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Περύληψη 

 

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπφ λα δηεξεπλεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε 

επίπησζε πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη δηάθνξεο πξνζπάζεηεο πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο 

ζε κηα νηθνλνκία θαη εηδηθφηεξα ζηελ πξνζθνξά παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ζηα 

έζνδα ηνπ θξάηνπο. Γηεμάγνπκε εθηεηακέλε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ 

ζρεηηθψλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο εθπνλεζεί θαη ζηε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηνχκε έλα ππνινγηζηηθφ κνληέιν πξνζνκνίσζεο, έρνληαο σο βαζηθφ ζηφρν 

λα εμεηάζνπκε γηα πνηεο πηζαλφηεηεο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ησλ πνιηηψλ θαη γηα πνην 

χςνο πξνζηίκνπ ειαρηζηνπνηείηαη ε θνξνδηαθπγή, βειηηζηνπνηνχληαη ηα θνξνινγηθά 

έζνδα ηνπ θξάηνπο θαη νδεγνχκαζηε ζε πςειά επίπεδα ζπζζσξεπκέλνπ θεθαιαίνπ 

θαη πξνζθνξάο εξγαζίαο. Η κεζνδνινγία καο δαλείδεηαη ζηνηρεία απφ πξνγελέζηεξα 

κνληέια πξνζνκνίσζεο ηεο νηθνλνκίαο, ζηα νπνία γίλνληαη νη απαξαίηεηεο 

πξνζζήθεο. Τα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ κνληέινπ θαη ηα ππνινγηζηηθά 

πεηξάκαηα πνπ δηελεξγήζεθαλ δίλνπλ ζαθή ζηνηρεία γηα ηε δηαθχκαλζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο αλάινγα κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηεο. 
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1. Ειςαγωγό 

 

Η θνξνδηαθπγή είλαη έλα δήηεκα πνπ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θάζε 

ρψξαο ηνπ θφζκνπ, ελψ ε ζεσξεηηθή αλάιπζή ηνπ θαη ε πξαθηηθή αληηκεηψπηζή ηνπ 

έρεη θαηά θαηξνχο απαζρνιήζεη αθαδεκατθνχο θαη εξεπλεηέο παγθνζκίσο. Οη 

ζπλέπεηεο ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη πνιιέο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δηαθέξνπλ απφ 

ηελ πξνθαλή, πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ απψιεηα εζφδσλ γηα ην θξάηνο. Άιισζηε, 

φπσο θαη ηα πεξηζζφηεξα θαηλφκελα ηνπ ζχγρξνλνπ νηθνλνκηθνχ θφζκνπ, δείρλεη λα 

επεξεάδεη θαη λα επεξεάδεηαη απφ πνιιέο πηπρέο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ελφο θξάηνπο. Έλα εξψηεκα πνπ δείρλεη λα δηαηππψλεηαη ζπρλά ζηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία είλαη πφζν θνζηίδεη θαη θαηά επέθηαζε πφηε ζπκθέξεη ε πξνζπάζεηα γηα 

ηελ πάηαμε ηεο παξάλνκεο απνθπγήο θφξσλ. Όια ηα παξαπάλσ ζπλεγνξνχλ ζην φηη 

θάζε πξνζπάζεηα εμήγεζεο, πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

θνξνδηαθπγήο κπνξεί λα πξνζθέξεη θάηη ζηελ επηηπρεκέλε ζθηαγξάθεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο.  

Πέξα απφ ηελ φπνηα εθηεηακέλε θαη εκπεξηζηαησκέλε ζεσξεηηθή, αλαιπηηθή 

αλαζθφπεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ππάξρεη έληνλε αλάγθε θαη γηα πξαθηηθή θαη 

πνζνηηθή εθηίκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ κε ηε ρξήζε ελφο καζεκαηηθψλ κνληέισλ. 

Άιισζηε, πέξα απφ ηελ αδηακθηζβήηεηε παξειζνχζα εκπεηξία, ηα κνληέια πνπ 

απνδίδνπλ κε επηηπρία θαη ξεαιηζκφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη απηά πνπ κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηηο δηαηππσκέλεο ζέζεηο ή θαη λα ηηο ακθηζβεηήζνπλ, δεκηνπξγψληαο 

πξφζθνξν έδαθνο γηα πεξαηηέξσ έξεπλεο. Υπφ ην πξίζκα απηφ, ζηελ παξνχζα 

εξγαζία, αθνχ κειεηεζεί ζεσξεηηθά ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο, πινπνηείηαη έλα 

καζεκαηηθφ κνληέιν πξνζνκνίσζεο κέξνπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

θνξνινγνχκελσλ κηαο εηθνληθήο ρψξαο, κε εηζνδήκαηα απφ ειεχζεξα επαγγέικαηα ή 

απφ κηζζνχο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, νη νπνίνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθξχςνπλ 

κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπο κε ζθνπφ ηε ρακειφηεξε θνξνιφγεζή ηνπο. Οη 

θνξνινγνχκελνη ζπκπεξηθέξνληαη σο πξάθηνξεο, ελψ δε ζπκκεηέρνπλ νη δεκφζηνη 

ππάιιεινη, θαζψο ζεσξείηαη φηη ν θφξνο ηνπο παξαθξαηείηαη θαη δελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα απνθξχςνπλ έζνδα. Τν κνληέιν ρξεζηκνπνηεί θάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο 

εμηζψζεηο αιιά θαη ηε γεληθφηεξε ινγηθή ηνπ κνληέινπ ησλ Altig θαη Carlstrom 
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(1996), ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ βαζίδεηαη ζε απηφ ησλ Auerbach θαη Kotlikoff 

(1987). Σηνλ ππξήλα ησλ ππνινγηζκψλ βξίζθεηαη ε ζπλάξηεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο 

(utility) ησλ θνξνινγνχκελσλ. Απηή εμαξηάηαη απφ ηα επίπεδα ηεο θαηαλάισζεο, 

ησλ σξψλ εξγαζίαο θαη ησλ θιεξνδνηεκάησλ πνπ ζεσξνχλ σο βέιηηζηα νη 

πξάθηνξεο, ελψ βαζηθνί πεξηνξηζκνί είλαη ν εκεξήζηνο ρξφλνο θαη ην εηήζην 

δηαζέζηκν θεθάιαην ηνπ θάζε θνξνινγνχκελνπ. Φξεζηκνπνηνχληαη ζηαζεξέο ηηκέο 

γηα ην επίπεδν ησλ επηηνθίσλ θαη ν θφξνο ππνινγίδεηαη εμσγελψο. Οη 

θνξνινγνχκελνη ρσξίδνληαη ζε νκάδεο, αλάινγα κε ην χςνο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο, 

ελψ ηα δψξα θαη ηα θιεξνδνηήκαηα κεηαμχ γνλέσλ θαη ηέθλσλ δίλνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο. Δμεηάδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα κηαο κφλν γεληάο, ελψ 

έρεη πξνζηεζεί κηα λέα αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ε νπνία θαζνξίδεη γηα θάζε ηχπν 

θνξνινγνχκελνπ, ην επίπεδν θνξνδηαθπγήο. Δμσγελψο πξνζδηνξίδεηαη θαη ε 

πηζαλφηεηα ειέγρνπ ησλ δειψζεσλ πνπ ππνβάιινληαη, θαζψο επίζεο θαη ην πνζνζηφ 

ηνπ επηβαιιφκελνπ πξνζηίκνπ. Τα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ πξνθχπηνπλ ηφζν 

απφ ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ ηεο θάζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο, φζν θαη απφ ηε 

ζχγθξηζε ησλ ζπγθεληξσηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκίαο πνπ ππνινγίδνληαη.  

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο 

βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ηε δηαδηθαζία πξνζνκνίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο φζν θαη ην ηδηαίηεξν θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο, φπσο απηφ 

πεξηγξάθεηαη ζηε βηβιηνγξαθία. Καηφπηλ απηνχ, ε ζπιινγή θαη ε ζπγθξηηηθή 

αληηπαξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ δίλεη ην κνληέιν γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο 

πηζαλφηεηαο ειέγρνπ θαη ηνπ πξνζηίκνπ, ζπληεινχλ ζην λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα 

βέιηηζηα επίπεδα ζηηο αληίζηνηρεο κεηαβιεηέο θαη λα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο 

γηα ηε ζκίθξπλζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο θνξνδηαθπγήο. Η ζπκβνιή ινηπφλ 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη:  

 Η βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πεγψλ πεξί ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζνκνηψζεσλ κε καζεκαηηθά κνληέια αιιά θαη ηεο θνξνδηαθπγήο.  

 Η δεκηνπξγία ελφο καζεκαηηθνχ κνληέινπ πνπ βαζίδεηαη ζε άιια 

αλαγλσξηζκέλεο αμίαο θαη είλαη ηθαλφ κε ηα απνηειέζκαηά ηνπ λα ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο. 

 Η παξάζεζε πξνηάζεσλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε 

ζηαδηαθή θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο. 
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Η εθηέιεζε ηνπ κνληέινπ δείρλεη φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο βέιηηζηεο ηηκέο 

ηφζν γηα ηελ πηζαλφηεηα ειέγρνπ φζν θαη γηα ην πξφζηηκν νη νπνίεο ειαρηζηνπνηνχλ 

ην πνζνζηφ απφθξπςεο εηζνδήκαηνο απφ ηνπο πξάθηνξεο, ελψ πξνο ηε ζεηηθή 

θαηεχζπλζε κπνξνχλ πνιιέο θνξέο λα νδεγήζνπλ θαη πξνζπάζεηεο φπσο ε αιιαγή 

ηεο θνξνινγηθήο θιίκαθαο ή ε επηβξάβεπζε ησλ «έληηκσλ» δειψζεσλ ζε πεξίπησζε 

ειέγρνπ.  

Σην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ πξνζπαζεηψλ ηφζν ηεο κνληεινπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο φζν θαη ηεο 

κειέηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο. Σην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ην 

κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξνζνκνίσζε θαη ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα 

εμεηαζζνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα, ελψ ζην ηειεπηαίν 

θεθάιαην θαηαγξάθνληαη νη παξαδνρέο πνπ έγηλαλ θαζψο νη πξννπηηθέο γηα επέθηαζε 

ηεο έξεπλαο κειινληηθά. 
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2. Βιβλιογραφικό αναςκόπηςη 

 

Κίλεηξν γηα ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο απνηέιεζε ηφζν ε εθηεηακέλε 

βηβιηνγξαθία φζν θαη ε πνηθηινκνξθία ηεο πξνζνκνίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο. Όπσο πεξηγξάθεηαη 

παξαθάησ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα καζεκαηηθά κνληέια έρνπλ απνδεηρζεί 

εμαηξεηηθά εξγαιεία γηα ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνχλ πνιιέο πηπρέο 

κηαο νηθνλνκίαο. Η θνξνδηαθπγή δε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη εμαίξεζε, ελψ 

παξνπζηάδεη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ κηα απφπεηξα κνληεινπνίεζήο ηεο ιφγσ ηεο 

πιεζψξαο ησλ πνηνηηθψλ, αζηάζκεησλ παξαγφλησλ πνπ ελζσκαηψλεη. 

 

2.1. Μοντελοποίηςη οικονομικήσ δραςτηριότητασ 

 

Η φιν θαη απμαλφκελε ηζρχο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ επειημία ηεο επηζηήκεο ησλ καζεκαηηθψλ έρεη δψζεη ζε εξεπλεηέο πνηθίισλ 

εηδηθνηήησλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάζνπλ κνληέια πξνζνκνίσζεο δηαθφξσλ 

πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ. Τα καζεκαηηθά κνληέια, κε ηνπο πεξίπινθνπο θαη ζπρλά 

επαλαιακβαλφκελνπο ππνινγηζκνχο ηνπο, δίλνπλ απαληήζεηο ζε ππνζεηηθά, 

κειινληηθά εξσηήκαηα κε αμηνζεκείσηε πηζηφηεηα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο 

εξεπλεηήο ζα κπνξέζεη λα αληηζηνηρίζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε κηα νκάδα 

καζεκαηηθψλ εμηζψζεσλ, ν ππνινγηζηήο ζα θάλεη ηνπο, πνιιέο θνξέο ρηιηάδεο 

ππνινγηζκνχο, κε πνιιαπινχο επαλαιεπηηθνχο βξφρνπο θαη ζα παξάγεη ηα 

αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα. Ο εξεπλεηήο κε ηε ζεηξά ηνπ πξνζπαζεί λα αμηνινγήζεη 

θαη λα εξκελεχζεη ηα λνχκεξα, κε ηειηθφ ζηφρν θπζηθά ηελ εμαγσγή εξεπλεηηθά 

αμηνπνηήζηκεο πιεξνθνξίαο. 

Αληίζηνηρε ηερλνγλσζία ρξεζηκνπνηείηαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα γηα ηελ εμήγεζε 

ή θαη πξφγλσζε νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ, δξάζεσλ θαη αληηδξάζεσλ. Γελ είλαη ιίγεο 

νη πξνζπάζεηεο πξνζνκνίσζεο θαη θαηαλφεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κεξψλ ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δίηε 

πξφθεηηαη γηα επελδπηέο ζε κηα νηθνλνκία, γηα θαηαλαισηέο κηαο αγνξάο, γηα 

εξγαδφκελνπο ή γηα θνξνινγνχκελνπο, ην ελδηαθέξνλ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πηζαλέο 
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αληηδξάζεηο ηνπο ζε θάπνηα ελδερφκελε αιιαγή ή απιψο λα ραξηνγξαθεζεί ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, μεπεξλάεη ηνπο αθαδεκατθνχο θφιπνπο θαη αθνξά έληνλα ηα 

νηθνλνκηθά θαη δηαρεηξηζηηθά ζηειέρε νξγαληζκψλ, εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ θαη 

θπβεξλήζεσλ. 

Η κνληεινπνίεζε ηεο νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κηαο ρψξαο, 

πφζν κάιινλ νιφθιεξεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο, είλαη δηαδηθαζία απαηηεηηθή, ε νπνία 

ελέρεη πνιινχο ζπκβηβαζκνχο. Οη παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζην 

καζεκαηηθφ κνληέιν είλαη πνιιέο θαη ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο κε ηξφπνπο πνπ 

δχζθνια πεξηγξάθνληαη, αθφκε θαη κε ηηο πην πεξίπινθεο ζπλαξηήζεηο. Δπηπξφζζεηε 

δπζθνιία απνηειεί ε πνζνηηθή απεηθφληζε θαζαξά πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ ηεο 

νηθνλνκίαο κε φξηα θαη πεδία ηηκψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο ή ε θαηλνκεληθά 

παξάινγε ζπκπεξηθνξά ησλ επελδπηψλ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ζπλαηζζεκαηηθά 

θίλεηξα. Γηα ηα κνληέια πνπ επηρεηξνχλ δπλακηθή, δηαρξνληθή αλαπαξάζηαζε 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απαηηείηαη πξνζεθηηθή αλάιπζε δεκνγξαθηθψλ θαη 

άιισλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα απεηθνληζηεί κε ζρεηηθή πηζηφηεηα ε 

εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ κειεηάηαη, ελψ ηδηαίηεξεο κέξηκλαο πξέπεη λα ηχρνπλ θαη 

νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ γελεψλ κεηαμχ ηνπο. 

 

2.1.1. Μελϋτη τησ επύπτωςησ φόρων. 

Δδψ θαη πνιιά ρξφληα γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα πξνζνκνησζεί ε ακεξηθάληθε 

θπξίσο νηθνλνκία πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε επίδξαζε κηαο θνξνινγηθήο αιιαγήο. 

Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα ηα κνληέια απηά είλαη ην 

γεγνλφο φηη πνιιέο θνξέο ε πξνζδνθψκελε επίπησζε κηαο θνξνινγηθήο ξχζκηζεο 

απνθιίλεη απφ ηελ πξαγκαηηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκίαο. Μπνξεί, δειαδή, ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν κηαο ηξνπνπνίεζεο λα νξίδεη έλα πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα 

αιιά ε θαζεκεξηλφηεηα λα απνδείμεη φηη ην πξαγκαηηθφ απνηέιεζκα είλαη ηειείσο 

δηαθνξεηηθφ (Fullerton & Metcalf 2002). Υπάξρνπλ, γηα παξάδεηγκα, πεξηπηψζεηο 

θφξσλ νη νπνίνη ζεζπίδνληαη γηα λα επηβαξχλνπλ ηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα κηαο 

νηθνλνκίαο αιιά θαηαιήγνπλ λα κεηαθπιίνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο. Οη 
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πξνζνκνηψζεηο θαινχληαη λα δείμνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ απηφ ην παξάδνμν, ην νπνίν 

πνιιέο θνξέο δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί απφ ην λνκνζέηε.  

Η ζχγρξνλε ηάζε ζηελ κνληεινπνίεζε θαη κειέηε ηεο επίπησζεο θφξσλ (tax 

incident) είλαη ηα κεγάια ππνινγηζηηθά κνληέια ζηα νπνία θαζνξίδνληαη 

ζπλαξηεζηαθέο δνκέο γηα πνιιέο νκάδεο πξαθηφξσλ, κε δηαθνξεηηθνχο παξαγσγηθνχο 

παξάγνληεο θαη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο. Παξφια απηά, ρξήζηκεο απαληήζεηο 

κπνξνχλ λα δνζνχλ θαη απφ κηθξήο θιίκαθαο κνληέια ηα νπνία κπνξνχλ λα ιπζνχλ 

κε αλαιπηηθέο κεζφδνπο. Η βαζηθή αξρή απηψλ ησλ κνληέισλ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ελφο ζπλφινπ εμηζψζεσλ παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, ε κεηαηξνπή ηνπο ζε 

γξακκηθέο, ζπλήζσο απινχζηεξεο κνξθήο θαη ηειηθά ε επίιπζή ηνπο κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα πεξηγξάθεηαη ηθαλνπνηεηηθά ε επίπησζε θφξνπ. Η κεηαηξνπή ησλ κε 

γξακκηθψλ εμηζψζεσλ ζε γξακκηθέο ιέγεηαη γραμμικοποίηζη με λογαρίθμηζη (log-

linearization) (Jones 1965), θαζψο απαηηείηαη πξψηα ν ππνινγηζκφο ησλ θπζηθψλ 

ινγαξίζκσλ θαη έπεηηα ε παξαγψγηζή ηνπο. Η ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο 

ηφζν ζε κηθξά κνληέια φζν θαη ζε ππνινγηζηηθά κεγάιεο θιίκαθαο.  

 

2.1.2. Τύποι μοντϋλων 

Όπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά απφ ηνπο Fullerton θαη Metcalf (2002), ππάξρνπλ 

δηάθνξεο κέζνδνη πξνζέγγηζεο κηαο πξνζνκνίσζεο, ηφζν απφ ηερληθήο πιεπξάο φζν 

θαη απφ ζεσξεηηθήο. Οη δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο κνληέισλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηε κειέηε ηεο επίπησζεο θφξσλ θαη εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ πνπ δηαθξίλνληαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ. Βεβαίσο, ε απφθαζε γηα ηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ εμαξηάηαη απφ ηε θχζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ βξίζθεηαη ππφ έξεπλα. 

 

 Μονηέλα Μερικής Ιζορροπίας (Partial Equilibrium Models): Δδψ θαηαηάζζνληαη 

ηα κνληέια ζηα νπνία κεηαβιεηέο φπσο ην επηηφθην θαη ην επίπεδν ησλ κηζζψλ 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαηά πεξίπησζε εμσγελείο θαη ζηαζεξέο, ελψ δελ 

απαηηείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ζπγθεθξηκέλεο εμίζσζεο παξαγσγήο ηεο κνξθήο 

Cobb-Douglas ή ηεο κνξθήο Constant Elasticity of Substitution (CES). Αξθεί ε 

ρξήζε κηαο νπνηαζδήπνηε ζπλάξηεζεο Σηαζεξψλ Απνδφζεσλ Κιίκαθαο 
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(Constant Returns to Scale) γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ παξαγσγηθνχ ηνκέα ζην 

κνληέιν.  

Αλάινγα κε ηελ επίπησζε πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί, ζρεκαηίδνληαη θαη 

ιχλνληαη νη εμηζψζεηο, ζπλήζσο κε ηε κέζνδν ηεο γξακκηθνπνίεζεο κε 

ινγαξίζκεζε θαη αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα. Πξφθεηηαη θαηά θχξην ιφγν γηα 

κνληέια ζηαηηθά, κεκνλσκέλνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ, κηθξήο θιίκαθαο, ρσξίο 

κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ζην παξαγφκελν πξντφλ, κε έλαλ ή δπν παξαγσγηθνχο 

ηνκείο. Αλ θαη απηνχ ηνπ είδνπο ηα κνληέια κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ εθηηκήζεηο 

γηα ηελ νηθνλνκηθή επίπησζε κηθξψλ θαηά βάζε θνξνινγηθψλ αιιαγψλ, κπνξνχλ 

παξφια απηά λα δψζνπλ απαληήζεηο ζε πνιινχο, ελδηαθέξνληεο ελλνηνινγηθνχο 

πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ θνξνινγηθή επίπησζε ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία.  

 Μονηέλα Γενικής Ιζορροπίας Μεγάλης Κλίμακας (Large-Scale Computable 

General Equilibrium Models): Σηα κνληέια απηά ζπγθαηαιέγνληαη φια εθείλα ζηα 

νπνία φιεο νη ηηκέο θαζνξίδνληαη απφ θξηηήξηα ζχγθιηζεο. Η εμίζσζε ηεο 

παξαγσγήο είλαη ηεο κνξθήο Cobb-Douglas ή ηεο κνξθήο CES, ελψ κηα 

αληίζηνηρε (CES) εμίζσζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί θαη ε ζπλνιηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. Η επίιπζε ηνπ κνληέινπ πνπ ζπλήζσο 

ζπλδπάδεη log-linearization κε ππνινγηζηηθή βειηηζηνπνίεζε κπνξεί λα δψζεη 

ζηνηρεία γηα ηελ επίδξαζε κεγάισλ θνξνινγηθψλ αιιαγψλ ζηελ νηθνλνκία γηα 

θάζε παξαγσγηθφ ηνκέα. Δίλαη ζχλεζεο ηα κνληέια γεληθήο ηζνξξνπίαο λα είλαη 

δπλακηθά, λα «ηξέρνπλ» δειαδή γηα πνιιά ρξφληα θη φρη κφλν γηα κηα 

κεκνλσκέλε ρξνληθή ζηηγκή, φπσο ηα ζηαηηθά. Σε αληίζεζε, ινηπφλ, κε ηα 

ζηαηηθά κνληέια κεξηθήο ηζνξξνπίαο, φπνπ ε έξεπλα αθνξά κηα ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή θαη εζηηάδεηαη ζπλήζσο ζηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

πξαθηφξσλ αλ νη αξρηθέο ηηκέο ζηηο εμσγελείο κεηαβιεηέο είλαη δηαθνξεηηθέο, ζηα 

δπλακηθά ππνινγηζηηθά κνληέια κπνξεί λα δηεξεπλεζεί ε κεηαζηξνθή ζηηο 

ζπλήζεηεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο νηθνλνκηθήο κεηαξξχζκηζεο. 

Μηα εηδηθή θαηεγνξία ησλ δπλακηθψλ κνληέισλ γεληθήο ηζνξξνπίαο είλαη απηά 

κε επηθαιππηφκελεο γεληέο θαηαλαισηψλ (Overlapping Generations-OLG 

models), ηα νπνία αλαιχζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθηελψο απφ ηνπο Kotlikoff 

θαη Summers (1987). Σηα κνληέια απηά εξεπλάηαη κηα δηαρξνληθή 
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βειηηζηνπνίεζε ηνπ εηζνδήκαηνο δηα βίνπ, γηα δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο, 

ζπλήζσο κε πξφβιεςε γηα απνηακίεπζε θαη επέλδπζε. Γίλεηαη έηζη εθηθηή ε 

ζπλαιιαγή κεηαμχ ησλ γελεψλ, ελψ κε ηελ πξνζζήθε ησλ νκάδσλ θαηαλαισηψλ 

κε δηαθνξνπνίεζε ζηα πξνθίι κηζζνδνζίαο θαη ζηηο ινηπέο θαηαλαισηηθέο 

ζπλήζεηεο πνπ έγηλε ζηα κνληέια ησλ Fullerton θαη Rogers (1993), θαη Altig et al. 

(2001), θαηέζηε δπλαηφ λα κειεηεζνχλ νη θνξνινγηθέο επηπηψζεηο ζην δηα βίνπ 

εηζφδεκα γηα θάζε ειηθία δηαθνξεηηθψλ εηζνδεκαηηθψλ νκάδσλ.  

Όπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, ηα ππνινγηζηηθά κνληέια γεληθήο ηζνξξνπίαο 

είλαη απαξαίηεηα γηα λα απνθαιπθζνχλ ιεπηνκέξεηεο γηα θάζε έλαλ απφ πνιινχο 

ηνκείο παξαγσγήο θαη πνιιέο νκάδεο θαηαλαισηψλ πνπ πξνζθέξνπλ 

δηαθνξεηηθνχο παξαγσγηθνχο παξάγνληεο (θεθάιαην, εξγαζία) θαη επηδεηθλχνπλ 

δηαθνξεηηθέο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο. 

 

2.2. Η φοροδιαφυγή 

 

Αλ θαη πξφθεηηαη γηα εγλσζκέλν θαη επξέσο κειεηεκέλν πξφβιεκα φισλ ζρεδφλ 

ησλ νηθνλνκηψλ ηνπ θφζκνπ, ε θνξνδηαθπγή απαζρνιεί αθφκε πνιινχο νηθνλνκηθνχο 

επηζηήκνλεο νη νπνίνη έρνπλ επηρεηξήζεη λα ηελ θαηαγξάςνπλ, λα ηελ αηηηνινγήζνπλ 

θαη λα ηελ εξκελεχζνπλ. Τν δεηνχκελν βεβαίσο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ηα βξαρππξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ 

νη ηζχλνληεο ηεο θάζε θπβέξλεζεο γηα ζέκαηα εζληθήο νηθνλνκίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

ηελ αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά. Γπζηπρψο, ε ηάζε ησλ πνιηηψλ λα απνθεχγνπλ 

ηε θνξνιφγεζε δελ είλαη θάηη πνπ γελλάηαη κφλν θαηφπηλ νξζνινγηθήο ζεψξεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζέζεο, αιιά πξνθχπηεη ζπλήζσο θαη απφ 

ςπρνινγηθνχο θαη ζπλαηζζεκαηηθνχο παξάγνληεο (Roth, Scholz & Witte 1989a, 

1989b), νη νπνίνη δελ κπνξνχλ εχθνια λα πξνβιεθζνχλ θαη λα αλαδηακνξθσζνχλ απφ 

ηνπο επηζηεκνληθνχο αλαιπηέο θαη ζπκβνχινπο.  
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2.2.1. Διϊκριςη βαςικών εννοιών 

Πξηλ αθφκε γίλεη αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ηνπο πνιίηεο ζηελ απφθαζε 

λα θνξνδηαθχγνπλ, αμίδεη λα γίλεη κηα δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο ίδηαο 

ηεο έλλνηαο. Ο Sandmo (2004) νξίδεη ηελ δηαθπγή θαη ηελ απνθπγή απφ ηνπο θφξνπο 

σο έλλνηεο δηαθνξεηηθέο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, ε δηαθπγή ζπληζηά 

παξάλνκε ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ νπζία απνηειεί ζθφπηκε απφθξπςε απφ ηηο αξρέο 

θνξνινγεηέσλ εηζνδεκάησλ ή ζπλαιιαγψλ, ελψ ε απνθπγή ζπκβαίλεη φηαλ γίλεηαη 

εθκεηάιιεπζε λνκνζεηηθψλ θελψλ, γλσζηά θαη σο «παξάζπξα», γηα ηελ κεηαηξνπή 

ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ζε αθνξνιφγεην ή ζε θνξνινγεηέν κε ρακειφηεξν 

ζπληειεζηή. Η απνθπγή δελ απνηειεί αμηφπνηλε πξάμε αλ θαη ελ γέλεη δελ είλαη νξζή 

εζηθά. Ίζσο κάιηζηα κηα αμηφπνηλε πξάμε φπσο ε παξάλνκα αδήισηε εξγαζία ελφο 

βαθέα, λα είλαη θνηλσληθά νξζφηεξε ζε αληηδηαζηνιή κε κηα λνκφηππε, νξγαλσκέλε 

ελέξγεηα, φπσο ε «πεξίηερλε» θνξναπαιιαγή κηαο πνιπεζληθήο εηαηξείαο κε θέξδε 

εθαηνκκπξίσλ. Ο Νάζηαο (2007) θάλεη επίζεο ιφγν γηα δηάθξηζε ησλ ελλνηψλ ηεο 

θνξνδηαθπγήο απφ ηελ παξανηθνλνκία. Βαζηδφκελνο ζε δπν άξζξα ηνπ Μαλεζηψηε 

(1990, 1994), αλαθέξεη φηη ζα ήηαλ ιάζνο λα ζεσξνχληαη νη δπν έλλνηεο ζπλψλπκεο 

θαη ε παξανηθνλνκία λα αληηκεησπίδεηαη ακηγψο σο θνξνδηαθπγή. Η θνξνδηαθπγή 

πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο αμηφπνηλεο ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δήισζε εηζνδήκαηνο 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, φζν θαη απηέο πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξέρνπζα 

πεξίνδν, φπσο γηα παξάδεηγκα νη θιεξνλνκηθέο κεηαβηβάζεηο. Η παξανηθνλνκία 

αθνξά κφλν δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. Οη κεγαιχηεξεο θαη πην 

δπζδηάθξηηεο δηαθνξέο φκσο εληνπίδνληαη ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ 

ηξέρνπζα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαιχεηαη ε ζρέζε 

ηεο θνξνδηαθπγήο κε ηελ παξανηθνλνκία. 

 

 Τρέτοσζα οικονομική δραζηηριόηηηα ποσ πρέπει να καηαγραθεί ζηοσς 

Εθνικούς Λογαριαζμούς 

  Καηαγραθόμενη Μη καηαγραθόμενη 

Ειζοδήμαηα 

ζσνηελεζηών παραγωγής 

και έμμεζοι θόροι ποσ 

πρέπει να καηαγραθούν 

και να αποδοθούν ζηις 

οικονομικές σπηρεζίες 

Δηλφμένες 

δραζηηριόηηηες 

I 

Όρη θνξνδηαθπγή  

Όρη παξανηθνλνκία 

II 

Όρη θνξνδηαθπγή 

Παξανηθνλνκία 

Μη δηλφμένες 

δραζηηριόηηηες 

III 

Φνξνδηαθπγή 

Όρη παξανηθνλνκία 

IV 

Φνξνδηαθπγή  

Παξανηθνλνκία 
Πίνακας 1: Πεγή: Μαλεζηψηεο 1990. Γηάθξηζε θνξνδηαθπγήο θαη παξανηθνλνκίαο ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 
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Η νξηδφληηα δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηα εηζνδήκαηα φπσο απηά δειψλνληαη απφ 

απηνχο πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ νηθνλνκία ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο (θεθάιαην θαη 

εξγαζία) θαη ζηηο έκκεζα θνξνινγεηέεο ζπλαιιαγέο. Φσξίδνληαη ζε δεισκέλεο θαη 

κε δεισκέλεο. Σηελ θάζεηε δηάζηαζε απεηθνλίδνληαη νη νηθνλνκηθέο παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο είηε θαηαγξάθνληαη είηε φρη. Σην πξψην ηεηαξηεκφξην (Ι) 

φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ θαηαγεγξακκέλν απνηέιεζκα ζηελ νηθνλνκία θαη ηα 

εηζνδήκαηα πνπ απνθέξνπλ δειψλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο. Σηελ πεξηνρή ΙΙ 

παξαηεξείηαη ην παξάδνμν λα δειψλνληαη εηζνδήκαηα απφ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

δελ θαηαγξάθνληαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ δελ είλαη έηνηκν έλα πιήξεο ζεζκηθφ πιαίζην θαηαγξαθήο θαη 

θαηακέηξεζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο αιιά νη εκπιεθφκελνη είλαη αξθεηά έληηκνη ψζηε 

λα δειψζνπλ ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο δελ εληνπίδεηαη 

θνξνδηαθπγή, παξαηεξείηαη φκσο παξανηθνλνκία. Σην ηξίην ηεηαξηεκφξην (ΙΙΙ) 

εληάζζνληαη νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο θαηαγξάθεηαη ζηνπο Δζληθνχο 

Λνγαξηαζκνχο ε πξνζηηζέκελε αμία απφ κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά ηα 

εηζνδήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη δελ δειψλνληαη Δδψ, ελψ ε θνξνδηαθπγή 

ζπληειείηαη, δελ παξαηεξείηαη παξανηθνλνκία. Τέινο, ζηελ ηειεπηαία πεξηνρή ηνπ 

ζεσξεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ πίλαθα (IV) δελ δειψλνληαη ηα εηζνδήκαηα πνπ 

απνθηψληαη απφ «θξπθέο» δξαζηεξηφηεηεο. Πξφθεηηαη γηα ηε κφλε πεξίπησζε φπνπ 

ζπλππάξρεη ε θνξνδηαθπγή κε ηελ παξανηθνλνκία.  

 

2.2.2. Τα αύτια τησ φοροδιαφυγόσ 

Η επηινγή ησλ πνιηηψλ λα δειψζνπλ εηζφδεκα κηθξφηεξν απφ ην πξαγκαηηθφ 

ηνπο, ελψ γλσξίδνπλ φηη απηφ απνηειεί ξεηή παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο, ηππηθά δελ 

είλαη απνηέιεζκα ινγηθήο ζπκπεξηθνξάο. Αλ φκσο ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη ν 

εληνπηζκφο κηαο ηέηνηαο παξάβαζεο δελ είλαη θαζφινπ εχθνιε ππφζεζε, εχθνια 

θαηαηάζζεηαη ε δηαδηθαζία ηεο δήισζεο εηζνδεκάησλ ζηελ θαηεγνξία ησλ παηγλίσλ 

κε εχινγν ξίζθν (Allingham & Sandmo 1972). Τα αίηηα πνπ νδεγνχλ ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο ζηελ αλάιεςε απηνχ ηνπ ξίζθνπ ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ 

(Danopoulos & Znidaric 2007): 
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 Υυηλό οριακό κέρδος. Όηαλ νη ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο είλαη ζε πςειά επίπεδα 

ηφηε ε απφθξπςε κηαο επηπιένλ λνκηζκαηηθήο κνλάδαο απνηειεί δέιεαξ γηα ηνλ 

ηδηψηε, θαζψο ην ξίζθν θαζίζηαηαη ειθπζηηθφ φζν απμάλεηαη ε απφδνζή ηνπ.  

 Φαμηλή πιθανόηηηα ελέγτοσ ή κακή απόδοζη ηφν ελεγκηικών μητανιζμών. Όκνηεο 

ζπλζήθεο κε ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε δεκηνπξγνχληαη θη φηαλ ε απφδνζε απφ ην 

ξίζθν είλαη πην βέβαηε. Άζρεηα απφ ην χςνο ηνπ νξηαθνχ θέξδνπο, ε 

θνξνδηαθπγή απνθηά νπαδνχο φηαλ ηνπο αληακείβεη κε ζρεηηθή βεβαηφηεηα. 

 Φαμηλά πρόζηιμα. Δχινγν είλαη λα πξνηηκεζεί έλα ξίζθν πνπ κπνξεί λα απνθέξεη 

θέξδνο φηαλ ζηελ πεξίπησζε απνηπρίαο ην ηίκεκα είλαη ππνθεξηφ.  

 Οικονομική αζηάθεια. Όηαλ νη πνιίηεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ αζηαζέο, είλαη πην επηξξεπείο ζηελ απφθξπςε εηζνδεκάησλ σο έλα 

κέζν απνηακίεπζεο θαη εμαζθάιηζεο κειινληηθψλ πφξσλ.  

 Κοινφνική ζσνείδηζη. Σε κηα θνηλσλία εγσθεληξηθή είλαη δχζθνιν λα πεηζηνχλ νη 

πνιίηεο λα ζπζηάζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζπκθέξνλ πξνθεηκέλνπ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ νξζά νη ζεζκηθνί κεραληζκνί. 

 Ανηίληυη οικονομικής δικαιοζύνης. Η θνξνδηαθπγή είλαη εληνλφηεξε φηαλ ε 

δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο δελ ζπλάδεη κε ηελ επηθξαηνχζα αληίιεςε γηα ην ηη 

είλαη θνηλσληθά δίθαην. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη πνιίηεο ληψζνπλ απνθνκκέλνη 

θαη αδηθεκέλνη απφ ην «ζχζηεκα» θαη κε ηε θνξνδηαθπγή αηζζάλνληαη φηη 

απνθαζηζηνχλ ηελ εηο βάξνο ηνπο ιεηηνπξγία ηνπ.  

 

2.2.3. Τα οφϋλη τησ φοροδιαφυγόσ 

Πξνθαλψο ηα παξαπάλσ αίηηα ζπλεπάγνληαη θαη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζε αηνκηθφ 

επίπεδν ηεο αηηκψξεηεο θνξνδηαθπγήο γηα ηνπο δηαπξάηηνληεο. Οξηζκέλνη 

θηιειεχζεξνη νηθνλνκνιφγνη φκσο εληνπίδνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηε 

θνξνδηαθπγή θαη ζηελ επξχηεξε νηθνλνκία κηαο ρψξαο (Danopoulos & Znidaric 

2007). Οη ζεσξεηηθνί ππνζηεξηθηέο ηεο δηαθπγήο απφ ηνπο θφξνπο ακθηζβεηνχλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε κεηαθνξά θεθαιαίνπ απφ ηνλ θξαηηθφ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

σθειεί ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θνηλσλία. Μεηαμχ άιισλ εθηηκνχλ φηη: 
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 Η θνξνδηαθπγή εμαζθαιίδεη κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ ζηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο κε απνηέιεζκα ηελ ηφλσζε ηεο αγνξάο θαη ηελ 

αχμεζε ησλ επελδχζεσλ. Μαθξνπξφζεζκα απηφ νδεγεί ζε κεγαιχηεξε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 Μεγαιχηεξε δηαζπνξά ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο ζε πεξηζζφηεξνπο 

πνιίηεο ζεκαίλεη απνθπγή ηεο αλσκαιίαο πνπ πξνθαιείηαη φηαλ ην βάξνο ηεο 

θνξνιφγεζεο κεηαθέξεηαη απφ ηνπο θπγάδεο ζηνπο «θαινπιεξσηέο» ησλ θφξσλ, 

δεκηνπξγψληαο έηζη θνηλσληθή αδηθία πνπ πιήηηεη ηνπο λνκνηαγείο.  

 Ληγφηεξα έζνδα γηα ην θξάηνο ζεκαίλνπλ θαη ιηγφηεξα έμνδα ζε δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ νη θηιειεχζεξνη νηθνλνκνιφγνη ζεσξνχλ αλνχζηεο.  

 

2.2.4. Οι ςυνϋπειεσ τησ φοροδιαφυγόσ 

Μπνξεί ηα παξαπάλσ λα έρνπλ κηα ινγηθή γηα ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπο, είλαη φκσο 

πέξα απφ θάζε ακθηζβήηεζε φηη ε θνξνδηαθπγή δεκηνπξγεί ζηξέβισζε ζην 

νπνηνδήπνηε θνξνινγηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Υπνζηεξίδεηαη κάιηζηα φηη ην 

θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο δελ απνηειεί πεξηθεξεηαθφ δήηεκα ζε κηα νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή αιιά θεληξηθή έλλνηα πνπ πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζην δεκνζηνλνκηθφ 

ζχζηεκα θαη λα ζεσξεζεί βαζηθή ζπληζηψζα γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ (Slemrod & 

Yitzhaki 2002). Θα ήηαλ ζθάικα, ινηπφλ, λα ππνηηκεζεί ε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο ζε κηα νηθνλνκία, θαζψο απνδεηθλχεηαη έληνλε θαη πνιπεπίπεδε. Όπσο 

θαηαγξάθεηαη απφ ηνπο Danopoulos θαη Znidaric (2007), ε θνξνδηαθπγή: 

 Γπζρεξαίλεη ηελ αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ε νπνία απνηειεί νπζηαζηηθά ην 

βαζηθφηεξν ιφγν θνξνιφγεζεο ζε κηα νηθνλνκία. Μάιηζηα ην πξφβιεκα γίλεηαη 

αθφκε εληνλφηεξν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ φζν απμάλεηαη ην εηζφδεκα ησλ 

πνιηηψλ ηφζν ηείλνπλ λα δειψλνπλ κηθξφηεξν εηζφδεκα απφ ην πξαγκαηηθφ ηνπο 

(Allingham & Sandmo 1972). Τν γεγνλφο απηφ δπζρεξαίλεη αθφκε πεξηζζφηεξν 

ηε ζέζε ησλ θησρφηεξσλ ηάμεσλ θαζψο επσκίδνληαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

θφξσλ απφ φηη ζα ήηαλ θνηλσληθά δίθαην λα ηνπο αλαινγεί.  

 Μεηψλεη ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο θαη κάιηζηα ζε πνζνζηφ πνπ πνιιέο θνξέο δελ 

κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε αθξίβεηα, δεκηνπξγψληαο έηζη ζνβαξά εκπφδηα ζηελ 

πινπνίεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο.  
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 Γεκηνπξγεί αβεβαηφηεηα γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνχ 

κεραληζκνχ. 

 Γηαηαξάζζεη ηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, 

δίλνληαο άδηθν πιενλέθηεκα κεησκέλνπ θφζηνπο παξαγσγήο ζηνπο 

παξαλνκνχληεο. 

 Αλαγθάδεη ηηο αξρέο λα θαηαθχγνπλ ζε εληνλφηεξε έκκεζε θνξνιφγεζε, θαζψο 

νη άκεζνη θφξνη είλαη απηνί πνπ απνθεχγνληαη πην εχθνια.  

 Απνζαξξχλεη ηνπο λνκνηαγείο θνξνινγνχκελνπο απφ ην λα δηαηεξήζνπλ ηελ νξζή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, δεκηνπξγψληαο έηζη αλαδξνκηθά ζπλζήθεο γηα επηδείλσζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ. 

 

2.2.5. Οι τρόποι αντιμετώπιςησ τησ φοροδιαφυγόσ 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, νη θπβεξλήζεηο φισλ ησλ αλαπηπγκέλσλ 

ρσξψλ νθείινπλ λα εξεπλνχλ θαη λα επηβάιινπλ κέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηαρείξηζε θαη ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ νπνία ππνπίπηνπλ νη 

πνιίηεο ηνπο. Όπσο φκσο θάζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θαηλφκελν, έηζη θαη ε 

θνξνδηαθπγή δελ απνηειεί πξφβιεκα ην νπνίν κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε κία, 

θαζνιηθή, απζηεξή θφξκνπια. Απαηηείηαη εθηελήο κειέηε ηφζν ησλ παξακέηξσλ πνπ 

ην πξνθαινχλ φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ζην 

νπνίν παξαηεξείηαη. Γελ είλαη κάιηζηα απίζαλν λα απνθαζηζηεί έλα 

εκπεξηζηαησκέλα, ζεσξεηηθά θαη επηζηεκνληθά, απνηειεζκαηηθφ κέηξν, ην νπνίν 

φκσο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λα κελ πξνθαιέζεη ηηο αλακελφκελεο ζεηηθέο 

επηδξάζεηο.  

Ο πξψηνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο πνπ έξρεηαη ζην κπαιφ φισλ είλαη ε απνηξνπή 

ηεο θνξνδηαθπγήο επηζηξαηεχνληαο ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο θαη απμάλνληαο 

ηελ πηζαλφηεηα ειέγρνπ φισλ ησλ θνξνινγνχκελσλ. Όπσο πξνθχπηεη ηφζν απφ ηηο 

εξεπλεηηθέο πξνζνκνηψζεηο φζν θαη απφ εκπεηξηθέο ζηαηηζηηθέο κειέηεο, ε απμεκέλε 

πηζαλφηεηα ειέγρνπ κεηψλεη άκεζα ηηο ηάζεηο θνξνδηαθπγήο ησλ ηδησηψλ. Σην 

κνληέιν ησλ Allingham θαη Sandmo (1972) είλαη μεθάζαξε ε θζίλνπζα πνξεία ηεο 

θνξνδηαθπγήο φηαλ απμάλεηαη ε ηηκή ηεο πηζαλφηεηαο ειέγρνπ, ελψ ζηελ έξεπλα ησλ 

Kirchler, Maciejovsky θαη Schwarzenberger (2003) ηα απνηειέζκαηα ζπλεγνξνχλ 
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αθξηβψο ζηελ ίδηα πξφηαζε. Δλψ φκσο δείρλεη ηφζν απνηειεζκαηηθφ απηφ ην κέηξν, 

δελ είλαη παλάθεηα, εμαηηίαο δπν παξαγφλησλ. Ο πξψηνο είλαη φηη ε απμεκέλε 

πηζαλφηεηα ειέγρνπ ζεκαίλεη απηφκαηα θαη απμεκέλν θφζηνο γηα ηηο ειεγθηηθέο 

αξρέο. Πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί ε αχμεζε ησλ ειέγρσλ πξέπεη πξψηα λα 

εθηηκεζεί ε απφδνζε πνπ ζα έρνπλ γηα ην θξάηνο. Αλ ηα έζνδα απφ ηελ είζπξαμε ησλ 

πξνζηίκσλ ππνιείπνληαη ηνπ θφζηνπο ησλ ειέγρσλ ηφηε ε αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο 

θξίλεηαη αζχκθνξε θαη δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθφ κέηξν. Ο δεχηεξνο 

παξάγνληαο, ν νπνίνο κάιηζηα δελ είλαη πξνθαλήο αιιά κάιινλ εμέπιεμε ηνπο 

εξεπλεηέο πνπ ηνλ αλέδεημαλ (Slemrod, Blumenthal & Christian 2001) είλαη φηη φηαλ 

νη θνξνινγνχκελνη πξνεηδνπνηεζνχλ φηη νη δειψζεηο ηνπο ζα ειεγρζνχλ δελ ληψζνπλ 

λα απεηινχληαη αθφκε θη φηαλ θνξνδηαθεχγνπλ. Απηφ νη Slemrod, Blumenthal θαη 

Christian ην εμήγεζαλ ζεσξψληαο φηη απφ ηε κηα πιεπξά θάπνηνη πνιίηεο κπνξεί λα 

λνκίδνπλ φηη νη δειψζεηο ηνπο ειέγρνληαη νχησο ή άιισο θαη νη αξρέο δελ είλαη 

ηθαλέο λα εληνπίζνπλ ηε θνξνδηαθπγή πνπ δηαπξάηηνπλ, ελψ απφ ηελ άιιε, απηνί πνπ 

θνξνδηαθεχγνπλ δελ ζα αξρίζνπλ μαθληθά, ππφ ην θφβν πην πηζαλνχ ειέγρνπ λα 

δειψλνπλ φια ηνπο ηα εηζνδήκαηα, θαζψο θάηη ηέηνην ζα απνθάιππηε κεγάιεο 

απνθιίζεηο κε δειψζεηο πξνεγνχκελσλ εηψλ, δίλνληαο έηζη ζηηο αξρέο ην θίλεηξν λα 

ηνπο παξαθνινπζήζνπλ ζε δηαρξνληθή βάζε. Τέινο, ε αλαθνίλσζε φηη νη πηζαλφηεηεο 

ειέγρνπ ησλ δειψζεσλ είλαη απμεκέλεο κπνξεί λα ζεσξεζεί απφ θάπνηνπο πνιίηεο σο 

κπιφθα πξνθεηκέλνπ λα ζνξπβεζνχλ θαη λα δειψζνπλ κε εηιηθξίλεηα ηα εηζνδήκαηά 

ηνπο.  

Τν δεχηεξν κέηξν πνπ κνηάδεη ηδαληθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο 

είλαη ε επηβνιή ηνπ θαηάιιεινπ πξνζηίκνπ. Δίλαη πξνθαλέο φηη φζν κεγαιχηεξν ην 

πξφζηηκν, ηφζν ιηγφηεξν ειθπζηηθή θαληάδεη ζηνπο πνιίηεο ε θνξνδηαθπγή. Τα 

πξάγκαηα φκσο θη εδψ είλαη πην πεξίπινθα. Έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα 

απνθαζίζνπλ νη αξρέο είλαη ζε πνηα βάζε ζα αλαθέξεηαη ην πξφζηηκν. Οη Allingham 

θαη Sandmo (1972) ρξεζηκνπνηνχλ σο πνζφ αλαθνξάο γηα ην πνζνζηφ ηνπ πξνζηίκνπ 

ην εηζφδεκα πνπ δελ δειψζεθε, ελψ ν Yitzhaki (1974) πξνηείλεη λα επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν αλάινγν ηνπ θφξνπ πνπ δελ πιεξψζεθε. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ε 

αχμεζε ηνπ πξνζηίκνπ επηθέξεη ζπλνιηθή κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο. Έλα δεχηεξν 

ζέκα έρεη λα θάλεη κε ην ζθνπφ ηνπ πξνζηίκνπ. Η ηηκσξία πξέπεη λα απνζθνπεί ζηε 

κειινληηθή ζπκκφξθσζε ηνπ παξαλφκνπ θη φρη ζηνλ παξαδεηγκαηηζκφ ησλ άιισλ 
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(Beccaria 1764). Έηζη, ην πξφζηηκν πξέπεη λα θπκαίλεηαη ζε επίπεδα ηφζν ςειά ψζηε 

λα λνπζεηεί ηνλ θνξνθπγά θη φρη λα ηνλ εμαληιεί νηθνλνκηθά (Bayer 2004). Βέβαηα, 

ζην πιαίζην απηφ κπνξνχλ λα επδνθηκήζνπλ αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο θνξνινγνχκελσλ 

νη νπνίνη έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη ην πξφζηηκν πνπ κπνξεί λα ηνπο επηβιεζεί ζα είλαη 

ζίγνπξα κηθξφηεξν απφ ην φθεινο πνπ ζα έρνπλ αλ παξαλνκήζνπλ θαη γηα ην ιφγν 

απηφ θνξνδηαθεχγνπλ ελ πιήξε ζπλεηδήζε, αθφκε θη φηαλ κε βεβαηφηεηα ζα 

ειεγρζνχλ θαη ζα ηηκσξεζνχλ, θαη κάιηζηα θαηά εμαθνινχζεζε. Σηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο νη αξρέο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ θαηαθφξπθε αχμεζε ηνπ πξνζηίκνπ θαζψο νη 

παξαβάηεο ππνηξνπηάδνπλ θαη δελ ππάξρεη ελδερφκελν λα ζπκκνξθσζνχλ. 

Κπκαηλφκελν πξέπεη λα είλαη ην πξφζηηκν θαη ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε 

θνξνδηαθπγή ζπκβαίλεη απφ ηδηψηεο ή επηρεηξήζεηο κε πςειά εηζνδήκαηα κε θίλεηξν 

ηε ζπζζψξεπζε αθφκε πεξηζζφηεξνπ θεθαιαίνπ θη φρη ηελ ελίζρπζε ηνπ αζζελνχο 

εηζνδήκαηφο ηνπο.  

Έλαο ηδηφκνξθνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο πνπ πεξηγξάθεηαη απφ 

ηνπο Falkinger θαη Walther (1991) ελζσκαηψλεη ην δηθαίσκα ησλ θνξνινγνχκελσλ 

λα δηαιέμνπλ νη ίδηνη, θαηά ηε δήισζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο, ηνλ ηξφπν ειέγρνπ θαη 

επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε πεξίπησζε πνπ θνξνδηαθχγνπλ. Οη πξάθηνξεο έρνπλ λα 

δηαιέμνπλ αλάκεζα ζε δπν ζρήκαηα επηβνιήο ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ. Σην πξψην, αλ 

ζε πεξίπησζε ειέγρνπ δηαπηζησζεί δηαθπγή ην πξφζηηκν είλαη ρακειφ, ελψ αλ δελ 

δηαπηζησζεί παξάλνκε ζπκπεξηθνξά δελ ππάξρεη επηβξάβεπζε. Σην δεχηεξν, ε 

θνξνδηαθπγή ηηκσξείηαη κε πςειφ πξφζηηκν αιιά ην ίδην πςειή είλαη θαη ε 

επηβξάβεπζε ηεο εηιηθξίλεηαο ησλ θνξνινγνχκελσλ κέζσ θνξναπαιιαγψλ. Τν κέηξν 

απηφ βαζίδεηαη ζην επηρείξεκα φηη δελ έρνπλ φινη νη θνξνθπγάδεο ηελ ίδηα άπνςε γηα 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη δελ παξαλνκνχλ φινη ζηνλ ίδην βαζκφ. Μπνξεί λα γίλεη 

ιφγνο γηα κηθξά θαη κεγάια «ςάξηα» (Reinganum & Wilde 1985). Σηφρνο ηνπ κέηξνπ 

είλαη λα γίλεη ν δηαρσξηζκφο απηψλ πνπ θνξνδηαθεχγνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

(κεγάια «ςάξηα») απφ ηνπο ππφινηπνπο ψζηε λα επηθεληξσζνχλ νη ειεγθηηθέο αξρέο 

ζε απηνχο. 

Σην ζεκείν απηφ, ζα κπνξνχζε θαλείο λα εθηηκήζεη φηη ε ίδηα ε ζεσξία ηνπ κέηξνπ 

απηνχ θαηαξξίπηεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Σε ηδαληθέο ζπλζήθεο θαη αλ 

εθηηκεζεί φηη νη θνξνινγνχκελνη δελ αλαιχνπλ ζε βάζνο θαη ζηα πξφηππα ηεο 

ζεσξίαο ησλ παηγλίσλ (Neumann & Morgenstern 1944) ηηο πξνζέζεηο ησλ αξρψλ, 
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απηνί πνπ θνξνδηαθεχγνπλ ζα πξνηηκήζνπλ ην πξψην ζρήκα, ελψ νη λνκνηαγείο ζα 

πξνηηκήζνπλ ην δεχηεξν, δίλνληαο έηζη ηελ επθαηξία ζηηο αξρέο λα ηνπο 

θαηεγνξηνπνηήζνπλ σο κεγάια ή κηθξά «ςάξηα» θαη λα θαηεπζχλνπλ ηηο έξεπλεο 

αλαιφγσο. Κάηη ηέηνην φκσο δελ είλαη ξεαιηζηηθφ. Δίλαη θπζηνινγηθφ νη πην 

«ππνςηαζκέλνη» θνξνθπγάδεο λα θαηαιάβνπλ ηηο πξνζέζεηο ησλ αξρψλ θαη λα 

αλαιάβνπλ ξίζθν, δειψλνληαο φηη πξνηηκνχλ λα πιεξψζνπλ πςειφ πξφζηηκν αλ 

παξαλνκήζνπλ ή θνξναπαιιαγή αλ είλαη εηιηθξηλείο, κε ηελ πεπνίζεζε φηη απηή ηνπο 

ε επηινγή ζα ηνπο θαηαηάμεη ζηα κηθξά «ςάξηα» θαη δελ ζα ειεγρζνχλ ηειηθά. Τίζεηαη 

ινηπφλ ην εξψηεκα αλ ην κέηξν απηφ αθπξψλεηαη απφ ηελ αβεβαηφηεηα ηεο 

αληίδξαζεο ησλ πξαθηφξσλ. 

Σηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ην κνληέιν ησλ εξεπλεηψλ 

Falkinger θαη Walther, είηε ηα κεγάια «ςάξηα» πξνηηκήζνπλ ην πξψην ζρήκα, ή ην 

δεχηεξν, ε νηθνλνκία σθειείηαη θαζψο ζηελ πξψηε πεξίπησζε ζα ζπκπεξάλνπλ φηη 

είλαη πηζαλφηεξν εμαηηίαο απηήο ηνπο ηεο επηινγήο λα ειεγρζνχλ άξα ζα 

θνξνδηαθχγνπλ πην ζπληεξεηηθά θαη κεηξεκέλα, ελψ ην ίδην ζα ζπκβεί θαη αλ 

επηιέμνπλ ην δεχηεξν ζρήκα θαζψο κπνξεί ε πηζαλφηεηα ειέγρνπ λα είλαη κηθξφηεξε, 

ην πξφζηηκν φκσο ζα είλαη αηζζεηά βαξχηεξν, θαζηζηψληαο έηζη ηελ ςεπδή δήισζε 

εηζνδεκάησλ ξίζθν κε κεγαιχηεξν θφζηνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα κηθξά «ςάξηα», 

εθείλνη δειαδή πνπ θνξνδηαθεχγνπλ γηα λα βειηηψζνπλ σο έλα βαζκφ ηελ 

εηζνδεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ην φθεινο απφ ην ξίζθν πνπ αλαιακβάλνπλ δελ 

είλαη κεγάιν, ζα πξνηηκήζνπλ λα δειψζνπλ φηη πξνηηκνχλ λα αληακεηθζνχλ γηα ηελ 

εηιηθξίλεηά ηνπο θαη ζα είλαη πξάγκαηη εηιηθξηλείο, απνθεχγνληαο έηζη θαη ην εζηθφ 

θφζηνο πνπ επηβαξχλεη θάζε παξάλνκε ζπκπεξηθνξά (Bayer 2004). Σε γεληθέο 

γξακκέο ε αβεβαηφηεηα θαη ε πεπνίζεζε φηη ην θξάηνο ζηήλεη παγίδεο θαη αληακείβεη 

ηελ εηιηθξίλεηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ φπσο θαη λα έρεη απνζαξξχλνπλ ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο απφ ην λα δειψζνπλ ιηγφηεξα εηζνδήκαηα απφ ηα πξαγκαηηθά θαη 

λα επηδνζνχλ ζε επηθίλδπλα παξάλνκε ζπκπεξηθνξά.  

Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα νπηηθή είλαη φηη ε θνξνδηαθπγή εμαξηάηαη ζε δεχηεξν 

επίπεδν απφ ην πφζα ρξήκαηα ζα πξέπεη λα δαπαλεζνχλ γηα ην ρξεκαηηζκφ ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ ειεγθηή ψζηε λα δερζεί λα κελ εθαξκφζεη ηε λνκνζεζία ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη παξάβαζε θαηφπηλ ειέγρνπ (Akdede 2006). Τν γεγνλφο 

απηφ ζπλδέεη ηε θνξνδηαθπγή κε ηε δηαθζνξά, αθνχ δελ πξφθεηηαη κφλν γηα 
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πξσηνγελή παξάβαζε, φπσο είλαη ε απφθξπςε εηζνδεκάησλ απφ πιεπξάο ηνπ ηδηψηε, 

αιιά γηα ζπγθάιπςε ηεο δηαπηζησκέλεο παξάβαζεο απφ δηνξηζκέλν θξαηηθφ φξγαλν 

έλαληη πιεξσκήο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο έρεη λα θάλεη κε 

ηελ εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, δήηεκα αθφκε πην πεξίπινθν θαη 

βαζηά ξηδσκέλν ζε φιεο ηηο νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο ησλ αλζξψπσλ απφ ηελ ίδξπζή 

ηνπο.  

Έλα κέγεζνο πνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί απνζθνπψληαο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο είλαη νη ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο. Γπζηπρψο φκσο πξέπεη λα 

εμαηξεζεί σο κέηξν απφ ην νπινζηάζην ησλ αξρψλ ε κεηαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ θαζψο νη ζπλέπεηεο απφ ηε δηαθχκαλζε ηνπο δελ είλαη πάληα νη 

αλακελφκελεο, θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ είλαη ειεγρφκελεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ κπνξεί λα έρεη ηηο εμήο ζπλέπεηεο:  

 

 Αχμεζε ηεο θνξνδηαθπγήο ιφγσ ηεο απμεκέλεο νξηαθήο σθέιεηαο απφ ηελ 

απφθξπςε κηαο θνξνινγεηέαο λνκηζκαηηθήο κνλάδαο. Τν ξίζθν ηεο 

θνξνδηαθπγήο γίλεηαη πην ειθπζηηθφ θαζψο απνδίδεη πςειφηεξα. 

 Αχμεζε ηεο θνξνδηαθπγήο απφ ηάμεηο ρακειψλ εηζνδεκάησλ εμαηηίαο ηνπ φηη ε 

αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπο δεκηνπξγεί έληνλν ζπλαίζζεκα θνηλσληθήο 

αδηθίαο. 

 Αχμεζε ηεο θνξνδηαθπγήο αλ πηνζεηεζεί ε πεπνίζεζε φηη ε απφιπηε απνζηξνθή 

πξνο ηνλ θίλδπλν κεηψλεηαη κε ην εηζφδεκα (Allingham & Sandmo 1972) 

 Μείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο, αλ πηνζεηεζεί ε απνδνρή γηα αχμνπζα ζρεηηθή 

απνζηξνθή θηλδχλνπ. 

 Μείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ππφ ην πξίζκα φηη πςειφηεξνη ζπληειεζηέο 

ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξε δηαθπγή θφξνπ αλά θξπκκέλε λνκηζκαηηθή κνλάδα θαη 

θαηά επέθηαζε βαξχηεξν πξφζηηκν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξφζηηκν αθνξά ην 

θφξν πνπ δελ πιεξψζεθε θη φρη ην εηζφδεκα πνπ δελ δειψζεθε. 

 

Γίλεηαη ινηπφλ εχθνια αληηιεπηφ φηη είλαη δχζθνιν λα ειεγρζνχλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ ηα απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη κηα ελδερφκελε αχμεζε ζηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο αλαθνξηθά κε ηε θνξνδηαθπγή.  
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Γελ ηζρχεη φκσο ε ίδηα αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο επηβνιήο 

αλαδξνκηθψλ πξνζηίκσλ ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο θνξνινγνχκελνο ζπιιεθζεί λα 

θνξνδηαθεχγεη φρη κφλν ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν αιιά θαη ζε πξνεγνχκελεο. Φπζηθά 

απηφ ζεκαίλεη φηη ε θνξνδηαθπγή πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ ζα θξηζεί κε βάζε ηελ 

ηφηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θη φρη κε ηελ φπνηα ηξνπνπνηεκέλε κπνξεί λα είλαη ζε ηζρχ 

ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. Κάηη ηέηνην δε ζα ήηαλ κφλν άδηθν αιιά ζθαλδαιψδεο 

θαζψο ζα έδηλε ην δηθαίσκα ζηηο θπβεξλήζεηο λα ελνρνπνηνχλ εηιηθξηλείο πνιίηεο. Οη 

Russel θαη Rickard (1987) ζην κνληέιν πνπ θαηαζθεχαζαλ κειέηεζαλ ηελ πξννπηηθή 

φηαλ αλαθαιχπηεηαη θάπνηνο θνξνθπγάο λα ειέγρνληαη θαη νη πξνεγνχκελεο πεξίνδνη 

ρξήζεο θαη λα επηβάιινληαη πξφζηηκα γηα θάζε ρξνληά θαηά ηελ νπνία δελ έγηλε 

εηιηθξηλήο δήισζε, κέρξη ηε ρξνληά πνπ δελ δηέθπγε ηε θνξνιφγεζε. Τα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο έδεημαλ φηη απηή ε πνιηηηθή είλαη ηδηαίηεξα 

απνδνηηθή, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο ρξφληαο θνξνδηαθπγήο, θάηη άιισζηε πνπ ζπλάδεη 

θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Allingham θαη Sandmo (1972).  

Τέινο, έλα κέηξν πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία πεξί θνξνδηαθπγήο, 

θαζψο ζπλήζσο δίλεηαη βάζε ζε πην ηερλνθξαηηθέο ιχζεηο, είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο 

ηεο κφξθσζεο πνπ ιακβάλνπλ νη λένη ζηα ζρνιεία ησλ ζχγρξνλσλ θξαηψλ. Δίλαη 

αλακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη ε παηδεία ζηξέθεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην λα 

κεηαδψζεη ηερληθέο ή επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο ψζηε νη ζπνπδαζηέο λα θαηαθέξνπλ 

ζην άκεζν κέιινλ ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο βηνπνξηζηηθέο ηνπο αλάγθεο. 

Γπζηπρψο φκσο κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο απηφλ δελ αθήλεη κεγάια πεξηζψξηα 

ζηελ αλάπηπμε λέσλ κε εληνλφηεξε θνηλσληθή θαη ζπιινγηθή ζπλείδεζε απφ φηη 

αηνκηθή. Οη λένη κε ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρνληαη θαη κε ηηο έληνλεο θηιαξγπξηθέο 

επηξξνέο, ηείλνπλ λα γίλνληαη θπλεγνί ηνπ θέξδνπο αθφκε θη αλ απηφ πξνέξρεηαη απφ 

άκεζε θαη εθνχζηα θαηαπάηεζε ησλ ζεζκψλ θαη ησλ λφκσλ. Γελ έρνπλ έηζη 

πξφβιεκα λα θνξνδηαθχγνπλ πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ην πξαγκαηηθφ ηνπο 

εηζφδεκα, άζρεηα αλ απηφ αληηβαίλεη ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Μαθξνπξφζεζκα 

απνηειεζκαηηθφ κέηξν αληηκεηψπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο, ινηπφλ, είλαη ε πξνζαξκνγή 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ φισλ ησλ βαζκίδσλ κε ηέηνην ηξφπν πνπ καδί κε 

ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο λα κεηαδίδνληαη ζηνπο λένπο θαη 

αμίεο πνπ πξνσζνχλ ηελ θνηλσληθή επεκεξία σο ηζνδχλακε ηεο αηνκηθήο.  
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2.2.6. Το μοντϋλο των Allingham και Sandmo (A-S) 

Όπσο ήδε γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ην πιήζνο ησλ αλαθνξψλ, κηα απφ ηηο πην 

αμηφινγεο θαη κε κεγάιε εξεπλεηηθή αμία θαη απνδνρή πξνζπάζεηεο έγηλε απφ ηνπο 

Allingham θαη Sandmo (1972), φπνπ κειεηάηαη ην πψο απνθαζίδεη έλαο 

θνξνινγνχκελνο αλ ζα απνθχγεη ηε λφκηκε θνξνιφγεζε. Πξνθεηκέλνπ λα 

απαληήζνπλ ζην εξψηεκα απηφ νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ δπν κνληέια, έλα 

ζηαηηθφ, γηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θη έλα δπλακηθφ, φπνπ κειεηάηαη ε επηινγή 

ησλ θνξνινγνχκελσλ δηαρξνληθά.  

Σην ζηαηηθφ ρξεζηκνπνηνχλ κηα εμίζσζε ρξεζηκφηεηαο ζηελ νπνία κνλαδηθή 

κεηαβιεηή απφθαζεο είλαη ην εηζφδεκα πνπ επηιέγνπλ λα δειψζνπλ νη 

θνξνινγνχκελνη. Η νξηαθή ρξεζηκφηεηα είλαη ζεηηθή θαη θζίλνπζα, ψζηε ηα άηνκα 

λα επηδεηθλχνπλ απνζηξνθή ζηνλ θίλδπλν. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ην κνληέιν πην 

ξεαιηζηηθφ, νη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ ηελ ελζσκάησζε ζηελ εμίζσζε ηεο 

ρξεζηκφηεηαο κηαο κεηαβιεηή s, ε νπνία ζα αλαπαξηζηά ηε θήκε ησλ αηφκσλ σο 

πνιίηεο θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί ππνθαηάζηαην ηνπ εηζνδήκαηνο αλαθνξηθά κε ηε 

ρξεζηκφηεηα. Μπνξεί δειαδή νη θνξνινγνχκελνη λα θεξδίδνπλ ρξεζηκφηεηα απφ ηελ 

απφθξπςε εηζνδήκαηνο, καδί κε ηελ απψιεηα εηζνδήκαηνο απφ ην πξφζηηκν φκσο, 

θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ θαη ηελ θαιή ηνπο θήκε ζε πεξίπησζε πνπ ειεγρζνχλ. Τα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζηαηηθφ κνληέιν αθνξνχλ ηελ επηινγή ησλ 

θνξνινγνχκελσλ λα δειψζνπλ φιν ή κέξνο ηνπο εηζνδήκαηφο ηνπο αλάινγα κε ην 

πξαγκαηηθφ εηζφδεκα, ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή, ην πνζνζηφ ηνπ θξπκκέλνπ 

εηζνδήκαηνο πνπ ζα πιεξσζεί σο πξφζηηκν θαη ηελ πηζαλφηεηα ειέγρνπ. Μεηαμχ ησλ 

απνηειεζκάησλ θαηαγξάθεηαη ε πνιππινθφηεηα ζηε ζρέζε ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπληειεζηή θαη ηεο θνξνδηαθπγήο εμαηηίαο ηεο επίδραζης σποκαηάζηαζης 

(substitution effect) θαη ηεο ειζοδημαηικής επίδραζης (income effect), πνπ ζε γεληθέο 

γξακκέο ζεκαίλεη φηη κηα αχμεζε ζηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη αχμεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαζψο ην θέξδνο απφ ηελ παξαλνκία είλαη 

κεγαιχηεξν, ελψ κπνξεί θαη ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο λα 

επηθέξεη κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο κε δεδνκέλε ηελ ππφζεζε γηα αχμνπζα ζρεηηθή 

απνζηξνθή θηλδχλνπ (Increasing Relative Risk Aversion). Έλα αλακελφκελν 

ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ θξπκκέλνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζα 
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πιεξσζεί σο πξφζηηκν πξνθαιεί άκεζε κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ελψ ην ίδην 

αθξηβψο παξαηεξείηαη θαη γηα ηελ πηζαλφηεηα ειέγρνπ.  

Σην δπλακηθφ κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Allingham θαη Sandmo (1972) νη 

θνξνινγνχκελνη θαινχληαη λα απνθαζίζνπλ γηα ην εηζφδεκα πνπ ζα δειψζνπλ γηα 

πεξηζζφηεξα έηε, αληηκεησπίδνληαο κάιηζηα ην ελδερφκελν ζε πεξίπησζε πνπ 

ειεγρζνχλ θαη ηηκσξεζνχλ γηα θάπνηα ρξνληά, αθελφο λα έρνπλ κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα λα ειεγρζνχλ θαη ζε επφκελεο ρξνληέο, αθεηέξνπ λα πιεξψζνπλ πξφζηηκν 

γηα φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο θαηά ηηο νπνίεο θνξνδηέθπγαλ αιιά δελ 

αλαθαιχθζεθαλ απφ ηηο αξρέο. Σην κνληέιν απηφ δελ δηεξεπλψληαη νη ζπγθξηηηθέο 

ζηαηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ κε δηαθπκάλζεηο ζηηο 

εμσγελείο κεηαβιεηέο αιιά ε πηζαλή δπλακηθή κεηαζηξνθή ησλ ζπλεζεηψλ ηνπο κε 

ζηαζεξέο ηηο εμσγελείο κεηαβιεηέο. Γηα ιφγνπο απιφηεηαο νη εξεπλεηέο δηαηεξνχλ 

ηελ πηζαλφηεηα ειέγρνπ θαη ην εηζφδεκα ζηαζεξά φκσο ην πξφζηηκν πνπ πιεξψλεη ν 

παξαβάηεο πνπ ζα απνθαιπθζεί απφ ηνλ έιεγρν δελ αθνξά κφλν ηελ ηξέρνπζα 

ρξνληθή ζηηγκή αιιά θαη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο κέρξη ην ρξνληθφ ζεκείν ζην νπνίν 

πιήξσζε φιν ην θφξν πνπ ηνπ αλαινγνχζε, είηε εζεινληηθά είηε κέζσ πξνζηίκνπ. 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ ζηελ έξεπλά ηνπο νη Allingham θαη Sandmo, ε 

νπηηθή απηή δελ είλαη παξάινγε θαζψο ζπκθέξεη ηηο ειεγθηηθέο αξρέο, απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ην θφζηνο ησλ ειέγρσλ είλαη ππαξθηφ θαη φρη ακειεηέν, ζε πεξίπησζε πνπ 

απνθαιχςνπλ κηα παξάβαζε λα ζπλερίζνπλ λα ειέγρνπλ παξειζνχζεο δειψζεηο ηνπ 

δξάζηε απνζνβψληαο κέζσ ησλ πξνζηίκσλ ην ειεγθηηθφ θφζηνο, κέρξηο φηνπ 

εληνπίζνπλ πιήξε δήισζε εηζνδήκαηνο. Τα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγνπλ 

απφ ηε κειέηε ηνπ δπλακηθνχ κνληέινπ ζπγθιίλνπλ ζην φηη αλ νη θνξνινγνχκελνη 

γλσξίδνπλ φηη ζε πεξίπησζε πνπ πηαζηνχλ λα παξαλνκνχλ ζα ειεγρζνχλ γηα φια ηα 

πξνεγνχκελα «παξάλνκα» ρξφληα ηνπο δειψλνπλ ηα πάληα, ελψ δελ θνξνδηαθεχγνπλ 

απηνί πνπ γλσξίδνπλ φηη κηα ελδερφκελε ζχιιεςή ηνπο λα παξαλνκνχλ ζα ζεκαίλεη 

θαη ηε κειινληηθή ηνπο βεβαηφηεηα ειέγρνπ, ζε αληίζεζε κε ηνπο κπσπηθά 

ζθεπηφκελνπο φηη νη επηινγέο ηνπο δελ επεξεάδνπλ ηε κειινληηθή ηνπο αμηνπηζηία.  
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3. Το μοντϋλο προςομούωςησ 

 

Τα πεξηζζφηεξα κνληέια πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο ζεσξνχλ σο βαζηθφ παξάγνληα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ρξεζηκφηεηαο ησλ πξαθηφξσλ ην εηζφδεκα πνπ δειψλνπλ πξνθεηκέλνπ λα 

θνξνινγεζνχλ. Κνηλή παξαδνρή είλαη ε απνζηξνθή ηνπο πξνο ηνλ θίλδπλν κε 

επηθξαηέζηεξε ππφζεζε ηελ θζίλνπζα απφιπηε απνζηξνθή ξίζθνπ (DARA). Η 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη ζηε ζπλέρεηα είλαη ε παξαγψγηζε γηα θάζε κηα απφ ηηο 

κεηαβιεηέο ειέγρνπ ψζηε λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

εμίζσζεο ρξεζηκφηεηαο. Σηελ έξεπλα απηή αθνινπζνχκε κηα πξνζέγγηζε 

δηαθνξεηηθή. Θεσξψληαο φηη ε απφθξπςε εηζνδήκαηνο είλαη κηα θαηάζηαζε ηελ 

νπνία επηιέγνπλ νη θνξνινγνχκελνη πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ην εηζφδεκά 

ηνπο θαη λα επηδνζνχλ ζε θαηαλάισζε πνπ ζα ηνπο απμήζεη ηε ρξεζηκφηεηα, 

ρξεζηκνπνηνχκε κέξνο ηνπ κνληέινπ ησλ Altig θαη Carlstrom (1996), ζην νπνίν 

θάλνπκε ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ψζηε λα παξάγεη αμηνπνηήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα.  

 

3.1. Το μοντέλο των Altig και Carlstrom (A-C) 

 

Τν κνληέιν ησλ Altig θαη Carlstrom (1996) βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα ησλ Auerbach 

θαη Kotlikoff (1987) θαη είλαη έλα ππνινγηζηηθφ κνληέιν κεγάιεο θιίκαθαο, γεληθήο 

ηζνξξνπίαο, κε επηθαιππηφκελεο γεληέο πξαθηφξσλ δηαθνξεηηθψλ εηζνδεκαηηθψλ 

νκάδσλ. Σθνπφο ησλ εξεπλεηψλ είλαη λα κειεηήζνπλ ηα νξηαθά πνζνζηά 

θνξνιφγεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα, ψζηε λα απνθαιπθζνχλ 

νη φπνηεο ζηξεβιψζεηο πξνθαινχληαη απφ ηα δηάθνξα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα. 

Γπζηπρψο ην κνληέιν πνπ θαηαζθεπάδνπλ δελ ιακβάλεη ζε θαλέλα ζεκείν ηνπ ππφςε 

ηε θνξνδηαθπγή ή νπνηαζδήπνηε πθήο παξάλνκε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Αθνινπζψληαο ην έξγν ησλ Fullerton θαη Rogers (1993), νη Altig θαη Carlstrom 

ελζσκαηψλνπλ ζην κνληέιν ηνπο 13 δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πξαθηφξσλ κε εμσγελψο 

πξνζδηνξηδφκελα εηζνδεκαηηθά πξνθίι, ελψ θάζε ηχπνο «γελλάεη» κηα λέα γεληά ίδηνπ 

ηχπνπ. Κάζε πξάθηνξαο γίλεηαη ελεξγφο νηθνλνκηθά ζηα 21 ηνπ ρξφληα, ελψ ε 
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δηάξθεηα δσήο ηνπ είλαη 80 έηε. Γηα ηα 59 ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ δσήο θαιείηαη 

λα δηαιέμεη έλα κνλνπάηη θαηαλάισζεο (c), εξγαζίαο (l) θαη θιεξνδνηεκάησλ (b) πνπ 

ζα βειηηζηνπνηήζεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ. Έηζη, θάζε πξάθηνξαο, έρνληαο ηε 

δπλαηφηεηα πιήξνπο πξφβιεςεο ησλ αλαγθψλ ηνπ θαη επίγλσζε γηα ηηο κειινληηθέο 

επηινγέο ηνπ, επηδηψθεη λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο (utility) πνπ 

ηνλ ραξαθηεξίδεη. Η ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο είλαη 

 

𝑈𝑗 =  𝛽𝑠−21  ln 𝑐s
𝑗
 + 𝛼

 𝑙𝑠
𝑗
 

1−𝜍

1− 𝜍
 

80

𝑠=21

 +  𝛽80−21𝜌𝑗𝛮
 𝑏𝑗  

1−𝜍𝑏

1 − 𝜍𝑏
 

 

θαη είλαη αχμνπζα, κε ζεηηθέο ηηο πξψηεο κεξηθέο παξαγψγνπο θάζε παξακέηξνπ θαη 

αξλεηηθέο ηηο δεχηεξεο κεξηθέο παξαγψγνπο. Τν β είλαη έλαο παξάγνληαο ρξνληθήο 

απαμίσζεο, ίδηνο γηα φινπο ηνπο ηχπνπο πξαθηφξσλ θαη ηζρχεη 0<β<1. Ο παξάγνληαο 

απηφο είλαη απαξαίηεηνο θαζψο ζηε ζπλάξηεζε ζπκκεηέρνπλ ηηκέο πνπ πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζε βάζνο ρξφλνπ. Τν 𝜍 είλαη ε αληίζηξνθε ειαζηηθφηεηα ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ (leisure) πξνο ηνπο κηζζνχο θαη ην 𝜍𝑏  είλαη ε αληίζηξνθε 

ειαζηηθφηεηα ησλ θιεξνδνηεκάησλ πξνο ηελ θαηαλάισζε. Τν ρ
j
 είλαη κηα 

παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ηελ ηθαλνπνίεζε θάζε πξάθηνξα απφ ην θιεξνδφηεκα πνπ 

επηιέγεη λα αθήζεη ζηνπο απνγφλνπο ηνπ θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ. Τέινο ην  𝛼 

είλαη ην βάξνο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζηε ρξεζηκφηεηα. 

Σην κνληέιν A-C ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ππφθεηηαη ζε δπν 

πεξηνξηζκνχο. Αθελφο ζηε δηαζεζηκφηεηα θεθαιαίνπ γηα θάζε πξάθηνξα θαη 

αθεηέξνπ ζηηο ψξεο πνπ κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ γηα εξγαζία. Η ζπλάξηεζε γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ δηαζέζηκνπ θεθαιαίνπ είλαη 

 

𝑎𝑠
𝑗

=  1 + 𝑟  𝑎𝑠−1
𝑗

+ 𝑔𝑠
𝑗
 + 𝑤𝑠

𝑗
 1− 𝑙𝑠

𝑗
 + 𝑧𝑠

𝑗
− 𝑇 𝑦 𝑠

𝑗
 − 𝑁𝑏𝑠

𝑗
 

 

ελψ ην l ζηελ εμίζσζε ηεο ρξεζηκφηεηαο πξέπεη λα είλαη  

0 ≤ 𝑙𝑠
𝑗
≤ 1 

Σηνλ εηζνδεκαηηθφ πεξηνξηζκφ ην 𝑟 είλαη ην επηηφθην, ην 𝑔𝑠
𝑗
 είλαη ηα δψξα πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηνπο γνλείο, ην 𝑤𝑠
𝑗
 είλαη ν εηήζηνο κηζζφο αλ αθηέξσλαλ νη 
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πξάθηνξεο φιν ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν ηνπο ζε εξγαζία, ην 𝑧𝑠
𝑗

  είλαη νη θαη’ απνθνπή 

επηζηξνθέο απφ ην θξάηνο πξνο ηνπο θνξνινγνχκελνπο, ην 𝑇 𝑦 𝑠
𝑗
  είλαη ε ζπλάξηεζε 

ππνινγηζκνχ ησλ θφξσλ κε βάζε ηα θνξνινγήζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 𝑦 𝑠
𝑗
 θαη 𝑁𝑏𝑠

𝑗
 

είλαη ην θιεξνδφηεκα, 𝑏𝑠
𝑗
, επί ην πιήζνο ησλ απνγφλσλ, 𝑁, πνπ είλαη ζηαζεξά ίζν κε 

1.2. Οη εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ην θξάηνο επηζηξέθεη κέζσ θαη’ απνθνπήο εηζθνξψλ 

φια ηα έζνδα απφ ηε θνξνιφγεζε, νπφηε 𝑧𝑠
𝑗
= 𝑇 𝑦 𝑠

𝑗
 . Απηή ε απινχζηεπζε ηνπ ξφινπ 

ηνπ θξάηνπο εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηνπο θαζψο ηνπο ελδηαθέξεη κφλν ε επίδξαζε 

ηεο θνξνινγηθήο θιίκαθαο ζηηο απνθάζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζθνξά εξγαζίαο θαη ηελ απνηακίεπζε.  

Η παξαγσγή ζην κνληέιν πξνζνκνηψλεηαη κε δπν ζπλαξηήζεηο, ηνπ ζπλνιηθνχ 

θεθαιαίνπ (𝐾) θαη ηεο ζπζζσξεπκέλεο εξγαζίαο (𝐿), ελψ κηα ζπλάξηεζε ζηαζεξψλ 

απνδφζεσλ θιίκαθαο (constant returns to scale) ηεο κνξθήο Cobb-Douglas 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο (𝑞). 

 

𝐾 =  𝜑𝑗
13

𝑗=1

  1 + 𝑛 80−𝑠−1𝑎s
𝑗

80

𝑠=21

 

 

𝐿 =  𝜑𝑗
13

𝑗=1

  1 + 𝑛 80−𝑠𝜀s
𝑗

80

𝑠=21

 1 − 𝑙𝑠
𝑗
  

 

𝑞 = 𝐴 𝐾/𝐿 𝜃  

 

Σην κνληέιν A-C ην επίπεδν ησλ κηζζψλ θαη ην επηηφθην θαζνξίδνληαη εζσηεξηθά 

κε βάζε ην παξαγφκελν πξντφλ.  

 

𝑤 = 𝐴 1− 𝜃  𝐾/𝐿 𝜃  

 

𝑟 = 𝐴𝜃 𝐾/𝐿 𝜃−1 
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φπνπ ην A είλαη ν ζπληειεζηήο θιίκαθαο θαη ην θ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ 

θεθαιαίνπ ζηελ παξαγσγή.  

Αθνχ εμηζνξξνπεζεί ην κνληέιν ζχκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο 

ηηκέο πνπ ζέινπλ νη εξεπλεηέο λα ηζρχνπλ, νη εμσγελείο 

κεηαβιεηέο έρνπλ ηηο ηηκέο πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2. Γηα ηα ρ
j
 

θαη 𝐴 γίλνληαη αξρηθέο ππνζέζεηο θη έπεηηα ππνινγίδνληαη 

εζσηεξηθά κε βάζε ηα ππφινηπα απνηειέζκαηα. 

 

Οη επηινγέο ησλ εμηζψζεσλ θαη ησλ παξακέηξσλ απφ ηνπο Altig θαη Carlstrom δελ 

είλαη νχηε ηπραίεο αιιά νχηε θαη θαηλνηνκηθέο. Η εμίζσζε ηεο ρξεζηκφηεηαο είλαη 

ζηελ νπζία έλα άζξνηζκα ηξηψλ επηκέξνπο εμηζψζεσλ, ηεο 𝑈𝑐𝑗 = ln 𝑐s
𝑗
 , ηεο 

𝑈𝑙𝑗 =
 𝑙𝑠
𝑗
 

1−𝜍

1−𝜍
 θαη ηεο 𝑈𝑏𝑗 =

 𝑏 𝑗  
1−𝜍𝑏

1−𝜍𝑏
. Απφ απηέο, νη δπν (𝑈𝑙𝑗  θαη 𝑈𝑏𝑗 ) παξνπζηάδνπλ 

ζηαζεξή ζρεηηθή απνζηξνθή θηλδχλνπ (CRRA), ελψ ε 𝑈𝑐𝑗  ππνδειψλεη θζίλνπζα 

απφιπηε απνζηξνθή θηλδχλνπ (DARA). Σην παξάξηεκα γίλεηαη κηα ζχληνκε 

αλαθνξά ζηηο επηινγέο γηα ηε δηαρείξηζε ξίζθνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή ελφο 

καζεκαηηθνχ κνληέινπ νηθνλνκηθήο πθήο.  

 

3.2. Τροποποιήςεισ για την ενςωμάτωςη τησ φοροδιαφυγήσ 

 

3.2.1. Οι ςυναρτόςεισ 

Σην δηθφ καο κνληέιν, πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε ηελ αληαπφθξηζε ησλ 

πξαθηφξσλ ζηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ νη αξρέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο δηαηεξνχκε ζηαζεξά θαη εμσγελψο πξνζδηνξηδφκελα ηφζν ην επίπεδν 

ησλ κηζζψλ φζν θαη ην επηηφθην. Με ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφ πην πηζηή απφδνζε 

ελφο πξαγκαηηθνχ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο εμεηάδνπκε ηε ζπκπεξηθνξά 

πξαθηφξσλ κε δηαθνξεηηθή εηζνδεκαηηθή δπλακηθφηεηα, δηαηεξψληαο ηελ ίδηα 

ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο. Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην κνληέιν A-

C αθνξνχλ αθελφο ηε κεζνδνινγία, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ είλαη δεηνχκελν λα 

𝛽 0.99 

𝛼 0.6 

𝜍 4 

𝑁 1.22 

𝜍𝑏  2 

𝜃 0.36 
Πίνακας 2: Οη ηηκέο ησλ 
εμσγελψλ κεηαβιεηψλ. 
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εμηζνξξνπεζεί ην κνληέιν ζε ζρέζε κε κηα ζπγθεθξηκέλε πξαγκαηηθφηεηα
1
, αιιά καο 

ελδηαθέξνπλ νη κεηαβνιέο ζηηο επηινγέο πνπ θάλνπλ νη πξάθηνξεο πξνθεηκέλνπ λα 

βειηηζηνπνηήζνπλ ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο κε δεδνκέλνπο κηζζνχο θαη επηηφθην ζηελ 

εηθνληθή καο νηθνλνκία. Αθεηέξνπ, ε ζπλάξηεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο 

αθνινπζεί πεξηζζφηεξν ην πξφηππν ησλ Altig et al. (2001), κε ηελ πξνζζήθε θάπνησλ 

κεηαβιεηψλ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο θνξνδηαθπγήο σο εμήο 

 

𝑎𝑠
𝑗

=  1 + 𝑟 𝑎𝑠−1
𝑗

+ 𝑤𝑠
𝑗
 1− 𝑙𝑠

𝑗
 − 𝑐𝑠

𝑗  1 + 𝑣𝑎𝑡 − 𝑟_𝑡𝑠
𝑗
− 𝑝 1 + 𝜆  𝑤_𝑏_𝑡𝑠

𝑗
− 𝑟_𝑡𝑠

𝑗
 + 𝑔𝑠

𝑗
 

 

ελψ ν εηζνδεκαηηθφο πεξηνξηζκφο πεξηνξίδεηαη ζην  

 

𝑎𝛭
𝑗
≥ 0 

 

φπνπ 𝛭 ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο δσήο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ζεκαίλεη φηη νη 

πξάθηνξεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα έρνπλ αξλεηηθέο απνηακηεχζεηο, πξέπεη φκσο 

ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο λα είλαη κε αξλεηηθέο θαη ίζεο κε ηα θιεξνδνηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξεζηκφηεηα σο βέιηηζηα. Γειαδή  

 

𝑎𝛭
𝑗

= 𝑁𝑏𝑗  

 

Σηε ζπλάξηεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο νη πξάθηνξεο νινθιεξψλνπλ θάζε 

ρξνληά κε θεθάιαην πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηνθηζκφ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ρξήζεο (   1 + 𝑟 𝑎𝑠−1
𝑗

  ), απφ ηνπο κηζζνχο πνπ έιαβαλ ηελ 

ηξέρνπζα ρξνληά (  𝑤𝑠
𝑗
 1 − 𝑙𝑠

𝑗
   ), απφ ηελ θαηαλάισζε ζηελ νπνία επέιεμαλ λα 

επηδνζνχλ θαη ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ ηελ επηβάξπλε (  𝑐𝑠
𝑗  1 + 𝑣𝑎𝑡   ), 

απφ ηα θιεξνδνηήκαηα ησλ γνληψλ ηνπο (  𝑔𝑠
𝑗
  ), απφ ηνλ θφξν πνπ πιήξσζαλ γηα ηα 

εηζνδήκαηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ (  𝑟_𝑡𝑠
𝑗
  ) θαη ηέινο απφ ην πξφζηηκν πνπ 

ελδερνκέλσο θαηέβαιαλ ζε πεξίπησζε πνπ θνξνδηέθπγαλ θαη απηφ έγηλε αληηιεπηφ 

απφ ηηο αξρέο (  𝑝 1 + 𝜆  𝑤_𝑏_𝑡𝑠
𝑗
− 𝑟_𝑡𝑠

𝑗
   ). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ πνπ ζα 

                                            
1
 Απφ ηε ζηηγκή πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηηο ίδηεο εμηζψζεηο κε κηα ππάξρνπζα εξγαζία, ζεσξνχκε 

δεδνκέλν φηη θαηά βάζε είλαη ηθαλφ λα απνδψζεη ξεαιηζηηθά κηα νηθνλνκία. 
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ρξεηαζηεί λα πιεξψζεη ν παξαβάηεο αθαηξνχκε ηνλ πξαγκαηηθφ θφξν πνπ πιήξσζε 

απφ απηφλ πνπ ηνπ αλαινγνχζε θαλνληθά κε βάζε φιν ηνπ ην εηζφδεκα (   𝑤_𝑏_𝑡𝑠
𝑗
−

𝑟_𝑡𝑠
𝑗    ) θη έπεηηα ππνινγίδνπκε ην γηλφκελν ηεο δηαθνξάο κε ην πνζνζηφ ηνπ 

πξνζηίκνπ ( 𝜆 ) θαη ηελ πηζαλφηεηα ειέγρνπ. Τειηθά, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά 

δελ είλαη κεδεληθή θαη κε πηζαλφηεηα, 𝑝, ν θνξνθπγάο ζα πιεξψζεη ηνλ θφξν πνπ δελ 

θαηέβαιε θαη έλα πξφζηηκν πνπ αληηζηνηρεί ζην 𝜆% ηνπ θφξνπ πνπ δελ θαηέβαιε. Τν 

𝑤_𝑏_𝑡𝑠
𝑗
 ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πξαγκαηηθφ ηνπ εηζφδεκα θαη ηε θνξνινγηθή 

θιίκαθα, ελψ γηα ην 𝑟_𝑡𝑠
𝑗
 δελ ιακβάλεηαη ππφςε ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ηνπ θάζε 

πξάθηνξα αιιά ην πνζνζηφ ηνπ πξαγκαηηθνχ πνπ επηιέγεη λα δειψζεη ( 𝛾𝑠
𝑗
 ). Σην 

κνληέιν καο πξέπεη λα ηζρχεη  𝛾𝑠
𝑗
≥ 0.5 , δειαδή νη πξάθηνξεο δελ κπνξνχλ λα 

δειψζνπλ κηθξφηεξν απφ ην κηζφ πξαγκαηηθφ εηζφδεκά ηνπο. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο εξγαζίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ ρξεζηκνπνηνχκε 

ηηο ζπλαξηήζεηο πξνζθνξάο παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ ελζσκαηψλνπλ ζην 

κνληέιν ηνπο θαη νη Altig θαη Carlstrom. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο κε ηε ρξήζε ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ θιαζηθή Cobb-Douglas ζπλάξηεζε ησλ Altig et al. (2001)  

 

𝑞 = 𝐴𝛫𝜃/𝐿1−𝜃  

 

Φξεζηκνπνηψληαο ζπλαξηήζεηο φκνηεο κε απηέο ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαζίαο ηεο νηθνλνκίαο καο, ππνινγίδνπκε ην ζπλνιηθά έζνδα 

ηνπ θξάηνπο απφ ηε θνξνιφγεζε κε βάζε ηα εηζνδήκαηα πνπ δειψλνπλ νη 

θνξνινγνχκελνη ( 𝑍 ), ηα έζνδα απφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ ( 𝑉 ) 

θαζψο θαη ηα δηαθπγφληα έζνδα ιφγσ ηεο θνξνδηαθπγήο ( 𝑋 ). Τα κεγέζε απηά 

πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηεί ε θνξνδηαθπγή. 

Σπλνςίδνληαο, ζην κνληέιν καο ρξεζηκνπνηνχκε ηηο παξαθάησ ζπλαξηήζεηο θαη 

πεξηνξηζκνχο 

 

𝑈𝑗 =  𝛽𝑠−1  ln 𝑐s
𝑗
 + 𝛼

 𝑙𝑠
𝑗
 

1−𝜍

1− 𝜍
 

𝑀

𝑠=1

 +  𝛽𝑀−1𝛮
 𝑏𝑗  

1−𝜍𝑏

1 − 𝜍𝑏
          (1) 
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0 ≤ 𝑙𝑠
𝑗
≤ 1          (2) 

𝑐𝑠
𝑗
≥ 0          (3) 

𝑏𝑠
𝑗
≥ 0          (4) 

𝑎𝑠
𝑗

=  1 + 𝑟 𝑎𝑠−1
𝑗

+ 𝑤𝑠
𝑗
 1− 𝑙𝑠

𝑗
 − 𝑐𝑠

𝑗  1 + 𝑣𝑎𝑡 − 𝑟_𝑡𝑠
𝑗
− 𝑝 1 + 𝜆  𝑤_𝑏_𝑡𝑠

𝑗
− 𝑟_𝑡𝑠

𝑗
 + 𝑔𝑠

𝑗
          (5) 

𝑎𝛭
𝑗

= 𝑁𝑏𝑗           (6) 

𝑤_𝑏_𝑡𝑠
𝑗
 𝑤𝑠

𝑗
, 𝑙𝑠
𝑗
, 𝑡𝑎𝑥𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒           (7) 

𝑟_𝑡𝑠
𝑗
 𝑤𝑠

𝑗
, 𝑙𝑠
𝑗
, 𝑡𝑎𝑥𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒, 𝛾𝑠

𝑗
           (8) 

𝐾 =  𝜑𝑗
Φ

𝑗=1

  1 + 𝑛 𝑀−𝑠𝑎s
𝑗

𝑀

𝑠=1

          (9) 

𝐿 =  𝜑𝑗
Φ

𝑗=1

  1 + 𝑛 𝑀−𝑠
𝑀

𝑠=1

 1 − 𝑙𝑠
𝑗
           (10) 

𝑞 = 𝐴𝛫𝜃/𝐿1−𝜃           (11) 

𝑍 =  𝜑𝑗
Φ

𝑗=1

  1 + 𝑛 𝑀−𝑠
𝑀

𝑠=1

𝑟_𝑡𝑠
𝑗
 𝑤𝑠

𝑗
, 𝑙𝑠
𝑗
, 𝑡𝑎𝑥𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒, 𝛾𝑠

𝑗
           (12) 

𝑉 =  𝜑𝑗
Φ

𝑗=1

  1 + 𝑛 𝑀−𝑠
𝑀

𝑠=1

𝑝 1 + 𝜆  𝑤_𝑏_𝑡𝑠
𝑗
− 𝑟_𝑡𝑠

𝑗
           (13) 

𝑋 =  𝜑𝑗
Φ

𝑗=1

  1 + 𝑛 𝑀−𝑠
𝑀

𝑠=1

 1− 𝑝  𝑤_𝑏_𝑡𝑠
𝑗
− 𝑟_𝑡𝑠

𝑗
           (14) 

 

Η κεηαβιεηή 𝑡𝑎𝑥𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 ζηηο (7) θαη (8) είλαη ε θνξνινγηθή θιίκαθα κε βάζε ηελ 

νπνία γίλεηαη ε θνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ ζηελ 

Διιάδα θαη πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα 2. 



- 28 - 

 

3.2.2. Επιλογό των παραμϋτρων  

3.2.2.1. Μζγεθοσ αναφοράσ για το πρόςτιμο 

Τν επίπεδν ηνπ πξνζηίκνπ, 𝜆, είλαη ζηαζεξφ θαη πξνθαζνξηζκέλν εμσγελψο. 

Δμαξηάηαη απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ δελ πιεξψζεθε θη φρη επί ηνπ εηζνδήκαηνο 

πνπ δελ δειψζεθε γηαηί ζέινπκε λα απνθχγνπκε ηε ζπζρέηηζε ηεο θνξνδηαθπγήο κε 

ην επίπεδν πινχηνπ ησλ ηδησηψλ (Yitzhaki 1974). Απηφ φκσο δελ είλαη απαξαίηεηα ε 

θαιχηεξε ιχζε θαζψο έξεπλεο έρνπλ δείμεη (Clotfelter 1983, Schneider & Enste 2000 

θαη Slemrod & Yitzhaki 2002) φηη ππάξρεη ηζρπξφο ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηνπ νξηαθνχ 

πνζνζηνχ θφξνπ θαη ηεο θνξνδηαθπγήο. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα πξνθχςεη ινγηθά αλ 

ζθεθζεί θαλείο φηη αλ θάπνηνο έρεη νξηαθφ θφξν 40% γηα θάζε ρξεκαηηθή κνλάδα, 

έρεη ζαθψο κεγαιχηεξν φθεινο απφ ην λα ηελ απνθξχςεη ζε ζρέζε κε θάπνηνλ πνπ 

γηα ηελ ίδηα ρξεκαηηθή κνλάδα ζα πιεξψζεη θφξν 20%. Όπσο παξαηεξνχλ νη 

Allingham θαη Sandmo (1972) θαη αλαθέξεηαη θαη απφ ηνλ Borck (2004), ην 

πξφβιεκα είλαη φηη ζε κηα ελδερφκελε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, ε 

θνξνδηαθπγή ακέζσο γίλεηαη πην ειθπζηηθή, θαζψο πξνθαιεί κεγαιχηεξν φθεινο 

ζηνλ θνξνινγνχκελν, γεγνλφο γλσζηφ θαη σο επίδραζη σποκαηάζηαζης. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά φκσο, ε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πξνθαιεί ηειηθά 

κείσζε ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ησλ ηδησηψλ, θαζηζηψληαο ηνπο έηζη ιηγφηεξν 

επηξξεπείο ζηελ αλάιεςε ξίζθνπ θαη επνκέλσο ζηε θνξνδηαθπγή, γεγνλφο γλσζηφ 

θαη σο ειζοδημαηική επίδραζη.  

Σηελ πεξίπησζε ινηπφλ πνπ ην πξφζηηκν αθνξά ην απνθξπθζέλ εηζφδεκα, ε 

πεηξακαηηθή αιιαγή ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ κπνξεί λα έρεη απξφζκελεο 

ζπλέπεηεο εμαηηίαο ηεο εηζνδεκαηηθήο θαη ηεο επίδξαζεο ππνθαηάζηαζεο. Η εμάξηεζε 

ηνπ πξνζηίκνπ κφλν απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαλφκσο δελ θαηαβιήζεθε, 

αθπξψλεη ηελ επίδξαζε ηεο ππνθαηάζηαζεο, θαζψο κηα αχμεζε ηνπ νξηαθνχ θφξνπ 

δελ ζηξέθεη ηνπο ηδηψηεο πξνο ηε θνξνδηαθπγή απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη πξνζδνθία 

γηα πςειφηεξε πνηλή φζν απμάλεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ απνθεχγεηαη. 

 Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ν θαζνξηζκφο δηαθνξεηηθψλ 

επηπέδσλ πξνζηίκνπ αλάινγα κε ηε θνξνινγηθή αμία ησλ εηζνδεκάησλ πνπ 

απνθξχθζεθαλ. Απηφ βέβαηα εγείξεη ζεκαληηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν 

δίθαην είλαη θαζψο θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί φηη έθξπςε ηα πξψηα ηνπ 
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ρξήκαηα (ηεο ρακειήο εηζνδεκαηηθήο θιίκαθαο) θη φρη ηα ηειεπηαία (θνξνινγηθά 

αθξηβά ρξήκαηα). 

3.2.2.2. Η πιθανότητα ελζγχου 

Η ίδηα παξαδνρή πνπ έγηλε ζρεηηθά κε ην επίπεδν ηνπ πξνζηίκνπ έγηλε θαη ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο ειέγρνπ. Η κεηαβιεηή ηεο πηζαλφηεηαο, 𝑝, είλαη 

πξνθαζνξηζκέλε θαη κνλαδηθή, γεγνλφο πνπ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ε θπβέξλεζε 

απνθαζίδεη ηελ πνιηηηθή ειέγρνπ πνπ ζα αθνινπζήζεη νκνηφκνξθα θαη πξηλ 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νη δειψζεηο ησλ εηζνδεκάησλ. Σε κηα πην ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε 

ζα ήηαλ πην ινγηθφ λα απμνκεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα ειέγρνπ κε βάζε ην δεισζέλ 

εηζφδεκα. Μηα πξφηαζε απφ ηνπο Reinganum θαη Wilde (1985) είλαη λα θαζνξηζηεί 

εθ ησλ πξνηέξσλ έλα εηζνδεκαηηθφ επίπεδν θαη φιεο νη δειψζεηο πνπ βξίζθνληαη 

θάησ απφ απηφ λα έρνπλ πηζαλφηεηα ειέγρνπ ίζε κε 1 (βεβαηφηεηα), ελψ φιεο νη 

ππφινηπεο 0. Απηή ε ινγηθή κνηάδεη ιίγν ππεξβνιηθή, κε θαιχηεξε ελαιιαθηηθή ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο πηζαλφηεηαο ειέγρνπ απφ ηηο αξρέο αλάινγα κε ην επάγγεικα ηνπ 

θάζε ηδηψηε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην δεισζέλ εηζφδεκά ηνπ (Allingham & Sandmo 

1972). Έηζη, γηα παξάδεηγκα, αλ θάπνηνο ηδηψηεο επαγγέιιεηαη πδξαπιηθφο θαη 

δειψλεη εηήζην εηζφδεκα 5 ρξεκαηηθέο κνλάδεο δελ ζα ειέγρεηαη, ελψ αλ ην 

επάγγεικά ηνπ είλαη δηθεγφξνο ζα έρεη πηζαλφηεηα 70% λα ειεγρζεί. Δλψ απηή ε 

ηειεπηαία πξννπηηθή δείρλεη λα απεηθνλίδεη θαιχηεξα ηελ ηδαληθή πξαγκαηηθφηεηα, 

ζα πξνζέζεηε ζην νπνηνδήπνηε κνληέιν κεγάιε πνιππινθφηεηα.  

3.2.2.3. Η αποτελεςματικότητα των ελζγχων 

Σε πεξίπησζε θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ζεσξνχκε φηη δηαπηζηψλεηαη ε θνξνδηαθπγή 

ζηελ πιήξε ηεο έθηαζε θαη φρη ζε ηπραίν πνζνζηφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη πξάθηνξεο 

γλσξίδνπλ πσο αλ ειεγρζνχλ ζα πιεξψζνπλ πξφζηηκν γηα φιν ην πνζφ ηνπ θφξνπ 

πνπ παξαλφκσο απέθπγαλ. Η πξνζέγγηζε ησλ Snow θαη Warren (2005) είλαη 

δηαθνξεηηθή. Βαζηδφκελνη ζηελ έξεπλα ησλ Scotchmer θαη Slemrod (1989), ζην 

κνληέιν ηνπο ζεσξνχλ φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ δελ 

είλαη δεδνκέλε θαη νη ππνςήθηνη θνξνθπγάδεο αλακέλνπλ φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα 

ειεγρζνχλ, έλα πνζνζηφ, α, ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζθφπηκα θαη παξάλνκα απέθξπςαλ 

ζα γίλεη γλσζηφ. Σηελ έξεπλα απηή απνδεηθλχεηαη φηη φζν απμάλεηαη ε αβεβαηφηεηα 

γηα ηελ ηηκή ηνπ α ηφζν κεηψλεηαη ε ηάζε ησλ ηδησηψλ γηα θνξνδηαθπγή, κε δεδνκέλν 
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φηη ππάξρεη ε πεπνίζεζε φηη ην γηλφκελν ηνπ α κε ην πνζνζηφ πξνζηίκνπ επί ηνπ 

θφξνπ πνπ δελ πιεξψζεθε ηζνχηαη ηνπιάρηζηνλ κε ηε κνλάδα. Με ιίγα ιφγηα, φηαλ 

ην πνζνζηφ ηνπ δηαθπγφληνο θφξνπ πνπ ζα πιεξσζεί σο πξφζηηκν είλαη αξθεηά 

κεγάιν, φζν αβέβαηνη είλαη νη πξάθηνξεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειέγρσλ, 

ηφζν απνθεχγνπλ ηε θνξνδηαθπγή.  

3.2.2.4. Το επίπεδο των μιςθών 

Όπσο θαη ζην κνληέιν A-S, ην επίπεδν ησλ κηζζψλ ησλ πξαθηφξσλ ηνπ κνληέινπ, 

𝑤𝑠
𝑗
, είλαη γλσζηφ θαη εμσγελψο θαζνξηζκέλν γηα ηνπο ίδηνπο αιιά άγλσζην γηα ηνλ 

θπβεξλεηηθφ ηνκέα. Γηα ιφγνπο απιφηεηαο είλαη επίζεο ζηαζεξφ ζε φια ηα ρξφληα ηεο 

νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ θάζε πξάθηνξα. Οη Altig et al. ζην κνληέιν ηνπο αλαλεψλνπλ 

θάζε ρξφλν ηνπο κηζζνχο αιιά θαη ηηο ψξεο πνπ κπνξεί λα δηαζέζεη θάζε εξγαδφκελνο 

γηα εξγαζία, πξνζνκνηψλνληαο έηζη θαη ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν. Σηελ πεξίπησζε ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο νη πξνζζήθεο απηέο δελ θξίλνληαη ηφζν απαξαίηεηεο, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ε έξεπλα αθνξά κηα κφλν γεληά θαη ν κεηαβνιέο ζηνπο κηζζνχο αιιά θαη 

ζηελ ηερλνινγία δελ είλαη ηέηνηεο πνπ λα επεξεάδνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Βέβαηα, 

ζα ήηαλ πην ξεαιηζηηθφ αλ ζεσξνχζακε φηη έλα κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ θάζε 

πξάθηνξα είλαη γλσζηφ γηα ηνπο θξαηηθνχο ειεγθηέο, θαζηζηψληαο έηζη ηελ επηινγή 

γηα θνξνδηαθπγή εθηθηή κφλν γηα ην πνζνζηφ ηνπ πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο γηα ην 

νπνίν δελ έρεη γλψζε ε θξαηηθή αξρή. Σηελ νπζία ην κφλν πνπ ζα άιιαδε ζην 

κνληέιν ζα ήηαλ ην χςνο ηνπ εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ θάζε νκάδαο πξαθηφξσλ ηνπ 

κνληέινπ.  

3.2.2.5. Τα κληροδοτήματα 

Τν ρξνληθφ ζεκείν ζην νπνίν γίλνληαη ηα γνληθά θιεξνδνηήκαηα, 𝑏𝑠
𝑗
, είλαη 

πξνθαζνξηζκέλν θαη ίδην γηα φινπο ηνπο ηχπνπο πξαθηφξσλ. Οη γνλείο θιεξνδνηνχλ 

φηαλ απνβηψζνπλ. Δλψ απηή ε επηινγή απινπνηεί θαηά κεγάιν βαζκφ ην κνληέιν, 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ιφγσ ηεο επηπξφζζεηεο πνιππινθφηεηαο πνπ ζα δεκηνπξγνχζε ε 

νπνηαδήπνηε άιιε επηινγή. Σηελ πεξίπησζε πνπ ζα κπνξνχζαλ νη γνλείο λα 

επηιέμνπλ πφηε ζα δψζνπλ ζηα παηδηά ηνπο ηελ θιεξνλνκηά πνπ ηνπο αληηζηνηρεί, ζα 

ππήξρε ε πηζαλφηεηα λα γίλνπλ κεηαβηβάζεηο σο γνληθέο παξνρέο ελ δσή κε 

ρακειφηεξε θνξνιφγεζε (Nordblom & Ohlsson 2006). Μηα ηέηνηα πεξίπησζε ζα 
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κείσλε ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

θνξνδηαθπγή ή γεληθφηεξα παξάλνκε πξάμε, παξά κηα ζπκθέξνπζα επηινγή απφ ηνπο 

πξάθηνξεο γηα λφκηκε απνθπγή ηεο θνξνιφγεζεο. Κάζε πξάθηνξαο, ινηπφλ, ιακβάλεη 

ην θιεξνδφηεκα ησλ γνληψλ ηνπ ηε ρξνληά, 𝑠, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

ζηξνγγπινπνίεζε ηνπ 0.65𝛭 θαη είλαη αληίζηνηρν κε απηφ πνπ ζα αθήζεη θη απηφο 

ζηελ επφκελε γεληά, αθνχ πξνζαξκνζηεί κε βάζε ηελ πιεζπζκηαθή αχμεζε.  

 

3.3. Ο αλγόριθμοσ βελτιςτοποίηςησ 

 

Ο επξχηεξνο ζηφρνο ηνπ αιγνξίζκνπ ηνπ κνληέινπ είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

ρξεζηκφηεηαο ησλ πξαθηφξσλ θαη ν ππνινγηζκφο νξηζκέλσλ αζξνηζηηθψλ κεγεζψλ 

πνπ ζα δείμνπλ αλ επσθεινχληαη ή φρη ε νηθνλνκία, ην θξάηνο θαη νη θνξνινγνχκελνη 

απφ ηελ αζθνχκελε πνιηηηθή ειέγρνπ θαη ηηκσξίαο ηεο θνξνδηαθπγήο. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ βέιηηζησλ ηηκψλ 𝑐, 𝑙, 𝑏 θαη 𝛾 ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ζπλάξηεζε fmincon ηνπ Matlab. Οη πεξηνξηζκνί (2), (3) θαη (4) εηζάγνληαη σο άλσ 

θαη θάησ φξηα γηα ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, ελψ ν πεξηνξηζκφο ηνπ δηαζέζηκνπ 

θεθαιαίνπ ηεο ηειεπηαίαο πεξηφδνπ (6) ελζσκαηψλεηαη σο κε γξακκηθή ηζφηεηα. 

Αξρηθνπνηνχληαη πξηλ απφ θάζε εθηέιεζε εμσγελψο νη κεηαβιεηέο ηεο πηζαλφηεηαο 

ειέγρνπ, 𝑝, ηνπ πνζνζηνχ πξνζηίκνπ, 𝜆, ηνπ επηηνθίνπ, 𝑟, ησλ εηψλ νηθνλνκθήο δσήο, 

𝑀 θαη ησλ ειαζηηθνηήησλ 𝜍 θαη 𝜍𝑏 . Οη νκάδεο, Φ, ησλ πξαθηφξσλ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ δηαθνξεηηθά εηζνδήκαηα, ην επίπεδν ησλ νπνίσλ επίζεο νξίδεηαη εμσγελψο, πξηλ 

μεθηλήζεη ε βειηηζηνπνίεζε θαη ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ην νπνίν αλήθεη ζηελ 

θάζε νκάδα δίλεηαη απφ ην 𝜑𝑗 .  

Όιεο νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο αξρηθνπνηνχληαη ηπραία θαη μεθηλάεη ε εθηέιεζε 

ηεο fmincon επαλαιεπηηθά, κέρξη λα ζπγθιίλνπλ ηα απνηειέζκαηά ηεο γηα θάζε ηχπν 

πξάθηνξα
2
. Αθνχ βειηηζηνπνηήζνπλ φιεο νη νκάδεο, ππνινγίδνληαη κε ηηο 

ζπλαξηήζεηο (9) θαη (10) νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο πνπ πξνζθέξνληαη θαη κε ηηο 

ζπλαξηήζεηο (12), (13) θαη (14) ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο απφ ηε θνξνιφγεζε, ηα έζνδα 

                                            
2
 Ωο θξηηήξην γηα ηε ζχγθιηζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη ν κέζνο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ 

ππνινγίδεηαη φηη αληηζηνηρεί ζε θάζε πξάθηνξαο. Δπηιέρζεθε απηφ ην θξηηήξην θαζψο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη φιεο νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πξηλ θαη κεηά ηελ θάζε 

βειηηζηνπνίεζε. 



- 32 - 

 

απφ ηνπο ειέγρνπο θαη ηα πξφζηηκα θαη ηα ρξήκαηα πνπ ράλνληαη ιφγσ ηεο 

θνξνδηαθπγήο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ησλ πξαθηφξσλ. Γελ 

εθαξκφδεηαη θάπνηνπ είδνπο ρξνληθή απαμίσζε ζηα πνζά απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ καο 

ελδηαθέξνπλ νη ηειηθέο ηνπο ηηκέο αιιά ε δηαθνξνπνίεζή ηνπο απφ ηηο αληίζηνηρεο 

ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ειέγρνπ θαη ηηκσξίαο.  

Σηελ πιεηνςεθία ησλ εθηειέζεσλ ηεο fmincon ρξεηάδεηαη επηκέξνπο 

παξακεηξνπνίεζε θαζψο ε ζπλάξηεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο, ελψ έπξεπε λα 

βειηηζηνπνηεζεί
3
 ππφ πεξηνξηζκνχο, απεηξίδεηαη. Απνηέιεζκα απηνχ, ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο νη αλψηαηεο θαη θαηψηαηεο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ δελ είλαη απηέο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.2.1. αιιά ιίγν κηθξφηεξεο ή αληίζηνηρα κεγαιχηεξεο 

(π.ρ.  0.01 ζηε ζέζε ηνπ 0 θαη 0.99 ζηε ζέζε ηνπ 1). 

 

3.4. Υπολογιςτικά πειράματα 

 

Αθνινπζεί κηα ζεηξά απφ εθηειέζεηο ηνπ αιγνξίζκνπ γηα δηάθνξεο αξρηθέο ηηκέο 

ζηηο ζηαζεξέο
4
, ψζηε λα κειεηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο θαη αληαλαθιαζηηθά ηεο 

εηθνληθήο νηθνλνκίαο πνπ πξνζνκνηψλνπκε. Γηα θάζε πεξίπησζε παξαηίζεληαη νη 

ηηκέο ησλ ζηαζεξψλ ζην Παξάξηεκα 2.  

 

3.4.1. Τα ϋςοδα από τη φορολόγηςη (πεύραμα 1) 

Σην πείξακα απηφ ζεσξνχκε πηζαλφηεηεο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απφ 0.1 κέρξη 0.4 

θαη πξφζηηκν απφ 25% κέρξη θαη 400%, πιένλ ηεο νθεηιήο πνπ δελ θαηαβιήζεθε. Γελ 

παξνπζηάδεη εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ε αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο ειέγρνπ ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ηνπ 40%, απφ ηε ζηηγκή πνπ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο νηθνλνκίεο ην θφζηνο 

ζπληήξεζεο κηαο ηφζν απνηειεζκαηηθήο ειεγθηηθήο αξρήο ζα ήηαλ κάιινλ 

απαγνξεπηηθφ. Άιισζηε, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ, νη 

πξάθηνξεο αξρίδνπλ ήδε απφ ην 30% θαη κε ην θαηάιιειν πξφζηηκν, ε πξνζαξκνγή 

                                            
3
  Η fmincon εθηειεί ειαρηζηνπνίεζε θαη γηα ην ιφγν απηφ εκείο ηελ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ -U 

4
 Σε φιε ηε ζπλέρεηα, σο ζηαζεξέο αλαθέξνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ δε βειηηζηνπνηνχληαη, φπσο νη 

αλεμάξηεηεο, νχηε θαη ππνινγίδνληαη εζσηεξηθά ζην κνληέιν, φπσο νη εμαξηεκέλεο. Μεηαμχ ησλ 

ζηαζεξψλ ζπγθαηαιέγνληαη νη εμήο: 𝑝, 𝜆, 𝑟,𝑀,𝜍,𝜍𝑏 ,Φ,𝜑𝑗 ,𝜃, 𝑣𝑎𝑡,𝑤,𝛮,𝛼,𝛽. 
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ηνπ νπνίνπ δελ έρεη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, λα δειψλνπλ κε εηιηθξίλεηα ηα 

εηζνδήκαηά ηνπο.  

Η νηθνλνκία απνηειείηαη απφ κηα νκάδα πξαθηφξσλ κε κέζν εηζφδεκα 20000 

λνκηζκαηηθέο κνλάδεο, ελψ ε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο δσήο είλαη 40 έηε. Τν 

δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί δείρλεη ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο πηζαλφηεηαο ειέγρνπ, ηνπ 

πξνζηίκνπ θαη ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο απφ ηε θνξνιφγεζε ησλ 

εηζνδεκάησλ πνπ δειψλνπλ νη πξάθηνξεο ( 𝑍 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπσο θαίλεηαη, νη ηηκέο πνπ βειηηζηνπνηνχλ ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο απφ ηε 

θνξνιφγεζε ησλ εηζνδεκάησλ πνπ δειψλνληαη είλαη 0.4 γηα ηελ πηζαλφηεηα ειέγρνπ 

θαη 300% γηα ην πξφζηηκν. Σηελ πεξίπησζε απηή ειέγρεηαη ην 40% ησλ 

θνξνινγνχκελσλ θαη αλ ζπιιεθζνχλ λα θνξνδηαθεχγνπλ, πιεξψλνπλ 4 (300% ζπλ 

κηα) θνξέο ην πνζφ πνπ δελ θαηέβαιαλ. Η βειηηζηνπνίεζε ησλ εζφδσλ γηα απηφ ην 

ζπλδπαζκφ ηηκψλ πηζαλφηεηαο ειέγρνπ θαη πξνζηίκνπ είλαη αλακελφκελε, θαζψο, 

φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 2, νη πξάθηνξεο εθεί επηιέγνπλ λα κελ 

θνξνδηαθχγνπλ.  

Διάγραμμα 1: Τα έζνδα απφ ηε θνξνιφγεζε ησλ εηζνδεκάησλ πνπ δειψλνληαη ζε ζρέζε κε 

ην πξφζηηκν θαη ηελ πηζαλφηεηα ειέγρνπ. 

𝑝 𝜆 
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Όπσο φκσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, φζν κεγαιχηεξε ε πηζαλφηεηα ειέγρνπ ηφζν 

κεγαιχηεξν ην θφζηνο γηα ηηο ειεγθηηθέο αξρέο. Γηα ην ιφγν απηφ, ινηπφλ, κπνξεί λα 

κελ θαληάδεη ηφζν ειθπζηηθφ ην ζεκείν κεγηζηνπνίεζεο ησλ εζφδσλ ζην Γηάγξακκα 

1, φζν νη ππφινηπεο θνξπθέο ηνπ πιέγκαηνο, εηδηθφηεξα δε εθείλεο πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηα δεχγε (0.2, 4.5) θαη (0.2, 5) γηα ηελ πηζαλφηεηα θαη ην πξφζηηκν (Γηάγξακκα 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2: Η θνξνδηαθπγή ζε ζρέζε κε ην πξφζηηκν θαη ηελ πηζαλφηεηα ειέγρνπ. 

Διάγραμμα 3: Διθπζηηθέο ηηκέο γηα ην πξφζηηκν θαη ηελ πηζαλφηεηα ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

κεγηζηνπνηνχληαη ηα έζνδα απφ ηε θνξνιφγεζε ησλ εηζνδεκάησλ πνπ δειψλνληαη. 

𝑝 
𝜆 

𝑝 

𝜆 
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3.4.2. Τα ϋςοδα από τα πρόςτιμα (πεύραμα 2) 

Τν δεχηεξν ζεκείν πνπ ρξήδεη πξνζνρήο είλαη ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο απφ ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ επηβνιή ησλ πξνζηίκσλ. Τα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκίαο παξακέλνπλ ίδηα, 

απηή ηε θνξά φκσο καο ελδηαθέξεη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλάξηεζεο (13) ηνπ 

κνληέινπ.  

Αλ αλαδεηήζνπκε ηηο ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ σο ειθπζηηθέο ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν ζην Γηάγξακκα 4, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη νπζηαζηηθά δελ επηθέξνπλ θέξδε 

απφ ηνλ έιεγρν θαη ηνλ εληνπηζκφ ηεο θνξνδηαθπγήο, πνιχ απιά γηαηί νη πξάθηνξεο, 

γηα πηζαλφηεηα ειέγρνπ 20% θαη πξφζηηκν πάλσ απφ 450% δελ θνξνδηαθεχγνπλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηελ πεξίπησζε φκσο πνπ έλα θξάηνο δελ δηαζέηεη πνιινχο πφξνπο γηα λα 

εληζρχζεη ηνπο ειεγθηηθνχο ηνπ κεραληζκνχο, ε αχμεζε θαηά 10% ηεο πηζαλφηεηαο 

ειέγρνπ πξέπεη απνδεδεηγκέλα λα αμίδεη ηε δαπάλε. Σχκθσλα κε ην Γηάγξακκα 1, ζε 

πεξίπησζε πνπ πξνηηκεζεί ην δεχγνο (0.1, 5) γηα ηελ πηζαλφηεηα ειέγρνπ θαη ην 

πξφζηηκν, ηα έζνδα απφ ηε θνξνιφγεζε ησλ εηζνδεκάησλ πνπ δειψλνληαη ζα είλαη 

9523 λνκηζκαηηθέο κνλάδεο, ελψ, φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 3, 10% κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα απνθέξεη ζην θξάηνο έζνδα ηεο ηάμεο ησλ 19500 λνκηζκαηηθψλ κνλάδσλ. 

Διάγραμμα 4: Τα έζνδα απφ ηα πξφζηηκα ζε ζρέζε κε ην πξφζηηκν θαη ηελ πηζαλφηεηα ειέγρνπ. 

𝑝 𝜆 
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Η δηαθνξά είλαη κεγάιε αιιά ζα ήηαλ ιάζνο λα ζεσξήζνπκε ηφζν γξήγνξα ηελ 

αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαηά 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο κηα 

θαιή επέλδπζε. Αλ ζπλππνινγηζζνχλ ηα έζνδα απφ ηνπο ειέγρνπο θαη κε δεδνκέλν 

φηη γηα ην δεχγνο (0.2, 5) ε θνξνδηαθπγή ειαρηζηνπνηείηαη, ε πηζαλφηεηα 10% 

απνθέξεη ζπλνιηθά έζνδα 15237 (5714+9523), ελψ ε πηζαλφηεηα 20% παξακέλεη 

θνληά ζηηο 20000 (19500+236.3). Απηνκάησο, ινηπφλ, κεηψλεηαη ε δηαθνξά ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο θαη ε αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο ειέγρνπ πξέπεη λα κελ 

μεπεξλάεη ζε θφζηνο απηή ηε δηαθνξά, αιιηψο θξίλεηαη αζχκθνξε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5: Τα έζνδα απφ ηα πξφζηηκα γηα πηζαλφηεηα ειέγρνπ 10%, κε πξφζηηκν 500%. 

𝑝 

𝜆 
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3.4.3. Τα διαφυγόντα ϋςοδα (πεύραμα 3) 

Σηελ ηειεπηαία παξάγξαθν είδακε φηη ε αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο ηνπ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη θάηη πνπ πξέπεη 

λα απνθαζίδεηαη ζπλεηδεηά θαη θαηφπηλ ζρεδίνπ, θαζψο κπνξεί λα απνβεί επηδήκην 

γηα κηα νηθνλνκία. Η κεγαιχηεξε ελεξγνπνίεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ κπνξεί λα 

επηθέξεη ζνβαξή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Γεδνκέλσλ 

ησλ ζπλζεθψλ, ινηπφλ, βηψζηκε ιχζε είλαη ε παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία ησλ 

θνξνθπγάδσλ, κε ηελ επηβνιή κεγάισλ πξνζηίκσλ, θάηη πνπ φπσο είδακε θαη απφ ηα 

παξαπάλσ δηαγξάκκαηα κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφ. Άιισζηε, ε θνξνδηαθπγή 

είλαη αλακθηζβήηεηα κηα θαηάζηαζε ε νπνία, πέξα απφ φιεο ηηο άιιεο αξλεηηθέο ηηο 

επηδξάζεηο, ζηεξεί ην θξάηνο απφ ζεκαληηθά έζνδα (Γηάγξακκα 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ηα έζνδα πνπ ράλνληαη είλαη πεξηζζφηεξα 

ζηα ζεκεία ηνπ δηαγξάκκαηνο φπνπ γηα ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο πηζαλφηεηαο θαη 

πξνζηίκνπ παξαηεξείηαη θνξνδηαθπγή (Γηάγξακκα 2). Τν ζεκείν ζην νπνίν πξέπεη λα 

Διάγραμμα 6: Τα δηαθπγφληα έζνδα ιφγσ ηεο θνξνδηαθπγήο ζε ζρέζε κε ην πξφζηηκν θαη ηελ 

πηζαλφηεηα ειέγρνπ. 

𝑝 
𝜆 
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ζηαζνχκε φκσο είλαη φηη ηα δηαθπγφληα έζνδα κεγηζηνπνηνχληαη ζηα δεχγε ηηκψλ κε 

ρακειή πηζαλφηεηα ειέγρνπ, αλεμαξηήησο πξνζηίκνπ. Δμήγεζε ζε απηφ δίλεηαη απφ 

ην γεγνλφο φηη κηα ρακειή πηζαλφηεηα ειέγρνπ, ζπλδπαζκέλε κε πςειά πξφζηηκα, 

κπνξεί λα απνηξέςεη ελ κέξεη ηε θνξνδηαθπγή, ηα εηζνδήκαηα φκσο πνπ δελ 

δειψλνληαη είλαη πνιχ δχζθνιν (απίζαλν) λα απνθαιπθζνχλ, θάλνληαο έηζη ηηο 

απψιεηεο πην βέβαηεο.  

Αλ, καδί κε ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα, ιάβνπκε ππφςε θαη ην πνιηηηθφ θφζηνο κε 

ην νπνίν επηθνξηίδεηαη κηα θπβέξλεζε αλ απνθαζίζεη λα εθαξκφζεη εμαληιεηηθά 

πξφζηηκα, μαλαθεξδίδεη ιίγε απφ ηελ αίγιε ηεο σο κέηξν αληηκεηψπηζεο ηεο 

θνξνδηαθπγήο ε πςειή πηζαλφηεηα ειέγρνπ.  

 

3.4.4. Η προςφορϊ των ςυντελεςτών παραγωγόσ (πεύραμα 4) 

Παξαηεξψληαο ηηο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο πνπ πξνζθέξνληαη απφ 

ηνπο πξάθηνξεο γηα ηηο ηηκέο ηεο πηζαλφηεηαο ειέγρνπ θαη πξνζηίκνπ πνπ 

πεξηγξάθεθαλ ζηελ παξάγξαθν 3.4.1. πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην θεθάιαην θαη ηελ εξγαζία πνπ πξνζθέξνληαη ζπλνιηθά απφ 

ηνπο πξάθηνξεο, θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο. Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο πηζαλφηεηαο ειέγρνπ 

ηεο ηάμεο ηνπ 10%, ζηελ νπνία παξαηεξείηαη ρακειή ζπζζψξεπζε ηφζν θεθαιαίνπ 

(Γηάγξακκα 7) φζν θαη εξγαζίαο (Γηάγξακκα 8). Μπνξεί, ινηπφλ, ν έιεγρνο λα είλαη 

αθξηβφ κέηξν, αιιά ε δηαηήξεζε ηεο πηζαλφηεηαο ζε ρακειά επίπεδα βιάπηεη θαη ην 

ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  
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Διάγραμμα 7: Τν θεθάιαην ζε ζρέζε κε ην πξφζηηκν θαη ηελ πηζαλφηεηα ειέγρνπ. 

Διάγραμμα 8: Η εξγαζία ζε ζρέζε κε ην πξφζηηκν θαη ηελ πηζαλφηεηα ειέγρνπ. 

𝑝 𝜆 

𝑝 𝜆 
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4. Συμπερϊςματα 

 

Σηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κηα αλαιπηηθή θαηαγξαθή νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ 

ζεσξεηηθψλ ζηνηρείσλ ηφζν γηα ηα καζεκαηηθά κνληέια πξνζνκνηψζεσλ ηεο 

νηθνλνκίαο φζν θαη γηα ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο. Αξγφηεξα πινπνηήζακε έλα 

απινπνηεκέλν καζεκαηηθφ κνληέιν πξνζνκνίσζεο ηεο θαηαλαισηηθήο θαη 

θνξνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο πξαθηφξσλ ζε κηα εηθνληθή νηθνλνκία. Σηφρνο καο ήηαλ 

λα θαηαγξάςνπκε ηελ αληίδξαζε ησλ θνξνινγνχκελσλ θαη ηεο νηθνλνκίαο ζε 

αιιαγέο ζηελ πηζαλφηεηα ειέγρνπ ηεο δήισζεο εηζνδεκάησλ θαη ζην επίπεδν ηνπ 

πξνζηίκνπ. Απφ ηα ππνινγηζηηθά πεηξάκαηα πνπ δηελεξγήζακε πξνέθπςαλ ηα εμήο: 

 Γηα ην θξάηνο ηα έζνδα απφ ηε θνξνιφγεζε κεγηζηνπνηνχληαη φηαλ επηιέγνληαη 

πηζαλφηεηεο ειέγρνπ θαη πξφζηηκα πνπ απνηξέπνπλ ηε θνξνδηαθπγή. Η 

ζπκπεξηθνξά ησλ πξαθηφξσλ φκσο έδεημε φηη απηφ ζπκβαίλεη ηφζν φηαλ 

απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ην πξφζηηκν φζν θαη φηαλ απμάλεηαη ην 

πξφζηηκν, αλεμάξηεηα απφ ηελ πηζαλφηεηα. Δίλαη ζηελ απφθαζε ησλ αξρψλ πνηα 

πνιηηηθή ζα αθνινπζήζνπλ. 

 Αλ νη αξρέο θαηαθχγνπλ ζηα κεγάια πξφζηηκα γηα ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο, 

ζα έρνπλ θαη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ απηνχο πνπ ζα ζπιιακβάλνληαη 

λα παξαλνκνχλ. 

 Σηελ πεξίπησζε φκσο πνπ νη αξρέο επηιέμνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα 

ειέγρνπ ζε ρακειά επίπεδα θαη λα απμήζνπλ κφλν ηα πξφζηηκα γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηε θνξνδηαθπγή, ζα απνθχγνπλ ηα πεξηηηά έμνδα θαζψο κηα 

ηέηνηα ξχζκηζε δελ θνζηίδεη αιιά ζα πξέπεη λα ππνζηνχλ ηηο πνιηηηθέο θαζψο θαη 

ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο. Όπσο πξνέθπςε θαη απφ ηελ πξνζνκνίσζε, ε ρακειή 

πηζαλφηεηα ειέγρνπ ζεκαίλεη βέβαηεο απψιεηεο εζφδσλ γηα ην θξάηνο, αθνχ ζα 

αδπλαηεί λα εληνπίζεη ηε θνξνδηαθπγή θαη θαθέο ζπλέπεηεο γηα ην ζχλνιν ηεο 

νηθνλνκίαο ιφγσ ηεο ρακειήο πξνζθνξάο παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ 

παξαηεξείηαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. 

 

Ο ππξήλαο ηνπ κνληέινπ βαζίδεηαη ζην κνληέιν ηζνξξνπίαο ησλ Altig θαη 

Carlstrom (1996) θαη πξνυπνζέηεη νξηζκέλεο παξαδνρέο πνπ ην θαζηζηνχλ απιφ θαη 

επέιηθην. Η πην βαζηθή απφ απηέο είλαη φηη ην επίπεδν ησλ κηζζψλ θαη ην επηηφθην δελ 
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πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ ζχγθιηζε ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ, αιιά ζεσξνχληαη ζηαζεξά θαη εμσγελψο πξνζδηνξηδφκελα. Γεδνκέλσλ 

ησλ ζηφρσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο φκσο, πνπ δελ είλαη άιινη απφ ηε δηαηχπσζε 

πξνηάζεσλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο, 

ηα ζηαζεξά εηζνδήκαηα θαη επηηφθηα δελ απνηεινχλ κεηνλέθηεκα. Δπίζεο, νη ηηκέο 

πνπ πξνθχπηνπλ δελ έρνπλ ζθνπφ λα ζπγθξηζνχλ κε πξαγκαηηθά κεγέζε αιιά λα 

δψζνπλ κηα εηθφλα ηεο δηαθχκαλζεο πνπ κπνξεί λα παξαηεξεζεί σο αληίδξαζε ζε 

θξαηηθέο παξεκβάζεηο.  

Έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζακε θαηά ηελ επίιπζε ηνπ 

κνληέινπ ήηαλ ε εχζξαπζηε ζπκπεξηθνξά ηεο ζπλάξηεζεο fmincon ηνπ Matlab 

(R2007B), ε νπνία ήηαλ ν θχξηνο «ιχηεο» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πξνζνκνίσζε 

ηνπ κνληέινπ.  

Άκεζν κειινληηθφ καο ζηφρν απνηειεί ε βειηίσζε ηνπ κνληέινπ, κε ηέηνηνλ 

ηξφπν ψζηε λα αληηζηνηρεί φζν γίλεηαη πην πηζηά ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία. Θα 

απνηειεί πιένλ κνληέιν γεληθήο ηζνξξνπίαο, κε φιεο ηνπ ηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο λα 

ζηαζεξνπνηνχληαη θαηφπηλ ζχγθιηζεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ λα κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πνζνηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ πηζαλφηεηα θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ θαη ην πξφζηηκν. Τν πξνζαξκνζκέλν απηφ κνληέιν κπνξεί επίζεο λα 

απνηειέζεη εξγαιείν γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο κεηαβνιήο ησλ 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ. 

Σηφρν καο επίζεο απνηειεί ε θαηαγξαθή ηνπ επηπξφζζεηνπ θφζηνπο πνπ επηβάιεη 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κηαο ειεγθηηθήο αξρήο ε αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο ειέγρνπ, ψζηε 

λα πξνζδηνξίζνπκε ην επίπεδν ησλ εζφδσλ πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη γηα λα 

δηθαηνινγείηαη.  

Τέινο, ζα επηδηψμνπκε λα θαηαγξάςνπκε θαη λα εθηηκήζνπκε ηηο ελαιιαθηηθέο 

κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο, πέξα απφ ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζε 

πςειφηεξν επίπεδν θαη κεγαιχηεξε βεβαηφηεηα. 
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Παρϊρτημα 1 

 

Η ςυμπεριφορά απέναντι ςτον κίνδυνο 

 

Η ζεκαληηθφηεξε ππφζεζε πνπ θαζνξίδεη νπζηαζηηθά ηα απνηειέζκαηα ζηηο 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ επηρεηξνχλ κνληεινπνίεζε ηεο θνξνδηαθπγήο έρεη λα θάλεη 

κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θνξνινγνχκελσλ απέλαληη ζηνλ θίλδπλν. Οη πξάθηνξεο ζε κηα 

καζεκαηηθή πξνζνκνίσζε, φηαλ πξέπεη λα αλαιάβνπλ έλα ξίζθν κπνξνχλ λα 

επηδεηθλχνπλ νπδεηεξφηεηα (risk neutral), απνζηξνθή (risk averse) ή πξνηίκεζε (risk 

seeking) πξνο απηφ. Η ζπζρέηηζε ηεο ζπλάξηεζεο ρξεζηκφηεηαο κε ηε ζπκπεξηθνξά 

ελφο πξάθηνξα απέλαληη ζην ξίζθν κπνξεί λα δψζεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ίδηα ηε ρξεζηκφηεηα. Θεσξνχκε φηη νη πξάθηνξεο ελφο κνληέινπ έρνπλ λα δηαιέμνπλ 

κεηαμχ ηξηψλ απνθάζεσλ 𝑑1, 𝑑2 θαη 𝑑3 θαη ε θάζε απφθαζε αληακείβεη κε 

πηζαλφηεηα 𝑝1, 𝑝2 θαη 𝑝3 (φπνπ    𝑝𝑖 = 13
𝑖=1  ) θαηά 𝑦1, 𝑦2 θαη 𝑦3 αληίζηνηρα. Η 

αλακελφκελε ζπλνιηθή αληακνηβή ζα είλαη  𝛢𝜈𝜏𝛼𝜇𝜊𝜄𝛽ή =   𝑝𝑖𝑦𝑖 
3
𝑖=1 . Αο ζεσξεζεί 

κηα εμίζσζε ρξεζηκφηεηαο 𝑈(∙), ε νπνία είλαη παξαγσγίζηκε θαη αχμνπζα, κε 

𝑈′(∙) > 0. Η ρξεζηκφηεηα απφ ηελ επηινγή, 𝑥, ελφο πξάθηνξα νπδέηεξνπ απέλαληη 

ζην ξίζθν ζα είλαη 𝑈(𝑥), κε ηελ θακπχιε ρξεζηκφηεηαο λα είλαη γξακκηθή.  

 

 Ο πξάθηνξαο ζεσξείηαη φηη έρεη απνζηξνθή ζην ξίζθν αλ ζεσξήζεη βέιηηζηε κηα 

απφθαζε 𝑥 γηα ηελ νπνία ηζρχεη 𝑈(𝜀𝜋𝜄𝜆𝜊𝛾ή) > 𝑈(𝑥). Γηα ηνπο πξάθηνξεο 

απηνχο, φζν απμάλεη ην ξίζθν ηφζν ιηγφηεξν απμάλεη ε ρξεζηκφηεηα. 

 Ο πξάθηνξαο επηδεηεί ην ξίζθν αλ πξνηηκήζεη κηα απφθαζε 𝑥 γηα ηελ νπνία ηζρχεη 

𝑈(𝜀𝜋𝜄𝜆𝜊𝛾ή) < 𝑈(𝑥). Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ πςειή ρξεζηκφηεηα, νη 

πξάθηνξεο απηνί πξέπεη λα αλαιάβνπλ κεγαιχηεξν ξίζθν. Με κηθξή αχμεζε ηνπ 

θηλδχλνπ επηηπγράλνπλ θαηαθφξπθε αχμεζε ζηε ρξεζηκφηεηα.  
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Διάγραμμα 3: Φξεζηκφηεηεο κε Απνζηξνθή, Οπδεηεξφηεηα θαη Πξνηίκεζε ξίζθνπ. 

 

 

Όηαλ δπν πξάθηνξεο δείρλνπλ απνζηξνθή θηλδχλνπ, ε θακππιφηεηα είλαη απηή 

πνπ δείρλεη πφζν ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν θάπνηνο πξάθηνξαο απνζηξέθεηαη ηνλ 

θίλδπλν.  

 Ο ιφγνο 𝑟𝑢 𝑐 = −
𝑢 ′′  𝑐 

𝑢 ′  𝑐 
, φπνπ 𝑢(𝑐) ε ζπλάξηεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο, νλνκάδεηαη 

Arrow-Pratt κέηξν ηεο απφιπηεο απνζηξνθήο θηλδχλνπ θαη αλ είλαη αχμσλ, ν 

πξάθηνξαο δείρλεη αχμνπζα απφιπηε απνζηξνθή θηλδχλνπ (Increasing Absolute 

Risk Aversion), αλ είλαη θζίλσλ ν πξάθηνξαο δείρλεη θζίλνπζα απφιπηε 

απνζηξνθή θηλδχλνπ (Decreasing Absolute Risk Aversion), ελψ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ν ιφγνο δηαηεξείηαη ζηαζεξφο ζρεηηθά κε ην c ζεσξείηαη φηη ε απφιπηε 

απνζηξνθή θηλδχλνπ είλαη ζηαζεξή (Constant Absolute Risk Aversion). 

 Ο ιφγνο  𝑅𝑢 𝑐 = 𝑐𝑟𝑢 𝑐 = −
𝑢 ′′  𝑐 

𝑢 ′  𝑐 
   νλνκάδεηαη Arrow-Pratt κέηξν ηεο ζρεηηθήο 

απνζηξνθήο θηλδχλνπ θαη ηζρχνπλ ηα παξαπάλσ γηα αχμνπζα ζρεηηθή απνζηξνθή 

θηλδχλνπ (Increasing Relative Risk Aversion), θζίλνπζα ζρεηηθή απνζηξνθή 

θηλδχλνπ (Decreasing Relative Risk Aversion) θαη ζηαζεξή ζρεηηθή απνζηξνθή 

θηλδχλνπ (Constant Relative Risk Aversion). 

 

Δίλαη θνηλφο ηφπνο ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία λα ζεσξείηαη φηη νη πξάθηνξεο 

δείρλνπλ απνζηξνθή ζην ξίζθν θαη κάιηζηα αχμνπζα απφιπηε απνζηξνθή, θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλαξηήζεηο αλακελφκελεο ρξεζηκφηεηαο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα 

ηέζζεξα αμηψκαηα πνπ νξίδνπλ νη Von Neumann θαη Morgenstern (1944)
5
. Η αξρηθή 

                                            
5
 Τα ηέζζεξα αμηψκαηα πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί κηα ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο είλαη: πιεξφηεηα 

(completeness), κεηαβαηηθφηεηα (transitivity), αλεμαξηεζία (independence), ζπλνρή (continuity). 

τρηζιμόηηηα 

U 

x επιλογή 

Πξνηίκεζε 

Οπδεηεξφηεηα 

Απνζηξνθή 
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παξαδνρή γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πξαθηφξσλ ηνπ κνληέινπ, ηφζν πξσηίζησο, σο 

πξνο ηελ πξνηίκεζε ή ηελ απνζηξνθή ηνπ θηλδχλνπ, φζν θαη επηθνπξηθψο σο πξνο 

ηελ απφιπηε ή ζρεηηθή απνζηξνθή, επεξεάδεη θαηαιπηηθά ηε δηεμαγσγή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ. Πνιινί εξεπλεηέο, φπσο νη Allingham θαη Sandmo (1972) 

ππνζέηνπλ απνζηξνθή θηλδχλνπ θαη παξαζέηνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπο 

γηα αχμνπζα απφιπηε απνζηξνθή θαη θζίλνπζα απφιπηε απνζηξνθή θηλδχλνπ.  
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Παρϊρτημα 2 

 

Η τιμέσ των μεταβλητών 

 

Σε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ νη παξαθάησ ηηκέο, εθηφο αλ αλαθέξεηαη ξεηά φηη 

θάπνηα ηηκή δηαθνξνπνηείηαη. 

 

Μεηαβληηή Τιμή Περιγραθή 

𝑟 0.05 Τν επηηφθην 

𝑀 40 Η δηάξθεηα νηθνλνκηθήο δσήο ησλ πξαθηφξσλ 

𝜍 4 Η αληίζηξνθε ειαζηηθφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ πξνο 

ηνπο κηζζνχο 

𝜍𝑏  2 Η αληίζηξνθε ειαζηηθφηεηα ησλ θιεξνδνηεκάησλ πξνο 

ηελ θαηαλάισζε 

Φ 1 Τν πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ πξαθηφξσλ. Δλψ 

ππνζηεξίδεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ πνιιαπιψλ νκάδσλ, δελ 

ππήξμε ιφγνο λα ρξεζηκνπνηεζεί, θαζψο ηα απνηειέζκαηα 

ζα ήηαλ αλάινγα. 

𝜑𝑗  1 Τν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε νκάδαο πξαθηφξσλ ζην 

ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 

𝑣𝑎𝑡 0.19 Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

𝜃 0.36 Η ζπκκεηνρή ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ παξαγσγή 

𝑤 20000 Ο κηζζφο ησλ πξαθηφξσλ αλ εξγάδνληαη φιν ηνλ 

δηαζέζηκν ρξφλν ηνπο 

𝛮 1.22 Ο αξηζκφο ησλ παηδηψλ θάζε πξάθηνξα 

𝛼 1 Τν βάξνο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζηε ρξεζηκφηεηα 

𝛽 0.99 Ο ζπληειεζηήο ρξνληθήο απαμίσζεο 
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