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Δπραξηζηίεο 

 
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ Ηνξδάλε 

Διεπζεξηάδε,  φπσο επίζεο ηνπο θαζεγεηέο κνπ Θενθάλε Καξαγηψξγν θαη Γεψξγην 
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Abstract 

 

Tackling the informal economy is an issue of great concern in recent years for 

governments worldwide. In Greece because of the unprecedented economic crisis, 

efforts have been made and taken measures to reduce it. The purpose of this study is to 

demonstrate the importance of the phenomenon of the informal economy as one that 

exists worldwide, but particularly in Greece. Analyzes the causes, consequences and 

proposed by international and Greek literature ways of coping with this phenomenon, as 

well as the methods and the gray economy assessment models, while examines the 

correlation of the phenomenon with tax evasion and corruption. For research needs 

created questionnaire, which was distributed to people working in the port of 

Thessaloniki, and the data were analyzed by statistical methods. The results largely 

confirmed the theoretical framework that exists for the informal sector, as showed that 

most perceive that the gray economy is a serious problem for the country, while 

agreeing to the maximum extent with the international literature on the causes, 

consequences and suggestions to address the phenomenon. 
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V 

Πεξίιεςε 

 

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη έλα δήηεκα πνπ απαζρνιεί έληνλα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηηο θπβεξλήζεηο δηεζλψο. ηελ Διιάδα ιφγσ θαη ηεο πξσηφγλσξεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο θαη έρνπλ ιεθζεί κέηξα γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα θαηαδείμεη ηε ζπνπδαηφηεηα 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξανηθνλνκίαο σο έλα πξφβιεκα πνπ πθίζηαηαη παγθνζκίσο, 

αιιά θαη εηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα. Αλαιχνληαη ηα αίηηα, νη ζπλέπεηεο θαη νη 

πξνηεηλφκελνη απφ ηε δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ, θαζψο επίζεο νη κέζνδνη θαη ηα κνληέια εθηίκεζεο ηεο παξανηθνλνκίαο, 

ελψ εμεηάδεηαη θαη ε ζπζρέηηζε ηνπ θαηλνκέλνπ κε ηε θνξνδηαθπγή θαη ηε δηαθζνξά. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθε εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν δηαλεκήζεθε ζε 

αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζην ιηκέλα Θεζζαινλίθεο, ελψ έγηλε αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ κε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο. Σα απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ πθίζηαηαη γηα ηελ παξανηθνλνκία, θαζψο έδεημαλ φηη νη 

πεξηζζφηεξνη αληηιακβάλνληαη φηη ε παξανηθνλνκία είλαη έλα ζνβαξφ πξφβιεκα γηα ηε 

ρψξα, ελψ ζπκθσλνχλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηα 

αίηηα, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Παξανηθνλνκία, Διιάδα, Φνξνδηαθπγή, Γηαθζνξά, Δξσηεκαηνιφγην 
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Κεθάιαην 1 

Θεσξεηηθό Πιαίζην 

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

Σν θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη έλα ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ πθίζηαηαη δηεζλψο 

θαη ζρεδφλ φιεο νη ρψξεο θαηαβάιινπλ ζνβαξέο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ θαη 

ηελ εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ. Οη πεξηζζφηεξεο θνηλσλίεο θαηαβάιινπλ επίκνλεο 

πξνζπάζεηεο θαη ιακβάλνπλ κέηξα πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο γηα ηνλ έιεγρν ησλ  

δξαζηεξηνηήησλ πνπ θηλνχληαη ζηελ παξανηθνλνκία.  

 

Παξφιν πνπ ε παξανηθνλνκία πθίζηαηαη εδψ θαη δεθαεηίεο, κφλν θαηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα έρνπλ γίλεη αμηφινγεο έξεπλεο θαη κειέηεο γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, 

ησλ αηηηψλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπ. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ θαηαγξάθεηαη θαη δελ ειέγρεηαη, αιιά θαη 

φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο βαίλεη απμαλφκελν επεξεάδνληαο θξίζηκεο παξακέηξνπο ηεο 

νηθνλνκηθήο δσήο, νδήγεζε ηηο θπβεξλήζεηο, ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο αιιά θαη 

εξεπλεηέο απφ φιν ηνλ θφζκν λα αζρνιεζνχλ κε ηελ κειέηε θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπ 

θαηλνκέλνπ. Τπάξρνπλ σζηφζν αξθεηέο δπζθνιίεο ζηελ αθξηβή θαηαγξαθή θαη 

πξνζδηνξηζκφ ηεο έθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θηλνχληαη ζηελ παξανηθνλνκία 

εμαηηίαο αθξηβψο ηεο θχζεο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο φζνη εκπιέθνληαη ζε 

απηέο επηζπκνχλ λα παξακείλνπλ εθηφο επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ. Γη’ απηφ ην ιφγν 

ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηνπο νξηζκνχο, ηα αίηηα, αιιά θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηεο παξανηθνλνκίαο, θαζψο κφλν εθηηκήζεηο κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ.       

 

1.2 Οξηζκόο ηεο παξανηθνλνκίαο 

 

Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζπγθιίλνπλ ζηνλ παξαθάησ νξηζκφ γηα ηελ παξανηθνλνκία: 

είλαη φιεο νη ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζην Αθαζάξηζην 

Δζληθφ Πξντφλ αιιά δελ θαηαγξάθνληαη. Απηφο είλαη ν νξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

Schneider (1994) θαη κε ηνλ νπνίν ζπκθσλνχλ θαη νη Feige (1989, 1994), Frey and 

Werner Pommerehne (1984), Herald Lubell (1991), ελψ ν Philip Smith (1994) ηελ 

νξίδεη σο ηελ “παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, λφκηκσλ ή παξάλνκσλ πνπ δηέπεηαη 

απφ ηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο αιιά δηαθεχγεη ηεο θαηαγξαθήο ησλ επίζεκσλ 
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εθηηκήζεσλ ηνπ ΑΔΠ”. Καηά ηνλ Tanzi (1980) “παξανηθνλνκία είλαη ην αθαζάξηζην 

εζληθφ πξντφλ, ην νπνίν επεηδή δελ δειψλεηαη θαζφινπ ή δειψλεηαη ελ κέξεη, δελ 

κεηξηέηαη απφ ηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο”. Καηά ηνπο Βαβνχξα θαη Κνπηξή (1991) 

“παξανηθνλνκία είλαη νη νηθνλνκηθέο εθείλεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ελψ 

δεκηνπξγνχλ εηζνδήκαηα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη επνκέλσο ζα έπξεπε λα 

θαηαγξάθνληαη ζηηο ζηαηηζηηθέο εθηηκήζεηο ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, φπσο είλαη ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ ή ην αθαζάξηζην εζληθφ 

πξντφλ, εμαηηίαο ηεο κεξηθήο ή νιηθήο απφθξπςεο ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο 

ππεξεζίεο, ή εμαηηίαο αδπλακηψλ ησλ ηειεπηαίσλ, είλαη δπλαηφ λα κελ πεξηιακβάλνληαη 

ζηηο επίζεκεο εθηηκήζεηο ηεο”. 

 

Καζψο νη αλσηέξσ νξηζκνί αθήλνπλ πνιιέο απνξίεο, ν παξαθάησ πίλαθαο καο δίλεη κηα 

θαιχηεξε εηθφλα γηα ηνλ ζαθέζηεξν πξνζδηνξηζκφ ηεο λφκηκεο θαη ηεο παξάλνκεο 

νηθνλνκίαο (ή παξανηθνλνκίαο): 

 

Πίλαθαο 1: Καηεγνξηνπνίεζε ηχπσλ δξαζηεξηνηήησλ παξανηθνλνκίαο
 

Δίδνο 

Γξαζηεξηόηεηαο 

Υξεκαηηθέο πλαιιαγέο Με Υξεκαηηθέο πλαιιαγέο 

Παξάλνκεο 

Γξαζηεξηόηεηεο 

Δκπφξην θιεκκέλσλ αγαζψλ, εκπφξην 

θαη παξαγσγή λαξθσηηθψλ, πνξλεία, 

ηδφγνο, ιαζξεκπφξην, απάηεο, λνζεία 

Αληαιιαγέο λαξθσηηθψλ, θιεκκέλσλ 

αγαζψλ, ιαζξαίσλ, παξαγσγή ή 

θαιιηέξγεηα λαξθσηηθψλ γηα ηδία 

ρξήζε, θινπή γηα ηδία ρξήζε 

 Φνξνδηαθπγή Φνξναπνθπγή Φνξνδηαθπγή Φνξναπνθπγή 

Νόκηκεο 

Γξαζηεξηόηεηεο 

Αδήισην εηζφδεκα 

απφ 

απηναπαζρφιεζε, 

εκεξνκίζζηα-κηζζνί 

θαη πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία απφ 

αδήισηε εξγαζία 

πνπ ζρεηίδεηαη κε 

λφκηκεο ππεξεζίεο 

θαη αγαζά 

Δθπηψζεηο πξνο 

εξγαδφκελνπο, 

πξφζζεηεο 

παξνρέο 

Αληαιιαγέο 

λφκηκσλ 

ππεξεζηψλ θαη 

αγαζψλ 

Όιεο νη εξγαζίεο 

ηχπνπ “θάλην 

κφλνο ζνπ” θαη ε 

αιιεινβνήζεηα 

κεηαμχ γλσζηψλ 

θαη θίισλ 

Πεγή: Lippert and Walker (1997, ζ. 5) κε πξφζζεηεο επεμεγήζεηο 

 



3 

Απφ ηνλ πίλαθα γίλεηαη ζαθέο φηη ε παξανηθνλνκία πεξηιακβάλεη αδήισην εηζφδεκα 

απφ ηελ παξαγσγή λφκηκσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, είηε απφ ρξεκαηηθέο είηε απφ κε 

ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο – θαη έηζη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ γεληθά ζα θνξνινγνχληαλ αλ θαηαγξάθνληαλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Έλαο πην 

αθξηβήο νξηζκφο θαίλεηαη αξθεηά δχζθνινο, αλ φρη αδχλαηνο θαζψο ε παξανηθνλνκία 

εμειίζζεηαη ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πξνζαξκνδφκελε ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη 

ηηο γεληθφηεξεο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο. 

 

Οη Βαβνχξαο θαη Μαλσιάο (2004) ζην έξγν ηνπο “Ζ παξανηθνλνκία ζηελ Διιάδα θαη 

ηνλ θφζκν” ζεσξνχλ φηη ε παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηδία ρξήζε ή ζην 

πιαίζην εζεινληηθήο δξάζεο δελ είλαη αληηθείκελν παξανηθνλνκίαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

απηέο εληάζζνληαη ζηελ άηππε νηθνλνκία, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηηο κε ξπζκηδφκελεο 

απφ ην κεραληζκφ ηεο αγνξάο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αλαθέξνληαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηα παξαδείγκαηα φπνπ θάπνηνο θηίδεη ή επηζθεπάδεη κφλνο ηνπ ην ζπίηη 

ηνπ, ε εζεινληηθή θαη ρσξίο ακνηβή δξαζηεξηφηεηα γηα θηιαλζξσπηθνχο, αζιεηηθνχο, 

ζξεζθεπηηθνχο, πνιηηηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ζθνπνχο. 

 

Έηζη νη βαζηθέο δηαθξίζεηο ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο νξίδνληαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα: 

 

    

  

 

 

 

 

 

Πεγή: Βαβνχξαο – Μαλσιάο (2004) “Η παξανηθνλνκία ζηελ Ειιάδα θαη ηνλ θόζκν” 

 

Γηάγξακκα 1: Οη δηαθξίζεηο ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 

 

Συνολικι οικονομικι δραςτθριότθτα 

Επίςθμθ Οικονομία 

Καταγραφόμενο ι 

μετροφμενο ι επίςθμο 

ΑΕΠ 

Παραοικονομία 

Μθ καταγραφόμενο 

ΑΕΠ ι διαφεφγουςα 

οικονομικι 

δραςτθριότθτα 

Άτυπθ Οικονομία 

Οικονομικι 

δραςτθριότθτα μθ 

περιλαμβανόμενθ ςτο 

ΑΕΠ κατά ςυνκικθ 
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1.3 Αηηίεο θαη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο παξανηθνλνκίαο 

 

Οη παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη πνιπάξηζκνη 

θαη κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε 2 θχξηεο θαηεγνξίεο: i) θαζαξά νηθνλνκηθνί 

παξάγνληεο θαη ii) άιινη παξάγνληεο, θνηλσληθνί, ςπρνινγηθνί, δηνηθεηηθνί, θ.α. Ζ 

ζρεηηθή ζπνπδαηφηεηα θάζε παξάγνληα δηαθέξεη ζην επίπεδν ηεο θάζε ρψξαο, αιιά νη 

ζεκαληηθφηεξνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο αλαιχνληαη ακέζσο παξαθάησ: 

 

α) Σν κέγεζνο ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο θαη ησλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο 

ε φιεο ηηο έξεπλεο, σο ε ζεκαληηθφηεξε αηηία γηα ηελ παξανηθνλνκία ζεσξείηαη 

ην χςνο ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο θαη ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. Οη πςεινί θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο άκεζεο θαη έκκεζεο 

θνξνινγίαο σζνχλ επηρεηξήζεηο θαη εξγαδφκελνπο ζηελ απφθξπςε εηζνδεκάησλ 

γηα ηελ απνθπγή θαηαβνιήο ησλ αλαινγνχλησλ θφξσλ. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

θνξνδηαθπγήο ζρεηίδεηαη κε ηελ απφθξπςε εηζνδεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

κηα δεχηεξε απαζρφιεζε, απφ απηναπαζρφιεζε, ή απφ ζπκθσλία δχν ζρεηηθψλ 

κεξψλ γηα ηελ απνθπγή πιεξσκήο ηνπ ΦΠΑ. Δπίζεο έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

εηζθνξνδηαθπγήο πξνέξρεηαη απφ ηε κε δήισζε (καχξε εξγαζία) ή ηε δήισζε 

ρακειφηεξσλ κηζζψλ ζηνπο επίζεκνπο θνξείο, κε επαθφινπζν ηελ κε πιεξσκή 

ή ηελ πιεξσκή ρακειφηεξσλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πνιιέο θνξέο 

κε ζπκθσλία εξγνδνηψλ θαη εξγαδφκελσλ.  

 

β) Θεζκηθνί πεξηνξηζκνί θαη έιεγρνη 

Οη ζεζκηθνί πεξηνξηζκνί επηβάιινληαη ζηηο δηάθνξεο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα θνηλσληθννηθνλνκηθνχο ιφγνπο, φπσο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη παξάλνκεο ή εγθιεκαηηθέο (ε παξαγσγή θαη εκπνξία 

λαξθσηηθψλ, ε πνξλεία, ε ηνθνγιπθία, ην ιαζξεκπφξην), αιιά θαη γηα ηε 

ξχζκηζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο (ζέζπηζε θαηψηαησλ νξίσλ 

κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ, άδεηεο εξγαζίαο γηα αιινδαπνχο, αλψηαηα θαη 

θαηψηαηα φξηα ειηθίαο γηα εξγαζία, θαλνληζκνί γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ 

αζθάιεηα θαηά ηελ άζθεζε παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ). 
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γ) Αγνξά εξγαζίαο - Αλεξγία 

Οη ζεζκηθνί πεξηνξηζκνί θαη ην πςειφ θφζηνο εξγαζίαο ζηελ επίζεκε νηθνλνκία 

απμάλνπλ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο εξγαζίαο, παξέρνληαο θίλεηξα ζε φζνπο 

επηζπκνχλ λα θηλεζνχλ ζηελ παξανηθνλνκία. Ζ αλειαζηηθφηεηα (δπζθακςία) 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο απμάλεη ην θφζηνο εξγαζίαο θαη νδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο 

ζηελ αλεχξεζε αλεηδίθεπηεο εξγαζίαο ζηελ “καχξε αγνξά”, ελψ ην ίδην ηζρχεη 

θαη γηα φζνπο εξγάδνληαη σο απηναπαζρνινχκελνη. Παξνκνίσο νη πεξηνξηζκνί 

ζηα σξάξηα εξγαζίαο νδεγνχλ επηρεηξήζεηο θαη εξγαδφκελνπο ζηελ αλεπίζεκε 

ππεξεξγαζηαθή θαη ππεξσξηαθή απαζρφιεζε. Δμάιινπ έρεη παξαηεξεζεί φηη 

φζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε 

παξανηθνλνκία, δεδνκέλνπ φηη νη πεξίνδνη νηθνλνκηθήο χθεζεο είλαη ηδηαίηεξα 

πξφζθνξεο γηα ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ θξαηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ξπζκίζεσλ 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.     

 

δ) Κξάηνο θαη δεκόζηεο ππεξεζίεο 

Ζ δηφγθσζε ηεο παξανηθνλνκίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεησκέλα θνξνινγηθά 

έζνδα, θάηη πνπ κεηψλεη ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα απμεκέλνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο γηα ηελ επίζεκε νηθνλνκία θαη ζπρλά ρεηξνηέξεπζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, δίλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξα θίλεηξα 

ζε φζνπο ζέινπλ λα θαηαθχγνπλ ζηελ παξανηθνλνκία δεκηνπξγψληαο έλαλ 

θαχιν θχθιν. Παξφια απηά πνιιέο θνξέο νη θξαηηθέο ππεξεζίεο αλέρνληαη ηελ 

παξανηθνλνκία είηε γηαηί εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα νξηζκέλσλ αηφκσλ ή 

θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ 

θνξέσλ ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο, είηε γηαηί ζεσξείηαη φηη ζπκβάιιεη, 

ηνπιάρηζηνλ βξαρπρξφληα, ζηελ πξναγσγή νξηζκέλσλ βαζηθψλ ζθνπψλ ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, φπσο είλαη ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ε νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε. Δλδείμεηο ηνπ ξφινπ απηνχ ηνπ θξάηνπο απνηεινχλ ε ραιάξσζε ηνπ 

ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ εξγαζίαο θαζψο θαη ε πνιηηηθή ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο.  

 

ε) Φνξνινγηθή εζηθή θαη βαζκόο απνδνρήο θξαηηθήο εμνπζίαο 

χκθσλα κε ηνπο Feld and Frey (2007), ε θνξνινγηθή εζηθή ηνπ αηφκνπ 

εμεγείηαη κε ςπρνινγηθνχο φξνπο σο κηα ζπκθσλία-ζπκβφιαην κε ην θξάηνο, 

πνπ πεξηέρεη δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο θαη ηνπο 
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πνιίηεο απφ ηελ κηα πιεπξά, αιιά επίζεο απφ ην θξάηνο θαη ηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο απφ ηελ άιιε πιεπξά. Οη θνξνινγνχκελνη είλαη πην πξφζπκνη λα 

πιεξψζνπλ κε εηιηθξίλεηα ηνπο θφξνπο ηνπο αλ ιακβάλνπλ πςειήο πνηφηεηαο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο ή αλ βιέπνπλ φηη ην θξάηνο αμηνπνηεί κε δηαθαλή θαη δίθαην 

ηξφπν ηνπο θφξνπο πνπ ιακβάλεη, ζε έξγα θαη ππεξεζίεο πνπ βειηηψλνπλ ην 

βηνηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ. Δμάιινπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν αληηκεησπίδεη ην θξάηνο ηνπο θνξνινγνχκελνπο θαη ηνπο πνιίηεο, θαζψο 

είλαη πηζαλφηεξν λα πθίζηαηαη πςειή θνξνινγηθή εζηθή θαη ζπλείδεζε, φηαλ ην 

θξάηνο αληηκεησπίδεη ηνπο θνξνινγνχκελνπο σο ζπλεηαίξνπο ζε έλα 

θνξνινγηθφ ζπκβφιαην, παξά σο ππνηειείο πνπ ππνρξενχληαη λα ππαθνχλ θαη 

λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο εληνιέο ηεο θνξνινγηθήο αξρήο. 

 

ζη) Κνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο 

Καηά ηνλ Schneider (2000) πνιιέο θνξέο ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο 

νδεγεί ζε ηζρπξά αξλεηηθά θίλεηξα γηα εξγαζία ζηελ επίζεκε νηθνλνκία. πρλά 

νη θνηλσληθέο παξνρέο ζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο, θαη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηα κέιε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ παξαθηλνχληαη λα δειψλνπλ 

ρακειφηεξν απφ ην πξαγκαηηθφ ηνπο εηζφδεκα πξνθεηκέλνπ λα απνιακβάλνπλ 

νξηζκέλεο θνηλσληθέο παξνρέο. Παξφκνηα επίδξαζε έρνπλ ηα πςειά επηδφκαηα 

αλεξγίαο, ηα νπνία σζνχλ αξθεηά κέιε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ λα 

παξακέλνπλ "ηερληθά άλεξγνη” γηα λα ιακβάλνπλ ην επίδνκα, ελψ παξάιιεια 

απαζρνινχληαη ζηελ παξανηθνλνκία.  

 

1.4 Φνξνδηαθπγή - Γηαθζνξά - Παξεκπόξην  

 

1.4.1 Φνξνδηαθπγή 

χκθσλα κε ηελ Μαξία Νεγξεπφληε-Γειηβάλε (1991) ε θνξνδηαθπγή αλαθέξεηαη ζηελ 

απφθξπςε ηκήκαηνο εηζνδήκαηνο, πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νξαηέο θαη επίζεκα 

θαηαγξακκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ αληίζεηα ε παξανηθνλνκία αθνξά κε επίζεκα 

θαηαγξακκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ησλ νπνίσλ ην εηζφδεκα θαη ν θφξνο πνπ ηνπ 

αλαινγεί, δελ θαηαγξάθνληαη επίζεκα. Καη ελψ κε ηηο κεζφδνπο εθηίκεζεο ηεο 

παξανηθνλνκίαο θαηαιήγνπκε ζε εηζνδήκαηα, κε ηελ δηεξεχλεζε ηεο θνξνδηαθπγήο 

θαηαιήγνπκε ζε δηαθπγφληεο θφξνπο. Δπνκέλσο ε θνξνδηαθπγή είλαη κέγεζνο 

επξχηεξν ηεο παξανηθνλνκίαο. 
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Καηά ηνπο Βαβνχξα θαη Μαλσιά (2004) είλαη δπλαηφ λα έρνπκε ηηο παξαθάησ 

πεξηπηψζεηο: 

α) Να ζπλππάξρνπλ θνξνδηαθπγή θαη παξανηθνλνκία 

ε απηή ηελ θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δεκηνπξγνχκελα απφ 

παξανηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο εηζνδήκαηα, ηα νπνία δε δειψλνληαη ζηηο 

αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην απνθξππηφκελν απφ ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο εηζφδεκα ελφο εξγαδνκέλνπ απφ δεχηεξε απαζρφιεζε πνπ 

δελ ηελ δειψλεη θαη δελ θαηαγξάθεηαη απφ ηε ζηαηηζηηθή ππεξεζία.  

β) Να ππάξρεη θνξνδηαθπγή, ρσξίο λα ππάξρεη παξανηθνλνκία 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθεη θάζε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 

θαηαγξάθεηαη σο πξνζηηζέκελε αμία, αιιά ηα εηζνδήκαηα πνπ δεκηνπξγεί δε 

δειψλνληαη. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ θαηαζθεπή κηαο νηθνδνκήο, κπνξεί ε 

πξνζηηζέκελε αμία παξαγσγήο πνπ δεκηνπξγείηαη λα θαηαγξάθεηαη απφ ηε 

ζηαηηζηηθή ππεξεζία, αιιά κπνξεί νη εξγαδφκελνη ζε απηή λα απνθξχπηνπλ ή λα 

ππνεθηηκνχλ ηα εηζνδήκαηα πνπ απέθηεζαλ. Άιιν παξάδεηγκα είλαη ν 

αγξνηηθφο ηνκέαο, ε παξαγσγή ηνπ νπνίνπ θαηαγξάθεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, αιιά απηνί πνπ απνθηνχλ ηα αληίζηνηρα 

εηζνδήκαηα θνξνδηαθεχγνπλ ζε κεγάιε έθηαζε. 

γ) Να ππάξρεη παξανηθνλνκία, ρσξίο λα ππάξρεη θνξνδηαθπγή 

ε απηήλ ηελ θαηεγνξία κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, δελ θαηαγξάθνληαη απφ ηηο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο, φκσο 

ηα αληίζηνηρα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη δειψλνληαη θαλνληθά ζηηο αξκφδηεο 

θνξνινγηθέο αξρέο. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ θπξίσο νξηζκέλεο λέεο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ε πξνζηηζέκελε αμία ησλ νπνίσλ δελ θαηαγξάθεηαη 

απφ ηηο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο, νη θνξείο ηνπο φκσο αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

 

Ωο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ θνξνδηαθπγή αλαθέξνληαη: 

α) Ζ δνκή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ην χςνο ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο 

β) Ζ νξγάλσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο 

γ) Ζ εκπηζηνζχλε πνπ απνιακβάλεη ε θπβέξλεζε γηα ηηο πξάμεηο ηεο 

δ) Σν κνξθσηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ 
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1.4.2 Γηαθζνξά 

Ζ απμαλφκελε ζεκαζία ηεο δηαθζνξάο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο σο νηθνλνκηθνχ θαη 

πνιηηηθνχ παξάγνληα, έρεη νδεγήζεη ζε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ. χκθσλα 

κε ηνλ Tanzi (1998) δηαθζνξά είλαη ε θαηάρξεζε δεκφζηαο εμνπζίαο γηα ηδησηηθφ 

φθεινο. Ζ δηαθζνξά ζπκβαίλεη φηαλ νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα παξαβηάδνπλ ηηο αξρέο ηνπ πιήξνπο αληαγσληζκνχ, πνπ νξίδεη φηη φιεο 

νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο πξέπεη λα γίλνληαη ρσξίο θακηά εηδηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

δχν κεξψλ πνπ κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ ηηκή, ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο 

ζπλαιιαγήο. Οηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί, πνιηηηθνί θαη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο 

επεξεάδνπλ ηελ έθηαζε ηεο, ελψ νη επηπηψζεηο ηεο είλαη βαξχηαηεο ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δσήο, θαζψο ζπγθξνχεηαη κε ηηο 

βαζηθέο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο, ππνλνκεχεη ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο, πεξηνξίδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, απμάλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη νδεγεί ζε αλαπνηειεζκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ 

θαη ζε αχμεζε ηεο παξανηθνλνκίαο.  

 

Καηά ηνλ Schneider (2000) ππάξρνπλ δηάθνξα είδε δηαθζνξάο, φπσο νη δσξνδνθίεο, νη 

δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ απφθηεζε αδεηψλ γηα δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο (άλνηγκα 

θαηαζηήκαηνο, ιεηηνπξγία ηαμί, θιπ), εμππεξεηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πνιενδνκηθφ ζρέδην, πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη δεκφζηα, 

δεκφζηεο πξνκήζεηεο θαη ζπκβάζεηο, θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο, πξνζιήςεηο ζην 

δεκφζην ηνκέα.  

 

Οη Βαβνχξαο θαη Μαλσιάο (2004) ηαμηλφκεζαλ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ηεο δηαθζνξάο 

σο εμήο: 

α) Δσξνδνθία-Φξεκαηηζκόο: αλαθέξεηαη ζε δηεπθνιχλζεηο πνπ θάλνπλ δεκφζηνη 

ιεηηνπξγνί θαη γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο απηέο πιεξψλνληαη, ζε ρξήκα ή είδνο, απφ 

ηνπο σθεινχκελνπο. 

β) Καηάρξεζε-Υπεμαίξεζε ρξεκάησλ: θινπή δεκφζησλ πφξσλ απφ άηνκα πνπ 

έρνπλ επηθνξηηζηεί κε ην έξγν ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ απηψλ. 

γ) Απάηε: απφθξπςε ή δηαζηξέβισζε πιεξνθνξηψλ απφ δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο 

γηα ίδην φθεινο, θαζψο θαη ν ζηξνπζνθακειηζκφο ησλ ιεηηνπξγψλ απηψλ ζε 

νηθνλνκηθά εγθιήκαηα. 

δ) Εθβηαζκόο: αλαθέξεηαη ζηελ εθβηαζηηθή απφζπαζε ρξεκάησλ απφ ηδηψηεο, 

επηρεηξήζεηο θιπ, κε ηε κνξθή “δψξσλ” ή πιεξσκψλ “θάησ απφ ην ηξαπέδη”. 
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ε) Επλνηνθξαηία-Νεπνηηζκόο: ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο πξνο 

φθεινο ηεο νηθνγέλεηαο ή θίισλ αηφκσλ πνπ έρνπλ δεκφζηα εμνπζία. 

 

Οη Schneider θαη Enste (2000) θαηαιήγνπλ φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο 

παξανηθνλνκίαο θαη ηνπ πνζνζηνχ ηεο δηαθζνξάο είλαη ηζρπξή θαη επίκνλε, φπσο 

δείρλνπλ δηάθνξεο έξεπλεο. Υψξεο κε κεγάιν πνζνζηφ δηαθζνξάο θαη δσξνδνθηψλ 

έρνπλ κεγαιχηεξν κέγεζνο παξανηθνλνκίαο. Άιινη εξεπλεηέο φπσο ν Paolo Mauro 

(1995) βξήθαλ κηα ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο δηαθζνξάο 

θαη ηνπ ξπζκνχ επελδχζεσλ ή ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ, ελψ ζε παξφκνην 

ζπκπέξαζκα θαηέιεμαλ νη Johnson, Kaufmann and Zoido-Lobaton (1998b, p.39). 

 

1.4.3 Παξεκπόξην 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ έρεη νμχλεη ηδηαίηεξα ην πξφβιεκα ηνπ 

παξεκπνξίνπ, ην νπνίν ζεσξείηαη φηη είλαη ε νπνηαδήπνηε θαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

δηαθίλεζε πξνο πψιεζε εκπνξεπκάησλ, πνπ δηαηίζεληαη ρσξίο ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα 

αζθήζεσο επηηεδεχκαηνο ή ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

παξαζηαηηθψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα παξεκπνξίνπ είλαη ην ππαίζξην εκπφξην 

πνπ αζθνχλ πιαλφδηνη κηθξνπσιεηέο ρσξίο ηελ απαηηνχκελε άδεηα, θάηη πνπ πιήηηεη 

ηδηαίηεξα ην λφκηκν εκπφξην πνπ αζθείηαη απφ επηρεηξήζεηο θαη θαηαζηήκαηα. Σν 

ζπλνιηθφ πξντφλ ηνπ παξεκπνξίνπ ζηελ Διιάδα ππνινγίδεηαη ζηα 7 κε 10 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαη νη ηνκείο πνπ θπξίσο πιήηηνληαη είλαη ν θιάδνο ηεο έλδπζεο-

ππφδεζεο, ην εκπφξην ησλ δεξκάηηλσλ εηδψλ θαη ησλ εηδψλ ηαμηδίνπ, ην εκπφξην 

θνζκεκάησλ, ε παξάλνκε δηαθίλεζε θαπζίκσλ, αιθννινχρσλ πνηψλ θαη ηζηγάξσλ, 

θαζψο επίζεο ηα CD-DVD θαη ηα ινγηζκηθά γηα ππνινγηζηέο. Τςειά πνζνζηά 

παξεκπνξίνπ πθίζηαληαη θαη ζηνλ θιάδν ηεο δηαηξνθήο, ηδηαίηεξα ζηα νπσξνθεπεπηηθά 

θαη ζηα θηελνηξνθηθά πξντφληα. Σν θχθισκα ηνπ παξεκπνξίνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

πεξηιακβάλεη παξαγσγή ηνπ εκπνξεχκαηνο (ζπρλά παξαπνηεκέλσλ επψλπκσλ 

πξντφλησλ), ιαζξαία δηαθίλεζε κεγάισλ πνζνηήησλ εκπνξεπκάησλ ρσξίο 

παξαζηαηηθά, απνζήθεπζε ζε παξάλνκεο απνζήθεο ρσξίο θακία πξνδηαγξαθή 

αζθαιείαο, δηνρέηεπζε ηνπ εκπνξεχκαηνο ζε κηθξνπσιεηέο νη νπνίνη ζπρλά είλαη 

νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο ρσξίο λφκηκα έγγξαθα δηακνλήο, θαη πψιεζε ηνπ θαηά θαλφλα 

ρακειήο πνηφηεηαο εκπνξεχκαηνο ζηελ αγνξά κε ηελ αλνρή ηεο πνιηηείαο.  
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1.5 Μέζνδνη – Μνληέια εθηίκεζεο ηεο παξανηθνλνκίαο 

 

Απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο 

κεζφδσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο παξανηθνλνκίαο. Ζ βαζηθή δηάθξηζε ζε 

“άκεζεο κεζφδνπο” θαη “έκκεζεο κεζφδνπο” ζηεξίδεηαη ζην αλ ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο 

πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο άκεζα ή έκκεζα, κέζα απφ 

ηα ίρλε πνπ αθήλεη ην θαηλφκελν ζε δηάθνξεο ζθαίξεο ηεο κεηξνχκελεο νηθνλνκηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Βαβνχξαο θαη Μαλσιάο (2004). 

Σέινο, ε ηξίηε θαηεγνξία ζηεξίδεηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο παξανηθνλνκίαο σο κε παξαηεξήζηκεο κεηαβιεηήο φπσο ζα δνχκε 

παξαθάησ. Πην αλαιπηηθά:  

 

α) Άκεζεο κέζνδνη 

Αλαθέξνληαη ζε κηθξνπξνζεγγίζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

i) έξεπλεο θαη εξσηεκαηνιόγηα πνπ βαζίδνληαη ζε εθνχζηεο ζπλεληεχμεηο θαη 

εζεινληηθέο απαληήζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ηα επηιεγέληα άηνκα ηνπ δείγκαηνο 

θαινχληαη λα απαληήζνπλ θαηά πφζν ζε κηα δεδνκέλε πεξίνδν αλέπηπμαλ 

παξανηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ή θαη ζηελ 

αγνξά ζπληειεζηψλ παξαγσγήο.  

ii) θνξνινγηθνύο θαη άιινπο αλαγθαζηηθνύο ειέγρνπο ζπκκόξθσζεο πξνο ην ηζρχνλ 

ζεζκηθφ πιαίζην, θαηά ηνπο νπνίνπο ηα επηιεγέληα άηνκα ηνπ δείγκαηνο 

εμαλαγθάδνληαη, ζπλήζσο ππφ ηελ απεηιή απζηεξψλ πνηλψλ, λα απνθαιχςνπλ 

ηηο παξανηθνλνκηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Καηά ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν πρ, νη 

αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο πξνζπαζνχλ λα εμαλαγθάζνπλ ηα άηνκα ηνπ 

επηιεγέληνο δείγκαηνο λα απνθαιχςνπλ ην κε δεισκέλν εηζφδεκα ηνπο, 

απνθηψληαο πιεξνθφξεζε σο πξνο ηελ θαηά εηζνδεκαηηθή θαηεγνξία ή ηελ 

θαη’ επάγγεικα έθηαζε ηεο απφθξπςεο απηήο.   

Σν θχξην πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ έγθεηηαη ζηε ιεπηνκεξή πιεξνθφξεζε πνπ 

ιακβάλεηαη ζρεηηθά κε ηε δνκή ηεο παξανηθνλνκίαο, φκσο ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο. Σέηνηα πξνβιήκαηα είλαη ην πςειφ 

θφζηνο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη δηεμαγσγή κηαο αληηπξνζσπεπηηθήο έξεπλαο, ε κε 

ηαθηηθή δηεμαγσγή θαη ε έιιεηςε δηαρξνληθήο ζπλέπεηαο ησλ εξεπλψλ, αιιά θαη ε 

κεξνιεςία δείγκαηνο θαη ε κεξνιεςία απαληήζεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

επηιέγεηαη ην δείγκα αηφκσλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ δηακνξθψλνληαη νη εξσηήζεηο. Σέινο 

παξέρνπλ ρακειήο ζηάζκεο εθηηκήζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ ππφςε ηελ εμέιημε 
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θαη ηε κεγέζπλζε ηεο παξανηθνλνκίαο ζε βάζνο ρξφλνπ ζχκθσλα κε ηνπο Schneider 

θαη Enste (2000). 

 

β) Έκκεζεο κέζνδνη 

Οη κέζνδνη απηέο είλαη πεξηζζφηεξν καθξννηθνλνκηθέο θαη ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξνπο 

νηθνλνκηθνχο θαη άιινπο δείθηεο πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο 

παξανηθνλνκίαο ζε βάζνο ρξφλνπ. Οη θπξηφηεξνη έκκεζνη δείθηεο είλαη νη παξαθάησ: 

i) Η κέζνδνο ησλ απνθιίζεσλ κεηαμύ εηζνδήκαηνο θαη δαπάλεο, ζηεξίδεηαη ζην 

γεγνλφο φηη κε βάζε ην ζχζηεκα ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ, ην ΑΔΠ πνπ 

ππνινγίδεηαη απφ ηελ πιεπξά ηεο δαπάλεο ηζνχηαη κε ην ΑΔΠ πνπ ππνινγίδεηαη 

απφ ηελ πιεπξά ησλ εηζνδεκάησλ. Δπνκέλσο ε πηζαλή απφθιηζε κεηαμχ ησλ 

δπν απηψλ κεηξήζεσλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλδεημε ηνπ κεγέζνπο ηεο 

παξανηθνλνκίαο. 

ii) Η κέζνδνο ησλ απνθιίζεσλ κεηαμύ επίζεκνπ θαη ζεσξνύκελνπ σο πξαγκαηηθνύ 

πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ. ηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ην 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ νηθνλνκία 

παξακέλεη ζηαζεξφ, επνκέλσο κηα κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ επίζεκε νηθνλνκία είλαη έλδεημε απμεκέλεο 

παξανηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

iii) Η ζπλαιιαθηηθή κέζνδνο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Feige (1979, 1989, 1996) 

ζηεξίδεηαη ζηελ εμίζσζε αληαιιαγήο ηνπ Fisher θαη ππνζέηεη φηη ππάξρεη κηα 

ζηαζεξή ζρέζε δηαρξνληθά κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη 

ηνπ ΑΔΠ. Έηζη εθηηκάηαη ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα (επίζεκν θαη παξανηθνλνκίαο) 

κε βάζε ην κέγεζνο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ απνξξέεη απφ ηελ εμίζσζε ηνπ Fisher 

θαη ε απφθιηζε ηνπ απφ ην ΑΔΠ πνπ εθηηκνχλ νη εζληθνί ινγαξηαζκνί απνηειεί 

ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο.  

iv) Η κέζνδνο ηεο δήηεζεο ρξήκαηνο βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη νη ζπλαιιαγέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ παξανηθνλνκία δηελεξγνχληαη εμ’ νινθιήξνπ κε κεηξεηά 

έηζη ψζηε λα κελ αθήλνπλ ίρλε ζηηο ειεγθηηθέο αξρέο. Μηα κεγέζπλζε ηεο 

παξανηθνλνκίαο επνκέλσο ζα απμήζεη ηε δήηεζε ρξήκαηνο. Γηα λα απνκνλσζεί 

ε πιενλαζκαηηθή δήηεζε ρξήκαηνο, ππνινγίδεηαη νηθνλνκεηξηθά ε εμίζσζε ηεο 

δήηεζεο ρξήκαηνο ζε βάζνο ρξφλνπ. 

v) Η κέζνδνο ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ππνζέηεη φηη ην πξαγκαηηθφ 

ΑΔΠ (επίζεκν θαη αλεπίζεκν) απμάλεη δηαρξνληθά παξάιιεια κε ηελ 

θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, άξα ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο κεγέζπλζεο ηνπ 
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επίζεκνπ ΑΔΠ θαη ηεο κεγέζπλζεο ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

ζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο. 

 

γ) Μέζνδνη ησλ ζηαηηζηηθώλ κνληέισλ 

Όιεο νη πξνεγνχκελεο κέζνδνη πνπ πεξηγξάθεθαλ κέρξη ζηηγκήο εθηηκνχλ ην κέγεζνο 

θαη ηελ εμέιημε ηεο παξανηθνλνκίαο, ιακβάλνληαο ππφςε έλαλ κφλν δείθηε γηα ηηο 

επηπηψζεηο ζηελ παξανηθνλνκία. Σαπηφρξνλα φκσο νη επηπηψζεηο παξνπζηάδνληαη ζηελ 

παξαγσγή, ζηηο αγνξέο εξγαζίαο θαη ρξήκαηνο. Οη κέζνδνη ησλ ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ 

ιακβάλνπλ ππφςε πνιιαπιέο αηηίεο, φπσο επίζεο θαη πνιιαπιέο επηπηψζεηο ηεο 

παξανηθνλνκίαο. Ζ εκπεηξηθή εθηίκεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ ζηεξίδεηαη ζηε 

ζεσξία ηεο κε παξαηεξήζηκεο κεηαβιεηήο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ε παξαγνληηθή 

αλαιπηηθή κέζνδνο. Μηα αιιαγή ζην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο αληαλαθιάηαη ζηνπο 

παξαθάησ δείθηεο: i) λνκηζκαηηθνχο δείθηεο, θαζψο ε αχμεζε ησλ παξανηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ επηθέξεη πξφζζεηεο ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο, ii) αγνξά εξγαζίαο, 

θαζψο απμεκέλε απαζρφιεζε ζηελ παξανηθνλνκία ζα έρεη σο απνηέιεζκα κεησκέλε 

απαζρφιεζε ζηελ επίζεκε νηθνλνκία, iii) παξαγσγηθή αγνξά, θαζψο κηα αχμεζε ηεο 

παξανηθνλνκίαο ζεκαίλεη κεηαθίλεζε πφξσλ απφ ηελ επίζεκε νηθνλνκία επεξεάδνληαο 

αξλεηηθά ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. 

 

1.6 Σν θαηλόκελν ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα θαη δηεζλώο 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη αξθεηέο κειέηεο θαη έρνπλ δηεμαρζεί πνιιέο έξεπλεο κε 

δηάθνξεο κεζφδνπο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο παξανηθνλνκίαο ζε πνιιέο 

ρψξεο ηνπ πιαλήηε. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ δείρλνπλ φηη ην κέγεζνο ηεο 

παξανηθνλνκίαο δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα αλάινγα κε ηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη  

πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ρψξαο. Ο Eniola Samuel ζηελ έξεπλα πνπ 

δεκνζηεχηεθε ην 2014 απφ ην  European Centre for Research Training and 

Development UK κε ηνλ ηίηιν “Anatomy of Underground Economy Around the World: 

What do we really know?”  θαηεγνξηνπνίεζε ηηο ρψξεο σο εμήο: 

 

α) Αλαπηπζζόκελεο ρώξεο 

ηηο θησρέο ρψξεο ηεο Αθξηθήο παξαηεξνχληαη πνιχ πςειά πνζνζηά παξανηθνλνκίαο, 

θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ Schneider (2010) ν κέζνο φξνο ηεο παξανηθνλνκίαο ζε 37 

αθξηθαληθέο ρψξεο ήηαλ 48,5% ην 2007/2008. Σα πςειφηεξα πνζνζηά παξανηθνλνκίαο 

εκθαλίδνληαη ζε Σαλδαλία, Νηγεξία θαη Εηκπάκπνπε (63% – 62,9% – 56,1% 
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αληίζηνηρα), ελψ ε Νφηηνο Αθξηθή έρεη ηα ρακειφηεξα πνζνζηά κε 31,7%. Ζ κεγάιε 

παξανηθνλνκία ζηελ Αθξηθή ζεσξείηαη ζπρλά ν κφλνο ηξφπνο γηα λα επηηχρεη θάπνηνο 

έλα ειάρηζην φξην δηαβίσζεο. 

Ζ παξανηθνλνκία ζηελ Αζία είλαη δχζθνιν λα εμεηαζηεί κε παξφκνην ηξφπν θαζψο 

ρψξεο φπσο ην Ηζξαήι, ε ηγθαπνχξε θαη ην Υνλγθ Κνλγθ είλαη αλεπηπγκέλεο, ελψ 

άιιεο φπσο ε Σαυιάλδε θαη ην Νεπάι είλαη αλαπηπζζφκελεο. Ο κέζνο φξνο ηεο 

παξανηθνλνκίαο ζηελ ήπεηξν θηάλεη ην 30,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2007/2008. Ζ Σαυιάλδε θαη 

ε Κακπφηδε έρνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά παξανηθνλνκίαο κε 57,2% θαη 54,2% 

αληίζηνηρα, ελψ θνληά ζηνλ κέζν φξν είλαη ε Νφηηα Κνξέα κε 29,4%. Ζ ηγθαπνχξε, ην 

Υνλγθ Κνλγθ θαη ε ανπδηθή Αξαβία έρνπλ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά παξανηθνλνκίαο 

(14% - 18,6% – 20% αληίζηνηρα). 

ηελ Κεληξηθή θαη Νφηηα Ακεξηθή ην πνζνζηφ ηεο παξανηθνλνκίαο ππνινγίδεηαη ζην 

45,2% γηα ην 2007/2008. Ζ Βνιηβία έρεη ηελ κεγαιχηεξε παξανηθνλνκία πνπ θηάλεη ην 

70,7%, αθνινπζνχκελε απφ ην Πεξνχ κε 66,6%. Κνληά ζηνλ κέζν φξν είλαη ε 

Βξαδηιία κε 43%, ελψ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά έρνπλ ε Υηιή (21,1%), ε Αξγεληηλή 

(27,8%) θαη ε Κφζηα Ρίθα (28,3%). 

Σα πςειά πνζνζηά παξανηθνλνκίαο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο εμεγνχληαη απφ ην 

γεγνλφο φηη γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ απηψλ ησλ ρσξψλ, ν κφλνο ηξφπνο γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ έλα αλεθηφ ηξφπν δηαβίσζεο είλαη λα ζηξαθνχλ ζηε καχξε αγνξά 

(Echazu & Bose, 2008; Schneider, 2006) 

 

β) Υώξεο κεηάβαζεο 

Αθνξά ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, θαζψο επίζεο ρψξεο ηεο πξψελ 

νβηεηηθήο Έλσζεο. Ο κέζνο φξνο ηεο παξανηθνλνκίαο γη’ απηέο ηηο ρψξεο αλέξρεηαη 

ζην 43,1% γηα ην 2007/2008, κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά λα εκθαλίδνληαη ζε Γεσξγία, 

Αδεξκπατηδάλ θαη Οπθξαλία κε 72,5%, 69,6% θαη 58,1% αληίζηνηρα. Κνληά ζηνλ κέζν 

φξν είλαη ε Βνπιγαξία κε 41,2%, ελψ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά εκθαλίδνπλ Σζερία 

19,8% θαη ινβαθία κε 21,1% γηα ην 2007/2008. Πνιιέο απφ ηηο παξανηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε απηέο ηηο ρψξεο ζρεηίδνληαη κε εγθιεκαηηθέο/παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαζψο επίζεο κε ηελ εθηεηακέλε θνξνδηαθπγή. 

 

γ) Αλαπηπγκέλεο ρώξεο Ο.Ο..Α. 

Ο κέζνο φξνο ηεο παξανηθνλνκίαο αλέξρεηαη ζην 17,6%, ελψ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

θάζε ρψξα κεκνλσκέλα ε Διιάδα, ε Ηηαιία θαη ε Πνξηνγαιία έρνπλ ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά κε 28,9%, 27,2% θαη 23,3% αληίζηνηρα γηα ην 2007/2008. Κνληά ζηνλ κέζν 
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φξν είλαη ε Ηξιαλδία, ε Γεξκαλία θαη ν Καλαδάο, ελψ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά 

εκθαλίδνπλ ε Διβεηία, νη ΖΠΑ θαη ε Απζηξία (8,2 – 8,4 – 9,5% αληίζηνηρα) 

 

ηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία απφ ηνπο πην πξφζθαηνπο 

ππνινγηζκνχο ηνπ Schneider (2015) φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 2, ε 

παξανηθνλνκία αλέξρεηαη ζην 22,4% ηνπ ΑΔΠ, πνζνζηφ πνπ αλ θαη έρεη κεησζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, παξακέλεη φκσο αθφκα αξθεηά πςειφ. Απφ ηα ζηνηρεία κπνξεί λα 

δηαθξίλεη θαλείο φηη ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα είλαη ζπγθξίζηκν κε 

κεγέζε παξανηθνλνκηψλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ή ρσξψλ πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην 

ηεο κεηάβαζεο θαη απφ απηή ηελ νπηηθή ε Διιάδα είλαη ε πην πξνβιεκαηηθή αλάκεζα 

ζηηο ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α. Απηφ δείρλεη θαη ην δηάγξακκα 2 γηα ηε δηαρξνληθή κεηαβνιή 

ηνπ κεγέζνπο ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα φπνπ αλ εμαηξέζεη θαλείο ηηο πξψηεο 

ρξνληέο ησλ κεηξήζεσλ, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηά ε Διιάδα βξίζθεηαη 

ζηαζεξά ζε πνζνζηά παξανηθνλνκίαο άλσ ηνπ 20%, ελψ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990 μεπέξαζε αθφκα θαη ην 30%. 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 2: Γηαρξνληθή κεηαβνιή ηνπ κεγέζνπο ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα 

 

 

Πθγι: Roberto Dell’Anno · Miguel Gómez-Antonio · Angel Alañon-Pardo (2007) “The shadow 

economy in three Mediterranean countries: France, Spain and Greece. A MIMIC approach” 
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Πίλαθαο 2: Δθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα θαη άιιεο ρψξεο ηνπ O.O..Α. 

 

Πθγι: Schneider (2015) “Tax Evasion, Shadow Economy and Corruption 

in Greece and Other OECD Countries: Some Empirical Facts” 
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Ζ αδπλακία πεξηνξηζκνχ ησλ παξανηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ρψξα καο απφ 

ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο ζρεηίδεηαη κε ηελ βξαρππξφζεζκε νπηηθή γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, θαζψο ε δσηηθή αλάγθε άκεζεο είζπξαμεο εζφδσλ 

(αθνχ δελ εηζπξάηηνληαη ιφγσ ηεο πςειήο παξανηθνλνκίαο), νδεγεί ηηο θπβεξλήζεηο 

ζηελ αχμεζε ησλ θφξσλ νη νπνίνη θπζηθά επηβαξχλνπλ ηνπο ζπλεπείο 

θνξνινγνχκελνπο. Σν απνηέιεζκα ζηελ αχμεζε ηεο θνξνινγίαο είλαη φηη ε 

θνξνδηαθπγή επεθηείλεηαη πεξαηηέξσ ζε βάξνο ηεο επίζεκεο νηθνλνκίαο, 

ιεηηνπξγψληαο ζαλ έκκεζε επηδφηεζε ηεο παξανηθνλνκίαο, ελψ παξφκνηα 

απνηειέζκαηα έρνπλ ην πεξίπινθν θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ηα πςειά δηνηθεηηθά θφζηε 

θαη ε δηαθζνξά. 

 

1.7 πλέπεηεο ηεο παξανηθνλνκίαο 

 

Ζ παξανηθνλνκία αζθεί πνηθίιεο ζηξεβισηηθέο επηδξάζεηο ζηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε, 

ζηε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ζηε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε, ζηελ παξαγσγηθφηεηα 

θαη δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα κηαο ρψξαο. ην δηάγξακκα 3 γίλεηαη κηα ζθηαγξάθεζε 

ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο παξανηθνλνκίαο ζε κηθξννηθνλνκηθφ θαη 

καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Βάβνπξαο – Μαλσιάο (2004) “Η παξανηθνλνκία ζηελ Ειιάδα θαη ηνλ θόζκν” 

 

Γηάγξακκα 3: Αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο παξανηθνλνκίαο  

 

Αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ παραοικονομίασ 

Μακρο-επίπεδο 

 Στθν αξιοπιςτία των 

επίςθμων ςτοιχείων 

 Στθν αποτελεςματικότθτα τθσ 

οικονομικισ πολιτικισ 

 Στο ΑΕΠ 

 Στα δθμόςια οικονομικά 

 Στισ κοινωνικζσ μεταβιβάςεισ 

Μικρο-επίπεδο 

 Στουσ φορολογοφμενουσ 

 Στουσ εργαηόμενουσ 

 Στισ επιχειριςεισ 
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Πην αλαιπηηθά: 

Ζ παξανηθνλνκία θαηά ηνπο Βαβνχξα θαη Μαλσιά (2004) δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη έρεη σο 

απνηέιεζκα νη “κεηξνχκελνη” νηθνλνκηθνί δείθηεο λα κελ απνηππψλνπλ απνιχησο νξζά 

ηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα. Μηα κεηαβνιή ηνπ κεγέζνπο ηεο παξανηθνλνκίαο 

κπνξεί λα απνηππσζεί ζε κηα κεηαβνιή ησλ λνκηζκαηηθψλ δεηθηψλ (πρ κεηξεηά), ησλ 

δεηθηψλ απαζρφιεζεο (πρ επίζεκε αλεξγία) θαη ησλ δεηθηψλ παξαγσγήο θαη δαπάλεο 

(πρ ΑΔΠ).  

 

Σα επίζεκα ζηνηρεία πνπ δελ απνηππψλνπλ πιήξσο ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε αλεπαξθή αλάιπζε θαη εζθαικέλεο πξνβιέςεηο ηεο θαηάζηαζεο κηαο 

νηθνλνκίαο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα παξαζχξεη ηνπο θνξείο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 

ζηε δηακφξθσζε κηαο πνιηηηθήο πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο πξαγκαηηθέο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.  

 

Παξάιιεια ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πεξηνξίδεηαη. 

πγθεθξηκέλα: 

 Ζ χπαξμε θαη ηδηαίηεξα ε αχμεζε ηεο παξανηθνλνκίαο, δεδνκέλνπ φηη νη 

ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο παξανηθνλνκίαο δηελεξγνχληαη θπξίσο κε κεηξεηά, 

κεηψλεη ηελ ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο ρξήκαηνο σο πξνο ην επηηφθην, ελψ ε παξα-

αγνξά ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο δεκηνπξγεί ζπρλά θαη παξα-αγνξά ρξήκαηνο (πρ 

ηνθνγιπθία, πξνεμφθιεζε κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ, θιπ), γεγνλφηα πνπ 

πεξηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο λνκηζκαηνπηζησηηθήο πνιηηηθήο. 

 Ζ επίδξαζε ηεο παξανηθνλνκίαο, κέζσ ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηα δεκφζηα έζνδα, 

νδεγεί ζπρλά ζε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, ή κείσζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ απφ ην Κξάηνο δεκφζησλ αγαζψλ, πεξηνξίδνληαο ην πεδίν θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

 Ζ ππεξεθηίκεζε ηνπ χςνπο ηεο αλεξγίαο, ιφγσ ηεο χπαξμεο αδήισηεο εξγαζίαο, 

νδεγεί ζε επηινγέο πνιηηηθώλ απαζρόιεζεο πνπ ζπρλά είλαη δηαθνξεηηθέο απφ 

εθείλεο πνπ απαηηνχλ νη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 Λφγσ ηεο παξανηθνλνκίαο, ηα επίζεκα ζηνηρεία ζπρλά δείρλνπλ κηα ζηξεβιή εηθφλα 

γηα ην χςνο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ δηάθνξσλ εηζνδεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ 

πιεζπζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο θνξείο ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ζε επηινγή πνιηηηθψλ βειηίσζεο ηεο δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο 

δηαθνξεηηθψλ απφ απηέο πνπ ππαγνξεχεη ε νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα. 
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 Ζ χπαξμε παξανηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο ηεο 

νηθνλνκηθήο δσήο, δηαζηξεβιψλεη ηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη αιινηψλεη 

ηηο επηπηψζεηο ησλ εθαξκνδφκελσλ θιαδηθώλ πνιηηηθώλ. 

 

Άιιεο επηπηψζεηο ηεο παξανηθνλνκίαο εληνπίδνληαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηα 

δεκφζηα ειιείκκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα κεησκέλα θνξνινγηθά έζνδα ιφγσ 

παξανηθνλνκίαο. Έγηλε αλαθνξά λσξίηεξα ζηελ θνξνδηαθπγή σο έλα απφ ηα θπξηφηεξα 

αίηηα χπαξμεο θαη κεγέζπλζεο ηεο παξανηθνλνκίαο, θάηη πνπ νδεγεί ζηελ αχμεζε ησλ 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ απμάλνληαο ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ βάξνο ηεο επίζεκεο 

νηθνλνκίαο θαη θαηά ζπλέπεηα απμάλεηαη αληίζηνηρα ε ξνπή ησλ θνξνινγνπκέλσλ γηα 

θνξνδηαθπγή. Γεκηνπξγείηαη έηζη έλαο θαχινο θχθινο, αθνχ φζν πεξηνξίδεηαη ε 

θνξνινγηθή βάζε εμαηηίαο ηεο παξανηθνλνκίαο, ηφζν είλαη αλαγθαία ε αχμεζε ησλ 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζεί έλα θαζνξηζκέλν κέγεζνο 

δεκνζίσλ εζφδσλ. 

 

Γελ ζα πξέπεη ηέινο λα ππνβαζκίδεηαη ε ζεκαζία ησλ κε νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ, θαζψο κε ηελ 

παξανηθνλνκία ππνζθάπηνληαη ε θνηλσληθή ζπλνρή, ην αίζζεκα θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο, ν ζεβαζκφο πξνο δεκνθξαηηθέο αξρέο ηεο ρψξαο, θιπ. 

 

εκαληηθέο είλαη θαη νη κηθξννηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο παξανηθνλνκίαο. πγθεθξηκέλα 

νη επηρεηξήζεηο πνπ δξνπλ ζηελ επίζεκε νηθνλνκία αληηκεησπίδνπλ αζέκηην 

αληαγσληζκφ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ παξανηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη 

πςειφηεξνη κηζζνί πνπ θαηαβάιινπλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγνδνηηθψλ 

εηζθνξψλ θαη ε κεγαιχηεξε θνξνινγηθή επηβάξπλζε πνπ αληηκεησπίδνπλ, απμάλνπλ ην 

θαηά κνλάδα θφζηνο ηεο επηρείξεζεο, κεηψλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θαη 

επνκέλσο θαη ηηο πσιήζεηο ηεο. Αιιά θαη νη εξγαδφκελνη βιάπηνληαη απφ ηελ 

παξανηθνλνκία, θαζψο φζνη εξγάδνληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξνπλ εθηφο ηεο επίζεκεο 

νηθνλνκίαο, έρνπλ θαηά θαλφλα ρακειφηεξνπο κηζζνχο, έιιεηςε αζθαιηζηηθήο 

θάιπςεο θαη θπζηθά δελ απνιακβάλνπλ ηα βνεζήκαηα ηεο Πνιηηείαο (πρ επηδφκαηα 

αλεξγίαο). Όκσο θαη νη εξγαδφκελνη ζηελ επίζεκε νηθνλνκία αληηκεησπίδνπλ θαη απηνί 

έλα είδνο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, γεγνλφο πνπ κεηψλεη θαη ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο 

δχλακε ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ ηνπο. Σέινο θαη ν απιφο πνιίηεο βιάπηεηαη απφ 

ηελ παξανηθνλνκία, αθνχ επσκίδεηαη κεγαιχηεξν θνξνινγηθφ βάξνο απ’ φηη αλ δελ 

ππήξραλ νη θνξνθπγάδεο θαη ζπρλά απνιακβάλεη ρακειφηεξνπ επηπέδνπ παξνρέο 
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δεκφζησλ αγαζψλ απφ ην Κξάηνο, ιφγσ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο παξανηθνλνκίαο.  

 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζηελ έθζεζε ηνπ “From Shadow to Formal Economy: 

Levelling the Playing Field in the Single Market”  πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2013, αλαθέξεη 

σο θχξηεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο παξανηθνλνκίαο: 

α) Άληζνη όξνη αληαγσληζκνύ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξανηθνλνκία. 

β)  Εμαγσγηθό ληάκπηλγθ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξαθηηθή ηεο εμαγσγήο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ απφ ρψξεο κε αδχλακε λνκνζεζία θαη ειιηπή θνξνινγηθφ έιεγρν, 

φπνπ ηα θφζηε ηνπ εμαγσγέα είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξα απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο ηνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ρψξεο κε πςειέο πξνδηαγξαθέο θαη έηζη 

παξνπζηάδεηαη έλα άδηθν πιενλέθηεκα ζην δηεζλέο εκπφξην. 

γ) Παξαγσγηθέο αλεπάξθεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

παξανηθνλνκία, θαζψο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ 

επίζεκε νηθνλνκία (ηξάπεδεο, επελδπηηθά πξνγξάκκαηα)  

δ) Έιιεηςε ζπκκόξθσζεο κε ηε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, 

ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ παξανηθνλνκία. 

ε) Μεησκέλα θνξνινγηθά έζνδα 

ζη) Επεξεαζκόο ηεο θνηλήο γλώκεο θαη κείσζε ηεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο 

 

Πέξα απφ ηηο πνιιέο αλακθηζβήηεηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο παξανηθνλνκίαο, 

αλαθέξνληαη θαη θάπνηεο ζεηηθέο επηπηψζεηο θπξίσο βξαρπρξφληεο, γεγνλφο πνπ θάλεη 

ηελ θξαηηθή πνιηηηθή πνιιέο θνξέο αλεθηηθή ζηελ χπαξμε ηεο. Ο Schneider (1998) 

εθηίκεζε φηη πάλσ απφ ηα 2/3 ησλ θεξδψλ ηεο παξανηθνλνκίαο δαπαλψληαη ακέζσο ζηε 

λφκηκε νηθνλνκία, κε ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη ζηα έζνδα απφ ηελ έκκεζε 

θνξνινγία. Δπίζεο νη ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ παξανηθνλνκία 

δίλνπλ δηέμνδν ζε ρακειά ακεηβφκελα αλεηδίθεπηα άηνκα πνπ δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ 

άλεξγα. Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν, νη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ άηνκα κε “καχξε 

εξγαζία” πεξηνξίδνπλ ην θφζηνο ηνπο, βειηηψλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο θαη 

ζπλερίδνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπο, ελψ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα 

θαηάθεξλαλ λα ζπλερίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ επίζεκε νηθνλνκία θαη πηζαλφλ λα 

έθιεηλαλ.   
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1.8 Πξνηάζεηο - Σξόπνη αληηκεηώπηζεο ηεο παξανηθνλνκίαο 

 

Έρεη γίλεη πιένλ θαηαλνεηφ ην πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν έιεγρνο θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο 

παξανηθνλνκίαο, θαζψο νη παξελέξγεηεο ηεο είλαη εκθαλείο ζε θάζε ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξανηθνλνκίαο δηαθέξνπλ 

απφ ρψξα ζε ρψξα θαη ε θαηεχζπλζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο, κπνξεί 

λα επηθεληξψλνληαη αλαιφγσο ζηα ζπζηήκαηα παξνρψλ, ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

απαζρνινχλ πξνζσπηθφ ή ζηνπο απηναπαζρνινχκελνπο. Παξφια απηά ππάξρνπλ 

θάπνηα γεληθά απνδεθηά κέηξα πνπ εθαξκνδφκελα ζα κπνξνχζαλ λα πεξηνξίζνπλ ζε 

θάπνηα έθηαζε ηελ παξανηθνλνκία. 

 

Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξανηθνλνκίαο ζε θάζε ρψξα, 

είλαη θαηά ηνπο Βαβνχξα θαη Μαλσιά (2004), ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ θαηαζηνιή, αιιά θπξίσο ε πξφιεςε ησλ 

θνξνινγηθψλ αδηθεκάησλ είλαη βαζηθνί παξάγνληεο ζηελ πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηεο 

παξανηθνλνκίαο. Όζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε, απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ δηάθνξσλ 

πνιηηηθψλ, φπσο ν εμνξζνινγηζκφο ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο, ψζηε λα πθίζηαηαη 

“νξηδφληηα” θαη “θάζεηε” θνξνινγηθή δηθαηνζχλε θαη ην θνξνινγηθφ βάξνο λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο νηθνλνκίαο. Άιιεο πνιηηηθέο είλαη ε 

βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ν ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο θαη νη 

δηαζηαπξψζεηο ζηνηρείσλ θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ δηνηθεηηθψλ παξεκβάζεσλ. Όζνλ 

αθνξά ηελ θαηαζηνιή, είλαη αλαγθαίν λα επηβάιινληαη απνηειεζκαηηθέο πνηλέο ζηνπο 

παξαβάηεο θαη κε ηέηνηνλ ηξφπν, πνπ λα είλαη αμηφπηζηεο θαη εθαξκφζηκεο θαη λα 

πξνσζνχλ ηελ έλλνηα ηεο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο. Με ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ 

θαηαζηνιήο, αιιά ηδηαίηεξα πξφιεςεο ησλ θνξνινγηθψλ αδηθεκάησλ, ζα βειηησζεί θαη 

ην επίπεδν ηεο “θνξνινγηθήο εζηθήο”, έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη 

καθξνρξφληα ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξανηθνλνκίαο. 

 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζηελ έθζεζε ηνπ (2013) ζρεηηθά κε ην γεληθφ πιαίζην γηα 

ηελ κείσζε ηεο παξανηθνλνκίαο κέζσ ηεο βειηησκέλεο θνξνινγηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

πνπ βαζίδεηαη ζε κειέηε ησλ Jensen and Wöhlbier (2012) ζπζηήλεη: 

 Έλα επαξθέο πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ 

 Δπξεία ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ θνξνινγηθψλ θαη άιισλ εληχπσλ 

 Αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ ηξίηα κέξε 

 Απνηειεζκαηηθή δηθαηνζχλε πνπ ζα απμήζεη ηελ εζεινληηθή ζπκκφξθσζε 
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 Πνηληθνπνίεζε ηνπ αγνξαζηή 

 Τπνρξεσηηθή πιεξσκή απφ θάπνην πνζφ θαη πάλσ κε ειεθηξνληθά κέζα 

 Απνθπγή θνξνινγηθήο ακλεζηίαο 

 Απνθπγή δηαθνξνπνίεζεο χςνπο ΦΠΑ 

 

Άιιεο δξάζεηο θαηά ηεο παξανηθνλνκίαο ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θξαηηθνχ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ, κε ηε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο, ηελ πξνζέιθπζε λένπ πςειψλ πξνζφλησλ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ θαηάξηηζε ελφο καθξνπξφζεζκνπ ζηαζεξνχ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξανηθνλνκίαο. Ηδηαίηεξν ξφιν παίδεη θαη ε 

δέζκεπζε φισλ ησλ επίζεκσλ θνξέσλ ζηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο πνπ ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ην θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκίαο. Δπηβάιιεηαη επίζεο ε κεηαξξχζκηζε ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο, κε ηελ ειάθξπλζε ηνπ θφζηνπο ησλ θνηλσληθψλ εηζθνξψλ, ηε κείσζε 

ησλ πεξηνξηζκψλ θαη ηελ δεκηνπξγία κηαο επέιηθηεο θαη αληαγσληζηηθήο αγνξάο 

εξγαζίαο, θαζψο επίζεο ηελ θαηάξγεζε ησλ εκπνδίσλ εηζφδνπ θαη έλαξμεο λέσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηεο θαηαβνιήο κεγάισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ γηα ηελ έθδνζε 

επαγγεικαηηθήο άδεηαο.   

 

ηελ κειέηε ηνπο γηα ην Institute of Economic Affair (2013) νη Schneider θαη Williams 

αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά φηη ππάξρνπλ ηξεηο επξείεο επηινγέο πνιηηηθήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παξανηθνλνκίαο: i) λα κελ γίλεη θακία ελέξγεηα, ii) ε πξνζπάζεηα 

εμάιεηςεο ηεο θαη iii) ε λνκηκνπνίεζε ηεο. Σν λα κελ γίλεη θακία ελέξγεηα αθήλεη 

άζηθηεο ηηο ππάξρνπζεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

θπβεξλήζεηο. Ζ εμάιεηςε ηεο παξανηθνλνκίαο θαηαζηξέθεη αθξηβψο ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα πνπ νη θπβεξλήζεηο επηζπκνχλ 

λα γαινπρήζνπλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη παξφιν πνπ θάπνηα κέηξα απνηξνπήο είλαη 

θαηάιιεια, κφλν ε λνκηκνπνίεζε ηεο παξανηθνλνκίαο επηηξέπνληαο ηελ 

επηζεκνπνίεζε ηεο, είλαη πηζαλφ λα είλαη επξέσο επηηπρεκέλε.  

 

ηνλ Πίλαθα 3 βιέπνπκε αθξηβψο ηηο πξνζεγγίζεηο, ηηο κεζφδνπο θαη ηα αληίζηνηρα 

κέηξα πνιηηηθήο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηελ 

κεηαηφπηζε ηεο πξνο ηελ επίζεκε νηθνλνκία: 
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Πίλαθαο 3: Μέηξα πνιηηηθήο γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηεο παξανηθνλνκίαο 

 

Πξνζέγγηζε Μέζνδνο Μέηξα (παξαδείγκαηα) 

Απνηξνπή (πεηζψ 

θαη ηηκσξία) 

Βειηησκέλε 

αλίρλεπζε 

Αληηζηνίρηζε δεδνκέλσλ θαη 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

Δλνπνίεζε ζηξαηεγηθψλ 

Κνηλέο επηρεηξήζεηο 

Απζηεξφηεξεο πνηλέο Απζηεξφηεξεο πνηλέο γηα θνξνδηαθπγή 

Απμεκέλε αληίιεςε 

ηνπ θηλδχλνπ 

Γηαθήκηζε ησλ πνηλψλ γηα “καχξε 

εξγαζία” 

Γηαθήκηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ δηαδηθαζηψλ αλίρλεπζεο 

Δλεξγνπνίεζε 

επηζεκνπνίεζεο 

Πξφιεςε (απνηξνπή 

εηζφδνπ) 

Απινπνίεζε ηεο ζπκκφξθσζεο 

Άκεζα θαη έκκεζα θνξνινγηθά θίλεηξα 

Οκαιή κεηάβαζε ζηελ απηαπαζρφιεζε 

Δηζαγσγή λέσλ θαηεγνξηψλ εξγαζηψλ 

Πιαίζην αλάπηπμεο ησλ πνιχ κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ 

Θεξαπεπηηθή 

(ελζάξξπλζε ηεο 

κεηαθίλεζεο απφ ηελ 

παξανηθνλνκία) 

 

Κίλεηξα απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο 

(πρ Γειηία παξνρήο ππεξεζηψλ, 

ζηνρεπκέλνη άκεζνη θαη έκκεζνη θφξνη) 

Κίλεηξα απφ ηελ πιεπξά ηεο 

πξνζθνξάο (πρ θνξνινγηθή ακλεζηία, 

εζεινληηθή απνθάιπςε, επηζεκνπνίεζε 

ππεξεζηψλ) 

Πξνψζεζε δέζκεπζεο 

(παξακνλή ζηελ 

επίζεκε νηθνλνκία) 

Πξνψζεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο 

επίζεκεο εξγαζίαο 

Δθπαίδεπζε 

Παξνρή ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ 

Φνξνινγηθή δηθαηνζχλε 

Γηαδηθαζηηθή δηθαηνζχλε 

Αλαδηαλεκεηηθή δηθαηνζχλε 

Πεγή: The Institute of Economic Affair - Schneider & Williams (2013) “The Shadow 

Economy” 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζπζηήλνπλ ηελ πξνψζεζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο κεηξεηψλ, σο ζεκαληηθφ 

κέηξν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξανηθνλνκίαο. Πξνηείλεηαη έηζη ε ππνρξεσηηθή 

ειεθηξνληθή πιεξσκή κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ θαη ζπληάμεσλ, ησλ παξνρψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαζψο επίζεο ε θαζηέξσζε αλψηαηνπ νξίνπ γηα ηηο αγνξέο απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο κε κεηξεηά. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πξνηείλεηαη ε ππνρξέσζε λα δηαζέηνπλ 

θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηακεηαθέο κεραλέο ζπλδεδεκέλεο κε ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη 

λα ιεηηνπξγνχλ ηεξκαηηθά POS γηα ηε δπλαηφηεηα ζπλαιιαγψλ κε θάξηεο. ηε κάρε 

θαηά ηεο παξανηθνλνκίαο ζα ζπλεηζέθεξαλ ε παξνρή θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ κε ηελ 

κνξθή επηζηξνθήο θφξνπ ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο επίζεο νη 
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θιεξψζεηο δψξσλ κε κνξθή ινηηαξίαο γηα απνδείμεηο πνπ έρνπλ ζπιιέμεη νη 

θαηαλαισηέο. 
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Κεθάιαην 2 

Δπηζθόπεζε Δξεπλώλ 

 

2.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ εκπεηξηθή έξεπλα αληιείηαη απφ δηάθνξα άξζξα θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο ζηελ θνηλσλία, ηελ 

νηθνλνκία θαη ηελ πνιηηηθή, θαζψο επίζεο ησλ ζρέζεσλ ηεο κε ηελ θνξνδηαθπγή θαη ηε 

δηαθζνξά. ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζε έξεπλεο πνπ 

έρνπλ δηεμαρζεί αλαθνξηθά κε ηελ παξανηθνλνκία, ελψ ην εξσηεκαηνιφγην βαζίζηεθε 

θαη ζρεδηάζηεθε θαηά αλάινγν ηξφπν, ψζηε λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκίαο. 

 

2.2 Δπηζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο 

 

Σε δεθαεηία ηνπ ’70 ν Gutmann (1977) παξνπζίαζε κηα κέζνδν λνκηζκαηηθήο 

θαηεχζπλζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο έθηαζεο ηεο παξανηθνλνκίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ 

ππφζεζε φηη φζνη δξνπλ ζηελ παξανηθνλνκία, πξνζπαζψληαο λα εμαθαλίζνπλ ηα ίρλε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, πξνηηκνχλ ην δηαθαλνληζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο 

θαηαβάιινληαο ξεπζηφ ρξήκα θαη φρη επηηαγέο. πκπεξαίλεη φηη ε παξανηθνλνκία είλαη 

ην θαζαξφ απνηέιεζκα ηεο πςειήο θνξνινγίαο θαη ησλ θξαηηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηελ 

νηθνλνκία, ελψ ζεσξεί φηη ε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ ρξήκαηνο ζηελ 

παξανηθνλνκία είλαη ίδηα κε ηελ ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο ζηελ επίζεκε 

νηθνλνκία. Σέινο ππνζηεξίδεη φηη ν θαλνληθφο ιφγνο C/D, ν νπνίνο δείρλεη πφζα 

κεηξεηά ρξεηαδφηαλ θαλνληθά αλά κνλάδα θαηαζέζεσλ φςεσο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ γηα ζπλαιιαγέο θαηά ηελ πεξίνδν 1937-1941, παξακέλεη ζηαζεξφο 

δηαρξνληθά.  Θεσξψληαο επνκέλσο φηη γηα ηελ πεξίνδν 1937-1941 ε ζρέζε δήηεζεο 

ξεπζηψλ θαη θαηαζέζεσλ ζηηο ΖΠΑ, κπνξεί λα ζεσξεζεί θαλνληθή, εθιακβάλεη θάζε 

άλνδν απηήο ηεο ζρέζεο σο έλδεημε παξανηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Ο ιφγνο ζπλνιηθψλ ζπλαιιαγψλ πξνο ΑΔΠ απνηειεί κηα πξφζζεηε πξνζπάζεηα 

εθηίκεζεο ηεο έθηαζεο ηεο παξανηθνλνκίαο πνπ επηρεηξήζεθε απφ ηνλ Feige (1979). Ο 

Feige, κε βάζε ηε γλσζηή ζεσξία ηνπ Irving Fisher φηη ε πξφζζεζε φισλ ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ γίλνληαη κε ξεπζηφ ρξήκα θαη απηψλ πνπ γίλνληαη κε επηηαγέο 



25 

αληηπξνζσπεχεη έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο καθξννηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, επηρείξεζε λα κεηξήζεη ηελ παξανηθνλνκία ζηηο ΖΠΑ γηα ηελ πεξίνδν 

1939-1978, κε ηελ ππφζεζε φηη νη ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο παξανηθνλνκίαο, θαηαγξάθνληαη κελ ζηηο ζπλνιηθέο 

ζπλαιιαγέο, απνθιείνληαη φκσο απφ ην επίζεκα κεηξνχκελν εηζφδεκα.   

 

Σν επφκελν έηνο ν Tanzi (1980) ρξεζηκνπνηψληαο κηα λνκηζκαηηθή κέζνδν 

ππνγξακκίδεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζην θνξνινγηθφ βάξνο θαη ηελ έθηαζε ηεο 

παξανηθνλνκίαο. Με ηε κέζνδν ηνπ απηή πξνζπαζεί λα απνθαιχςεη ηελ έθηαζε, αιιά 

θαη ηε δηαρξνληθή δηφγθσζε ηεο παξανηθνλνκίαο ζηηο ΖΠΑ, κε ηε βνήζεηα ηνπ ιφγνπ 

δήηεζεο ξεπζηνχ ρξήκαηνο πξνο ζχλνιν ρξεκαηηθψλ κέζσλ θαη κε ηελ ππφζεζε φηη 

απηφο εμαξηάηαη απφ ην εθάζηνηε θνξνινγηθφ βάξνο, ην κεξίδην κηζζψλ κέζα ζην 

ηδησηηθφ εηζφδεκα, ην επηηφθην θαη ην θαηά θεθαιή πξαγκαηηθφ εηζφδεκα. Ο παξαπάλσ 

ιφγνο, θαηά ηνλ Tanzi, αλέξρεηαη φηαλ απμάλεη ην θνξνινγηθφ βάξνο, επεηδή ε θχξηα 

γελεζηνπξγή αηηία ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη ε επηζπκία ηεο θνξναπνθπγήο-

θνξνδηαθπγήο θαη επεηδή πεξηζζφηεξα άηνκα θαηαθεχγνπλ ηφηε ζηελ παξανηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

 

O Schneider, θαζεγεηήο νηθνλνκίαο θαη πξφεδξνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο ηνπ  

Johannes Kepler University ζην Ληληο ηεο Απζηξίαο, ζεσξείηαη απφ ηνπο θνξπθαίνπο 

εηδηθνχο παγθνζκίσο ζην δήηεκα ηεο παξανηθνλνκίαο θαη έρεη δεκνζηεχζεη δεθάδεο 

άξζξα θαη κειέηεο, ελψ έρεη δηεμάγεη πνιιέο έξεπλεο πάλσ ζην δήηεκα απηφ. Σν 2000 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Enste, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θπζηθή κέζνδν (ειεθηξηζκφο), ηε 

κέζνδν ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηε κέζνδν ησλ κνληέισλ,  αλέιπζε ην κέγεζνο, ηα αίηηα 

θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο παξανηθνλνκίαο 76 ρσξψλ παγθνζκίσο γηα ηελ πεξίνδν 1989-

1993. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ αηηηψλ ηνπ θαηλνκέλνπ, θαηέδεημε φηη ην απμεκέλν 

θνξνινγηθφ βάξνο, νη πςειέο θνηλσληθέο εηζθνξέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αζθπθηηθή 

ξχζκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ην θξάηνο θαη νη πεξηνξηζκνί ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο είλαη νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο ηεο κεγέζπλζεο ηεο παξανηθνλνκίαο. ε 

λεφηεξε έξεπλα ην 2010 ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Buehn θαη Montenegro γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, εθηίκεζε ηα κεγέζε ηεο παξανηθνλνκίαο 162 ρσξψλ ζε φιν 

ηνλ θφζκν γηα ηελ πεξίνδν 1999-2007, ελψ ζπζηήλεη ηε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ 

βαξψλ σο ηελ θαιχηεξε πνιηηηθή γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξανηθνλνκίαο. Πην 

πξφζθαηα ην 2013 καδί κε ηνλ Williams ζηελ κειέηε πνπ δεκνζίεπζαλ γηα ην Institute 

of Economic Affairs θαηέιεμαλ φηη νη πνιηηηθέο πνπ ζηεξίδνληαη κφλν ζηελ απνηξνπή 
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ηεο παξανηθνλνκίαο δελ κπνξνχλ λα είλαη πεηπρεκέλεο, θαζψο ε παξανηθνλνκία είλαη 

δηάρπηε παληνχ θαη απνηειείηαη απφ πνιιέο κηθξέο θαη δηαζθνξπηζκέλεο ζπλαιιαγέο. 

Δπνκέλσο ζπζηήλνπλ ηελ δηεπθφιπλζε κεηάβαζεο ησλ απηναπαζρνινχκελσλ θαη ησλ 

κηθξψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ παξανηθνλνκία ζηελ επίζεκε νηθνλνκία, πξνηείλνληαο 

πνιηηηθέο φπσο ε κείσζε ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, ησλ πεξηνξηζκψλ εηζφδνπ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηελ θνξνινγηθή ακλεζηία. 

 

Οη Dell’Anno, et al. (2007) δεκνζίεπζαλ κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ηξηψλ κεζνγεηαθψλ 

ρσξψλ, Γαιιίαο, Ηζπαλίαο θαη Διιάδαο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ησλ 

πνιιαπιψλ παξαγφλησλ-αηηηψλ δηεξεχλεζαλ ην θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκίαο ζε 

απηέο ηηο ρψξεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηνπο επηβεβαίσζαλ φηη ε αλεξγία, ε 

θνξνινγηθή επηβάξπλζε θαη ε απηαπαζρφιεζε είλαη νη θπξηφηεξεο αηηίεο ηεο 

παξανηθνλνκίαο ζηηο ηξεηο κεζνγεηαθέο ρψξεο, ελψ πθίζηαηαη κηα αληίζηξνθε ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηνπ επίζεκνπ ΑΔΠ θαη απηνχ ηεο αλεπίζεκεο 

νηθνλνκίαο. 

 

Πην πξφζθαηα ην 2013 νη Berger, et al. δεκνζίεπζαλ κηα κειέηε γηα ηελ παξανηθνλνκία 

ζηελ Διιάδα θαη ηηο δεκνζηνλνκηθέο ηεο επηπηψζεηο. Παξνπζηάδνπλ ηηο πην πξφζθαηεο 

εθηηκήζεηο γηα ηελ παξανηθνλνκία ζηελ Διιάδα θαη δηεξεπλνχλ ηελ ζρέζε κεηαμχ 

παξανηθνλνκίαο θαη ζπλνιηθνχ ρξένπο ηεο ρψξαο. Καηαδεηθλχνπλ φηη ε παξανηθνλνκία 

ζηελ Διιάδα ππνηηκήζεθε θαη φηη ππάξρνπλ απμαλφκελεο ηάζεηο απφ ηελ είζνδν ηεο 

ρψξαο ζηε Ννκηζκαηηθή Έλσζε θαη κεηά. Παξνπζηάδνπλ επίζεο απνδείμεηο φηη ππάξρεη 

ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηνπ ξπζκνχ ρξένπο πξνο ΑΔΠ, ην νπνίν 

ζεκαίλεη φηη ε κάρε θαηά ηεο παξανηθνλνκίαο ζπληειεί ζηελ καθξννηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο.  

 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζηελ έθζεζε ηνπ “From Shadow to Formal Economy: 

Levelling the Playing Field in the Single Market”  πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2013, εθηίκεζε 

φηη ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2012, αλεξρφηαλ ζηα 

2,35 ηξηζεθαηνκκχξηα επξψ. Θεσξεί φηη ε παξανηθνλνκία είλαη απεηιή γηα ηελ Δληαία 

Αγνξά, νδεγεί ζε ζεκαληηθέο δεκνζηνλνκηθέο δπζθνιίεο, αζθεί ζθιεξή πίεζε ζηηο 

λφκηκεο επηρεηξήζεηο θαη καθξνπξφζεζκα πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο 

επίζεκεο νηθνλνκίαο. Μηα ζεκαληηθή κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηεο παξανηθνλνκίαο ζα 

δηαζθαιίζεη φηη νη θαηαλαισηέο, νη επηρεηξήζεηο ζηελ επίζεκε νηθνλνκία θαη νη 

εξγαδφκελνη πξνζηαηεχνληαη θαιχηεξα, ζα βειηησζνχλ νη ίζνη φξνη αληαγσληζκνχ ζηελ 
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Δληαία Αγνξά, ελψ ζα κπνξνχζε λα απμήζεη κέρξη θαη 285 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ηα 

πξφζζεηα έζνδα ζε εηήζηα βάζε. 

 

ηελ Διιάδα, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο παξανηθνλνκίαο ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, νδήγεζε πνιινχο εξεπλεηέο ζηελ κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εκθαλίδεη ζηελ Διιάδα. 

 

Ζ πξψηε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηεο έθηαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα έγηλε απφ ηνλ Παπιφπνπιν ην 1987, ν νπνίνο 

αθνινχζεζε ηελ κέζνδν ηεο ζε βάζνο εμέηαζεο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο 

παξαγσγήο ησλ δηάθνξσλ θιάδσλ θαη ππνθιάδσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ 

ζπληζηνχλ ην ΑΔΠ, ζηελ πξνζπάζεηα εληφπηζεο αθελφο κελ ησλ πεξηπηψζεσλ εθείλσλ, 

ζηηο νπνίεο είλαη πηζαλή ε ππνεθηίκεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο (άξα ππάξρεη 

εθηεηακέλε παξανηθνλνκία) θαη αθεηέξνπ ησλ πεξηπηψζεσλ εθείλσλ ζηηο νπνίεο ε 

πηζαλφηεηα αθξηβνχο ππνινγηζκνχ είλαη πςειή. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ δηεζλή εκπεηξία, 

ηε ινγηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ν θχξηνο φγθνο 

ηεο παξανηθνλνκίαο δηεμάγεηαη απφ κηθξέο επηρεηξήζεηο. 

 

Σν 1990 ε Νεγξεπφληε-Γειηβάλε δεκνζίεπζε ηελ κειέηε ηεο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ 

εθηίκεζε ελφο καθξννηθνλνκηθνχ ππνδείγκαηνο ζην νπνίν ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο 

παξανηθνλνκίαο δίλεηαη απφ ην πνζφ πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί θάζε ρξφλν ζηα επίζεκα 

εηζνδήκαηα ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ, ψζηε ε ηηκή ηνπ “α” ζηε ζπλάξηεζε 

παξαγσγήο Cobb-Douglas λα ηζνχηαη κε 0,75 (φπνπ ε ηηκή ηνπ “α” δίλεηαη απφ ην ιφγν 

δχν πνζνζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κηζζψλ ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα 

ησλ αζηηθψλ ηνκέσλ δηά ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κηζζσηψλ ζην ζχλνιν ηεο αζηηθήο 

απαζρφιεζεο). Με βάζε ηε κέζνδν απηή έγηλε εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο 

παξανηθνλνκίαο γηα ηελ πεξίνδν 1970-1985.  

 

Σν ίδην έηνο νη Βαβνχξαο, Καξαβίηεο θαη Σζνχρινπ (1990), αθνινπζψληαο ηε 

λνκηζκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο παξανηθνλνκίαο, εμεηδίθεπζαλ έλα ππφδεηγκα δήηεζεο 

ρξήκαηνο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε εθηίκεζε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηεο 

παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν 1958-1988.  

 

Σν 1995 δεκνζηεχηεθε απφ κειεηεηηθή νκάδα ηνπ ΚΔΠΔ (Καλειιφπνπινο, et al.) 

εθηίκεζε ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα. Ζ κειέηε αθνινχζεζε ηε κέζνδν ηεο 
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ζχγθξηζεο ησλ απνθιίζεσλ κεηαμχ αλεμάξηεησλ εθηηκήζεσλ ηεο ίδηαο 

καθξννηθνλνκηθήο κεηαβιεηήο. πγθεθξηκέλα, ζπγθξίλνληαλ ηα θνλδχιηα ηδησηηθήο 

θαηαλάισζεο ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ κε ηα αληίζηνηρα ησλ Δξεπλψλ 

Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ, ελψ ηα πςειφηεξα πνζνζηά παξανηθνλνκίαο 

εθηηκάηαη φηη ζεκεηψζεθαλ ζηνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο, ηεο πγείαο-εθπαίδεπζεο-

αλαςπρήο, ησλ κεηαθνξψλ-επηθνηλσληψλ θαη ηνπ εκπνξίνπ. 

 

Σν 2001 δεκνζηεχηεθε θαη κηα κειέηε ηνπ ΗΟΒΔ πνπ έγηλε απφ εξεπλεηηθή νκάδα κε 

επηθεθαιήο ηνλ Ν.Σάηζν (Σάηζνο et al, 2001). χκθσλα κε ηελ κειέηε απηή, ην 

πνζνζηφ ηεο παξανηθνλνκίαο εθηηκάηαη φηη μεπεξλά ην 35% ηνπ ΑΔΠ (ην 1997) θαη 

δηαρέεηαη ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο. Οη 

δηαρξνληθέο εθηηκήζεηο ηνπ κεγέζνπο ηεο παξανηθνλνκίαο, πνπ ζηεξίδνληαη ζε κηα 

λνκηζκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο παξανηθνλνκίαο, δείρλνπλ κηα επηηαρπλφκελε ηάζε ηεο 

παξανηθνλνκίαο, ελψ φζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή ησλ παξανηθνλνκνχλησλ λνηθνθπξηψλ 

θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη απαζρνινχκελνη ζηελ γεσξγία, ζηηο 

κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο θαη ζην ρνλδξηθφ-ιηαληθφ εκπφξην, θαηαιακβάλνπλ ηηο 

πξψηεο ζέζεηο. 

 

Ο Παιαηνιφγνο (2003) ρξεζηκνπνηψληαο σο βάζε ην λνκηζκαηηθφ ππφδεηγκα (δήηεζε 

ρξήκαηνο) ηεο νκάδαο ηνπ Leicester, επηρείξεζε λα εθηηκήζεη εκπεηξηθά ην κέγεζνο ηεο 

παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1960-2000, ην νπνίν ζχκθσλα 

κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ αλέξρεηαη ζην 36,67% γηα ην 2000. ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

αλαθέξεη πσο ε αχμεζε ηεο κέζεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο 

παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα, ελψ ν πεξηνξηζκφο ηεο παξανηθνλνκίαο ζα ζπλεηζέθεξε 

ζηελ δξαζηηθή κείσζε ησλ δεκφζησλ ειιεηκκάησλ θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. 

 

Ζ κειέηε ησλ Βαβνχξα θαη Μαλσιά (2004) αθνινχζεζε επίζεο ηε λνκηζκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο παξανηθνλνκίαο, αιιά ρξεζηκνπνίεζε ηα αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία ηνπ 

ΑΔΠ βαζηζκέλα ζην Δπξσπατθφ χζηεκα Λνγαξηαζκψλ. ηε κειέηε γίλεηαη απνδεθηφ 

φηη ην χςνο ηεο παξανηθνλνκίαο επεξεάδεηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ κεηξνχκελνπ 

εηζνδήκαηνο, ην χςνο ηεο κέζεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ζηελ νηθνλνκία, ηελ 

απφθιηζε ησλ θαηαβαιιφκελσλ θφξσλ απφ ηνπο αλακελφκελνπο, πνπ απνηειεί έλα 

κέηξν ηεο πξνζδνθψκελεο κεηαβνιήο ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο, θαζψο θαη απφ 

ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ. Αμηνζεκείσην είλαη ην ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο 
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φηη ε παξανηθνλνκία ζηελ Διιάδα θαίλεηαη φηη επεξεάδεηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη 

πνιηηηθνχο θχθινπο. 

 

Λίγν αξγφηεξα ν Κάηζηνο (2006), ζε κειέηε ηνπ ζπζρέηηζε ηελ παξανηθνλνκία κε ηελ 

δηαθζνξά ζηελ Διιάδα θαη εμεηδίθεπζε ηα αίηηα θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ 

εηδηθά γηα ηελ Διιάδα, δίλνληαο έκθαζε ζηελ εθαξκνγή κεηαξξπζκίζεσλ ζην 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο κέζσ ηεο απινπνίεζεο 

ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη 

ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο δηνηθεηηθήο ζπκκφξθσζεο.  

 

Πην πξφζθαηα ην 2013, νη Μαλσιάο, Ρφληνο, θαθηαλάθεο θαη Βαβνχξαο κειέηεζαλ 

ηε ζρεηηθή ζπνπδαηφηεηα δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην κέγεζνο ηεο 

παξανηθνλνκίαο. Υξεζηκνπνίεζαλ έλαλ πίλαθα κε ζηνηρεία κηαο νκάδαο 19 ρσξψλ ηνπ 

ΟΟΑ γηα ηελ πεξίνδν 2003-2008 θαη βξήθαλ φηη ε πνηφηεηα δηαθπβέξλεζεο, ην 

ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ παξαγσγή, ε αγνξά εξγαζίαο, νη πηζησηηθέο αγνξέο, ηα 

θνξνινγηθά βάξε (άκεζα θαη έκκεζα) θαη ην θφζηνο ζπκκφξθσζεο κε ην ζεζκηθφ 

θνξνινγηθφ πιαίζην είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

παξανηθνλνκία. Καηαιήγνπλ ζπζηήλνληαο ζηηο ειιεληθέο αξρέο λα αθνινπζήζνπλ ηηο 

θαιέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη ππφινηπεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. 

 

Σέινο νη Μπηηδέλεο θαη Βιάρνο (2016) έθαλαλ καθξννηθνλνκηθέο εθηηκήζεηο γηα ην 

κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη πξνηείλνπλ ηελ 

επηηάρπλζε ησλ πξνζπαζεηψλ θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο. Οη πξνηάζεηο ηνπο ζηνρεχνπλ 

ζηελ πηνζέηεζε πνιηηηθψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ κεηάβαζε ησλ παξανηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πξνο ηνλ επίζεκν ηνκέα, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θαζνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα: ηελ επξεία απηαπαζρφιεζε, ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ θνξνινγηθή εζηθή. πζηήλνπλ πην ζπρλνχο θαη πην 

απνηειεζκαηηθνχο ειέγρνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο “καχξεο 

εξγαζίαο” κέζσ ηεο ζχζηαζεο εηδηθψλ ππεξεζηψλ γη’ απηφ ην ζθνπφ. Ζ πξνλνκηαθή 

κεηαρείξηζε θνηλσληθψλ νκάδσλ ζα έπξεπε λα επαλεμεηαζηεί θαη φζνη θαθψο 

επσθεινχληαη απφ απηή ζα έπξεπε λα αληηκεησπίδνπλ απζηεξφηεξεο πνηλέο θαη λα 

δηθάδνληαη ηαρχηεξα. Σέινο πξνηείλνπλ ηελ ζχζηαζε κηαο εηδηθήο ππεξεζίαο ζε 

επξσπατθφ επίπεδν πνπ ζα βνεζά ηα θξάηε-κέιε λα αληηκεησπίδνπλ πεξηπηψζεηο 

ζνβαξψλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ κε δηεζλή δηάζηαζε φπσο ε εθηεηακέλε 

θνξνδηαθπγή θαη νη ηεισλεηαθέο απάηεο. 
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Κεθάιαην 3 

Πξνζέγγηζε – Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

Σν παξφλ θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε κεζνδνινγία ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε. ηελ αξρή παξνπζηάδεηαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο θαη ην πεξηερφκελν 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη θαηφπηλ γίλεηαη παξάζεζε ηεο 

ζηαηηζηηθήο κεζνδνινγίαο.  

 

3.2 Δξεπλεηηθό δείγκα 

 

ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ην θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ 

Διιάδα ζε φιεο ηηο πξνεθηάζεηο ηνπ, γη’ απηφ ην ιφγν επηιέρηεθε λα εμεηαζηεί ε γλψκε 

ησλ αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ιηκέλα Θεζζαινλίθεο σο έλα πνιχ πςεινχ 

επηπέδνπ δείγκα γηα ηε δηεξεχλεζε αθξηβψο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξανηθνλνκίαο. Όζνη 

εξγάδνληαη ζην ιηκέλα έξρνληαη θαζεκεξηλά αληηκέησπνη κε φιν ην θάζκα ηνπ 

εκπνξίνπ πνπ δηεμάγεηαη απφ ην κεγαιχηεξν ιηκάλη ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, ην νπνίν 

είλαη ηαπηφρξνλα ν κεγαιχηεξνο ιηκέλαο δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ ηεο ρψξαο θαη 

εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ 15 πεξίπνπ εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ ηεο δηεζλνχο 

ελδνρψξαο ηνπ. Δληφο ηνπ ιηκέλα, αιιά θαη πεξηκεηξηθά ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

ιεηηνπξγνχλ δεκφζηεο ππεξεζίεο (Οξγαληζκφο Ληκέλνο Θεζ/λίθεο, Σεισλείν, Ληκεληθφ, 

θ.α.), λαπηηιηαθά γξαθεία, ινγηζηηθέο απνζήθεο, κεηαθνξηθέο εηαηξίεο, ελψ θαζεκεξηλά 

ζπλεξγάδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ιηκέλα εθηεισληζηέο νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ εθ 

κέξνπο ησλ εηζαγσγηθψλ θαη εμαγσγηθψλ εηαηξηψλ φιεο ηηο δηαηππψζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ.  

 

3.3 Δξσηεκαηνιόγην έξεπλαο 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί έλα ηππνπνηεκέλν ζρέδην γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ 

θαηαγξαθή εμεηδηθεπκέλσλ θαη ζπλαθψλ κε έλα ζέκα δεδνκέλσλ κε ζρεηηθή αθξίβεηα 

θαη πιεξφηεηα. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη κηα ιεπηή θαη θξίζηκε 

εξγαζία πνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία κηαο ζηαηηζηηθήο έξεπλαο. Γηα ηνπο 

ζθνπνχο ινηπφλ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθε έληππν εξσηεκαηνιφγην 
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(επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα) ην νπνίν δηακνηξάζζεθε ζε αλζξψπνπο πνπ 

εξγάδνληαη ζην ιηκέλα Θεζζαινλίθεο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο πνιιαπιήο 

επηινγήο θαη βαζκνινγηθήο θιίκαθαο Likert (πεληαβάζκηα θιίκαθα), φπνπ νη 

εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα δειψζνπλ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπο κε κηα 

ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ αθνξά ηελ παξανηθνλνκία. 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε κε ηξφπν ψζηε λα είλαη απιφ θαη θαηαλνεηφ θαη λα 

κελ απαηηείηαη πνιχο ρξφλνο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ, ελψ ρσξίδεηαη ζε έμη ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο. Δηδηθφηεξα ε πξψηε ελφηεηα εμεηάδεη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

εξσηεζέλησλ, ε δεχηεξε ελφηεηα δηεξεπλά ηε γλψκε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ην θαηά 

πφζν γλσξίδεη ν θφζκνο ζηελ Διιάδα ην θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκίαο, ε ηξίηε 

ελφηεηα εμεηάδεη ηα αίηηα ηεο παξανηθνλνκίαο, ε ηέηαξηε ελφηεηα ηε ζπζρέηηζε ηεο 

παξανηθνλνκίαο κε ηε θνξνδηαθπγή θαη ηε δηαθζνξά, ε πέκπηε ελφηεηα δηεξεπλά ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηέινο ε έθηε ελφηεηα αθνξά πξνηάζεηο θαη ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο ηεο παξανηθνλνκίαο. 

 

Αξρηθά ε πξψηε ελφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ εξσηψκελνπ 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο εξσηήζεηο. Ζ πξψηε εξψηεζε αλαθέξεηαη ζην θχιν θαη ε 

δεχηεξε ζηελ ειηθία ηνπ εξσηψκελνπ. Ζ ηξίηε εξψηεζε εμεηάδεη ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

θαη αθνινπζεί ε ηέηαξηε εξψηεζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ηνπ εξσηψκελνπ. 

 

Ζ δεχηεξε ελφηεηα πνπ εμεηάδεη ηε γλψκε ησλ εξσηψκελσλ γηα ηε γλψζε ηεο 

παξανηθνλνκίαο, απνηειείηαη απφ ηξεηο εξσηήζεηο (5 – 7). πγθεθξηκέλα ε πέκπηε 

εξψηεζε δηεξεπλά ηε γλψκε ησλ εξσηψκελσλ γηα ην πφζν ελεκεξσκέλνο είλαη ν 

θφζκνο ζηελ ρψξαο καο γηα ηελ παξανηθνλνκία θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο. Ζ έθηε εξψηεζε 

εμεηάδεη θαηά πφζν πηζηεχνπλ φηη ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα 

απνηειεί έλα ζνβαξφ πξφβιεκα γηα ηελ ρψξα, ελψ ε έβδνκε εξψηεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ 

γλψζε ηνπ θφζκνπ γηα ην παξεκπφξην. 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζπλερίδεηαη κε ηελ ηξίηε ελφηεηα πνπ δηεξεπλά ηα αίηηα ηεο 

παξανηθνλνκίαο θαη πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο 8 έσο 12. Ζ φγδνε εξψηεζε εμεηάδεη 

ηηο επζχλεο ηεο πςειήο θνξνινγίαο θαη ε έλαηε εξψηεζε ηεο πςειήο αλεξγίαο γηα ηελ 

παξανηθνλνκία ζηελ Διιάδα. ηελ εξψηεζε 10 δηεξεπλάηαη ε ζρέζε θνξνινγηθήο 

εζηθήο θαη παξανηθνλνκίαο, ελψ ε εξψηεζε 11 αλαθέξεηαη ζηηο πςειέο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο θαη ηελ “καχξε εξγαζία” ζε ζρέζε κε ηελ παξανηθνλνκία. ηελ εξψηεζε 12 
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εμεηάδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ ρψξα 

καο.  

 

Ζ ηέηαξηε ελφηεηα κε ηηο εξσηήζεηο 13-17 εζηηάδεη ζηε ζρέζε ηεο παξανηθνλνκίαο κε 

ηε θνξνδηαθπγή θαη ηε δηαθζνξά. πγθεθξηκέλα κε ηελ εξψηεζε 13 δηεξεπλάηαη θαηά 

πφζν ν θφζκνο δελ δεηάεη απφδεημε γηα θάζε αγνξά πνπ θάλεη θαη ζηελ εξψηεζε 14 

θαηά πφζν ηα καγαδηά θαη νη επαγγεικαηίεο δελ θφβνπλ απφδεημε αλ δελ ην δεηήζεη ν 

πειάηεο. ηελ εξψηεζε 15 εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε λα ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ 

πσιεηή θαη αγνξαζηή λα κεησζεί ε ηηκή θάπνηνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο κε 

αληάιιαγκα ηελ κε έθδνζε απφδεημεο.  ηελ εξψηεζε 16 δεηείηαη ε γλψκε γηα ην πφζν 

ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθίλεζεο “καχξνπ ρξήκαηνο” ζηελ Διιάδα 

θαη ζηελ εξψηεζε 17 ζε πνην βαζκφ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά πξντφληα παξεκπνξίνπ. 

 

ηελ πέκπηε ελφηεηα εμεηάδνληαη νη ζπλέπεηεο ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ζπγθεθξηκέλα 

κε ηελ εξψηεζε 18 πφζν επεξεάδεηαη αξλεηηθά ην βηνηηθφ επίπεδν ηεο ρψξαο. Ζ 

εξψηεζε 19 δηεξεπλά αλ επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο ιφγσ παξανηθνλνκίαο, 

ελψ ε εξψηεζε 20 αλ ππάξρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην αίζζεκα θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ιφγσ ηεο εχλνηαο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζε ζρέζε κε φζνπο 

είλαη ζπλεπείο θαη εηιηθξηλείο ζηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. ηελ ηειεπηαία 

εξψηεζε ηεο πέκπηεο ελφηεηαο, ηελ εξψηεζε 21 δεηείηαη ε γλψκε θαηά πφζν κπνξεί λα 

έρεη θαη ζεηηθέο ζπλέπεηεο ε παξανηθνλνκία.  

 

Ζ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξνηάζεηο θαη ηνπο 

ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο παξανηθνλνκίαο. ηελ εξψηεζε 22 εμεηάδεηαη θαηά πφζν ε 

κείσζε ηνπ χςνπο ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζα πεξηφξηδε ηελ 

παξανηθνλνκία θαη ε εξψηεζε 23 αλ ε απζηεξνπνίεζε ησλ πνηλψλ ζα πεξηφξηδε ηελ 

παξανηθνλνκία. Αληίζηνηρα νη εξσηήζεηο 24 θαη 25 εμεηάδνπλ αλ ε ρξήζε θαξηψλ θαη 

νη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο, θαζψο επίζεο ε επέθηαζε ηνπ κέηξνπ ηνπ πφζελ έζρεο ζε 

φινπο ηνπο θνξνινγνχκελνπο ζα πεξηφξηδαλ ηελ παξανηθνλνκία. Σέινο κε ηελ εξψηεζε 

26 δεηείηαη ε γλψκε ησλ εξσηψκελσλ αλ ηειηθά ν πεξηνξηζκφο ηεο παξανηθνλνκίαο 

είλαη δήηεκα πνιηηηθήο βνχιεζεο. 
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3.4 Μεζνδνινγία ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην παθέην ππνινγηζηηθψλ θχιισλ ηνπ Excel, ζην νπνίν αθνχ 

θαηαρσξήζεθαλ ηα δεδνκέλα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

δεκηνπξγήζεθαλ νη θαηάιιεινη καζεκαηηθνί ηχπνη νη νπνίνη θαη εηζήρζεζαλ ζηα θειηά 

ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. Απφ ην Excel εμήρζεζαλ ηα δεδνκέλα ηφζν κε κνξθή πηλάθσλ 

φζν θαη κε κνξθή δηαγξακκάησλ. 
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Κεθάιαην 4 

Απνηειέζκαηα Έξεπλαο 

 

4.1 Δηζαγσγή 

 

Μεηά ηε θαηαγξαθή ησλ απαληεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ, αθνινπζεί  ε επεμεξγαζία 

θαη ε παξνπζίαζε ησλ πξνθπςάλησλ απνηειεζκάησλ. ην παξφλ θεθάιαην παξέρνληαη 

πεξηγξαθηθά ζηνηρεία, φπσο δηακνξθψζεθαλ κέζα απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ 

πξνζθέξεη ην Excel.  

 

4.2 Απνηειέζκαηα πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο 

 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο, επηδφζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε αλζξψπνπο 

πνπ εξγάδνληαη ζην ιηκέλα Θεζζαινλίθεο, ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο (Οξγαληζκφο 

Ληκέλνο Θεζ/λίθεο, Σεισλείν, Ληκεληθφ, θ.α.), λαπηηιηαθά γξαθεία, ινγηζηηθέο 

απνζήθεο, κεηαθνξηθέο εηαηξίεο θαη εθηεισληζηέο, ελψ ηα ζπλνιηθά απαληεκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ 116. 
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Οη πξψηεο ηέζζεξηο εξσηήζεηο αθνξνχλ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε 

ηελ εξψηεζε 1 εμεηάδεηαη ην θχιν ηνπ εξσηψκελνπ. Με γλψκνλα ηελ πιεξέζηεξε 

θαηαλφεζε, ηα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 4: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξψηεζεο 1 

 

Φύιν 

Δξώηεζε 1 Απαληήζεηο Πνζνζηό % Αζξνηζηηθό % 

Άλδξαο 74 63,8 63,8 

Γπλαίθα 42 36,2 100,0 

ύλνιν 116 100,00   

  

Όπσο δηαθξίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα, απφ ηα 116 άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ην 63,8% είλαη άλδξεο θαη ην 36,2% γπλαίθεο, γεγνλφο πνπ 

απνηππψλεη φηη ζην ιηκέλα ηα ζηεξεφηππα ηεο ζπληεξεηηθήο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

θξαηάλε αθφκα. Αθνινπζεί ην ξαβδφγξακκα γηα ηελ εξψηεζε 1: 

 

 

Δηθόλα 1: Ραβδφγξακκα εξψηεζεο 1 
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Με ηελ εξψηεζε 2 εμεηάδεηαη ε ειηθία ηνπ εξσηψκελνπ θαη ηα απνηειέζκαηα 

εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 5: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξψηεζεο 2 

 

Ηιηθία 

Δξώηεζε 2 Απαληήζεηο Πνζνζηό % Αζξνηζηηθό % 

18-30 14 12,1 12,1 

30-40 42 36,2 48,3 

40-50 30 25,9 74,1 

50-60 22 19,0 93,1 

60+ 8 6,9 100,0 

ύλνιν 116 100,00   

 

Όπσο δηαθξίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 5, ηα πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 30-40, κε δεχηεξε ηελ ειηθηαθή νκάδα 

40-50. Αθνινπζνχλ θαηά ζεηξά νη ειηθίεο 50-60, νη 18-30 θαη ηέινο νη 60+, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζην ξαβδφγξακκα πνπ αθνινπζεί: 

 

 

Δηθόλα 2: Ραβδφγξακκα εξψηεζεο 2 
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Με ηελ εξψηεζε 3 εμεηάδεηαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ 

ην εξσηεκαηνιφγην θαη ηα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 
 

Πίλαθαο 6: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξψηεζεο 3 

 

Μνξθσηηθό επίπεδν 

Δξώηεζε 3 Απαληήζεηο Πνζνζηό % Αζξνηζηηθό % 

Γπκλάζην 3 2,6 2,6 

Λχθεην 38 32,8 35,3 

ΣΔΗ 19 16,4 51,7 

ΑΔΗ 37 31,9 83,6 

Μεηαπηπρηαθφ 19 16,4 100,0 

ύλνιν 116 100   
 

 

Όπσο δηαθξίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα, ην 64,7% είλαη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(ΣΔΗ 16.4%, ΑΔΗ 31.9%, κεηαπηπρηαθφ 16.4%), γεγνλφο πνπ δειψλεη ην πςειφ επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ησλ εξσηψκελσλ, ελψ έλα αμηνζεκείσην 16,4% είλαη θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ.  Σν 32,8% είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ, ελψ 3 εξσηψκελνη (2,6%) 

είλαη απφθνηηνη γπκλαζίνπ. Σα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη θαη κε ηελ κνξθή 

ξαβδνγξάκκαηνο. 

 

 

Δηθόλα 3: Ραβδφγξακκα εξψηεζεο 3 
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ηελ εξψηεζε 4 εμεηάδεηαη ε επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ησλ εξσηψκελσλ. Αθνινπζνχλ 

νη απαληήζεηο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 7: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξψηεζεο 4 

 

Δπάγγεικα 

Δξώηεζε 4 Απαληήζεηο Πνζνζηό % Αζξνηζηηθό % 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 47 40,5 40,5 

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 31 26,7 67,2 

Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο 38 32,8 100,0 

ύλνιν 116 100   

 

Απφ ηνλ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη ην 40,5% ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ππεξεηνχλ ζε θάπνηα δεκφζηα ππεξεζία εληφο ηνπ ιηκέλα, ην 32,8% 

είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο (θπξίσο εθηεισληζηέο), ελψ ην 26,7% είλαη ηδησηηθνί 

ππάιιεινη ζε θάπνηα απφ ηηο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ιηκάλη φπσο 

λαπηηιηαθά γξαθεία, ινγηζηηθέο απνζήθεο, θιπ. Αθνινπζεί ην ζρεηηθφ ξαβδφγξακκα: 

 

 

Δηθόλα 4: Ραβδφγξακκα εξψηεζεο 4 
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4.Επάγγελμα 

Δθμόςιοσ Υπάλλθλοσ 
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Οη εξσηήζεηο 5-7 ζρεηίδνληαη κε ηε γλψζε ησλ εξσηψκελσλ θαη ηνπ θφζκνπ γηα ηελ 

παξανηθνλνκία, ελψ ζπγθεθξηκέλα κε ηελ εξψηεζε 5 δηεξεπλάηαη θαηά πφζν είλαη 

ελεκεξσκέλνο ν θφζκνο ζηελ ρψξα καο γηα ηελ παξανηθνλνκία θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο: 

 
 

Πίλαθαο 8: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξψηεζεο 5 

 
 

ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη είλαη ελεκεξσκέλνο ν θόζκνο ζηελ ρώξα καο γηα ηελ 

παξανηθνλνκία θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο; 

Δξώηεζε 5 Απαληήζεηο Πνζνζηό % Αζξνηζηηθό % 

Καζφινπ 8 6,9 6,9 

Λίγν 29 25,0 31,9 

Μέηξηα 61 52,6 84,5 

Πνιχ 15 12,9 97,4 

Πάξα πνιχ 3 2,6 100,0 

ύλνιν 116 100   

 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 8, βιέπνπκε φηη ζε κεγάιν 

πνζνζηφ (52,6%) απαληνχλ “κέηξηα”, ελψ αλ πξνζζέζνπκε ηηο απαληήζεηο “ιίγν” 

(25%) θαη “θαζφινπ” (6,9%), αζξνίδνπκε έλα πνζνζηφ 84,5% πνπ πηζηεχνπλ φηη ν 

θφζκνο είλαη απφ θαζφινπ έσο κέηξηα ελεκεξσκέλνο γηα ηελ παξανηθνλνκία. Μφιηο 

12,9% απάληεζαλ “πνιχ” θαη αθφκε ιηγφηεξνη (2,6%) “πάξα πνιχ”. Ζ ζρεκαηηθή 

απεηθφληζε είλαη ε παξαθάησ: 

 

 

Δηθόλα 5: Ραβδφγξακκα εξψηεζεο 5 
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5. Σε ποιο βακμό πιςτεφετε ότι είναι ενθμερωμζνοσ ο κόςμοσ ςτθν 
 χϊρα μασ για τθν παραοικονομία και τισ επιπτϊςεισ τθσ; 
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Με ηελ εξψηεζε 6 δηεξεπλάηαη θαηά πφζν ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ 

Διιάδα, απνηειεί έλα ζνβαξφ πξφβιεκα γηα ηελ ρψξα θαη ν αθφινπζνο πίλαθαο 

πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ: 

 

Πίλαθαο 9: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξψηεζεο 6 

 

ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα απνηειεί 

έλα ζνβαξό πξόβιεκα γηα ηελ ρώξα; 

Δξώηεζε 6 Απαληήζεηο Πνζνζηό % Αζξνηζηηθό % 

Καζφινπ 1 0,9 0,9 

Λίγν 1 0,9 1,7 

Μέηξηα 6 5,2 6,9 

Πνιχ 43 37,1 44,0 

Πάξα πνιχ 65 56,0 100,0 

ύλνιν 116 100   

 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα δηαπηζηψλνπκε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εξσηψκελσλ ζεσξνχλ ηελ παξανηθνλνκία “πάξα πνιχ” (56%) ή “πνιχ” (37,1%) 

ζνβαξφ πξφβιεκα γηα ηελ ρψξα, δειαδή αζξνηζηηθά ην 93,1% ησλ απαληήζεσλ. Μφιηο 

5,2% ησλ απαληήζεσλ ήηαλ “κέηξηα”, ελψ απφ 0,9% απάληεζαλ “ιίγν” ή “θαζφινπ”. 

Αθνινπζεί ην ξαβδφγξακκα ηεο εξψηεζεο 6: 

 

 

Δηθόλα 6: Ραβδφγξακκα εξψηεζεο 6 
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6. Σε ποιο βακμό πιςτεφετε ότι το μζγεκοσ τθσ παραοικονομίασ ςτθν 
 Ελλάδα αποτελεί ζνα ςοβαρό πρόβλθμα για τθν χϊρα; 
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Με ηελ εξψηεζε 7 δηεξεπλάηαη ε γλψζε ηνπ θφζκνπ γηα ην παξεκπφξην θαη ηα 

απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

Πίλαθαο 10: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξψηεζεο 7 

 

ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη γλσξίδεη ν θόζκνο ζηελ ρώξα καο γηα ην ηη αθξηβώο 

είλαη ην παξεκπόξην; 

Δξώηεζε 7 Απαληήζεηο Πνζνζηό % Αζξνηζηηθό % 

Καζφινπ 5 4,3 4,3 

Λίγν 31 26,7 31,0 

Μέηξηα 61 52,6 83,6 

Πνιχ 18 15,5 99,1 

Πάξα πνιχ 1 0,9 100,0 

ύλνιν 116 100   

 

Απφ ηνλ πίλαθα δηαπηζηψλνπκε φηη ην 52,6% απάληεζε “κέηξηα” θαη ε έιιεηςε γλψζεο 

γηα ην παξεκπφξην ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο απαληήζεηο “ιίγν” 26,7% θαη “θαζφινπ” 

4,3%. Σν 15,5% απάληεζαλ “πνιχ” ελψ κφιηο 0,9% απάληεζαλ “πάξα πνιχ”. Σα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά ακέζσο παξαθάησ: 

 

 

Δηθόλα 7: Ραβδφγξακκα εξψηεζεο 7 

 

 

4,3 

26,7 

52,6 

15,5 

0,9 
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Κακόλου Λίγο Μζτρια Πολφ Πάρα πολφ 

Π
ο

ς
ο

ς
τό

 %
 

7. Σε ποιο βακμό πιςτεφετε ότι γνωρίηει ο κόςμοσ ςτθν χϊρα 
 μασ για το τι ακριβϊσ είναι το παρεμπόριο; 
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πγθεληξσηηθά, κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηκήκαηνο ησλ εξσηήζεσλ 

(5-7) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ γλψζε ηεο παξανηθνλνκίαο, απνηππψλνληαη ηα πεξηγξαθηθά 

ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν εξσηήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ φξνπ έγηλε κε ηελ 

θιίκαθα (θαζφινπ =1, ιίγν =2, κέηξηα =3, πνιχ =4, πάξα πνιχ =5): 

 

Πίλαθαο 11: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξσηήζεσλ 5-7 

 

Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά εξσηήζεσλ 5-7 

Δξώηεζε 
Απαληεκέλα 

εξσηεκαηνιόγηα 

Μέζνο 

Όξνο 

Σππηθή 

Απόθιηζε 
5.  ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη είλαη 

    ελεκεξσκέλνο ν θφζκνο ζηελ ρψξα καο 

    γηα ηελ παξανηθνλνκία θαη ηηο 

    επηπηψζεηο ηεο; 

 

116 2,79 0,850 

6.  ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ην κέγεζνο 

     ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα 

     απνηειεί έλα ζνβαξφ πξφβιεκα γηα ηελ 

     ρψξα; 

 

116 4,47 0,715 

7.  ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη γλσξίδεη ν 

     θφζκνο ζηελ ρψξα καο γηα ην ηη 

     αθξηβψο είλαη ην παξεκπφξην; 

 

116 2,82 0,776 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα, ηνλ κέγηζην κέζν φξν κε 4,47 έρεη ε εξψηεζε 6, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα απνηειεί έλα ζνβαξφ πξφβιεκα 

γηα ηελ ρψξα. Αληίζεηα ηνλ κηθξφηεξν κέζν φξν κε 2,79 έρεη ε εξψηεζε 5 ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηελ ελεκέξσζε πνπ έρεη ν θφζκνο ζηελ ρψξα καο γηα ηελ παξανηθνλνκία 

θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο. Αληίζηνηρα ρακειφ κέζν φξν (2,82) έρεη θαη ε εξψηεζε 7 πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ γλψζε ηνπ θφζκνπ ζηελ ρψξα καο γηα ην παξεκπφξην. 
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Με ηηο εξσηήζεηο 8-12 εμεηάδνληαη ηα αίηηα ηεο παξανηθνλνκίαο, ελψ εηδηθφηεξα κε ηελ 

εξψηεζε 8 δηεξεπλάηαη αλ ζρεηίδεηαη ε παξανηθνλνκία κε ηελ πςειή θνξνινγία θαη 

βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 12: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξψηεζεο 8 

 

Γηα ηελ παξανηθνλνκία επζύλεηαη ε πςειή θνξνινγία ζηελ Διιάδα; 

Δξώηεζε 8 Απαληήζεηο Πνζνζηό % Αζξνηζηηθό % 

Καζφινπ 1 0,9 0,9 

Λίγν 0 0,0 0,9 

Μέηξηα 23 19,8 20,7 

Πνιχ 46 39,7 60,3 

Πάξα πνιχ 46 39,7 100,0 

ύλνιν 116 100   

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα βιέπνπκε φηη ζπλνιηθά 79,4% πηζηεχνπλ φηη ε πςειή 

θνξνινγία επζχλεηαη “πάξα πνιχ” (39,7%) ή “πνιχ” (39,7%) γηα ηελ παξανηθνλνκία 

ζηελ Διιάδα. To 19.8% απάληεζαλ “κέηξηα” ελψ 0,9% απάληεζαλ “θαζφινπ”. 

Αθνινπζεί ε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ: 

 

 

Δηθόλα 8: Ραβδφγξακκα εξψηεζεο 8 
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8. Για τθν παραοικονομία ευκφνεται θ υψθλι φορολογία ςτθν Ελλάδα; 
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ηελ εξψηεζε 9 εμεηάδεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο πςειήο αλεξγίαο κε ηελ παξανηθνλνκία 

θαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ηηο απαληήζεηο: 

 

Πίλαθαο 13: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξψηεζεο 9 

 

Η πςειή αλεξγία ζηελ Διιάδα ζπξώρλεη ηνλ θόζκν ζηελ παξανηθνλνκία; 

Δξώηεζε 9 Απαληήζεηο Πνζνζηό % Αζξνηζηηθό % 

Καζφινπ 0 0,0 0,0 

Λίγν 3 2,6 2,6 

Μέηξηα 17 14,7 17,2 

Πνιχ 51 44,0 61,2 

Πάξα πνιχ 45 38,8 100,0 

ύλνιν 116 100   

 

Σν 44% πηζηεχνπλ φηη ε πςειή αλεξγία ζπξψρλεη ηνλ θφζκν “πνιχ” θαη ην 38,8% 

“πάξα πνιχ” ζηελ παξανηθνλνκία, ελψ ην 14,7% απάληεζε “κέηξηα” θαη ην 2,6% 

“ιίγν”. Αθνινπζεί ην ξαβδφγξακκα κε ηα απνηειέζκαηα: 

 

 

Δηθόλα 9: Ραβδφγξακκα εξψηεζεο 9 
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9. Η υψθλι ανεργία ςτθν Ελλάδα ςπρϊχνει  
τον κόςμο ςτθν παραοικονομία; 
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Με ηελ εξψηεζε 10 δηεξεπλάηαη θαηά πφζν επζχλεηαη ε ρακειή θνξνινγηθή εζηθή 

ζηελ Διιάδα γηα ηελ παξανηθνλνκία. Αθνινπζεί ν πίλαθαο κε ηηο απαληήζεηο: 

 

Πίλαθαο 14: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξψηεζεο 10 

 

Η ρακειή θνξνινγηθή εζηθή ζηελ Διιάδα επζύλεηαη γηα ηελ παξανηθνλνκία; 

Δξώηεζε 10 Απαληήζεηο Πνζνζηό % Αζξνηζηηθό % 

Καζφινπ 1 0,9 0,9 

Λίγν 8 6,9 7,8 

Μέηξηα 21 18,1 25,9 

Πνιχ 60 51,7 77,6 

Πάξα πνιχ 26 22,4 100,0 

ύλνιν 116 100   

 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα βιέπνπκε φηη ην 51,7% απάληεζαλ φηη ε ρακειή 

θνξνινγηθή εζηθή επζχλεηαη “πνιχ” θαη ην 22,4% “πάξα πνιχ” γηα ηελ παξανηθνλνκία. 

To 18,1% απάληεζαλ “κέηξηα”, ελψ “ιίγν” θαη “θαζφινπ” απάληεζαλ ην 6,9% θαη ην 

0,9% αληίζηνηρα. Γηαγξακκαηηθά ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη παξαθάησ: 

 

 

Δηθόλα 10: Ραβδφγξακκα εξψηεζεο 10 
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10. Η χαμθλι φορολογικι θκικι ςτθν Ελλάδα  
ευκφνεται για τθν παραοικονομία; 
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ηελ εξψηεζε 11 εμεηάδεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ πςειψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε ηελ 

παξανηθνλνκία θαη ηελ “καχξε εξγαζία” θαη ηα απνηειέζκαηα έρνπλ σο εμήο: 

 

Πίλαθαο 15: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξψηεζεο 11 

 

Οη πςειέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο επζύλνληαη γηα ηελ παξανηθνλνκία θαη ηελ 

“καύξε εξγαζία” 

Δξώηεζε 11 Απαληήζεηο Πνζνζηό % Αζξνηζηηθό % 

Καζφινπ 0 0,0 0,0 

Λίγν 5 4,3 4,3 

Μέηξηα 14 12,1 16,4 

Πνιχ 52 44,8 61,2 

Πάξα πνιχ 45 38,8 100,0 

ύλνιν 116 100   

 

Οη πεξηζζφηεξνη πηζηεχνπλ φηη νη πςειέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο επζχλνληαη “πνιχ” 

(44,8%) ή “πάξα πνιχ” (38,8%) γηα ηελ παξανηθνλνκία θαη ηελ “καχξε εξγαζία”, ελψ 

12,1% πηζηεχνπλ “κέηξηα” θαη 4,3% “ιίγν”. Αθνινπζεί ην ξαβδφγξακκα κε ηα 

απνηειέζκαηα: 

 

 

Δηθόλα 11: Ραβδφγξακκα εξψηεζεο 11 
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11. Οι υψθλζσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ ευκφνονται για τθν 
 παραοικονομία και τθν “μαφρθ εργαςία” 
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Ζ εξψηεζε 12 έρεη ζθνπφ λα απνηππψζεη ηε γλψκε ησλ εξσηψκελσλ θαηά πφζν ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ ρψξα καο είλαη απνηειεζκαηηθή. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 16: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξψηεζεο 12 

 

Η θαηαπνιέκεζε ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ ρώξα καο είλαη απνηειεζκαηηθή; 

Δξώηεζε 12 Απαληήζεηο Πνζνζηό % Αζξνηζηηθό % 

Καζφινπ 45 38,8 38,8 

Λίγν 49 42,2 81,0 

Μέηξηα 21 18,1 99,1 

Πνιχ 1 0,9 100,0 

Πάξα πνιχ 0 0,0 100,0 

ύλνιν 116 100   

 

Σν 42,2% απάληεζαλ φηη ε θαηαπνιέκεζε ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ ρψξα καο είλαη 

“ιίγν” θαη ην 38,8% “θαζφινπ” απνηειεζκαηηθή, θάηη πνπ πξέπεη λα καο 

πξνβιεκαηίζεη ηδηαίηεξα. Σν 18,1% απάληεζε “κέηξηα”, ελψ κφλν ην 0,9% ζεσξεί φηη 

ππάξρεη “πνιχ” απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε. Ζ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε έρεη σο 

εμήο: 

 

 

Δηθόλα 12: Ραβδφγξακκα εξψηεζεο 12 
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12. Η καταπολζμθςθ τθσ παραοικονομίασ  
ςτθν χϊρα μασ είναι αποτελεςματικι; 
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πγθεληξσηηθά, κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηκήκαηνο ησλ εξσηήζεσλ 

(8-12) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα αίηηα ηεο παξανηθνλνκίαο, απνηππψλνληαη ηα πεξηγξαθηθά 

ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν εξσηήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ φξνπ έγηλε κε ηελ 

θιίκαθα (θαζφινπ =1, ιίγν =2, κέηξηα =3, πνιχ =4, πάξα πνιχ =5): 

 

Πίλαθαο 17: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξσηήζεσλ 8-12 

 

Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά εξσηήζεσλ 8-12 

Δξώηεζε 
Απαληεκέλα 

εξσηεκαηνιόγηα 

Μέζνο 

Όξνο 

Σππηθή 

Απόθιηζε 
8. Γηα ηελ παξανηθνλνκία επζχλεηαη ε 

    πςειή θνξνινγία ζηελ Διιάδα; 

 
116 4,17 0,805 

9. Ζ πςειή αλεξγία ζηελ Διιάδα 

    ζπξψρλεη ηνλ θφζκν ζηελ 

    παξανηθνλνκία; 

 

116 4,19 0,779 

10. Ζ ρακειή θνξνινγηθή εζηθή ζηελ 

      Διιάδα επζχλεηαη γηα ηελ 

      παξανηθνλνκία; 

 

116 3,88 0,866 

11. Οη πςειέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

      επζχλνληαη γηα ηελ παξανηθνλνκία θαη 

      ηελ “καχξε εξγαζία” 

 

116 4,18 0,809 

12. Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο παξανηθνλνκίαο 

      ζηελ ρψξα καο είλαη απνηειεζκαηηθή; 116 1,81 0,757 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα, ηνλ κεγαιχηεξν κέζν φξν κε 4,19 έρεη ε εξψηεζε 9 ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ε πςειή αλεξγία ζπξψρλεη ηνλ θφζκν ζηελ παξανηθνλνκία, αιιά πνιχ 

θνληά είλαη θαη νη εξσηήζεηο 11 γηα ηηο πςειέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη 8 γηα ηελ 

πςειή θνξνινγία. Αληίζεηα ηνλ κηθξφηεξν κέζν φξν κε 1,81 έρεη ε εξψηεζε 12 

αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ 

ρψξα καο. 
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Με ηηο εξσηήζεηο 13-17 εμεηάδεηαη ε ζρέζε ηεο παξανηθνλνκίαο κε ηελ θνξνδηαθπγή 

θαη ηελ δηαθζνξά, ελψ ζπγθεθξηκέλα ζηελ εξψηεζε 13 δεηείηαη ε γλψκε ησλ 

εξσηψκελσλ θαηά πφζν ν θφζκνο δελ δεηάεη απφδεημε γηα ηηο αγνξέο πνπ θάλεη. Οη 

απαληήζεηο θαηαγξάθεθαλ ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

Πίλαθαο 18: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξψηεζεο 13 

 

ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ν θόζκνο ΓΔΝ δεηάεη απόδεημε γηα θάζε αγνξά πνπ 

θάλεη; 

Δξώηεζε 13 Απαληήζεηο Πνζνζηό % Αζξνηζηηθό % 

Καζφινπ 3 2,6 2,6 

Λίγν 14 12,1 14,7 

Μέηξηα 45 38,8 53,4 

Πνιχ 45 38,8 92,2 

Πάξα πνιχ 9 7,8 100,0 

ύλνιν 116 100   

 

Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ είλαη κνηξαζκέλεο αλάκεζα ζην “κέηξηα” θαη ζην “πνιχ” 

απφ 38,8%, ελψ 12,1% απάληεζαλ “ιίγν”. Σν 7,8% απάληεζε “πάξα πνιχ” θαη ην 2,6% 

“θαζφινπ”. Αθνινπζεί ην ξαβδφγξακκα ησλ απαληήζεσλ: 

 

 

Δηθόλα 13: Ραβδφγξακκα εξψηεζεο 13 
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13. Σε ποιο βακμό πιςτεφετε ότι ο κόςμοσ  
ΔΕΝ ηθτάει απόδειξθ για κάκε αγορά που κάνει; 
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ηελ εξψηεζε 14 δεηείηαη ε γλψκε ησλ εξσηψκελσλ θαηά πφζν ζπκβαίλεη λα κελ 

θφβνπλ απφδεημε ηα καγαδηά θαη νη επαγγεικαηίεο αλ δελ ην δεηήζεη ν πειάηεο. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 19: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξψηεζεο 14 

 

ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ζπκβαίλεη λα κελ θόβνπλ απόδεημε ηα καγαδηά θαη νη 

επαγγεικαηίεο αλ δελ ην δεηήζεη ν πειάηεο; 

Δξώηεζε 14 Απαληήζεηο Πνζνζηό % Αζξνηζηηθό % 

Καζφινπ 3 2,6 2,6 

Λίγν 7 6,0 8,6 

Μέηξηα 34 29,3 37,9 

Πνιχ 55 47,4 85,3 

Πάξα πνιχ 17 14,7 100,0 

ύλνιν 116 100   

 

Απφ ηνλ πίλαθα δηαπηζηψλνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη (47,4%) ζεσξνχλ φηη απηφ 

ζπκβαίλεη “πνιχ” θαη ην 14,7% “πάξα πνιχ”, ελψ ην 29,3% απάληεζαλ “κέηξηα”. 

Ληγφηεξεο είλαη νη απαληήζεηο γη’ απηνχο πνπ πηζηεχνπλ φηη ζπκβαίλεη “ιίγν” (6%) ή 

“θαζφινπ” (2,6%). Ζ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε έρεη σο εμήο: 

 

 

Δηθόλα 14: Ραβδφγξακκα εξψηεζεο 14 
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14. Σε ποιο βακμό πιςτεφετε ότι ςυμβαίνει να μθν  
κόβουν απόδειξθ τα μαγαηιά και οι επαγγελματίεσ  

αν δεν το ηθτιςει ο πελάτθσ; 

Κακόλου 

Λίγο 

Μζτρια 

Πολφ 

Πάρα πολφ 
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ηελ εξψηεζε 15 εμεηάδεηαη ε γλψκε ησλ εξσηψκελσλ θαηά πφζν ππάξρεη ζπρλά 

ζπκθσλία κεηαμχ πσιεηή θαη αγνξαζηή λα κεησζεί ε ηηκή θάπνηνπ πξντφληνο ή 

ππεξεζίαο κε αληάιιαγκα ηελ κε έθδνζε απφδεημεο. Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο 

απαληήζεηο θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 
 

Πίλαθαο 20: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξψηεζεο 15 

 
 

ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ζπρλά ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμύ πσιεηή θαη 

αγνξαζηή λα κεησζεί ε ηηκή θάπνηνπ πξντόληνο ή ππεξεζίαο κε αληάιιαγκα ηελ 

κε έθδνζε απόδεημεο; 

Δξώηεζε 15 Απαληήζεηο Πνζνζηό % Αζξνηζηηθό % 

Καζφινπ 0 0,0 0,0 

Λίγν 11 9,5 9,5 

Μέηξηα 22 19,0 28,4 

Πνιχ 55 47,4 75,9 

Πάξα πνιχ 28 24,1 100,0 

ύλνιν 116 100   

 

Απφ ηνλ πίλαθα βιέπνπκε φηη ζπλνιηθά 71,5% απάληεζαλ φηη απηφ ζπκβαίλεη “πνιχ” 

(47,4%) ή “πάξα πνιχ” (24,1%) θάηη πνπ δείρλεη φηη είλαη κηα πξαθηηθή πνπ ζπκβαίλεη 

πνιχ ζπρλά. Σν 19% απάληεζε “κέηξηα” θαη ην 9,5% “ιίγν”. Αθνινπζεί ην 

ξαβδφγξακκα κε ηηο απαληήζεηο: 

 

 

Δηθόλα 15: Ραβδφγξακκα εξψηεζεο 15 
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15. Σε ποιο βακμό πιςτεφετε ότι ςυχνά υπάρχει ςυμφωνία μεταξφ  
πωλθτι και αγοραςτι να μειωκεί θ τιμι κάποιου προϊόντοσ 

 ι υπθρεςίασ με αντάλλαγμα τθν μθ ζκδοςθ απόδειξθσ; 

Κακόλου 

Λίγο 

Μζτρια 

Πολφ 

Πάρα πολφ 



52 

Με ηελ εξψηεζε 16 δεηείηαη ε γλψκε ησλ εξσηψκελσλ θαηά πφζν ε θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθίλεζεο καχξνπ ρξήκαηνο ζηελ Διιάδα είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη νη απαληήζεηο 

απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

Πίλαθαο 21: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξψηεζεο 16 

 

ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθίλεζεο “καύξνπ ρξήκαηνο” 

ζηελ Διιάδα είλαη ηθαλνπνηεηηθή; 

Δξώηεζε 16 Απαληήζεηο Πνζνζηό % Αζξνηζηηθό % 

Καζφινπ 28 24,1 24,1 

Λίγν 56 48,3 72,4 

Μέηξηα 27 23,3 95,7 

Πνιχ 2 1,7 97,4 

Πάξα πνιχ 3 2,6 100,0 

ύλνιν 116 100   

 

Οη πεξηζζφηεξνη έρνπλ απαληήζεη φηη είλαη “ιίγν” (48,3%) ή “θαζφινπ” (24,1%) 

ηθαλνπνηεηηθή ε θαηαπνιέκεζε ηνπ καχξνπ ρξήκαηνο, ελψ 23,3% απάληεζαλ “κέηξηα”. 

Οη απαληήζεηο “πνιχ” θαη “πάξα πνιχ” έιαβαλ κφιηο 1,7% θαη 2,6% ησλ απαληήζεσλ 

αληίζηνηρα. Ζ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε έρεη σο εμήο: 

 

 

Δηθόλα 16: Ραβδφγξακκα εξψηεζεο 16 
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16. Σε ποιο βακμό πιςτεφετε ότι θ καταπολζμθςθ τθσ διακίνθςθσ “μαφρου 
χριματοσ” ςτθν Ελλάδα είναι ικανοποιθτικι; 

Κακόλου 

Λίγο 

Μζτρια 

Πολφ 

Πάρα πολφ 
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Με ηελ εξψηεζε 17 δηεξεπλάηαη θαηά πφζν θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά πξντφληα 

παξεκπνξίνπ. Ο παξαθάησ πίλαθαο θαηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο: 

 

Πίλαθαο 22: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξψηεζεο 17 

 

ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη θπθινθνξνύλ ζηελ αγνξά πξντόληα παξεκπνξίνπ; 

Δξώηεζε 17 Απαληήζεηο Πνζνζηό % Αζξνηζηηθό % 

Καζφινπ 0 0,0 0,0 

Λίγν 3 2,6 2,6 

Μέηξηα 20 17,2 19,8 

Πνιχ 59 50,9 70,7 

Πάξα πνιχ 34 29,3 100,0 

ύλνιν 116 100   

 

Απφ ηνλ πίλαθα δηαπηζηψλνπκε φηη ζπλνιηθά 80,2% πηζηεχνπλ φηη θπθινθνξνχλ 

“πνιχ” (50,9%) ή “πάξα πνιχ” (29,3%) πξντφληα παξεκπνξίνπ, ελψ ην 17,2% 

απάληεζε “κέηξηα”. Μφιηο ην 2,6% απάληεζαλ “ιίγν”. Αθνινπζεί ην ζρεηηθφ γξάθεκα: 

 

 

Δηθόλα 17: Ραβδφγξακκα εξψηεζεο 17 
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17. Σε ποιο βακμό πιςτεφετε ότι κυκλοφοροφν  
ςτθν αγορά προϊόντα παρεμπορίου; 

Κακόλου 

Λίγο 

Μζτρια 

Πολφ 

Πάρα πολφ 
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πγθεληξσηηθά, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηκήκαηνο ησλ εξσηήζεσλ (13-

17) πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπζρέηηζε ηεο παξανηθνλνκίαο κε ηε θνξνδηαθπγή θαη ηε 

δηαθζνξά, απνηππψλνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν εξσηήζεσλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν 

ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ φξνπ έγηλε κε ηελ θιίκαθα (θαζφινπ =1, ιίγν =2, κέηξηα =3, 

πνιχ =4, πάξα πνιχ =5): 

  

Πίλαθαο 23: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξσηήζεσλ 13-17 

 

Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά εξσηήζεσλ 13-17 

Δξώηεζε 
Απαληεκέλα 

εξσηεκαηνιόγηα 

Μέζνο 

Όξνο 

Σππηθή 

Απόθιηζε 
13. ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ν θφζκνο 

     ΓΔΝ δεηάεη απφδεημε γηα θάζε αγνξά 

     πνπ θάλεη;  

 

116 3,37 0,890 

14. ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ζπκβαίλεη 

      λα κελ θφβνπλ απφδεημε ηα καγαδηά 

      θαη νη επαγγεικαηίεο αλ δελ ην 

      δεηήζεη ν πειάηεο; 

 

116 3,66 0,895 

15. ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ζπρλά 

      ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ πσιεηή θαη 

      αγνξαζηή λα κεησζεί ε ηηκή 

      θάπνηνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο κε 

      αληάιιαγκα ηελ κε έθδνζε απφδεημεο; 

 

116 3,86 0,893 

16. ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ε 

      θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθίλεζεο 

     “καχξνπ ρξήκαηνο” ζηελ Διιάδα είλαη 

      ηθαλνπνηεηηθή; 

 

116 2,10 0,879 

17. ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη 

      θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά πξντφληα 

      παξεκπνξίνπ; 

 

116 4,07 0,754 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ηνλ κέγηζην κέζν φξν κε 4,07 ζπγθεληξψλεη ε 

εξψηεζε 17 πνπ εμεηάδεη ηνλ βαζκφ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά πξντφληα 

παξεκπνξίνπ. Αληίζεηα ηνλ ρακειφηεξν κέζν φξν κε 2,10 έρεη ε εξψηεζε 16 γηα ην 

πφζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθίλεζεο καχξνπ ρξήκαηνο ζηελ 

Διιάδα. 
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ηηο εξσηήζεηο 18-21 εμεηάδνληαη νη ζπλέπεηεο ηεο παξανηθνλνκίαο, ελψ εηδηθφηεξα κε 

ηελ εξψηεζε 18 δηεξεπλάηαη θαηά πφζν ε παξανηθνλνκία επεξεάδεη αξλεηηθά ην 

βηνηηθφ επίπεδν ηεο ρψξαο. Σα απνηειέζκαηα πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 
 

Πίλαθαο 24: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξψηεζεο 18 

 
 

Η παξανηθνλνκία επεξεάδεη αξλεηηθά ην βηνηηθό επίπεδν ηεο ρώξαο; 

Δξώηεζε 18 Απαληήζεηο Πνζνζηό % Αζξνηζηηθό % 

Καζφινπ 3 2,6 2,6 

Λίγν 5 4,3 6,9 

Μέηξηα 19 16,4 23,3 

Πνιχ 59 50,9 74,1 

Πάξα πνιχ 30 25,9 100,0 

ύλνιν 116 100   

 

Απφ ηνλ πίλαθα δηαπηζηψλνπκε φηη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο (76,8%) 

πηζηεχνπλ φηη ε παξανηθνλνκία επεξεάδεη “πνιχ” (50,9%) ή “πάξα πνιχ” (25,9%) 

αξλεηηθά ην βηνηηθφ επίπεδν ηεο ρψξαο, ελψ ην 16,4% απάληεζαλ “κέηξηα”. Αληηζέησο 

4,3% απάληεζαλ “ιίγν” θαη 2,6% “θαζφινπ”. Αθνινπζεί ην ξαβδφγξακκα κε ηα 

απνηειέζκαηα: 

 

 

Δηθόλα 18: Ραβδφγξακκα εξψηεζεο 18 
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18. Η παραοικονομία επθρεάηει αρνθτικά  
το βιοτικό επίπεδο τθσ χϊρασ; 

Κακόλου 

Λίγο 

Μζτρια 

Πολφ 

Πάρα πολφ 
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Με ηελ εξψηεζε 19 δηεξεπλάηαη αλ ε παξανηθνλνκία επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ άζθεζε 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο θαη 

ηα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 25: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξψηεζεο 19 

 

Η παξανηθνλνκία επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο εμαηηίαο 

ηεο κείσζεο ησλ θνξνινγηθώλ εζόδσλ ηνπ θξάηνπο; 

Δξώηεζε 19 Απαληήζεηο Πνζνζηό % Αζξνηζηηθό % 

Καζφινπ 1 0,9 0,9 

Λίγν 6 5,2 6,0 

Μέηξηα 21 18,1 24,1 

Πνιχ 62 53,4 77,6 

Πάξα πνιχ 26 22,4 100,0 

ύλνιν 116 100   

 

Οη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ “πνιχ” (53,4%) ή “πάξα πνιχ” (22,4%), ελψ ην 18,1% 

πηζηεχεη “κέηξηα”. Μφλν ην 5,2% απάληεζε “ιίγν”, ελψ ην 0,9% “θαζφινπ”. 

Γηαγξακκαηηθά νη απαληήζεηο έρνπλ σο εμήο: 

 

 

Δηθόλα 19: Ραβδφγξακκα εξψηεζεο 19 
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19. Η παραοικονομία επθρεάηει αρνθτικά τθν άςκθςθ  
κοινωνικισ πολιτικισ εξαιτίασ τθσ μείωςθσ  

των φορολογικϊν εςόδων του κράτουσ; 

Κακόλου 

Λίγο 

Μζτρια 

Πολφ 

Πάρα πολφ 
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ηελ εξψηεζε 20 εμεηάδεηαη θαηά πφζν ε παξανηθνλνκία έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζην αίζζεκα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο επλνψληαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο ζε 

ζρέζε κε φζνπο είλαη ζπλεπείο θαη εηιηθξηλείο ζηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Σα 

απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 
 

Πίλαθαο 26: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξψηεζεο 20 

 
 

Η παξανηθνλνκία έρεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζην αίζζεκα θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο 

επλνώληαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο ζε ζρέζε κε όζνπο είλαη ζπλεπείο θαη 

εηιηθξηλείο ζηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο; 

Δξώηεζε 20 Απαληήζεηο Πνζνζηό % Αζξνηζηηθό % 

Καζφινπ 0 0,0 0,0 

Λίγν 1 0,9 0,9 

Μέηξηα 11 9,5 10,3 

Πνιχ 52 44,8 55,2 

Πάξα πνιχ 52 44,8 100,0 

ύλνιν 116 100   

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα ζρεδφλ ελληά ζηνπο δέθα πηζηεχνπλ φηη ε παξανηθνλνκία έρεη 

πνιχ (44,8%) ή πάξα πνιχ (44,8%) αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην αίζζεκα θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο, ελψ ην 9,5% απάληεζαλ κέηξηα. Μφλν 0,9% ησλ απαληήζεσλ ήηαλ ιίγν, 

ελψ δελ ππήξρε απάληεζε θαζφινπ. Αθνινπζεί ην ξαβδφγξακκα κε ηηο απαληήζεηο: 

 

 

Δηθόλα 20: Ραβδφγξακκα εξψηεζεο 20 
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20. Η παραοικονομία ζχει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο αίςκθμα κοινωνικισ 
 δικαιοςφνθσ ευνοϊντασ ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ ομάδεσ ςε ςχζςθ με  

όςουσ είναι ςυνεπείσ και ειλικρινείσ ςτισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ; 

Κακόλου 

Λίγο 

Μζτρια 

Πολφ 

Πάρα πολφ 
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Ζ εξψηεζε 21 έρεη πνιχ ελδηαθέξνλ θαζψο δηεξεπλάηαη αλ ν θφζκνο πηζηεχεη φηη ε 

παξανηθνλνκία κπνξεί λα έρεη θαη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία. Αθνινπζεί ν 

πίλαθαο κε ηηο απαληήζεηο: 

 

Πίλαθαο 27: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξψηεζεο 21 

 

Η παξανηθνλνκία κπνξεί λα έρεη θαη ζεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ νηθνλνκία; 

Δξώηεζε 21 Απαληήζεηο Πνζνζηό % Αζξνηζηηθό % 

Καζφινπ 48 41,4 41,4 

Λίγν 35 30,2 71,6 

Μέηξηα 21 18,1 89,7 

Πνιχ 10 8,6 98,3 

Πάξα πνιχ 2 1,7 100,0 

ύλνιν 116 100   

 

Απφ ηνλ πίλαθα δηαπηζηψλνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ “θαζφινπ” (41,4%) ή 

“ιίγν” (30,2%), ελψ ην 18,1% απάληεζαλ “κέηξηα”. Πνιχ ζεηηθέο επηπηψζεηο πηζηεχνπλ 

φηη έρεη ε παξανηθνλνκία ην 8,6% θαη ην 1,7% φηη έρεη πάξα πνιχ ζεηηθέο επηπηψζεηο. 

Γηαγξακκαηηθά ηα απνηειέζκαηα έρνπλ σο εμήο: 

 

 

Δηθόλα 21: Ραβδφγξακκα εξψηεζεο 21 
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21. Η παραοικονομία μπορεί να ζχει και  
κετικζσ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομία; 

Κακόλου 

Λίγο 

Μζτρια 

Πολφ 

Πάρα πολφ 
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πγθεληξσηηθά, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηκήκαηνο ησλ εξσηήζεσλ (18-

21) πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπζρέηηζε ηεο παξανηθνλνκίαο κε ηε θνξνδηαθπγή θαη ηε 

δηαθζνξά, απνηππψλνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν εξσηήζεσλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν 

ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ φξνπ έγηλε κε ηελ θιίκαθα (θαζφινπ =1, ιίγν =2, κέηξηα =3, 

πνιχ =4, πάξα πνιχ =5): 

 

Πίλαθαο 28: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξσηήζεσλ 18-21 

 

Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά εξσηήζεσλ 18-21 

Δξώηεζε 
Απαληεκέλα 

εξσηεκαηνιόγηα 

Μέζνο 

Όξνο 

Σππηθή 

Απόθιηζε 
18. Ζ παξανηθνλνκία επεξεάδεη αξλεηηθά 

      ην βηνηηθφ επίπεδν ηεο ρψξαο; 

 
116 3,93 0,911 

19. Ζ παξανηθνλνκία επεξεάδεη αξλεηηθά 

     ηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

     εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ θνξνινγηθψλ 

     εζφδσλ ηνπ θξάηνπο; 

 

116 3,91 0,830 

20. Ζ παξανηθνλνκία έρεη αξλεηηθέο 

      επηπηψζεηο ζην αίζζεκα θνηλσληθήο 

      δηθαηνζχλεο επλνψληαο ζπγθεθξηκέλεο 

      θνηλσληθέο νκάδεο ζε ζρέζε κε φζνπο 

      είλαη ζπλεπείο θαη εηιηθξηλείο ζηηο 

      θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο; 

 

116 4,34 0,685 

21. Ζ παξανηθνλνκία κπνξεί λα έρεη θαη 

      ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία; 

 
116 1,99 1,051 

 

Απφ ηνλ πίλαθα δηαπηζηψλνπκε φηη ην κεγαιχηεξν κέζν φξν κε 4,34 έρεη ε εξψηεζε 20 

πνπ αλαθέξεηαη ζηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε παξανηθνλνκία ζην αίζζεκα 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο επλνψληαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο ζε ζρέζε κε 

φζνπο είλαη ζπλεπείο θαη εηιηθξηλείο ζηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Αληηζέησο ηνλ 

ρακειφηεξν κέζν φξν κε 1,99 ζπγθεληξψλεη ε εξψηεζε 21 πνπ δηεξεπλά αλ ε 

παξανηθνλνκία έρεη θαη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία. 
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Σν ηειεπηαίν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη νη εξσηήζεηο 22-26 έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηηο πξνηάζεηο θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο παξανηθνλνκίαο. Δηδηθφηεξα κε ηελ 

εξψηεζε 22 εμεηάδεηαη αλ ε κείσζε ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζα πεξηφξηδε 

ηελ παξανηθνλνκία θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο θαηαγξάθνληαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

Πίλαθαο 29: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξψηεζεο 22 

 

Η κείσζε ηνπ ύςνπο ησλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζα πεξηόξηδε ηελ 

παξανηθνλνκία;  

Δξώηεζε 22 Απαληήζεηο Πνζνζηό % Αζξνηζηηθό % 

Καζφινπ 0 0,0 0,0 

Λίγν 18 15,5 15,5 

Μέηξηα 31 26,7 42,2 

Πνιχ 45 38,8 81,0 

Πάξα πνιχ 22 19,0 100,0 

ύλνιν 116 100   

 

Απφ ηνλ πίλαθα βιέπνπκε φηη ην 38,8% πηζηεχεη “πνιχ” ελψ “κέηξηα” ην 26,7%. “Πάξα 

πνιχ” απάληεζε ην 19% ελψ αληηζέησο ην 15,5% απάληεζε “ιίγν”. Αθνινπζεί ην 

ξαβδφγξακκα κε ηα απνηειέζκαηα: 

 

 

Δηθόλα 22: Ραβδφγξακκα εξψηεζεο 22 
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22. Η μείωςθ του φψουσ των ειςφορϊν κοινωνικισ  
αςφάλιςθσ κα περιόριηε τθν παραοικονομία;  

Κακόλου 

Λίγο 

Μζτρια 

Πολφ 

Πάρα πολφ 
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Με ηελ εξψηεζε 23 δηεξεπλάηαη αλ ε απζηεξνπνίεζε ησλ πνηλψλ ζα πεξηφξηδε ηελ 

παξανηθνλνκία. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαηαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 30: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξψηεζεο 23 

 

Η απζηεξνπνίεζε ησλ πνηλώλ ζα πεξηόξηδε ηελ παξανηθνλνκία; 

Δξώηεζε 23 Απαληήζεηο Πνζνζηό % Αζξνηζηηθό % 

Καζφινπ 7 6,0 6,0 

Λίγν 13 11,2 17,2 

Μέηξηα 34 29,3 46,6 

Πνιχ 36 31,0 77,6 

Πάξα πνιχ 26 22,4 100,0 

ύλνιν 116 100   

 

Απφ ηνλ πίλαθα δηαπηζηψλνπκε φηη πάλσ απφ ηνπο κηζνχο (53,4%) πηζηεχνπλ φηη ε 

απζηεξνπνίεζε ησλ πνηλψλ ζα πεξηφξηδε “πνιχ” (31%) ή “πάξα πνιχ” (22,4%) ηελ 

παξανηθνλνκία, ελψ ην 29,3% απάληεζε “κέηξηα”. Αληηζέησο ην 11,2% απάληεζε 

“ιίγν” θαη ην 6% “θαζφινπ”. Αθνινπζεί ε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ 

απνηειεζκάησλ: 

 

 

Δηθόλα 23: Ραβδφγξακκα εξψηεζεο 23 
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23. Η αυςτθροποίθςθ των ποινϊν κα  
περιόριηε τθν παραοικονομία; 

Κακόλου 

Λίγο 
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Πάρα πολφ 
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Ζ εξψηεζε 24 εμεηάδεη θαηά πφζν ε ρξήζε θαξηψλ θαη νη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο ζα 

πεξηφξηδαλ ηελ παξανηθνλνκία, κε ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο λα 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 31: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξψηεζεο 24 

 

Η ρξήζε θαξηώλ θαη νη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο ζα πεξηόξηδαλ ηελ παξανηθνλνκία; 

Δξώηεζε 24 Απαληήζεηο Πνζνζηό % Αζξνηζηηθό % 

Καζφινπ 2 1,7 1,7 

Λίγν 7 6,0 7,8 

Μέηξηα 18 15,5 23,3 

Πνιχ 52 44,8 68,1 

Πάξα πνιχ 37 31,9 100,0 

ύλνιν 116 100   

 

Απφ ηνλ πίλαθα δηαπηζηψλνπκε φηη πάλσ απφ ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο (76,7%) ζεσξνχλ 

φηη ε ρξήζε θαξηψλ θαη νη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο ζα πεξηφξηδαλ “πνιχ” (44,8%) ή 

“πάξα πνιχ” (31,9%) ηελ παξανηθνλνκία, ελψ ην 15,5% απάληεζαλ “κέηξηα”. “Λίγν” 

απάληεζαλ ην 6% θαη “θαζφινπ” κφιηο 1,7%. Βιέπνπκε παξαθάησ ην ξαβδφγξακκα κε 

ηα απνηειέζκαηα: 

 

 

Δηθόλα 24: Ραβδφγξακκα εξψηεζεο 24 
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24. Η χριςθ καρτϊν και οι θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ 
 κα περιόριηαν τθν παραοικονομία; 
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Με ηελ εξψηεζε 25 εμεηάδεηαη θαηά πφζν ε επέθηαζε ηνπ κέηξνπ ηνπ “πφζελ έζρεο” 

γηα φινπο ηνπο θνξνινγνχκελνπο ζα πεξηφξηδε ηελ παξανηθνλνκία. Ο πίλαθαο πνπ 

αθνινπζεί πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο: 

 

Πίλαθαο 32: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξψηεζεο 25 

 

Η επέθηαζε ηνπ κέηξνπ ηνπ “πόζελ έζρεο” γηα όινπο ηνπο θνξνινγνύκελνπο ζα 

πεξηόξηδε ηελ παξανηθνλνκία; 

Δξώηεζε 25 Απαληήζεηο Πνζνζηό % Αζξνηζηηθό % 

Καζφινπ 5 4,3 4,3 

Λίγν 9 7,8 12,1 

Μέηξηα 39 33,6 45,7 

Πνιχ 47 40,5 86,2 

Πάξα πνιχ 16 13,8 100,0 

ύλνιν 116 100   

 

Απφ ηνλ πίλαθα βιέπνπκε φηη πάλσ απφ ηνπο κηζνχο (54,3%) απάληεζαλ πνιχ (40,5%) 

ή πάξα πνιχ (13,8%), ελψ έλαο ζηνπο ηξεηο (33,6%) απάληεζαλ κέηξηα. Λίγν ή 

θαζφινπ απάληεζαλ ην 7,8% θαη ην 4,3% αληίζηνηρα. Ζ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε έρεη 

σο εμήο: 

 

 

Δηθόλα 25: Ραβδφγξακκα εξψηεζεο 25 
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25. Η επζκταςθ του μζτρου του “πόκεν ζςχεσ” για όλουσ τουσ 
φορολογοφμενουσ κα περιόριηε τθν παραοικονομία; 
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Με ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλάηαη θαηά πφζν ν πεξηνξηζκφο 

ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη δήηεκα πνιηηηθήο βνχιεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο 

απαληήζεηο θαηαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 33: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξψηεζεο 26 

 

ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ν πεξηνξηζκόο ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη δήηεκα 

πνιηηηθήο βνύιεζεο; 

Δξώηεζε 26 Απαληήζεηο Πνζνζηό % Αζξνηζηηθό % 

Καζφινπ 2 1,7 1,7 

Λίγν 2 1,7 3,4 

Μέηξηα 16 13,8 17,2 

Πνιχ 42 36,2 53,4 

Πάξα πνιχ 54 46,6 100,0 

ύλνιν 116 100   

 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα δηαπηζηψλνπκε φηη πάλσ απφ νθηψ ζηνπο δέθα (82,8%) 

απάληεζαλ πάξα πνιχ (46,6%) ή πνιχ (36,2%), ελψ ην 13,8% κέηξηα. Μφιηο 1,7% ήηαλ 

φζνη απάληεζαλ ιίγν ελψ ην ίδην πνζνζηφ απάληεζαλ θαζφινπ. Αθνινπζεί ην 

ξαβδφγξακκα κε ηηο απαληήζεηο: 

 

 

Δηθόλα 26: Ραβδφγξακκα εξψηεζεο 26 
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26. Σε ποιο βακμό πιςτεφετε ότι ο περιοριςμόσ τθσ παραοικονομίασ είναι 
ηιτθμα πολιτικισ βοφλθςθσ; 
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Σέινο, ζπγθεληξσηηθά θαη κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηκήκαηνο ησλ 

εξσηήζεσλ (22-26) πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξνηάζεηο θαη ζηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο 

ηεο παξανηθνλνκίαο, απνηππψλνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν 

εξσηήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ν ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ φξνπ έγηλε κε ηελ θιίκαθα (θαζφινπ =1, ιίγν =2, 

κέηξηα =3, πνιχ =4, πάξα πνιχ =5): 

 

Πίλαθαο 34: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξσηήζεσλ 22-26 

 

Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά εξσηήζεσλ 22-26 

Δξώηεζε 
Απαληεκέλα 

εξσηεκαηνιόγηα 

Μέζνο 

Όξνο 

Σππηθή 

Απόθιηζε 
22. Ζ κείσζε ηνπ χςνπο ησλ εηζθνξψλ 

      θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζα πεξηφξηδε 

      ηελ παξανηθνλνκία; 

 

116 3,61 0,967 

23. Ζ απζηεξνπνίεζε ησλ πνηλψλ ζα 

      πεξηφξηδε ηελ παξανηθνλνκία; 

 
116 3,53 1,138 

24. Ζ ρξήζε θαξηψλ θαη νη ειεθηξνληθέο 

      πιεξσκέο ζα πεξηφξηδαλ ηελ 

      παξανηθνλνκία; 

 

116 3,99 0,937 

25. Ζ επέθηαζε ηνπ κέηξνπ ηνπ “πφζελ 

    έζρεο” γηα φινπο ηνπο θνξνινγνχκελνπο 

    ζα πεξηφξηδε ηελ παξανηθνλνκία; 

 

116 3,52 0,973 

26. ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ν 

     πεξηνξηζκφο ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη 

     δήηεκα πνιηηηθήο βνχιεζεο; 

 

116 4,24 0,881 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πίλαθα δηαπηζηψλνπκε φηη ην κέγηζην κέζν φξν κε 4,24 

ζπγθεληξψλεη ε εξψηεζε 26 πνπ εμεηάδεη αλ ν πεξηνξηζκφο ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη 

δήηεκα πνιηηηθήο βνχιεζεο. Σν ρακειφηεξν κέζν φξν ζε απηφ ην ηκήκα ησλ 

εξσηήζεσλ κε 3,52 έρεη ε εξψηεζε 25 πνπ αλαθέξεηαη ζην αλ ε επέθηαζε ηνπ κέηξνπ 

ηνπ “πφζελ έζρεο” γηα φινπο ηνπο θνξνινγνχκελνπο ζα πεξηφξηδε ηελ παξανηθνλνκία. 
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Κεθάιαην 5 

πκπεξάζκαηα Έξεπλαο 
 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηελ βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε ησλ εξεπλψλ γηα ην ζέκα, πξνέθπςε ε κεζνδνινγία ηεο παξνχζεο 

εκπεηξηθήο έξεπλαο. Γεκηνπξγήζεθε ινηπφλ έλα εξσηεκαηνιφγην κε ζθνπφ λα 

δηεξεπλήζεη θαηά πφζν ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη δηεζλψο ζρεηηθά κε ηα αίηηα, 

ηηο ζπλέπεηεο ή ηνπο ελδεδεηγκέλνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο παξανηθνλνκίαο, είλαη 

θαηαλνεηφ θαη απνδεθηφ απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ιηκέλα 

Θεζζαινλίθεο σο έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Δίλαη 

εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ λα δνχκε θαηά πφζν ε αληίιεςε ησλ αλζξψπσλ ηνπ ιηκέλα 

Θεζζαινλίθεο γηα ηελ παξανηθνλνκία ηαπηίδεηαη θαη ζπκβαδίδεη κε ηε δηακνξθσκέλε 

δηεζλή αιιά θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθηθή έξεπλα.  

 

ην πξψην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είρακε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο 

καο θαη απφ εθεί πξνθχπηεη φηη απφ ηα 116 άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην, ζρεδφλ ηα 2/3 είλαη άληξεο θαη κφιηο ην 1/3 είλαη γπλαίθεο, γεγνλφο 

πνπ απνηππψλεη ηα ζηεξεφηππα πνπ επηθξαηνχλ αθφκα ζηελ ζπληεξεηηθή Διιάδα γηα 

εξγαζίεο πνπ ζεσξνχληαη ζθιεξέο θαη δχζθνιεο, φπσο είλαη νη εξγαζίεο ζε έλα ιηκάλη. 

Έμη ζηνπο δέθα βξίζθνληαη ζηηο παξαγσγηθέο ειηθίεο 30-40 θαη 40-50, ελψ δχν ζηνπο 

ηξεηο είλαη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεξα ην 16,4% είλαη θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, θάηη πνπ δείρλεη ην πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ αλζξψπσλ 

ηνπ ιηκέλα Θεζζαινλίθεο. Καηά επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ην 40,5% εξγάδνληαη ζε 

θάπνηα απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ηνπ ιηκέλα, ην 32,8% είλαη 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη ην 26,7% ηδησηηθνί ππάιιεινη, θάηη πνπ ζεκεηψλεη ηνλ 

θαίξην θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη αθφκα ην θξάηνο θαη νη επηκέξνπο 

ππεξεζίεο ηνπ ζηελ δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ ιηκαληνχ ζηε 

Βφξεηα Διιάδα. 

 

Απφ ην δεχηεξν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ αθνξά ηελ γλψζε ηεο 

παξανηθνλνκίαο, δηαπηζηψλνπκε φηη παξφιν πνπ πάλσ απφ ελληά ζηνπο δέθα 

ζπλεηδεηνπνηνχλ θαη επηβεβαηψλνπλ ηηο επίζεκεο κεηξήζεηο φηη ε παξανηθνλνκία είλαη 

έλα πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα γηα ηελ ρψξα, θαηαιήγνπκε φηη γεληθά ππάξρεη κηα έιιεηςε 

ελεκέξσζεο ηνπ θφζκνπ γηα ηελ παξανηθνλνκία, ην παξεκπφξην θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο 

ζηελ ρψξα. 
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Με ηηο εξσηήζεηο ηνπ ηξίηνπ κέξνπο πνπ δηεξεπλά ηα αίηηα ηεο παξανηθνλνκίαο, 

επηβεβαηψλεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ έρεη επηθξαηήζεη ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία, θαζψο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία πηζηεχεη φηη γηα ηελ 

παξανηθνλνκία ζηελ Διιάδα επζχλνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ε πςειή θνξνινγία θαη νη 

πςειέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ε πςειή αλεξγία θαη ε ρακειή θνξνινγηθή εζηθή πνπ 

επηθξαηεί ζηελ Διιάδα. Μηα άιιε ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ε δηαπίζησζε, ζε 

κεγάιν πνζνζηφ, ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο παξανηθνλνκίαο 

ζηε ρψξα καο.  

 

ην ηέηαξην κέξνο πνπ εμεηάδεη ηε ζπζρέηηζε ηεο παξανηθνλνκίαο κε ηελ θνξνδηαθπγή 

θαη ηελ δηαθζνξά, επηβεβαηψλεηαη φηη ζηελ Διιάδα πξέπεη λα δηαλπζεί αθφκα αξθεηφο 

δξφκνο γηα λα θηάζεη ζηα επίπεδα ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ηεο Γχζεο, θαζψο 

θαίλεηαη φηη δελ έρεη γίλεη αθφκα ζπλείδεζε ζηνλ θφζκν, ηα καγαδηά θαη ηνπο 

επαγγεικαηίεο, φηη είλαη ππνρξέσζε φισλ ε έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ 

πξάμε ηεο αγνξαπσιεζίαο. Δμάιινπ είλαη ππνρξέσζε θαη ησλ πειαηψλ ε απαίηεζε 

έθδνζεο απφδεημεο απφ ηνλ πσιεηή, ελψ θαίλεηαη φηη είλαη δηαδεδνκέλε ε πξαθηηθή ηεο 

άηππεο ζπκθσλίαο κεηαμχ πσιεηή θαη αγνξαζηή γηα ηελ κε έθδνζε απφδεημεο αγνξάο 

κε αληάιιαγκα ηελ κείσζε ηεο ηηκήο θάπνηνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο. Δπηβεβαηψλεηαη 

γηα κηα αθφκα θνξά θαη ζε απηφ ην ηκήκα εξσηήζεσλ ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθίλεζεο καχξνπ ρξήκαηνο, ελψ ζε 

πνιχ κεγάιν πνζνζηφ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ζηελ ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνχλ επξέσο 

πξντφληα παξεκπνξίνπ. 

 

ην πέκπην κέξνο πνπ δηεξεπλά ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξανηθνλνκίαο επηβεβαηψλεηαη θαη 

πάιη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, θαζψο ππάξρεη κηα παξαδνρή ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ φηη 

ε παξανηθνλνκία επεξεάδεη αξλεηηθά ην βηνηηθφ επίπεδν ηεο ρψξαο, ηελ άζθεζε 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ην αίζζεκα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Δμάιινπ θαίλεηαη φηη 

επηά ζηνπο δέθα δελ πηζηεχεη φηη ε παξανηθνλνκία κπνξεί λα έρεη θαη ζεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία.  

 

ην ηειεπηαίν κέξνο πνπ εμεηάδεη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο παξανηθνλνκίαο, νη 

πεξηζζφηεξνη ζπκθσλνχλ φηη ε κείσζε ηνπ χςνπο ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ε απζηεξνπνίεζε ησλ πνηλψλ θαη ε επέθηαζε ηνπ κέηξνπ ηνπ “πφζελ 

έζρεο” γηα φινπο ηνπο θνξνινγνχκελνπο ζα πεξηφξηδαλ ηελ παξανηθνλνκία, αλ θαη 

ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 25%-35% πνπ ζεσξεί φηη ζα ππήξραλ κέηξηα 
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απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ κέηξσλ. Απφ ηελ άιιε, ε ζε πνιχ κεγάιν 

πνζνζηφ παξαδνρή φηη ε ρξήζε θαξηψλ θαη νη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο ζα πεξηφξηδαλ 

ηελ παξανηθνλνκία, επηβεβαηψλεη φιεο ηηο κειέηεο θαη ζπζηάζεηο ησλ Γηεζλψλ 

Οξγαληζκψλ πνπ ζπζηήλνπλ απηφ ην κέηξν. Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ έρνπλ νη 

απαληήζεηο ηεο ηειεπηαίαο εξψηεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαζψο ην 82,8% ηνπ 

θφζκνπ πηζηεχεη φηη ν πεξηνξηζκφο ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη δήηεκα πνιηηηθήο 

βνχιεζεο, θάηη πνπ ζηειηηεχεη ηελ απξνζπκία πνιιψλ θπβεξλήζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηψλ λα ιάβνπλ απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα. 

 

Αλ θαη απφ ηελ έξεπλα εμήρζεζαλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα, εληνχηνηο απηά ζα πξέπεη 

λα εξκελεχνληαη ππφ ην θσο θάπνησλ πεξηνξηζκψλ, φπσο είλαη ην πεξηνξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν δηεμήρζε ε παξνχζα έξεπλα, θαζψο επίζεο φηη 

βαζίζηεθε ζε απαληήζεηο ελφο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ (116) αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη 

ζην ιηκέλα Θεζζαινλίθεο. Με ιίγα ιφγηα απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζνχλ φιεο νη πξνεθηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξανηθνλνκίαο θαη γη’ απηφ ην 

ιφγν πξνηείλεηαη ε δηεμαγσγή αληίζηνηρεο έξεπλαο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαη ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, κε ηελ θαηάξηηζε αθφκα πην αλαιπηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ 

ην νπνίν ζα δηακνηξαζζεί ζε αλζξψπνπο φισλ ησλ θνηλσληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

νκάδσλ ηεο ρψξαο. 
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αθξηβώο είλαη ην παξεκπόξην; 

Καζφινπ Λίγν  Μέηξηα Πνιχ  Πάξα πνιχ 
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Αίηηα ηεο παξανηθνλνκίαο 

 

8. Γηα ηελ παξανηθνλνκία επζύλεηαη ε πςειή θνξνινγία ζηελ Διιάδα; 

Καζφινπ Λίγν  Μέηξηα Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

 

9. Η πςειή αλεξγία ζηελ Διιάδα ζπξώρλεη ηνλ θόζκν ζηελ παξανηθνλνκία; 

Καζφινπ Λίγν  Μέηξηα Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

 

10. Η ρακειή θνξνινγηθή εζηθή ζηελ Διιάδα επζύλεηαη γηα ηελ 

παξανηθνλνκία; 

Καζφινπ Λίγν  Μέηξηα Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

 

11. Οη πςειέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο επζύλνληαη γηα ηελ παξανηθνλνκία θαη 

ηελ “καύξε εξγαζία” 

Καζφινπ Λίγν  Μέηξηα Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

 

12. Η θαηαπνιέκεζε ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ ρώξα καο είλαη 

απνηειεζκαηηθή; 

Καζφινπ Λίγν  Μέηξηα Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

 

πζρέηηζε παξανηθνλνκίαο κε θνξνδηαθπγή-δηαθζνξά 

 

13. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ν θόζκνο ΓΔΝ δεηάεη απόδεημε γηα θάζε αγνξά 

πνπ θάλεη; 

Καζφινπ Λίγν  Μέηξηα Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

 

14. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ζπκβαίλεη λα κελ θόβνπλ απόδεημε ηα καγαδηά 

θαη νη επαγγεικαηίεο αλ δελ ην δεηήζεη ν πειάηεο; 

Καζφινπ Λίγν  Μέηξηα Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

 

15. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ζπρλά ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμύ πσιεηή θαη 

αγνξαζηή λα κεησζεί ε ηηκή θάπνηνπ πξντόληνο ή ππεξεζίαο κε αληάιιαγκα 

ηελ κε έθδνζε απόδεημεο; 

Καζφινπ Λίγν  Μέηξηα Πνιχ  Πάξα πνιχ 
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16. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθίλεζεο “καύξνπ 

ρξήκαηνο” ζηελ Διιάδα είλαη ηθαλνπνηεηηθή; 

Καζφινπ Λίγν  Μέηξηα Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

 

17. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη θπθινθνξνύλ ζηελ αγνξά πξντόληα 

παξεκπνξίνπ; 

Καζφινπ Λίγν  Μέηξηα Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

 

πλέπεηεο ηεο παξανηθνλνκίαο 

 

18. Η παξανηθνλνκία επεξεάδεη αξλεηηθά ην βηνηηθό επίπεδν ηεο ρώξαο; 

Καζφινπ Λίγν  Μέηξηα Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

 

19. Η παξανηθνλνκία επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ θνξνινγηθώλ εζόδσλ ηνπ θξάηνπο; 

Καζφινπ Λίγν  Μέηξηα Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

 

20. Η παξανηθνλνκία έρεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζην αίζζεκα θνηλσληθήο 

δηθαηνζύλεο επλνώληαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο ζε ζρέζε κε 

όζνπο είλαη ζπλεπείο θαη εηιηθξηλείο ζηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο; 

Καζφινπ Λίγν  Μέηξηα Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

 

21. Η παξανηθνλνκία κπνξεί λα έρεη θαη ζεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ νηθνλνκία; 

Καζφινπ Λίγν  Μέηξηα Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

 

Σξόπνη αληηκεηώπηζεο παξανηθνλνκίαο 

 

22. Η κείσζε ηνπ ύςνπο ησλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζα πεξηόξηδε ηελ 

παξανηθνλνκία;  

Καζφινπ Λίγν  Μέηξηα Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

 

23. Η απζηεξνπνίεζε ησλ πνηλώλ ζα πεξηόξηδε ηελ παξανηθνλνκία; 

Καζφινπ Λίγν  Μέηξηα Πνιχ  Πάξα πνιχ 
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24. Η ρξήζε θαξηώλ θαη νη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο ζα πεξηόξηδαλ ηελ 

παξανηθνλνκία; 

Καζφινπ Λίγν  Μέηξηα Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

 

25. Η επέθηαζε ηνπ κέηξνπ ηνπ “πόζελ έζρεο” γηα όινπο ηνπο θνξνινγνύκελνπο 

ζα πεξηόξηδε ηελ παξανηθνλνκία; 

Καζφινπ Λίγν  Μέηξηα Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 

 

26. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ν πεξηνξηζκόο ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη 

δήηεκα πνιηηηθήο βνύιεζεο; 

Καζφινπ Λίγν  Μέηξηα Πνιχ  Πάξα πνιχ 

 


