτές το 2010 με 

την συρρίκνωση του εθνικού μας πλούτου κατά 2,5 % .  Η εκδήλωση της κρίσης επέφερε 

σημαντικές μειώσεις μισθών και παροχών, όπως συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα αλλά 

και των κοινωνικών δαπανών , επιφέροντας πλήγμα στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών . Η 
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ανεργία στην Ελλάδα κατά τα έτη 2009 – 2014 σημείωση δραματική αύξηση . Το σύνολο 

των απασχολούμενων κατά το Φεβρουάριο του 2015 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.549.166 

άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.205.857 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός 

ανήλθε σε 3.347.358 άτομα . Το ενεργό εργατικό δυναμικό της χώρας μας 

χρηματοδοτούσε τους συνταξιούχους χωρίς να απομένει αποθεματικό κεφάλαιο στα 

ταμεία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης με αναλογία εργαζομένων-συνταξιούχων 

1:1 . Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η ανεργία στερεί πόρους από το Σύστημα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΣΚΑ) και τα τελευταία χρόνια με τη δραματική της αύξηση της το σύστημα 

χάνει ένα σημαντικό κεφάλαιο που μακροπρόθεσμα θα φανεί πιο έντονα αφού ο αριθμός 

των συνταξιούχων θα αυξηθεί . Οι μισθοί δέχτηκαν μείωση της τάξης 35 % - 45% μέσω 

των ατομικών συμβάσεων και των ευέλικτων μορφών απασχόλησης.  Η μείωση των 

μέσων ακαθάριστων ονομαστικών αποδοχών στο Δημόσιο υπολογίζεται σε -7,7% το 

2010, -0,5% το 2011, -3,8% το 2012 και -6,7% το 2013. Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα 

το διάστημα 2010-2013 μειώθηκε κατά 25,9% και 35,4% για τους νέους κάτω των 25 ετών. 

Αποτέλεσμα είναι και η μείωση του επιδόματος ανεργίας,  (από 461,5 € σε 360€) και άλλων 

κοινωνικών παροχών που συνδέονται άμεσα. (Μέμος Κ. ,2015 )  

Οι οικοδομικές δραστηριότητες, οι επενδύσεις  και η  βιομηχανική παραγωγή σημείωσαν 

τεράστια πτώση . Η παύση των άσκοπων αγορών και ο περιορισμός στα απαραίτητα 

προκαλεί πιέσεις κύκλο της παραγωγής και του εμπορίου, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις 

να μειώνουν προσωπικό ή ακόμη και να κλείνουν .  Όμως ο περιορισμός των αγορών  και 

η μείωση στην κατανάλωση των πολιτών οδηγούν σε  σημαντική  πτώση  της  

κατανάλωσης και το κράτος και  το κράτος δεν εισπράττει τους προβλεπόμενους φόρους.  

Επιπλέον εξαιτίας των συνθηκών  αυτών φαινόμενα  όπως η παραοικονομία , το 

παρεμπόριο και  η φοροδιαφυγή βρίσκουν γόνιμο έδαφος να ανθίσουν , με αποτέλεσμα 

το κράτος να πλήτεται ανεπανόρθωτα εξαιτίας των συνεπειών τους που αναλύσαμε στα 

προηγούμενα κεφάλαια .   Συνοπτικά  οι επιτώσεις της οικονομικής κρίσης όπως 

αναφέρονται από τον Mihaly Simai (2010). είναι οι ακόλουθες : 

  Ταχεία αύξηση της ανεργίας 

 Επιβράδυνση της ανάπτυξης 

 Αρνητικές συνέπειες για το εµπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο πληρωµών  

 Μείωση των ξένων επενδύσεων  

 Ασταθείς κινήσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες 

  Καλλιέργεια ελλειµµάτων του προϋπολογισµού 
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 Μείωση των φορολογικών εσόδων 

 Μείωση των δηµοσιονοµικών περιθωρίων 

 Συρρίκνωση του διεθνούς εµπορίου 

 Αυξηµένη αστάθεια και πτωτικές τιµές για βασικά προϊόντα 

 Μείωση των εµβασµάτων προς τις αναπτυσσόµενες χώρες  

 Σηµαντική µείωση των εσόδων από τον τουρισµό 

 Μαζική αντιστροφή των εισροών ιδιωτικών κεφαλαίων 

 Μειωµένη πρόσβαση σε πιστώσεις και χρηµατοδότηση του εµπορίου 

 Μειωµένη εµπιστοσύνη στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα  

 Μειωµένη ικανότητα να διατηρηθούν τα κοινωνικά δίκτυα ασφαλείας και η παροχή 

άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, όπως η υγεία και η εκπαίδευση  

 Αύξηση της βρεφικής θνησιµότητας  

 Κατάρρευση της αγοράς στέγης 

 

 
 

      

4.5 Η παραοικονομία στην Ελλάδα εν καιρώ οικονομικής 

κρίσης.  

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα στροβιλίζεται στην δίνη της οικονομικής κρίσης . Οι 

μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος ώστε να ξανα ορθοποδήσει είναι 

σκληρά, παράτολμα και συχνά άστοχα, αφού δεν επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Στο πλαίσιο αυτό των μεταρρυθμίσεων το κράτος επέβαλλε νέα φορολογία στους πολίτες, 

κάνοντας έτσι τις φορολογικές τους υποχρεώσεις δυσβάσταχτες σε συνδιασμό με την 

μείωση των μισθών που εφάρμοσε. Μέσα στην κρίση και παρά τα σκληρά μέτρα, φτάσαμε 

ακόμη και στο σημείο το 35% των φόρων να πληρώνεται μόλις από το 3% των 

φορολογουμένων οι οποίοι δήλωναν μόλις το 15% των συνολικών τους εισοδημάτων. 

Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια αυτά τα μέτρα είναι από τους πιο 

σημαντικούς παράγοντες που ευνοούν την ύπαρξη της παραοικονομίας και της 

φοροδιαφυγής , καθώς και την αύξηση τους. «Τα υψηλά επίπεδα εμπορσθοβαρών 

φοροαυξήσεων έχουν "αναγκάσει" ιδιώτες και επιχειρήσεις να προσφεύγουν στην 

ανασφάλιστη εργασία. Αυτός είναι ένας επικίνδυνος κύκλος», σημείωσαν οι 

πανεπιστημιακοί Freidrich Schneider και Colin Williams, και  υπογράμμισαν ότι «καθώς 

περισσότεροι άνθρωποι οδηγούνται στην παραοικονομία, οι κυβερνήσεις καταγράφουν 
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απώλειες στα έσοδα από φόρους. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε νέες αυξήσεις φόρων, 

ενθαρρύνοντας ακόμα περισσότερο την ανασφάλιστη εργασία» .  

 

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα υψηλότερα ποσοστά 

παραοικονομίας, φοροδιαφυγής και διαφθοράς. Γι΄αυτό έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον 

του Αυστριακού καθηγητή Friedrich Schneider, που θεωρείται παγκόσμια αυθεντία σε 

θέματα παραοικονομίας , ο οποίος αρκετές φορές εξέτασε την σχέση της ελληνικής 

οικονομίας με την παραοικονομία.  To 2012 στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη εξήγησε ότι 

η παραοικονομία  στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 60 δισ. ευρώ, εκ των οποίων, 

όμως, τα περίπου 20 δισ. υπολογίζονται στο επίσημο ΑΕΠ, καθώς προέρχονται από 

νόμιμες δραστηριότητες όπως παραδείγματος χάριν από έναν τεχνίτη, που θα κόψει 

απόδειξη για την παροχή υπηρεσίας στο όνομα του εργοδότη του, ο οποίος όμως δεν 

καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου του. Τα υπόλοιπα 40 δισ. ευρώ 

προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες. Κατά τον κ. Schneider, αν δίδονταν τα 

σωστά κίνητρα, θα μπορούσαν να προστεθούν στο ελληνικό ΑΕΠ τουλάχιστον 20 δισ. 

ευρώ ετησίως.  

Το 2012 Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη δεκάδα των χωρών με το μεγαλύτερο ποσοστό 

παραοικονομίας , άγγιξε το 24% του ΑΕΠ , μεταξύ των 27 κρατών της Ε.Ε.  . Με άλλα 

λόγια, υπολογίζεται στα 45 δισ. ευρώ. Πίσω από την Ελλάδα, βρίσκεται η Ιταλία με 

παραοικονομία στο 21,6% του ΑΕΠ της και ακολουθούν από κοντά με ποσοστά πάνω 

από 19%, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Τις πρώτες θέσεις κατήχαν η Βουλγαρία με την 

παραοικονομία τους να υπολογίζεται κοντά στο 32% και η Ρουμανία κοντά στο 29% του 

επίσημου ΑΕΠ τους. Αντίθετα τα χαμηλότερα ποσοστά εντοπίστηκαν στις χώρες 

Λουξεμβούργο, Αυστρία και Ελβετία  με το ποσοστό της παραοικονομίας να κυμαίνεται 

γύρω στο 8%, ενώ η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η Γερμανία, είχε παραοικονομία 

ίση με το 13,3% του ΑΕΠ της. Στη Γαλλία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 10,8%  του Α.Ε.Π . 

(Καθημερινή, 2012) 

 

Στη Μεγάλη Βρετανία η σκιώδης οικονομία διαμορφώνεται περίπου στο 10% του ΑΕΠ, 

στις σκανδιναβικές χώρες κυμαίνεται στο 14% του ΑΕΠ τους, ενώ το ποσοστό της 
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παραοικονομίας εκτινάσσεται σε ποσοστά μεταξύ του 20% και 30% του ΑΕΠ σε μερικές 

χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου.  (news247.gr, 2013) 

Το 2015 στα πλαίσια 11ου ετήσιου συνεδρίου του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού 

Επιμελητηρίου με θέμα «Η φορολογία απέναντι στις σύγχρονες απαιτήσεις του πολιτικού, 

οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος» έγινε γνωστό το μέγεθος της φοροδιαφυγής, 

της παραοικονομίας και της διαφθοράς στην Ελλάδα.  Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία η 

ετήσια απώλεια δημόσιων εσόδων από τη φοροδιαφυγή υπερβαίνει τα 7 δισ. ευρώ, η 

παραοικονομία υπερβαίνει τα 41 δισ. ευρώ και η διαφθορά του κρατικού μηχανισμού 

στερεί από την εθνική οικονομία πόρους ύψους 21 δισ. ευρώ.  

Ο Αυστριακός καθηγητής Οικονομικών Friedrich Schneider κατά τη διάρκεια της ομιλίας 

του παρουσίασε αποκαλυπτικά στοιχεία για τα μεγέθη της φοροδιαφυγής και της 

παραοικονομίας στην Ελλάδα. Η φοροδιαφυγή στη χώρα μας προκάλεσε απώλεια 

κρατικών εσόδων της τάξης των 7,2 δισ. ευρώ το 2014, καθώς εκτιμάται ότι ανήλθε στο 

4% του ΑΕΠ.  Το μέγεθος της παραοικονομίας στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι έφθασε το 

23,3% του ΑΕΠ κατά το έτος 2014, δηλαδή περίπου στα 41,7 δισ. ευρώ, ενώ κατά το έτος 

2015 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 22,4% του ΑΕΠ, δηλαδή στα 41,2 δισ. ευρώ. 

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι τα παραπάνω στοιχεία που παρουσιάζονται είναι βελτιωμένα 

σε σύγκριση με αντίστοιχα στοιχεία προηγούμενων ετών για τη χώρα μας. 

Στην Ελλάδα οι κλάδοι με τα περισσότερα διαφυγόντα φορολογικά έσοδα είναι ο κλάδος 

των κατασκευών, των επισκευών, των υπηρεσιών που προσφέρονται στο σπίτι και των 

γεωργικών εργασιών. Καθώς και τομείς που σχετίζονται με την παραοικονομία είναι  το 

λιανεμπόριο, η βιομηχανία, ο τουρισμός και οι μεταφορές. Η Visa ,σύμφωνα με τη μελέτη 

που πραγματοποίησε, εκτιμά ότι το μέγεθος της παραοικονομίας μπορεί να συρρικνωθεί 

κατά 7% ή 4 δισ. ευρώ αν δοθεί έμφαση στους παρακάτω έξι τομείς: Πωλήσεις 

αυτοκινήτων και ανταλλακτικών- συνεργεία, εστιατόρια και μπαρ, ταξί, λεωφορεία, 

εμπορικές μεταφορές, catering- καντίνες, καταστήματα λιανικής και καταλύματα.  (Το 

Βήμα, 2010) 

Διάγραμμα 4.5.1 Ποσοστά παραοικονομίας στα χρόνια της κρίσης για την Ελλάδα 
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 (Καθημερινή,2012 / Ναυτεμπορική, 2015) 

Η παραοικονομία στην μνημονιακή Ελλάδα με αριθμούς. 

Κατά την περίοδο 2009-2011 η μέση τιμή της παραοικονομίας είναι: 24,9% . Την περίοδο 

2011-2012 η μέση τιμή πέφτει στο  24,2% . Την περίοδο 2012-2014 η μέση τιμή της 

παραοικονομίας είναι: 23,6%  ενώ την περίοδο 2015 η μέσή τιμή διαμορφώθηκε στο 

22,4% Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η μέση τιμή της παραοικονομίας για το 2009-

2011 (24,9%) ήταν μεγαλύτερη από αυτή του  2011-2012 (24,2%)  που με τη σειρά 

της ήταν μεγαλύτερη από τη μέση τιμή του 2012-2014 (23,6%) και καταλήγουμε με την 

μικρότερη μέση τιμή παραοικονομίας για την Ελλάδα αυτή του 2015 (22,4%). 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αναθεωρημένες τιμές του ΑΕΠ για την περίοδο 2003-2015, 

μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι η αραοικονομία στην Ελλάδα πλησιάζει το αστρονομικό 

ποσό των 718 δις € και κατά μέσο όρο ανά έτος το ποσό των 55,3 δις € . Παρατηρούμε 

όμως υπάρχει μια μικρή μείωση του ποσοστού  της παραοικονομίας που είναι και στόχος 

της οικονομικής πολιτικής της χώρας. Το γεγονός ότι το ποσοστό της παραοικονομίας 

διατηρείται στα ίδια ή και λίγο χαμηλότερα επίπεδα  οφείλεται στο ότι η οικονομία στην  

Ελλάδα δεν έχει ανακάμψει ακόμα, με αποτέλεσμα οι Έλληνες να προβαίνουν σε 

παραοικονομικές δραστηριότητες προκειμένου να κερδίσουν επιπλέον χρήματα.  
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Πηγή: ( arcadiaportal.gr , 2015) 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Κατά την εκπόνηση της παρούσας εργασίας, μελετήθηκε σχετική βιβλιογραφία , έρευνες 

και η ισχύουσα νομοθεσία στην προσπάθεια παρουσίασης και κατανόησης των 

φαινομένων της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής και του παρεμπορίου σε περίοδο 

οικονομικής ύφεσης . Σε μια περίοδο που η Ελλάδα δοκιμάζεται και μάχεται ενάντια στην 

οικονομική κρίση να παραμείνει ζωντανή ,γίνονται ορατά όλα εκείνα τα προβλήματα και οι 

αδυναμίες της οικονομίας και της κοινωνίας  που συγκαλύπτονταν κατά την περίοδο της 

ανοδικής φάσης του οικονομικού κύκλου.  Η οικονομική κρίση είναι ένα παγκόσμιο 

φαινόμενο που καλείται να αντιμετωπίσει τόσο η  Ευρώπη όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής .  

Στην περίπτωση της Ελλάδας το ύψος του δημοσιονομικού χρέους  δεν είναι κάτι που 

προέκυψε ξαφνικά . Παράγοντας δημιουργίας του δεν είναι μόνο η ύφεση αλλά κ ο τρόπος 

λειτουργίας του ελληνικού κράτους, ο οποίος βασίζεται στον συνεχή δανεισμό και στη μη 

ορθολογική χρήση των χρημάτων αυτών. Στην παρούσα φάση η έκταση της οικονομικής 

κρίσης παγκοσμίως είναι πολύ μεγάλη. Πολλά κράτη όπως και η Ελλάδα βρίσκονται 

αντιμέτωπα με την πτώχευση και την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην 

προσπάθεια αυτη η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει σε ριζικές μεταρρυθίσεις που θα 

αποσκοπούν στην δομημένη οργάνωση του κράτους και στην οικονομική άνθιση ξανά της 

χωράς.  Το κράτος πρέπει να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση σαν μια ευκαιρία 

επανεκίνησης της χώρας. Είναι μια ευκαιρία το κράτος να διορθώσει το φορολογικό του 

σύστημα , την γραφειοκρατία και όποιο άλλο παράγοντα ωθεί τους πολίτες σε παράνομες 

ενέργειες . Έτσι θα καταφέρει να αντιμετωπίσει την παραοικονομία , τη φοροδιαφυγή και 

το παρεμπόριο που αποτελούν αγκάθι στην ανάπτυξη του κράτους.  

Το κράτος πρέπει να λάβει υπόψιν του ότι η σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη έχει 

τραυματιστεί. Στο εξής ο πολίτης έχει ανάγκη την διαφάνεια στη λειτουργία του κράτους .  

Ακόμη είναι αναγκαία η εξυγχρόνηση της κρατικής μηχανής. Η τεχνολογία πλέον μπορεί 

με σωστή χρήση και αξιοποίηση να συμβάλλει στην οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών 

με αποτέλεσμα την μείωση της γραφειοκρατίας , την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών 

όπως και να γίνονται πιο σωστά οι έλεγχοι μειώνοντας έτσι την φοροδιαφυγή και την 

παραοικονομία .  Για να αντιμετωπιστεί όμως το πρόβλημα από την ρίζα του το κράτος 

πρέπει να επενδύσει στην μόρφωση των πολιτών , την σωστή ενημέρωση τους και την 

εκπαίδευση. Πρέπει να καλλιεργηθεί το άισθημα του κοινού συμφέροντος και όχι το 
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ατομικό γιατί το κράτος το κάνουν οι πολίτες του , όταν μια ομάδα δουλεύει για το κοινο 

της συμφέρον τότε όλοι μαζί μπορούν να επιτύχουν τους στόχους που έχουν θέσει.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 | P a g e  

 

 

ΠΗΓΕΣ 

 Feige E. (1989), The Underground Economies: Tax Evasion and information 

distortion, Cambridge University Press: Cambridge. 

 Schneider F. (1986) , Estimating the size of the Danish shadow economy using 

the currency demand approach., The Scandinavian Journal of Economics  

 Schneider F.(2000) Shadow economies, size, causes and consequences 

 Tanzi V. (1980),  The Underground Economy in the United States: Estimates and 

Implications, Banca Nazionale Del Lavorno 

 Παυλόπουλος Π. , (2002)  Η παραοικονομία στην Ελλάδα (Επανεξέταση) 

 Βαβούρας Ι. , Κούρτης Α. (1991) Παραοικονομία, η έκταση του φαινομένου στην 

Ελλάδα εκδ. Παπαζήσης  

 Παυλόπουλος Π. (1987), Η Παραοικονομία στην Ελλάδα:Μια Πρώτη Ποσοτική 

Οριοθέτηση, ΙΟΒΕ, Αθήνα 

 Βαβούρας Ι. (1990) Παραοικονομία και φοροδιαφυγή, μια πρώτη διερεύνηση της 

μεταξύ τους σχέσης,εκδ. Κριτική 

 Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών (1993) Φορολογικό καθεστώς , παραοικονομία και 

φοροδιαφυγή στην Ελλάδα εκδ. Παπαζήση 

 Καλυβιανάκης Κ. (1993) Φορολογικό καθεστώς, παραοικονομία και φοροδιαφυγή 

στην Ελλάδα εκδ. Παπαζήση 

 Νεγρεπόντη-Δελιβάνη Μαρία (1991) Η οικονομία της παραοικονομίας στην Ελλάδα 

εκδ. Παπαζήση 

 Αθήνα:Iνστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (Ι.Τ.Ε.Π) 

 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας - Βιβλίο Μαθητή Γ’ Λυκείου (Κεφ. 9ο ) ,ΟΕΔΒ 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 Ναστάς Ε. (2007) «Το θεωρητικό πλαίσιο της διάκρισης ανάμεσα στην 

φοροδιαφυγή και την παραοικονομία.» Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας. 

Ανακτήθηκε από http://e-jst.teiath.gr/issue_4_2007/nastas_4.pdf 

http://www.jstor.org/publisher/sje
http://e-jst.teiath.gr/issue_4_2007/nastas_4.pdf


51 | P a g e  

 

 Schneider F. (2006) Shadow Economies and Corruption All Over the World: What 

Do We Really Know. Ανακτήθηκε από http://ftp.iza.org/dp2315.pdf 

 Όμιλος επιχειρήσεων Τότση (2014). Κλίμακες φορολογίας. Ανακτήθηκε από 

http://www.logistis.gr/default.asp?pid=56 

 Κορομηλάς Γ. «Η μάχη των εσόδων κερδίζεται με την αντιμετώπιση της 

φοροδιαφυγής.» Ανακτήθηκε από 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26533&subid=2&pubid=114032372 

 Foroline (2016). Μισθωτοί-Συνταξιούχοι : Φορολογία για τη Δήλωση 2016 

(Φορολογικό έτος 2015). Ανακτήθηκε από http://foroline.gr/archives/2194 

  Δαλιάνης  Β. (2015). Eurostat: Αρνητική πρωτιά της Ελλάδας στην ανεργία - Στο 

48,3% το ποσοστό στους νέους. Πρώτο θέμα  Ανακτήθηκε από 

http://www.protothema.gr/economy/article/513803/eurostat-arnitiki-protia-tis-

elladas-stin-anergia-sto-483-to-pososto-stous-neous-/ 

 Παλαιολόγου Ι. , Κασσάρ Γ. (2003) Εκτίμηση του μεγέθους της 

παραοικονομίας στην Ελλάδα 1960-2000. Σπουδαί,Τόμος 53, Τεύχος 3ο 

Ανακτήθηκε από 

http://spoudai.unipi.gr/index.php/spoudai/article/download/1189/1268 

 Καθημερινή (2010)  Πρωταθλήτρια στα προϊόντα «μαϊμούδες» η Ελλάδα. 

Ανακτήθηκε από : 

http://www.kathimerini.gr/401249/article/oikonomia/epixeirhseis/prwta8lhtri

a-sta-proionta-maimoydes-h-ellada 

 Οδηγός του πολίτη (2014). ΝΟΜΟΣ 4264/2014 – ΦΕΚ Α 118 – 

15.05.2014. Ανακτήθηκε από : http://www.odigostoupoliti.eu/lekes-agores-

ipethrio-lianiko-emporio-paragogi-adies/ 

 Ελληνική Αστυνομία (2014). Στατιστικά στοιχεία. Ανακτήθηκε από 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id

=81&Itemid=73&lang= 

 Ελληνική Στατιστική Αρχή . Στατιστικές. Ανακτήθηκε από : 

http://www.statistics.gr/el/statistics/eco 

 Πετράκης Π. (2013). Η παραοικονομία στην Ελλάδα. Ανακτήθηκε απο 

http://indeepanalysis.gr/?q=node/1654 

http://ftp.iza.org/dp2315.pdf
http://www.logistis.gr/default.asp?pid=56
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26533&subid=2&pubid=114032372
http://foroline.gr/archives/2194
http://www.protothema.gr/economy/article/513803/eurostat-arnitiki-protia-tis-elladas-stin-anergia-sto-483-to-pososto-stous-neous-/
http://www.protothema.gr/economy/article/513803/eurostat-arnitiki-protia-tis-elladas-stin-anergia-sto-483-to-pososto-stous-neous-/
http://spoudai.unipi.gr/index.php/spoudai/article/download/1189/1268
http://www.kathimerini.gr/401249/article/oikonomia/epixeirhseis/prwta8lhtria-sta-proionta-maimoydes-h-ellada
http://www.kathimerini.gr/401249/article/oikonomia/epixeirhseis/prwta8lhtria-sta-proionta-maimoydes-h-ellada
http://www.odigostoupoliti.eu/lekes-agores-ipethrio-lianiko-emporio-paragogi-adies/
http://www.odigostoupoliti.eu/lekes-agores-ipethrio-lianiko-emporio-paragogi-adies/
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=81&Itemid=73&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=81&Itemid=73&lang
http://www.statistics.gr/el/statistics/eco
http://indeepanalysis.gr/?q=node/1654
http://indeepanalysis.gr/?q=node/1654
http://indeepanalysis.gr/?q=node/1654
http://indeepanalysis.gr/?q=node/1654
http://indeepanalysis.gr/?q=node/1654
http://indeepanalysis.gr/?q=node/1654
http://indeepanalysis.gr/?q=node/1654
http://indeepanalysis.gr/?q=node/1654
http://indeepanalysis.gr/?q=node/1654
http://indeepanalysis.gr/?q=node/1654


52 | P a g e  

 

 Έθνος (2008) Το παρεμπόριο απειλεί την οικονομία . Ανακτήθηκε από : 

http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/to_paraemporio_apeilei_tin_oikono

mia-1474602/ 

 Κρίσεις του 20ου αιώνα (2013). Ορισμος οικονομικης κρισης. Ανακτήθηκε από 

http://financialcrises20thcentury.blogspot.gr/2013/02/blog-post.html 

 Μέμος Κ. (2015). Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις στο Σύστημα 

Κοινωνικής Ασφάλισης. Ανακτήθηκε από  

http://www.neasmyrni.gr/Formes/2015/memos.pdf 

 Mihaly Simai (2010). «Το φόντο, τα χαρακτηριστικά  και οι συνέπειες της 

τρέχουσας παγκόσμιας κρίσης και η μετάβαση στον κόσμο μετά την κρίση».  

Ανακτήθηκε από  http://www.southeast-europe.org/pdf/03/DKE_03_G_W_SIMAI-

M_Koutoulakou-M.pdf 

 Η Καθημερινή (2012) Στο 24% του ΑΕΠ η παραοικονομία στην Ελλάδα. 

Ανακτήθηκε από http://www.kathimerini.gr/1526/article/oikonomia/ellhnikh-

oikonomia/sto-24-toy-aep-h-paraoikonomia-sthn-ellada 

 News247 (2013)  Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για την παραοικονομία στην 

Ελλάδα. Ακόμα μια θλιβερή πρωτιά. Ανακτήθηκε από  

http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/oosa-prwtathlhtria-sthn-paraoikonomia-h-

ellada-45-dis-eyrw-h-skiwdhs-oikonomia.2282676.html 

  Το Βήμα (2010) Στα €59 δισ. η παραοικονομία στην Ελλάδα. Ανακτήθηκε από 

http://www.tovima.gr/finance/finance-news/article/?aid=368237 

 Ναυτεμπορική (2015) Πάνω από 41 δισ. ευρώ η παραοικονομία στην Ελλάδα. 

Ανακτήθηκε από http://www.naftemporiki.gr/finance/story/942823/pano-apo-41-

dis-euro-i-paraoikonomia-stin-ellada 

 

 Η Ηλεκτρονική Πύλη της Αρκαδίας (2015) Η Παραοικονομία στην Ελλάδα και 

στην ΕΕ. Ανακτήθηκε από http://www.arcadiaportal.gr/news/i-paraoikonomia-

stin-ellada-kai-stin-ee 

 Newsbomb (2015) Το ελληνικό τρίγωνο των Βερμούδων: Φοροδιαφυγή, 

παραοικονομία, διαφθορά . Ανακτήθηκε 

από  http://www.newsbomb.gr/ellada/apokalypseis/story/632230/to-elliniko-

trigono-ton-vermoydon-forodiafygi-paraoikonomia-diafthora#ixzz4DUz2gCza 

http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/to_paraemporio_apeilei_tin_oikonomia-1474602/
http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/to_paraemporio_apeilei_tin_oikonomia-1474602/
http://financialcrises20thcentury.blogspot.gr/2013/02/blog-post.html
http://www.neasmyrni.gr/Formes/2015/memos.pdf
http://www.southeast-europe.org/pdf/03/DKE_03_G_W_SIMAI-M_Koutoulakou-M.pdf
http://www.southeast-europe.org/pdf/03/DKE_03_G_W_SIMAI-M_Koutoulakou-M.pdf
http://www.kathimerini.gr/1526/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/sto-24-toy-aep-h-paraoikonomia-sthn-ellada
http://www.kathimerini.gr/1526/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/sto-24-toy-aep-h-paraoikonomia-sthn-ellada
http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/oosa-prwtathlhtria-sthn-paraoikonomia-h-ellada-45-dis-eyrw-h-skiwdhs-oikonomia.2282676.html
http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/oosa-prwtathlhtria-sthn-paraoikonomia-h-ellada-45-dis-eyrw-h-skiwdhs-oikonomia.2282676.html
http://www.tovima.gr/finance/finance-news/article/?aid=368237
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/942823/pano-apo-41-dis-euro-i-paraoikonomia-stin-ellada
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/942823/pano-apo-41-dis-euro-i-paraoikonomia-stin-ellada
http://www.arcadiaportal.gr/news/i-paraoikonomia-stin-ellada-kai-stin-ee
http://www.arcadiaportal.gr/news/i-paraoikonomia-stin-ellada-kai-stin-ee
http://www.newsbomb.gr/ellada/apokalypseis/story/632230/to-elliniko-trigono-ton-vermoydon-forodiafygi-paraoikonomia-diafthora#ixzz4DUz2gCza
http://www.newsbomb.gr/ellada/apokalypseis/story/632230/to-elliniko-trigono-ton-vermoydon-forodiafygi-paraoikonomia-diafthora#ixzz4DUz2gCza


53 | P a g e  

 

 Iefimerida (2013) Στα 43, 2 δισ. υπολογίζεται η παραοικονομία στην Ελλάδα για 

το 2013. Ανακτήθηκε από 

http://www.iefimerida.gr/news/104186/%CF%83%CF%84%CE%B1-432 

 

 Ναυτεμπορική (2007). ΥΠΑΝ: Μέτρα κατά του παρεμπορίου. Ανακτήθηκε από  

http://www.naftemporiki.gr/finance/printStory/153666 

 Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης (2014). Νέος νόμος για το υπαίθριο εμπόριο. 

Ανακτήθηκε από  http://www.esmjt.gr/item/271-neosnomos-ypaithrioemporio 

 δikaiologitika (2016). Νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα του 2016 - Τι θα 

πληρώσουν οι φορολογούμενοι. Ανακτήθηκε από 

http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/oikonomia/102650/i-nea-forologiki-klimaka-

gia-ta-eisodimata-tou-2016-ti-tha-plirosoun-oi-forologoymenoi 

 Το βήμα οικονομία (2016). Η νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα του 

2016. Ανακτήθηκε από http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=792151 

 Taxheaven (2016). Τι αλλάζει αναλυτικά στην φορολογία με το νέο νομοσχέδιο - 

Σύγκριση παλαιών και νέων διατάξεων. Ανακτήθηκε από 

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/28806 

 Ανοιχτά βιβλία για έναν ανοιχτό κόσμο (2015). Οικονομική κρίση. Αιτίες και 

αποτελέσματα. Ανακτήθηκε από 

https://el.wikibooks.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%  

 Τράπεζα της Ελλάδας (2012). Η οικονομική κρίση στην Έλλαδα: αίτια & 

επιπτώσεις. Ανακτήθηκε από 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/PRESENTATION_harris_vitas.pdf 

 Ευρετήριο οικονομικών όρων (2016). Φοροδιαφυγή (Tax evasion / Tax 

mitigation). Ανακτήθηκε από https://www.euretirio.com/forodiafygi/ 

 Ευρετήριο οικονομικών όρων (2016). Παραοικονομια. Ανακτήθηκε από 

https://www.euretirio.com/tag/paraikonomia/ 

 e-forologia (2011) Το φαινόμενο της παραοικονομίας (Ανδρέας Γ. Κοψιαύτης) 

Ευρετήριο οικονομικών όρων Ανακτήθηκε από https://www.e-

forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=108536 

http://www.naftemporiki.gr/finance/printStory/153666
http://www.esmjt.gr/item/271-neosnomos-ypaithrioemporio
http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/oikonomia/102650/i-nea-forologiki-klimaka-gia-ta-eisodimata-tou-2016-ti-tha-plirosoun-oi-forologoymenoi
http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/oikonomia/102650/i-nea-forologiki-klimaka-gia-ta-eisodimata-tou-2016-ti-tha-plirosoun-oi-forologoymenoi
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=792151
https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/28806
https://el.wikibooks.org/wiki/Οικονομική_κρίση._Αιτίες_και_αποτελέσματα
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/PRESENTATION_harris_vitas.pdf
https://www.euretirio.com/tag/paraikonomia/
https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=108536
https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=108536


54 | P a g e  

 

 Υουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας(2013). Ερμηνευτική Εγκύκλιος για 

την εφαρμογή διατάξεων αντιμετώπισης παρεμπορίου- Σύσταση Συντονιστικού 

Κέντρου Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Α.Π).  

Ανακτήθηκε από http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2013/11/bl1of-gh4.pdf 

 Περιφερειακή ενότητα Άρτας (2014). ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4264 (ΦΕΚ Α 118 

15.5.2014). Ανακτήθηκε από 

www.peartas.gov.gr/anaptiksis/emporiou/N_4264_2014.doc 

 ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ (2015). Μάυρη αγορά. Ανακτήθηκε από 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7_%

CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC 

 Taxheaven (2014). ΚΕΠΕ: Στο 44,6% η φορολόγηση των επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα - Ο υψηλός φορολογικός συντελεστής στις επιχειρήσεις δεν φέρνει 

έσοδα. Ανακτήθηκε από https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/20353 

 Taxheaven (2013). Ερμηνευτική Εγκύκλιος για την εφαρμογή διατάξεων 

αντιμετώπισης παρεμπορίου- Σύσταση Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης 

Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Α.Π). Ανακτήθηκε από 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17477 

 ΤΑ ΝΕΑ (2010). 20 δισ. ευρώ τον χρόνο ο τζίρος του παρεμπορίου. Ανακτήθηκε 

απο http://www.tanea.gr/news/economy/article/4571533/?iid=2 

 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (2010). Πληγή αγιάτρεφτη. Ανακτήθηκε από 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=134000 

 Kavala Net (2016).  Κοινή πρωτοβουλία κατά του παρεμπορίου – Από 

Επιμελητήριο, Εμπορικό Σύλλογο και Βιοτέχνες Καβάλας. Ανακτήθηκε από 

http://www.kavalanet.gr/enimerosi/news_static/1314406450.php 

 TVXS (2012). Μέτρα για παρεμπόριο - Αντιδράσεις για το ιδιώνυμο των 

μεταναστών. Ανακτήθηκε από http://tvxs.gr/news/ellada/apodidoyn-ratsistiki-

diastasi-sta-nea-metra-kata-ton-metanaston 

 Taxheaven (2015). Πως θα φορολογηθούν οι αμειβόμενοι με μπλοκάκι - Ανάλυση 

και παραδείγματα ((Ενημερωμένο) Πως θα φορολογηθούν οι αμειβόμενοι με 

http://www.peartas.gov.gr/anaptiksis/emporiou/N_4264_2014.doc
https://el.wikipedia.org/wiki/Μαύρη_αγορά
https://el.wikipedia.org/wiki/Μαύρη_αγορά
https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/20353
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17477
http://www.tanea.gr/news/economy/article/4571533/?iid=2
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=134000
http://www.kavalanet.gr/enimerosi/news_static/1314406450.php
http://tvxs.gr/news/ellada/apodidoyn-ratsistiki-diastasi-sta-nea-metra-kata-ton-metanaston
http://tvxs.gr/news/ellada/apodidoyn-ratsistiki-diastasi-sta-nea-metra-kata-ton-metanaston


55 | P a g e  

 

μπλοκάκι - Ανάλυση και παραδείγματα). Ανακτήθηκε από 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20256 

 Ελλήνικη Στατιστική Αρχή (2016). Πληθυσμός 15+ (κατάσταση απασχόλησης) 

(Σύνολο Χώρας) ( 1ο Τρίμηνο 2001 - 1ο Τρίμηνο 2016 ). Ανακτήθηκε από 

http://www.statistics.gruts_action=%2Fsearch%2Fsearch&_3_format=&_3_andO

perator=true&_3_formDate=1467657691886&_3_folderId=&_3_cur=8 

 Τράπεζα της Ελλάδος (2011). Οικονομικό δελτίο τεύχος 35. Ανακτήθηκε από 

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/oikodelt201106.pdf 

 ΕΘΝΟΣ (2008). Το παραεμπόριο απειλεί την οικονομία. Ανακτήθηκε από 

http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/to_paraemporio_apeilei_tin_oikonomia-

1474602/ 

  Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (2015). Κίνητρα για χρήση πλαστικού χρήματος στη μάχη κατά 

της φοροδιαφυγής. Ανακτήθηκε απο 

http://www.kathimerini.gr/808316/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/kinhtra-

gia-xrhsh-plastikoy-xrhmatos-sth-maxh-kata-ths-forodiafyghs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20256
http://www.statistics.gr/documents/20181/987494/01.+Πληθυσμός+15%2B+%28κατάσταση+απασχόλησης%29+%28Σύνολο+Χώρας%29+%28+1ο+Τρίμηνο+2001+-+1ο+Τρίμηνο+2016+%29/5f3c77d1-7490-44fb-9993-272fce7285e4?version=1.0
http://www.statistics.gr/documents/20181/987494/01.+Πληθυσμός+15%2B+%28κατάσταση+απασχόλησης%29+%28Σύνολο+Χώρας%29+%28+1ο+Τρίμηνο+2001+-+1ο+Τρίμηνο+2016+%29/5f3c77d1-7490-44fb-9993-272fce7285e4?version=1.0
http://www.statistics.gr/documents/20181/987494/01.+Πληθυσμός+15%2B+%28κατάσταση+απασχόλησης%29+%28Σύνολο+Χώρας%29+%28+1ο+Τρίμηνο+2001+-+1ο+Τρίμηνο+2016+%29/5f3c77d1-7490-44fb-9993-272fce7285e4?version=1.0
http://www.statistics.gr/documents/20181/987494/01.+Πληθυσμός+15%2B+%28κατάσταση+απασχόλησης%29+%28Σύνολο+Χώρας%29+%28+1ο+Τρίμηνο+2001+-+1ο+Τρίμηνο+2016+%29/5f3c77d1-7490-44fb-9993-272fce7285e4?version=1.0
http://www.statistics.gr/el/statistics/eco?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_advancedSearch=false&_3_documentsSearchContainerPrimaryKeys=20_PORTLET_1332562%2C20_PORTLET_1092078%2C20_PORTLET_1091175%2C20_PORTLET_1091357%2C20_PORTLET_1091413%2C20_PORTLET_1092183%2C20_PORTLET_1092365%2C20_PORTLET_1091259%2C20_PORTLET_1091231%2C20_PORTLET_1091861%2C20_PORTLET_1091987%2C20_PORTLET_1092029%2C20_PORTLET_1092141%2C20_PORTLET_1092246%2C20_PORTLET_1235240%2C20_PORTLET_1235170%2C20_PORTLET_1235180%2C20_PORTLET_1235190%2C20_PORTLET_1235200%2C20_PORTLET_1235210&_3_keywords=ΑΝΕΡΓΙΑ&_3_delta=20&_3_resetCur=false&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch&_3_format=&_3_andOperator=true&_3_formDate=1467657691886&_3_folderId=&_3_cur=8
http://www.statistics.gr/el/statistics/eco?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_advancedSearch=false&_3_documentsSearchContainerPrimaryKeys=20_PORTLET_1332562%2C20_PORTLET_1092078%2C20_PORTLET_1091175%2C20_PORTLET_1091357%2C20_PORTLET_1091413%2C20_PORTLET_1092183%2C20_PORTLET_1092365%2C20_PORTLET_1091259%2C20_PORTLET_1091231%2C20_PORTLET_1091861%2C20_PORTLET_1091987%2C20_PORTLET_1092029%2C20_PORTLET_1092141%2C20_PORTLET_1092246%2C20_PORTLET_1235240%2C20_PORTLET_1235170%2C20_PORTLET_1235180%2C20_PORTLET_1235190%2C20_PORTLET_1235200%2C20_PORTLET_1235210&_3_keywords=ΑΝΕΡΓΙΑ&_3_delta=20&_3_resetCur=false&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch&_3_format=&_3_andOperator=true&_3_formDate=1467657691886&_3_folderId=&_3_cur=8
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/oikodelt201106.pdf
http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/to_paraemporio_apeilei_tin_oikonomia-1474602/
http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/to_paraemporio_apeilei_tin_oikonomia-1474602/
http://www.kathimerini.gr/808316/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/kinhtra-gia-xrhsh-plastikoy-xrhmatos-sth-maxh-kata-ths-forodiafyghs
http://www.kathimerini.gr/808316/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/kinhtra-gia-xrhsh-plastikoy-xrhmatos-sth-maxh-kata-ths-forodiafyghs


56 | P a g e  

 

 



 

 

 


