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 Κεθάιαην 1ν - Δηζαγσγή 

Απνηειεί γεγνλφο ζηηο κέξεο καο πσο πιένλ είλαη γλσζηφ, ζρεδφλ ζε 

φινπο, φηη ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα θαη νη θνξνινγηθέο παξαβάζεηο, φπσο ε 

θνξνδηαθπγή θαη ε νηθνλνκηθή δηαθζνξά, απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

Φνξνινγηθήο Ννκνζεζίαο ζηηο κέξεο καο θαη ε νπνία απνζθνπεί ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ θαη ζπγρξφλσο ζηελ αχμεζε ησλ 

εζφδσλ ηνπ Κξάηνπο (Ληφιηνο, 2014). 

Αλαθεξφκελνη ζην νηθνλνκηθφ έγθιεκα θαη ηηο θνξνινγηθέο παξαβάζεηο 

θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαθζνξά, ζεκεηψλεηαη πσο πνιιέο είλαη νη κνξθέο 

ηνπ κε ηηο νπνίεο έρεη εκθαληζζεί φια ηα πξνεγνχκελα έηε ζηελ Διιεληθή 

θνηλσλία, φπσο ηα νηθνλνκηθά ζθάλδαια, νη ρξεκαηηζηεξηαθέο «θνχζθεο», ηα 

ηξαπεδηθά ζθάλδαια θαη ε δηαθζνξά ζηε πνιηηηθή. Η θάζε κνξθήο θνξνινγηθή 

απάηε, ηα ηαμηθά αγαζά θαη νη απάηεο δαλείσλ, απηζηίεο-ππεμαηξέζεηο, είλαη 

νπζηαζηηθά φιεο ηνπο εθθάλζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο ή ηνπ 

θαηλνκέλνπ πνπ νλνκάδεηαη θαη δηαθνξεηηθά σο έγκλημα ηος λεςκού κολάπος.  

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ φξν μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο θαη ηελ 

νηθνλνκηθή δηαθζνξά. ην δεκφζην ηνκέα βέβαηα, νη θνξνινγηθέο απάηεο θαη ε 

θάζε κνξθήο νηθνλνκηθή εγθιεκαηηθφηεηα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ην παξάλνκν 

νηθνλνκηθφ φθεινο, νδεγνχλ ζε ζηέξεζε παηδείαο, πγείαο θαη θνηλσληθήο 

πξφλνηαο αληίζηνηρα πξνο ηνπο πνιίηεο (Βάβνπξαο, Μαλσιάο, 2004).  

εκεηψλεηαη δε πσο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα 

απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζνβαξέο κνξθέο εγθιήκαηνο θαη ε δξάζε ηνπ είλαη 

ζεκαληηθά αξλεηηθή γηα ηελ πνξεία κηαο θνηλσλίαο θαη ην φθεινο ησλ πνιηηψλ 

απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ (Βάβνπξαο, 

Μαλσιάο, 2004). Ωο απνηέιεζκα, ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα θαη νη θνξνινγηθέο 

παξαβάζεηο απνηεινχλ ηε βαζηθή αηηία γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

εθηξνπή ζηελ νηθνλνκηθή δηαθζνξά. Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, 

δελ είλαη ηα ίδηα κε εθείλα ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ εγθιήκαηνο ή κε ην έγθιεκα ηνπ 

δξφκνπ (Βάβνπξαο, Μαλσιάο, 2004).  
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Η ζσζηή αληηκεηψπηζή ηεο νηθνλνκηθήο δηαθζνξάο βαζίδεηαη ζε 

κεραληζκνχο ξχζκηζεο, ειεγθηηθέο θαη δησθηηθέο ππεξεζίεο θαη γεληθφηεξα ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ θφζκνπ ζην γεγνλφο φηη νη πινχζηνη πιένλ δελ ζα κπνξνχλ 

λα απνκνλψλνπλ ηε θνηλσλία θαη λα κε ηηκσξνχληαη. Έηζη ινηπφλ ηα ζχκαηα 

θαηεγνξηνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Άηνκα πνπ 

«έραζαλ» ηα ρξήκαηά ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην, πνπ έρνπλ αγνξάζεη αγαζά 

επηβιαβή γηα ηε πγεία ηνπο ή πνπ έρνπλ ππνζηεί θάπνην εξγαηηθφ αηχρεκα, 

είλαη άηνκα πνπ νξηνζεηνχληαη σο ζχκαηα. Σα ζχκαηα ζε επηρεηξήζεηο φπσο 

θάπνηα πνπ έρνπλ ηα έρνπλ θιέςεη ή πνπ έρνπλ ηνπο θαηαρξαζηεί ρξήκαηα ζε 

εηαηξείεο, είλαη ηα ιεγφκελα άηνκα ζχκαηα ζε επηρεηξήζεηο.  

Σα ζχκαηα ησλ θξαηηθψλ κεραληζκψλ ζηελ νηθνλνκηθή δηαθζνξά είλαη 

ηα άηνκα πνπ γηα παξάδεηγκα έρνπλ ππνζηί πξάμεηο πνιηηηθήο δηαθζνξάο 

αιιά θαη ρξεκαηηζκφ δεκφζησλ ζηειερψλ εηο βάξνο ηνπο, ψζηε λα 

απνθνκίζνπλ ζπγθεθξηκέλα ζπκθέξνληα. Έηζη ινηπφλ, ζηε δηεζλή έλλνκε 

ηάμε, ην ζχκα γηα παξάδεηγκα, αθνξά άηνκα πνπ δσξνδφθηζαλ πνιηηηθνχο ή 

νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο μέλσλ θξαηψλ ή είραλ θάπνηα αλάκημε ζε 

θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο.  

Βάζεη ησλ αλσηέξσ ινηπφλ, ζα ιέγακε πσο βαζηθφο ζθνπφο ηεο ελ 

ιφγσ βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαη πηπρηαθήο κειέηεο, αλαθέξεηαη ε 

ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη ζπδήηεζε ζηνηρείσλ πνπ νξηνζεηνχληαη ζην πιαίζην 

ηεο νηθνλνκηθήο δηαθζνξάο θαη αλάπηπμεο ζηηο ΗΠΑ. εκεηψληαη δε πσο 

θίλεηξν γηα λα δηαβάζεη θάπνηνο ηελ ελ ιφγσ εξγαζία, είλαη φια εθείλα ηα 

ζηνηρεία πνπ παξαηίζνληαη θαη πξνζδηνξίδνπλ ζρεηηθά ηελ κνξθή θαη ηα 

ραξαθηεξηζηθά ηεο έλλνηαο ηεο νηθνλνκηθήο δηαθζνξάο θαζψο θαη ηνπο 

ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ζε κηα θνηλσλία. 

Θα ιέγακε ινηπφλ πσο ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, νξηνζεηείηαη σο 

ζεκαληηθφ ζηελ αλάιπζή ηνπ, αθνχ κέζα απφ απηφ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 

πσο ιεηηνπξγνχλ νη «αξρέο» ηεο νηθνλνκηθήο δηαθζνξάο ζε έλα θξάηνο φπσο 

νη ΗΠΑ αιιά θαη πνηνη νη ηξφπνη πξνθχιαμεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

πξνζψπσλ απφ ηελ δηάπξαμε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπληζηνχλ 

νηθνλνκηθή δηαθζνξά αιιά θαη ζε ηειηθή αλάιπζε, πσο κέζα απφ ηηο 

κεζφδνπο πξνθχιαμεο, κπνξεί λα επέιζεη ε αλάπηπμε γηα ηελ ελ ιφγσ ρψξα. 
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 Κεθάιαην 2 - Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε 

2.1 Η Έλλνηα θαη ηα Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Γηαθζνξάο ζε κηα Κνηλσλία 

Ωο Γηαθζνξά νξίδεηαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

αζέκηηα κέζα, κε ζθνπφ ηελ παξαβίαζε ησλ λφκσλ (κε δσξνδνθίεο, 

εμππεξεηήζεηο, πξνζθνξέο θ.ι.π.) γηα ηδησηηθφ φθεινο (Αιεμηάδε, 2000).  

Καηά ηνλ K ufm nn (2005) ε έλλνηα ηεο δηαθζνξάο νξίδεηαη σο ε 

ηδησηηθνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο (privatization of public poli y) δειαδή 

ε επηξξνή ζηελ άζθεζε δεκφζηαο πνιηηηθήο ππέξ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη 

εηο βάξνο ηνπ ζπλφινπ (Γηαινχξε, 2007). 

Η δηαθζνξά είλαη έλα ζχλζεην θαη πνιχπιεπξν θαηλφκελν κε 

πνιιαπιά αίηηα θαη αηηηαηά, θαζψο ιακβάλεη δηάθνξεο κνξθέο θαη ιεηηνπξγίεο 

ζε δηάθνξα πιαίζηα. Σν θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο θπκαίλεηαη απφ κηα 

μερσξηζηή πξάμε κηαο πιεξσκήο πνπ αληίθεηηαη ζην λφκν κέρξη ηελ ελδεκηθή 

δπζιεηηνπξγία ελφο πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο.  

∆πζηπρψο, ε δηαθζνξά είλαη έλα παγθφζκην θαηλφκελν θαη δελ απνηειεί 

απνθιεηζηηθή «αζζέλεηα» ησλ αλαπηπζζφκελσλ ή ηξηηνθνζκηθψλ ρσξψλ ή 

εηδηθφηεξα ηεο Διιάδαο. Τθίζηαηαη ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, ρσξίο βέβαηα πάληα λα γίλεηαη αληηιεπηή (Κάηζηνο, 2008). Οη ηνκείο 

εκθάληζεο ηεο Γηαθζνξάο ζε κηα θνηλσλία, αλαθέξνληαη ζρεηηθά σο εμήο 

Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Γηαθζνξά 

Οηθνλνκηθή δηαθζνξά είλαη απηή πνπ πξνθχπηεη απφ παξάλνκν 

νηθνλνκηθφ φθεινο θαη είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε κνξθή δηαθζνξάο. Κνηλσληθή 

δηαθζνξά είλαη ε κνξθή δηαθζνξάο πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα ράξε ή 

δηεπθφιπλζε ή εμππεξέηεζε, φρη απαξαίηεηα παξάλνκε αιιά γίλεηαη κε ηελ 

πξνζδνθία ηεο αληαπφδνζεο (Κάηζηνο, 2008). 

Ιδησηηθή θαη Γεκόζηα Γηαθζνξά 

Ιδησηηθή δηαθζνξά επεθηείλεηαη ζηνλ παξάλνκν ρξεκαηηζκφ ησλ 

ηδησηψλ, φπσο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζηειέρε κεγάισλ ή 
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κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, αλψλπκσλ εηαηξεηψλ, πνιπεζληθψλ, απφ ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ πξνψζεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 

ζπκθεξφλησλ (Κάηζηνο, 2008). ∆εκφζηα δηαθζνξά είλαη ε δηαθζνξά απηή θαηά 

ηελ νπνία έλαο δεκφζηνο ιεηηνπξγφο εθιεγκέλνο ή δηνξηζκέλνο ρξεζηκνπνηεί 

ηελ εμνπζία ηνπ αληηδενληνινγηθά θαη παξάλνκα κε ζθνπφ ηα πξνζσπηθά ηνπ 

ζπκθέξνληα (Γηαινχξε, 2007). 

Πνιηηηθή Γηαθζνξά 

Η πνιηηηθή δηαθζνξά αλαθέξεηαη ζηελ θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο απφ 

ηνπο πνιηηηθνχο θαη ζηνλ επεξεαζκφ ηεο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο θαη εκθαλίδεηαη 

κε δηάθνξεο κνξθέο φπσο δσξνδνθία, εθβηαζκφο, λεπνηηζκφο, ππεμαίξεζε 

ρξεκάησλ, δσξνιεςία θαη θαηάρξεζε (Αιεμηάδε, 2000). 

2.2 Σν Πιαίζην ηεο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ζε κηα Κνηλσλία θαη 

Σνκείο πνπ ην Υαξαθηεξίδνπλ 

2.2.1 Η πκβνιή ηεο Βηνκεραληθήο Πνιηηηθήο ζηελ Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε κηαο Κνηλσλίαο 

Απνηειεί γεγνλφο πσο δεηνχκελν απφ ηελ πιεπξά ηεο βηνκεραληθήο, 

θαη γεληθφηεξα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζε κηα θνηλσλία, είλαη λα εληνπηζηνχλ 

νη πιένλ απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη πνπ ζα ηνλψζνπλ ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα 

(αλαδηάξζξσζε) θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο θάζε νηθνλνκίαο κε απνηέιεζκα ηελ 

αλάππμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (Κάηζηνο, 2008). Δηδηθφηεξνη ζηφρνη ηεο 

βηνκεραληθήο πνιηηηθήο κε απνηέιεζκα ηελ αλάππμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

είλαη νη εμήο (Αιεμηάδε, 2000):  

 Δμαζθάιηζε απνδνηηθνχ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απνδνηηθήο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο απηψλ. θνπφο ηεο 

θξαηηθήο πνιηηηθήο είλαη ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πνπ λα εμαζθαιίδνπλ 

ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο ηνπ θιάδνπ ζε κνλάδεο άξηζηνπ 

κεγέζνπο, νη νπνίεο λα κελ έρνπλ ρξφληα ππναπαζρνινχκελε 

(πιενλάδνπζα) παξαγσγηθή ηθαλφηεηα. 

 Απνθπγή ηφζν ησλ κνλνπσιηαθψλ θεξδψλ φζν θαη ησλ ρξφληα 

θαζαξψλ δεκηψλ. Δδψ ππάγνληαη ηα κέηξα ειέγρνπ ησλ 
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κνλνπσιηαθψλ θεξδψλ θαζψο θαη ηα κέηξα εμπγηάλζεσο παξαγσγηθψλ 

θιάδσλ πνπ ηεινχλ ζε ρξφληα χθεζε. 

 Δμαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ θαηαιιειφηεξσλ κεζφδσλ 

εθκεηάιιεπζεο ησλ εμαληιήζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ. 

 Δμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνχ ξπζκνχ πξννδεπηηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Δπί ηνπ πξνθεηκέλνπ ε θξαηηθή πνιηηηθή απνβιέπεη ζηε 

δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα ηε βειηίσζε  

ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ 

παξαγσγήο, ηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ ή βειηίσζε κεζφδσλ. 

 Δμαζθάιηζε άξηζηνπ επηπέδνπ παξαγσγήο, πνζνηηθψο θαη πνηνηηθψο.  

 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ζα ιέγακε ζρεηηθά πσο νη θξαηηθέο πνιηηηθέο 

ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

(αλαπηπμηαθνί  - επελδπηηθνί λφκνη, πξνγξάκκαηα, θξαηηθέο εληζρχζεηο θηι) 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηηο κέξεο καο έηζη ψζηε νη ρψξεο λα 

θαηαζηνχλ ηθαλέο λα πξνζπεξάζνπλ ηελ δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

εκεξψλ.  

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο πσο δχν είλαη νη κνξθέο ηεο θξαηηθήο 

παξέκβαζεο κε απνηέιεζκα ηελ αλάππμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο θνηλσλίαο, ε νπνία πξέπεη λα αζθείηαη θαηά ηξφπν 

νξζνινγηθφ θαη λα κελ θηάλεη ζε ζεκείν νπζηαζηηθήο θαηαξγήζεσο ηεο 

ειεπζεξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ:  άζθεζε άκεζσλ ειέγρσλ θαη άζθεζε έκκεζσλ 

ειέγρσλ. 

Οη άκεζνη έιεγρνη ζπλίζηαληαη απεπζείαο απφ ην θξάηνο ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ παξαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ ηηκψλ 

πσιήζεσλ ηνπ πξντφληνο, ησλ πεξηζσξίσλ θεξδψλ, ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο.  

Ωζηφζν ε πηνζέηεζε ησλ ειέγρσλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο (π.ρ. έιεγρνο ησλ ηηκψλ βαζηθψλ εηδψλ πξνο απνθπγή 

ππεξβνιηθψλ θεξδψλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ινηπψλ κεζαδφλησλ ζε βάξνο 
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ησλ επηρεηξήζεσλ), δηφηη ε εθηεηακέλε εθαξκνγή ηνπο αληίθεηηαη ζηηο αξρέο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο (Κάηζηνο, 2008). 

Με ηε ιήςε έκκεζσλ ειέγρσλ σζνχληαη νη επηρεηξεκαηίεο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ πξνο ηελ επηζπκεηή θαηεχζπλζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

επηρεηξεκαηίεο δηαηεξνχλ ηελ ειεπζεξία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ην επίπεδν 

παξαγσγήο θαη ηηκψλ ησλ πξντφλησλ, αιιά ην θξάηνο επεξεάδεη κέζσ 

δηαθφξσλ απαγνξεπηηθψλ ξπζκίζεσλ ή ζεηηθήο δξάζεο ηηο απνθάζεηο ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ. Οη κνξθέο ησλ εκκέζσλ ειέγρσλ είλαη δπλαηφλ λα 

θαηαηαγνχλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο κε απνηέιεζκα ηελ αλάππμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο θνηλσλίαο, σο εμήο 

(Αιεμηάδε, 2000): 

Α)  Έλεγσορ ηηρ διαπθπώζευρ ηηρ αγοπάρ 

Λέγνληαο δηάξζξσζε ηεο αγνξάο ελλννχκε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο αγνξάο φπσο: α) ηνλ αξηζκφ ησλ αγνξαζηψλ θαη πσιεηψλ, β) ην βαζκφ 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο θαη γ) ηελ ειεπζεξία εηζφδνπ λέσλ κνλάδσλ 

ζηελ αγνξά. Οη έιεγρνη δηαξζξψζεσο είλαη δπλαηφλ λα απνβιέπνπλ ζηελ 

αχμεζε ή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, αχμεζε ή κείσζε ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο, αχμεζε ή πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο εηζφδνπ 

λέσλ επηρεηξήζεσλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

θιάδνπ. 

Β)  Έλεγσορ ηηρ ζςμπεπιθοπάρ ηυν επισειπήζευν 

Πην ζπγθεθξηκέλα ιακβάλνληαη κέηξα ειέγρνπ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

νη επηρεηξήζεηο ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

επηπέδνπ ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ηηκψλ. Σα κέηξα απηά απνβιέπνπλ ζηελ 

απαγφξεπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ νδεγεί ζε απφθιηζε 

απφ ην ζηφρν ηεο ηθαλνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θιάδνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ζπκθσλία ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο παξαγσγήο θαη 

ηνπ χςνπο ησλ ηηκψλ κε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ππεξβνιηθά θέξδε ή 

θαηά ηξφπν πνπ λα απνθιείνπλ ηελ είζνδν λέσλ κνλάδσλ ζηνλ θιάδν 

επηβεβαηψλνπλ ηελ παξαπάλσ ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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Η πνιηηηθή ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ κε 

απνηέιεζκα ηελ αλάππμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κηαο θνηλσλίαο, πξέπεη λα ιακβάλεη ηε κνξθή φρη άκεζσλ ειέγρσλ 

αιιά απαγφξεπζεο δηαθφξσλ κεζφδσλ πνπ θαηαξγνχλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη 

δεκηνπξγνχλ κνλνπσιηαθέο θαηαζηάζεηο.  

Πεξηνξηζκνί ηεο πνιηηηθήο ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

επηρεηξήζεσλ αλαθέξνληαη ν αζέκηηνο αληαγσληζκφο, ε ζπγρψλεπζε ή 

εμαγνξά ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ απφθηεζε κνλνπσιηαθήο δχλακεο, ε 

εθαξκνγή κεζφδσλ παξαπιάλεζεο ησλ αληαγσληζηψλ, ε ζπλελλφεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα απνθιεηζκφ άιισλ απφ ηνλ θιάδν θαη ε δπζρέξεηα 

αλίρλεπζεο ηάζεσλ κνλνπσιηαθήο ζπγθέληξσζεο (Γηαινχξε, 2007). 

Γ)  Έλεγσορ ηηρ καηανομήρ ηυν ζςνηελεζηών παπαγυγήρ 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη κέηξα αλαθαηαλνκήο ησλ ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο ζε θιάδνπο πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε χθεζεο ιφγσ έιιεηςεο 

επαξθνχο δεηήζεσο ηνπ πξντφληνο ησλ επηρεηξήζεσλ. Η παξέκβαζε ηνπ 

Κξάηνπο πξαγκαηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ε αλαθαηαλνκή ησλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ε νπνία ζα επηηπγράλεηαη κε βξαδχηεξν ξπζκφ 

ππφ θαζεζηψο ειεχζεξεο αγνξάο (Αιεμηάδε, 2000). 

Σα κέηξα πνπ είλαη δπλαηφ λα αλαιεθζνχλ γηα ηελ αλαθαηαλνκή ησλ 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο είλαη πνιπάξηζκα. Σα θπξηφηεξα πεξηιακβάλνπλ 

επηρνξεγήζεηο ηεο γεσγξαθηθήο κεηαθηλήζεσο ηνπ πιενλάδνληνο εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο επαλεθπαηδεχζεσο ηεο εξγαζίαο γηα 

απφθηεζε λέαο εηδίθεπζεο, επηδνηήζεηο γηα ηε κεηαηξνπή πιενλαδφλησλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη εμαγνξέο ππφ ηνπ Κξάηνπο πιενλάδνληνο ή 

πεπαιαησκέλνπ θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ (Κάηζηνο, 2008). 

Γ)  Έλεγσορ ηηρ καηανομήρ ηος ειζοδήμαηορ μέζυ «μέηπυν βοήθειαρ» 

Μέρξη λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή αλαθαηαλνκή ησλ παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ, ην Κξάηνο πξέπεη λα αθνινπζήζεη πνιηηηθή επηδφηεζεο ησλ 

εηζνδεκάησλ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ θιάδνπ. Σν ζχζηεκα ησλ επηδνηήζεσλ 

πξέπεη λα είλαη ηέηνην ψζηε λα δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα ηε κεηαθίλεζε 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ απφ θιάδνπο κε χθεζε ζε άιινπο θιάδνπο 
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παξαγσγηθήο απαζρφιεζεο. Ο έιεγρνο απηφο ζπλίζηαηαη ζηε ιήςε κέηξσλ 

βνήζεηαο ησλ θιάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζε χθεζε γηα εμαζθάιηζε ηεο άξηζηεο 

θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο κεηαμχ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ (Κφγθαο, 

2007). 

2.2.2 Πξσηνβνπιίεο θαη Γξάζεηο ησλ Κξαηώλ κε θνπό ηελ Αλάπηπμε 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε κηα Κνηλσλία 

- Η πξσηνβνπιία ηεο «πξσηνπνξηαθήο αγνξάο κε απνηέιεζκα ηελ 

αλάππμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, κέζσ ηεο άξζεο φισλ ησλ θσιπκάησλ πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηελ αλάπηπμε λέσλ αγνξψλ επηρεηξήζεσλ. Σα κέζα επίηεπμεο 

ηεο πξσηνπνξηαθήο αγνξάο πεξηιακβάλνπλ ην λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ 

πιαίζην, ηελ πξνψζεζε αλνηθηψλ κεραληζκψλ θαηλνηνκίαο, πξνδηαγξαθψλ 

θαη πξαθηηθψλ ζηελ αλάζεζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, πξνζηαζία ηεο 

δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, έιεγρν ηεο δηαζεζηκφηεηαο θεθαιαίνπ πςεινχ 

θηλδχλνπ θαζψο θαη κέηξα πξνψζεζεο ηεο «νηθνινγηθήο θαηλνηνκίαο 

(Αιεμηάδε, 2000). 

- ηφρνο ηεο πξσηνβνπιίαο γηα ηηο πξνδηαγξαθέο είλαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ λα κπνξνχλ λα βξίζθνπλ 

πην εχθνια ην δξφκν ηνπο πξνο ηελ αγνξά θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε αθνκνίσζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη 

πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Παξάιιεια, ν ξπζκφο ησλ ηερλνινγηθψλ 

αιιαγψλ θαη ε ζχγθιηζε ησλ ηερλνινγηψλ επηβάιιεη νη επξσπατθνί νξγαληζκνί 

ηππνπνίεζεο λα αλαπξνζαξκφζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ θαη λα 

ζπλερίζνπλ λα αλαπηχζζνπλ παγθφζκηεο πξνδηαγξαθέο. 

- Η παγθνζκηνπνίεζε νδεγεί ζε δνκηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο. Γηα απηφ 

απαηηείηαη ε ζχλαςε λέσλ θαη ηζρπξψλ δηαζπλνξηαθψλ ζρέζεσλ θαη 

ζπκκαρηψλ. πλεξγαηηθά δίθηπα, φπσο νη πφινη θαηλνηνκίαο θαη ηα δίθηπα πνπ 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ έξεπλα, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηζρπξνχο κνρινχο 

θαηλνηνκίαο θαη πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Η «πξσηνβνπιία ησλ 

δηθηχσλ» αμηνινγεί ζε πνην βαζκφ νη απφ θνηλνχ δξάζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ 

θαη ηεο Δπηηξνπήο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ επξσπατθφ ρψξν ηεο γλψζεο 
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λα αλαδεηρζεί ζηαδηαθά ζε έλα ηζρπξφ ηζηφ αληαγσληζηηθψλ θαη παγθφζκηνπ 

επηπέδνπ δηθηχσλ πνπ ζα πξνσζνχλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο βηνκεραλίαο 

θαη ησλ ππεξεζηψλ κε απνηέιεζκα ηελ αλάππμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

(Γηαινχξε, 2007). 

- Με ηελ πξσηνβνπιία γηα ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, ε Δπηηξνπή 

επεθηείλεη ηηο εξγαζίεο ηεο θαη κεζνιαβεί γηα ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ (Κάηζηνο, 2008). 

- Πξφγξακκα Πιαίζην γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ Καηλνηνκία  

Σν πξφγξακκα κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο θνηλσλίαο, έρεη 

ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο:  

-πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηδίσο ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) 

-ελζάξξπλζε θάζε κνξθήο θαηλνηνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθν-

θαηλνηνκίαο 

-επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο κηαο βηψζηκεο, αληαγσληζηηθήο, θαηλνηφκνπ θαη 

ρσξίο απνθιεηζκνχο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο 

-πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ησλ λέσλ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαθνξψλ. Σν 

πξφγξακκα-πιαίζην επηζπκεί λα ζπκβάιιεη ζηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο 

κεηαμχ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο θαη λα πξναγάγεη θάζε κνξθή θαηλνηνκίαο.  

ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ θαη αθνινπζψληαο ην ππφδεηγκα ηνπ 

M ss  husetts Institute of Te hnology (MIT), ην Μάξηην ηνπ 2008 ε ΔΔ ίδξπζε 

ην Δπξσπατθφ Ιλζηηηνχην Καηλνηνκίαο θαη Σερλνινγίαο (ΔΙΣ) ην νπνίν 

επηδηψθεη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Έλσζεο θαη ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζηελ θαηλνηνκία πεξηιακβάλνληαο ζηελ πξνζπάζεηα απηή 

δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηα πςειφηεξα δπλαηά πξφηππα κε απνηέιεζκα ηελ 

αλάππμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  
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Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 

ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο γλσζηνθεληξηθήο θνηλσλίαο, ε νπνία ζα 

ζηεξίδεηαη ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν Υψξν Έξεπλαο (ΔΥΔ) θαη ζα ζπκπιεξψλεη 

ηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ε αλάδεημε ηεο 

Δπξψπεο ζηνλ θπξηφηεξν ρψξν έξεπλαο ζηνλ θφζκν.  

Η έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κηαο θνηλσλίαο, έρεη ηελ έλλνηα ηεο 

δεκηνπξγίαο κηαο "εζσηεξηθήο αγνξάο" έξεπλαο ζηελ νπνία θπθινθνξνχλ 

ειεχζεξα νη εξεπλεηέο, νη ηερλνινγίεο θαη ε γλψζε. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε 

ειεχζεξε θπθινθνξία ηεο γλψζεο απνηειεί πιένλ ηελ απνθαινχκελε 

«πέκπηε» ειεπζεξία. Πξνο ηνχην, ην πξφγξακκα-πιαίζην εζηηάδεηαη θπξίσο 

ζηελ πξναγσγή ηεο πιένλ πξνεγκέλεο έξεπλαο παγθνζκίνπ επηπέδνπ θαη 

ζηηο επελδχζεηο ζηελ έξεπλα απηή, κε βάζε πξσηίζησο ηελ αξρή ηεο 

αξηζηείαο ζηελ έξεπλα. (Αιεμηάδε, 2000) 

- Η πξσηνβνπιία ζρεηίδεηαη επίζεο κε ηελ θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ 

κε ζηφρνπο: ηελ νινθιήξσζε ελφο εληαίνπ ρψξνπ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ 

πξνψζεζε κηαο αλνηθηήο θαη αληαγσληζηηθήο εζσηεξηθήο αγνξάο γηα ηελ 

θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηα πνιπκέζα, θαιχηεξεο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

θαη πνηφηεηα δσήο. 

- Η πξσηνβνπιία «Πεξηθέξεηεο ηεο γλψζεο» ζπγθεληξψλεη θαη ζπλδέεη 

ηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζπληειεζηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ έξεπλα, φπσο 

παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα, επηρεηξήζεηο, δεκφζηεο αξρέο (πεξηθεξεηαθά 

ζπκβνχιηα ή νξγαληζκνχο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο). Η πξσηνβνπιία 

πεξηιακβάλεη κέηξα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο δηθηχσζεο, ηεο πξφζβαζεο ζε 

πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο θαη ηεο έληαμεο θαη δηαζχλδεζεο ησλ 

ζπληειεζηψλ θαη νξγαληζκψλ έξεπλαο ζηηο πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο αλαπηχζζνληαη ζε ζηελή ζρέζε θαη κε ηελ θνηλνηηθή 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή (Γηαξζξσηηθά Σακεία) (Κάηζηνο, 2008). 

Δπίζεο φινη νη κεραληζκνί θαη νη πφξνη ηεο λέαο πνιηηηθήο νηθνλνκηθήο 

θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο είλαη ζπληνληζκέλνη κε ηνπο ζηφρνπο ηε λέα 

βηνκεραληθή πνιηηηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο θνηλσλίαο. Σν λέν 

θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηα πξνγξάκκαηα ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή ζα 
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δηαζέζεη γηα επελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε πεξίπνπ 210 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2013, πνζφ πνπ ζπληζηά 

αχμεζε πάλσ απφ 25% ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν 2000-2006 (Κάηζηνο, 2008). 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηά βίνπ 

κάζεζεο είλαη λα θαηαζηήζεη ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

παγθφζκην ζεκείν αλαθνξάο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ζπκβάιινληαο 

ζπγρξφλσο ζηελ αλάπηπμε σο πξνεγκέλεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, κε 

βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κε πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή κε απνηέιεζκα ηελ αλάππμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο (Γηαινχξε, 2007). 

ην ίδην πλεχκα θηλνχληαη θαη πξσηνβνπιίεο φπσο ε «εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε 2015», ε «θαηλνηνκία 2015», θαζψο θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο θνηλήο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο ζε ηνκείο ζρεηηθνχο κε ην 

δηάζηεκα. Γηα παξάδεηγκα ην δηεζλέο πξφγξακκα GALILEO γηα ηε 

ξαδηνπινήγεζε κέζσ δνξπθφξνπ, ην νπνίν έρεη σο ζηφρν ηε δηαζθάιηζε κηαο 

αληαγσληζηηθήο βηνκεραληθήο βάζεο ζηνπο ηνκείο απηνχο καθξνπξφζεζκα, 

θαζψο θαη ην GMES, ζχζηεκα παγθφζκηαο παξαθνινχζεζεο γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αζθάιεηα, ην νπνίν παξέρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ 

επξεία δψλε ζε απνκαθξπζκέλεο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο.  

2.2.3 Νόκνη πνπ Δλνπίδνληαη ρεηηθά θαη Πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

Τπνζηήξημε Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο  

Σα πξνγξάκκαηα θαη νη ζρεηηθέο λνκνζεζίεο πνπ ηζρχνπλ ζηηο κέξεο 

καο αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κηαο θνηλσλίαο, ζα ιέγακε πσο αλαθέξνληαη ζηα εμήο ζηνηρεία 

(Αιεμηάδε, 2000) 

Καιιηέξγεηα επηρεηξεκαηηθήο λννηξνπίαο 

Πξνθεηκέλνπ λα επαηζζεηνπνηήζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα άηνκα 

φζνλ αθνξά ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, πξνηείλεηαη λα πξναρζεί ε εθπαίδεπζε 

ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα κέζσ εθπαηδεπηηθψλ πξάμεσλ 

(φπσο, γηα παξάδεηγκα, παηρλίδηα θαηαζηάζεσλ) ζην εζσηεξηθφ ησλ ζρνιηθψλ 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html
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ηδξπκάησλ.  

Η θάζε επηηξνπή ζε κηα ρψξα, θαιεί ηα θξάηε κέιε λα εληάμνπλ ηε 

δηαπαηδαγψγεζε ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε φια ηα ζρνιηθά 

πξνγξάκκαηα, λα δηνξγαλψζνπλ ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο, λα 

πξνκεζεχζνπλ πιηθφ θαηάξηηζεο, λα επηκειεζνχλ εθπαηδεπηηθά καζήκαηα γηα 

δαζθάινπο θαη, απφ θνηλνχ κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο νξγαλψζεηο, λα εληάμνπλ 

ελεξγά ηνπο επηρεηξεκαηίεο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο (Κάηζηνο, 2008). 

Παξόηξπλζε πεξηζζόηεξσλ αηόκσλ λα γίλνπλ επηρεηξεκαηίεο 

Η ελζάξξπλζε πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ λα γίλνπλ επηρεηξεκαηίεο 

πξνυπνζέηεη: 

 κηθξφηεξν ζηηγκαηηζκφ ηεο απνηπρίαο. Απαηηείηαη θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ηεο απνηπρίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

δηαρσξηζκνχ κεηαμχ έληηκεο θαη αλέληηκεο πηψρεπζεο, ψζηε λα 

απαιεηθζεί ην ζηίγκα ηεο απνηπρίαο. Η θάζε Δπηηξνπή πξνηίζεηαη λα 

ζπγθεληξψζεη πξαθηηθέο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηελ έγθαηξε 

πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ εκθάληζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ, 

ηνπο ιφγνπο απνηπρίαο θαη ηνπο θξαγκνχο ζηελ επαλεθθίλεζε θαη ζα 

παξνπζηάζεη πνξηξέηα επηρεηξεκαηηψλ πνπ απέηπραλ θαη είραλ κηα 

δεχηεξε επθαηξία. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε εθζηξαηείεο πξνψζεζεο ή ζε πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο, ζα ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηνπ ζηίγκαηνο πνπ επηξξίπηεηαη 

ζηνπο πησρεπκέλνπο επηρεηξεκαηίεο. Η Δπηηξνπή πξνηίζεηαη λα 

θαηαξηίζεη, κε ηε ζπλεξγαζία νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ, δνθηκέο 

απηναμηνιφγεζεο γηα επηρεηξεκαηίεο κε ζθνπφ λα εθηηκήζνπλ ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηνπο, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ παξερφκελε ζηήξημε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο γηα ηε 

δηάζσζε ηεο επηρείξεζεο· 

 επρεξέζηεξεο κεηαβηβάζεηο επηρεηξήζεσλ. Δθφζνλ αιεζεχεη φηη ν 

κειινληηθφο επηρεηξεκαηίαο είλαη ζε ζέζε λα πεξηνξίζεη ηνλ θίλδπλν 

απνηπρίαο αλ εμαγνξάζεη κηα ππάξρνπζα επηρείξεζε, αληί λα 

δεκηνπξγήζεη κηα επηρείξεζε εθ ηνπ κεδελφο, ε θάζε ρψξα πξέπεη λα 
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απνηξέςεη ην θιείζηκν απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα νθείιεηαη ζηα 

εκπφδηα ζε θνξνινγηθφ θαη λνκηθφ επίπεδν ή ζηελ απνπζία δηαδφρνπ. 

Η θάζε Δπηηξνπή πξνηίζεηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζχζηαζεο γηα ηηο κεηαβηβάζεηο επηρεηξήζεσλ ζηα θξάηε κέιε· 

 επαλεμέηαζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη αθξηβέζηεξα ηελ 

επίδξαζε ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο, ε θάζε Δπηηξνπή ζθνπεχεη λα ππνβάιεη επηζθφπεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο 

θαη ηνπο ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπδχγσλ 

ηνπο θαη άιισλ ζπληεξνχκελσλ αηφκσλ, θαζψο θαη γηα ηηο ζπλέπεηεο 

ηεο κεηάβαζεο απφ έλα θαζεζηψο ζε έλα άιιν. Με βάζε απηά ηα 

ζηνηρεία, ε θάζε Δπηηξνπή πξνηίζεηαη λα θαιέζεη ηα θξάηε κέιε λα 

θαζνξίζνπλ ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο πξνηίζεληαη λα αλαιάβνπλ 

δξάζε θαη αθνινχζσο λα δηνξγαλψζεη αληαιιαγή εκπεηξηψλ κε ηε 

ζπκκεηνρή εμσηεξηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζρεηηθά κε ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν επίηεπμεο πξνφδνπ. 

 

Λακβαλνκέλεο ππφςε ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ φηη ε 

ειηθηαθή νκάδα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ζηε δεκηνπξγία 

επηρεηξήζεσλ (κεηαμχ 25-34 εηψλ) ζα είλαη ιηγφηεξν ελεξγή ζην κέιινλ, ην 

πξφγξακκα δξάζεο θαιεί ηα θξάηε κέιε λα αληηδξάζνπλ ακέζσο. 

Πξνεηνηκαζία ησλ επηρεηξεκαηηώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

αληαγσληζηηθόηεηα 

Γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε νηθνλνκία ηεο γλψζεο, ε 

θάζε ρψξα έρεη αλαιάβεη κηα νιφθιεξε ζεηξά πξσηνβνπιηψλ πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. Γηα παξάδεηγκα, έρεη αθηεξψζεη 15% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

έθηνπ πξνγξάκκαηνο-πιαηζίνπ γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε 

(Δ&ΣΑ) ζηηο ΜΜΔ. Έρεη δηεπξχλεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηηο 

απαιιαγέο αλά θαηεγνξία ησλ εληζρχζεσλ γηα ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε 

(Δ&Α) ππέξ ησλ ΜΜΔ. Όζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε 

http://europa.eu/legislation_summaries/research_innovation/general_framework/i23012_el.htm
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παξνχζα αλαθνίλσζε πξνηείλεη (Κάηζηνο, 2008): 

 παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο ζηήξημεο πξνο ηηο γπλαίθεο θαη ηηο εζλνηηθέο 

κεηνλφηεηεο. Η θάζε επηηξνπή πξνζπαζεί λα πξνσζήζεη ηελ 

πξφζβαζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ θάζε πξνέιεπζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νκάδσλ πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο, φπσο νη γπλαίθεο θαη νη επηρεηξεκαηίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο, ζε ππεξεζίεο ζηήξημεο φζνλ ην δπλαηφλ 

πςειφηεξνπ πνηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ζε θαηάξηηζε ζε ζέκαηα δηνίθεζεο 

επηρεηξήζεσλ. ην πιαίζην απηφ, ε θάζε επηηξνπή ζθνπεχεη λα 

ζπλδξάκεη ηηο εζληθέο θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο αξρέο θαηά ηελ εμέηαζε ησλ 

ηνκέσλ φπνπ νη αλάγθεο ησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ εμαθνινπζνχλ 

λα ηθαλνπνηνχληαη αλεπαξθψο, θπξίσο ηελ πξφζβαζε ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ζε επηρεηξεκαηηθά δίθηπα, θαη πξνηίζεηαη λα πξνβεί 

ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηελ αμηνιφγεζε κέηξσλ πνιηηηθήο κε ζθνπφ λα 

θαζνξίζεη ηηο νξζέο πξαθηηθέο γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο πξνο ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο· 

 ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηε δεκηνπξγία δηεπηρεηξεζηαθψλ 

ζρέζεσλ. Η θάζε επηηξνπή εμεηάδεη ηε δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ηνπ 

ξφινπ ησλ επξσπατθψλ δηθηχσλ ππνζηήξημεο, φπσο νη επξσπατθέο 

ζπξίδεο πιεξνθνξηψλ (EIC) θαη ηα θέληξα δηάδνζεο ηεο θαηλνηνκίαο 

(IRC) ζπλδένληάο ηα κε ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ θαη κε ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο παλνπιίαο ησλ ππεξεζηψλ 

ζηήξημεο ηεο ΔΔ, φρη κφλνλ κέζσ ησλ ελ ιφγσ δηθηχσλ, αιιά θαη κέζσ 

ησλ θέληξσλ επηρεηξήζεσλ θαη θαηλνηνκίαο (BIC). 

 

Η επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε ζπαλίσο απνηειεί πξντφλ ηχρεο: νη 

επηρεηξεκαηίεο αλαδεηνχλ έκπλεπζε θπξίσο απφ επηηπρεκέλα πξφηππα. Καηά 

ζπλέπεηα, ε θάζε ρψξα πξνζπαζεί λα ζπγθεληξψζεη νξζέο πξαθηηθέο 

πνιηηηθήο γηα λα ηηο δηαδψζεη σο πξφηππα θαη λα παξάζρεη ηελ ελδεηθλπφκελε 

ζηήξημε ζε δπλεηηθέο ΜΜΔ. 
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Βειηίσζε ηεο ξνήο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

Δπί ηνπ παξφληνο, ε Δπηηξνπή ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηδίσο ηηο ΜΜΔ, κέζσ 

ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ ηεο θαη ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ΜΜΔ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θνξέσλ ελφςεη ηεο αληαιιαγήο νξζψλ πξαθηηθψλ θαη 

ηεο θαιχηεξεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο κεηαμχ ησλ ΜΜΔ θαη ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θνηλφηεηαο (Κάηζηνο, 2008). 

Η παξνχζα αλαθνίλσζε πξνηείλεη ηελ αχμεζε ησλ ίδησλ πφξσλ θαη ηελ 

εμπγίαλζε ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Η θάζε επηηξνπή ζθνπεχεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα πνπ δηαζέηεη ππέξ ησλ ΜΜΔ 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε εληζρχνληαο ηελ 

παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ δαλεηζκνχ θαη ίδησλ πφξσλ. Η θάζε επηηξνπή 

ζθνπεχεη επίζεο λα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηαζεζηκφηεηα θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ρξεκαηνδφηεζεο 

επηρεηξεκαηηθψλ αγγέισλ θαη επελδχζεσλ απφ ηδηψηεο («κηθξνί 

επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη») (Αιεμηάδε, 2000). 

Η θάζε επηηξνπή πξνβιέπεη εμάιινπ λα επαλεμεηάζεη ην ξφιν ησλ 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη λα αληηκεησπίζεη πηζαλέο δπζιεηηνπξγίεο ηεο 

αγνξάο φζνλ αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΜΜΔ, ηδίσο ησλ λενζχζηαησλ θαη 

ησλ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελσλ επηρεηξήζεσλ (Γηαινχξε, 2007). 

Γεκηνπξγία επλντθόηεξνπ θαλνληζηηθνύ θαη δηνηθεηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηηο 

ΜΜΔ 

Η εζσηεξηθή αγνξά δηεπθφιπλε ζεκαληηθά ηε δσή ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ηδίσο ησλ ΜΜΔ. Η νινθιήξσζή ηεο εμαθνινπζεί σζηφζν λα απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα επεηδή εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ νξηζκέλα εκπφδηα. Η 

Δπηηξνπή ζπλερίδεη, επίζεο, λα πξνσζεί ηε ζπκκεηνρή ησλ ΜΜΔ ζηελ 

ηππνπνίεζε. Η θάζε επηηξνπή επηζπκεί λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφηεξε ε 

δηαβνχιεπζε κε ηηο ΜΜΔ, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάδνπλ 

ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ηηο λέεο πξσηνβνπιίεο ζε αξρηθφ ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

πθηζηάκελσλ θαλνληζκψλ θαη πξαθηηθψλ. 
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Η παξνχζα αλαθνίλσζε πξνηείλεη επίζεο ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. Μηα 

επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί ζε δηεπξσπατθφ πιαίζην νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη 

κε ηηο δηαθνξεηηθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο ησλ 

δηαθφξσλ θξαηψλ. Απηφ ζέηεη πξνζθφκκαηα ζηηο δηαζπλνξηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηδίσο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΜΜΔ. Γηα λα απινπζηεπζνχλ 

θαη λα πεξηνξηζηνχλ νη δηαδηθαζίεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ άκεζε θνξνινγία, ε θάζε επηηξνπή πξνηίζεηαη λα 

εθαξκφζεη πεηξακαηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν ζα επηηξέπεη ζηηο ΜΜΔ λα 

εθαξκφδνπλ ηε θνξνινγία βάζεη ησλ θαλφλσλ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. 

Σνχην αλακέλεηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε θαη αχμεζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο γηα ηηο δηθαηνχρεο ΜΜΔ (Κάηζηνο, 2008). 

Γηα αξθεηέο θαηεγνξίεο ζπλαιιαγψλ απφ επηρεηξήζεηο ζε θαηαλαισηέο, 

ε επηβνιή ηνπ ΦΠΑ ζηνλ ηφπν ηεο θαηαλάισζεο ζπλεπάγεηαη φηη νη έκπνξνη 

πξέπεη λα ηαπηνπνηνχληαη θαη λα ππνβάιινπλ δειψζεηο θαη πιεξσκέο ζε 

θάζε θξάηνο κέινο φπνπ δηελεξγνχλ θνξνινγεηέεο ζπλαιιαγέο. Απηφ είλαη 

επαρζέο γηα ηνπο εκπφξνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο. Η Δπηηξνπή ζθνπεχεη λα πξνηείλεη ζχζηεκα «εληαίνπ 

ζεκείνπ πξφζβαζεο» πνπ ζα επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα ζπλαιιάζζνληαη 

κε κία εληαία θνξνινγηθή αξρή, ζηε γιψζζα ηνπο, θαη λα ππφθεηληαη ζε κία 

κφλν ζεηξά ππνρξεψζεσλ. 

2.2.4 Σξάπεδα Δκπνξίνπ θαη Αλάπηπμεο 

Η ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο Δκπνξίνπ θαη Αλάπηπμεο εζηηάδεηαη θπξίσο 

ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ, ηνπ εκπνξίνπ 

θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ησλ ηξαπεδηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ζεκάησλ, ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο θαη ζεζκηθήο αλαλέσζεο, ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηεο γεσξγίαο, ηεο ζπλεξγαζίαο ζηα ζέκαηα πγείαο, ηεο 

ζπλδξνκήο ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, 

ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο δηεπθφιπλζεο 

κεηαθνξάο πξντφλησλ θαη ηεο απινπνίεζεο ησλ ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ, 
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ηεο αληαιιαγήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ηεο πξνψζεζεο ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Δπξψπε (TEA, 2013).  

Σέινο, ην Σακείν ηεο Σξάπεδαο Δκπνξίνπ θαη Αλάπηπμεο, ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Γηεζλνχο Γξακκαηείαο ηνπ Οξγαληζκνχ, 

απνηειεί έλα πνιχηηκν εξγαιείν αλάπηπμεο ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο 

ζπλεξγαζίαο, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδνηήζεσο θνξέσλ ηνπ 

δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα ηελ εθπφλεζε πξν-

κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο πξνγξακκάησλ αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα (TEA, 

2013). 

2.3 Λόγνη Γεκηνπξγίαο θαη Ύπαξμεο Γηαθνξάο ζε κηα Κνηλσλία 

2.3.1 Η Οηθνλνκηθή Κξίζε 

  Αλαθεξφκελνη ζηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο απφ ην 2008 θαη έπεηηα, ζα ιέγακε πσο επηρεηξείηε λα απνδψζνπκε 

ηνλ φξν Οικονομικήρ Κπίζηρ, σο λα πξφθεηηαη γηα κηα πεξίνδν αηζζεηήο θαη 

δηαξθνχο κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ 

κεγεζψλ καθξννηθνλνκίαο φπσο ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ΑΔΠ, πηψζεσλ ησλ 

ηηκψλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ, επελδχζεσλ αιιά θαη ηεο απαζρφιεζεο 

(Correa, Iootty, 2010). 

  Έλαο δηαθνξεηηθφο νξηζκφο ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο, αλαθέξεηαη ζηελ 

ρξνληθή εθείλε πεξίνδν, ε νπνία επηθέξεη κεγάιεο δηαηαξαρέο ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο πξνθαιψληαο,  πξνβιήκαηα νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 

θαη ιαλζαζκέλσλ επηινγψλ, απμάλνληαο κε αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηελ 

αδπλακία δηνρέηεπζεο θεθαιαίσλ ζε απνδνηηθνχο ηνκείο θαη παξαγσγηθέο 

επελδχζεηο (Erol et al, 2011). 

  Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Κνπθάξε (2010), σο Οηθνλνκηθή Κξίζε 

ιακβάλεηαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν κηα νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ 

δηαξθή θαη αηζζεηή κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Όηαλ ιέκε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αλαθεξφκαζηε ζε φια ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε 

ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ε απαζρφιεζε, ην εζληθφ πξντφλ, νη ηηκέο, νη 
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επελδχζεηο θ.ιπ. Ο βαζηθφηεξνο δείθηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη 

επελδχζεηο, νη νπνίεο, φηαλ απμνκεηψλνληαη, ζπκπαξαζχξνπλ καδί ηνπο, φια 

ηα ππφινηπα νηθνλνκηθά κεγέζε (Κνπθάξεο, 2010).  

Βάζεη ησλ αλσηέξσ ινηπφλ, ζα ιέγακε πσο ζ‟ φηη αθνξά ηηο πιένλ 

ζεκαληηθέο ηξαπεδηθέο θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο πξηλ θαη κεηά ηνλ 20ν 

αηψλα, ε πιένλ ζεκαληηθή είλαη ε πεξίνδνο ηνπ νηθνλνκηθνχ «Κξαρ» ην 1929. 

Πεξίπνπ 90 ρξφληα πέξαζαλ απφ εθείλε ηε πεξίνδν κέρξη ηε ζεκεξηλή θξίζε 

κε έκθαζε ζηα δάλεηα ησλ θησρφηεξσλ αηφκσλ. Σν ζίγνπξν φκσο είλαη φηη ηα 

αίηηα δελ είλαη ηα ίδηα ηφηε θαη ζηηο κέξεο καο. Αιιά θαη ε 19ε Οθησβξίνπ ηνπ 

1987 απνηειεί ζεκαληηθφ ζηαζκφ ζηνλ 20ν αηψλα, αθνχ ην ρξεκαηηζηήξην ηεο 

Ακεξηθήο, αληηκεηψπηζε κηα κεγάιε πηψζε ζηε ηζηνξία ηνπ. Σν 22% ηεο αμίαο 

ηνπ έραζε ν δείθηεο Dow Jones θαη άξρηζε έλα καδηθφ μεπνχιεκα ζε κφλν 

ιίγεο ψξεο γηα κεηνρέο ζε Δπξψπε θαη Ιαπσλία.  

Πνιιά ήηαλ ηα αίηηα ηεο ζρεηηθήο θξίζεο φπσο ηα ζπλερή θξνχζµαηα 

θαθήο εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο, νη ξηςνθίλδπλεο εμαγνξέο, ε επηβξάδπλζε 

ηεο νηθνλνµίαο ησλ ΗΠΑ θαη ε θαηαβαξάζξσζε ηνπ δνιαξίνπ. Μεηά ηελ 

απφθαζε ηεο Γεξκαλίαο γηα αχμεζε ησλ επηηνθίσλ, νη θφβνη κεγάισζαλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα απφ ηε ελίζρπζε ηνπ κάξθνπ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ.  

Πνιιέο ακεξηθάληθεο εηαηξείεο ρξενθφπεζαλ θαη ζαλ απνηέιεζκα  

πνιιέο ηξάπεδεο «έξημαλ» ηα επηηφθηα. Αλ θαη ην νηθνλνκηθφ απηφ «Κξαρ» δελ 

είρε κεγάιε δηάξθεηα, δηαθάλεθε φηη νη παγθφζκηεο αγνξέο ήηαλ δνρεία πνπ 

επηθνηλσλνχζαλ κεηαμχ ηνπο θαη νη φπνηεο απνθάζεηο ησλ ηξαπεδψλ είραλ 

αληίθηππν ζε νηθνλνκίεο άιισλ ρσξψλ.  

 Δθηφο ησλ παξαπάλσ φκσο, ζεκαληηθφο ζηαζκφο θξίζεσλ ζρεηηθνχ 

επηπέδνπ ζηελ ηζηνξία, απνηιεί θαη ην επελδπηηθφ fund Long-Term Capital 

Market (LTCM) ην νπνίν βξέζεθε ζε δεηλή ζέζε µεηά ηελ θξίζε πνπ μέζπαζε 

ζηελ Αζία, ηε Ρσζία θαη ηε Βξαδηιία ηε δηεηία 1997-1998 (Buis, Duval, 2011). 

Έρνληαο πνληάξεη δηζεθαηνµµχξηα δνιάξηα ζ‟ έλα ξηςνθίλδπλν ζηνίρεµα γηα 

ηελ πνξεία ησλ απνδφζεσλ ησλ θξαηηθψλ νµνιφγσλ, ην LTCM 

"θαηαζηξάθεθε"  φηαλ ε Ρσζία αλέζηεηιε µνλνµεξψο, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1998, 

ηελ εμφθιεζε ησλ θξαηηθψλ νµνιφγσλ, ζπέξλνληαο ηνλ παληθφ ζηηο αγνξέο 
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θαη βπζίδνληαο ην αµεξηθαληθφ ρξεµαηηζηήξην. Αιιά θαη ε θξίζε ηνπ 1990 θαηά 

ηε νπνία νη επελδπηέο άξρηζαλ λα επελδχνπλ ζε ίληεξληεη απνηέιεζε 

ζεκαληηθφ ζηαζκφ. Σν θνξπθαίν ζεκείν ήηαλ απηφ ζην νπνίν ην Ιαλνπάξην ηνπ 

2000 ε ALO αγφξαζε γηα 200 δηο ηνλ φκηιν Time Warner.  

 Παξ‟ φια απηά, ην φλεηξν απηφ, δπν (2) κήλεο κεηαηξάπεθε ζε εθηάιηε 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ην πξφβιεκα άξρηζε λα δηαθαίλεηαη. Ο N sd q άξρηζε λα 

«ράλεη» µέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002, ην 78% ηεο αμίαο ηνπ. Οη ζπλέπεηεο 

ήηαλ επξχηεξεο αθνχ ε αµεξηθαληθή νηθνλνµία πξνζγεηψζεθε απφηνµα, νη 

επελδχζεηο "πάγσζαλ", ελψ ηα ρηππήµαηα ηεο 11εο επηεµβξίνπ έδσζαλ 

νπζηαζηηθά ηε ραξηζηηθή βνιή.  

Αιιά εθηφο απφ ηα παξαπάλσ πεξηζηαηηθά ππάξρνπλ θαη θάπνηα άιια 

ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά γηα ηνλ 20ν αηψλα. Σελ ίδηα ζηηγκή πξνζθέξνπλ 

πνιιά επξήκαηα αλαιχζεσλ κε ζηφρν ηελ πξνθχιαμε αγνξψλ αιιά θαη 

επελδπηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε ζπλερήο επέθηαζε ηε 

βηνκεραλνπνίεζεο θαη ε ρξήζε λέσλ πξψησλ πιψλ εηδηθά ηνπ πεηξειαίνπ, ζα 

είραλ κηα καθξά αλάπηπμε.  

 Ωζηφζν ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1973, ν Οξγαληζκφο Πεηξειαηνπαξαγσγψλ 

Δμαγσγηθψλ Αξαβηθψλ Κξαηψλ θεξχηηεη Δκπάξγθν ζηηο ρψξεο ηεο Γχζεο θαη 

θπξίσο ζηηο ΗΠΑ, εμαηηίαο ηεο απφθαζεο ηεο ηειεπηαίαο λα ζηεξίμεη κε φπια 

ηνπο Ιζξαειηλνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Αξαβν-Ιζξαειηλνχ πνιέκνπ. Σν 1973 

θαη γηα έλα ρξφλν αξγφηεξα, νη ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο ζα αληηκεησπίζνπλ 

κηα ηεξάζηηα πηψζε. Σα κεγέζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζα είλαη ηζηνξηθά.  

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη κε κε ηε πκθσλία ηνπ 

Bretton Woods, φιεο νη ηφηε αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζηνλ θφζκν απνθαζίδνπλ 

λα απνδεζκεχζνπλ ην δνιάξην απφ ηε ζρέζε ηνπ κε ηα απνζέκαηα ζε ρξπζφ, 

επηηξέπνληαο ηνπ κε ηνλ ηξφπν απηφ λα θάλεη αλεμέιεγθηεο δηαθπκάλζεηο 

(κέρξη ηφηε ε απνηίκεζε ηνπ δνιαξίνπ ζπλδεφηαλ κε ηα απνζέκαηα ρξπζνχ 

θαη φιεο νη ππφινηπεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο κε ην δνιάξην).  

 Σν 1980 ινηπφλ, φιεο νη ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο είραλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα γηα ηε εμππεξέηεζε ησλ δηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ θαη ησλ ρξεψλ 

ηνπο θαη έπξεπε λα αληαπεμέιζνπλ ζε κηα πεξίνδν χθεζεο. Οη ρψξεο απηέο 
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δαλείζηεθαλ απφ ηε δηεζλή αγνξά ηε πεξίνδν 1960 θαη 1970. ε φηη αθνξά ηε 

ξνή ησλ ρξεκάησλ ήηαλ ηφζν άκεζε ψζηε λα ζεκεησζεί αλάπηπμή ηνπο. Έηζη 

ν απμεκέλνο απηφο δαλεηζκφο νδήγεζε ηε Λαηηληθή Ακεξηθή λα 

ηεηξαπιαζηάζεη ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο, απφ 75 δηζ. δνιάξηα ην 1975 ζε 

πεξηζζφηεξα απφ 315 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 1983, ή ην 50 ηνηο εθαηφ 

ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ηεο πεξηνρήο (ΑΔΠ).  

Η εμππεξέηεζε ηνπ ρξένπο (πιεξσκέο ηφθσλ θαη ηελ απνπιεξσκή 

ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ), απμήζεθε κε αθφκα ηαρχηεξνπο ξπζκνχο, θζάλνληαο 

ηα 66 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 1982, πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηα 12 δηζ. 

δνιάξηα πνπ ήηαλ ην 1975. Γηα αξθεηέο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο ε 

πεξίνδνο χθεζεο θξάηεζε γηα παξαπάλσ απφ 25 έηε θαη ζε αξθεηέο απφ 

απηέο νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ παξακέλνπλ αθφκα θαη ζήκεξα 

δχζθνιεο. 

Η θξίζε ησλ ελππφζεθσλ δαλείσλ ησλ δεθαεηηψλ 1980 θαη 1990 (πνπ 

ζπλήζσο απνθαιείηαη σο ηελ θξίζε S vings & Lo ns), ήηαλ ε απνηπρία 747 

απνηακηεπηηθψλ ελψζεσλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα δάλεηα πνπ έδηλαλ κε εγγχεζε 

ηηο θαηαζέζεηο. Απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, δερφληνπζαλ θαηαζέζεηο ηακηεπηεξίνπ κε ηελ αληαιιαγή 

ελππφζεθσλ δαλείσλ, γηα ηελ αγνξά απηνθηλήησλ θαη άιισλ πξνζσπηθψλ 

δαλείσλ.  

Καηαιήγνληαο ζα ιέγακε ζρεηηθά πσο ε θνχζθα ησλ dot.com 

εμειίρζεθε έπεηηα απφ θηλήζεηο θεξδνζθνπηθέο κέρξη ην 1995 θαη ην 2000. 

Έηζη νη εηαηξείεο έβιεπαλ ηηο κεηνρέο ηνπο λα απνγεηψλνληαη θαη κφλν πνπ 

πξφζζεηαλ έλα com  ζηε επσλπκία ηνπο. Η αηηία ηεο θξίζεο απηήο ήηαλ 

θπξίσο νη θηλήζεηο ησλ ventures capitalists νη νπνίνη ζεψξεζαλ ζσζηή κηα 

άκεζε αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη φρη ζηε πξαγκαηηθή ρξεκαηηζηεξηαθή 

ηνπο απνηίκεζε (Calomiris, 2011).  

2.3.1.1 Η Δμάπισζε ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο ηνπ 2008  

Αλαθεξφκελνη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε δηεζλψο, ζα ιέγακε πσο ε 

παγθφζκηα θξίζε ζρεηθά, άξρηζε λα δηαθαίλεηαη ηνλ Ινχιην ηνπ 2007. Σε 

πεξίνδν εθείλε, ε ηηκή ηνπ βαξειηνχ είρε θηάζεη ζηα 147 δνι. Η νηθνλνκηθή 
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«μεξαζία» ηελ επνρή απηή ήηαλ έληνλε θαη νδήγεζε ζε κεγάιε αχμεζε ησλ 

ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ. Η πιαζκαηηθή πνξεία αλφδνπ δελ αμηνινγήζεθε ζσζηά 

απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη ηα θέξδε απφ ηα δάλεηα δε ήηαλ απηά πνπ 

ήζειαλ. Δηδηθά ζην θηεκαηνκεζηηηθφ ηνκέα. Οη αμίεο ησλ αθηλήησλ απμήζεθαλ 

ζε άηνκα κε ρακειφ εηζφδεκα. Οη ππνζήθεο πνιιαπιαζηάζζεθαλ.  

Με ην πέξακα ηνπ ρξφλνπ άξρηζε ε πηψζε ζηε Ακεξηθή ζηηο θαηνηθίεο. 

Οη δαλεηνιήπηεο δε πήξαλ φζα πεξίκελαλ θαη νη απνπιεξσκέο ησλ δαλείσλ 

ζηακάηεζαλ. Οη θαηαζρέζεηο άξρηζαλ. Τε ζηηγκή πνπ άξρηζαλ λα πνπιψληαη 

ηα αθίλεηα ε πξνζθνξά απμήζεθε θαη νη ηηκέο άξρηζαλ λα ζεκεηψλνπλ πηψζε 

(Calomiris, 2011).  

 Έηζη, ηα νκφινγα πνπ βαζίδνληαλ ζηα ελππφζεθα δάλεηα ζεκείσζαλ 

κεγάιε πηψζε (Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ηνηρεία γηα ηελ 

Κξίζε Παγθνζκίσο, ρεηηθέο Μειέηεο θαη Έξεπλεο, 2012). Η ζέζε ησλ 

ηξαπεδψλ ήηαλ δχζθνιε θαη ε κφλε ιχζε ήηαλ ε δαλεηνδφηεζε απφ άιια 

ηδξχκαηα. Η  ιχζε φκσο απηή ήηαλ δχζθνιν λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα αθνχ ην 

ξίζθν γηα δαλεηζκφ ήηαλ κεγάιν. Η έιιεηςε ξεπζηνχ δεκηνχξγεζε αζθπμία θαη 

πξνβιεκαηηθέο ηξάπεδεο θαη έηζη ν ηνκέαο ηεο παξαγσγήο άξρηζε λα 

επεξεάδεηαη. Η δήηεζε επεξεάζζεθε απφ ηε νηθνλνκηθή θξίζε ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα θαη ε παγθφζκηα παξαγσγή επεξεάζζεθε αξλεηηθά. Η αλεξγία 

απμήζεθε.  

Σν πιένλ ζεκαληηθφ φκσο απφ φια ηα ζρεηηθά γεγνλφηα, ήηαλ φηη ν 

παληθφο αλαθέξζεθε ζε πνιινχο πνιίηεο άιισλ θξαηψλ. Οη θπβεξλήζεηο 

άξρηζαλ λα ππνζηεξίδνπλ νηθνλνκηθά ηξάπεδεο. Παξ‟ φιε ηελ θξαηηθή 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο κε ην παθέην ησλ 28 

δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο παξνπζηάζηεθαλ ηδηαίηεξα 

δηζηαθηηθέο θαη δελ δηνρέηεπζαλ απηά ηα ρξήκαηα ζηελ αγνξά (Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ηνηρεία γηα ηελ Κξίζε Παγθνζκίσο, ρεηηθέο 

Μειέηεο θαη Έξεπλεο, 2012).  

Σα θξηηήξηα ρνξήγεζεο δαλείσλ, ηδηαίηεξα ζηεγαζηηθψλ, είλαη πνιχ πην 

απζηεξά θαη έρνπλ νδεγήζεη ζε κεγάιε πηψζε ηνλ νηθνδνκηθφ θιάδν. Μαδί κε 

ηελ αικαηψδε αχμεζε ηεο αλεξγίαο ε αγνξά είλαη ζε κία θαηάζηαζε 

αβεβαηφηεηαο θαη εμαηξεηηθά αξλεηηθήο ςπρνινγίαο (Κξνχγθκαλ, 2009).  
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 Ιδηαίηεξα αξλεηηθφ ζηνηρείν απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ηα ζεκαληηθά 

ζηνηρεία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο φπσο ε ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα, ε κεγάιε 

δηζηαθηηθφηεηα γηα αλάιεςε επελδχζεσλ, ε ρακειή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

κεραληζκνχ είζπξαμεο θφξσλ θαη ε εμάξηεζε απφ ην εμσηεξηθφ έπαημαλ 

ζεκαληηθφ ξφιν. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηελ νινέλα επηβξάδπλζε ηεο 

αλάπηπμεο ζηε Διιάδα θαη ηα ζπλερή ειιείκκαηα ζην δεκφζην ηνκέα. ε 

κεγάιν βαζκφ ινηπφλ, ε νηθνλνκία ηεο Διιάδαο ζηεξηδφηαλ ζην ηνπξηζκφ, ηε 

λαπηηιία θαη ηε νηθνδνκή. Αξρηθά απηνί ήηαλ νη πξψηνη θιάδνη πνπ αλ 

αληηκεηψπηζαλ θξίζε ζε κεγάιν βαζκφ.  

2.3.1.2 Οηθνλνκηθνί Παξάγνληεο πνπ Δληζρύνπλ ηηο Αληζόηεηεο θαη ην 

Κίλδπλν Φηώρεηαο θαη Οδεγνύλ ζηελ Γηαθζνξά ζε κηα Κνηλσλία 

Δίλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ε θαηάζηαζε θηψρεηαο απφ ηελ νπνία είλαη 

δχζθνιν λα μεθχγνπλ άηνκα ζε κηα θνηλσλία, εηδηθά ζε φηη ζρεηίδεηαη κε ηα 

ζπζηήκαηα πγείαο, θνηλσληθήο παξνρήο θαη αζθάιηζεο γηα ηελ πεξίνδν 2008-

2014 θαη ηα νπνία νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαθζνξάο (Γηαινχξε, 2007). 

Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πνιηηψλ κηαο ρψξαο ινηπφλ, επεξεάδεηαη άκεζα 

απ‟ απηνχο ηνπο παξάγνληεο  θαη κ‟ απηφ ηνλ ηξφπν νη αληζφηεηεο απμάλνληαη 

ζρεηηθά κε ηηο αληζφηεηεο ζηε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

θηλδχλνπ θηψρεηαο νδεγψληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαθζνξάο.  

Σα άηνκα πνπ ήδε βξίζθνληαη θάησ απφ ηα φξηα ηεο θηψρεηαο, 

βξίζθνληαη ζε πνιχ ρεηξφηεξε ζέζε. Οη παξάγνληεο εθείλνη πνπ ζπκβάινπλ 

θαηαιιπηηθά ζηελ δπζκελή απηή θαηάζηαζε νδεγψληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

δηαθζνξάο, αλαθέξνληαη σο εμήο ( ): 

 Πληθυπιζμόρ και αύξηζη ηυν ηιμών. Ο πςειφο πιεζσξηζκφο δελ έρεη 

αξλεηηθή επίπησζε ζηε αγνξαζηηθή δχλακε αιιά απμάλεη ηηο 

νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ηηκέο γηα αγαζά πξψηεο 

αλάγθεο απμάλνληαη θαη κεηψλεηαη ε αμία ηνπ εηζνδήκαηνο 

δεκηνπξγείηαη ζνβαξφ πξφβιεκα. Ο πιεζσξηζκφο φκσο δε «ρηππά» 

νκνηφκνξθα ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Κπξίσο ηα ρακειά νηθνλνκηθά 

ζηξψκαηα πιήηηνληαη απφ ην κέζν πιεζσξηζκφ εμαηηίαο ηεο 

δηαθνξεηηθήο δηάξζξσζεο ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο. Η αλνδηθή 
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πνξεία ησλ ηηκψλ νπ είλαη δηαξθήο δεκηνπξγεί αληζνθαηαλνκή 

εηζνδήκαηνο.  

 Το θοπολογικό ζύζηημα, ηο οποίο  δεν έσει παπά ένα σαμηλό επίπεδο 

θοπολογικήρ επιβάπςνζηρ και ένα επίπεδο ςτηλήρ θοπολογίαρ. Έρεη 

άκεζε ζρέζε κε ηελ άληζε θαηαλνκή εηζνδήκαηνο.  

 Η θοποδιαθςγή – θοποαποθςγή – ειζθοποδιαθςγή. χκθσλα κε ηε 

ΟΚΔ, ε θνξναπνθπγή πνιιέο θνξέο έρεη ραξαθηεξηζηεί πέξα απφ ηηο 

απηνλφεηεο δεκνζηνλνκηθέο ηεο ζπλέπεηεο, φηη απνηειεί κηα δηαδηθαζία 

ε νπνία ζπληειεί ζηηο αληζνθαηαλνκέο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη 

ζπγθεθξηκέλα εηο βάξνο ησλ κηζζσηψλ θαη ησλ φζσλ δηαθεχγνπλ. Οη 

ζπλέπεηέο ηεο πεξηνξίδνπλ ηα πεξηζψξηα γηα άζθεζε κηαο πξαγκαηηθήο 

θνηλσληθήο θαηαλνκήο. Σν θιίκα ηεο θνξνδηαθπγήο δελ επηηξέπεη ηε 

δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πγηνχο αληαγσληζκνχ γηα ηελ νηθνλνκία. 

2.3.1.3 Σν Παξάδεηγκα ηεο Παξέκβαζεο ηνπ Κξάηνπο γηα ηελ 

Αληηκεηώπηζε ηεο Κξίζεο θαη ηελ Μείσζε ηεο Γηαθζνξάο 

Αλαθεξφκελνη ηέινο ζηελ παξέκβαζε ηνπ Κξάηνπο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο θαη κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο δηαθζνξάο ζε κηα 

θνηλσλία φπσο ησλ ΗΠΑ ζηελ θξίζε ηνπ 1929, ζα ιέγακε πσο νη 

πεξηζζφηεξεο «δηνξζσηηθέο» θηλήζεηο ηεο νηθνλνκίαο, αλαθέξνληαη απφ 

κέξνπο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Ακεξηθήο ην 1932, πνπ ήηαλ ν Φξαγθιίλνο 

Ρνχδβειη θαη ν νπνίνο άξρηζε λα εθαξκφδεη κηα πνιηηηθή εληειψο λέα ζηα 

δεδνκέλα εθείλεο ηεο επνρήο. θνπφο ηνπ ήηαλ λα μεθχγεη απφ ηελ  

νηθνλνκηθή θξίζε. Η πνιηηηθή απηή νλνκάζζεθε Νιος Νηηλ (Γηαινχξε, 2007).  

Η βαζηθή ζθέςε ηνπ Ρνχδβειη ήηαλ λα αλαθάκςεη ε νηθνλνκία κε θάζε 

δπλαηφ ηξφπν. Γηα λα γίλεη απηφ ζα έπξεπε λα αλαηεζνχλ παξαγγειίεο ζε 

βηνκεραληθέο πφιεηο ηεο ρψξαο. Μέζα απφ ηηο παξαγγειίεο απηέο θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηνπο απφ ηηο βηνκεραλίεο, ζα πξνζθέξνληαλ εξγαζία ζε 

εξγάηεο θαη ζα ππήξραλ θαη νη αλάινγνη κηζζνί.  

Έηζη ζα άξρηδε θαη ε ζρεηηθή εθηφλσζε ζηελ αγνξά. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά φκσο, ην θξάηνο ζα έπξεπε λα γίλεη ν βαζηθφο επελδπηήο ησλ 

παξαγγειηψλ απηψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ θαλείο άιινο δελ δηέζεηε ηα αλάινγα 
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ρξήκαηα. Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα εθδεισλφηαλ ε επέκβαζε απηή κε 

ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο δηαθζνξάο, ήηαλ νη εμήο (Αιεμηάδε, 2000): 

 Καηαζηξνθή ησλ ζηνθ βηνκεραληθψλ θαη αγξνηηθψλ εκπνξεπκάησλ θαη 

δεκηνπξγία λέσλ κε ζθνπφ λα «ηζνξξνπεζνχλ» νη ηηκέο αγαζψλ 

 Δπαλάθηεζε ηηκψλ απφ ην εμσηεξηθφ. Τπνηίκεζε αμίαο εζληθνχ 

λνκίζκαηνο. Έηζη νη μέλνη αγνξαζηέο, ζα αγφξαδαλ πξντφληα ηεο 

ρψξαο ηνπο πην θζελά. Γελ είλαη ηπραίν φηη ε Αγγιία ην 1932 

ππνηίκεζε ηε ζηεξιίλα γηα λα δηαζψζεη ην εκπφξηφ ηεο. Σν ίδην έθαλε 

θαη ν Ρνχδβειη κε ην δνιάξην.  

 Δθαξκφδνληαη ηεισληαθνί λφκνη πςεινί πνπ αθνξνχλ ηα εηζαγφκελα 

πξντφληα. Σα πξντφληα απηά είραλ ςειφηεξεο ηηκέο απφ ηα εγρψξηα θαη 

δε ζα ηα αγνξάδαλ νη ηνπηθνί θαηαλαισηέο. 

 Ο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο έπξεπε λα ηζνζθειηζζεί θαη λα γίλεη 

κείσζε δαπαλψλ. Κάπνηεο απφ ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο φπσο θαη νη 

ΗΠΑ, άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχλ πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ έξγσλ κε 

ζθνπφ ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο.  

Βάζε φισλ ησλ αλσηέξσ φκσο, ν θφζκνο θαίλεηαη πσο άιιαμε κεηά 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Η ηδέα φηη ε νηθνλνκηθή ειεπζεξία δεκηνπξγνχζε θαη 

επεκεξία θαη αλζξψπηλε επηπρία, αλήθεη ζην παξειζφλ. Η θξίζε φκσο είρε 

επεξεάζεη πνιχ θφζκν ν νπνίνο θνβφηαλ ηελ επάλνδφ ηεο. Όινη ζεσξνχζαλ 

φηη ην θξάηνο έπξεπε λα παξεκβαίλεη ζηελ νηθνλνκία θαη ηαπηφρξνλα λα 

πξνσζεί ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Σν θαηψηεξν φξην ακνηβήο ζα πξέπεη λα 

πξνζηαηεχεηαη ζρεηηθά. Μέζα απφ κηα επνπηεία ηεο νηθνλνκηθήο δσήο 

πξνθπιάζζεηαη θαη ε νηθνλνκηθή ηζνξξνπία.  

ε θακία πεξίπησζε νη ζεσξίεο ησλ κηζ θαη ησλ θηιειεχζεξσλ δελ 

ηζρχνπλ πηα ζηηο κέξεο καο. Σν παξεκβαηηθφ θξάηνο επηβιέπεη ηνλ 

θαπηηαιηζκφ. Η παιηά ζεσξία  ηνπ κεξθαληηιηζκνχ αλαπηχζζεηαη κε ηελ 

επηβνιή πςειψλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ ζε εηζαγφκελα πξντφληα. Αιιά ε λέα 

απηή ζεσξία, ζέιεη ε θάζε ρψξα λα πξνζηαηεπζεί απφ ηνλ αζέκηην 

αληαγσληζκφ (Κάηζηνο, 2008).  
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2.4 Η Έλλνηα θαη ηα Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Γηαθζνξάο ζηελ Κνηλσλία 

ησλ ΗΠΑ 

Απνηειεί γεγνλφο ζηηο κέξεο καο πσο ε έλλνηα ηεο δηαθζνξάο θαη ην 

νηθνλνκηθφ έγθιεκα, σο κία απφ ηηο κνξθέο εγθιήκαηνο θαη αληηθνηλσληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, έρεη ιάβεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεκαληηθή δηάζηαζε θαη 

απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο εθηξνπήο ζηηο 

ΗΠΑ.  

Η έλλνηα ηεο δηαθζνξάο θαη ηo νηθνλνκηθφ έγθιεκα δελ έρεη ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά κε ην θνηλφ πνηληθφ έγθιεκα, ην απνθαινχκελν έγθιεκα ηνπ 

δξφκνπ (street  rime), θαη ε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ε αληηκεησπηζή ηνπ 

έγθεηηαη ζηελ χπαξμε απνηειεζκαηηθψλ ξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ, επέιηγθησλ 

ειεγθηηθψλ θαη δησθηηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ηεο πξνζδνθίαο ηνπ θφζκνπ 

φηη ε πξνζδνθίαο ηνπ θφζκνπ φηη νη πινχζηνη θαη νη νηθνλνκηθά δπλαηνί δελ ζα 

έρνπλ επθαηξίεο λα εγθισβίδνπλ ηελ θνηλσλία θαη λα δηαθεχγνπλ ηεο 

ζχιιεςεο θαη ηηκσξίαο.  

Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπκάησλ ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

δείρλεη ηα εμήο (Κάηζηνο, 2008). Σα άηνκα ζχκαηα, παξαδείγκαηα φπσο 

άλζξσπνη πνπ έρνπλ ράζεη ηα ρξεκαηά ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην εμαηηίαο 

θάπνηαο ρξεκαηηζηεξηαθήο απάηεο, πνπ έρνπλ θάλνπλ θάλεη κε αλαγθαίεο 

επηζθεπέο ζηα απηνθηλεηά ηνπο, πνπ αγφξαζαλ ειαηησκαηηθά πξντφληα, πνπ 

αγφξαζαλ επηβιαβή γηα ηελ πγεία ηνπο θάξκαθα, πνπ έρνπλ ππνζηεί έλα 

εξγαηηθφ αηχρεκα. 

ηηο επηρεηξήζεηο – ζχκαηα (The Corpor te Enterpises  s vi tims), κε 

ζρεηηθά παξαδείγκαηα ηηο θινπέο θαη ηηο θαηαρξήζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπο ζε 

βάξνο ηνπο.  Δπίζεο ηνπο θξαηηθνχο νξγαληζκνχο – ζχκαηα (The 

Government l Institutions  s vi tims), κε θιαζηθφ παξάδεηγκα ηηο πξάμεηο 

πνιηηηθήο δηαθζνξάο ηνπο, ηνπ ρξεκαηηζκνχ ησλ ζηειερψλ ηνπο, γηα λα 

επλνήζνπλ ηδησηηθά ζπκθεξφληα κε ηε δεκηνπξγία πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. 

Αληίζηνρηα ζηε δηεζλή έλλνκε ηάμε – ζχκα (The Intern tion l Order  s 

  vi tim), κε παξαδείγκαηα ηε δσξνδνθία πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

παξαγφλησλ μέλσλ θξαηψλ απφ πνιπεζληθέο εηαηξείεο, ηελ αλάκημε 
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θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο εκπνξηθέο θαη γεληθφηεξα ηηο νηθνλνκηθέο 

ππνζέζεηο μέλσλ θξαηψλ.   

Σέινο, ζηελ θνηλσλία – ζχκα (The So iety  s   vi tim), κε θιαζηθφ 

παξάδεηγκα νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο πνπ ηειείηαη ζε βάξνο ηεο ηε κφιπλζε ή 

ηε ξχπαλζε ηνπ ρεξζαίνπ ή ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο κηαο ρψξαο απφ 

βηνκεραληθά απφβιεηα.   

2.4.1 Η Φνξνδηαθπγή σο Βαζηθό ηνηρείν Γηαθζνξάο ζηηο ΗΠΑ 

Φνξνδηαθπγή  είλαη θάζε παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ, κε ηελ νπνία επηδηψθεη ηε κείσζε ηεο θνξνινγηθήο ηνπ 

επηβάξπλζεο ή απνθπγή θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ πνπ ηνπ έρεη βεβαησζεί. Η 

θνξνδηαθπγή, πνπ δε ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηε θνξναπνθπγή, ηαπηίδεηαη 

κε ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ ηζρπφλησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ, 

φπσο, π.ρ παξάιεηςε ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήισζεο ή ππνβνιή 

αλαθξηβψλ δειψζεσλ ή εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ (Αιεμηάδε, 

2000).  

Η χπαξμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο σο έλλνηα ηεο 

δηαθζνξάο ζηηο ΗΠΑ, έρεη ηεξάζηηεο αξλεηηθέο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο. Γεκηνπξγεί άληζε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ θαη ζηεξεί 

ην Γεκφζην απφ ζεκαληηθνχο πφξνπο, ηνπο νπνίνπο, πξνθείκελνπ λα ηνπο 

εμαζθαιίζεη, επηβάιιεη λέεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο ζ‟ εθείλνπο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα απνθχγνπλ ηε θνξνιφγεζε. Έηζη, επηδεηλψλνληαη νη 

πιεζσξηζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη νη καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο, ηδηαίηεξα, 

ζε πεξηφδνπο χθεζεο θαη εθαξκνγήο ζηαζεξνπνηεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

(ζπγθξάηεζεο αχμεζεο ησλ κηζζψλ θαη εηζνδεκάησλ) (Κάηζηνο, 2008). 

Σν κεγάιν κέγεζνο ηεο θνξνδηαθπγήο σο έλλνηα ηεο δηαθζνξάο ζηηο 

ΗΠΑ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απμαλφκελε παξανηθνλνκία, παίδεη ζεκαληηθφ 

αξλεηηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα νπνησλδήπνηε ζηφρσλ νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο. Δίλαη θνηλή δηαπίζησζε φηη θάζε κνξθήο θνξνινγία πξνθαιεί 

αληηδξάζεηο ησλ θνξνινγνπκέλσλ (αηφκσλ θαη επηρεηξήζεσλ), κε ζθνπφ ηνλ 

http://www.euretirio.com/2010/06/foros.html
http://www.euretirio.com/2010/07/plithorismos.html
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πεξηνξηζκφ ηεο θνξνινγηθήο ηνπο επηβάξπλζεο. Σέινο, ε αληίδξαζε ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ σο έλλνηα ηεο δηαθζνξάο ζηηο ΗΠΑ, εθδειψλεηαη ζήκεξα κε 

ηέζζεξηο ηξφπνπο (Κάηζηνο, 2008): 

 Σελ θνξνδηαθπγή 

 Σελ θνξναπνθπγή 

 Σελ κεηαθχιηζε ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο  

 Σν θνξνινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ 

2.4.2 Σν «Ξέπιπκα Μαύξνπ Υξήκαηνο» σο Οηθνλνκηθή Γηαθζνξά ζηηο 

ΗΠΑ 

Σν «μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο» είλαη κία παξάλνκε κέζνδνο γηα λα 

κεηαηξέπνπλ ην καχξν ρξήκα ζε "θαζαξφ" – λφκηκν (Γηαινχξε, 2007). Σν 

μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο σο έλλνηα ηεο δηαθζνξάο ζηηο ΗΠΑ γίλεηαη κε ηελ 

"πξνζζήθε" ηνπ καχξνπ ρξήκαηνο (απφ παξάλνκεο δξ,αζηεξηφηεηεο, 

αθνξνιφγεηεο ζπλαιιαγέο, θιπ) ζε λφκηκεο ζπλαιιαγέο, ψζηε απηφ ην καχξν 

ρξήκα έπεηηα λα κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί θαη πιένλ λα ζεσξείηαη "θαζαξφ" 

(Κάηζηνο, 2008 ).  

Έηζη απνθξχπηνπλ ηελ πξαγκαηηθή πξνέιεπζε απηψλ ησλ ρξεκάησλ, 

θαη εμαθνινπζνχλ πιένλ λα θαηέρνπλ απηά ηα ρξήκαηα λφκηκα, κπνξψληαο 

πιένλ λα ηα δηθαηνινγήζνπλ γηα ην πνπ ηα βξήθαλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ινηπφλ, κπνξεί λα καδέςνπλ πνιιά θαη λα αγνξάζνπλ γηα παξάδεηγκα έλα 

ζπίηη δηθαηνινγψληαο φια ηα ρξήκαηα πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο, ελψ 

παξάιιεια απνθξχπηνπλ ηελ πξαγκαηηθή πεγή πνπ ηνπο ηα έθεξε (εκπνξία 

φπισλ, λαξθσηηθά, θιπ) (Κάηζηνο, 2008).  

Σέινο, ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη 

κε εηθνληθέο ζπλαιιαγέο θαη ςεχηηθα λνχκεξα, κε απνηέιεζκα λα θνξνινγεζεί 

έλα πνιχ κηθξφ κέξνο, δηθαηνινγψληαο παξάιιεια έλα πνιχ κεγάιν πνζφ, 
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γηα ην νπνίν ζα έπξεπε λα θνξνινγεζνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν (Κάηζηνο, 

2008). 

2.4.3 Πόηε Έλα Φνξνινγηθό ηνηρείν Θεσξείηαη Δηθνληθό ή Έρεη 

Τπνζηεί Νόζεπζε θαη ηνηρεηνζεηεί Έγθιεκα Φνξνδηαθπγήο ή 

Τπόθεηηαη ζε Ξέπιπκα Μαύξνπ Υξήκαηνο σο Έλλνηα ηεο 

Γηαθζνξάο ζηηο ΗΠΑ 

Γηα ην πφηε έλα ζηνηρείν ζεσξείηαη πιαζηφ θαη πφηε εηθνληθφ ή 

ππφθεηηαη ζε μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο, νξίδεηαη νπζηαζηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ ηνπ λφκνπ ελφο θξάηνπο φπσο νη δηαηάμεηο απηέο ζπκπιεξψζεθαλ  θαη 

ηζρχνπλ. Δηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ηα εμήο βάζε ηνπ αληηζηνίρνπ άξζξνπ ζε κηα 

ρψξα : 

 Ωο Πιαζηφ ζεσξείηαη θαη ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ έρεη δηαηξεζεί ή 

ζθξαγηζζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ρσξίο λα έρεη θαηαρσξεζεί ζηα 

νηθεία βηβιία ηεο αξκφδηαο θνξνινγηθήο αξρήο ζρεηηθή πξάμε 

ζεψξεζήο ηνπ θαη εθφζνλ ε κε θαηαρψξεζε ηειεί ζε γλψζε ηνπ 

ππφρξενπ γηα ηε ζεψξεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ.  

Θεσξείηαη επίζεο σο πιαζηφ ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν θαη φηαλ ην 

πεξηερφκελν θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ πξσηφηππνπ ή αληίηππνπ απηνχ 

είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζηέιερνο ηνπ ίδηνπ 

ζηνηρείνπ 

 Δηθνληθφ είλαη ην ζηνηρείν πνπ εθδίδεηαη γηα ζπλαιιαγή αλχπαξθηε ζην 

ζχλνιφ ηεο ή γηα κέξνο απηήο (εηθνληθφηεηα σο πξνο ηε ζπλαιιαγή) ή 

γηα ζπλαιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κελ αιιά απφ πξφζσπα 

δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζηνηρείν ή ην έλα απφ 

απηά είλαη άγλσζην θνξνινγηθά πξφζσπν, κε ηελ έλλνηα φηη δελ έρεη 

δειψζεη ηελ έλαξμε ηνπ επηηεδεχκαηφο ηνπ νχηε έρεη ζεσξήζεη ζηνηρεία 

ζηελ θαηά ηφπν αξκφδηα, ζχκθσλα κε ηελ αλαγξαθφκελε ζην ζηνηρείν 

δηεχζπλζε, δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία (εηθνληθφηεηα σο πξνο ην 

πξφζσπν) 

 Δηθνληθφ είλαη επίζεο ην ζηνηρείν πνπ θέξεηαη φηη εθδφζεθε ή έρεη 

ιεθζεί απφ εηθνληθή εηαηξία, θνηλνπξαμία, θνηλσλία ή άιιε 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηρείξεζε ή απφ θπζηθφ πξφζσπν γηα ην 
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νπνίν απνδεηθλχεηαη φηη είλαη παληειψο ακέηνρν κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζπλαιιαγή, νπφηε ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ε ζρεηηθή δηνηθεηηθή 

θχξσζε επηβάιιεηαη, θαη ε πνηληθή δίσμε αζθείηαη θαηά ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ππεχζπλνπ πνπ ππνθξχπηεηαη. Σα θνξνινγηθά ζηνηρεία 

ζηα νπνία αλαγξάθεηαη αμία ζπλαιιαγήο θαηψηεξε ηεο πξαγκαηηθήο 

ζεσξνχληαη πάληνηε σο αλαθξηβή, ελψ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζηα 

νπνία αλαγξάθεηαη αμία κεγαιχηεξε ηεο πξαγκαηηθήο ζεσξνχληαη σο 

εηθνληθά θαηά ην κέξνο ηεο κεγαιχηεξεο απηήο αμίαο 

 Έθδνζε ή ιήςε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ θνηλσλία θιεξνλφκσλ θαη 

ινηπά πξφζσπα ζην φλνκα απνβηψζαληνο ή ζην φλνκα 

ζπληαμηνδνηεζέληνο επηηεδεπκαηία 

 Γελ είλαη εηθνληθφ ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ εμέδσζε ή έιαβε ε 

θνηλσλία θιεξνλφκσλ ή ν θιεξνλφκνο ή ζχδπγνο ή ηέθλν 

απνβηψζαληνο ή ζπληαμηνδνηεζέληνο ζπδχγνπ ή γνλέα, ην νπνίν 

θέξεηαη φηη εθδφζεθε ή ιήθζεθε απφ ηνλ απνβηψζαληα ή 

ζπληαμηνδνηεζέληα επηηεδεπκαηία, εθφζνλ αθνξά πξαγκαηηθή 

ζπλαιιαγή θαη πξηλ απφ θάζε είδνπο θνξνινγηθφ έιεγρν, έρεη 

θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία ηφζν ηνπ ιακβάλνληα, φζν θαη ηνπ εθδψζαληα 

ην ζηνηρείν, ε αμία απηνχ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηηο νηθείεο δειψζεηο 

Φ.Π.Α. θαη Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο θαη έρεη γίλεη ε απφδνζε ησλ 

θφξσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζηνηρείν απηφ 

 Απφ ηηο ίδηεο δηαηάμεηο θαη γηα ην ίδην ζέκα, νξίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε 

πνπ ε έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζπλερίδεηαη κεηά ηελ πάξνδν 

εμακήλνπ απφ ην ρξφλν πνπ πξνέθπςε ε κεηαβνιή ζην θνξέα ηεο 

επηρείξεζεο 

 Νφζεπζε γεληθά είλαη ε επέκβαζε επί ηνπ ζηνηρείνπ ζε κεηαγελέζηεξν 

ρξφλν, απφ ηνλ ρξφλν έθδνζήο ηνπ, παξαπνηψληαο έλα ή πεξηζζφηεξα 

απφ ηα ζηνηρεία ησλ ζπκβαιινκέλσλ ή ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

ζπλαιιαγήο 

 Δηθνληθή επηρείξεζε θαη θπξψζεηο ζε ππνθξππηφκελν : Αλαθνξηθά κε 

ηελ εηθνληθή επηρείξεζε θαη ηηο θπξψζεηο ζε ππνθξππηφκελν πξφζσπν, 

ηέζεθε ζρεηηθφ εξψηεκα ζην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο (Ν..Κ.), 

ζε βάξνο πνίνπ ζα γίλεη ν θαηαινγηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ 
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ππνρξεψζεσλ κηαο επηρείξεζεο, ζε πεξίπησζε εηθνληθφηεηαο ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ θέξεηαη σο θνξέαο ηεο επηρείξεζεο.  

Αλαθέξεηαη επίζεο πσο ε Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ ηηο εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (μέπιπκα ρξήκαηνο), πνπ πξνβιέπνληαη, απνηεινχλ νη 

αθφινπζεο πξάμεηο: 

 Η κεηαηξνπή ή ε κεηαβίβαζε πεξηνπζίαο ελ γλψζεη ηνπ γεγνλφηνο φηη 

πξνέξρεηαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή απφ πξάμε 

ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο, κε ζθνπφ ηελ απφθξπςε ή ηε 

ζπγθάιπςε ηεο παξάλνκεο πξνέιεπζήο ηεο ή ηελ παξνρή ζπλδξνκήο 

ζε νπνηνλδήπνηε εκπιέθεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, πξνθεηκέλνπ 

λα απνθχγεη ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπ. 

 Η απφθξπςε ή ε ζπγθάιπςε ηεο αιήζεηαο κε νπνηνδήπνηε κέζν ή 

ηξφπν, φζνλ αθνξά ζηε θχζε, πξνέιεπζε, δηάζεζε, δηαθίλεζε ή ρξήζε 

πεξηνπζίαο ή ζηνλ ηφπν φπνπ απηή απνθηήζεθε ή επξίζθεηαη ή ηελ 

θπξηφηεηα επί πεξηνπζίαο ή ζρεηηθψλ κε απηή δηθαησκάησλ, ελ γλψζεη 

ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πεξηνπζία απηή πξνέξρεηαη απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή απφ πξάμε ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Η απφθηεζε, θαηνρή, δηαρείξηζε ή ρξήζε πεξηνπζίαο, ελ γλψζεη θαηά 

ην ρξφλν ηεο θηήζεο ή ηεο δηαρείξηζεο, ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πεξηνπζία 

πξνέξρεηαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή απφ πξάμε 

ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Η ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα κε ηελ ηνπνζέηεζε ζε 

απηφλ ή ηε δηαθίλεζε κέζσ απηνχ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ζθνπφ λα πξνζδνζεί λνκηκνθάλεηα 

ζηα ελ ιφγσ έζνδα. 

 Η ζχζηαζε νξγάλσζεο ή νκάδαο δχν ηνπιάρηζηνλ αηφκσλ γηα ηε 

δηάπξαμε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία α' έσο δ' θαη ε ζπκκεηνρή ζε ηέηνηα νξγάλσζε ή 

νκάδα. 

Δπίζεο ζεκεηψλεηαη σο μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο, ε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ππάξρεη θαη φηαλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρεηαη ε πξνο λνκηκνπνίεζε πεξηνπζία 



31 
 

έιαβαλ ρψξα ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο, εθφζνλ απηέο ζα ήηαλ βαζηθφ 

αδίθεκα αλ δηαπξάηηνληαλ ζηελ Διιάδα θαη ζεσξνχληαη αμηφπνηλεο ζχκθσλα 

κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο απηνχ (Γηαινχξε, 2007). 

2.4.4 Σξόπνη Καηαζθεπήο θαη Έθδνζεο Πιαζηώλ, Δηθνληθώλ θαη 

Ννζεπκέλσλ Φνξνινγηθώλ ηνηρείσλ Από ηηο Δπηρεηξήζεηο κε 

θνπό ην Ξέπιπκα Μαύξνπ Υξήκαηνο θαη ηελ Οηθνλνκηθή 

Γηαθζνξά ζηηο ΗΠΑ 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηηο παξαπάλσ ελφηεηεο, νη δηάθνξεο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δέρνληαη θάπνηα πιαζηά ή αθφκα θαη εηθνληθά 

θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη κε ζθνπφ ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο σο έλλνηα 

ηεο δηαθζνξάο ζηηο ΗΠΑ, θέξνληαη λα είλαη ζπλήζσο νηθνλνκηθά εχξσζηεο, ζε 

αληίζεζε κε εθείλεο νη νπνίεο εθδίδνπλ ηέηνηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη νη νπνίεο 

βαζηθά ραξαθηεξίδνληαη σο αδχλακεο νηθνλνκηθά ή αθφκα θαη αλχπαξθηεο. Οη 

εθδφηεο φκσο ηέηνησλ εηθνληθψλ θαη πιαζηψλ ηηκνινγίσλ, κπνξεί λα αλήθνπλ 

ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο (Αιεμηάδε, 2000) : 

 Τπαξθηά πξφζσπα ηα νπνία ζεσξνχλ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζηηο 

δηάθνξεο θνξνινγηθέο αξρέο κε ηελ πξνβιεπφκελε εθείλε δηαδηθαζία 

θαη ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ γηα ζπγθεθξηκέλεο εηθνληθέο ζπλαιιαγέο 

ηηο νπνίεο δηελεξγνχλ ζε θάπνην πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ελ 

ζπλέρεηα εγθαηαιείπνπλ ηε δεισζείζα εγθαηάζηαζε, δελ εληνπίδνληαη 

απφ ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο ή κεηά απφ έλα νξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα εμαθαλίδνληαη παληειψο. 

Οη πεξηπηψζεηο απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο πιένλ δπζρεξείο 

ζρεηηθά κε ηελ απφδεημε θαη ηεθκεξίσζε ηεο εηθνληθφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ θαη 

ηηκνινγίσλ, δεδνκέλνπ φηη δελ εκθαλίδνληαη πνηέ ηα πξφζσπα θαη δελ 

πθίζηαληαη ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη πξνο αλάιπζε, αθνχ δελ 

πξνζθνκίδνληαη νχηε ηα βηβιία νχηε ηα ζηνηρεία ηα θαηάιιεια,  πξνθεηκέλνπ 

λα αμηνινγεζνχλ θαη λα εθηηκεζνχλ γηα ηελ ηειηθή ηεθκεξίσζε ηεο 

εηθνληθφηεηαο ή κε ησλ ηηκνινγίσλ (Κάηζηνο, 2008). 
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 Αλχπαξθηεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εθδίδνπλ πιαζηά ζηνηρεία γηα 

πξαγκαηηθέο ή γηα εηθνληθέο ζπλαιιαγέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 Δπηρεηξήζεηο κε λνκηκνθαλείο θαηά η‟ άιια ζπλαιιαγέο 

 Άηνκα ηα νπνία ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηεο θιεκκέλεο ή ρακέλεο 

ηαπηφηεηεο θαη θπξίσο ρακέλα δειηία ηαπηφηεηαο  ζηα νπνία εχθνια 

αληηθαζίζηαηαη κηα θσηνγξαθία, παξνπζηάδνληαη ζηηο θαηά ηφπνπο 

Γ.Ο.Τ. θαη αθνχ πξνζθνκίζνπλ φια ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ έλαξμε επαγγέικαηνο, φπσο βεβαηψζεηο 

επηκειεηεξίσλ θαη αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, κηζζσηήξηα ζπκβφιαηα θαη 

δηάθνξα άιια, ζεσξνχλ ηα βηβιία θαη θνξνινγηθά ηνπο ζηνηρεία, απφ ηα 

νπνία ζηε ζπλέρεηα εθδίδνπλ ζηνηρεία γηα αλχπαξθηεο ζπλαιιαγέο 

ζπλήζσο κεγάιεο αμίαο θαη ρσξίο πνηέ λα απνδίδνπλ ην ΦΠΑ 

 Κάπνηνη επηηήδεηνη νη νπνίνη «εθκεηαιιεχνληαη»  άηνκα ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζε δχζθνιε θαηάζηαζε θαη πξνβαίλνπλ ζε έλαξμε 

εξγαζηψλ θαζψο ζεσξνχλ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζην φλνκα απηψλ, 

ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ θάιπςε θάπνησλ 

αλχπαξθησλ ζπλαιιαγψλ, είηε δηθψλ ηνπο είηε πξνο ηξίηα πξφζσπα 

ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο θαη κε ζθνπφ λα απνδνζεί λνκηκνθάλεηα 

ζηηο ζπλαιιαγέο απηέο, ππάξρεη θαη ην ελδερφκελν ππνβνιήο ζηηο Γ.Ο.Τ. 

δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ζρεηηθά πνζά Φ.Π.Α. θαη δηάθνξα άιια 

φπνπ νη πξνο απφδνζε θφξνη φπσο πνζφ Φ.Π.Α. θαη εηζνδήκαηνο είλαη 

ειάρηζηα, αθνχ ζπκςεθίδνπλ ην πνζφ Φ.Π.Α. ησλ ππνηηζέκελσλ θαη 

αλχπαξθησλ εηζξνψλ κε εθείλν ησλ εηθνληθψλ εθξνψλ θαη έηζη ηα δε 

δεινχκελα θαζαξά θέξδε, επίζεο λα ζεσξνχληαη ειάρηζηα. 

 Δπίζεο ε έθδνζε ησλ εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα 

γίλεηαη θαη απφ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εκπιέθνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

θπθιηθήο απάηεο ηχπνπ CAROUSEL, φπσο αλαθέξζεθαλ θαη 

παξαπάλσ 

 Δπίζεο ε έθδνζε ησλ εηθνληθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη θαη απφ επηρεηξήζεηο 

ή θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, νη νπνίνη θνξνινγνχληαη εμσινγηζηηθά 

ή κε εηδηθφ ηξφπν θαη έρνπλ ειάρηζηα έζνδα. Βέβαηα ζην ηέινο ηεο θάζε 
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δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ππάξρεη ζ΄ απηνχο ην πεξηζψξην εζφδσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο θνξνινγηθέο αλάγθεο ηξίησλ 

 Μηα αθφκε πεξίπησζε ε νπνία δηαπηζηψλεηαη ζε κηθξή θιίκαθα, είλαη 

εθείλε ηεο έθδνζεο ζηνηρείσλ νη νπνίεο θαιχπηνπλ αλχπαξθηεο 

ζπλαιιαγέο, κεξηθψο ή ζην ζχλνιφ ηνπο, απφ θάπνηεο εχξπζκεο θαηά 

η΄ άιια επηρεηξήζεηο θαη απφ εθείλεο πνπ κεηαμχ ηνπο πθίζηαηαη θάπνηα 

ζπγγεληθή ζρέζε. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ φηη  ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ εκεδαπψλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη 

κεηαμχ ηνπο ζρέζε θάπνηαο άκεζεο ή έκκεζεο νπζηψδνπο δηνηθεηηθήο ή 

άιιεο νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο ή ειέγρνπ ή ε εκεδαπή εηαηξεία ηειεί 

ππφ ηνλ έιεγρν ηεο αιινδαπήο, ιφγσ βέβαηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο 

δεχηεξεο ζην θεθάιαην ή ηε δηνίθεζε ηεο πξψηεο (Φηλνθαιηψηεο, 

1999). 

Οη δηάθνξνη ηξφπνη θαηαζθεπήο θαη έθδνζεο ησλ πιαζηψλ θαη 

εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ σο έλλνηα ηεο δηαθζνξάο ζηηο ΗΠΑ, 

πνηθίινπλ βέβαηα θαη δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηελ επηδίσμε ηνπ εθάζηνηε 

εθδφηε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. Έηζη κε απηφ ην ηξφπν, δηαπηζηψλνληαη ηα 

αθφινπζα : 

 Παπάνομη σπήζη ηυν θοπολογικών μησανιζμών. πκπεξηιακβάλεη ηεο 

έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ κεραληζκνχο ηνπ Νφκνπ κε 

λφκηκνπο ή απφ παξαπνηεκέλνπο ή απφ κε δεισκέλνπο κεραληζκνχο 

κε θάπνηα θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία ζ΄ απηνχο θαη ζηνηρεία επηρεηξήζεσλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα θαη εθδίδνπλ λφκηκα θνξνινγηθά ζηνηρεία. Ωο 

θνξνινγηθφο κεραληζκφο ζχκθσλα κε ην Νφκν, ραξαθηεξίδεηαη θάζε 

ζπζθεπή ή ζχζηεκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έθδνζε, ηελ 

πηζηνπνίεζε θαη δηαθχιαμε ζηνηρείσλ, δηαζέηεη αζθαιή θνξνινγηθή 

κλήκε, θαηάιιειν ινγηζκηθφ, ζχξεο δηαζχλδεζεο, θαζψο θαη άιια 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία θαζνξίδνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη θαηά 

πεξίπησζε απφ ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (Φηλνθαιηψηεο, 

1999). 

 Φπηζιμοποίηζη απυλεζθένηυν (δήθεν) ζηοισείυν. Η ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ δηαθφξσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ  απφ ηνλ  εθδφηε ηνπο θαη ν 
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νπνίνο έρεη ππνβάιεη ζηε Γ.Ο.Τ. ηε ζρεηηθή δήισζε ηεο απψιεηάο 

ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηα εθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη ηα 

νπνία πξνεγνπκέλσο δειψζεθαλ φηη έρνπλ απνιεζζεί, δελ 

εθπιεξψλνληαη νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θάζε εθδφηε, αθνχ νη 

ζπλαιιαγέο απηέο δελ εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία ηνπ ή θπζηθά δελ 

πθίζηαληαη θαζφινπ βηβιία ιφγσ ηεο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απηψλ. 

 Φπήζη ηυν αποκπςβένηυν ενηύπυν από πποζκομιζθένηα για ακύπυζη 

ζηοισεία. Η επηρείξεζε απηνκάησο ζεσξεί ζηε Γ.Ο.Τ. έλα κεγάιν 

αξηζκφ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. Δλ ζπλέρεηα ππνβάιεη ζηε Γ.Ο.Τ. ηε 

δήισζε δηαθνπήο εξγαζηψλ θαη αθπξψλεη φια ηα ζεσξεκέλα ζηνηρεία 

απφ ηα νπνία φκσο θαη ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε ζπλέρεηα, έρεη 

απνζπαζηεί έλαο κεγάινο αξηζκφο πξσηφηππσλ ζηνηρείσλ θαη ηα  

νπνία ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάπνηεο παξάλνκεο 

ζπλαιιαγέο, γηα ηηο νπνίεο φκσο δελ εθπιεξψλνληαη νη θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ εθδφηε, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη  ήδε δειψζεη 

δηαθνπή επαγγέικαηνο θαη έρεη αθπξψζεη ηα ζηνηρεία ηεο. ΄  απηή ηελ 

πεξίπησζε ε εκθαληδφκελε σο εθδφηξηα επηρείξεζε επηθαιείηαη ηελ 

αθχξσζε ησλ ζηνηρείσλ, αθνχ δηαζέηεη θαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο 

Γ.Ο.Τ. 

 Λαθπαία διάηπηζη ηιμολογίυν. Η ιαζξαία δηάηξεζε ησλ ηηκνινγίσλ 

δηεμάγεηαη κε ηελ παξεκβνιή ησλ επί πιένλ θχιισλ ζε ζηειέρε ή 

κεραλνγξαθεκέλα έληππα ζηνηρείσλ θαη ηα νπνία πξνζθνκίδνληαη γηα 

ζεψξεζε. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζπξξάπηνληαη φια ζ΄ έλα 

κπινθ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηα νπνία πξφθεηηαη λα ζεσξεζνχλ 

λφκηκα θαη ιεπθά έληππα ρσξίο ηα αηνκηθά  ζηνηρεία ηνπ εθδφηε ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη ηα νπνία ζηελ ζπλέρεηα απνθφπηνληαη, 

ηνπνζεηνχληαη ζε απηά ζθξαγίδεο κε ζηνηρεία θάπνηαο αλχπαξθηεο 

επηρείξεζεο θαη δηαθηλνχληαη ζηηο παξάλνκεο ζπλαιιαγέο αλαιφγσο. 

 Μη νόμιμη διάηπηζη  ζε  μησανή  Γ.Ο.Υ. 

 Παπάνομη διάηπηζη εκηόρ Γ.Ο.Υ. Η ιαζξαία δηάηξεζε ησλ ζηνηρείσλ 

κε δηάθνξνπο κεραληζκνχο φπσο κε ηηο ξαπηνκεραλέο θ.α., θαζψο θαη 

ηδηνθαηαζθεπέο φπσο παιηέο κεραλέο ηππνγξαθείσλ ή αθφκα θαη κε 

απιά αηρκεξά αληηθείκελα ε νπνία θέξεηαη λα είλαη ζρεδφλ ίδηα κε ηε 

δηάηξεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ γίλεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο Γ.Ο.Τ. 
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 Παπάνομη σπήζη ηυν επιπλέον θευπημένυν ανηιηύπυν. Πξνβιέπεηαη 

φηη ε έθδνζε θαη ζπλεπψο θαη ε ζεψξεζε ελφο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, 

ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ σο δηπιφηππν φηαλ εθδίδεηαη κε 

ρεηξφγξαθν ηξφπν. Γχλαηαη φκσο ν θάζε επηηεδεπκαηίαο λα ζεσξήζεη 

θαη λα εθδίδεη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζε πεξηζζφηεξα αληίηππα θαη 

εθφζνλ ζε θάζε αληίηππν αλαγξάθεηαη κε ζθξαγίδα ή εληχπσο ν 

πξννξηζκφο ηνπ. Καηά ην παξειζφλ έρεη δηαπηζησζεί ζεψξεζε 

ζηνηρείσλ, είηε ρεηξφγξαθσλ, είηε κεραλνγξαθηθψλ ζε πεξηζζφηεξα 

αληίηππα θαη ζηα νπνία ν πξννξηζκφο ηνπο αλαγξάθεηαη ζε ζέζε ηέηνηα 

φπνπ κπνξνχζαλ λα απνθνπνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  σο 

πξσηφηππα γηα ηνλ πειάηε φια εθείλα ηα αληίηππα 

2.4.5 Φνξνδηαθπγή Δπηρεηξήζεσλ θαη Ξέπιπκα Μαύξνπ Υξήκαηνο κε 

ηελ Μέζνδν CAROUSEL 

Σν θαηλφκελν ηεο νξγαλσκέλεο  απάηεο ζην Φ.Π.Α. γηα θνξνδηαθπγή 

θαη μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο, εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ζηελ αξρή ηνπ 1980 ζηηο ρψξεο ηεο BENELUX, 

δειαδή Βέιγην, Οιιαλδία θαη Λνπμεκβνχξγν. Η απάηε ηνπ ηχπνπ CAROUSEL  

είλαη έλαο  γεληθφο φξνο  πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά  γηα λα πξνζδηνξίζεη 

απηφλ ηνλ ηχπν ηεο απάηεο.  

Η ιέμε CAROUSEL παξαπέκπεη  ζηελ θπθιηθή θίλεζε ησλ αγαζψλ 

κέζα ζην θχθισκα ηεο απάηεο. Παξφια απηά, απηή ε θπθιηθή θίλεζε δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη πάληα θαη δελ είλαη βεβαίσο έλα νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο 

απάηεο (Κάηζηνο, 2008).  

Γη΄ απηφ ζα πξέπεη θαιχηεξα λα αλαθέξεηαη θάπνηνο ζε νξγαλσκέλε 

θνξνδηαθπγή ΦΠΑ ε νπνία νξίδεηαη σο ε θνξνδηαθπγή ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο ζπζηήκαηα θαη κεραληζκνχο απνθπγήο 

ηνπ ΦΠΑ, κε θαηαβάιινληαο ηνλ νθεηιφκελν ΦΠΑ ή απαηηψληαο 

αδηθαηνιφγεηα επηζηξνθέο ηνπ ΦΠΑ κε ηε βνήζεηα θαηαζθεπαζκέλσλ 

θπθισκάησλ  κε εκπιεθφκελεο  επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη  κέζα 

ζε έλα δηεζλέο πιαίζην. ηελ εηθφλα παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ην κνληέιν 

θνξνδηαθπγήο θπθιηθήο απάηεο ή CAR. 
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Ο ηνκέαο ηεο ηερλνινγίαο είλαη ν ηνκέαο ν πιένλ επηθίλδπλνο γηα ηελ 

νξγαλσκέλε απάηε ηνπ ΦΠΑ κέζσ ηεο κεζφδνπ CAROUSEL. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ηα CPU - Central Processor Units δειαδή θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζηή  

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο  πνπ απαηηνχληαη γηα λα είλαη ηδαληθά αγαζά γηα 

απάηε CAROUSEL φπσο : 

 μικπή διάζηαζη ζςνεπώρ εύκολη μεηαθοπά 

 μεγάλη αξία και επομένυρ  μεγάλη αξία  ΦΠΑ 

 δημοθιλή αγαθά και επομένυρ γπήγοπα πυλούνηαι ζηην αγοπά 

Πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα γηα παξάδεηγκα, ε επηρείξεζε ηεο INTEL, ε πην 

κεγάιε  θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία  CPU,  απνθάζηζε   λα αληηθαηαζηήζεη ηηο 

ζπζθεπαζίεο ηνπ «δίζθνπ» κε ζπζθεπαζίεο «θηβσηίνπ», δειαδή λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα αηνκηθή ζπζθεπαζία γηα θάζε έλα CPU αληί ηεο 

standard ζπζθεπαζίαο γηα 50 θνκκάηηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν φγθνο ησλ 

εκπνξεπκάησλ απμήζεθε ζεκαληηθά.  

Ο κεγάινο φγθνο εκπνξεπκάησλ  ηεο ίδηαο αμίαο, είρε σο ζθνπφ λα 

απνζαξξχλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ απαηεψλσλ γηα απάηε ζηα ζπγθεθξηκέλα 

αγαζά θαη απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηα 

θνκπηνχηεξ αληηθαζίζηαληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ κειάληα εθηππψζεσλ, 

ζηα θπθιψκαηα απάηεο πνπ δξνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο. ηηο 

επηθίλδπλεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θπθιηθήο απάηεο θνξνδηαθπγήο εληάζζνληαη 

ηα θηλεηά ηειέθσλα, ηα απηνθίλεηα, νη ξάβδνη πιαηίλαο θαη ρξπζνχ, ηα 

ειεθηξνληθά κεραλήκαηα κεηάδνζεο ήρνπ θαη εηθφλαο. 

ε πεξίπησζε εξεπλψλ γηα ηέηνηεο πεξηπηψζεηο απάηεο θαη 

πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιπθζεί ε απάηε, πξέπεη νη ππεχζπλνη λα θαηαγξάςνπλ 

ηνπο αξηζκνχο ζεηξάο (serial number) πνπ βξίζθνληαη ηππσκέλνη ζηηο 

ζπζθεπαζίεο ησλ ππνινγηζηψλ. ηε ζπλέρεηα, ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία 

INTEL κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα παξέρεη ηηο δένπζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηηο εηδηθέο ελδείμεηο πνπ βξίζθνληαη επάλσ ζηνπο ππνινγηζηέο θαη επάλσ 

ζηα θνπηηά ζπζθεπαζίαο.  
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Η εγθαηάζηαζε  κηαο λέαο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη θάπνηα πξαθηηθά 

κεηνλεθηήκαηα γηα ην δηνξγαλσηή ηεο απάηεο θνξνδηαθπγήο κέζσ ηεο 

κεζφδνπ CAROUSEL. Πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζεί  κηα επηρείξεζε, πξέπεη 

λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ  έλα κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο  – ηνπιάρηζηνλ 

πξνζσξηλά – ζε έλαλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ελψ αληίζεηα ε αλαβίσζε κηαο  

επηρείξεζεο πνπ ήηαλ ζε αδξάλεηα δελ θνζηίδεη ζπρλά παξά έλα ζπκβνιηθφ 

επξψ. 

 ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ε επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζα 

θξαηήζεη έλαλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ππάξρεη ήδε, απνθεχγνληαο  έηζη 

πηζαλά πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο κηαο λέαο ηξαπεδηθήο 

ζρέζεο. Γηα απηήλ ηελ αηηία θαη γηα άιιεο, είλαη πην απνηειεζκαηηθφ απφ ηε 

κεξηά ηνπ απαηεψλα λα αγνξάζεη θαη λα αλαβηψζεη κηα ππαξθηή επηρείξεζε 

πνπ βξίζθεηαη ζε αδξάλεηα. Η πξνζθνξά  ηέηνησλ  επηρεηξήζεσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε αδξάλεηα, είλαη κεγάιε (Αιεμηάδε, 2000). 

 Κάπνηεο επηρεηξήζεηο φπσο πηζησηηθά ηδξχκαηα, ινγηζηηθά γξαθεία θαη 

επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ έρνπλ εηδηθεπηεί ζηελ αγνξά ηέηνησλ 

επηρεηξήζεσλ, κε ζηφρν ηε κεηέπεηηα πψιεζή ηνπο. Δίλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν 

λα ππνδεηρηεί θάπνηνο σο πνηληθά ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

logistics αιιά δελ πξέπεη λα ππάξρεη  θακία ακθηβνιία φηη κεξηθνί απφ απηνχο 

γλσξίδνπλ ηέιεηα ην είδνο θαη ηνλ πξννξηζκφ  ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πσινχλ. 

Έλαο πνιχ απιφο δείθηεο θαη ε πην θσηεηλή έλδεημε, είλαη αλακθίβνια 

ε έδξα ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ. Καζψο ην 

ζεκαληηθφηεξν θαζήθνλ ησλ εμαθαληζκέλσλ εκπφξσλ είλαη λα εθδίδνπλ 

εηθνληθά ηηκνιφγηα – νη δηνξγαλσηέο ηεο απάηεο δελ ζα δπζθνιεπηνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα δνκή πξαγκαηηθήο επηρείξεζεο γχξσ απφ ηνλ 

εμαθαληζκέλν έκπνξν. Η ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηνπ εμαθαληζκέλνπ 

εκπφξνπ είλαη ζπρλά έλα ηαρπδξνκηθφ θνπηί.   

  Η απνπζία κηαο πξαγκαηηθήο εκπνξηθήο ππνδνκήο  είλαη έλα εκθαλέο 

ζηνηρείν γηα ην φηη εθδίδνληαη  εηθνληθά ηηκνιφγηα. Οη κεηέρνληεο ζηε 

θνξνδηαθπγή CAROUSEL έρνπλ  ζπλερψο ηελ αλάγθε λα αγνξάδνπλ φιν θαη 
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πεξηζζφηεξα  εκπνξεχκαηα γηα λα πξνκεζεχνπλ θαη λα ηξνθνδνηνχλ ην 

θχθισκα ηεο απάηεο.   

Σα ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνπλ νη πξνκεζεπηέο  απηνί, πνπ απεπζχλνληαη   

ζηνπο εγρψξηνπο πειάηεο, ππφθεηληαη ζηνπο λφκνπο πεξί ΦΠΑ ηνπ Κξάηνπο 

Μέινπο,  εληφο ηνπ νπνίνπ απηνί είλαη εγθαηεζηεκέλνη, φπνπ ηνπο έρεη 

ρνξεγεζεί ν ΑΦΜ, θαη νη πνηληθέο επζχλεο κπνξνχλ λα ηνπο απνδνζνχλ κφλν 

ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπο.  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, είλαη εληνχηνηο 

πηζαλφ λα απνδεηρηεί ε ζπκκεηνρή ησλ μέλσλ πξνκεζεπηψλ κε ηνπο 

εμαθαληζκέλνπο εκπφξνπο θαηά ηνλ έιεγρν γηα φζν δηάζηεκα ρξεηαζηεί κέρξη 

λα απνδεηρηεί ε επαξθήο γλψζε σο πξνο ηε θνξνδηαθπγή, βάζεη 

πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ θαη αληηθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ. Μέζα ζε απηφ ην 

πιαίζην, νη αθφινπζεο εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο (Γηαινχξε, 2007) : 

 Ο μέλνο πξνκεζεπηήο  παξείρε ζηνλ εμαθαληζκέλν έκπνξν,  ν νπνίνο 

δελ εθπιήξσζε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ, παξάλνκα 

νθέιε ηα νπνία απνηεινχλ  άκεζε απφξξνηα ηεο κε ππνβνιήο 

δήισζεο ΦΠΑ θαη ηεο κε πιεξσκήο ησλ νθεηιφκελσλ θφξσλ κεηά ηελ 

πψιεζε ησλ εκπνξεπκάησλ. 

 Ο μέλνο πξνκεζεπηήο επηηξέπεη ζηνλ εμαθαληζκέλν έκπνξν λα 

ζηξεβιψζεη ηνλ αληαγσληζκφ κε πσιήζεηο ρσξίο θέξδνο, αιιά πνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ κε θαηαβιεζέληα ΦΠΑ ν νπνίνο νθείιεηαη ζην 

Γεκφζην, ελψ ε θαηαβνιή ηνπ ΦΠΑ ζην Γεκφζην απνηειεί λφκηκε 

ππνρξέσζε θάζε ππνθεηκέλνπ ζην θφξν (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ).  

 Ο μέλνο πξνκεζεπηήο έρεη  φθεινο ζαλ ζπλέπεηα ελφο θχθινπ 

εξγαζηψλ, πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ 

θνξνδηαθπγή απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ ΦΠΑ, ζηελ νπνία είρε 

ζπκκεηάζρεη ζπλεηδεηά. 

 Σα εθδηδφκελα ηηκνιφγηα απφ ηνλ μέλν πξνκεζεπηή πξνο ηνλ 

εμαθαληζκέλν έκπνξν, είλαη εηθνληθά, δηφηη αλαθέξνπλ ηνλ 

εμαθαληζκέλν έκπνξν σο απνδέθηε, ελψ νη πξαγκαηηθνί νηθνλνκηθνί 
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απνδέθηεο είλαη νη πειάηεο ηνπ εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ ζηελ εγρψξηα 

αγνξά.   

Δίλαη πξνθαλέο φηη νη επηρεηξήζεηο, πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

ζεκαληηθνί βνεζνί ησλ ζπζηεκάησλ CAROUSEL,  είλαη ππφ παξαθνινχζεζε 

ζε πνιιά Κξάηε, έηζη ψζηε ηα ππφινηπα Κξάηε λα ελεκεξψλνληαη φζνλ ην 

δπλαηφ γξεγνξφηεξα  γηα ηηο ζπλαιιαγέο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, 

πξνθεηκέλνπ  λα θαηαζηνχλ ηθαλά  λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο εμαθαληζκέλνπο 

εκπφξνπο ζηε ρψξα ηνπο. Η ρξήζε ελφο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζε άιιν 

θξάηνο κέινο απφ απηφ πνπ έρεη έδξα ε επηρείξεζε, είλαη δπλαηφλ λα 

θαηαζηήζεη πνιχπινθε ηε ξνή ησλ πιεξσκψλ. 

  Δίλαη ρξήζηκν λα επηζεκαλζεί  ζ΄ απηφ ην ζεκείν ε θαηάρξεζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο κεηέρνληεο ζην θχθισκα απάηεο. 

ηε Γαιιία γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη κηα θεληξηθή ηξάπεδα  δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηέρεη φινπο γαιιηθνχο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο (FICOBA). Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ κηα απάηε γαιιηθνχ ΦΠΑ γίλεηαη αληηιεπηή, νη γάιινη ειεγθηέο δελ 

ζπλαληνχλ δπζθνιίεο σο πξνο ηελ αλαθάιπςε ησλ ηξαπεδηθψλ ζρέζεσλ ηνπ 

θπθιψκαηνο.  

Σέινο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο κηα  θαηαζθεπή ε νπνία βαζίδεηαη 

ζηελ απνθπγή θαηαβνιήο θφξσλ, έρεη πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα δσήο. Δίλαη 

επνκέλσο ζεκαληηθφ γηα ηνπο δηνξγαλσηέο ηεο απάηεο, λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ην κέγηζην ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ, ζηνλ ειάρηζην 

δπλαηφ ρξφλν. αλ απνηέιεζκα , απηφο ν θχθινο εξγαζηψλ ζπζρεηίδεηαη κε 

έλα  πνζφ ΦΠΑ, γεγνλφο ην νπνίν εμάπηεη ην ελδηαθέξνλ ησλ θνξνθπγάδσλ. 

Η δήισζε  ΦΠΑ ζαθψο επηζεκαίλεη ην κέγεζνο θαη ην είδνο ηεο απάηεο, ηδίσο 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ (Κάηζηνο, 2008).  

2.4.6 Δίδε Τπεξάθηησλ Δηαηξηώλ θαη Ξέπιπκα Μαύξνπ Υξήκαηνο σο 

Έλλνηα Οηθνλνκηθήο Γηαθζνξάο 

Σα παξαθάησ είδε ππεξάθηησλ εηαηξηψλ ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα μεπιχκαηνο βξψκηθνπ ρξήκαηνο 

σο έλλνηα ηεο δηαθζνξάο ζηηο ΗΠΑ, σο εμήο (Αιεμηάδε, 2000). 
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Πξφθεηηαη γηα εηαηξίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη θάπνηα κνξθή 

ζχζηαζεο, θαηαρψξεζεο ή δεκνζίεπζεο ηεο εηαηξηθήο ηνπο κνξθήο. Οη 

εηαηξίεο απηέο ζπλαληψληαη ζε εκβάζκαηα ή θνξησηηθέο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

παξαιήπηε ή ηξίηνπ πξνζψπνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθξπθηεί ε ηαπηφηεηα ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ιήπηε ησλ ρξεκάησλ. θνπφο ησλ εηαηξηψλ απηψλ είλαη ν 

απνζπζρεηηζκφο ησλ θεθαιαίσλ απφ ηελ πεγή ηνπο.  

                 

Οη εηαηξίεο βηηξίλαο ζπλήζσο έρνπλ λνκηθή ππφζηαζε θαη επηδίδνληαη 

ζε λφκηκεο θαη παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ λα απνθξχςνπλ ηηο 

ηειεπηαίεο. Οη δξάζηεο ζπλήζσο έρνπλ πάλσ απφ κία ηέηνηεο εηαηξίεο θαη 

κεηαθέξνπλ απφ ηε κία ζηελ άιιε ηα παξάλνκα ρξήκαηα κε ζθνπφ ηε 

λνκηκνπνίεζε ησλ ρξεκάησλ. 

                

Απηνχ ηνπ είδνπο νη εηαηξίεο έρνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη 

παξακέλνπλ ζε αδξάλεηα θαηαβάιινληαο παξάιιεια θάζε ρξφλν ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ψζηε λα ζπλερίζνπλ λα 

πθίζηαληαη. Όηαλ θάπνηνο ζέιεη λα μεπιχλεη βξψκηθν ρξήκα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη κία εηαηξεία ξαθηνχ θαζψο νη εηαηξίεο απηέο ππάξρνπλ γηα 

ρξφληα θαη κάιηζηα ρσξίο λα έρνπλ επηβαξπκέλν ηζηνξηθφ, επνκέλσο είλαη 

δχζθνιν λα «ηξαβήμνπλ» ηελ πξνζνρή ησλ αξκφδησλ αξρψλ. 

Γηα παξάδεηγκα θάπνηνο πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη επνκέλσο 

δελ κπνξεί λα ηα δηθαηνινγήζεη, ζπλάπηεη ζχκβαζε δαλείνπ κε κία εηαηξεία 

ξαθηνχ, κε εκεξνκελία δαλείνπ πξνγελέζηεξε ηεο απφθηεζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Οη ειεγθηηθνί κεραληζκνί δχζθνια ζα ππνςηαζηνχλ 

θαη ζα απνδείμνπλ ηελ «θνκπίλα» θαζψο ε εηαηξεία ζα έρεη έηνο ίδξπζεο 

παιαηφηεξν απφ ηελ απφθηεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ζχλαςε 

ηνπ δαλείνπ. 
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Πξφθεηηαη γηα κηα εηαηξεία πνπ ζπζηήλεηαη ηαρχηαηα, ρσξίο ηδηαίηεξε 

δπζθνιία, θαζψο απαηηεί ηα ηππηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη ηελ παξνπζία ελφο 

δηθεγφξνπ. Ο δηθεγφξνο ινηπφλ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ πνιιέο ηέηνηνπ είδνπο 

εηαηξίεο, νη νπνίεο αζθνχλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε ν ελδηαθεξφκελνο 

λα κπνξεί λα επηιέμεη απηή πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηνπ.  

Ο δηθεγφξνο εθηειεί ρξέε δηαρεηξηζηή θαη εμαζθαιίδεηαη ε αλσλπκία ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θαηφρνπ ηεο εηαηξείαο. Ο εληνπηζκφο ηνπ πξαγκαηηθνχ ηδηνθηήηε 

είλαη πνιχ δχζθνινο θαζψο ζηηο δηάθνξεο ζπλαιιαγέο παξνπζηάδνληαη ε 

επσλπκία ηεο εηαηξείαο ζθξαγίδαο θαη ην φλνκα ηνπ δηθεγφξνπ, νπφηε κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηεζεί εχθνια λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

2.5 Σξόπνη κε ηνπο Οπνίνπο ε Γηαθζνξά Μπνξεί λα Αληηκεησπηζηεί 

από ηηο Αξρέο ησλ ΗΠΑ 

2.5.1 Οξζή Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζηηο ΗΠΑ κε θνπό ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Φνξνδηαθπγήο 

 Με ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο ησλ πνιηηψλ ζε κηα 

θνηλσλία αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο κέζσ ηεο 

έλλνηαο ηεο νηθνλνκηθήο δηαθζνξάο, ε θάζε πνιηηηθή αξρή θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ΗΠΑ, επηρεηξεί λα εθαξκφδεη θαη λα αλαπηχζζεη ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία σο εμήο (Κάηζηνο, 2008)  

 Σελ εθπφλεζε ζπλήζσο ελφο Δζληθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Καηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο κε ζπγθεληξσκέλεο δξάζεηο θαη 

κεηξήζηκνπο ζηφρνπο  

 Σελ θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Δηζαγγειέα Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο, 

ν νπνίνο είλαη αλψηεξνο εηζαγγειηθφο ιεηηνπξγφο θαη έρεη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα αξκνδηφηεηα ζε νιφθιεξε ηε ρψξα λα δηελεξγεί 

πξναλαθξηηηθέο πξάμεηο θαζψο θαη λα επνπηεχεη, λα ζπληνλίδεη θαη λα 

θαζνδεγεί ηε δηελέξγεηα αλαθξηηηθψλ πξάμεσλ. 

 Σελ χπαξμε νξζήο αλαδηάξζξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ θαη ειεγθηηθψλ 
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ππεξεζηψλ ησλ Αξρψλ θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ. 

 Δπίζεο λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκςεθηζκνχ ησλ απαηηήζεσλ 

νθεηιέηε ηνπ Γεκνζίνπ, έλαληη ησλ νθεηιψλ ηνπ πξνο απηφ, ν νπνίνο 

δχλαηαη λ‟ αληηηαρζεί ζε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απηφο έρεη 

βεβαία ρξεκαηηθή απαίηεζε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, εθθαζαξηζκέλε θαη 

απνδεηθλπφκελε απφ ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε ή απφ δεκφζην 

έγγξαθν. Ο ζπκςεθηζκφο πξνηείλεηαη κε δήισζε ηνπ νθεηιέηε πνπ ζα 

ππνβάιιεηαη ζηε θνξνινγηθή αξρή ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

είζπξαμε ηνπ ρξένπο 

2.5.2 Σξόπνο Αληηκεηώπηζεο Πεξηπηώζεσλ Φνξνδηαθπγήο θαη 

Ξεπιύκαηνο Μαύξνπ Υξήκαηνο κε εηξά Σαθηηθώλ Φνξνινγηθώλ 

Διέγρσλ ζηηο Δπηρεηξήζεηο ησλ ΗΠΑ 

Έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Αξρέο ηνπ Κξάηνπο 

ησλ ΗΠΑ θαζψο θαη ηνπο αξκφδηνπο νηθνλνκηθνχο ππαιιήινπο ησλ δηαθφξσλ 

ππεξεζηψλ θαη πξνθεηκέλνπ εθείλνη λα ειέγμνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο 

επηρεηξήζεηο γηα ηπρφλ θνξνδηαθπγή θαη μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο 

απνηξέπνληαο ηελ φπνηα νηθνλνκηθή δηαθζνξά, είλαη ε ζεηξά ησλ ηαθηηθψλ 

θνξνινγηθψλ ειέγρσλ πνπ επηηεινχλ ζε απηέο (Κάηζηνο, 2008).  

Πξηλ γίλεη αλαθνξά ζηε ζεηξά ησλ ηαθηηθψλ απηψλ ειέγρσλ, ζα πξέπεη 

λα αλαθεξζεί πσο σο θνξνινγηθφο έιεγρνο ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ 

ειεγθηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα, ηνπο 

ειεγθηέο κε απψηεξν ζθνπφ ηα αθφινπζα (Αιεμηάδε, 2000) : 

 Τη διαπίζηυζη ηηρ οπθήρ εθαπμογήρ ηυν διαηάξευν ηηρ θοπολογικήρ 

νομοθεζίαρ από μέποςρ ηυν επισειπήζευν 

 Τη διαπίζηυζη ηηρ ςποβολήρ ηυν πποβλεπομένυν δηλώζευν και 

επαλήθεςζηρ ηος πεπιεσομένος αςηών, ζε ζσέζη πάνηα με ηη 

ζςναλλακηική δπαζηηπιόηηηα και ηα οικονομικά αποηελέζμαηα, όπυρ 

αςηά πποκύπηοςν από ηα πποβλεπόμενα και ηηπούμενα λογιζηικά 

βιβλία και ζηοισεία ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Κ.Β.Σ. και ηιρ απσέρ ηηρ 

λογιζηικήρ επιζηήμηρ (Δ.Γ.Λ.Σ.) 
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 Τον πποζδιοπιζμό ηυν θοπολογικών ςποσπεώζευν ηηρ επισείπηζηρ 

Οη θνξνινγηθνί έιεγρνη δηαθξίλνληαη επηπιένλ σο αθνινχζσο (Κάηζηνο, 

2008) : 

 Πποληπηικόρ έλεγσορ. Eίλαη ν έιεγρνο εθείλνο ν νπνίνο δηεμάγεηαη κε 

κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Κψδηλα θαη ηελ δηαπίζησζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Με ηνλ πξνιεπηηθφ 

έιεγρν, ζπλήζσο ειέγρνληαη πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο θάζε 

επηρείξεζεο νη νπνίνη αλάγνληαη ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε, ρσξίο βεβαίσο 

εθφζνλ απηφ απαηηείηαη φπσο γηα παξάδεηγκα νη δηαζηαπξψζεηο, ν 

έιεγρνο θαηαγγειηψλ θαη ινηπά ζηνηρεία θαη ρσξίο λα απνθιείεηαη ν 

έιεγρνο πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζε πξνγελέζηεξεο 

ρξήζεηο. 

θνπφο ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ είλαη ν άκεζνο εληνπηζκφο ησλ 

παξαβάζεσλ θαζψο θαη ε δεκηνπξγία αίζζεζεο ζηνπο θνξνινγνχκελνπο φηη 

πθίζηαηαη δηαξθήο θαη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο, ψζηε λα ιεηηνπξγεί 

απνηξεπηηθά ζηε δηάπξαμε θνξνινγηθψλ παξαβάζεσλ κέζσ ηεο πξφιεςεο.  

Πποζυπινόρ έλεγσορ. Ο πξνζσξηλφο θνξνινγηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε εθπιήξσζε νξηζκέλσλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ θαζψο θαη λα θαηαινγηζζνχλ νη ηπρφλ 

δηαθνξέο θφξσλ πνπ δελ θαηαβιήζεθαλ κε ζρεηηθή δήισζε απφ ηνπο 

ππφρξενπο. 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα κνξθή ειέγρνπ ε νπνία εκπεξηέρεη φια ηα 

ζηνηρεία ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ. Με ηνλ έιεγρν απηφ παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα εθδνζεί πξνζσξηλφ θχιιν ειέγρνπ, ρσξίο λα αλακέλεηαη λα 

δηελεξγεζεί ηαθηηθφο έιεγρνο, γηα λα θαηαινγηζηνχλ νη θφξνη πνπ νθείιεη 

θάπνηα επηρείξεζε.  

θνπφο ηνπ πξνζσξηλνχ ειέγρνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ε άκεζε 

είζπξαμε απφ ην δεκφζην θφξσλ νη νπνίνη δελ έρνπλ απνδνζεί, κεηαμχ ησλ 
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νπνίσλ θαη ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ΦΠΑ θαη ησλ ινηπψλ θφξσλ, ηειψλ ή 

εηζθνξψλ νη νπνίνη δελ έρνπλ παξαθξαηεζεί ή έρνπλ παξαθξαηεζεί ή 

επηξξηθζεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ 

ηνπο κε ηξίηνπο εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, ρσξίο λα έρνπλ απνδνζεί ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. θαη ζε 

αληίζεζε κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο.  

Σέινο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ν πξνζσξηλφο έιεγρνο 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα βηβιία ηνπ ππφρξενπ ή ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ν 

ειεγθηήο θαηαινγίδεη ηηο δηαθνξέο θφξσλ θνη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 

νηθείνπο ινγαξηαζκνχο θαη ε επηρείξεζε παξέιεηςε λα απνδψζεη (Γηαινχξε, 

2007). 

- Γηνηθεηηθέο Κπξώζεηο 

Σν θχιιν ειέγρνπ θαη ε πξάμε πξνζδηνξηζκνχ, εθδίδεηαη γηα ηνλ 

θνξνινγνχκελν ν νπνίνο έρεη ππνβάιιεη αλαθξηβή δήισζε ή παξέιεηςε λα 

ππνβάιιεη δήισζε γηα ηελ επηρείξεζε ηνπο. Αλαθέξνληαο αλαθξηβή δήισζε 

δελ ελλνείηαη κφλν απηή ζηελ νπνία δελ έρνπλ κεηαθεξζεί νξζά ηα θέξδε ησλ 

βηβιίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγηθφο 

έιεγρνο θαηαινγίδεη νπνηαδήπνηε δηαθνξά κε βάζε ηα επξήκαηά ηνπ, είηε ηα 

βηβιία θξίλνληαη αλαθξηβή, είηε θξίλνληαη αλεπαξθή, είηε εηιηθξηλή νπφηε ζηελ 

ηειεπηαία απηή πεξίπησζε πξνζηίζεληαη νη ινγηζηηθέο δηαθνξέο ζηελ 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη νη ινηπέο δηαθνξέο ζηηο ινηπέο θνξνινγίεο.  

Έηζη ζην θχιιν ειέγρνπ θαηαγξάθνληαη απηά πνπ δήισζε ν 

θνξνινγνχκελνο, απηά πνπ πξνζδηφξηζε ν έιεγρνο θαη ζηελ ζπλέρεηα ν 

θφξνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαθνξά ειέγρνπ θαη δήισζεο.  

Δθηφο φκσο απφ ηελ δηαθνξά θχξηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ 

δηελεξγεζέληα έιεγρν επηβάιιεηαη πξφζζεηνο θφξνο είηε σο πξνζαχμεζε, ην 

χςνο ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ αλά κήλα γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα  

πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαη ηελ 

εκεξνρξνλνινγία έθδνζεο ηνπ αληίζηνηρνπ θχιινπ ή πξάμεο, ελψ ην 

πνζνζηφ πξνζαχμεζεο ζπλαξηάηαη απφ ην αλ αθνξά άκεζε ή έκκεζε 
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θνξνινγία, κε πςειφηεξεο πξνζαπμήζεηο αλά κήλα ζηελ έκκεζε θνξνινγία 

θαζψο θαη αλ ππάξρεη αλαθξηβήο δήισζε ή κε ππνβνιή δήισζεο κε 

πςειφηεξεο πξνζαπμήζεηο αλά κήλα ζηελ κε ππνβνιή, θαηά ηα ξπζκηδφκελα 

ζηελ ζρεηηθή λνκνζεζία (Αιεμηάδε, 2000).  

Άιιε βαζηθή θαηεγνξία δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ γηα θνξνδηαθπγή ζηηο 

επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ηα πξφζηηκα. Έηζη ππάξρεη ην γεληθφ πξφζηηκν πνπ 

επηβάιιεηαη ζε επηρεηξήζεηο επί κε ηήξεζεο ππνρξεψζεσλ γεληθά πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε θνξνινγηθή λνκνζεζία, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη 

ε επηβνιή πξφζζεηνπ θφξνπ ή δελ πξνθχπηεη πνζφ θφξνπ γηα θαηαβνιή. Σν 

πξφζηηκν απηφ θπκαίλεηαη απφ εθαηφλ δέθα επηά (117) επξψ κέρξη ρίιηα 

εθαηφλ εβδνκήληα (1170) επξψ, θαηά ηελ θξίζε ηεο θνξνινγηθήο αξρήο ( ).  

- Πνηληθέο Κπξώζεηο 

Όηαλ απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζηψλεηαη δηάπξαμε ζπγθεθξηκέλσλ 

θνξνινγηθψλ παξαβάζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο αδικήμαηα θοποδιαθςγήρ 

και ξέπλςμα μαύπος σπήμαηορ, πξνβιέπεηαη ε επηβνιή πνηληθψλ θπξψζεσλ 

θαηά ησλ δξαζηψλ θαη ησλ θαηά πεξίπησζε απηνπξγψλ θαη ζπλεξγψλ απφ ηα 

αξκφδηα πνηληθά δηθαζηήξηα, χζηεξα απφ κελπηήξηα αλαθνξά ησλ αξκφδησλ 

ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

Σέηνηα  αδηθήκαηα θνξνδηαθπγήο είλαη φηαλ ν δηαθπγψλ θφξνο απφ κε 

ππνβνιή ή αλαθξηβή δήισζε ζηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη θνξνινγία 

θαζψο θαη ε κε απφδνζε ή ε αλαθξηβήο απφδνζε ζην Γεκφζην ηνπ Φ.Π.Α., 

θαη ησλ ινηπψλ εκκέζσλ θφξσλ, εθφζνλ ην πξνο απφδνζε πνζφ ηνπ θαηά 

πεξίπησζε θχξηνπ θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο ή ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ 

ζπκςεθίζηεθε ή επηζηξάθεθε ή δελ απνδφζεθε, ππεξβαίλεη ζε εηήζηα βάζε 

ην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ. 
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 Κεθάιαην 3 – Μεζνδνινγία θαη ηνηρεία 

3.1 Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

Μέζσ ηεο παξνχζεο ελφηεηαο, νπζηαζηηθά πξνζθέξεηαη ην 

πεξίγξακκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλάο πνπ ζα απνηειεί ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πηπρηαθή εξγαζία. Δηδηθφηεξα ζα ιέγακε πσο ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, 

ρξεζηκνπνηεί πξσηνγελή φζν θαη δεπηεξνγελή δεδνκέλα γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο ζπγγξαθήο ηεο. Σα δεπηεξνγελή δεδνκέλα αλαθέξνληαη ζρεηηθά ζε 

ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη βηβιηνγξαθηθψλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα ην 

ζέκα πνπ εξεπλάηαη απφ άιινπο ζπγγξαθείο πξσηχηεξα θαη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κειέηε θαη παξνπζίαζε ησλ ζεσξεηηθψλ πηπρψλ 

ηνπ ζέκαηνο.  

Αληίζηνηρα, ηα πξσηνγελή δεδνκέλα, ζπιιέγνληαη απνθιεηζηηθά κε 

ρξήζε ζπλαθψλ κε ην ζέκα δεδνκέλσλ απφ κέξνπο ηνπ εξεπλεηή θαη έρνπλ 

ζθνπφ λα επαιεζεχζνπλ ή λα δηαςεχζνπλ ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη 

ζθνπνχο ηεο κειέηεο (Ισζεθίδεο, 2008). ηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε, ηα 

πξσηνγελή δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, ζπιιέγνληαη κε ηελ ρξήζε δεπηεξνγελψλ 

δεδνκέλσλ, δειαδή βηβιίσλ θαη άξζξσλ πνπ νξηνζεηνχληαη ζην πιαίζην ηεο 

δηαθζνξάο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο ΗΠΑ. 

3.2 Πεγέο Γεδνκέλσλ 

 ηελ πεξηγξαθή ηεο ζηξαηεγηθήο αλαδήηεζεο, πεξηγξάθεηαη ε 

ζηξαηεγηθή αλαδήηεζε, δειαδή, αλαθέξνληαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ ζηηο νπνίεο 

αλαδεηψληαη ηα άξζξα θαζψο θαη νη ιέμεηο θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

αλαδήηεζε καο, αιιά θαη ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπο. Έηζη ινηπφλ ζα ιέγακε πσο 

γηα ηε ζπιινγή φισλ ησλ θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ θαη παξάζεζεο ησλ ζρεηηθψλ 

εξεπλψλ, ε εχξεζε ησλ ζηνηρείσλ αλαθέξεηαη ζε επηζηεκνληθνχο 

δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο κε επηζηεκνληθέο κειέηεο ζην ζέκα πνπ εμεηάδνπκε θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ζηνπο δηαδηθηπαθνχο ηζηνηφπνπο θαζψο θαη ζε ζρεηηθά 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ησλ νπνίσλ απνζπάζκαηα απφ ζρεηηθά άξζξα 

δεκνζηεχνληαη ζην δηαδίθηπν.   
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 Οη δεκνζηεχζεηο νη νπνίεο έρνπλ γίλεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, 

αλαθέξνληαη νπζηαζηηθά ζε έξεπλεο νη νπνίεο έγηλαλ ζην εμσηεξηθφ, αθνχ νη 

κειέηεο ζηελ Διιάδα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο θαη 

δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ζε επαξθή βαζκφ ηελ ζεσξεηηθή αλάιπζε ηεο 

πεξίπησζεο πνπ εμεηάδεηαη. 

 

 Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο νη θξάζεηο νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα βξνχκε ηηο θαηάιιειεο έξεπλεο, νξίζηεθαλ σο πξνο 

ηνλ νξηζκφ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαθζνξάο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

ζηηο ΗΠΑ. 

 Αληίζηνηρα, νη ιέμεηο “θιεηδηά” πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, αλαθέξνληαη ζε 

απηέο ηεο Γηαθζνξάο, Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, Γηνηθεηηθψλ Διέγρσλ ζε 

επηρεηξήζεηο, Δπηρεηξήζεηο, Ξέπιπκα Μαχξνπ Υξήκαηνο, Φνξνδηαθπγή, 

Πνηληθφ Αδίθεκα. Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο νη έξεπλεο αλαθέξνληαη 

απφ ην 1990 θαη έπεηηα έσο θαη ζήκεξα κε ζθνπφ λα είλαη πην επηζηεκνληθέο 

αιιά θπξίσο φζν ην δπλαηφλ πην πξφζθαηα θαη αλαλεσκέλα ηα απνηειέζκαηα 

ηα νπνία πξνζθέξνπλ.  

3.2.1 Γεπηεξνγελήο Έξεπλα 

ε γεληθέο γξακκέο, ε δεπηεξνγελήο έξεπλα, αζρνιείηαη κε ηελ ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ θάπνηνλ άιιν εθηφο ηνπ εξεπλεηή 

θαη γηα θάπνην άιιν ζθνπφ, νη νπνίεο φκσο είλαη απφιπηα απαξαίηεηεο γηα 

θάζε έξεπλα. Με ηελ έξεπλα απηή αξρίδεη νπζηαζηηθά ε ζπιινγή ησλ πξψησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο πξσηνγελνχο 

έξεπλαο.  

Σέινο, «εξγαιείν» δεπηεξνγελνχο έξεπλαο απνηεινχλ πξνγελέζηεξεο 

αθαδεκατθέο κειέηεο θαζψο θαη βηβιηνγξαθίεο πνπ αζρνινχληαη κε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θαη κπνξνχλ λα δψζνπλ ζηνλ εξεπλεηή ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα. ηελ παξνχζα εξγαζία, ε 

δεπηεξνγελήο έξεπλα βαζίδεηαη πάλσ ζε αθαδεκατθά βηβιία πνπ αλαιχνπλ 

ηελ πεξίπησζε ηεο δηαθζνξάο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο ΗΠΑ, είηε απφ 

εθεκεξίδεο είηε απφ πεξηνδηθά, ή απφ πεγέο απφ ην δηαδίθηπν θαζψο θαη απφ 
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νπνηαδήπνηε βηβιηνζήθε πνπ ζα κπνξνχκε λα έρνπκε πξφζβαζε. Σέινο ζα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ηα ελ ιφγσ θείκελα θαη πεγέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θείκελν, επηιέρζεθαλ βάζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζθέξνπλ. 

3.2.2 Πεξίνδνο Έξεπλαο ησλ ηνηρείσλ θαη Λέμεηο «Κιεηδηά» 

 Η πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλσηέξσ έξεπλα, 

αλαθέξεηαη ηνλ κήλα Αχγνπζην – Ννέκβξην ηνπ 2016 θαη ε νπνία φκσο 

μεθίλεζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο 

ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Οη ιέμεηο “θιεηδηά” πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

αλαθέξνληαη ζε απηέο ηεο Γηαθζνξάο, Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, Γηνηθεηηθψλ 

Διέγρσλ ζε επηρεηξήζεηο, Δπηρεηξήζεηο, Ξέπιπκα Μαχξνπ Υξήκαηνο, 

Φνξνδηαθπγή, Πνηληθφ Αδίθεκα. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο νη έξεπλεο αλαθέξνληαη ζηελ 

ηειεπηαία εηθνζαεηία, δειαδή απφ ην έηνο 1995 έσο θαη ζήκεξα θαη κε ζθνπφ 

λα είλαη πην επηζηεκνληθέο αιιά θπξίσο φζν ην δπλαηφλ πην πξφζθαηα θαη 

αλαλεσκέλα ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνζθέξνπλ. 

3.2.3 Κξηηήξηα Δηζόδνπ θαη Απνθιεηζκόο Μειεηώλ 

Αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα εηζφδνπ θαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ κειεηψλ, ζα 

ιέγακε πσο νη δεκνζηεχζεηο νη νπνίεο έρνπλ γίλεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, 

αλαθέξνληαη νπζηαζηηθά ζε έξεπλεο νη νπνίεο έγηλαλ ζην εμσηεξηθφ, αθνχ νη 

κειέηεο ζηελ Διιάδα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο θαη 

δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ζε επαξθή βαζκφ γηα ηελ Γηαθζνξά θαη 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηηο ΗΠΑ.  

Γεληθφηεξα ν αξηζκφο ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα αλαθέξνληαη σο πνιιέο ηνλ αξηζκφ θαη πνηθίιεο θαη νπζηαζηηθά απηφ 

πνπ έρεη δηαθαλεί κέζα απφ απηέο, είλαη πσο δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

κηα “μεθάζαξε” απάληεζε γηα ηελ Γηαθζνξά θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηηο 

ΗΠΑ.  

Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο γηα λα θαηαιήμνπκε ζηε 

ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλψλ, βξήθακε νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθέο 
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έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί απφ ην 1990 έσο ην 2015, γηα ην ιφγν φκσο πσο 

δελ θαηέιεγαλ ζε θάπνην “μεθάζαξν” απνηειέζκα γηα ην ζέκα πνπ εξεπλάηαη ή 

εκπιέθνληαλ αληίζηνηρα άιινη παξάγνληεο θαη νη νπνίνη επεξεάδαλ ζρεηηθά 

ηελ Γηαθζνξά θαη Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε ζηηο ΗΠΑ. 
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Κεθάιαην 4 – Αλάιπζε Γεδνκέλσλ 

4.1 Αλάιπζε Γεδνκέλσλ γηα ην Φαηλόκελν ηεο Γηαθζνξάο 

4.1.1 Δπεμήγεζε Καλνληζηηθνύ Πιαηζίνπ κε θνπό ηεο Καηαπνιέκεζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Γηαθζνξάο ζηηο Υώξεο 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλσηέξσ αλάιπζε, ν ξφινο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο γηα έλα ζχλνιν κεξψλ κε έλλνκν 

ζπκθέξνλ θαη κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, απαηηεί ηελ 

χπαξμε ελφο θαλνληζηηθνχ θαη ειεγθηηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα εγγπάηαη ηελ 

πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο απηήο. Άιισζηε ε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο απνηεινχζε αλέθαζελ ζεκείν αλαθνξάο 

γηα ηνπο δεκηνπξγνχο ησλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ θαη αξρψλ (O‟ Reg n, 2006: 

7). Σν αλσηέξσ πιαίζην κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζεο ηεο δηαθζνξάο αιιά θαη 

ηελ αθξίβεηα ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, βαζίδεηαη ζηνπο εμήο ππιψλεο 

(Melville, 2008): 

 Ιζσύοςζα νομοθεζία - Η πιεηνςεθία ησλ νηθνλνκηθά 

αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ έρνπλ ζεζπίζεη ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ 

ξπζκίδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ εηαηξεηψλ. Η λνκνζεζία απηή 

πεξηιακβάλεη λνκηθνχο ηχπνπο, φξηα θαη ππνρξεψζεηο. Όπσο 

είλαη θπζηνινγηθφ ε ελ ιφγσ λνκνζεζία δηαθέξεη απφ ρψξα ζε 

ρψξα. ηελ Διιάδα, ε λνκνζεζία απηή απνηειεί ην Δκπνξηθφ 

Γίθαην ην νπνίν είλαη έλα ζχλνιν θαλφλσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη 

δηαρσξίδεηαη ζε γεληθφ εκπνξηθφ δίθαην, δίθαην εκπνξηθψλ 

εηαηξεηψλ, δίθαην εκπνξηθψλ δηαθαηνπξαμηψλ, δίθαην 

βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, πησρεπηηθφ δίθαην θαη λαπηηθφ θαη 

αεξνπνξηθφ δίθαην (θαιίδεο, 1999). Παξά ην γεγνλφο φηη ην 

εθάζηνηε εζληθφ δίθαην είλαη εκθαλψο επεξεαζκέλν απφ ηξεηο 

βαζηθέο ζρνιέο (Γεξκαληθφ, Γαιιηθφ θαη Αγγινζαμνληθφ) θαη 

θαηά ζπλέπεηα παξαηεξνχληαη νκνηφηεηεο, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο πνπ ζην πιαίζην ινγηζηηθήο ελαξκφληζεο, επηβάιιεηαη 

λα εμαιεηθζνχλ γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ θαλνληζηηθνχ 

πιαηζίνπ.      
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 Λογιζηικά ππόηςπα - Όπσο ζπλέβε θαη κε ηελ λνκνζεζία, έηζη 

θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, νη πεξηζζφηεξεο 

αλεπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο πξνρψξεζαλ ζηελ δεκηνπξγία 

ελφο παθέηνπ εζληθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Όπσο αλαιχεηαη 

ιεπηνκεξψο ζε επφκελε ελφηεηα, ε αλάγθε χπαξμεο κηαο θνηλήο 

δέζκεο πξνηχπσλ έγηλε αληηιεπηή πξηλ απφ αξθεηέο δεθαεηίεο 

θαη είρε σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία δχν δηαθνξεηηθψλ 

πιαηθφξκσλ πξνηχπσλ, ηεο Δπξψπεο κε εθθξαζηή ην I.A.S.B. 

(International Accounting Standards Board) θαη ηεο Ακεξηθήο κε 

εθθξαζηή ην F.A.S.B. (Financial Accounting Standards Board). 

Μάιηζηα έρεη ήδε μεθηλήζεη ε πξνζπάζεηα ελαξκφληζήο ηνπο γηα 

ηελ εμάιεηςε ησλ φπνησλ δηαθνξψλ.     

 Κανόνερ κεθαλαιαγοπάρ - Πέξαλ ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ πνπ είλαη θνηλά γηα φιεο ηηο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο κίαο ρψξαο, φζσλ εηαηξεηψλ νη κεηνρέο απνηεινχλ 

αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε θάπνηα ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά 

πξέπεη λα ηεξνχλ θαη ηνπο θαλφλεο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε ζρεηηθή 

επηηξνπή. Οη θαλφλεο απηνί αθνξνχλ ζέκαηα φπσο ε δηαζπνξά 

ησλ κεηνρψλ, ε δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ε πνξεία ηεο 

εηαηξείαο.   

Σν ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, 

απφ ηνπο ηξεηο ππιψλεο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ραξαθηεξίδεηαη σο Γεληθέο 

Παξαδεθηέο Λνγηζηηθέο Αξρέο (G.A.A.P.). Καζψο ε πιεηνςεθία ησλ δηαηάμεσλ 

δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα, δηαθέξνπλ θαη νη αληίζηνηρεο αξρέο. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε απηέο ζπλήζσο πξνεγείηαη ε νλνκαζία ηεο 

ρψξαο (π.ρ. U.S. G.A.A.P.). 

ε αληίζεζε, ε χπαξμε ελφο ζχλζεηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ 

απνηεινχκελν απφ έλα πιήζνο θαλφλσλ έρεη ζπγθεληξψζεη έληνλε θξηηηθή. 

Απηφ θαζψο έλα θαλνληζηηθφ ζχζηεκα κε πνιινχο θαη ζχλζεηνπο θαλφλεο 

δχλαηαη λα δεκηνπξγεί πξφβιεκα ηφζν ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο ινγηζηέο 

φζν θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο ειεγθηέο ρσξίο παξάιιεια λα εγγπάηαη ηελ δηαθνπή 

ησλ εηαηξηθψλ ζθαλδάισλ (Bru e, 2005). Γηα ηνλ ιφγν απηφ θξίλεηαη 

ππνρξεσηηθή ε αμηνιφγεζε ηεο ζρέζεο θφζηνπο – σθέιεηαο γηα θάζε λέν 
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θαλφλα θαη θάζε λέα αξρή ψζηε αθελφο λα κε θαηαζηεί αζχκθνξν ην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη αθεηέξνπ λα απνθεπρζνχλ πεξηζηαηηθά πνιπλνκίαο.       

Ωζηφζν, φπσο αλαθέξζεθε, απνδίδεηαη νινέλα θαη κεγαιχηεξε 

έκθαζε απφ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αλαιπηέο ζηελ πιεξνθφξεζε κέζσ 

«αθεγεκαηηθψλ εθζέζεσλ» (n rr tive reports) (Be ttie & Pr tt, 2002).  

ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, έρεη ήδε εθαξκνζηεί ε εηήζηα 

έθζεζε 10 ζεκείσλ (Form 10 – K) γηα ηηο εκεδαπέο θαη 20 ζεκείσλ (Form 20 – 

F) γηα ηηο αιινδαπέο εηαηξείεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε 

νπνία ππνρξέσζε ηελ δεκνζίεπζε «δηνηθεηηθήο έθζεζεο» κέζσ ηνπ άξζξνπ 

36 ηεο 7εο Κνηλνηηθήο νδεγίαο (D inelli & Bini, 2011).  

Αληαπνθξηλφκελν θαη ην I.A.S.B., ην 2002 μεθίλεζε ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

πξνηχπνπ M n gement Comment ry κε ηα πξψηα απνηειέζκαηα λα 

πξνθχπηνπλ ην 2005 (Be ttie, M  Innes & Pierpoint, 2008). ην ζεκείν απηφ 

πξέπεη λα ζεκεησζεί παξά ην γεγνλφο φηη ην ελ ιφγσ πξφηππν είλαη 

ππνρξεσηηθφ γηα φζεο εηαηξείεο εθαξκφδνπλ ηα δηεζλή πξφηππα δελ απνηειεί 

θάπνην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν ή Γηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο αιιά απιά ζπλδέεηαη κε απηά.  

θνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηξηψλ βαζηθψλ αξρψλ ψζηε 

λα εξκελεχεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε, επίδνζε θαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο κε ζθνπφ ηελ απνθπγή νηθνλνκηθψλ δηαθζνξψλ. Οη 

αξρέο απηέο είλαη νη εμήο: 

 πκπιήξσζε θαη πξνζζήθε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο. 

 Αλάιπζε ηνπ νξγαληζκνχ απφ δηνηθεηηθφ πξίζκα. 

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζην κέιινλ. 

Η ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ αξρψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο 

παξάζεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ επηρείξεζε κέζσ ησλ «αθεγεκαηηθψλ εθζέζεσλ». Αλ θαη 

εκθαλίδεηαη σο κία εληαία αλαθνξά, πξαθηηθά δχλαηαη λα απνηειείηαη απφ έλα 

ζχλνιν εθζέζεσλ.  
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Γηα πνιιέο εηαηξείεο, ην M n gement Comment ry ρξεζηκνπνηείηαη σο 

έλα κέζν επηθνηλσλίαο κε ηηο θεθαιαηαγνξέο ην νπνίν είηε πξνζζέηεη είηε 

ζπκπιεξψλεη ζηνηρεία ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (R min & 

Reim n, 2013). Σα ζηνηρεία απηά βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ φπνησλ εηαηξηθψλ απνθάζεσλ 

απφ ηνπο επελδπηέο.   

ε αληίζεζε, ην M n gement Comment ry γίλεηαη απνδέθηεο θξηηηθήο 

γηα δχν θπξίσο ιφγνπο. Αθελφο δελ ππάξρεη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο 

πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη θαη βαζίδεηαη θαη απηφ ζηελ 

«ζέιεζε» θαη ζηηο εθηηκήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Παξάιιεια ε 

ζπλχπαξμε ηζνξξνπεκέλεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο νπηηθήο ηεο δηνίθεζεο 

θξίλεηαη αληηθαηηθή. Απηφ θαζψο είλαη απνιχησο θπζηνινγηθφ ε δηνίθεζε λα 

έρεη κία ζεηηθή πξνδηάζεζε γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ηηο νπνίεο εθάξκνζε ή 

πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη (Sibley, 2009).  

4.2 θνπόο ησλ Δπηρεηξήζεσλ ρεηηθά κε ηελ Δθαξκνγή Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηηο ΗΠΑ κε θνπό ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Γηαθζνξάο 

Κάζε επηρείξεζε ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ζεκεξηλή θνηλσλία 

θαη παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηνπο πνιίηεο, έρεη σο ζθνπφ ηελ δέζκεπζε θαη 

ηελ ζσζηή εθαξκνγή κηαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ε νπνία ζα απνηειεί έλα 

ζεκέιην γηα δεκηνπξγία αιιά θαη ζπληήξεζε ησλ αμηψλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη 

ηεο Κνηλσλίαο θαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή νηθνλνκηθήο δηαθζνξάο (Hsiang-

tsai, 2005).  

ηηο κέξεο καο ν ζεζκφο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα 

εληνπηζηεί θαη λα πξνζδηνξηζηεί κέζσ ησλ πνιηηηθψλ δξάζεσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ε νπνία έρεη σο άκεζν ζηφρν ηελ επηβξάβεπζε 

ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα απηφ αιιά θαη ηελ ελζάξξπλζε 

θάπνησλ νη νπνίεο δελ εθαξκφδνπλ αθφκα κηα ζηξαηεγηθή Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. 
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Οη επηρεηξήζεηο απφ κέξνπο ηνπο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ φηη ζηηο 

κέξεο καο επηβάιιεηαη ν ζεζκφο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ θαιχηεξε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο δηαηήξεζεο ησλ θνηλσληθψλ 

αμηψλ αιιά θαη ησλ αμηψλ πνπ δηέπνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ ρψξν ηνλ νπνίν 

δνχκε θαη εξγαδφκαζηε. Έηζη ινηπφλ κέζσ ησλ δηαθφξσλ λφκσλ ησλ νπνίσλ 

έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί απφ 

φιεο ηηο επηρεηξήζεηο έλα ηέηνην πξφγξακκα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ην 

νπνίν ζα πξνάγεη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. 

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο έλαο αληίζηνηρνο νξηζκφο ν νπνίνο 

κπνξεί λα δνζεί γηα ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε κεηά απφ ηελ έξεπλα ηελ 

νπνία δηεμήγακε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή 

νηθνλνκηθήο δηαθζνξάο, είλαη κηα ππεχζπλε θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά κηαο 

επηρείξεζεο κέζα ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί θαη νθείιεη  λα ζέβεηαη 

σο πξνο ηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο αμίεο θαη ζπλζήθεο πνπ δηέπνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο.  

Η Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε κηα εηαηξεία πνιιά 

νθέιε φπσο ε βειηίσζε θαη ελδπλάκσζε ηεο θήκεο ηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζα δεκηνπξγεζεί έλαο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ηθαλνπνηεκέλσλ θαηαλαισηψλ 

θαη εξγαδνκέλσλ αιιά θαη κηαο αιπζίδαο ζπκκεηερφλησλ, κεηφρσλ θαη 

ζπλεξγαηψλ (Λαδαξίδεο θαη ∆ξπκπέηαο, 2011). 

Σα νθέιε ηα νπνία ζα πξνζθέξεη έλα ηέηνην πξφγξακκα ζηηο 

επηρεηξήζεηο ζα είλαη πνιιά θαη ζεκαληηθά. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

πιενλεθηήκαηα ηα νπνία ζα πξνζθέξεη, είλαη ην γεγνλφο φηη ζα απνηειεί κηα 

βάζε ε νπνία ζα βνεζά ηηο εηαηξείεο λα πηνζεηήζνπλ έλα θψδηθα δενληνινγίαο 

θαη ε νπνία ζα πξνάγεη ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα δσήο φισλ ησλ αλζξψπσλ 

ζε κηα θνηλσλία αιιά ζπγρξφλσο ζα θαιπηεξεχζεη θαη ηηο εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Δπίζεο, έλα πξφγξακκα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζα ιέγακε φηη ζα 

κπνξεί λα δηακνξθψζεη έλα θαηάιιειν πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη δηάθνξνη 

επηρεηξεκαηίεο ζα είλαη απνιχησο ζεβαζηνί θαη ζα παξάγνπλ κεγάια θέξδε 

αιιά ζπγρξφλσο ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο 
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ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ αλζξψπσλ. Δπηπιένλ 

ζα απμεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζε αληίζεζε κε απηέο νη 

νπνίεο δελ εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη ζηξαηεγηθψλ νη νπνίεο ζα απμήζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ.  

πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη ζηηο κέξεο καο ππάξρνπλ δηάθνξεο 

ζεσξίεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη κε ζθνπφ ηελ 

απνθπγή νηθνλνκηθήο δηαθζνξάο. Μηα απφ ηηο πην γλσζηέο είλαη εθείλε ε 

νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ ζεσξία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ή εκπιεθφκελσλ 

κεξψλ θαη ηα νπνία ελδηαθεξφκελα κέξε είλαη εθείλν ην πεξηβάιινλ (άκεζν 

θαη έκκεζν) ζην νπνίν αιιειεπηδξά κε ηελ επηρείξεζε θαη έρεη ελδηαθέξνλ 

απφ ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο (Xanthakis et al, 2004). 

Η Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζα πξέπεη λα γίλεη έλαο ζεζκφο ν νπνίνο ζα 

επηβάιιεηαη αλεμαξηήησο απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζα έρεη σο άκεζν 

ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ ζηηο κέξεο καο αιιά θαη ζην 

κέιινλ. Σέινο ζα πξέπεη λα πνχκε πσο ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ε νπνία 

εθαξκφδεηαη απφ ηηο δηάθνξεο εηαηξείεο θαη επηρεηξήζεηο, κπνξεί 

απνδεδεηγκέλα λα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη εθφζνλ απηέο εθαξκνζζνχλ κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη κε ηνλ 

αλαγθαίν ζεβαζκφ ζηνλ άλζξσπν θαη ζηελ θνηλσλία (Xanthakis et al, 2004). 

4.3 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο ζηηο 

Δπηρεηξήζεηο ζηηο ΗΠΑ κε θνπό ηελ Απνθπγή Οηθνλνκηθήο 

Γηαθζνξάο 

Η Ννκνζεζία ζηηο ΗΠΑ, πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο νξίδεη φηη 

πξέπεη λα ππάξρεη έλαο αλεμάξηεηνο εζσηεξηθφο κεραληζκφο ειέγρνπ 

ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο ζπλερνχο 

ζπκκφξθσζεο κε ηελ Καηάζηαζε ηεο Δζσηεξηθήο Πνιηηηθήο ηεο Δηαηξίαο. Η 

Καηάζηαζε Δζσηεξηθήο Πνιηηηθήο ηεο Δηαηξίαο πεξηέρεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ (Solomon, 2010).  

Δπηπιένλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο απαηηείηαη απφ ηνλ Νφκν λα 

αλαθέξνπλ ζην Γ.. θαη ζηελ Δηήζηα Γ.. ησλ κεηφρσλ πεξηπηψζεηο κε 



56 
 

ζπκκφξθσζεο κε ηελ Καηάζηαζε Δζσηεξηθήο Πνιηηηθήο ηεο Δηαηξίαο. Ο 

κεραληζκφο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δεκηνπξγεί έλα θαλάιη ζπζηεκαηηθήο 

πιεξνθφξεζεο γηα ηελ εηαηξηθή απφδνζε ε νπνία είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ 

Γηνίθεζε.  

Θεσξεηηθέο εθηηκήζεηο πξνηείλνπλ φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη 

λα αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ ζαλ λα 

παξαθνινπζνχλ ηα πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα ακνηβψλ θαη λα βνεζνχλ νη 

ακνηβέο πξνζσπηθνχ λα θξαηνχλ ηελ ίδηα γξακκή ησλ ακνηβψλ Γηεπζπληηθψλ 

ηειερψλ κε ηελ απφδνζή ηνπο (Drobetz, 2004).  

Οη ζπγγξαθείο απηνί αληηιακβάλνληαη ηνλ ξφιν απηφ γηα ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο λα είλαη επηπξφζζεηνο ησλ θαζεθφλησλ ησλ 

παξαδνζηαθψλ ειεγθηψλ γηα λα εμαζθαιηζηεί  φηη ε ακνηβή πνπ θαηαβάιιεηαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αληηζηνηρεί ζηνπο αξηζκνχο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ωζηφζν ππάξρνπλ ζνβαξνί ιφγνη λα αλακέλνπκε ηελ επίδξαζε ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ φζνλ αθνξά απηφ λα είλαη αξθεηά αδχλακε. Οη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο δχζθνια κπνξεί λα νλνκάδνληαη πξαγκαηηθά αλεμάξηεηνη 

απφ ηελ Γηνίθεζε. Δπηπιένλ νη ηθαλφηεηεο ηνπο δελ ηνπο έρνπλ πξνεηνηκάζεη 

γηα ην πνιχ πεξίπινθν ζηφρν ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο ησλ 

Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ. ηελ πξάμε ε αχμεζε ηεο ακνηβήο ζε Δηαηξίεο 

Δμσηεξηθψλ πκβνχισλ θαη ζε επηηξνπέο ακνηβψλ ηνπ Γ.. δίλεη ππνζηήξημε 

ζηελ άπνςε φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο έρνπλ κηθξή αλ θαη ίζσο ζεκαληηθή 

επηξξνή ζηηο ακνηβέο Γ.. 

4.4 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Οηθνλνκηθόο Γαλεηζκόο ζηηο ΗΠΑ 

 Ο νηθνλνκηθφο δαλεηζκφο κπνξεί λα ζεσξείηαη ζαλ κία ζπζθεπή 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ κεηψλεη ηελ ζχγθξνπζε ησλ κεζνιαβεηψλ θαη 

νδεγεί ζηελ απφδνζε βειηίσζεο γηα έλαλ αξηζκφ ιφγσλ θαη κε ζθνπφ ηελ 

απνθπγή νηθνλνκηθήο δηαθζνξάο. Καηά πξψηνλ ην ρξένο κεηψλεη ην θφζηνο 

κεζνιάβεζεο ησλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ κεηψλνληαο ηηο ηακεηαθέο ξνέο 

πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα δαπάλεο ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ησλ Γηεπζπληηθψλ 

ηειερψλ (Hsiang-tsai, 2005).  
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Η δέζκεπζε γηα λα ππεξεηήζνπλ πςειά επίπεδα ρξένπο ελζαξξχλεη 

ηελ δηνίθεζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνδνηηθά κεηξεηά θαη λα ην εθηεινχλ ζε 

έλα πξνθαζνξηζκέλν επίπεδν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη δαλεηζηέο έρνπλ 

δπλαηά θίλεηξα λα παξαθνινπζνχλ ηελ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, απφ ηφηε πνπ 

απμάλεη ν  δαλεηζκφο, ην ίδην θάλεη θαη ν θίλδπλνο αζέηεζεο απφ ηελ πιεπξά 

ηεο εηαηξίαο. Αθνινπζψληαο ηνπο ANDERSON and REEB ην πξνηηκφηεξν 

κέηξν ηνπ νηθνλνκηθνχ δαλεηζκνχ ηεο εηαηξίαο ζ‟ απηήλ ηελ κειέηε  είλαη ε 

καθξνπξφζεζκε ζρέζε ρξένπο σο πξνο ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ (Brown, Caylor, 2006). 
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Κεθάιαην 5 – Σξόπνη Μείσζεο ηεο Γηαθζνξάο θαη ηελ 

Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε 

5.1 Πξνηεηλόκελεο Λύζεηο γηα ηε Γηαθζνξά 

5.1.1 ύκβαζε Ηλσκέλσλ Δζλώλ 

Η ζχκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε δηαθζνξά απνηειεί ηελ πην 

πξφζθαηε δηεζλή πξνζπάζεηα. Σνχηε άλνημε γηα ππνγξαθή ην 2003, ηέζεθε 

ζε ηζρχ ην 2005 θαη έρεη ππνγξαθεί κάιηζηα θαη απφ ηελ Δ.Δ. Θεσξείηαη ην 

πιένλ επξχ – απφ άπνςε αληηθεηκέλνπ – θαη θηιφδνμν δηεζλέο λνκηθφ 

εξγαιείν. Πξνβιέπεη ηξεηο θεληξηθνχο άμνλεο δξάζεο (ηελ πξφιεςε – 

θεθάιαην ΙΙ, ηελ πνηληθή θαηαζηνιή – θεθάιαην ΙΙΙ θαη ηε δηεζλή ζπλεξγαζία – 

θεθάιαην ΙV), πνπ αιιεινζπκπιεξψλνληαη κεηαμχ ηνπο (Γηαινχξε, 2007). 

ε φ,ηη αθνξά ηελ αληίιεςε ηεο δηαθζνξάο κέζσ ηππνπνηήζεσο 

αδηθεκάησλ πνπ θέξνληαη φηη απνηεινχλ εθδειψζεηο ηεο, κπνξεί λα 

δηαπηζηψζεη θαλείο θαη εδψ δχν ζεκαληηθά ζηνηρεία: 

Πξψην, ηελ ππέξβαζε ηεο ηαχηηζεο ηεο δηαθζνξάο κε ηε δσξνδνθία 

ζην δεκφζην ηνκέα, αθνχ ε πνηληθνπνίεζε αθνξά, πέξα απφ ηελ θιαζηθή 

δσξνδνθία (άξζξα 15-16) θαη ηελ ππεμαίξεζε ή άιιεο κνξθήο ζθεηεξηζκφ 

δεκφζηαο πεξηνπζίαο (άξζξν 17), ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε επηξξνήο (άξζξν 

18), ηελ θαηάρξεζε ιεηηνπξγηψλ ή ζέζεο (άξζξν 19), ηνλ παξάλνκν 

πινπηηζκφ (άξζξν 20) θαζψο θαη πξάμεηο μεπιχκαηνο πξντφλησλ δηαθζνξάο 

(άξζξν 23) ή απφθξπςεο απηήο (άξζξν 24) ή παξεκπφδηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο δηθαηνζχλεο ζε ζρεηηθέο ππνζέζεηο, θαη 

Γεχηεξν, ηελ πξνζπάζεηα γηα νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο δσξνδνθίαο 

θαη ηεο ππεμαίξεζεο ή άιιεο κνξθήο ζθεηεξηζκνχ πεξηνπζίαο, δει. ηφζν ζην 

δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (άξζξα 21-22). 

Σέινο, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε ππνρξεσηηθή γηα ηα θξάηε απαίηεζε 

σο πξνο ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο ελεξγεηηθήο δσξνδνθίαο ζηνλ αιινδαπφ 

δεκφζην ηνκέα (δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ, αιινδαπψλ βνπιεπηψλ, ιεηηνπξγψλ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη κειψλ θνηλνβνπιεπηηθψλ ζπλειεχζεσλ δηεζλψλ 
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νξγαληζκψλ) ζπλδέεηαη πάληα κε ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο αλαθνξηθά κε 

δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο. 

Έηζη, ζε ζρέζε κε ηε ζχκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

παξαηεξείηαη φηη ελψ ε ζχκβαζε ηνπ ΟΗΔ εκθαλίδεηαη αξρηθά σο έλα 

εξγαιείν κε πνιχ πην επξχ αληηθείκελν σο πξνο ηελ ζεκαηνδφηεζε ησλ επί 

κέξνπο αδηθεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ππφ ηελ επηθεθαιίδα ησλ αδηθεκάησλ 

δηαθζνξάο, απφ άπνςε εληάζεσο ηεο εηζαγφκελεο πνηληθήο θαηαζηνιήο ηεο 

δηαθζνξάο ε πξαγκαηηθφηεηα δηαθέξεη θαη ε επξχηεηα ζηηο ηνκέο γίλεηαη 

δπλεηηθή, θαζψο ζπλνδεχεηαη απφ πεξηζψξην επηινγήο γηα ηα θξάηε πνπ ζα 

ηελ ππνγξάςνπλ σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζε απηήλ 

πνηληθψλ θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ, κέζσ ηεο επξείαο δπλαηφηεηαο γηα 

δηαηχπσζε επηθπιάμεσλ.  

Παξάιιεια, ε ζχκβαζε ηνπ ΟΗΔ, ζε αληίζεζε κε απηήλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, νξίδεη γεληθά ηελ ππνρξεσηηθή επέθηαζε ηεο 

πνηληθνπνίεζεο ζηνλ αιινδαπφ δεκφζην ηνκέα ζηελ (ελεξγεηηθή) δσξνδνθία 

ζε ζρέζε κε δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο, πξνβάιινληαο έηζη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο θπξίσο γηα δηαθχιαμε ησλ θαλφλσλ ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ 

παηρληδηνχ θαη φρη ηφζν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο μέλσλ 

θξαηψλ σο αιινδαπνχ ελλφκνπ αγαζνχ. Η ζχκβαζε απηή θπξψζεθε απφ ηελ 

Διιάδα κε ην λ. 3666 2008. 

5.1.2 Η Αληηκεηώπηζε ηεο Γηαθζνξάο από ηελ Δ.Δ. 

ε ζχγθξηζε κε ηηο επηινγέο ησλ πξνεγνπκέλσλ ηξηψλ δηεζλψλ 

ζπκβάζεσλ νη παξεκβάζεηο ηεο Έλσζεο γηα ηε δηαθζνξά παξνπζηάδνπλ ηξία 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά (Γηαινχξε, 2007): 

 Σν πξψην είλαη φηη ε Έλσζε δε ζέιεζε, θαηά ξεηή δήισζή ηεο24, λα 

ελεξγνπνηεζεί επηπξφζζεηα ζε ηνκείο πνπ θαιχπηνπλ νη ππφινηπεο 

δηεζλείο ζπκβάζεηο γηα ηε δηαθζνξά, θαη ηνχην γηα λα απνθεπρζνχλ 

άζθνπεο επαλαιήςεηο. Τπέγξαςε κάιηζηα θαη ε ίδηα ηε ζχκβαζε ηνπ 

ΟΗΔ, κε ζηφρν λα πηέζεη ηα κέιε ηεο λα πξάμνπλ ην απηφ θαη εζηίαζε 

έηζη ηηο ξπζκίζεηο ηεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά ηελ 

πξνψζεζε ησλ δηθψλ ηεο ελδηαθεξφλησλ. 
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 Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ξχζκηζε αθφκε θαη ηελ 

πνηληθνπνίεζε ηεο δσξνδνθίαο (ελεξγεηηθήο θαη παζεηηθήο) θαηά 

ηξφπν πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ πξνζηαζία ησλ ηδίσλ νηθνλνκηθψλ ηεο 

ζπκθεξφλησλ σο ππεξεζληθνχ νξγαληζκνχ. 

 Σν ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ, ηέινο, είλαη φηη σο πξσηνπφξνο ζην ζέκα 

δηεζλήο νξγαληζκφο πξνψζεζε ηελ πην δπλακηθή δηεζλψο παξέκβαζε 

γηα ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο 

αξρηθά κε Κνηλή Γξάζε θαη αξγφηεξα κε απφθαζε-πιαίζην ππνρξέσζε 

ηα 27 θξάηε-κέιε ηεο λα πξνρσξήζνπλ ζ‟ απηφ ην βήκα, ρσξίο λα ηνπο 

αλαγλσξίδεη δπλαηφηεηα δηαθνξεηηθήο επηινγήο κέζσ επηθπιάμεσλ, 

φπσο έπξαμαλ νη ζπκβάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ 

ΟΗΔ. 

Η ζρεηηθή λνκνζεζία ηεο Δ.Δ. θαηέζηε εζσηεξηθφ δίθαην κε ηνπο λφκνπο 

2802 2000 θαη 2803 2000. Απφ απηνχο ν λ. 2802 2000 δηεχξπλε ηελ έλλνηα 

ηνπ ππαιιήινπ, εληάζζνληαο ζ‟ απηή θαη ηνπο θνηλνηηθνχο ππαιιήινπο θαζψο 

θαη ηνπο εζληθνχο ππαιιήινπο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο, ελψ 

πξνρψξεζε θαη ζε κηα αιιαγή ηνπ ελλνηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο 

δσξνδνθίαο, θαηαξγψληαο ην αμηφπνηλν ηεο δσξνδνθίαο ράξηλ ηειεησκέλσλ 

ππεξεζηαθψλ πξάμεσλ.  

Παξάιιεια ν ακέζσο επφκελνο λφκνο πνπ ςήθηζε ε Βνπιή, ν λ. 

2803/2000, ζέζπηζε σο εηδηθφ έγθιεκα ηε δσξνδνθία ππαιιήινπ πνπ 

δεκηψλεη ή κπνξεί λα δεκηψζεη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ, κηα δηάηαμε ακθηβφινπ πξαθηηθήο ζεκαζίαο, εθφζνλ θαη ε 

πξνβιεπφκελε γη‟ απηφ ην έγθιεκα πνηλή παξακέλεη ε ίδηα κε εθείλε ηνπ 

βαζηθνχ εγθιήκαηνο ηεο δσξνδνθίαο θαη παξάιιεια νη πεξηπηψζεηο πνπ απηή 

θαιχπηεη ελλνηνινγηθά, κε ηε δηεπξπκέλε πιένλ έλλνηα ηνπ ππαιιήινπ, ζα 

κπνξνχζαλ εμίζνπ λα ππαρζνχλ ζηηο θνηλέο πεξί δσξνδνθίαο δηαηάμεηο. 

Όιεο απηέο νη ζπκβάζεηο κεηαθέξζεθαλ ζην εζσηεξηθφ δίθαην κε ηνπο 

θπξσηηθνχο λφκνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ηξνπνπνηψληαο θαη δηαηάμεηο ηνπ 

ΠΚ (κε ην λ. 3666 08) θαη δεκηνπξγψληαο έλα πιέγκα δηαηάμεσλ πνπ ζε 

νξηζκέλν βαζκφ αιιεινεπηθαιχπηνληαλ, ρσξίο λα ιεθζεί πξφλνηα γηα ηελ 
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ελαξκφληζή ηνπο θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηνλ ΠΚ, πξάγκα πνπ ζα ήηαλ ινγηθφ, 

αθνχ αθνξνχζαλ αδηθήκαηα πνπ ξπζκίδνληαλ απφ απηφλ. 

Απηφ παξαηεξήζεθε πξφζθαηα θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο εζληθήο καο 

λνκνζεζίαο απφ ηε GRECO27 φζνλ αθνξά ηελ πνηληθνπνίεζε απηψλ πνπ 

ζεσξνχληαη θαηά ηε χκβαζε ηνπ ηΔ αδηθήκαηα δηαθζνξάο, κε απνηέιεζκα 

λα απεπζπλζεί ζηε ρψξα καο ζχζηαζε γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ δηαηάμεσλ 

ζρεηηθά κε ηε δσξνδνθία, θαηά πξνηίκεζε εληφο ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 

Σέινο, παξφηη δελ έρεη θάπνηα πεξηγξαθηθή αμία ζε ζρέζε κε ην εδψ 

εμεηαδφκελν ζέκα ηεο λνεκαηνδνηήζεσο ηνπ φξνπ «δηαθζνξά» θαη πξφθεηηαη 

κάιινλ γηα πξντφλ λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο πνπ εθδειψζεθε ππφ 

ηδηφξξπζκεο πεξηζηάζεηο, άμηα απιήο αλαθνξάο θξίλεηαη θαη ε ζρεηηθή 

πξφβιεςε ηνπ αξζ. 22 Ν. 3845/2010, εδ. ηειεπηαίν, φπνπ νξίδεηαη φηη «Οη 

κεηαξξπζκίζεηο απηέο ζα ζπκβάινπλ ζηελ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηηο 

θπβεξλεηηθέο δξάζεηο θαη ζα εληζρχζνπλ ηνλ αγψλα θαηά ηεο ζπαηάιεο θαη 

ηεο δηαθζνξάο ζε νιφθιεξε ηε δεκφζηα δηνίθεζε». 

5.2 Οξζόο Φνξνινγηθόο Έιεγρνο ζηηο Δπηρεηξήζεηο γηα Δλδννκηιηθέο 

πλαιιαγέο κε θνπό ηελ Απνθπγή Γηαθζνξάο 

Απνηειεί γεγνλφο πσο θάζε επηρείξεζε, ζηελ πξνζπάζεηα 

κεγηζηνπνίεζεο ησλ θεξδψλ ηεο, επηδηψθεη -εμ νξηζκνχ- λα απμήζεη ηα έζνδα 

θαη λα κεηψζεη ηηο δαπάλεο ηεο (Μνπζηάθεο, 2009). Μεηαμχ ησλ δαπαλψλ πνπ 

επηδηψθεη λα κεηψζεη είλαη θαη απηή ησλ θνξνινγηθψλ ηεο βαξψλ (t x burden). 

ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, απηφ γίλεηαη κε θαηάιιειν θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ 

(t x pl nning) πνπ νδεγεί ζηελ εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ γηα 

θνξναπνθπγή (t x  void n e). Όκσο, ζην βαζκφ πνπ ηεο επηηξέπεηαη - απφ 

ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηνλ ειεγθηηθφ κεραληζκφ - ε επηρείξεζε, θαηά θαλφλα, 

θνξνδηαθεχγεη. 

Πξνθεηκέλνπ πεξί νκίισλ, ν θνξνινγηθφο ζρεδηαζκφο δελ απνζθνπεί 

ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ ζε επίπεδν εηαηξίαο, αιιά ζε 

επίπεδν νκίινπ. Oη δπλαηφηεηεο επηηπρίαο απηνχ ηνπ ζηφρνπ απμάλνληαη ζε 

ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ φηαλ ε επηρείξεζε δξα κεκνλσκέλα, 
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φηαλ δειαδή δελ αλήθεη ζε θάπνην φκηιν. Όηαλ κάιηζηα ν Όκηινο είλαη 

πνιπεζληθφο, νη δπλαηφηεηεο κείσζεο ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο είλαη αθφκε 

πεξηζζφηεξεο, ελψ νη δπλαηφηεηεο ησλ Φνξνινγηθψλ Aξρψλ (T x Authorities) 

λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα είλαη αθφκε πην πεξηνξηζκέλεο (Φνχληα, 

2014). 

Eπνκέλσο, ν φκηινο - εμ νξηζκνχ - επηδηψθεη ηε “κεηαθνξά” ησλ 

θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηνπ ζηε ρψξα ή ζηηο ρψξεο κε ηνλ κηθξφηεξν 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ή αθφκα θαη ζε ρψξεο πνπ δελ έρνπλ ρακεινχο 

νλνκαζηηθνχο ζπληειεζηέο, φκσο παξέρνπλ δειεαζηηθά θνξνινγηθά θίλεηξα 

(t x in entive pl ns), πνπ βαζίδνληαη ζην κέγεζνο ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ, 

γηα ηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ρακειφηεξνπο 

πξαγκαηηθνχο ζπληειεζηέο (effective rates) (Σεξδάθνπ, 2014). 

Αληίζηνηρα ινηπφλ, ζα ιέγακε πσο ππάξρεη πάληα ε δπλαηφηεηα ηα 

θέξδε λα νδεγεζνχλ ζε θάπνην Φνξνινγηθφ Παξάδεηζν (T x He ven) θαη λα 

απνθχγνπλ ηειείσο ή ζρεδφλ ηειείσο ηε θνξνιφγεζε, πξνο δεκία φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ Φνξνινγηθψλ Aξρψλ. Nα γηαηί - θάπνηεο θνξέο - νη ρψξεο, 

ηφζν ηεο ηηκνινγνχζαο, φζν θαη ηεο ηηκνινγνχκελεο επηρείξεζεο, 

ελδηαθέξνληαη απφ θνηλνχ λα κπεη θάπνηα ηάμε ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

πνιπεζληθψλ νκίισλ (United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for 

Developing Countries, 2013). 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, φζν ζα πθίζηαληαη πνιπεζληθνί φκηινη 

(multinational groups) θαη ηαπηφρξνλα ζα ππάξρεη (Σεξδάθνπ, 2014): 

 Γηαθνξνπνίεζε ζηνπο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο ησλ θεξδψλ πνπ 

ηζρχνπλ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο, ή θάπνην άιιν -ηζνδχλακνπ 

απνηειέζκαηνο- θαζεζηψο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ηειηθήο θνξνινγηθήο 

επηβάξπλζεο 

 Σν πξφβιεκα ζα πθίζηαηαη, φπσο ζα πθίζηαηαη θαη ε αλάγθε γηα 

ζεζκηθή ζσξάθηζε θαη ειεγθηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ελδννκηιηθψλ 

ηηκνινγήζεσλ (transfer pricing). 

Σν βαζηθφ εξψηεκα φκσο πνπ απνξξέεη απφ ηα παξαπάλσ, είλαη ν 
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ηξφπνο θαη ην πψο “κεηαθέξνληαη” ηα θέξδε απφ ρψξα ζε ρψξα. εκεηψλεηαη 

ινηπφλ πσο ε ηερληθή είλαη γλσζηή αθφκε θαη ζηνπο κε κπεκέλνπο, κε ηελ 

ππεξηηκνιφγεζε ή ππνηηκνιφγεζε αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη δηθαησκάησλ, 

θαζψο θαη ηελ - πέξαλ ηνπ δένληνο - επίξξηςε γεληθψλ ή θνηλψλ δαπαλψλ 

απφ εηαηξία ζε εηαηξία (Μνπζηάθεο, 2009). Αλαθέξεηαη ινηπφλ ε δηελέξγεηα 

ησλ ηηκψλ γηα ηηο ζρεηηθέο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο, νξηζεηείηαη ζηηο εμήο 

αξρέο (Φνχληα, 2014): 

 ηηο Φνξνινγηθέο Aξρέο ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε 

ζπγαηξηθή, ην ππνθαηάζηεκα ή ε θνηλνπξαμία πνπ αγνξάδεη ηα 

ελζψκαηα αγαζά (εκπνξεχκαηα ή πάγηα), δέρεηαη ηηο ππεξεζίεο, 

ρξεζηκνπνηεί δηθαηψκαηα ή δέρεηαη - εμ επηκεξηζκνχ - δαπάλεο (θπξίσο 

δηνηθεηηθέο) απφ άιιεο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην φκηιν 

ζπκθεξφλησλ θαη είλαη εγθαηεζηεκέλεο εθηφο ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλε ε ίδηα 

 ηηο θνξνινγηθέο Aξρέο ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε λνκηθή 

νληφηεηα πνπ πνπιά (ελζψκαηα αγαζά ή ππεξεζίεο), εθκηζζψλεη 

δηθαηψκαηα ή επηκεξίδεη δαπάλεο 

 Σε Nνκηθή Oληφηεηα πνπ πνπιά, εθκηζζψλεη ή επηκεξίδεη (ε “ 

Tηκνινγνχζα”)  

 Σε Θπγαηξηθή, ην Yπνθαηάζηεκα ή ηελ Kνηλνπξαμία πνπ αγνξάδεη, 

κηζζψλεη, δέρεηαη έμνδα απφ επηκεξηζκφ (ε “ Tηκνινγνχκελε”) 

Γηα ηηο ζπλαιιαγέο απηέο φκσο, ππάξρνπλ θαη θαλνληζκνί θαη ζρεηηθνί 

θαλνληζκνί πνπ ηηο δηέπνπλ φπσο  (Διιεληθή Γεκνθξαηία, Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ, 2012): 

 Οι Oδηγίερ ηος OOΣ  ππορ ηιρ Πολςεθνικέρ  πισειπήζειρ (Multinational 

 nterprises MN s) & ηιρ Φοπολογικέρ  πσέρ για  νδοομιλικέρ 

 ιμολογήζειρ. θνπφο ησλ Oδεγηψλ είλαη ην δίθαην “κνίξαζκα” ησλ 

θφξσλ εηζνδήκαηνο κεηαμχ ησλ δχν ζπλαιιαζζφκελσλ επηρεηξήζεσλ, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη θαη κεηαμχ ησλ δχν Φνξνινγηθψλ Aξρψλ ησλ 

ρσξψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ε “ Tηκνινγνχζα” θαη ε “ 
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Tηκνινγνχκελε”. Xξπζφο Kαλφλαο ησλ Oδεγηψλ ηνπ OOA είλαη ε 

ηήξεζε “ ίζσλ απνζηάζεσλ” ( rm‟s length), δειαδή ε ρξεζηκνπνίεζε 

ηηκψλ - γηα ελδννκηιηθέο ηηκνινγήζεηο - πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη 

κεηαμχ ηξίησλ, ζε αλάινγεο εκπνξηθέο ζπλζήθεο θαη πεξηζηάζεηο. 

 Οι  Σςμβάζειρ πεπί  ποθςγήρ Γιπλήρ Φοπολογίαρ  πος ηςσόν έσοςν 

ςπογπαθεί μεηαξύ ηυν δύο ενδιαθεπόμενυν συπών. Oη ζπκβάζεηο 

απηέο επηηξέπνπλ ηελ απεπζείαο - κεηαμχ ησλ Φνξνινγηθψλ Aξρψλ - 

επηθνηλσλία, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ησλ δηπισκαηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 Δζράησο έρεη πξνθχςεη θαη άιιν ξπζκηζηηθφ θείκελν, πξφθεηηαη γηα ην 

ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ Aληηπξνζψπσλ ησλ Kπβεξλήζεσλ 

ησλ Kξαηψλ Mειψλ ηεο Eπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά έλα θψδηθα 

Γενληνινγίαο κε ζέκα ηελ ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ηηκψλ κεηαβίβαζεο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Eπξσπατθή 

Έλσζε (TTM). ηφρνο ηνπ Kψδηθα Γενληνινγίαο είλαη λα εμαζθαιίζεη 

φηη νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ δελ ζα 

επηβαξχλνληαη κε ηέηνηα δηνηθεηηθά θφζηε πνπ ζα θάλνπλ ηνπο φξνπο 

εκπνξίνπ “ιηγφηεξν επλντθνχο απφ απηνχο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο ίδηεο 

ζπλαιιαγέο φηαλ δηεμάγνληαη κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

ίδηνπ θξάηνπο κέινπο”. 

5.2.1 Η Έλλνηα θαη ε Δξκελεία – Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Δλδννκηιηθώλ 

πλαιιαγώλ κε θνπό ηελ Μείσζε ηνπ Φαηλόκελνπ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Γηαθζνξάο 

 ηα πιαίζηα κηαο νξζήο θαη άξηηαο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, έλα απφ 

ηα βαζηθφηεξα ζεκεία γηα ηηο δηαζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ζηηο ΗΠΑ θαη κε 

ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαθζνξάο, πξνθχπηνπλ ππνρξεψζεηο 

ηφζν ζρεηηθά κε ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο φζν θαη κε ηελ 

ππνθεθαιαηνδφηεζε - thin capitalization (Μνπζηάθεο, 2009). Οη δηαηάμεηο ηνπ 

Νφκσλ ζηηο ΗΠΑ πνπ αθνξνχλ ηελ αληηκεηψπηζε ππεξηηκνινγήζεσλ – 

ππνηηκνινγήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ ΟΟΑ, 

απαηηνχλ θαζαξή θαη νινθιεξσκέλε ηεθκεξίσζε, πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε 

λα κελ εθηεζεί ζε ζνβαξνχο θηλδχλνπο ζεκαληηθψλ πξνζηίκσλ. 



65 
 

 Οη Δλδννκηιηθέο πλαιιαγέο ινηπφλ, αλαθέξνληαη ζην θνξνινγηθφ –

νηθνλνκηθφ πιαίζην πνπ νξηνζεηείηαη θαη ζπλάκα ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα 

λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο φηαλ πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο, κία 

ή πεξηζζφηεξεο, δηεζλείο ή θαη εγρψξηεο, κε  νηθνλνκηθνχο ή εκπνξηθνχο 

φξνπο δηαθνξεηηθνχο απφ εθείλνπο πνπ ζα ίζρπαλ κεηαμχ κε ζπλδεδεκέλσλ 

πξνζψπσλ (αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ) ή κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ 

θαη ηξίησλ, νπνηαδήπνηε θέξδε ηα νπνία ρσξίο ηνπο φξνπο απηνχο ζα είραλ 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, αιιά ηειηθά δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ φξσλ (αξρή ίζσλ απνζηάζεσλ) 

θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα θέξδε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο 

νληφηεηαο  κφλνλ ζην βαζκφ πνπ δελ κεηψλνπλ ην πνζφ ηνπ θαηαβιεηένπ 

θφξνπ (Μνπζηάθεο, 2009). 

5.2.2 Οξζή Μεζνδνινγία θαη Δίδε Πξνεγθξίζεσλ Δλδννκηιηθώλ 

πλαιιαγώλ κε θνπό ηελ Μείσζε ηνπ Φαηλνκέλνπ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Γηαθζνξάο 

Οη πκθσλίεο Πξνθαζνξηζκέλσλ Σηκνινγήζεσλ (.Π.Σ.) ή φπσο 

δηεζλψο νλνκάδνληαη Advanced Pri ing Agreement είλαη ζπκθσλίεο κεηαμχ 

ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πξνζψπσλ (επηρεηξήζεσλ) θαη κίαο ή πεξηζζνηέξσλ 

Φνξνινγηθψλ Γηνηθήζεσλ (Σεξδάθνπ, 2014). Με απηέο θαζνξίδεηαη ε κέζνδνο 

θαη ζεηξά θξηηεξίσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο, ζχκθσλα κε ηελ αξρή 

ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ, κειινληηθψλ δηαζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ 

ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ θαη κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαθζνξάο. 

ηο ΗΠΑ γηα λα είλαη ζχλλνκεο κε ην εζσηεξηθφ δίθαην, έρνπλ ιάβεη ηε 

κνξθή απoθάζεσλ πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο. Σα 

παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ζπλαιιαγέο κεηαμχ εγρψξηαο επηρείξεζεο θαη 

κφληκεο εγθαηάζηαζήο ηεο ζηελ αιινδαπή θαζψο θαη γηα ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

κφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ησλ 

θεληξηθψλ ηνπο ή ζπλδεδεκέλσλ κε απηά πξνζψπσλ (Φνχληα, 2014).  

Οη ζπκθσλίεο απηέο παξέρνπλ αζθάιεηα ηφζν ζηηο επηρεηξήζεηο φζν 

θαη ζηηο θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο θαη απνθεχγνληαη καθξνρξφληεο θαη 
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θνζηνβφξεο δηθαζηηθέο δηακάρεο. Μπνξεί λα αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ επηρείξεζεο ή κέξνο απηψλ, ζπλήζσο 

επηδηψθνληαη γηα ζχλζεηεο ζπλαιιαγέο θαη φρη γηα απιέο, επίζεο ηζρχνπλ γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαθζνξάο. 

Αλαθεξφκελνη ζρεηηθά ινηπφλ θαη βάζεη ησλ παξαπάλσ ζηα είδε 

πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθψλ ηηκνινγήζεσλ, ζα ιέγακε πσο ηα 

είδε απηά αλαθέξνληαη ε Μνλνκεξήο  θαη ή Γηκεξήο – Πνιπκεξήο κέζνδνο. Η 

Μνλνκεξήο Μεζνδνινγία αθνξά κία εκεδαπή επηρείξεζε ή κφληκε 

εγθαηάζηαζε αιινδαπήο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα θαη ηηο Διιεληθέο 

Φνξνινγηθέο αξρέο (Διιεληθή Γεκνθξαηία, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 2012). 

Παξέρεη αζθάιεηα κφλν γηα ηελ ειιεληθή επηρείξεζε, δελ εμαζθαιίδεη ην 

αληηζπκβαιιφκελν ζπλδεδεκέλν πξφζσπν θαη δελ εγγπάηαη ηελ απνθπγή ηεο 

δηπιήο θνξνινγίαο δηφηη δελ δεζκεχεη ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ρσξψλ ζηηο 

νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο νη αληηζπκβαιιφκελνη. πληζηάηαη κφλν ζε 

πεξίπησζε πνπ ν αληηζπκβαιιφκελνο ηεο ειιεληθήο επηρείξεζεο είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζε ρψξα κε ηελ νπνία δελ πθίζηαηαη ζχκβαζε απνθπγήο 

δηπιήο θνξνινγίαο (Φνχληα, 2014 ). 

Η Γηκεξήο ή Πνιπκεξήο Μεζνδνινγία αθνξά κία εκεδαπή επηρείξεζε 

ή κφληκε εγθαηάζηαζε αιινδαπήο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα, έλα ή 

πεξηζζφηεξα ζπλδεδεκέλα κε απηή πξφζσπα ζηελ αιινδαπή ηηο Διιεληθέο 

Φνξνινγηθέο Αξρέο θαη ηηο Φνξνινγηθέο Αξρέο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ηα ζπλδεδεκέλα πξφζσπα (Διιεληθή Γεκνθξαηία, Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ, 2012). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε χπαξμε κε ηηο ρψξεο απηέο 

ζπκβάζεσλ απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο.  

Οη δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ δηεμάγνληαη 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Πξφηππνπ πκβάζεσλ ηνπ ΟΟΑ φπσο απηφ έρεη 

ελζσκαησζεί ζε θάζε ζχκβαζε απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο (Διιεληθή 

Γεκνθξαηία, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 2012). 
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5.2.3 Ννκηθό Πιαίζην πνπ Ιζρύεη ζηηο ΗΠΑ γηα ηηο Δλδννκηιηθέο 

πλαιιαγέο 

Η πξνέγθξηζε κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο πξνβιέπεηαη 

ζηηο ΗΠΑ απφ ηηο δηαηάμεηο ζρεηηθνχ άξζξνπ. „Οπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη ζην Νφκν, ζπλδεδεκέλα πξφζσπα, κφληκεο εγθαηαζηάζεηο 

αιινδαπήο επηρείξεζεο ζηηο ΗΠΑ, γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην θεληξηθφ, 

θαζψο θαη κε ηα ζπλδεδεκέλα πξφζσπα, ηνπ θεληξηθνχ ηνπο ζηελ αιινδαπή, 

θαζψο θαη κφληκεο εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαηεξεί ζηελ αιινδαπή επηρείξεζε 

δχλαληαη λα ππνβάινπλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα αίηεζε πξνέγθξηζεο ηεο 

κεζνδνινγίαο γηα ηελ ηηκνιφγεζε ζπγθεθξηκέλσλ κειινληηθψλ δηαζπλνξηαθψλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα (Σεξδάθνπ, 2014). 

χκθσλα κε ην λφκν επίζεο θαη κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαθζνξάο ζηηο ΗΠΑ, αληηθείκελν ηεο πξνέγθξηζεο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ απνηειεί ην ελδεδεηγκέλν ζχλνιν θξηηεξίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ.  

Σα θξηηήξηα απηά πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηε ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν 

ηεθκεξίσζεο, ηα ζηνηρεία ζχγθξηζεο ή αλαθνξάο θαη ηηο ζρεηηθέο 

πξνζαξκνγέο, θαζψο θαη ηηο θξίζηκεο παξαδνρέο γηα ηηο κειινληηθέο 

ζπλζήθεο. Αληηθείκελν ηεο πξνέγθξηζεο κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη θαη θάζε 

άιιν εμεηδηθεπκέλν δήηεκα πνπ αθνξά ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε 

ζπλδεδεκέλα πξφζσπα. 

εκεηψλεηαη επίζεο βάζεη λνκνινγίαο πσο νη ηηκέο ησλ ελδννκηιηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ηεο επηρείξεζεο, ηηο νπνίεο αθνξά ε απφθαζε πξνέγθξηζεο, 

ζεσξνχληαη φηη δελ δηαθέξνπλ απφ απηέο πνπ ζα είραλ ζπκθσλεζεί κεηαμχ 

αλεμάξηεησλ πξνζψπσλ, εθφζνλ ηεξνχληαη ηα νξηδφκελα ζηελ απφθαζε 

απηή. Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ ζπλαιιαγψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ 

αληηθείκελν ηεο πξνέγθξηζεο, πεξηνξίδεηαη ζηελ επαιήζεπζε, φηη ηεξήζεθαλ 

ηα νξηδφκελα ζηελ απφθαζε πξνέγθξηζεο θαη φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη 

παξαδνρέο, νη πεξηζηάζεηο θαη νη φξνη ζηηο νπνίεο απηή βαζίζηεθε (Φνχληα, 

2014). 
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Σέινο, πέξαλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηήξεζεο θαη δηαθχιαμεο ζηνηρείσλ 

πνπ επηβάιινληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ε 

επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα δηαθπιάζζεη ηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ απφθαζε πξνέγθξηζεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν 

πθίζηαηαη ππνρξέσζε δηαθχιαμεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θάζε θνξνινγηθνχ 

έηνπο ην νπνίν αθνξά ε απφθαζε πξνέγθξηζεο.  

Απνηειεί ινηπφλ γεγνλφο πσο θάζε επηρείξεζε ζηηο ΗΠΑ θαη κε ζθνπφ 

ηελ κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαθζνξάο, ζηελ πξνζπάζεηα κεγηζηνπνίεζεο 

ησλ θεξδψλ ηεο, επηδηψθεη – εμ νξηζκνχ- λα απμήζεη ηα έζνδά θαη λα κεηψζεη 

ηηο δαπάλεο ηεο (Μνπζηάθεο, 2009). Μεηαμχ ησλ δαπαλψλ πνπ επηδηψθεη λα 

κεηψζεη είλαη θαη απηή ησλ θνξνινγηθψλ ηεο βαξψλ (tax burben). 

ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, απηφ γίλεηαη κε θαηάιιειν θνξνινγηθφ 

ζρεδηαζκφ (tax planning) πνπ νδεγεί ζηελ εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ 

δπλαηνηήησλ γηα θνξναπνθπγή (tax  avoidance) θαη νηθνλνκηθή δηαθζνξά. 

Όκσο, ζην βαζκφ πνπ ηεο ην επηηξέπεηαη – απφ ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηνλ 

ειεγθηηθφ κεραληζκφ – ε επηρείξεζε θαηά θαλφλα, θνξνδηαθεχγεη. 

Πξνθεηκέλνπ πεξί νκίισλ, ν θνξνινγηθφο ζρεδηαζκφο δελ απνζθνπεί 

ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ ζε επίπεδν εηαηξίαο, αιιά ζε 

επίπεδν νκίινπ. Οη δπλαηφηεηεο επηηπρίαο απηνχ ηνπ ζηφρνπ απμάλνληαη ζε 

ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ φηαλ ε επηρείξεζε δξα κεκνλσκέλα, 

φηαλ δειαδή δελ αλήθεη ζε θάπνην φκηιν. Όηαλ κάιηζηα ν Όκηινο είλαη 

πνιπεζληθφο, νη δπλαηφηεηεο κείσζεο ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο είλαη αθφκε 

πεξηζζφηεξεο, ελψ νη δπλαηφηεηεο ησλ Φνξνινγηθψλ Άξρσλ (T x Authorities) 

λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα είλαη αθφκε πην πεξηνξηζκέλεο (Φνχληα, 

2014). 

Δπνκέλσο, ν φκηινο - εμ νξηζκνχ - επηδηψθεη ηε “κεηαθνξά” ησλ 

θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηνπ ζηε ρψξα ή ζηηο ρψξεο κε ηνλ κηθξφηεξν 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ή αθφκε θαη ζε ρψξεο πνπ δελ έρνπλ ρακεινχο 

νλνκαζηηθνχο ζπληειεζηέο, φκσο παξέρνπλ δειεαζηηθά θνξνινγηθά θίλεηξα 

(tax incentive pl ns), πνπ βαζίδνληαη ζην κέγεζνο ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ, 

γηα ηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ρακειφηεξνπο 
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πξαγκαηηθνχο ζπληειεζηέο (effe tive r tes) (Σεξδάθνπ, 2014). 

Αληίζηνηρα ινηπφλ, ζα ιέγακε πσο ππάξρεη πάληα ε δπλαηφηεηα ηα 

θέξδε λα νδεγεζνχλ ζε θάπνην Φνξνινγηθφ Παξάδεηζν (T x He ven) θαη λα 

απνθχγνπλ ηειείσο ή ζρεδφλ ηειείσο ηε θνξνιφγεζε, πξνο δεκηά φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ Φνξνινγηθψλ Αξρψλ. Να γηαηί - θάπνηεο θνξέο - νη ρψξεο, 

ηφζν ηεο ηηκνινγνχζαο, φζν θαη ηεο ηηκνινγνχκελεο επηρείξεζεο, 

ελδηαθέξνληαη απφ θνηλνχ λα κπεη θάπνηα ηάμε ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

πνιπεζληθψλ νκίισλ (United N tions Pr  ti  l M nu l on Tr nsfer Pri ing for 

Developing Countries, 2013). 

ηα πιαίζηα κηαο νξζήο θαη άξηηαο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θαη κε 

ζθνπφ ηελ απνθπγή νηθνλνκηθήο δηαθζνξάο, έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζεκεία 

γηα ηηο δηαζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο φπσο απηέο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ 

ζρεηηθφ Νφκν, πξνθχπηνπλ ππνρξεψζεηο ηφζν ζρεηηθά κε ηηο ελδννκηιηθέο 

ζπλαιιαγέο φζν θαη κε ηελ ππνθεθαιαηνδφηεζε - thin capitalization 

(Μνπζηάθεο, 2009). 

 Οη Δλδννκηιηθέο πλαιιαγέο ινηπφλ θαη κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δηαθζνξάο, αλαθέξνληαη ζην θνξνινγηθφ –νηθνλνκηθφ πιαίζην 

πνπ νξηνζεηείηαη θαη ζπλάκα ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα λνκηθά πξφζσπα ή 

λνκηθέο νληφηεηεο φηαλ πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο, κία ή πεξηζζφηεξεο, 

δηεζλείο ή θαη εγρψξηεο, κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Νφκνπ 

κε  νηθνλνκηθνχο ή εκπνξηθνχο φξνπο δηαθνξεηηθνχο απφ εθείλνπο πνπ ζα 

ίζρπαλ κεηαμχ κε ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ (αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ) ή 

κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ θαη ηξίησλ, νπνηαδήπνηε θέξδε ηα νπνία 

ρσξίο ηνπο φξνπο απηνχο ζα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην λνκηθφ πξφζσπν 

ή λνκηθή νληφηεηα, αιιά ηειηθά δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιφγσ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ φξσλ (αξρή ίζσλ απνζηάζεσλ) θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα θέξδε 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο  κφλνλ ζην βαζκφ πνπ δελ 

κεηψλνπλ ην πνζφ ηνπ θαηαβιεηένπ θφξνπ (Μνπζηάθεο, 2009). 
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5.3 Η Δθαξκνγή ηνπ Όξνπ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηηο ΗΠΑ κε 

θνπό ηελ Μείσζε Φαηλνκέλσλ Οηθνλνκηθήο Γηαθζνξάο 

5.3.1 Η Έλλνηα θαη ν Οξηζκόο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 

Δπηρεηξήζεηο ζηηο ΗΠΑ 

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε είλαη ην ζχλνιν 

ησλ θαλφλσλ πνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηηο εηαηξίεο  θαη ξπζκίδνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ  ζε ζρέζε κε ηνπο ηδηνθηήεο ησλ 

εηαηξηψλ.. 

Δληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ην βαζηθφ πξφβιεκα 

ηνπ εληνιέα- εληνινδφρνπ κπνξεί λα επηιπζεί θαη γεληθφηεξα λα πξνζεγγηζζεί 

κέζα απφ ην ζχζηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο (Bhagat, Bolton, 2008). Με 

απιά δειαδή ιφγηα, κπνξεί λα αλαθεξζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα 

ινγνδνηνχλ κε αμηφπηζην ηξφπν ζηνπο ηδηνθηήηεο θαη επελδπηέο κηαο 

επηρείξεζεο. Μέζα απφ ην ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, είλαη επίζεο 

εχθνιν λα δηαζθαιηζζνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ησλ 

δηαρεηξηζηψλ, αθνχ ζε φινπο είλαη γλσζηφ φηη είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη σο 

ζπγθξνπφκελα θαη δηαθνξεηηθά (Solomon, 2010).  

Έηζη ινηπφλ, πέξα απφ ηελ δηαζθάιηζε απηή, ην ζχζηεκα ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο κπνξεί θαη ηα επζπγξακκίδεη έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην 

θαιχηεξν επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη λα ππάξρεη κηα ζρεηηθή 

θεξδνθνξία. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην ζχζηεκα απηφ, 

είλαη φηη ζεσξείηαη θαζνιηθφ.  

Ωο εθ ηνχηνπ, θξίζηκεο θαη ζπνπδαίεο δηαδηθαζίεο ζε κηα αλεπηπγκέλε 

θνηλσλία θαη ρψξα απνηεινχλ ε πξνζηαζία κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαη εηδηθά απηψλ  ηεο κεηνςεθίαο 

θαη ε ελίζρπζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ζην λα είλαη απνηειεζκαηηθά ζε 

φηη αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Βάζεη ησλ αλσηέξσ ινηπφλ, ν αλεξρφκελνο θφζκνο 

αληηκεησπίδεη ην αληηθείκελν ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο σο κηα πξφθιεζε 
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θαη εηδηθφηεξα νη πξψελ θεληξηθά ζρεδηαζκέλεο νηθνλνκίεο (Λαδαξίδεο, 

∆ξπκπέηαο, 2011). 

5.3.2 Αλάιπζε πλόινπ Αξρώλ πνπ Γηέπνπλ ηελ Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε κε θνπό ηελ Δμάιεηςε Φαηλνκέλσλ Οηθνλνκηθήο 

Γηαθζνξάο 

Αλαθεξφκελνη ζηηο αξρέο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαθζνξάο, απηέο ηαπηίδνληαη κε ηελ ζσζηή θαη ππεχζπλε ιεηηνπξγία, 

νξγάλσζε, δηνίθεζε θαη έιεγρν ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο (Λαδαξίδεο, 

∆ξπκπέηαο, 2011). Οη ζηφρνη ηεο θάζε επηρείξεζεο ζπλήζσο αλαθέξνληαη σο 

καθξνπξφζεζκνη θαη απνζθνπνχλ ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο θαζψο 

θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

πξνο ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε (Solomon, 2010).  

Θα πξέπεη αληίζηνηρα λα ζεκεησζεί πσο νη εηαηξηθνί ζηφρνη βξίζθνληαη 

ζε άκεζε εμάξηεζε κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη κε ηνλ ηξφπν φπνπ ε 

κνξθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθπβέξλεζεο, επεξεάδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο θαη κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαθζνξάο (Drobetz et 

al, 2004). Ο ηξφπνο βέβαηα κε ηνλ νπνίν νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο ηίζεληαη θαη 

επηηπγράλνληαη αληίζηνηρα, ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη κε απηήλ ηεο 

δηαθπβέξλεζεο. Σαπηφρξνλα, πηνζεηνχληαη ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο θαη 

απνηίκεζεο θηλδχλσλ θαη ην πην ζεκαληηθφ, νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα 

πξνζηαηεπζνχλ ηα ζπκθέξνληα θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θάζε 

επηρείξεζεο.  

Έλα πιήξεο θαη ζχγρξνλν κνληέιν εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη κε 

ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαθζνξάο, έρεη ζεζπηζζεί  απφ δηάθνξεο 

επηρεηξήζεηο ζηηο κέξεο καο, νη νπνίεο φκσο θαηαιήγνπλ ζηελ εθαξκνγή ελφο, 

κάιινλ, ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ. Σν κνληέιν απηφ αλαθέξεη σο βαζηθέο 

αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαθζνξάο: (Λαδαξίδεο, ∆ξπκπέηαο, 2011): 
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 Πξνζηαζία θαη ζεβαζκφ ζηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ, θαζψο 

θαη ζηα ζπκθέξνληά ηνπο 

 Γεκηνπξγία δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ην νπνίν λα κπνξεί λα 

πιεξνί ηηο δηαδηθαζίεο δηαρσξηζκνχ θαη αλεμαξηεζίαο ζε φηη 

αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ απφ ηα φξγαλα δηνίθεζεο 

 Ιθαλφηεηα δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα κπνξεί λα εμηζνξξνπεί φια 

ηα πξνζφληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζηειερψλ κε ηηο απαηηήζεηο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο 

 Γεκηνπξγία ζπζηεκάησλ αληακνηβήο θαη αμηνιφγεζεο έηζη ψζηε 

ηα εηαηξηθά ζηειέρε λα είλαη ζε ζέζε λα επηηπγράλνπλ ηνπο 

ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο. 

 Τπνζηήξημε θιίκαηνο δηαθάλεηαο, αθεξαηφηεηαο θαη 

ππεπζπλφηεηαο ζε φηη αθνξά ηελ ιήςε απνθάζεσλ 

 Δηαηξηθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο λα κπνξνχλ λα απεηθνλίδνπλ ηελ 

θαζεκεξηλή εξγαζία αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ελφο ζσζηνχ θαη 

απνηειεζκαηηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απέλαληη ζε λέεο 

πξνθιήζεηο θαη θηλδχλνπο 

 Δπαξθείο θαη ζσζηέο πιεξνθνξίεο κε ην αληίζηνηρν ζχζηεκα 

νξζψλ θαη έγθαηξσλ πιεξνθνξηψλ απέλαληη ζηελ επελδπηηθή 

θνηλφηεηα θαη ζην επξχ θνηλφ 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα θνηλσληθήο επζχλεο. 

χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, φινη νη ππάιιεινη 

ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ππεχζπλνη θαη επαηζζεηνπνηεκέλνη 

απέλαληη ζε πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία εκπίπηνπλ ζηελ αληίιεςή 

ηνπο αιιά θαη ζηελ ζρεηηθή απαγφξεπζε ρξήζεο εθείλσλ πνπ «πιήηηνπλ» ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά (Drobetz et al, 2004).  

Δπίζεο, ε επαγγεικαηηθή δενληνινγία  πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε πςειφ 

επίπεδν κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. 

Η εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ ππαιιήισλ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο δενληνινγία θαη κε ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο δεκφζηεο 

αξρέο. εκαληηθφ ηέινο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ε θάζε εηαηξεία πξέπεη λα 

πξνσζεί ηελ ζρέζε θαη ηελ ζπλεξγαζία ηεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε 
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φινπο φζνπο βξίζθνληαη ζηελ αγνξά ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί (Brown, Caylor, 

2005).  

Αληίζηνηρα, ζα πξέπεη λα πξνσζεί ζπλερψο λέα πξντφληα ζηελ αγνξά 

ή θαη ππεξεζίεο, ψζηε ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη, λα εκθαλίδεηαη σο 

άθξσο ηθαλνπνηεκέλν. Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα πηζηεχεη φηη είλαη έηνηκε λα 

ιεηηνπξγήζεη ηθαλνπνηεηηθά, αθνχ πξψηα έρεη δεκηνπξγήζεη ην παξαπάλσ 

πιαίζην εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.  

Μφλν ηφηε ζα είλαη ζε ζέζε λα ζεσξείηαη άθξσο αληαγσληζηηθή, λα 

δηαηεξήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ ηεο θαη λα πξνσζήζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ ηεο. Πξέπεη επίζεο λα βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερή 

επαγξχπλεζε, ψζηε λα δχλαηαη λα πξάηηεη δηεζλή αλαζθφπεζε ησλ 

παξαπάλσ πξαθηηθψλ, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλνκνινγεί 

κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο.  

Σαπηφρξνλα φκσο, ε θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη θαη ηηο 

θαιχηεξεο πξαθηηθέο ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα Ιαηξηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο 

Ηζηθήο Γενληνινγίαο. χκθσλα κε ηελ εηαηξεία ε εθαξκνγή ησλ Αξρψλ ηεο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, είλαη ε κνλαδηθή ιχζε ζην λα  κεγηζηνπνηεζεί ε 

απνδνηηθφηεηα ηεο πεξηνπζίαο αιά θαη ε αλάπηπμή ηεο.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δηαηεξεζεί θαη ε εκπηζηνζχλε απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα. Έηζη ινηπφλ ελ θαηαθιείδη ζηελ παξνχζα ελφηεηα, 

νη Αξρέο πνπ ζα πξέπεη ηεξνχληαη απφ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα κηα 

ζσζηή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαθζνξάο, είλαη νη εμήο: (Omran, Bolbol, Fatheldin, 2008): 

 χλζεζε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε αλάινγεο αξκνδηφηεηεο  

 Λεηηνπξγία ζπκβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ θαη ζπκβνπιίσλ 

 Ιζφηηκε πξφζβαζε κεηφρσλ ζε εηαηξηθά ζηνηρεία 

 ρέζε κεηφρσλ  

 Σήξεζε Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ γχξσ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο εηαηξείαο 

 Γηαθάλεηα ζε νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη απνθάζεηο.   
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Κεθάιαην 6 – πκπεξάζκαηα Έξεπλαο 

Ωο Γηαθζνξά νξίδεηαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

αζέκηηα κέζα, κε ζθνπφ ηελ παξαβίαζε ησλ λφκσλ (κε δσξνδνθίεο, 

εμππεξεηήζεηο, πξνζθνξέο θ.ι.π.) γηα ηδησηηθφ φθεινο (Αιεμηάδε, 2000). Η 

δηαθζνξά είλαη έλα ζχλζεην θαη πνιχπιεπξν θαηλφκελν κε πνιιαπιά αίηηα θαη 

αηηηαηά, θαζψο ιακβάλεη δηάθνξεο κνξθέο θαη ιεηηνπξγίεο ζε δηάθνξα πιαίζηα. 

Σν θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο θπκαίλεηαη απφ κηα μερσξηζηή πξάμε κηαο 

πιεξσκήο πνπ αληίθεηηαη ζην λφκν κέρξη ηελ ελδεκηθή δπζιεηηνπξγία ελφο 

πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Οηθνλνκηθή δηαθζνξά είλαη απηή πνπ πξνθχπηεη απφ παξάλνκν 

νηθνλνκηθφ φθεινο θαη είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε κνξθή δηαθζνξάο. Κνηλσληθή 

δηαθζνξά είλαη ε κνξθή δηαθζνξάο πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα ράξε ή 

δηεπθφιπλζε ή εμππεξέηεζε, φρη απαξαίηεηα παξάλνκε αιιά γίλεηαη κε ηελ 

πξνζδνθία ηεο αληαπφδνζεο (Κάηζηνο, 2008). 

  Αλαθεξφκελνη ζηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο απφ ην 2008 θαη έπεηηα, ζα ιέγακε πσο επηρεηξείηε λα απνδψζνπκε 

ηνλ φξν Οικονομικήρ Κπίζηρ, σο λα πξφθεηηαη γηα κηα πεξίνδν αηζζεηήο θαη 

δηαξθνχο κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ 

κεγεζψλ καθξννηθνλνκίαο φπσο ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ΑΔΠ, πηψζεσλ ησλ 

ηηκψλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ, επελδχζεσλ αιιά θαη ηεο απαζρφιεζεο 

(Correa, Iootty, 2010). 

Απνηειεί γεγνλφο ζηηο κέξεο καο πσο ε έλλνηα ηεο δηαθζνξάο θαη ην 

νηθνλνκηθφ έγθιεκα, σο κία απφ ηηο κνξθέο εγθιήκαηνο θαη αληηθνηλσληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, έρεη ιάβεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεκαληηθή δηάζηαζε θαη 

απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο εθηξνπήο ζηηο 

ΗΠΑ.  

Η έλλνηα ηεο δηαθζνξάο θαη ηo νηθνλνκηθφ έγθιεκα δελ έρεη ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά κε ην θνηλφ πνηληθφ έγθιεκα, ην απνθαινχκελν έγθιεκα ηνπ 

δξφκνπ (street  rime), θαη ε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ε αληηκεηψπηζή ηνπ 

έγθεηηαη ζηελ χπαξμε απνηειεζκαηηθψλ ξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ, επέιηθησλ 
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ειεγθηηθψλ θαη δησθηηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ηεο πξνζδνθίαο ηνπ θφζκνπ 

φηη ε πξνζδνθίαο ηνπ θφζκνπ φηη νη πινχζηνη θαη νη νηθνλνκηθά δπλαηνί δελ ζα 

έρνπλ επθαηξίεο λα εγθισβίδνπλ ηελ θνηλσλία θαη λα δηαθεχγνπλ ηεο 

ζχιιεςεο θαη ηηκσξίαο.  

Φνξνδηαθπγή είλαη θάζε παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ, κε ηελ νπνία επηδηψθεη ηε κείσζε ηεο θνξνινγηθήο ηνπ 

επηβάξπλζεο ή απνθπγή θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ πνπ ηνπ έρεη βεβαησζεί. Η 

θνξνδηαθπγή, πνπ δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ θνξναπνθπγή, 

ηαπηίδεηαη κε ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ ηζρπφλησλ 

θνξνινγηθψλ λφκσλ, φπσο πρ παξάιεηςε ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήισζεο ή 

ππνβνιή αλαθξηβψλ δειψζεσλ ή εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ 

(Αιεμηάδε, 2000).  

Η χπαξμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο σο έλλνηα ηεο 

δηαθζνξάο ζηηο ΗΠΑ, έρεη ηεξάζηηεο αξλεηηθέο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο. Γεκηνπξγεί άληζε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ θαη ζηεξεί 

ην Γεκφζην απφ ζεκαληηθνχο πφξνπο, ηνπο νπνίνπο, πξνθείκελνπ λα ηνπο 

εμαζθαιίζεη, επηβάιιεη λέεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο ζ‟ εθείλνπο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα απνθχγνπλ ηε θνξνιφγεζε. Έηζη, επηδεηλψλνληαη νη 

πιεζσξηζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη νη καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο, ηδηαίηεξα, 

ζε πεξηφδνπο χθεζεο θαη εθαξκνγήο ζηαζεξνπνηεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

(ζπγθξάηεζεο αχμεζεο ησλ κηζζψλ θαη εηζνδεκάησλ) (Κάηζηνο, 2008). 

 Με ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο ησλ πνιηηψλ ζε κηα 

θνηλσλία αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο κέζσ ηεο 

έλλνηαο ηεο νηθνλνκηθήο δηαθζνξάο, ε θάζε πνιηηηθή αξρή θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ΗΠΑ, επηρεηξεί λα εθαξκφδεη θαη λα αλαπηχζζεη ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία σο εμήο (Κάηζηνο, 2008)  

 Σελ εθπφλεζε ζπλήζσο ελφο Δζληθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Καηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο κε ζπγθεληξσκέλεο δξάζεηο θαη 

κεηξήζηκνπο ζηφρνπο  

 Σελ θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Δηζαγγειέα Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο, 

http://www.euretirio.com/2010/06/foros.html
http://www.euretirio.com/2010/07/plithorismos.html
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ν νπνίνο είλαη αλψηεξνο εηζαγγειηθφο ιεηηνπξγφο θαη έρεη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα αξκνδηφηεηα ζε νιφθιεξε ηε ρψξα λα δηελεξγεί 

πξναλαθξηηηθέο πξάμεηο θαζψο θαη λα επνπηεχεη, λα ζπληνλίδεη θαη λα 

θαζνδεγεί ηε δηελέξγεηα αλαθξηηηθψλ πξάμεσλ. 

 Σελ χπαξμε νξζήο αλαδηάξζξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ θαη ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ ησλ Αξρψλ θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ. 

 Δπίζεο λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκςεθηζκνχ ησλ απαηηήζεσλ 

νθεηιέηε ηνπ Γεκνζίνπ, έλαληη ησλ νθεηιψλ ηνπ πξνο απηφ, ν νπνίνο 

δχλαηαη λ‟ αληηηαρζεί ζε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απηφο έρεη 

βεβαία ρξεκαηηθή απαίηεζε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, εθθαζαξηζκέλε θαη 

απνδεηθλπφκελε απφ ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε ή απφ δεκφζην 

έγγξαθν. Ο ζπκςεθηζκφο πξνηείλεηαη κε δήισζε ηνπ νθεηιέηε πνπ ζα 

ππνβάιιεηαη ζηε θνξνινγηθή αξρή ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

είζπξαμε ηνπ ρξένπο 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλσηέξσ αλάιπζε, ν ξφινο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο γηα έλα ζχλνιν κεξψλ κε έλλνκν 

ζπκθέξνλ θαη κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, απαηηεί ηελ 

χπαξμε ελφο θαλνληζηηθνχ θαη ειεγθηηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα εγγπάηαη ηελ 

πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο απηήο.  

Η ζχκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε δηαθζνξά απνηειεί ηελ πην 

πξφζθαηε δηεζλή πξνζπάζεηα. Σνχηε άλνημε γηα ππνγξαθή ην 2003, ηέζεθε 

ζε ηζρχ ην 2005 θαη έρεη ππνγξαθεί κάιηζηα θαη απφ ηελ Δ.Δ. Θεσξείηαη ην 

πιένλ επξχ – απφ άπνςε αληηθεηκέλνπ – θαη θηιφδνμν δηεζλέο λνκηθφ 

εξγαιείν. Πξνβιέπεη ηξεηο θεληξηθνχο άμνλεο δξάζεο (ηελ πξφιεςε – 

θεθάιαην ΙΙ, ηελ πνηληθή θαηαζηνιή – θεθάιαην ΙΙΙ θαη ηε δηεζλή ζπλεξγαζία – 

θεθάιαην ΙV), πνπ αιιεινζπκπιεξψλνληαη κεηαμχ ηνπο (Γηαινχξε, 2007). 

Σέινο, απνηειεί γεγνλφο πσο θάζε επηρείξεζε, ζηελ πξνζπάζεηα 

κεγηζηνπνίεζεο ησλ θεξδψλ ηεο, επηδηψθεη -εμ νξηζκνχ- λα απμήζεη ηα έζνδα 

θαη λα κεηψζεη ηηο δαπάλεο ηεο (Μνπζηάθεο, 2009). Μεηαμχ ησλ δαπαλψλ πνπ 

επηδηψθεη λα κεηψζεη είλαη θαη απηή ησλ θνξνινγηθψλ ηεο βαξψλ (t x burden). 
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ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, απηφ γίλεηαη κε θαηάιιειν θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ 

(t x pl nning) πνπ νδεγεί ζηελ εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ γηα 

θνξναπνθπγή (t x  void n e). Όκσο, ζην βαζκφ πνπ ηεο επηηξέπεηαη - απφ 

ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηνλ ειεγθηηθφ κεραληζκφ - ε επηρείξεζε, θαηά θαλφλα, 

θνξνδηαθεχγεη. 
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