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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα στα πλαίσια της εκάστοτε κοινωνίας χαρακτηρίζεται 

από δυο όψεις: την ορατή και τη μη ορατή. Αντίστοιχα θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε ότι η οικονομική δραστηριότητα στο σύνολό της αποτελείται από δυο 

όψεις: την επίσημη και την «κρυφή» πλευρά, τη γνωστή ως παραοικονομία. 

Η συνειδητοποίηση της ύπαρξης του φαινομένου αυτού διεθνώς χρονολογείται στα 

τέλη της δεκαετίας του ’70 όταν ο Gutmann με μία δημοσίευσή του (“The 

Subterranean Economy”, 1977) καυτηρίασε την χωρίς λόγο αύξηση της ζήτησης για 

τραπεζογραμμάτια. Από τότε μέχρι και σήμερα τα θέματα της παραοικονομίας και της 

φοροδιαφυγής έχουν προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον των οικονομολόγων, με 

αποτέλεσμα η σχετική αρθρογραφία και βιβλιογραφία να έχουν αυξηθεί αλματωδώς.  

Βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής όλων σχεδόν των κυβερνήσεων, 

λόγω των μεγάλων διαστάσεων που έχουν πάρει τα φαινόμενα αυτά σε πολλές 

αναπτυσσόμενες αλλά και ανεπτυγμένες χώρες. 

Το ενδιαφέρον αναφορικά με τη μελέτη της παραοικονομίας οφείλεται στις 

σημαντικές επιπτώσεις , με τις οποίες γίνεται ευρύτερα αποδεκτό ότι συνδέεται. Οι 

οικονομικού χαρακτήρα επιπτώσεις της  αναφέρονται κυρίως στο σχεδιασμό και την 

αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής, της νομισματοπιστωτικής 

πολιτικής, της πολιτικής απασχόλησης, της πολιτικής διανομής του εισοδήματος και 

της κλαδικής πολιτικής. Και αυτό γιατί η λειτουργία της παραοικονομίας  σημαίνει ότι 

τα επίσημα στατιστικά στοιχεία και οι επίσημοι οικονομικοί δείκτες, όπου στηρίζεται ο 

σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής, παραποιούν την οικονομική πραγματικότητα. 

Δεν παρέχουν δηλαδή μια σωστή απεικόνιση των σημαντικότερων μακροοικονομικών 

προβλημάτων. Αυτό ίσως και να αποτέλεσε το βασικότερο κίνητρο για τις πρώτες 

έρευνες σχετικά με τη σημασία της παραοικονομίας. 

Το ενδιαφέρον για την παραοικονομία έχει καταστεί πρόσφατα εντονότερο, εξαιτίας 

της άποψης των περισσότερων ερευνητών για το θέμα αυτό, ότι η παραοικονομία 

αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας, το οποίο 

αυξάνεται με υψηλότερους ρυθμούς από ότι η επίσημη οικονομία, γεγονός που 
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συμβάλλει στην αύξηση της σοβαρότητας των επιπτώσεών της, αφού ο ρυθμός 

μεταβολής τους είναι ουσιαστικής σημασίας στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής 

όπως άλλωστε συμβαίνει και με όλα τα οικονομικά μεγέθη.  

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Είναι γεγονός ότι όσον αφορά την παραοικονομία, αλλά και τη φοροδιαφυγή η οποία 

συνδέεται στενά με την παραοικονομία, υπάρχει μεγάλη σύγχυση στο εννοιολογικό 

της προσδιορισμό με αποτέλεσμα ο κάθε ερευνητής να αποδίδει και διαφορετική 

έννοια στην παραοικονομία. 

Δεν υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός ορισμός της και μια σαφής θεμελίωση από 

θεωρητικής πλευράς του φαινομένου της παραοικονομίας, γεγονότα που συμβάλλουν 

στην απόκλιση των διαφόρων μεθόδων εμπειρικής εκτιμήσεως που βλέπουν το φως 

της δημοσιότητας ακόμη και στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Ο όρος «παραοικονομία» αναφέρεται στις οικονομικές εκείνες δραστηριότητες, οι 

οποίες ενώ δημιουργούν εισόδημα συντελεστών παραγωγής και επομένως θα έπρεπε 

να καταγράφονται στις στατιστικές εκτιμήσεις της συνολικής οικονομικής 

δραστηριότητας, όπως είναι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (GDP) ή το ακαθάριστο 

εθνικό προϊόν (GNP), εξαιτίας της μερικής ή ολικής απόκρυψής τους από τις αρμόδιες 

κρατικές υπηρεσίες είναι δυνατό να μην περιλαμβάνονται στις επίσημες εκτιμήσεις 

της. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι  ορισμοί της παραοικονομίας από διάφορους ερευνητές 

που ασχολήθηκαν με το φαινόμενο αυτό: 

Κατά τον Tanzi, παραοικονομία είναι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, το οποίο επειδή 

δε δηλώνεται καθόλου ή δηλώνεται εν μέρει, δεν μετριέται από τις επίσημες 

στατιστικές. 

Κατά τον Blades, η παραοικονομία καλύπτει δραστηριότητες οι οποίες θα έπρεπε να 

καλύπτονται από το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, αλλά οι οποίες είναι δυνατό στην 
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πράξη να παραλείπονται μερικές φορές, εξαιτίας του ότι ένα ή περισσότερα από τα 

ενδιαφερόμενα μέρη προσπαθεί να τις αποκρύψει από τις δημόσιες υπηρεσίες. 

Κατά τον Schneider, παραοικονομία είναι όλες οι οικονομικές δραστηριότητες οι 

οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και οι οποίες θα έπρεπε να 

περιλαμβάνονται στο εθνικό εισόδημα, αλλά δεν καταγράφονται από τις αρμόδιες 

εθνικές υπηρεσίες μέτρησης. 

Κατά τον Feige, ο όρος παραοικονομία αφορά εκείνες τις οικονομικές δραστηριότητες 

οι οποίες δε δηλώνονται ή δε μετριούνται από τις υφιστάμενες τεχνικές μέτρησης της 

οικονομικής δραστηριότητας μιας κοινωνίας. 

Κατά τον Gutmann, παραοικονομία είναι το σύνολο των αποκρυπτόμενων 

εισοδημάτων που δεν φορολογούνται. 

Συνεπώς , η παραοικονομία αποτελεί τη διαφορά μεταξύ πραγματικού και δηλωμένου 

ακαθάριστου εθνικού ή εγχώριου προϊόντος. Το μέγεθός της δίνεται από το άθροισμα 

των αποκρυπτόμενων εισοδημάτων τα οποία διαφεύγουν τη φορολογία. 

Έστω, 

• Y τα εισοδήματα συντελεστών παραγωγής που δηλώνονται στις αρμόδιες 

υπηρεσίες 

• Ye οι επίσημες εκτιμήσεις των αποκρυπτόμενων εισοδημάτων συντελεστών 

παραγωγής που περιλαμβάνονται στους εθνικούς λογαριασμούς και 

• Yc τα αποκρυπτόμενα εισοδήματα συντελεστών παραγωγής που δεν 

περιλαμβάνονται στους εθνικούς λογαριασμούς 

Τότε το μέγεθος της παραοικονομίας Yh δίνεται από τη σχέση: 

Yh = Y  + Ye c 
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Η συνολική οικονομική δραστηριότητα διακρίνεται από την επίσημη οικονομία, την 

παραοικονομία και την άτυπη οικονομία. 

Συνολική οικονομική δραστηριότητα 

 

Επίσημη οικονομία 

 

  

 

  

 

 

 

Η παραοικονομία περιλαμβάνει την αδήλωτη νόμιμη παραγωγή, το αποκρυπτόμενο 

εισόδημα σε είδος και την παράνομη παραγωγή. 

 Η αδήλωτη νόμιμη παραγωγή αναφέρεται στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών η 

οποία αν και νόμιμη αποκρύπτεται από τις δημόσιες αρχές προκειμένου να 

αποφευχθεί η καταβολή φόρων και εισφορών. 

Το αποκρυπτόμενο εισόδημα σε είδος αφορά τις κλοπές από τους εργαζομένους 

στους χώρους εργασίας, των αγαθών που προορίζονται από τις επιχειρήσεις για 

ενδιάμεση κατανάλωση αλλά και τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού ή υπηρεσιών των 

επιχειρήσεων για ιδιωτικούς σκοπούς, όπως για παράδειγμα η χρησιμοποίηση των 

αυτοκινήτων, των τηλεφώνων ή των φωτοτυπικών μηχανημάτων των επιχειρήσεων 

για ιδιωτική χρήση.  

Παραοικονομία 

(αποκρυπτόμενα 

εισοδήματα συντελεστών 

παραγωγής) 

(δηλωμένη νόμιμη παραγωγή 

– δηλωμένο ΑΕΠ) 

Άτυπη οικονομία (οικονομική 

δραστηριότητα μη 

περιλαμβανομένη στο ΑΕΠ 

κατά συνθήκη) 

Εκτός  των 

πλαισίων της 

αγοράς 

Αδήλωτη νόμιμη 

παραγωγή 

Οικιακή 

οικονομία 

Εντός  των 

πλαισίων της 

αγοράς 

Αποκρυπτόμενο 

εισόδημα σε είδος Εθελοντική 

δραστηριότητα 

Παράνομη 

παραγωγή 
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Τέλος, η παράνομη παραγωγή αναφέρεται σε παράνομες δραστηριότητες οι οποίες 

δημιουργούν προστιθέμενη αξία όπως για παράδειγμα η διακίνηση ναρκωτικών, το 

λαθρεμπόριο, η πορνεία κλπ. 

Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα ορισμού της παραοικονομίας, θα ήταν ίσως σκόπιμο 

να συμπεριλάβουμε την παραγωγή τόσο των νόμιμων αλλά και των παράνομων 

αγαθών και υπηρεσιών. Στο πλαίσιό αυτό, η φοροδιαφυγή που σχετίζεται με νόμιμες 

δραστηριότητες στην παραοικονομία είναι παράνομη και υπόκειται σε επιβολή 

αυστηρών πεινών. 

Επιπλέον, τα θέματα ξεπλύματος χρήματος προσφέρουν μια διάκριση που βασίζεται 

στην αποδοχή του κοινού: η επένδυση των εσόδων από τη φοροδιαφυγή τείνει να 

μη θεωρείται ως ξέπλυμα χρήματος αφού δεν αποτελεί έσοδα που σχετίζονται με 

«εγκληματικές» δραστηριότητες. Πράγματι, το παράνομο κομμάτι της 

παραοικονομίας περιλαμβάνει παράνομα αγαθά και υπηρεσίες, όπως η διακίνηση των 

ναρκωτικών, το λαθρεμπόριο, η πορνεία κλπ. Από την άλλη, οι νόμιμες 

δραστηριότητες στην παραοικονομία περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα αγαθών και 

υπηρεσιών που παράγονται στο πλαίσιο της νόμιμης οικονομίας.  

Ο πίνακας 1 αφορά την ταξινόμηση των τύπων των δραστηριοτήτων της 

παραοικονομίας και καθιστά σαφές ότι ένας ευρύς ορισμός της περιλαμβάνει τα 

λαθραία εισοδήματα από όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που θα ήταν 

φορολογήσιμα αν είχαν αναφερθεί στις αρχές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Τύπος 

δραστηριότητας 

Νομισματικές συναλλαγές Μη νομισματικές συναλλαγές 

Παράνομες 

δραστηριότητες 

Εμπόριο κλεμμένων αγαθών, Αντιπραγματισμός: ναρκωτικά, 
παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών, κλεμμένα αγαθά, παραγωγή 

πορνεία, τυχερά παιχνίδια, ναρκωτικών για ιδία χρήση, κλοπή για 
λαθρεμπόριο, απάτη κλπ ιδία χρήση 

Νόμιμες 

δραστηριότητες 

Φοροδιαφυγή 

Tax evasion 

Αποφυγή του 

φόρου 

Tax avoidance 

Λαθραία 
εισοδήματα από 
αυτοαπασχόληση: 
Μισθοί και 
ημερομίσθια από 
λαθραία εργασία 
που σχετίζεται με 
νόμιμες υπηρεσίες 
και αγαθά 

Εκπτώσεις των 
εργαζομένων, 
πρόσθετες 
παροχές 

 

Φοροδιαφυγή Αποφυγή του 

Tax evasion φόρου 

Tax avoidance 

Αντιπραγματισμός Ατομική εργασία 
νομικών και βοήθεια από 
υπηρεσιών και το συνάνθρωπο 
αγαθών  

 

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Η συνολική οικονομική δραστηριότητα αποτελείται από την επίσημη οικονομική 

δραστηριότητα, την παραοικονομία και την άτυπη οικονομική δραστηριότητα. Άρα, οι 

παράγοντες που επηρεάζουν τη συνολική οικονομική δραστηριότητα επηρεάζουν και 

την παραοικονομία. Στη βιβλιογραφία βλέπουμε ότι οι δυο κύριοι προσδιοριστικοί 

παράγοντες της ύπαρξης αλλά και μεγέθυνσης της παραοικονομίας είναι η φορολογία 

και οι θεσμικοί περιορισμοί. 

a) Φορολογική επιβάρυνση 

Για να αποφύγουν την υψηλή φορολογική επιβάρυνση οι παραγωγικές μονάδες, 

αποκρύπτουν ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής τους δραστηριότητας. Οι υψηλοί 

άμεσοι και έμμεσοι φορολογικοί συντελεστές και το επίπεδο της φορολογικής 
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επιβάρυνσης αποτελούν ισχυρό κίνητρο εμφάνισης και μεγέθυνσης της 

παραοικονομίας. Αν και τα δυο είδη φορολογίας συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 

παραοικονομίας, οι έμμεσοι, συγκριτικά με τους άμεσους φόρους αποτελούν 

ισχυρότερο κίνητρο ανάπτυξης της παραοικονομίας και αυτό γιατί η φοροδιαφυγή 

που σχετίζεται με την παραοικονομία ωφελεί και τους πωλητές και τους αγοραστές. 

b) Δυνατότητες περιορισμού της ροπής για φοροδιαφυγή 

Φοροδιαφυγή καλείται κάθε παράνομη ενέργεια του φορολογούμενου με σκοπό τη 

μερική  ή ολική αποφυγή της φορολογικής του επιβάρυνσης. Η ροπή για 

φοροδιαφυγή περιορίζεται όσο μειώνεται το μέγεθος της φορολογικής επιβάρυνσης 

και όσο αυξάνεται ο κίνδυνος μιας αυστηρής ενδεχόμενης ποινής. 

c) Θεσμικοί περιορισμοί και έλεγχοι 

Ακόμη και στην περίπτωση όπου δεν υπήρχε φορολογία η παραοικονομία θα συνέχιζε 

να υφίσταται λόγω διαφόρων θεσμικών περιορισμών και ελέγχων που επιβάλλονται 

στις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες. Τέτοιου είδους περιορισμοί μπορεί να 

επιβάλλονται γιατί κάποιες οικονομικές δραστηριότητες είναι παράνομες (διακίνηση 

ναρκωτικών, τοκογλυφία, λαθρεμπόριο) ή για την προστασία της εργασίας και της 

κατανάλωσης, μέσω της θέσπισης κατωτάτων ορίων μισθών, της καθιέρωσης αδειών 

εργασίας για τους αλλοδαπούς, της εξειδίκευσης ορισμένων συνθηκών ασφαλείας 

στους χώρους εργασίας κ.ά. Οι θεσμικοί περιορισμοί ή έλεγχοι επιβάλλονται, διότι 

θεωρούνται κοινωνικά επωφελείς. 

d) Το μέγεθος της ανεργίας 

Τα κίνητρα αναζήτησης εργασίας επηρεάζονται σημαντικά από το ύψος της ανεργίας 

και τα κίνητρα αυτά είναι ισχυρότερα όταν στους ανέργους δίνονται επιδόματα 

ανεργίας και αυτό γιατί όταν τους παρέχεται επίδομα, είναι πιο πρόθυμοι να 

προσφέρουν υπηρεσίες στην παραοικονομία με μικρότερη αμοιβή. Ο βαθμός 

ελαστικότητας της αγοράς εργασίας επηρεάζει το μέγεθος της παραοικονομίας και 

αυξάνει το κόστος εργασίας, γεγονός που ωθεί τις επιχειρήσεις να αναζητούν 

ανειδίκευτη εργασία στη μη επίσημη αγορά εργασίας. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
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που είναι οικονομίες με δυσκαμψίες στην αγορά εργασίας, όσο υψηλότερο είναι το 

ποσοστό ανεργίας, τόσο μεγαλύτερη είναι και η παραοικονομία. 

e)  Βαθμός αποδοχής της κρατικής εξουσίας 

Σύμφωνα με τους Frey και Weck – Hanneman, 1984, αν ένα άτομο θεωρεί το κράτος 

ως καταπιεστική δύναμη που δεν ενδιαφέρεται για την ευημερία του, αλλά αντιθέτως 

προσπαθεί να του αφαιρεί ότι κερδίζει, το άτομο αυτό είναι περισσότερο πρόθυμο να 

στραφεί προς την παραοικονομία, παρά αν πιστεύει ότι το κράτος αποσκοπεί στην 

προαγωγή της ευημερίας του. 

f) Ο ρόλος του κράτους 

Η παραοικονομία σχετίζεται με παράβαση κανόνων του κράτους και συνεπώς οι 

φορείς της κρατικής πολιτικής θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες περιορισμού 

της. Στην πράξη όμως, συχνά γίνεται ανεκτή ή και ενισχύεται από το κράτος η 

παραοικονομία και αυτό είτε γιατί εξυπηρετεί τα συμφέροντα ατόμων ή κοινωνικών 

ομάδων που είναι σε θέση να επηρεάζουν τις αποφάσεις των φορέων της κρατικής 

πολιτικής, είτε γιατί θεωρείται ότι συμβάλλει βραχυχρόνια στην ικανοποίηση κάποιων 

στόχων οικονομικής πολιτικής, όπως για παράδειγμα η αύξηση της απασχόλησης, η 

οικονομική μεγέθυνση κ.ά. Τέτοιου είδους φαινόμενα παρατηρούνται στην 

περίπτωση όπου οι έλεγχοι και οι απαγορεύσεις χαλαρώνουν. 
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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Τα αρνητικά χαρακτηριστικά της παραοικονομίας εντοπίζονται στην απώλεια των 

φορολογικών εσόδων από το κράτος και τους ασφαλιστικούς φορείς, στον αθέμιτο 

ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων που παραοικονομούν και αυτών που τηρούν 

το ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο, καθώς και σε ποικίλες μακροχρόνιες αρνητικές 

επιπτώσεις. 

o Αναξιόπιστα στατιστικά στοιχεία 

Το μέγεθος της παραοικονομίας επηρεάζει αρνητικά την αξιοπιστία των στατιστικών 

στοιχείων, γεγονός που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της οικονομικής 

πολιτικής. 

o Αποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής 

Η εγκυρότητα των στατιστικών στοιχείων επηρεάζει την ασκούμενη νομισματική και 

δημοσιονομική πολιτική. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Gutmann, το μέγεθος 

της παραοικονομίας επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής 

διότι συντελεί στην αύξηση της ζήτησης ρευστού χρήματος που έχει ως αποτέλεσμα 

τη μείωση της ελαστικότητας ζήτησης χρήματος ως προς το επιτόκιο. Η μείωση αυτή 

οδηγεί στη μείωση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των κυκλικών διακυμάνσεων 

της οικονομικής δραστηριότητας. Η παραοικονομία επίσης, ευνοεί την ανάπτυξη 

«παρά-αγοράς χρήματος», όπου διενεργούνται παράνομες οικονομικές 

δραστηριότητες όπως για παράδειγμα η τοκογλυφία ή η κυκλοφορία πλαστών 

νομισμάτων, που περιορίζουν την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής. Η 

αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής επηρεάζεται λόγω της 

παραοικονομίας μιας και περιορίζονται τα έσοδα από τη φορολογία και συνεπώς οι 

δυνατότητες του κράτους για την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής. 

o Υπερεκτίμηση ανεργίας 

Ένας  σημαντικός αριθμός ατόμων που καταγράφονται ως άνεργοι, απασχολούνται 

στο πλαίσιο της παραοικονομίας και άρα έτσι υπερεκτιμάται η ανεργία. Επίσης, 
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υπερεκτίμηση της ανεργίας έχουμε και όταν τα άτομα έκτος από την επίσημη 

απασχόλησή τους στην οικονομία, απασχολούνται παράλληλα και στον τομέα της 

παραοικονομίας. 

 

 ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Τα θετικά χαρακτηριστικά της παραοικονομίας συνδέονται κυρίως με την 

απασχόληση και τα εισοδήματα που δημιουργεί. 

o Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο επιχείρησης 

Οι επιχειρήσεις για παράδειγμα μέσω της χρήσης αδήλωτης εργασίας στρέφονται 

στην παραοικονομία για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Έτσι αυξάνεται 

η ανταγωνιστικότητά τους. 

o Απορρόφηση εργατικού δυναμικού 

Η παραοικονομία δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας αφού απορροφά εργατικό 

δυναμικό. Εάν δεν υπήρχε παραοικονομία, τα άτομα που βρίσκουν εργασία στον 

τομέα της παραοικονομίας θα ήταν άνεργοι. Υπάρχουν όμως και αρνητικές συνέπειες 

για τους εργαζομένους στην παραοικονομία, με πιο σημαντική αυτή της έλλειψης 

ασφάλισης τους. 

o Αύξηση ευημερίας των ατόμων 

Όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο της παραοικονομίας, τόσο μεγαλύτερη είναι και η 

διαφορά μεταξύ της ορατής (επίσημης) και της μη επίσημης οικονομίας. Η 

παραοικονομία έχει ως αποτέλεσμα τη φορολογική απαλλαγή κάποιων ατόμων, ενώ 

από την άλλη αυξάνει το φορολογικό βάρος των ατόμων εκείνων που απασχολούνται 

στην επίσημη οικονομία. Στην περίπτωση που τα άτομα που ασχολούνται με την 

παραοικονομία είναι άτομα χαμηλών εισοδημάτων θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 

παραοικονομία βοηθά στη βελτίωση της κατανομής του διαθέσιμου εισοδήματος και 

άρα αυξάνει την ευημερία των ατόμων. 

 

 
  11 



ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Αρκετοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι όσο αυξάνει η συγγραφική δραστηριότητα 

για την παραοικονομία τόσο πιο πολύπλοκο γίνεται το εν λόγω ζήτημα. 

Τα άτομα που αναπτύσσουν παραοικονομικές δραστηριότητες παραβιάζουν 

υφιστάμενες ρυθμίσεις και κανόνες και συνεπώς κινδυνεύουν να υποστούν κυρώσεις 

εάν εντοπιστούν. Έχουν λοιπόν πολύ ισχυρά κίνητρα να αποκρύψουν τις 

δραστηριότητές τους αυτές. Η παραοικονομία είναι μια μετρήσιμη μεταβλητή, 

εξαιτίας όμως αυτού του γεγονότος, η εμπειρική διερεύνηση της καθίσταται ιδιαίτερα 

δύσκολη. 

Οι μέθοδοι μέτρησης της παραοικονομίας διακρίνονται σε δυο κατηγορίες, τις άμεσες 

και τις έμμεσες μεθόδους.  

Οι άμεσες μέθοδοι στηρίζονται στη δειγματοληπτική έρευνα, δηλαδή στην εξέταση 

της συμπεριφοράς των ατόμων ενός επιλεγμένου δείγματος μέσω ερωτηματολογίων 

ή συνεντεύξεων εθελοντικής απάντησης ή μέσω ερευνών που έχουν ως σκοπό την 

άμεση μέτρηση της παραοικονομίας. 

Οι έμμεσες μέθοδοι μέτρησης της παραοικονομίας στηρίζονται στη χρησιμοποίηση 

δεικτών και οικονομετρικών υποδειγμάτων. Περισσότερο αξιόπιστες μέθοδοι είναι 

αυτές που στηρίζονται στη χρησιμοποίηση οικονομετρικών υποδειγμάτων, όπως οι 

μέθοδοι της ζήτησης χρήματος (νομισματική μέθοδος) και οι μέθοδοι των 

προσδιοριστικών παραγόντων – δεικτών.  

Με όλες αυτές τις μεθόδους επιδιώκεται να συνυπολογισθεί στο ΑΕΠ της χώρας, το 

τμήμα εκείνο που τα επίσημα στατιστικά δεδομένα των εθνικών λογαριασμών 

αδυνατούν να το συλλάβουν. 

Νομισματικές μέθοδοι 

1) Η μέθοδος του P. Gutmann ή μέθοδος σταθερού λόγου καταθέσεων-

μετρητών 
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Μια από τις πιο γνωστές στη βιβλιογραφία είναι η μέθοδος του Gutmann, η οποία 

βασίζεται στην υπόθεση ότι όσοι δρουν στην παραοικονομία, προτιμούν  το 

διακανονισμό των υποχρεώσεών τους καταβάλλοντας ρευστό χρήμα και όχι 

επιταγές, με σκοπό να εξαφανίσουν τα ίχνη των δραστηριοτήτων τους. Σύμφωνα 

με τη μέθοδο αυτή, η παραοικονομία μπορεί να εκτιμηθεί με βάση την απόκλιση 

μεταξύ πραγματικού και κανονικού λόγου κυκλοφορούντων μετρητών προς τις 

καταθέσεις όψεως. Οι σημαντικότερες κριτικές εναντίον αυτής της μεθόδου, 

έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η σχέση ανάμεσα στη ζήτηση ρευστού 

χρήματος και καταθέσεων επηρεάζεται και από πολλούς άλλους παράγοντες 

πέραν της παραοικονομίας. 

 

2) Η μέθοδος του Tanzi 

Πρόκειται για μια παραπλήσια μέθοδο του Gutmann, όπου γίνεται προσπάθεια 

να αποκαλυφθεί η έκταση  αλλά και η διαχρονική διόγκωση της 

παραοικονομίας με τη βοήθεια του λόγου ζήτησης ρευστού χρήματος προς το 

σύνολο των χρηματικών μέσων. Υποθέτει ότι ο λόγος αυτός εξαρτάται από το 

εκάστοτε φορολογικό βάρος, το μερίδιο των μισθών μέσα στο ιδιωτικό 

εισόδημα, το επιτόκιο και το κατά κεφαλήν πραγματικό εισόδημα. Κατά τον 

Tanzi, ο λόγος αυτός αυξάνεται με την αύξηση του φορολογικού βάρους 

καθώς η κύρια αιτία της παραοικονομίας είναι η φοροδιαφυγή. Η 

σημαντικότερη κριτική αυτής της μεθόδου είναι η αδυναμία διαπίστωσης της 

αύξησης στην κατά κεφαλήν ρευστότητα που κανονικά θα έπρεπε να 

αναμένεται καθώς ανέρχεται η ζήτηση για ρευστό χρήμα. 

 

3) Η μέθοδος του Feige ή συναλλακτική μέθοδος 

Οι χρηματικές συναλλαγές στον τομέα της παραοικονομίας καταγράφονται 

στις συνολικές συναλλαγές, αποκλείονται όμως από το επίσημα μετρούμενο 

εισόδημα. Ο λόγος συνολικών συναλλαγών προς ΑΕΠ αποτελεί τη μέθοδο του 

Feige. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην υπόθεση ότι υπάρχει μια σχετικά 

σταθερή σχέση μεταξύ του όγκου των μη χρηματικών συναλλαγών και του 

εισοδήματος που παράγεται από αυτές. O Feige με τη θεωρία του Fisher, ότι η 
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πρόσθεση όλων των συναλλαγών που γίνονται με ρευστό χρήμα και αυτών 

που γίνονται με επιταγές αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό τμήμα της συνολικής 

μακροοικονομικής δραστηριότητας, επιχείρησε να μετρήσει την παραοικονομία 

χρησιμοποιώντας την υπόθεση ότι το σύνολο των συναλλαγών περιλαμβάνει 

και αυτές που πραγματοποιούνται από την παραοικονομική δραστηριότητα, 

ενώ αντίθετα το εισόδημα περιλαμβάνει μόνο το τμήμα που μπορεί να 

μετρηθεί από τα επίσημα στατιστικά δεδομένα. 

Άλλες μακροοικονομικές μέθοδοι είναι η μέθοδος του Blades, η μέθοδος της 

απόκλισης εισοδήματος – δαπάνης και εκείνη του Denison. 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Η οικονομική πραγματικότητα των τελευταίων δεκαετιών, με την παραοικονομία να 

έχει επεκταθεί σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, παρούσα σε μεγαλύτερο ή μικρότερο 

βαθμό σε όλες τις χώρες του κόσμου, έχει δείξει ότι αποτελεσματικές είναι οι 

στρατηγικές εκείνες που δε θέλουν να εξαλείψουν την παραοικονομία αλλά να έχουν 

τον έλεγχό της. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της παγκόσμιας 

παραοικονομίας έχουν γίνει όλο και πιο συχνή ανησυχία όσον αφορά το επίπεδο των 

διεθνών οργανισμών και κρατών αλλά και των πολιτικών ομάδων που 

δραστηριοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο. 

Ως αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων όλο και περισσότεροι οικονομολόγοι έχουν 

προσπαθήσει να ορίσουν, να μετρήσουν και να καθορίσουν τις συνέπειες της 

παραοικονομίας. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα συγκεκριμένα θέματα για κάθε τύπο μεθόδου ή 

μοντέλου που χρησιμοποιήθηκαν στη βιβλιογραφία. 

Η ανάλυση των μελετών και οι αναφορές σχετικά με την παραοικονομία οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι μπορούν να οριστούν τρεις προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό των 

διαστάσεων του: 
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a) Παρουσίαση κάποιων στοιχείων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, βασιζόμενοι σε 

συμφέροντα συγκεκριμένων συγκυριών. Ο ρόλος μιας τέτοιου είδους 

εκτίμησης είναι να πειστεί το κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέσα ενημέρωσης 

για τον προσδιορισμό των διαστάσεων των δραστηριοτήτων που αποφεύγουν 

τους νομικούς κανονισμούς και τα αρμόδια άτομα θα πρέπει να λάβουν τα 

κατάλληλα μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχοντας έτσι την 

αιτιολόγηση ορισμένων μέτρων. 

 

b) Μια άλλη κατεύθυνση είναι το θέμα ορισμένων στοιχείων  των οποίων το 

υπόβαθρο είναι αποκλειστικά ο λογικός συλλογισμός, η καλή γνώση της 

οικονομικής δραστηριότητας (επίσημα και ανεπίσημα). Αυτό το είδος 

ανάλυσης συχνά προσφέρει αριθμητικά στοιχεία τουλάχιστον στην περίπτωση 

που ο συντάκτης δεν έχει μόνο μια καλή εκπαίδευση ειδικότητας και την 

απαραίτητη διαίσθηση για μια τέτοια προσέγγιση αλλά είναι και γνώστης της 

πραγματικότητας στη χώρα του. Σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση αυτής της 

μεθόδου αποτελούν οι διεθνείς συγκρίσεις τουλάχιστον σε χώρες παρόμοιες 

από άποψη οικονομικής δομής, νόμων και εθίμων, συμπεριφοράς οικονομικών 

πρακτόρων και χαρακτηριστικών εκπαίδευσης και ιδιοσυγκρασιακών 

χαρακτηριστικών του πληθυσμού. 

 

 

c) Μια τρίτη κατεύθυνση αντιπροσωπεύεται από τις εκτιμήσεις βάσει των σαφώς 

καθορισμένων μεθόδων εκτίμησης, για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένες 

μέθοδοι υπολογισμού που βασίζονται στην ιδέα ότι η παραοικονομία αφήνει 

ίχνη που εμφανίζονται στην αγορά εργασίας, στα νομισματικά μεγέθη ή με τη 

μορφή διαφωνίας μεταξύ εσόδων και δαπανών. 

Μέσα σε αυτή την κατεύθυνση για τον προσδιορισμό των διαστάσεων της 

παραοικονομίας υπάρχουν οι ακόλουθες γενικές προσεγγίσεις: 

1. Μέθοδοι που βασίζονται σε δεδομένα από το σύστημα εθνικών 

λογαριασμών 

2. Εκτιμήσεις που βασίζονται σε στοιχεία από επιθεωρήσεις φορολογικών 

και άλλων μεθόδων ελέγχου 
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3. Μέθοδοι από τις ενδείξεις που εμφανίζονται στην αγορά εργασίας 

4. Νομισματικές μέθοδοι 

5. Μέθοδοι που εμφανίζονται από την κατανάλωση της ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Σε διεθνές επίπεδο υπάρχουν ακόμη ορισμένες μέθοδοι υπολογισμού με την 

προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται στην ίδια χώρα και αφορούν την ίδια περίοδο, τα 

αποτελέσματά τους όμως είναι σπάνια συνεπή και κάποιες φορές ριζικά διαφορετικά. 

A. Η προφανέστερη μέθοδος είναι η άμεση εποπτεία της ανάλυσης των στοιχείων 

που παρέχονται από τους οικονομικούς πράκτορες που δραστηριοποιούνται 

στην υπόγεια οικονομία. Αυτή η μέθοδος προσφέρει την πιθανότητα 

αναγνώρισης της διάρθρωσης της παραοικονομίας, βασίζεται όμως  στην 

ακρίβεια των παρεχόμενων δεδομένων. Τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου 

δημιουργούν αμφιβολίες για την ακρίβειά τους, κυρίως λόγω του γεγονότος 

ότι επειδή κάποιες δραστηριότητες είναι παράνομες και οι εμπλεκόμενοι σε 

αυτές δεν είναι διατεθειμένοι να αποδεχτούν την συμμετοχή τους ακόμη και 

στην περίπτωση που υπάρχει διασφάλιση της ανωνυμίας τους, λόγω 

ενδεχόμενων κυρώσεων που ενδέχεται να έχουν. 

 

B. Μια παρόμοια μέθοδος βασίζεται στη λεπτομερή ανάλυση ενός δείγματος 

φορολογούμενων, υπό την απειλή των κυρώσεων στην περίπτωση που δεν 

συνεργαστούν. Με τον τρόπο αυτό υπάρχουν επίσης δεδομένα «μικρών 

φοροφυγάδων» που εκτελούν ανεξάρτητες δραστηριότητες και που, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, αποφεύγουν να πληρώσουν τους φόρους λόγω 

του κράτους. Αυτή η μέθοδος δεν θεωρείται ακριβής δεδομένου ότι 

περιορίζεται στις φορολογήσιμες δραστηριότητες, χωρίς να αναφερθεί έτσι σε 

ένα σημαντικό μέρος της υπόγειας οικονομίας. 

Οι δυο παρουσιαζόμενες μέθοδοι, που θεωρούνται άμεσες μέθοδοι μέτρησης της 

παραοικονομίας, χρησιμοποιούνται ελάχιστα λόγω προφανών μειονεκτημάτων. 

Είναι πρώτιστα για την υποκειμενικότητα των αναλυθέντων στοιχείων και επίσης 

για την ανικανότητα να επιτευχθούν μερικές προβολές για την εξέλιξη του 

φαινομένου της παραοικονομίας. Υπάρχει επίσης ένα πλεονέκτημα που 
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συσχετίζεται με τις πληροφορίες που μπορούν να ληφθούν για τη δομή της 

υπόγειας οικονομίας αλλά αυτά τα αποτελέσματα εξαρτώνται πάρα πολύ από τον 

τρόπο που γίνεται η αναζήτηση.  

Αντικειμενικότερες και επομένως ακριβέστερες είναι οι μέθοδοι έμμεσης εκτίμησης 

της υπόγειας οικονομίας, βασιζόμενες στις αποκλίσεις που εμφανίστηκαν στην 

εξέλιξη των διαφορετικών αγορών. 

I. Η μέθοδος αποκλίσεων στις δαπάνες: 

Τα πρόσωπα που εργάζονται στην παραοικονομία ξοδεύουν περισσότερο από το 

δηλωθέν εισόδημά τους. Αυτή η απόκλιση, που απεικονίζει το ποσό της υπόγειας 

οικονομίας μπορεί να τονιστεί τόσο σε μεμονωμένο επίπεδο όσο και στο επίπεδο του 

εθνικού οικονομικού συστήματος. Ένας τρόπος  μέτρησης της υπόγειας οικονομίας 

σε αυτή τη ομάδα μεθόδων είναι να συγκρίνονται τα αποτελέσματα των καταγραφών 

που γίνονται στην εθνική λογιστική, στο στάδιο του καθορισμού του ΑΕΠ και στις 

δυο προσεγγίσεις: μέθοδος των εισοδημάτων και μέθοδος δαπανών. Γενικά, ο 

υπολογισμός του εθνικού προϊόντος από την προοπτική των εισοδημάτων προσφέρει 

χαμηλότερους αριθμούς από εκείνους που λαμβάνονται από τη συνάθροιση των 

δαπανών. Αυτή η μέθοδος έχει το πλεονέκτημα ενός απλού τύπου υπολογισμού, 

εύκολου στην εφαρμογή του και η επίβλεψη χρόνο με το χρόνο του σχετικού 

μεγέθους αυτών των διαφορών μπορεί να εξηγήσει τη σχετική εξέλιξη της υπόγειας 

οικονομίας διαχρονικά. 

Αυτές οι μέθοδοι εκτίμησης έχουν μια σειρά ανεπαρκειών, μεταξύ των οποίων οι 

σημαντικότερες φαίνεται να είναι: 

• Τα λάθη στον υπολογισμό και των δυο συνόλων 

• Τα λάθη που προκαλούνται λόγω της διαφοράς της στατιστικής 

κάλυψης 

• Οι εκτιμήσεις των ακαθάριστων εγχώριων προϊόντων δεν είναι 

πάντα ανεξάρτητες από τις εκτιμήσεις του εισοδήματος που είναι 

βασισμένο στα φορολογικά στοιχεία (ένα εισόδημα ακαθάριστο από 

τις οικονομικές εφορίες μπορεί να είναι απόν από στους εθνικούς 

λογαριασμούς). 
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Τα προγράμματα οικονομικού λογιστικού ελέγχου χρησιμοποιούνται ειδικά για τις 

εκτιμήσεις. Το πρόβλημα αυτής της μεθόδου είναι τα ενσωματωμένα λάθη, λάθη 

μέτρησης και ουσίας – παραδείγματος χάριν από την παράλειψη της πιθανότητας 

αύξησης των δαπανών μέσω της λήψης τραπεζικών δανείων. Επίσης, τα δείγματα 

που χρησιμοποιούνται για τα προγράμματα οικονομικού λογιστικού ελέγχου δεν είναι 

αντιπροσωπευτικά για ολόκληρο τον πληθυσμό μιας χώρας. 

Αυτές οι μέθοδοι εκτίμησης έχουν χρησιμοποιηθεί από πολλούς οικονομολόγους: 

- Το 1965, ο Μ. Ray υπολόγισε ότι το 52.44% του εισοδήματος που θα έπρεπε 

να επιβληθεί από το φόρο στη μετακίνηση των εμπορευμάτων στην Ιταλία 

αφαιρέθηκε από τη φορολογία. Η μέθοδός του βασίστηκε στον προσδιορισμό 

της κατανάλωσης και του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και στην εκτίμηση 

του ποσού που θα έπρεπε να καταβληθεί έναντι αυτού που πληρώθηκε 

πραγματικά. 

- Το 1982 ο Pissarides Weber κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απαρατήρητη 

οικονομία αντιπροσωπεύει το 5.5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. 

- Το 1983, ο Feige διαπίστωσε ότι η παραοικονομία αντιπροσωπεύει το 10% 

του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντας στη Σουηδία. 

 

 

II. Η μέθοδος των αποκλίσεων στην αγορά εργασίας: 

Μια αβάσιμη πτώση στην προσφορά εργασίας, μπορεί να θεωρηθεί αύξηση, στην ίδια 

έκταση, της υπόγειας οικονομίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι άνθρωποι 

εργάζονται και στη υπόγεια αλλά και στην επίσημη οικονομία, άρα αυτή η μέθοδος 

χρησιμοποιείται ελάχιστα.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μελέτες των Bruno Contini και Del Boca για την 

οικονομία της Ιταλίας και αυτή του Ο’Νeil για την οικονομία των Η.Π.Α.. Μια 

παραλλαγή της μεθόδου αποτελείται από τη σύγκριση του επίσημου ποσοστού 

συμμετοχής με αυτό των χωρών ή / και των περιόδων στις οποίες η παραοικονομία 

έχει ένα ελάχιστο μέγεθος. Η διαφορά μεταξύ των επίσημων ποσοστών συμμετοχής 

και των «πραγματικών» θεωρείται ένας δείκτης σχετικά με το μέγεθος του 

παράνομου εργατικού δυναμικού. 
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Σύμφωνα με την υπόθεση της μεθόδου του εργατικού δυναμικού, το ποσοστό 

συμμετοχής των άλλων χωρών ή το ποσοστό συμμετοχής στην αρχή της 

εξεταζόμενης περιόδου μπορεί να θεωρηθεί ως εκτίμηση του πραγματικού ποσοστού 

συμμετοχής. Κατά συνέπεια πραγματοποιείται μια εκτίμηση του σχετικού μεγέθους 

του παράνομου εργατικού δυναμικού σε σχέση με άλλες χώρες ή άλλες περιόδους. 

 

Προκειμένου να ληφθεί το σχετικό μέγεθος της παραοικονομίας σε σχέση με το ΑΕΠ 

πρέπει να γίνουν κάποιες υποθέσεις για την παραγωγικότητα του εργατικού 

δυναμικού στο επίσημο και τον ανεπίσημο τομέα. 

 

Μια άλλη παραλλαγή της μεθόδου αντιπροσωπεύεται από τις προσπάθειες να 

μετρηθεί το μέγεθος της παραοικονομίας σε απόλυτους όρους, βασισμένο στα 

ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις, κυρίως μέσω δημοσκοπήσεων και ερευνών. 

Στοχεύουν σε εκείνους που πωλούν τις υπηρεσίες τους στη μαύρη αγορά εργασίας, 

αλλά και σε εκείνους που προσφεύγουν στην απασχόληση ή τις υπηρεσίες. 

 

Στη Νορβηγία μια τέτοια μελέτη, βασισμένη σε συνεντεύξεις και έρευνες αναλήφθηκε 

το 1980. Οι ερωτήσεις αφορούσαν τον αριθμό ωρών απασχόλησης και την αμοιβή 

ανά ώρα σε ένα δείγμα 900 ατόμων. Ήρθε έτσι να αξιολογηθεί το μέγεθος της 

υπόγειας οικονομίας στο 0.9% του επίσημου ΑΕΠ από την προσφορά και 1.5% του 

ΑΕΠ από τη ζήτηση. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι επιτρέπει να 

ληφθούν υπόψη όχι μόνο οι δραστηριότητες που πληρώνονται σε μετρητά αλλά και 

εκείνες που πληρώνονται σε είδος. 

 

 

III. Η μέθοδος των αποκλίσεων στις συναλλαγές:  

Αποτελεί μια ακόμη μέθοδο που οργανώθηκε από τον Edgar Feige και ξεκινά με την 

προϋπόθεση μιας σταθερής σχέσης στο χρόνο ανάμεσα  στον όγκο των συναλλαγών 

μιας χώρας και στο επίσημο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.  Προκειμένου να 

υπολογισθεί το επίπεδο της παραοικονομίας, ο Feige ξεκίνησε από ένα έτος βάσης 

όπου δεν υπήρχε παραοικονομία και συνεπώς θεώρησε ένα «κανονικό» όγκο 
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συναλλαγών που θα παρέμενε ο ίδιος για μια περίοδο αρκετών ετών. Προφανώς, 

αυτοί οι ισχυρισμοί θέτουν το ερώτημα ακρίβειας των αποκτηθέντων στοιχείων. 

 

IV. Η μέθοδος αποκλίσεων στην αγορά χρήματος:  

Μια άλλη απόκλιση είναι ορατή στην αγορά χρήματος και είναι η βάση της 

χρησιμοποιούμενης μεθόδου στην παραοικονομία. Ξεκινά με την προϋπόθεση ότι οι 

συναλλαγές από τον ανεπίσημο τομέα πραγματοποιούνται με μετρητά για να 

καταστεί η ανίχνευσή τους από τις αρχές δυσκολότερη. Το επίπεδο της υπόγειας 

οικονομίας τότε δίνεται από το ποσό των μετρητών που χρησιμοποιούνται σε εθνικό 

επίπεδο εκτός από τις επίσημες συναλλαγές. Αυτή η μέθοδος θεωρείται ακριβέστερη 

εφόσον η ποσότητα και η νομισματική δομή είναι γενικά γνωστές λεπτομερώς. 

Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι στην παραοικονομία χρησιμοποιούνται 

μερικές φορές πληρωμές από την τράπεζα ή πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα. 

Παραδείγματος χάριν, σε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στα μέσα της δεκαετίας 

του 1980 στη Νορβηγία, διαπιστώθηκε ότι λιγότερο από 80% των συναλλαγών στην 

παραοικονομία χρησιμοποιούνται μετρητά. Από την άλλη, για τις «μαύρες» 

συναλλαγές χρησιμοποιούνται ευρέως νομίσματα από άλλες χώρες, γεγονός που έχει 

επιπτώσεις στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων εκτίμησης. 

Η ύπαρξη της παραοικονομίας συνδέεται στενά με τη νομισματική σφαίρα, ιδίως με 

την έντονη κλίση προς τη ρευστότητα, η οποία εμφανίζεται από εκείνους που 

εργάζονται στον τομέα αυτό. Το κίνητρο αυτής της συμπεριφοράς είναι προφανές: οι 

συναλλαγές μετρητών είναι λιγότερο ορατές από τις τραπεζικές διαδικασίες. 

Υπάρχουν γνωστές, στην πράξη, τρεις μέθοδοι που περιλαμβάνουν τη νομισματική 

προσέγγιση στην εκτίμηση της παραοικονομίας. 

1) Ξεκινώντας από την ιδέα ότι η απελευθέρωση μιας ποσότητας αυξανόμενων 

μεγάλης αξίας μετονομασιών, για τη διευκόλυνση των πληρωμών είναι μια 

ένδειξη επέκτασης των «μαύρων» δραστηριοτήτων. Αυτή η μέθοδος που 

απλοποιεί μια πολύ σύνθετη πραγματικότητα, δίνει αρχικά τις ενδείξεις πάνω 

στις τάσεις που αναπτύσσονται σε αυτήν την περιοχή, από μια ιδέα καθόλου 

σχετική με το μέγεθος της. 
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2) Η μέθοδος των συναλλαγών αρχίζει από την υπόθεση ότι υπάρχει μια σταθερή 

σχέση στο χρόνο, μεταξύ του όγκου των συναλλαγών μετρητών και του 

συνολικού ΑΕΠ επίσημα και λαθραία. Η μέθοδος είναι βασισμένη στη γνωστή 

ποσοτική σχέση του Fisher: MV=PT 

Όπου:   Μ – νομισματική προσφορά 

            V – ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος 

            P – επίπεδο τιμών 

                          Τ – όγκος των συναλλαγών 

Παρατηρώντας ότι το συνολικό Μ είναι η νομισματική προσφορά η οποία 

περιλαμβάνει την κυκλοφορία του χρήματος και τις καταθέσεις όψεως, μπορεί 

να συνταχθεί το συνολικό μέγεθος του ΑΕΠ. Αφαιρώντας το από το επίσημο 

ΑΕΠ, λαμβάνεται το ανεπίσημο ΑΕΠ. 

Η υπόθεση που στηρίζεται σε αυτή την εκτίμηση είναι ότι η ταχύτητα 

κυκλοφορίας των χρημάτων στους δυο τομείς (νόμιμο και παράνομο) είναι ίση. 

 

3) Η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος αυτής της κατηγορίας βασίζεται 

στο λόγο των κυκλοφορούντων μετρητών και των καταθέσεων όψεως. 

Σύμφωνα με αυτό, οι συναλλαγές της παράνομης οικονομίας απεικονίζονται 

στις αλλαγές της έκθεσης μεταξύ του χρήματος σε κυκλοφορία και των 

καταθέσεων όψεως που πραγματοποιήθηκαν στα τραπεζικά ιδρύματα. 

 

 Η βασική υπόθεση της μεθόδου για την αύξηση της ζήτησης για τα μετρητά 

είναι να υποτεθεί ότι η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος είναι ίδια στην 

υπόγεια και στην επίσημη οικονομία, και άρα οποιαδήποτε σημαντική αύξηση 

της ζήτησης για ρευστότητα σε σχέση με τις τραπεζικές καταθέσεις μπορεί να 

υποδεικνύει την επέκταση των «μαύρων» δραστηριοτήτων. 

 

Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο ο Gutmann το 1977 υπολόγισε ότι η 

παραοικονομία αντιπροσωπεύει το 10% της νόμιμης δραστηριότητας. 

Οι παραλλαγές της νομισματικής αυτής μεθόδου εισήχθησαν από τον Feige 

Edgar, Gutmann Peter και Tanzi Vito. 
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Η πρώτη μέθοδος αφορά στην εξέταση της διαφοράς αντιπροσωπευτικών 

εισοδημάτων και εξόδων. Αν τα έξοδα είναι περισσότερα, τότε η διαφορά θα 

πρέπει να αποτελείται από αδήλωτα εισοδήματα που λαμβάνονται μέσω της 

παραοικονομίας. Ο Thomas (1992) υποστήριξε ότι οι ασυνέπειες στις μετρήσεις 

δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στην εκτίμηση της παραοικονομίας. 

Η δεύτερη προσέγγιση θεωρεί τη εργασία ως παράγοντα εισροή τόσο για την 

υπόγεια όσο και για την επίσημη οικονομία με την οποία οι αλλαγές στο εργατικό 

δυναμικό δείχνουν τη δυναμική των προηγουμένων. Η αδυναμία αυτής της 

μεθόδου σύμφωνα με τον Schneider και Enste (2002) είναι ότι δεν καθίστανται 

δυνατές οι αλλαγές στο εργατικό δυναμικό που είναι ανεξάρτητες από τον τομέα 

της παραοικονομίας. Επομένως, η γήρανση του πληθυσμού θα μπορούσε να 

αντικατοπτρίζει μικρότερο μερίδιο των εργαζομένων στο σύνολό του πληθυσμού 

χωρίς να συνεπάγεται μια ανάλογη αύξηση της παραοικονομίας. Επιπλέον οι 

παράνομοι μετανάστες και άλλες κοινωνικές ομάδες που δεν απασχολούνται στο 

νόμιμο τομέα ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις μετρήσεις. 

Η τρίτη προσέγγιση που θεμελιώθηκε από τον Kaufmann και Kaliberda (1996) και 

Lacko (1996) θεωρούν το κεφάλαιο ως τον κύριο δείκτη παραοικονομίας 

αναφερόμενοι κυρίως στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η κριτική των 

Schneider και Enste (2002) που υπάρχει και στα δυο μοντέλα είναι ότι δε 

μπορούν να λάβουν υπόψη τους ούτε τις εξωγενείς αλλαγές στη χρήση της 

ηλεκτρικής ενέργειας ούτε μπορούν να συλλάβουν το διαπροσωπικό ανεξήγητο 

εμπόριο που κάνει λίγη χρήση του κεφαλαίου.  

Η τέταρτη προσέγγιση αναφέρεται στα MIMIC μοντέλα που συγκεντρώνουν τις 

αναμενόμενες αιτίες και αποτελέσματα (ή δείκτες) του τομέα της παραοικονομίας. 

Θεωρούνται εύκολα παρατηρήσιμα σε αντίθεση με την πραγματική 

παραοικονομία. Η βασική ιδέα είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μετρήσεις 

τόσο τυχαίων όσο και μεταβλητών δεικτών, σε ένα χρονικό πλαίσιο για να 

συμπεράνουμε τις κινήσεις της ενδιάμεσης αξίας: το απαρατήρητο μέγεθος της 
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παραοικονομίας το οποίο στη συνέχεια αναφέρεται ως ποσοστό του ΑΕΠ 

(Dell’Anno και Schneider, 2003). Αυτή η μέθοδος αν και φαινομενικά πιο 

πολύπλοκη επικρίνεται έντονα από τον Breuch (2005) ο οποίος ισχυρίζεται ότι 

είναι ασαφής ως προς τον προσδιορισμό της, ευαίσθητη ως προς τις μονάδες 

μέτρησης και δύσκολο να αναπαραχθεί. Ο Breuch ισχυρίζεται επίσης ότι το 

μοντέλο MIMIC στηρίζεται υπερβολικά πολύ στο ενδιαφέρον του κοινού σε 

μεγάλες εκτιμήσεις. Επιπλέον, το μοντέλο αυτό μετρά μόνο την αλλαγή στο 

μέγεθος της παραοικονομίας και όχι το πραγματικό μέγεθός της.  

Η πέμπτη μέθοδος είναι η μονεταριστική προσέγγιση που αναπτύχθηκε από τον 

Feige  (1979) και τον Tanzi (1983). Ο Feige προσπάθησε να εκτιμήσει το μέγεθος 

της αμερικανικής οικονομίας από μια προοπτική πληρωμών και συναλλαγών. 

Υπέθεσε ότι η συνολική προσφορά χρήματος είναι ένας καλός δείκτης μεγέθους 

της πραγματικής οικονομίας και έκανε εκτιμήσεις που βασίζονται στην εξίσωση 

του Fischer MV=PT. Αυτή η εξίσωση μας λέει το χρήμα Μ επί την ταχύτητα του 

χρήματος V ισούται με το επίπεδο των τιμών P επί τις συναλλαγές Τ σε μια 

οικονομία. Ο Tanzi χρησιμοποίησε την κατασκευασμένη από τον Feige συνολική 

ζήτηση χρήματος και τη συνέκρινε με την καταγεγραμμένη προσφορά χρήματος. 

Στη συνέχεια θεώρησε ότι το συνολικό πλεόνασμα της προσφοράς χρήματος 

ήταν μη καταγεγραμμένα χρήματα που χρησιμοποιούνται στην παραοικονομία. 

Μέσω αυτής της σύντομης επισκόπησης στη βιβλιογραφία φαίνεται η ουσιαστική 

διαφορά ανάμεσα στις προσεγγίσεις. 

 

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

Ο πίνακας 2 που ακολουθεί βασίζεται στην έρευνα των  Schneider και Enste (2000) 

και δίνει τα υπάρχοντα στοιχεία του μεγέθους των παραοικονομιών σε όλο τον 

κόσμο τα οποία χρησιμεύουν για να δείξουν κατά προσέγγιση το μέγεθος και την 

ανάπτυξη της παραοικονομίας που ορίζονται ως παραγωγικές δραστηριότητες. Ο 

Πίνακας 2 παρέχει μια πρόχειρη σύγκριση του μεγέθους των υπόγειων οικονομιών σε 

σχέση με το ΑΕΠ για μια επιλογή Δυτικοευρωπαϊκών χωρών, Ιαπωνία και Ηνωμένες 
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Πολιτείες για τα τέλη του ΄90 με την προσέγγιση της ζήτησης χρήματος (currency 

demand) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.  ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΕΠ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΄90 ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΣ  

ΕΛΛΑΔΑ 27-30%
ΙΤΑΛΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ 20-24%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
ΒΕΛΓΙΟ
ΣΟΥΗΔΙΑ 18-23%
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
ΔΑΝΙΑ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 13-16%
ΓΑΛΛΙΑ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΙΑΠΩΝΙΑ 8-10%

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΥΣΤΡΙΑ 
ΕΛΒΕΤΙΑ

                          Πηγή: Schneider και Este (2000) 

Σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις, δυο νότιες Ευρωπαϊκές χώρες, Ελλάδα και 

Ιταλία, έχουν επίπεδο παραοικονομίας σχεδόν ένα τρίτο όσο και το επίσημα 

μετρημένο AEΠ, ακολουθούν η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Βέλγιο με μέγεθος 

παραοικονομίας ανάμεσα στο 20-24% του επίσημου AEΠ το οποίο αποδίδεται 

κυρίως στην υψηλή φορολογική επιβάρυνση. Οι «κεντρικές» Ευρωπαϊκές χώρες 

όπως η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία έχουν 

χαμηλότερα επίπεδα παραοικονομίας, ανάμεσα στο 13-16% του επίσημου ΑΕΠ, 

πιθανώς λόγω χαμηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης και μέτριων ρυθμιστικών 

περιορισμών. Οι χώρες με τα χαμηλότερα επίπεδα παραοικονομίας έχει εκτιμηθεί 

ότι βρίσκονται σε χώρες με σχετικά χαμηλό δημόσιο τομέα (Ιαπωνία, Ηνωμένες 

Πολιτείες και Ελβετία) και συγκριτικά υψηλή φορολογική ηθική (Ηνωμένες 

Πολιτείες και Ελβετία). 
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 ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 

Κοιτώντας γενικά το μέγεθος και την ανάπτυξη από 21 ιδιαιτέρως ανεπτυγμένες 

χώρες στον Πίνακά 3, παρατηρούμε ότι το μέγεθος της παραοικονομίας έχει 

μειωθεί  από την περίοδο 1999/2000 μέχρι την περίοδο 20002/2003, μία τάση 

που είναι επίσης παρούσα σε περιορισμένη κλίμακα βέβαια στην Ελλάδα. Το μέσο 

μέγεθος της παραοικονομίας σε αυτές τις χώρες το διάστημα 1999/2000 ήταν 

16.8% του επίσημου ΑΕΠ και μειώθηκε στο 16.3% το  2002/2003, δηλαδή 

υπήρξε μια μείωση 0.5 ποσοστιαίων μονάδων. 

Εάν λάβουμε υπόψη μεμονωμένα τις χώρες ,η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία 

έχουν μακράν τα υψηλότερα επίπεδα παραοικονομίας το 2002/2003 με 28.2%, 

25.7% και 22% του επίσημου ΑΕΠ. Ακολουθεί η Γερμανία με 16.8%, η Ιρλανδία 

με 15.3% και ο Καναδάς με 15.2% του επίσημου ΑΕΠ. Στο χαμηλότερο όριο 

βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ελβετία και η Ιαπωνία με επίπεδα 

παραοικονομίας 8.4%, 9.4% και 10.8% του επίσημου ΑΕΠ αντίστοιχα.  

Η μείωση του επιπέδου της παραοικονομίας είναι κυρίως αποτέλεσμα μειωμένων 

άμεσων και έμμεσων φορολογικών επιβαρύνσεων, απορρυθμίσεως της 

κυβέρνησης και ελευθέρωσης των αγορών εργασίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.  ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ 25 ΧΩΡΕΣ (ΟΟΣΑ) 

 ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ % ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΑΕΠ
1999/2000 2001/2002 2002/2003  

1 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 14.3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

ΑΥΣΤΡΙΑ 
ΒΕΛΓΙΟ 
ΚΑΝΑΔΑΣ  
ΔΑΝΙΑ 
ΦΙΛΑΝΔΙΑ 
ΓΑΛΛΙΑ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
ΙΤΑΛΙΑ 
ΙΑΠΩΝΙΑ 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

9.8 
22.2 
16.0 
18.0 
18.1 
15.2 
16.0 
28.7 
15.9 
27.1 
11.2 
13.1 

14.1 13.5 
10.6 10.9 
22.0 21.0 
15.8 15.2 
17.9 17.3 
18.0 17.4 
15.0 14.5 
16.3 16.8 
28.5 28.2 
15.7 15.3 
27.0 25.7 
11.1 10.8 
13.0 12.6 
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14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 12.8 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
ΙΣΠΑΝΙΑ 
ΣΟΥΗΔΙΑ 
ΕΛΒΕΤΙΑ 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
ΗΝΩΜΕΝΕΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 

19.1 
22.7 
22.7 
19.2 
8.6 
12.7 
8.7 

12.6 12.3 
19.0 18.4 
22.5 21.9 
22.5 22.0 
19.1 18.3 
9.4 9.4 
12.5 12.2 
8.7 8.4  

 Αστάθμιστος μέσος 16.8 16.7 16.3  
      Πηγή: Schneider Fr. και Enste Dom. (2000)  

 

 ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 έγιναν οι πρώτες προσπάθειες εκτίμησης του 

μεγέθους και της ανάπτυξης της παραοικονομίας στις χώρες μετάβασης οι οποίες 

απέφεραν εξαιρετικά μεγάλα ποσά. 

Αυτό οφειλόταν εν μέρει στη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε και τα αποτελέσματα 

έχουν αξιολογηθεί αυστηρά από τότε. 

Στον Πίνακα 4 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η περίπτωση των 25 ανατολικών και 

κεντρικών Ευρωπαϊκών και πρώην σοβιετικών χωρών. 

Επιστρέφουμε πάλι στην ανάπτυξη της παραοικονομίας με την πάροδο του χρόνου. 

Το μέσο μέγεθος της παραοικονομίας των 25 αυτών ανατολικών και κεντρικών 

Ευρωπαϊκών χωρών ήταν 38.1% του επίσημου ΑΕΠ την περίοδο 1999/2000 και 

αυξήθηκε στο 40.1% την περίοδο 2002/2003, δηλαδή μια αύξηση δυο ποσοστιαίων 

μονάδων κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων ετών. 

Η Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν και η Ουκρανία έχουν τα υψηλότερα επίπεδα 

παραοικονομίας με 68.0%, 61.3% και 54.7% αντίστοιχα. Ακολουθούν η Βουλγαρία, 

η Σερβία, το Μαυροβούνιο με 39.1% και η Ρουμανία με 37.4%. Στη χαμηλότερη 

βαθμίδα βρίσκεται η Τσεχία με 20.1%, η Σλοβακία με 20.2% και η Ουγγαρία με 

26.2% του επίσημου ΑΕΠ. 

Πριν την απελευθέρωση τα περισσότερα καθημερινά προϊόντα παραγόντουσαν στην 

παραοικονομία, αλλά με πολύ διαφορετικά κίνητρα αφού υπήρχαν λίγες επιλογές 

στην επίσημη σχεδιασμένη οικονομία. Όταν τα κράτη αυτά μετατράπηκαν σε 

οικονομίες της αγοράς οι δυνάμεις παρακίνησης πίσω από την παραοικονομία 
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άλλαξαν: οι άνθρωποι ξαφνικά ήρθαν αντιμέτωποι με υψηλότερες άμεσες και 

έμμεσες επιβαρύνσεις και ένα διαφορετικό σύνολο κυβερνητικών ρυθμίσεων. Αυτό, 

σε συνδυασμό με τη γενική δυσπιστία του κράτους και όχι την ανάγκη της 

επιβίωσης, οδήγησε τους πολίτες στην παραοικονομία. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.  ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ 25 ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ % ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ 
ΑΕΠ 

1999/2000 2001/2002 2002/2003  
1 ΑΛΒΑΝΙΑ 33.4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

ΑΡΜΕΝΙΑ 
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
ΚΡΟΑΤΙΑ 
ΤΣΕΧΙΑ 
ΕΣΘΟΝΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 
ΚΙΡΖΙΓΙΑ 
ΛΕΤΟΝΙΑ 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
ΦΥΡΟΜ 
ΜΟΛΔΑΒΙΑ 
ΠΟΛΩΝΙΑ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 
 

46.3 
60.6 
48.1 
34.1 
36.9 
33.4 
19.1 
38.4 
67.3 
25.1 
43.2 
39.8 
39.9 
30.3 
34.1 
45.1 
27.6 
34.4 
46.1 
36.4 
18.9 
27.1 
52.2 
34.1 

34.6 35.3 
47.8 49.1 
61.1 61.3 
49.3 50.4 
35.4 36.7 
37.1 38.3 
34.2 35.4 
19.6 20.1 
39.2 40.1 
67.6 68.0 
25.7 26.2 
44.1 45.2 
40.3 41.2 
40.7 41.3 
31.4 32.6 
35.1 36.3 
47.3 49.4 
28.2 28.9 
36.1 37.4 
47.5 48.7 
37.3 39.1 
19.3 20.2 
28.3 29.4 
53.6 54.7 
35.7 37.2 

  

 Αστάθμιστος μέσος 38.1 39.1 40.1  
     Πηγή: Schneider Fr. και Enste Dom. (2000)  
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Παρατηρούμε ότι σε πολλές χώρες η παραοικονομία έχει φτάσει σε εντυπωσιακά 

μεγάλο μέγεθος ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξης. Το φαινόμενο αυτό είναι 

ιδιαίτερα έντονο στην Ελλάδα, που θα μπορούσε να αποτελεί συνέπεια μεγάλης 

καθυστέρησης λήψης πολιτικών αποφάσεων και έλλειψης ανάλυσης της σχέσης 

ανάμεσα σε υπόγεια και επίσημη οικονομία. 

 

Φορολογικές και κοινωνικές επιβαρύνσεις εισφορών 

Σχεδόν σε όλες τις μελέτες, η αύξηση στη φορολογία και στις κοινωνικές 

επιβαρύνσεις εισφορών είναι μία από τις κύριες αιτίες αύξησης της παραοικονομίας.  

Δεδομένου ότι οι φόροι επηρεάζουν την επιλογή σχόλης/εργασίας και τονώνουν την 

προσφορά εργασίας στην παραοικονομία (αφορολόγητος τομέας της οικονομίας), η 

στρέβλωση της επιλογής αυτής είναι μία κύρια ανησυχία των οικονομολόγων. Όσο 

μεγαλύτερη η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό κόστος της εργασίας στην επίσημη 

οικονομία και στα κέρδη μετά από τους φόρους (από την εργασία), τόσο μεγαλύτερο 

είναι το κίνητρο συμμετοχής στην παραοικονομία. Αφού η διαφορά αυτή εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και τη συνολική 

φορολογική επιβάρυνση, αυτά είναι και τα βασικά χαρακτηριστικά για την ύπαρξη και 

την ανάπτυξη της παραοικονομίας.  

Είναι δυνατό να εκτιμηθεί η σχετική ένταση της εργασίας της παραγωγής στην 

παραοικονομία μέσω της σύγκρισης του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στην 

παραοικονομία με την αναλογία της υπόγειας παραγωγής στο ΑΕΠ. 

Ενδείξεις ότι το ποσοστό του εργατικού δυναμικού που συμμετέχει στην υπόγεια 

παραγωγή υπερβαίνει το μέγεθος της παραοικονομίας ως ποσοστό του ΑΕΠ αποτελεί 

απόδειξη ότι η υπόγεια παραγωγή είναι σχετικά εντάσεως εργασίας χωρίς αυτό να 

είναι δεσμευτικό βέβαια. 

 

Ένταση των κανονισμών 

Σύμφωνα με την ένταση των κανονισμών εννοούμε τον (αυξανόμενο) αριθμό νόμων 

και κανονισμών, οι οποίοι κατευθύνουν την Ελληνική οικονομία με τη μορφή των 

κανόνων της αγοράς, απαιτήσεων για αδειοδότηση, περιορισμών στην εργασία, 

εμποδίων στο εμπόριο κλπ και οι οποίοι οδηγούν σε σημαντική αύξηση του κόστους 

εργασίας στην επίσημη οικονομία. Όσο μεγαλύτερος είναι ο γενικός κανονισμός της 

 
  28 



οικονομίας, τόσο μεγαλύτερο είναι και το μερίδιο της υπόγειας οικονομίας στο 

συνολικό ΑΕΠ. Η πρόβλεψη αυτή δείχνει ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να 

δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση των νόμων και των κανονισμών αντί να 

αυξηθεί ο αριθμός τους. 

 

Υπηρεσίες δημόσιου τομέα 

Όσο μεγαλύτερο το επίπεδο της παραοικονομίας, τόσο χαμηλότερα είναι τα κρατικά 

έσοδα, τα οποία με τη σειρά τους μειώνουν την ποσότητα και την ποιότητα των 

αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται από τους δημόσιους φορείς. Μελέτες έχουν 

δείξει ότι μικρότερα επίπεδα παραοικονομίας εμφανίζονται σε χώρες με υψηλότερα 

φορολογικά έσοδα (με ή χωρίς χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές), λιγότερες 

νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις και λιγότερη διαφθορά. Χώρες με ένα 

καλύτερο κράτος δικαίου που χρηματοδοτείται από τα κυβερνητικά έσοδα έχουν 

επίσης μικρότερα επίπεδα υπόγειας οικονομίας. 

 

Η Ελλάδα όμως, αν και επισήμως κατατάσσεται ως εικοστή πρώτη ιδιαιτέρως 

ανεπτυγμένη χώρα του Ο.Ο.Σ.Α. (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης) έχει έντονες ενδείξεις μιας χώρας μετάβασης. Το υψηλό επίπεδο των 

κανονιστικών ρυθμίσεων, οδηγεί σε σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης 

δωροδοκίας, υψηλούς πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές σε επίσημες 

δραστηριότητες και ένα μεγάλο πλαίσιο ρυθμίσεων που οδηγούν σε μεγάλο επίπεδο 

παραοικονομίας. 
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ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – 

LACKO 

Η μέθοδος αυτή, που ονομάζεται μέθοδος της οικογενειακής κατανάλωσης 

ηλεκτρικού ρεύματος και εισήχθη από τη Marie Lacko στοχεύει να καθορίσει το 

επίπεδο της παραοικονομίας σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιώντας ένα 

ενιαίο μοντέλο. 

Η προϋπόθεση για αυτό το μοντέλο είναι ότι σε κάθε χώρα ένα μέρος της 

οικογενειακής κατανάλωσης (στα νοικοκυριά) ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιείται 

στην παραοικονομία (ανεπίσημα). Θεωρείται, λοιπόν ότι η ηλεκτρική ενέργεια που 

καταναλώνεται από τα νοικοκυριά σε μια συγκεκριμένη χώρα, δεν καθορίζεται μόνο 

από τις προφανείς αιτίες, όπως το μέγεθος του πληθυσμού, το βιοτικό επίπεδο, η 

γεωγραφική θέση της χώρας (σε σχέση με το κλίμα), η σχετική τιμή της ηλεκτρικής 

ενέργειας ή η πρόσβαση σε άλλες πηγές ενέργειας αλλά και από την επέκταση της 

παραοικονομίας. Από την άλλη πλευρά, ένας σημαντικός αριθμός μη 

καταγεγραμμένων οικονομικών φορέων δρουν στο εσωτερικό των μεμονωμένων 

νοικοκυριών ή αποκτούν απευθείας έσοδα από αυτούς. 

 

Σε αυτό το μοντέλο, η παραοικονομία εκπροσωπείται από τρεις μεταβλητές: το 

ποσοστό των δασμών και των φόρων στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, τη μερίδα των 

άεργων και του ενεργού πληθυσμού καθώς και το επίπεδου των κοινωνικών 

δημόσιων δαπανών σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Οι πρώτες δυο 

μεταβλητές  αντιπροσωπεύουν προφανείς σχέσεις: όσο υψηλότερα αυτά τα 

ποσοστά, τόσο μεγαλύτερο και το ποσό της υπόγειας οικονομίας. Ένα υψηλό επίπεδο 

δασμών αναγκάζει περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες να μετακινηθούν στην 

παραοικονομία, ενώ ένα υψηλό επίπεδο ανενεργού πληθυσμού οδηγεί σε μεγαλύτερη 

προσφορά εργασίας στην αγορά της παραοικονομίας. Όσον αφορά τον τρίτο δείκτη, 

όσο υψηλότερος είναι τόσο αυστηρότερα είναι και τα μέτρα του κράτους για την 

είσπραξη των δασμών, γεγονός που μειώνει το επίπεδο της παραοικονομίας. 
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Η εξίσωση που περιγράφει την επίπτωση των παραγόντων που καθορίζουν την 

κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας είναι: 

 

ERij = 1ln Cij + 2AGij + 3Gij + 4Qij + 5PRij + 6Hij 

Όπου: 

-  i: χώρα 

-  j: έτος 

- : κατά κεφαλήν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε μία ορισμένη 

χώρα σε ένα έτος (kWh) 

ERij

- Ci : κατά κεφαλήν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας νοικοκυριών j

- : ποσοστό ακαθάριστου εθνικού προϊόντος που πραγματοποιήθηκε 

στον τομέα της γεωργίας 

AGij

- : συντελεστής για τις κλιματολογικές διαφορές = σχετική συχνότητα 

των μηνών κατά την οποία απαιτείται θέρμανση σε κατοικίες 

πολλαπλασιαζόμενη με τη μέση θερμοκρασία τον Ιανουάριο 

Gij

- : ποσοστό των άλλων πηγών ενέργειας εκτός από την ηλεκτρική 

ενέργεια από τη συνολική κατανάλωση ενέργειας των νοικοκυριών 

Qij

- : τιμή μιας κιλοβατώρας (1 kWh) που καταναλώθηκε από τον 

πληθυσμό 

PRij

-  : παραγωγή από την υπόγεια οικονομία (κατά κεφαλήν) Hij

 

 

Από την άλλη, η εξίσωση που περιγράφει την επίδραση των παραγόντων που 

καθορίζουν το επίπεδο της παραοικονομίας είναι: 

 

Hij  1TLij  2TCij  3Dij  4Iij  5EXij= + + + +  

 

Όπου: 

- TL : το επίπεδο των δασμών επί των εσόδων από την εργασία ij

- TCi : το επίπεδο των δασμών επί των εσόδων από τα αποθέματα j
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- Di :  η πτώση της παραγωγής σε σύγκριση με το 1989  j

 Dij= 1- (GNPij/GNP1989)

- : ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού των εμπορικών προϊόντων Iij

- : Κρατικές δαπάνες, ένα ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού 

προϊόντος  

EXij

 

Το υπό μελέτη μοντέλο σχετίζεται με τις πρώην σοσιαλιστικές ευρωπαϊκές χώρες και 

οι οποίες είχαν κατά την τελευταία δεκαετία του τελευταίου αιώνα οικονομίες 

μετάβασης στην οικονομία της αγοράς. Στις αρχές του ’90 στις οικονομίες 

μετάβασης, η ριζική αλλαγή στη δομή της ιδιοκτησίας ( με τη μείωση της κρατικής 

ιδιοκτησίας και την επέκταση της ιδιωτικής) έχει ορίσει ως ουσιαστικής σημασίας για 

τον κρατικό προϋπολογισμό τα έσοδα από τους δασμούς και τους φόρους. Κατά 

συνέπεια, όλες οι καταγεγραμμένες επιχειρήσεις φορολογήθηκαν, το οποίο επίσης 

οδήγησε στην εμφάνιση αυτών που θέλησαν να κρύψουν τα εισοδήματά τους, 

προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή δασμών και φόρων. Λαμβάνοντας επίσης 

υπόψη τη δραστική μείωση της δραστηριότητας στις περισσότερες βιομηχανίες 

καθώς επίσης και την πτώση των πραγματικών αποδοχών, πολλοί πρώην υπάλληλοι 

έχουν αναζητήσει εναλλακτικές πηγές εσόδων. Ο ευκολότερος τρόπος ήταν να 

ενταχθούν στην παραοικονομία. 

 

Το αντίκτυπο των δασμών στις οικονομικές δραστηριότητες έχει επιδεινωθεί από τον 

πληθωρισμό. Ακόμη και οι ασήμαντες αυξήσεις τιμών οδήγησαν σε μια έντονη 

αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης που επιβαρύνει τα νοικοκυριά ή τις 

επιχειρήσεις, ενώ η μείωση των τιμών μείωσε πολύ αυτή την οικονομική επιβάρυνση. 

Επίσης, η ανάλυση για τις χώρες αυτές δείχνει ότι το επίπεδο της φορολογίας στα 

έσοδα από την εργασία (εισφορές φορολογίας εισοδήματος αμοιβών και κοινωνικής 

ασφάλισης) επηρεάζει τόσο την απόφαση των εργαζομένων να προσφέρουν εργασία 

στην αγορά αλλά και την απόφαση των εργοδοτών να συμμετέχουν στην επίσημη 

οικονομία. Το επίπεδο φορολογίας στα έσοδα από την εργασία είναι υψηλό για την 

υπό εξέταση περίοδο, ιδίως στην Πολωνία, τη Σλοβενία, την Ουκρανία, τη 

Λευκορωσία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  Α.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΤΑ – ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΧΩΡΑ ΕΤΟΣ Επίπεδο παραοικονομίας Επίπεδο παραοικονομίας που
που αναφέρεται στη αναφέρεται στο ακαθάριστο
συνολική κατανάλωση εθνικό προϊόν 
ηλεκτρικής ενέργειας 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1991
1992
1993
1994
1995 

25.00 34.00 
26.00 34.00 
26.00 34.00 
27.00 36.00 
26.00 34.00   

ΚΡΟΑΤΙΑ 1992
1993
1994
1995 

29.00 39.00 
30.00 39.00 
30.00 40.00 
27.00 36.00   

ΤΣΕΧΙΑ 1993
1994
1995 

29.00 27.00 
18.00 25.00 
16.00 22.00   

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1990
1991
1992
1993
1994
1995 

19.00 26.00 
23.00 31.00 
25.00 33.00 
25.00 34.00 
24.00 31.00 
22.00 30.00   

ΠΟΛΩΝΙΑ 1990
1991
1992
1993
1994
1995 

24.00 32.00 
24.00 33.00 
24.00 32.00 
23.00 31.00 
21.00 28.00 
18.00 24.00   

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1990
1991
1992
1993
1994
1995 

18.00 24.00 
28.00 37.00 
29.00 39.00 
28.00 37.00 
26.00 34.00 
21.00 28.00   

ΡΩΣΙΑ 1992
1993
1994
1995 

28.00 38.00 
27.00 36.00 
29.00 39.00 
29.00 39.00   

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1990 20.00 27.00 

 
  33 



1991
1992
1993
1994
1995 

21.00 27.00 
24.00 31.00 
21.00 28.00 
19.00 25.00 
17.00 23.00   

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 1993
1994
1995 

26.00 34.00 
24.00 32.00 
21.00 28.00   

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 1992
1993
1994 

28.00 37.00 
35.00 47.00 
41.00 55.00   

Πηγή: Lacko M., 1998 

 

Στον πίνακα Α παρατηρούμε ότι το 1995 μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται 

στη μελέτη το υψηλότερο επίπεδο της παραοικονομίας ήταν στην Ουκρανία και στη 

Ρωσία, ακολουθούν η Κροατία, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Ρουμανία. 

Τα χαμηλότερα ποσοστά παραοικονομίας παρατηρήθηκαν στην Τσεχία, στην 

Σλοβενία και στην Πολωνία (22-24%). 

  

Παρατηρούμε επίσης ότι μετά τα πρώτα χρόνια μετάβασης στα οποία σε όλες τις 

χώρες έχουν καταγραφεί ενιαίες αυξήσεις στο επίπεδο της παραοικονομίας, στη 

Ρωσία, την Ουκρανία και τη Βουλγαρία, η υπόγεια οικονομία παρέμεινε στάσιμη ή 

ακόμη αυξήθηκε στο χρόνο ενώ σε άλλες χώρες έχει καταγραφεί προφανής πτώση. 

 

Χρησιμοποιώντας το ίδιο μοντέλο τονίστηκε επίσης η σχέση μεταξύ της 

παραοικονομίας και της ανάπτυξης της νόμιμης ιδιωτικής περιουσίας στις χώρες που 

βρίσκονται στη εξέλιξη της μετάβασης. Έτσι, το 1989, το έτος πριν από την έναρξη 

των μεταρρυθμίσεων, το ύψος της παραοικονομίας ήταν υψηλότερο από αυτό των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων σε κάθε χώρα. Η προϋπόθεση αυτή είναι εύκολο να γίνει 

αντιληπτή, αφού κατά τη διάρκεια της σοσιαλιστικής περιόδου, λόγω των 

ιδεολογικών αλλά και των νομικών αιτιών, οι δυνατότητες για την ανάπτυξη της 

ιδιωτικής οικονομίας ήταν εξαιρετικά χαμηλές. 
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Η εικόνα αυτή έχει υποστεί ριζικές αλλαγές μέχρι το 1995: Στις περισσότερες χώρες, 

όπως η Εσθονία, η Τσεχία, η Πολωνία, η Σλοβενία, η Λετονία και ούτω καθεξής, το 

επίπεδο της ιδιωτικής οικονομίας έχει υπερβεί κατά πολύ αυτό της παραοικονομίας. 

Σε άλλες χώρες, ειδικά σε εκείνες που είχαν περιληφθεί στη Σοβιετική Ένωση (όπως 

το Ουζμπεκιστάν ή το Καζακστάν) το επίπεδο της ιδιωτικής οικονομίας 

εξακολουθούσε να είναι χαμηλότερο από αυτό της υπόγειας οικονομίας. 

 

     ΠΙΝΑΚΑΣ Β. ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟ 1989 ΚΑΙ ΤΟ 1995 

ΧΩΡΑ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 1989 ΤΕΛΗ ΤΟΥ 1995 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

(%ΑΕΠ) 

ΠΑΡΑΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑ 
(%ΑΕΠ) 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΟΜΙΑ 

(%ΑΕΠ) (%ΑΕΠ) 

 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 10 23 22 17   
ΤΣΕΧΙΑ 5 25 12 13   
ΕΣΘΟΝΙΑ 10 17 17 23   
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 15 17 27 22   
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 10 12 45 70   
ΚΥΡΓΙΣΤΑΝ 10 65 60 25   
ΛΕΤΟΝΙΑ 10 40 60 55   
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 10 60 40 60   
ΠΟΛΩΝΙΑ 15 45 30 34   
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 10 22 36 30   
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 10 38 35 43   
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 5 46 24 28   
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 5 28 23 30   
      Πηγή: Lacko M.,1998 

 

Από τον πίνακα Β παρατηρούμε ότι στις χώρες με ταχεία και συνεχή μεταρρύθμιση, 

το επίπεδο της ιδιωτικής οικονομίας έχει φτάσει ένα υψηλό επίπεδο το 1995 ενώ η 

παραοικονομία παρέμεινε σε ένα σχετικά χαμηλό επίπεδο. 

 

Παρατηρείται επίσης ότι η μετάβαση ήταν ταχύτερη στις χώρες εκείνες όπου η 

παραοικονομία ήταν πιο ανεπτυγμένη στα τελευταία χρόνια του σοσιαλισμού. Δε 

σημαίνει απαραίτητα ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την επίλυση των 
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προβλημάτων που προκύπτουν από την παραοικονομία έχει χρησιμοποιηθεί στην 

ταχύτερη μετάβαση σε μια οικονομία της αγοράς. Μάλλον θεωρείται ότι σε αυτές τις 

χώρες η ανεπάρκεια του συστήματος που βασίζεται στην κρατική ιδιοκτησία έγινε 

ορατή νωρίτερα και η επέκταση της «δεύτερης οικονομίας» έγινε επίσης ανεκτή. 

 

Σε αυτές τις χώρες, μετά την έναρξη της μετάβασης, η εφαρμογή των στοιχείων της 

οικονομίας της αγοράς επιτεύχθηκε με περισσότερη σταθερότητα ενώ οι θυσίες 

(όπως η ανεργία) έγιναν αποδεκτές πιο εύκολα από ότι στις χώρες στην άλλη 

κατηγορία. Αυτή η αποφασιστικότητα οδήγησε σε αύξηση της ισχυρής ιδιωτικής 

οικονομίας, η οποία έχει αφήσει λιγότερο «χώρο» για την υπόγεια οικονομία. 

 

Αξιολόγηση μεθόδου 

Αυτή η μέθοδος εκτίμησης γίνεται με τα στοιχεία που λαμβάνονται από τις 

φορολογικές αρχές μετά από τις επιθεωρήσεις των εισοδημάτων που διαφεύγουν από 

τη φορολογία, αγνοώντας κατά συνέπεια τις απαντήσεις που δίνονται εθελοντικά, 

βασισμένες στα ερωτηματολόγια. Η μέθοδος επιτρέπει τη λεπτομερή γνώση της 

κατάστασης, δίνοντας έμφαση σε εκείνα τα επαγγέλματα που δηλώνουν τα 

χαμηλότερα εισοδήματα από τα πραγματικά ή που δεν δηλώνουν καθόλου και μέχρι 

ποιο σημείο ασκείται αυτή η μορφή αποφυγής. Τα φορολογικά αποτελέσματα 

εφαρμόζονται κατ’ επέκταση σε ολόκληρο το φορολογούμενο πληθυσμό. 

 

Ένα από τα προβλήματα που τίθενται από τη μέθοδο αυτή είναι ότι τα αποτελέσματα 

είναι πολύ μικρότερα  σε σχέση με την πραγματική κατάσταση και αυτό γιατί υπάρχει 

μεγάλος αριθμός ανθρώπων που δεν κάνουν κανένα είδος φορολογικής δήλωσης. 

 

Μια έρευνα των ΗΠΑ που αναλήφθηκε για ένα δείγμα 50000 νοικοκυριών έδειξε ότι 

μεταξύ των 65 εκατομμυρίων νοικοκυριών που θα πρέπει να δηλώνουν τα 

εισοδήματά τους, μεταξύ 6% και 7.8% δεν έκαναν καμία δήλωση ποσοστά τα οποία 

για το 1976 αντιπροσωπεύουν το 5.9% και 7.9% του επίσημου ΑΕΠ. 
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ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – 

GUTMANN 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, το μέγεθος της 

παραοικονομίας μπορεί να εκτιμηθεί με βάση την απόκλιση μεταξύ πραγματικού και 

«κανονικού» λόγου μετρητών (C) προς τις καταθέσεις όψεως (D).  

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στις εξής υποθέσεις: 

• Οι οικονομικές συναλλαγές στην παραοικονομία διενεργούνται μόνο με 

μετρητά, όχι με επιταγές και αποκλείεται ο αντιπραγματισμός. 

• Η παραοικονομία αποτελεί το αποτέλεσμα της υψηλής φορολογίας και των 

κρατικών περιορισμών στην οικονομία 

• Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χρήματος στην παραοικονομία είναι ίδια με 

αυτή στην επίσημη οικονομία. 

• Ο λόγος C/D παραμένει σταθερός διαχρονικά 

Έστω ότι κατά το έτος t η συνολική ποσότητα των κυκλοφορούντων μετρητών σε 

μια οικονομία είναι  και το σύνολο των καταθέσεων όψεως . Ο λόγος t
t

t

C c
D

⎛ ⎞
=⎜ ⎟

⎝ ⎠
tC tD  

δίνει την ποσότητα των κυκλοφορούντων μετρητών ανά μονάδα καταθέσεων όψεως. 

Έστω επίσης ότι ο λόγος 
*

*
*

C c
D

⎛ ⎞
=⎜ ⎟

⎝ ⎠

C
D

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 κατά το έτος βάσης είναι . 

Η διαφορά  , δίνει την ποσότητα των κυκλοφορούντων μετρητών ανά μονάδα 

καταθέσεων όψεως που οφείλεται στην παραοικονομία κατά το έτος t και είναι: 

tc *c−

*
* u t

t t
t

C Cc c c
D D

− = = −  

Άρα η ποσότητα των κυκλοφορούντων μετρητών στην επίσημη οικονομία κατά το 

έτος t είναι:  
0 *
t tC c D=

Η ποσότητα των κυκλοφορούντων μετρητών στην επίσημη παραοικονομία κατά το 

έτος t είναι:  
u u
t tC c D= t

t

Είναι προφανές ότι το άθροισμα των κυκλοφορούντων μετρητών στην επίσημη 

οικονομία και στην παραοικονομία θα είναι ίσο με τα κυκλοφορούντα μετρητά στην 

οικονομία, δηλαδή    
0 u
t tC C C+ =
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Η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος στην επίσημη οικονομία είναι 

( )
0 0

0 *1
t t

t t t

GNP GNPV
D C c D

= =
+ +

,  

Όπου:   το χρηματικό μέγεθος της επίσημης οικονομίας σε αξίες 
0

tGNP
0

t tD C+          η προσφορά χρήματος, με εξαίρεση των μετρητών της 

παραοικονομίας 

Συνεπώς, το μέγεθος της παραοικονομίας είναι  . 
u
tVC

 

Κριτική της μεθόδου του Gutmann 

- Το γεγονός ότι το για το έτος βάσης γίνεται αποδεκτό ότι δεν υφίσταται 

παραοικονομία και ο λόγος C/D θεωρείται κανονικός, παίζει καθοριστικό ρόλο 

στην εκτίμηση των κυκλοφορούντων μετρητών στην παραοικονομία και άρα 

στο μέγεθός της. 

- Η υπόθεση ότι ο κανονικός λόγος C/D παραμένει σταθερός διαχρονικά  

( ) και ότι όλες οι μεταβολές του πραγματικού λόγου πρέπει να 

αποδίδονται στην παραοικονομία δεν είναι ισχυρή. Ο λόγος C/D μπορεί να 

μεταβάλλεται διαχρονικά λόγω του κόστους ευκαιρίας διακράτησης μετρητών, 

του επιπέδου της φορολογίας εισοδήματος και για άλλους λόγους που δε 

λαμβάνονται υπόψη εδώ. 

* /C D*

- Η υπόθεση ότι όλες οι συναλλαγές στην παραοικονομία διενεργούνται μόνο με 

μετρητά δεν μπορεί να θεωρείται απόλυτη. 
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ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – 

FEIGE 

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη υπόθεση ότι υπάρχει μια σχετικά σταθερή μεταξύ 

του όγκου των χρηματικών συναλλαγών και του εισοδήματος που παράγεται από 

αυτές. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί τη γνωστή εξίσωση 

του Fisher. 

1

1

M V PT
M C D

= ⎫
⇒⎬= + ⎭

1 1 2M V CV DV= +  

Όπου 1M C D= +  είναι η ποσότητα του χρήματος με τη μορφή μετρητών (C) και με 

τη μορφή καταθέσεων όψεως (D) και (V) είναι η ταχύτητα κυκλοφορίας του 

χρήματος, η οποία εκτιμάται χωριστά για τα μετρητά, δηλαδή   και χωριστά για τις 

καταθέσεις όψεως, δηλαδή .  P είναι το γενικό επίπεδο τιμών και Τ ο όγκος των 

συναλλαγών (εκτός από τον αντιπραγματισμό). 

1V

2V

1M V PT=Άρα,  

Υποθέτει επίσης ότι η σχέση μεταξύ της συνολικής αξίας των συναλλαγών,PT, και 

του συνολικού ονομαστικού ή χρηματικού προϊόντος ή εισοδήματος  (nY nY PY= , 

όπου P είναι το γενικό επίπεδο των τιμών και Υ το πραγματικό εισόδημα ή φυσικό 

προϊόν) είναι γνωστή και παραμένει σταθερή διαχρονικά, δηλαδή 

n

PT k
Y

= nPT kY⇒ =  

Το  αποτελείται από το επίσημο GNP, , και την παραοικονομία, , 

δηλαδή            

uYnY 0GNP
0n uY Y GNP= +

n

PT
Y

Η τιμή της παραμέτρου k προκύπτει από το λόγο κατά το επιλεγέν έτος βάσης, 

κατά το οποίο θεωρείται «κανονικός», κατά το οποίο δηλαδή υποτίθεται ότι δεν 

υπάρχει παραοικονομία. 

1M V PT= nPT kY=Συνδυάζοντας τις σχέσεις  και  έχουμε: 

1
nMV kY= 1n M VY

k
⇒ = 1n CV DVY

k
2+

=⇒      (Α) 
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Η σχέση (Α) αποτελεί και την ουσία της προσέγγισης του Feige. Αν είναι γνωστές οι 

τιμές των 1M ,  και  ή ακριβέστερα των ,V k C D ,  και  και είναι δυνατό να 

εκτιμηθεί το μέγεθος του συνολικού ονομαστικού εισοδήματος . 

k1V 2V

nY

Για οποιοδήποτε έτος t, η διαφορά μεταξύ  και  παρέχει μια εκτίμηση της 

παραοικονομίας κατά το έτος αυτό:   

nY 0GNP
0u n

t tY Y GNP= − t

0

PT
GNP

Με άλλα λόγια, ο Feige υποθέτει ότι εάν δεν υπήρχε παραοικονομία, ο λόγος  

θα παρέμενε διαχρονικά σταθερός. Σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυσή του εκτιμά το 

συνολικό ονομαστικό εισόδημα, όχι με βάση τις επίσημες στατιστικές εισοδήματος, 

αλλά με βάση το μέγεθος των συναλλαγών όπως απορρέει από την εξίσωση 

ανταλλαγής του Fisher και στη συνέχεια συγκρίνει αυτές τις εκτιμήσεις με εκείνες 

των εθνικών λογαριασμών 

 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η μέθοδος αυτή αναφέρεται στη διερεύνηση των 

συνολικών χρηματικών συναλλαγών για την εκτίμηση του μεγέθους της 

παραοικονομίας, γιατί γίνεται αποδεκτό πως οι συναλλαγές στην παραοικονομία 

διενεργούνται τόσο με μετρητά όσο και με επιταγές, σε αντίθεση με τη μέθοδο του 

Gutmann, κατά την οποία γίνεται αποδεκτό ότι οι συναλλαγές στην παραοικονομία 

διενεργούνται μόνο με μετρητά. 

Κατά συνέπεια, η μέθοδος του Feige δεν υπόκειται στην κριτική της μεθόδου του 

Gutmann. 

Προϋποθέτει όμως και αυτή την ύπαρξη ενός έτους βάσης, κατά το οποίο γίνεται 

αποδεκτό ότι δεν υπάρχει παραοικονομία. 

Τα κύρια προβλήματα της μεθόδου αναφέρονται στη δυσκολία της εκτίμησης της 

κυκλοφοριακής ταχύτητας του χρήματος και στην υπόθεση της σταθερότητας της 

παραμέτρου . Όπως επισημαίνει ο Carter (1984) από το έτος 1939 έχει συντελεστεί 

ένας μεγάλος αριθμός οικονομικών και κοινωνικών μεταβολών, οι οποίες έχουν 

αυξήσει το , όπως είναι η αύξηση των φόρων και των μεταβιβαστικών πληρωμών 

καθώς και η ανάπτυξη των αγορών χρήματος. Οι εμπειρικές λοιπόν προϋποθέσεις 

που είναι απαραίτητες για να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα αναφορικά με το 

μέγεθος της παραοικονομίας είναι τόσο δύσκολο να ικανοποιηθούν, ώστε η 

k

k
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εφαρμογή της προσέγγισης Feige είναι δυνατό να οδηγήσει σε αμφίβολα 

συμπεράσματα. 

 

 

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ LEICESTER 

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη εκτίμηση μιας συνολικής συνάρτησης ζήτησης 

χρήματος. 

Αρχικά γίνεται αποδεκτό ότι η ζήτηση χρήματος στην επίσημη οικονομία  που 

είναι μια μη παρατηρήσιμη μεταβλητή, είναι συνάρτηση του εθνικού εισοδήματος 

(Υ), του επιτοκίου (R) και του επιπέδου των τιμών (P). Οι μεταβλητές 

( d
wM )

( )d
wM  και (Υ) 

μετριούνται σε τρέχουσες τιμές, ενώ η ζήτηση χρήματος στην παραοικονομία ( )d
hM  

είναι συνάρτηση του εισοδήματος στην παραοικονομία ( )hY όπου οι μεταβλητές 

( )d
hM και ( )hY  είναι μη παρατηρήσιμες.  

Οι πραγματικές συναρτησιακές σχέσεις που γίνονται αποδεκτές είναι οι εξής: 

31 2
1

d
wM a Y R Pββ β=           (1) 

4d
h hM Y β=                          (2)   

dM d d
w

d
hM M M= +Η συνολική ζήτηση χρήματος  θα ισούται με    (3) 

Από την (3) έχουμε ότι 

log log 1
d

d d h
w d

w

MM M P
M

⎛ ⎞
= + +⎜ ⎟

⎝ ⎠
R

)

    (4) 

Όπου το PR1 είναι ένας υπολειμματικός όρος και όπου η έκφραση  

προσεγγίζεται από την 

log(1 / )d d
h wM M+

( / 1d d
h wM M PR+ , ενώ επιπλέον υποτίθεται ότι ο λόγος 

d
h
d
w

M
M

⎛ ⎞
⎜
⎝ ⎠

hY
GNP

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎟είναι της ίδιας τάξεως μεγέθους με τον . 

Χρησιμοποιώντας τις σχέσεις (1) και (2) έχουμε: 
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( )
4

31 2
1log log 1d h

d
w

YM a Y R P PR
M

β
ββ β ⎛ ⎞

= + ⎜ ⎟
⎝ ⎠

+

4

  (5) 

Επειδή η μεταβλητή είναι μη παρατηρήσιμη, ακολουθώντας την κατά Thursby και 

Schmidt τροποποίηση της διαδικασίας Ramsey, αντικαθίσταται από το 

πολυώνυμο  

hY

2 3
2 3 4a Y a Y a Y+ +

Έτσι, για το δεδομένο έτος t, η προς εκτίμηση εξίσωση είναι η εξής: 

1 1 2 3log log log log logd
t t t tM a Y Rβ β β= + + + P

( )
 

4

31 2

2 3 4
2 3 4

1
t

a Y a Y a Y
u

a Y R P

β

ββ β

+ +
+ +     (6)

 
 

Όπου t=1,2,…..n, και  είναι ο όρος σφάλματος. tu

4βΔεδομένου ότι η παράμετρος  δεν μπορεί να εκτιμηθεί επιλέγονται διάφορες τιμές 

μεταξύ ενός ορίου με ανώτατη τιμή το 1 και κατώτατη το 1β , ώστε να καταστεί 

δυνατή η εκτίμηση των άλλων παραμέτρων. Ξεκινώντας με 4 1β β=  και με μικρές 

διαδοχικές αυξήσεις της τάξεως του 0,1 μέχρι 4 1β =  επιλέγεται εκείνη η τιμή του 

4β , η οποία συνδέεται με την ικανοποιητικότερη εκτίμηση της σχέσης (6), σύμφωνα 

με κάποιο προκαθορισμένο κριτήριο. 

 

Η σημαντικότερη αδυναμία της μεθόδου αφορά την υπόθεσή της ότι η 

παραοικονομική δραστηριότητα είναι συνάρτηση της επίσημης οικονομίας και μόνο 

όπως προκύπτει από τη 4d
h hM Y β= . Ακόμη, η πολυπλοκότητα της μαθηματικής 

διατύπωσης δημιουργεί προβλήματα στην εκτίμηση των παραμέτρων.  
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ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-

TANZI 

Ο Tanzi (1980), χρησιμοποιώντας αιτιώδη εμπειρικά υποδείγματα, επιχειρεί να 

εξηγήσει τη ζήτηση χρήματος στηριζόμενος αφενός στους «παραδοσιακούς» 

παράγοντες που θεωρείται ότι την επηρεάζουν, όπως είναι το κόστος ευκαιρίας της 

διακράτησης ρευστών και το επίπεδο του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος 

και αφετέρου σε παράγοντες όπως είναι η φορολογία , που επηρεάζουν το μέγεθος 

της οικονομικής δραστηριότητας στον τομέα της παραοικονομίας και, κατά συνέπεια 

τη ζήτηση χρήματος. 

Αποδεχόμενος λοιπόν, ότι η ζήτηση χρήματος επηρεάζεται και από άλλους 

παράγοντες πέρα από την παραοικονομία, δεν αποδίδει κάθε μεταβολή της ζήτησης 

για μετρητά στην επίδραση της παραοικονομίας όπως κάνουν οι μέθοδοι των 

νομισματικών δεικτών, αλλά μόνο εκείνο το τμήμα των μεταβολών που θεωρεί ότι 

σχετίζεται στατιστικά με του παράγοντες που αποδέχεται ως προσδιοριστικούς της 

παραοικονομίας. 

 

Βασικές υποθέσεις της προσέγγισης Tanzi είναι ότι οι παραοικονομικές 

δραστηριότητες είναι η άμεση συνέπεια της υψηλής φορολογίας και ότι τα μετρητά 

χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διενέργεια τέτοιων συναλλαγών ή για τη 

συσσώρευση πλούτου. 

 

Ο Tanzi (1980) κατασκεύασε μια εκτίμηση ζήτησης χρήματος χρησιμοποιώντας το 

μοντέλο του Feige (1979) και το συνέκρινε με την καταγεγραμμένη προσφορά 

χρήματος  στην Αμερική, χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία από το 1929 έως το 

1980. Στο άρθρο του δείχνει ότι ένας από τους κύριους παράγοντες που 

αποθαρρύνουν τα άτομα να κάνουν νόμιμες συναλλαγές στις ΗΠΑ είναι ότι πρέπει να 

δώσουν μέρος από αυτές τις συναλλαγές τους σε φόρους. Το 1983 άρχισε να 

εξετάζει την άποψη του Cagan (1958) ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι παρόλο που τα 

μετρητά δεν πληρώνουν τόκο είναι και θα χρησιμοποιηθούν ως μέσο για να 

αποφευχθούν οι φόροι. 

Εστιάζοντας έτσι στη φοροδιαφυγή, δημιουργεί ένα μοντέλο όπου η αναλογία των 

ρευστών διαθεσίμων για την προσφορά χρήματος προς τα μη ρευστά 
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δημιουργούνται από την αναλογία του φόρου ατομικού εισοδήματος στο συνολικό 

προσαρμοσμένο εισόδημα, το λόγος  νομίμων αμοιβών σε μετρητά προς το συνολικό 

ατομικό εισόδημα το επιτόκιο και το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα. 

 

Η παλινδρόμηση που χρησιμοποίησε είναι η εξής: 

0 1 2 3 4
2

ln ln( ) ln ln ln( )C WST R
M NI

Yβ β β β β
⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + + + + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
μ             (Ι) 

Σε αυτή την παλινδρόμηση ο λόγος μετρητών προς την προσφορά χρήματος 

2

C
M

⎛ ⎞
⎜
⎝ ⎠

⎟ επηρεάζεται από τους ατομικούς συντελεστές φορολογίας εισοδήματος (T), το 

ύψος του μισθού ως προς τα μετρητά 
WS
NI

⎛
⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟ , το ετήσιο επιτόκιο (R) και το κατά 

κεφαλήν εισόδημα (Y).  

2

C
M

⎛ ⎞
⎜
⎝ ⎠

 Ο λόγος ⎟  αυξάνει όταν μειώνεται το πραγματικό κατά κεφαλήν 

εισόδημα (Υ), το οποίο αποτελεί προσεγγιστική μεταβλητή του επιπέδου 

οικονομικής ανάπτυξης, δεδομένου ότι η οικονομική ανάπτυξη οδηγεί στην 

υποκατάσταση μετρητών με επιταγές και κατά συνέπεια στη μείωση του 

λόγου αυτού ( αρνητική συσχέτιση). 

2

C
M

⎛ ⎞
⎜
⎝ ⎠

 Ο λόγος ⎟  αυξάνει όταν μειώνεται το επιτόκιο των καταθέσεων 

προθεσμίας (R) . Δεδομένου ότι η αύξηση του R αυξάνει το κόστος ευκαιρίας 

της διακράτησης ρευστών, οι μεταβλητές 
2

C
M

⎛ ⎞
⎜
⎝ ⎠

⎟  και R συσχετίζονται αρνητικά 

εξαιτίας του ότι το και το R συσχετίζονται αρνητικά αφού το 2M 2M  

περιλαμβάνει τις καταθέσεις προθεσμίας (αρνητική συσχέτιση). 

2

C
M

⎛ ⎞
⎜
⎝ ⎠

 Ο λόγος ⎟  αυξάνει όταν αυξάνει η συμμετοχή των μισθών και των 

ημερομισθίων (WS) στο εθνικό εισόδημα (NI), δηλαδή αυξάνει όταν αυξάνει ο 

λόγος 
WS
NI

⎛
⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟ . Λόγω του γεγονότος ότι συχνά οι μισθοί και τα ημερομίσθια 
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καταβάλλονται σε μετρητά  ενώ άλλες κατηγορίες εισοδήματος, όπως τόκοι ή 

μερίσματα, πληρώνονται συνήθως με επιταγές, μια αύξηση του λόγου 

WS
NI

⎛
⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟απαιτεί περισσότερα μετρητά (θετική συσχέτιση). 

2

C
M

⎛ ⎞
⎜
⎝ ⎠

 Ο λόγος ⎟ αυξάνει όταν αυξάνει το επίπεδο της φορολογίας (Τ) 

δεδομένου ότι η αύξηση της φορολογίας παρακινεί τα άτομα να επιδίδονται σε 

παραοικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες διευκολύνονται με τη 

χρησιμοποίηση μετρητών (θετική συσχέτιση). 

 

Ο Τanzi χρησιμοποιεί την παλινδρόμηση (Ι) για να εκτιμήσει τη σχέση ανάμεσα 

στους φόρους και τα μετρητά με την προσφορά χρήματος. Στη συνέχεια επιλέγει ένα 

έτος βάσης όπου κάνει την υπόθεση ότι δεν υπάρχει παραοικονομία και χρησιμοποιεί 

τον εκτιμημένο συντελεστή των φορολογικών συντελεστών και την πραγματική 

ανάπτυξη των φορολογικών συντελεστών για να εκτιμήσει πόσα μετρητά 

χρησιμοποιούνται στην παραοικονομία. Τέλος, το ύψος των μη δημοσιοποιημένων 

συναλλαγών (δηλαδή το μέγεθος της παραοικονομίας) υπολογίζεται από την εξίσωση 

Fisher όπου ο Tanzi (1983) υποθέτει ότι η ταχύτητα κυκλοφορίας του «μαύρου 

χρήματος» είναι παρόμοια με εκείνη της επίσημης οικονομίας. Η εκτίμηση αυτή είναι 

δυνατή μόνο όταν ο συντελεστής των φορολογικών συντελεστών βρεθεί ότι είναι 

σημαντικός και θετικός και κατά συνέπεια η σχέση (Ι) είναι ζωτικής σημασίας για το 

μοντέλο. 

 

Αυτή η μεθοδολογία που πρωτοπόρησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 παρέμεινε 

ένα από τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εξελίξεων της 

υπόγειας οικονομίας. 

 

Παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει ισχυρά αποτελέσματα η μέθοδος του Tanzi (1983) 

επικρίθηκε από τους Schneider και Enste (2002) που υποστήριξαν ότι υποθέτει ένα 

έτος βάσης για το οποίο δεν υπάρχει παραοικονομία χωρίς να δίνει βάσιμους λόγους 

για να το κάνει αυτό, ότι υπάρχει περισσότερη φοροδιαφυγή από ότι το μέγεθος των 

φορολογικών συντελεστών (φορολογική ηθική, εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση κλπ). 
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Περαιτέρω ισχυρίζονται ότι δε λαμβάνει υπόψη τη χρήση του δολαρίου στο 

εξωτερικό ως διεθνές νόμισμα και τέλος, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση των ΗΠΑ, 

οι αυξήσεις στη ζήτηση χρήματος θα μπορούσαν επίσης να είναι λόγω της εξωγενώς 

μειούμενης ζήτησης για καταθέσεις κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο. 

 

Οι σημαντικότερες ατέλειες της μεθόδου του Tanzi είναι: 

Πρώτον ότι θεωρεί πως μοναδικός προσδιοριστικός παράγοντας της παραοικονομίας 

είναι το κίνητρο της φοροδιαφυγής, αγνοώντας έτσι τα μη φορολογικά αίτια της 

παραοικονομίας. Δεύτερον, ότι δε μπορεί να θεμελιωθεί η υπόθεση ότι η 

εισοδηματική κυκλοφοριακή ταχύτητα του «παράνομου χρήματος» είναι ίδια με 

εκείνη του «νόμιμου χρήματος». Τρίτον, ότι δεν είναι πάντα ισχυρή η υπόθεση ότι η 

εισοδηματική κυκλοφοριακή ταχύτητα του παράνομου χρήματος παραμένει σταθερή 

διαχρονικά  και τέταρτον, ότι δεν είναι ισχυρή η υπόθεση ότι οι συναλλαγές που 

συνδέονται με φοροδιαφυγή διενεργούνται πάντοτε με μετρητά. 

 

 

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-

BAJADA 

Στην Αυστραλία, ο Bajada έχει εκτελέσει μια σειρά αναλύσεων και κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι το μέγεθος της παραοικονομίας είναι περίπου στο 15% του 

επίσημου ΑΕΠ (1999, 2001 και 2002). Αυτό το συμπέρασμα αλλά και οι επιπτώσεις 

του στην κοινωνικό – οικονομική πολιτική έχουν συζητηθεί σε εθνικό επίπεδο από 

τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και από τους οικονομικούς ερευνητές. 

 

Οι μελέτες γύρω από το φαινόμενο της παραοικονομίας εστιάζουν την προσοχή τους 

στην εκμετάλλευση των μετρητών. 

Ο Tanzi (1980, 1983, 1986 και 1999) υπήρξε πρωτοπόρος στον υπολογισμό του 

μεγέθους της παραοικονομίας με την εφαρμογή του οικονομετρικού μοντέλου της 

ζήτησης χρήματος. Παλαιότεροι συγγραφείς και πιο συγκεκριμένα, ο Cagan (1958) 
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και ο Gutmann (1977) είχαν κάνει τις εκτιμήσεις τους με βάση τους συσχετισμούς 

ανάμεσα στην εκμετάλλευση των μετρητών και στη φορολογική πίεση.  

Με κάποια ανάπτυξη στις οικονομετρικές μεθόδους, ο Bajada ανέπτυξε την 

προσέγγιση του Tanzi  με την εισαγωγή της έννοιας της «υπερβάλλουσας 

ευαισθησίας» στο μοντέλο του. 

Σύμφωνα με τον Bajada, η κύρια ιδέα αυτής της έννοιας είναι ότι η απαρατήρητη 

ζήτηση χρήματος μπορεί να ανταποκριθεί σε κίνητρα όπως υψηλά ποσοστά φόρου 

εισοδήματος και υψηλά επίπεδα παροχών ευημερίας. Επομένως, η εξάλειψη της 

υπερβάλλουσας ευαισθησίας των φόρων και των παροχών ευημερίας ωθούν τα 

άτομα να συμμετάσχουν στην παραοικονομία. 

Επομένως, η έλλειψη αυτών των παραγόντων υπερβάλλουσας ευαισθησίας έχει ως 

αποτέλεσμα ο όγκος του χρήματος που κατέχει το κοινό να είναι πολύ χαμηλότερος. 

Και αυτό γιατί δεν υπάρχει πλέον ανάγκη απαίτησης μετρητών για πληρωμή αγαθών 

ή και υπηρεσιών προκειμένου να αποφευχθεί η ανίχνευση από τις αρχές, δεδομένου 

ότι δεν υπάρχει πλέον κίνητρο για να εργαστεί στην παραοικονομία. 

Το μοντέλο του Bajada ξεκινά με μία εξίσωση που αντιπροσωπεύει τη συνολική 

εκμετάλλευση χρήματος στην οικονομία που έχει υποτεθεί ότι είναι ομοιογενής ως 

προς τις τιμές και τον πληθυσμό: 

( , , , ,C f YD R E Tr)π=                                    (1a) 

Όπου: 

C  είναι τα κατά κεφαλήν πραγματικά χρηματικά διαθέσιμα, όπου τα χρηματικά 

διαθέσιμα ορίζονται ως το συνολικό απόθεμα από χαρτονομίσματα και κέρματα στα 

χέρια του κοινού, 

YD  είναι το πραγματικό κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα, όπου το διαθέσιμο 

εισόδημα υπολογίζεται ως το εισόδημα που συγκεντρώνουν τα άτομα, οι επιχειρήσεις 

και οι οργανώσεις (Υ ή ΑΕΠ) μείον τους συνολικούς άμεσους φόρους (Tx) και συν τις 

κοινωνικές παροχές (Wf) 

R  είναι το πραγματικό επιτόκιο 
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π  είναι ο ρυθμός πληθωρισμού 

E  είναι η ιδιωτική δαπάνη για κατανάλωση ως ποσοστό του ΑΕΠ και 

Tr   είναι μια μεταβλητή τεχνολογικής τάσης 

Σύμφωνα με την εξίσωση (1a), τα οφέλη φορολογίας και ευημερίας επηρεάζουν την 

κυκλοφορία του χρήματος μέσω του διαθέσιμου εισοδήματος. Συνεπώς, η  (1a) θα 

μπορούσε εναλλακτικά να γραφεί: 

( , , ,C f Y Tx Wf R E Tr, )π= − +                         (1b) 

 Εντούτοις ο Bajada ενδιαφέρεται για την υπερβάλλουσα ευαισθησία των  και Wf  

πάνω στο χρήμα. Δηλαδή εάν οι αλλαγές στους φόρους και την ευημερία επηρεάζουν 

τις αλλαγές στη διακράτηση χρήματος πέρα από την επίδραση που έχουν στο 

διαθέσιμο εισόδημα. 

Tx

Άρα το μοντέλο επεκτάθηκε ούτως ώστε οι μεταβλητές φόρου και ευημερίας να 

επιτρέπεται να έχουν άμεση επιρροή  πάνω στο currency holdings εκτός από το 

αντίκτυπό τους μέσω του διαθέσιμου εισοδήματός. 

( , , , , ,C f Y Tx Wf R E Tx Wf Tr, )π= − +                  (2) 

Με την ενσωμάτωση τεσσάρων εποχιακών ψευδομεταβλητών: D2, D3 και D4 (αφού 

η ανάλυση προσφέρει τριμηνιαία στοιχεία) και γράφοντας Y Tx Wf YD− + = , το 

μοντέλο μπορεί να γραφεί ως: 

 

( , , , , , , 2, 3, 4, )C f Tx Wf YD E R D D D Trπ=           (3) 

 

Τότε ο Bajada μετατρέπει το παραπάνω οικονομικό μοντέλο (3) σε ένα 

οικονομετρικό, διαμορφώνοντας ένα error correction μοντέλο (ECM) με μία γενική 

μορφή: 
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0 1 2 3ln( ) ln( ) ln( ) ln( ) ln( )t t tC YD R tEδ δ δ δΔ = + Δ + Δ + Δ

4 5ln( ) ln( )t tT W

+

δ δΔ + Δ 6 7 2 8 3ln( )t D D 9 4Dδ π δ δ δ+ Δ + + +

1 1 2 1ln( ) ln( )t tYD Rψ ψ− −+ + 3 1ln( )tEψ −+ 4 1ln( )tTψ −+

5 1 6 1ln( ) ln( )t tWψ ψ π− −+ + 10 1 11ln( )t tC Trδ δ μ−+ + +
            (3b) 

 

Το παραπάνω εμπειρικό μοντέλο μπορεί να απλοποιηθεί σε μορφή μητρών ως 

εξής: 1ln t t tC X T Wβ α δΔ = + + +ε                                            (4) 

Όπου:  

tX  είναι ένα διάνυσμα 14 στοιχείων επεξηγηματικών μεταβλητών εκτός από το 

μέσο φορολογικό συντελεστή και τα κοινωνικά οφέλη, ως ποσοστό του διαθέσιμου 

εισοδήματος, δηλαδή η πρώτη διαφορά και η πρώτη χρονική υστέρηση των  , 

, 

ln tYd

ln tπln tR ln tE και  , τρείς εποχικές ψευδομεταβλητές, τάση, τη χρονική 

υστέρηση του ln  και μια σταθερά. tC

tT ln tTΔ είναι ένα διάνυσμα δυο στοιχείων  δηλαδή η διαφορά  και η χρονική 

υστέρηση , ενώ   είναι μόνο η διαφορά 1ln tT − tW ln tWΔ  

Αυτό το μοντέλο εκτιμάται με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. 

Η ερμηνεία της «υπερβάλλουσας ευαισθησίας» είναι ο πυρήνας της προσέγγισης του 

Bajada. 

Ξεκινάμε με τον ορισμό της πραγματικής κατά κεφαλήν 

κυκλοφορίας
*
t

t t

C
P N

=
×tC Όπου:   είναι η ονομαστική κυκλοφορία  είναι το 

επίπεδο των τιμών (που λαμβάνεται ως αποπληθωριστής του ΑΕΠ) και  είναι ο 

πληθυσμός. 

*tC tP

tN

Συνδυάζοντας   και   έχουμε *ln ln ln lnt t tW C PΔ = Δ −Δ −Δ tN *
t

tN

* *
1ln ln lnt tC C C −Δ = −

* *
1ln ln ln ln lnt t t tC C C P−= Δ + +Δ +Δ  

Στη συνέχεια, υψώνοντας σε δύναμη και τα δύο μέρη θα έχουμε την ονομαστική 

κυκλοφορία στην οικονομία: 
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{ }* *
1exp ln ln lnt t t t t tC X T W C Pβ α δ −= + + + +Δ +Δ tN                     (5) 

Από τη σχέση (5) ο Bajada ορίζει την «υπερβάλλουσα ευαισθησία» σε όρους του 

tWδtTα  που περιέχει ,  και 1ln tT − ln tWΔln tTΔ  το οποίο περιέχει . Στη συνέχεια 

ερμηνεύει το «φυσικό» ή «νόμιμο» επίπεδο ζήτησης χρήματος ως αυτό που μένει 

όταν αυτοί οι όροι δεν είναι στο μοντέλο, δηλαδή όταν έχουμε  

{ }* *
1exp ln ln ln

tof t t t tC X C Pβ −= + +Δ +Δ N

*

                                        (6) 

Η εξίσωση (5) είναι ουσιαστικά ανάλογη της (2) ενώ η (6) είναι ανάλογη με (1a) και 

(1b). 

Η κυκλοφορία του χρήματος στην παραοικονομία ορίζεται ως η διαφορά ανάμεσα 

στη συνολική ζήτηση χρήματος (5) και τη νόμιμη ζήτηση χρήματος (6), δηλαδή 

 
* *

tut t ofC C C= −

{ } ( ){ }* *
1exp ln ln ln exp 1ut t t t t t tC X C P N T Wβ α−= + + Δ + Δ × + −δ

)

        (7) 

 

Η δεύτερη πιο σημαντική άποψη στο άρθρο του Bajada είναι η υπόθεση κλειδί ότι η 

ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος στην παραοικονομία είναι ίση με αυτή στην 

επίσημη οικονομία. Η σύνδεση ανάμεσα σε παράνομη κυκλοφορία του χρήματος και 

σε μη παρατηρήσιμο εισόδημα γίνεται μέσω αυτής της υπόθεσης. Η ταχύτητα 

κυκλοφορίας του παρατηρήσιμου καθαρού εθνικού εισοδήματος ( ) σε νόμιμη 

κυκλοφορία  ορίζεται:  

*
tY

*(
tofC

*

*
t

t
t

of

YV
C

=                                                                          (8) 

Εφαρμόζοντας την υπόθεση κλειδί του Bajada έχουμε: 
* *

* *
t

t t
t

of t

Y Y YV
C C

+
= =

*
ut                                                             (9) 

Όπου  είναι το μη παρατηρούμενο εισόδημα ( στην παραοικονομία) 
*

utY

Εδώ, το  περιέχει το  και αντίθετα το  εξαιρεί το . 
*
tC *

utC *
tY *

utY
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Αναδιατάσσοντας την εξίσωση (9) παίρνουμε μια έκφραση για το μη παρατηρούμενο 

εισόδημα (το εισόδημα από την παραοικονομία) το οποίο έχει ως εξής: 

( )* *
*

*
t

t

t of t
ut

of

C C Y
Y

C

− ×
=

*

                                                         (10) 

Ως ποσοστό του ΑΕΠ, η παραοικονομία μπορεί να γραφεί ως: 

* *

*
t

t u
t

t o

Y CU
Y C

= × t

f
                                                                 (11a) 

*

*
t

ut

of

C
CΤέλος, κάνοντας χρήση του  , δηλαδή ουσιαστικά διαιρώντας την εξίσωση (7) 

με την (6) έχουμε ( ){ }exp 1t tT Wα δ+ −  και μπορούμε να γράψουμε την εξίσωση 

(11a) ως εξης: 

( ){
*

exp 1 100t
t t t

t

YU T W
Y

α δ= × + − ×}                                    (11b)  

Η εξίσωση (11b) αποτελεί το μέγεθος της παραοικονομίας ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το 

πλεονέκτημα αυτής της εξίσωσης είναι ότι μπορούμε να υπολογίσουμε το μέγεθος 

της παραοικονομίας χωρίς να χρειάζεται να επανεξετάσουμε την ανάλυση της 

παλινδρόμησης σε κάθε λεπτομέρεια. 

 

 

Είναι πολύ δύσκολο να αναπαραχθεί η αυθεντική εκτίμηση του Bajada, αφού 

υπάρχουν δυσκολίες στον προσδιορισμό των ακριβών μεταβλητών που 

χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο. Οι μετασχηματισμοί που χρησιμοποιήθηκαν για την 

κατασκευή των μεταβλητών στο αρχικό έργο δεν μπορούν να γίνουν πλήρως 

κατανοητοί. 

Όλοι αυτοί σχετίζονται με τη φτωχή τεκμηρίωση των στοιχείων και των μεταβλητών. 

Ωστόσο, έχει γίνει μια προσπάθεια να φτιαχτούν κάποιες μεταβλητές και να 

τεκμηριωθεί ένα σύνολο στοιχείων που να μπορεί να θεωρηθεί κοντά σε αυτό του 

Bajada.  
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Η πιθανότητα χρησιμοποίησης μιας προσέγγισης ζήτησης χρήματος για την εκτίμηση 

του μεγέθους της παραοικονομίας παραμένει ασαφής. Ως η πιο δημοφιλής μέθοδος 

που βασίζεται στη μοντελοποίηση της ζήτησης, η μέθοδος της υπερβάλλουσας 

ευαισθησίας αποδεικνύεται αναξιόπιστη. 

Σε γενικές γραμμές υπάρχουν τουλάχιστον δυο σημαντικές αδυναμίες σε αυτή τη 

μέθοδο. 

Κατ’ αρχάς, η βασική παραδοχή, στην υπόθεση ότι η ταχύτητα κυκλοφορίας του 

χρήματος ανάμεσα στην επίσημη οικονομία και την παραοικονομία είναι μη 

ρεαλιστική. 

Δεύτερον, η μέθοδος αυτή διαπιστώνεται ότι δεν είναι ισχυρή λόγω της μονάδας 

μέτρησης και της αλλαγής στην κλίμακα. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η παραοικονομία δημιουργεί κυρίως προβλήματα φορολογικής δικαιοσύνης και 

γενικότερα ίσης μεταχείρισης των ατόμων από το κράτος. Ο περιορισμός της δε 

συμβάλει  κατ’ ανάγκη αποφασιστικά στην επίλυση των βασικών οικονομικών 

προβλημάτων, όπως είναι η ανεπαρκής οικονομική μεγέθυνση, η ανεργία, ο 

πληθωρισμός, η δυσμενής κατάσταση του ισοζυγίου πληρωμών ή η άνιση διανομή 

του εισοδήματος. Συμβάλλει όμως στη σημαντική αύξηση των δυνατοτήτων 

αποτελεσματικού σχεδιασμού της οικονομικής πολιτικής. Για τους δυο αυτούς 

λόγους, ο περιορισμός της παραοικονομίας θεωρείται γενικότερα επιθυμητός. Ο 

έλεγχός της όμως δε μπορεί να στηρίζεται σε βραχυχρόνια μέτρα. Είναι εφικτός μόνο 

με τη χρησιμοποίηση μιας ορθής μακροχρόνιας πολιτικής με βασικό στόχο τον 

περιορισμό των προϋποθέσεων ύπαρξης και μεγέθυνσής της. Η πολιτική αυτή θα 

πρέπει να αφορά τη βελτίωση του φορολογικού αλλά και του νομισματοπιστωτικού 

συστήματος, τον περιορισμό των στρεβλωτικών κρατικών παρεμβάσεων στην 

παραγωγή και την κατανάλωση καθώς και την ενίσχυση του βαθμού κοινωνικής 

συνοχής και της αποδοχής της κρατικής εξουσίας. 

Στη βελτίωση του φορολογικού συστήματος συμβάλλει η βελτίωση της διάρθρωσής 

του με σκοπό τον περιορισμό των φόρων για τους οποίους είναι αντικειμενικά 

δύσκολη η εξακρίβωση και ο έλεγχος της φορολογικής βάσης. Τέλος, η βελτίωση της 

οργάνωσης των φοροτεχνικών υπηρεσιών του κράτους, η βελτίωση του συστήματος 

βεβαίωσης και είσπραξης των φόρων καθώς και  η βελτίωση του βαθμού λογιστικής 

οργάνωσης των επιχειρήσεων αποτελούν ενέργειες που βοηθούν στην βελτίωση του 

φορολογικού συστήματος.  

 

Τα κίνητρα για την ανάπτυξη παραοικονομικών δραστηριοτήτων από τις επιχειρήσεις 

είναι εντονότερα όταν περιορίζεται το κέρδος τους και υπό αυτή την έννοια η 

παραοικονομία δεν επηρεάζεται μόνο από τις εγχώριες οικονομικές και κοινωνικές 

συνθήκες, αλλά και από τις διεθνείς, δεδομένου ότι και στον περιορισμό του κέρδους 

μπορεί να συμβάλλει και ο διεθνής ανταγωνισμός και γενικότερα οι διεθνείς 

οικονομικές συνθήκες. 
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Ο αποτελεσματικός έλεγχος της παραοικονομίας προϋποθέτει  συστηματική 

διερεύνηση της δομής και της λειτουργίας ολόκληρης της οικονομίας και ιδιαίτερα 

των σχέσεων μεταξύ παραοικονομίας και επίσημης οικονομίας. Εξαιτίας του μεγάλου 

αριθμού των οικονομικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στα πλαίσια της 

παραοικονομίας και των διαφορετικών χαρακτηριστικών των ατόμων που 

απασχολούνται σε αυτήν, δεν είναι δυνατό ο έλεγχός της να στηρίζεται σε ορισμένα 

μέτρα γενικής εφαρμογής. Αντίθετα, απαιτεί τη χρησιμοποίηση ενός συστήματος 

επιτακτικών αλλά και κινήτρων – αντικινήτρων, εξειδικευμένων κατά βάση ανάλογα 

με τις κατ’ ιδίαν παραοικονομικές δραστηριότητες και τα εργασιακά χαρακτηριστικά 

των ατόμων που απασχολούνται σε αυτές. Κυρίως, όμως, προϋποθέτει την 

καθιέρωση περισσότερο αποδεκτών προτύπων φορολογικής και κοινωνικής 

συμπεριφοράς. Απαιτεί την αποδοχή εκ μέρους του κοινωνικού συνόλου ενός νέου 

συστήματος προσδοκιών, τόσο από το κράτος όσο και από το ίδιο το κοινωνικό 

σύνολο. 
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