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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική μελέτη του φορολογικού συστήματος της 

Ελλάδας, της φορολογικής πολιτικής που ακολουθεί και των δημοσιονομικών προβλημάτων 

που οδήγησαν στα αυστηρά μέτρα λιτότητας. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή 

του αναγνώστη στην έννοια του φόρου, στη φορολογική βάση, στους φορολογικούς 

συντελεστές και στις εξαιρέσεις από την φορολόγηση καθώς επίσης και στις βασικές 

διακρίσεις των φόρων. Έπειτα, αναλύεται η έννοια του φορολογικού συστήματος, τα 

αποτελέσματα των δημοσιονομικών προβλημάτων και της οικονομικής κρίσης στην 

φορολογική πολιτική και περιγράφεται αναλυτικά το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζεται το φορολογικό σύστημα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

αναλύεται η ισχύουσα φορολογική πολιτική σε δύο κράτη μέλη της Ευρωζώνης, την 

Πορτογαλία και την Ιρλανδία, που αντιμετώπισαν αντίστοιχα οικονομικά προβλήματα με την 

Ελλάδα. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στην εξέλιξη του δημοσίου ελλείμματος και 

χρέους, που προέκυψε από την εφαρμογή των δημοσιονομικών μέτρων στις χώρες που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Τέλος, γίνεται σύγκριση του φορολογικού συστήματος της Ελλάδας 

με αυτό της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας και συνοψίζονται τα συμπεράσματα της 

βιβλιογραφικής μελέτης. Τα αποτελέσματα της εργασίας μπορούν να συμβάλλουν στην 

καλύτερη κατανόηση της έννοιας του φορολογικού συστήματος και τις αποκλίσεις που 

παρουσιάζουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά τις επίμονες τάσεις σύγκλισης που 

προσπαθούν να επιτύχουν τα κράτη μέλη της και είναι χρήσιμα τόσο για ερευνητικούς όσο 

και για πολιτικούς και οικονομικούς σκοπούς.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Φόρος, Φορολογική Πολιτική, Δημοσιονομικά Προβλήματα, Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα 
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ABSTRACT 

This paper is a bibliographic study of Greece's tax system, the tax policy that followed and 

the fiscal problems that led to rigorous austerity measures. Initially, the first chapter 

introduces the reader to the notion of tax, the tax base, tax rates and tax exemptions as well as 

the basic tax categories. Then, is analyzed the concept of the tax system, the results of the 

fiscal problems and the economic crisis in the tax policy and is described the tax system in 

Greece. Afterwards, is presented the tax system within the European Union and is analyzed 

the current tax policy in two Eurozone countries, Portugal and Ireland, that have experienced 

similar financial problems with Greece. Finally, is held a comparison of Greece’s tax system 

with that of Portugal and Ireland, as well as the development of public deficit and public debt 

and are summarized the conclusions of the bibliographic study. The results of the study can 

contribute to a better understanding of the tax system and the divergences between the 

countries of the European Union, despite their persistent efforts for convergence and can be 

useful both for scientific, political and economic purposes. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η φορολογία αποτελεί βασική πηγή χρηματοδότησης των δημοσίων δαπανών ενός 

κράτους, διευκολύνοντας κατά αυτό τον τρόπο την εφαρμογή των διαφόρων πολιτικών του. 

Αδιαμφισβήτητα, η δομή του φορολογικού συστήματος είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς 

επηρεάζει άμεσα τη κατανάλωση και την αποταμίευση, αλλά και επίσης το επιχειρηματικό 

κλίμα, μέσω της διοχέτευσης των διαθέσιμων επενδυτικών πόρων. Παράλληλα, η οργάνωση 

ενός φορολογικού συστήματος, είναι αυτή που καθορίζει την αναδιανομή του εισοδήματος, 

όπως επίσης και την σταθεροποίηση ή την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης ενός 

κράτους. 

Γενικότερα η διαμόρφωση ενός φορολογικού συστήματος είναι μια απαιτητική και 

σύνθετη διαδικασία, στην οποία εμπλέκονται οικονομικοί, νομικοί και πολιτικοί παράγοντες. 

Είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους, να ορίσει το ύψος των φορολογικών 

συντελεστών, την παραχώρηση φορολογικών κινήτρων και απαλλαγών, τον καθορισμό της 

φορολογικής βάσης, καθώς επίσης και αρκετών άλλων παραγόντων, ούτως ώστε να 

προάγεται πρωτίστως το εθνικό συμφέρον. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι, η παράθεση 

των βασικών εννοιών φορολογίας, η ανάλυση των βασικών στοιχείων του Ελληνικού 

φορολογικού συστήματος, καθώς και η σύγκριση του με φορολογικά συστήματα άλλων 

ευρωπαϊκών κρατών. Η συγκεκριμένη εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια, τα οποία 

αναλύουν όλα τα παραπάνω θέματα, όπως επίσης και την απαραίτητη αναφορά στη 

βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να υποστηρίξει και να πλαισιώσει την 

εκπόνηση της εν λόγω έρευνας. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι βασικοί ορισμοί και έννοιες φορολογίας, η 

κατηγοριοποίηση των φόρων και η διάκρισή τους, ενώ επίσης αναλύονται οι βασικές πτυχές 

του Ελληνικού φορολογικού συστήματος συνακόλουθα με την ιστορική αναδρομή του. Το 

πρώτο κεφάλαιο βασίζεται κυρίως σε Ελληνική βιβλιογραφία. Το δεύτερο κεφάλαιο, έχει ως 

αντικείμενο την ανάλυση επιλεγμένων ευρωπαϊκών φορολογικών συστημάτων 

συγκεκριμένων κρατών που αντιμετωπίζουν παρόμοια δημοσιονομικά προβλήματα με την 

Ελλάδα. Δίνεται έμφαση κυρίως στη δομή και την οργάνωση των συγκεκριμένων 

φορολογικών συστημάτων, μέσω μελέτης πρωτίστως ξένης βιβλιογραφίας και εν μέρει 

Ελληνικής. 
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Εφόσον ολοκληρωθεί, η εκτενής ανάλυση των ουσιώδη στοιχείων του κάθε φορολογικού 

συστήματος, αλλά και ο τρόπος οργάνωσης και δομής τους, στόχος του τρίτου κεφαλαίου, 

είναι να παραθέσει τις βασικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ευρωπαϊκών 

φορολογικών συστημάτων. Ειδικότερα, παρουσιάζονται και αναλύονται οι διαφορές που 

υπάρχουν σε επίπεδο φορολογικών συντελεστών, ποσοστού εισοδήματος φορολογίας σε 

σχέση με το ΑΕΠ, δημοσίου ελλείμματος και δημοσίου χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ, καθώς 

επίσης και στη μεθοδολογία ελέγχου και πάταξης της φοροδιαφυγής στα αντίστοιχα κράτη. 

Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο εστιάζει στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας που 

χρησιμοποιήθηκε και των βασικών πηγών που αξιοποιήθηκαν προκειμένου να συλλεχθεί, η 

απαραίτητη πληροφόρηση που αξιοποιήθηκε για την συγγραφή της παρούσας εργασίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΦΟΡΟΥ 

1.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

1.1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

      Η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της κεντρικής διοίκησης, χρειάζεται και τις 

αντίστοιχες πηγές χρηματοδότησης προκειμένου να καλύπτονται οι διάφορες δαπάνες της, 

αλλά και καθίσταται δυνατή η δωρεάν διάθεση των δημοσίων αγαθών στο κοινωνικό σύνολο. 

Συνεπώς, αδιαμφισβήτητα μια από τις κυριότερες πηγές άντλησης εσόδων για το κράτος είναι 

η φορολογία. Κρίνεται απαραίτητη συνεπώς η μεταφορά πόρων από τον ιδιωτικό τομέα στο 

κράτος με διάφορα υποχρεωτικά μέσα όπως ο φόρος. Ως φόρος ορίζεται σύμφωνα με τον 

Jeze, G. «η άμεση και οριστική παροχή των ιδιωτών προς τις δημόσιες αρχές, που είναι 

αναγκαία για την κάλυψη των δημοσίων βαρών». Πιο συγκεκριμένα, οι ιδιώτες είναι 

υποχρεωμένοι να καταβάλλουν το ποσό του φόρου το οποίο αξιοποιείται από το κράτος για 

τη κάλυψη των αναγκών του, χωρίς να λαμβάνουν κάποια αντιπαροχή για αυτό. Ωστόσο, η 

χρήση ενός φόρου δεν περιορίζεται μόνο στην είσπραξη εσόδων, αλλά εξυπηρετεί και 

διαφορετικούς σκοπούς, όπως η διευθέτηση της ανεργίας, η δημιουργία αναπτυξιακών 

προοπτικών και η αναδιανομή του εισοδήματος σε μια κοινωνία. Επομένως, οι λειτουργίες 

του φόρου διακρίνονται σε ταμιευτικές, οικονομικές και κοινωνικές. 

Όπως έχει ήδη ειπωθεί, οι φόροι έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και αποτελούν ένα 

αναγκαίο μέσο μετακίνησης χρηματικών πόρων από τον ιδιωτικό προς τον δημόσιο τομέα. 

Με αυτό τον τρόπο οι δημόσιες αρχές και οργανισμοί εξασφαλίζουν τα απαραίτητα έσοδα, 
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για την αποτελεσματική λειτουργία τους, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν 

αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις τους προς τους πολίτες, όπως η κάλυψη των δαπανών  και 

οι παροχές προς το κοινωνικό σύνολο. Αυτή η λειτουργία των φόρων είναι γνωστή ως 

ταμιευτική λειτουργία. Ωστόσο, οι λειτουργίες των φόρων δεν εστιάζονται μόνο σε 

ταμιευτικά πλαίσια, αλλά αρκετά συχνά και σε πλαίσια οικονομικής πολιτικής.  

Συνεπώς η οικονομική λειτουργία των φόρων, συνεπάγεται την χρήση ενός φόρου, ως 

μέσο άσκησης οικονομικής πολιτικής, προκειμένου οι δημόσιοι φορείς να επιτύχουν τους 

διάφορους στόχους που θέτουν. Για παράδειγμα, η καταπολέμηση της ανεργίας, ο έλεγχος 

του πληθωρισμού, καθώς και η επιδίωξη οικονομικής ανάπτυξης, αποτελούν κάποιους από 

τους στόχους, που το κράτος μπορεί να επιτύχει μέσω της αξιοποίησης των φόρων. Τέλος, 

ένας φόρος διαθέτει και κοινωνική λειτουργία, αφού επιβάλλεται εκτός των υπολοίπων δυο 

λειτουργιών του και για τη βελτίωση της διανομής του εισοδήματος και του πλούτου. 

1.1.2 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Για τον υπολογισμό του καταβλητέου φορολογικού ποσού, είναι απαραίτητο να 

προσδιορισθεί η φορολογική βάση, σύμφωνα με την οποία το κάθε άτομο αξιολογείται και 

προκύπτει η φορολογική του υποχρέωση απέναντι στους δημόσιους φορείς. Οποιοδήποτε 

χαρακτηριστικό γνώρισμα των φορολογουμένων οικονομικό και μη, δύναται να 

χρησιμοποιηθεί ως φορολογική βάση, ωστόσο στις μέρες μας χρησιμοποιούνται συνήθως 

διάφορα οικονομικά στοιχεία του υπόχρεου. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν, το εισόδημα, 

οι δαπάνες, καθώς και η περιουσία του φορολογουμένου. Βέβαια, διαχρονικά υπήρξαν 

αρκετές διαφωνίες σχετικά με το ποιο μέγεθος εκ των τριών, αποτελεί τον πιο δίκαιο και 

αξιοκρατικό τρόπο σχηματισμού της αποτελεσματικότερης φορολογικής βάσης.  

Παλαιότερα, ως πιο αποτελεσματική φορολογική βάση, θεωρούνταν η περιουσία των 

ατόμων. Αργότερα όμως, μετά τη βιομηχανική επανάσταση, η περιουσία των 

φορολογούμενων δεν είχε πια την κυριότερη σημασία για τον υπολογισμό της φορολογικής 

υποχρέωσης, αλλά τον πρωταγωνιστικό ρόλο απέκτησε ο φόρος εισοδήματος από την 

εργασία. Παρόλα αυτά, οι φόροι περιουσίας συνέχισαν να έχουν συμπληρωματικό 

χαρακτήρα. Επιπλέον, δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν, ότι ως πρώτιστο μέσο 

καθορισμού της φορολογικής βάσης πρέπει να είναι η καταναλωτική δαπάνη για δυο κυρίως 

λόγους. Πρώτον, η καταναλωτική δαπάνη φανερώνει τι αποκομίζει ο καθένας από την 

κοινωνία, ενώ το εισόδημα δείχνει τι συνεισφέρει σε αυτήν και δεύτερον είναι σαφέστατα πιο 

εύκολο να υπολογιστεί η καταναλωτική δαπάνη ενός ατόμου σε σχέση με το εισόδημα. 
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 Βέβαια σε όλα τα παραπάνω πρέπει να συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι, το 

εισόδημα φανερώνει την αγοραστική δύναμη των φορολογουμένων και συνεπώς την 

φοροδοτική του ικανότητα για την κάλυψη των δημοσίων δαπανών, εν αντιθέσει με τη 

περίπτωση της καταναλωτικής δαπάνης στην οποία δεν προσμετρούνται και οι 

αποταμιεύσεις.    

1.1.3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

Οι φόροι αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων των δημόσιων φορέων και επιβάλλονται 

στους ιδιωτικούς φορείς ώστε να μεταβιβάσουν μονομερώς αγοραστική δύναμη στους 

δημόσιους φορείς (Γεωργακόπουλος, 2005). Κάθε φόρος που αντιστοιχίζεται σε μια μονάδα 

φορολογικής βάσης ορίζεται ως φορολογικός συντελεστής και μπορεί να διακριθεί στον μέσο 

και στον οριακό. Έτσι λοιπόν, ο λόγος του συνολικού ποσού των εισφορών ενός 

φορολογούμενου πολίτη προς τη συνολική αξία της φορολογικής βάσης είναι ο μέσος 

φορολογικός συντελεστής. Αντίστοιχα, κάθε ποσό φόρου που θα πρέπει να καταβάλλει κάθε 

φορολογούμενος επιπρόσθετα, αν και εφόσον αυξηθεί η φορολογητέα ύλη κατά μια μονάδα, 

αποτελεί τον οριακό φορολογικό συντελεστή (Γεωργακόπουλος, 2005). Είναι επομένως 

αντιληπτό, ότι οι δυο κατηγορίες φορολογικών συντελεστών, συμπίπτουν μόνο στη 

περίπτωση της αναλογικής φορολογίας, ενώ στη προοδευτική φορολογία ο οριακός 

συντελεστής είναι μεγαλύτερος του μέσου.   

1.1.4 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

Ως υποκείμενο ενός φόρου ορίζεται, «εκείνο το άτομο του οποίου αξιολογούνται τα 

οικονομικά στοιχεία ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός του ποσού του καταβλητέου φόρου». 

Μετά τον υπολογισμό του καταβλητέου φόρου το υποκείμενο που υπόκειται στην 

φορολόγηση είναι υποχρεωμένο να καταβάλει το ποσό του φόρου στο δημόσιο. Παρόλα 

αυτά, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η καταβολή φόρου δεν είναι απαραίτητη, αφού 

σύμφωνα με φορολογικό σύστημα της Ελλάδας, το υποκείμενο του φόρου μπορεί να είναι 

είτε φυσικό, είτε νομικό πρόσωπο, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση ανάλογα με 

την περίπτωση. Επιπλέον, μπορεί το υποκείμενο του φόρου να ανήκει σε κάποια κατηγορία 

απαλλαγής φόρου ή ακόμη και επιστροφής φόρου από το δημόσιο. 

Προκειμένου να καθοριστεί η συνολική αξία του καταβαλλόμενου φόρου από την πλευρά 

του υποκειμένου προς φορολόγηση, υπολογίζεται πάντα με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 

προσώπου όπως είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία, το εισόδημα, τα ενοίκια, κ.α. Όλα 
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αυτά συνιστούν το αντικείμενο του φόρου όντας η φορολογική βάση του υποκειμένου προς 

το φόρο. Επομένως, ως αντικείμενο φορολόγησης είναι όλα εκείνα τα στοιχεία που 

λαμβάνονται υπόψη για την φορολόγηση του υποκειμένου φορολόγησης. 

1.1.5 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ  

Σύμφωνα με το ισχύων φορολογικό σύστημα, σε ορισμένες περιπτώσεις παρέχονται 

διευκολύνσεις όσον αφορά την πληρωμή του φόρου. Οι διευκολύνσεις αυτές, μπορούν να 

είναι είτε μια έκπτωση στο συνολικό ποσό του φόρου, είτε ακόμη και ολοκληρωτική 

απαλλαγή από την πληρωμή του. Σαφέστατα αυτές οι εξαιρέσεις και οι απαλλαγές 

θεμελιώνονται νομικά και πραγματοποιούνται κυρίως για λόγους κοινωνικούς, οικονομικούς 

άλλα και πολιτικούς. 

1.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ 

1.2.1 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει ανάλυση της φορολογικής βάσης που αποτελεί το μέγεθος με 

το οποίο υπολογίζεται ένας φόρος. Συνήθως, για τη φορολογική βάση χρησιμοποιείται 

κάποιο οικονομικό μέγεθος, ενώ λιγότερο συχνά ένα μη οικονομικό μέγεθος. Στην πρώτη 

ομάδα φόρων με οικονομική φορολογική βάση ανήκουν όσοι επιβάλλονται στην κατοχή ή 

μεταβίβαση περιουσίας αλλά και όσοι υπολογίζονται με βάση την τρέχουσα παραγωγή και τα 

εισοδήματα των φορολογούμενων πολιτών (Γεωργακόπουλος, 2005). Επιπλέον, οι φόροι 

εισοδήματος, περιουσίας και παραγωγής, δηλαδή όσοι έχουν οικονομική φορολογική βάση,  

μπορεί να επιβάλλονται είτε στον αγοραστή είτε στον πωλητή των προϊόντων ή των 

παραγωγικών συντελεστών. Ακόμη, οι φόροι αυτοί ανάλογα με τη χρήση του οικονομικού 

μεγέθους που υπόκειται σε φορολόγηση, δηλαδή αν πρόκειται για πηγή εισοδήματος ή χρήση 

του εισοδήματος, ονομάζονται είτε φόροι εισοδήματος είτε φόροι δαπάνης.  

Η δεύτερη κατηγορία που περιλαμβάνει τους φόρους με βάση που δεν είναι κάποιο 

οικονομικό μέγεθος, όπως είναι οι κεφαλικοί φόροι το ύψος των οποίων δεν εξαρτάται από 

την οικονομική κατάσταση των φορολογούμενων, θεωρούνται ουδέτεροι φόροι που δεν 

προκαλούν ορισμένες οικονομικές επιδράσεις. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται συχνά ως 

βάση για τη  μέτρηση των επιπλέον επιδράσεων και την αξιολόγηση των φόρων που έχουν ως 

βάση κάποιο οικονομικό μέγεθος. Οι τρεις κύριες κατηγορίες φόρων που ταξινομούνται 

λαμβάνοντας υπόψη τη φορολογική βάση είναι οι φόροι εισοδήματος, οι περιουσιακοί φόροι 
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και οι φόροι δαπάνης. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι πάνω από το 60% των συνολικών 

εσόδων του κράτους προέρχεται από φόρους δαπάνης, το υπόλοιπο από τη φορολογία 

εισοδήματος, ενώ οι φόροι περιουσίας αποφέρουν ελάχιστα έσοδα (Γεωργακόπουλος, 2005). 

1.2.2. ΆΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 

Η ταξινόμηση αυτή βασίζεται σε διάφορα κριτήρια διαχρονικά. Ένα από αυτά είναι αν ο 

επιβαλλόμενος φόρος επιβαρύνει αποκλειστικά το άτομο στο οποίο επιβάλλεται ή αν 

μετακυλίεται σε άλλους φορολογουμένους. Όταν ο φόρος επιβαρύνει τον φορολογούμενο τον 

οποίο επιβάλλεται θεωρείται ως άμεσος, ενώ στη δεύτερη περίπτωση χαρακτηρίζεται ως 

έμμεσος. Επιπλέον τη διάκριση του φόρου σε άμεσο ή έμμεσο, επηρεάζει σαφέστατα και η 

πρόθεση του νομοθέτη σχετικά με την επιβάρυνση που θα επιφέρει η επιβολή του φόρου. Αν, 

δηλαδή, πρόθεση του νομοθέτη, όταν επιβαλλόταν ο φόρος, ήταν να επιβαρυνθεί το άτομο 

στο οποίο επιβλήθηκε, τότε ο φόρος θεωρείται άμεσος, ενώ αν πρόθεση ήταν να μετακυλιστεί 

και να επιβαρύνει διαφορετικά άτομα από ότι σε αυτό που επιβλήθηκε, τότε θεωρείται 

έμμεσος. Επί του πρακτέου, συνηθέστεροι άμεσοι φόροι θεωρούνται οι φόροι εισοδήματος 

και περιουσίας, ενώ ως άμεσοι οι φόροι δαπάνης.   

 

1.2.3.  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ 

Για την σωστή διάκριση των φόρων σε πραγματικούς και σε προσωπικούς λαμβάνονται 

ορισμένα βασικά κριτήρια που είναι η προσωπική κατάσταση του φορολογούμενου και το 

μέγεθος της φορολογητέας ύλης. Αυτό αμέσως συνεπάγεται, ότι για τον υπολογισμό των 

πραγματικών φόρων δεν περιλαμβάνεται η προσωπική κατάσταση του υποκειμένου 

φορολόγησης. Παραδείγματα πραγματικών φόρων αποτελεί ο γνωστός σε όλους Φόρος 

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και άλλοι ειδικοί φόροι κατανάλωσης (Καραγιώργος, χ.χ.).

 Από την άλλη, οι προσωπικοί φόροι επιβάλλονται, αφού πρώτα ληφθούν υπόψη τα 

προσωπικά στοιχεία του εκάστοτε φορολογουμένου, όπως είναι η οικογενειακή κατάσταση, 

άλλα και η ανάγκη που προκύπτει για διάφορες δαπάνες (π.χ. περίθαλψης, εκπαίδευσης 

κ.τ.λ.). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατηγορίας, αποτελεί ο φόρος εισοδήματος 

φυσικών προσώπων, καθώς δεν προκύπτει αποκλειστικά συναρτήσει του μεγέθους της 

φορολογητέας ύλης, αλλά και από διάφορα άλλα προσωπικά στοιχεία του φορολογουμένου. 

Επιπλέον παραδείγματα αποτελούν και οι φόροι δωρεάς και κληρονομιάς. 
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1.2.4. ΤΕΚΜΑΡΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Ο κάθε φορολογούμενος υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, βάσει του 

πραγματοποιούμενου εισοδήματός του, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που 

υποχρεούται να διατηρεί και να υποβάλλει στις φορολογικές αρχές. Παρόλα αυτά, στα κράτη 

που είναι λιγότερο ανεπτυγμένα και υπάρχει έλλειψη οργάνωσης στις φοροτεχνικές 

υπηρεσίες έχει ως αποτέλεσμα τον ελλιπή έλεγχο των πραγματοποιούμενων εισοδημάτων και 

την εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Για αυτόν το λόγο χρησιμοποιούνται τεκμήρια τα οποία δεν 

αποδεικνύουν την ύπαρξη εισοδήματος, αλλά υποδηλώνουν την ύπαρξή του. Για παράδειγμα, 

τα ακίνητα καθώς επίσης και οι δαπάνες διαβίωσης ενός φορολογουμένου αποτελούν τέτοια 

τεκμήρια. Στην περίπτωση που το εισόδημα που δηλώνεται από τον φορολογούμενο, τη 

σύζυγό του ή τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, υπολείπεται των δαπανών του, τότε η διαφορά 

των δυο μεγεθών θεωρείται κατά τεκμήριο ως εισόδημα και προσαυξάνει το φορολογητέο 

εισόδημα. (Γεωργακόπουλος, 2012).  

 

1.2.5. ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

 Η διάκριση του φορολογικού συντελεστή, με βάση τη φύση του, μπορεί να γίνει σε 3 

κύριες ομάδες: τους αναλογικούς, τους προοδευτικούς και τους αντίστροφα προοδευτικούς 

(Γεωργακόπουλος, 2005). Στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή τους αναλογικούς φόρους, 

ανήκουν εκείνοι οι φόροι όπου ο μέσος φορολογικός συντελεστής είναι ανεξάρτητος από τη 

φορολογική βάση και δεν επηρεάζεται σε κάθε πιθανή μεταβολή της. (Γεωργακόπουλος, 

2005).  

Από την άλλη πλευρά, ως προοδευτικοί φόροι χαρακτηρίζονται εκείνοι στους οποίους 

κάθε πιθανή αλλαγή της φορολογικής βάσης σημαίνει αυτόματα ότι θα μεταβληθεί και ο 

μέσος φορολογικός συντελεστής ανάλογα με το μέγεθος της μεταβολής (Georgakopoulos, & 

Hitiris, 1992). Με λίγα λόγια, κάθε σταθερή αύξηση του μέσου φορολογικού συντελεστή 

οδηγεί σε σταθερή αύξηση του ρυθμού της προοδευτικότητας, ενώ αν ο ρυθμός αύξησης 

είναι αυξανόμενος τότε λέγεται αύξουσα προοδευτικότητα και τέλος, αν αυξάνεται με 

φθίνοντα ρυθμό λέγεται φθίνουσα προοδευτικότητα (Georgakopoulos, & Hitiris, 1992). 

Προοδευτικοί φόροι για παράδειγμα είναι ο φόρος κληρονομιάς και εισοδήματος φυσικών 

προσώπων. 

Γενικότερα, ο φορολογικός συντελεστής μεταβάλλεται με κλιμακωτό τρόπο και όχι 

συνεχόμενα, ενώ ταυτόχρονα η φορολογική βάση στην κατηγορία των προοδευτικών φόρων 
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διακρίνεται σε κλιμάκια όπου υπάρχει διαφορετικός οριακός συντελεστής. Ακόμη, ιδιαίτερη 

σημασία για την ανάλυση των επιπτώσεων της προοδευτικότητας στην οικονομία μιας χώρας 

έχει ο γραμμικός προοδευτικός φόρος, ο οποίος επιβάλλεται με ένα συντελεστή πάνω στη 

βάση, που προκύπτει όταν από το συνολικό εισόδημα αφαιρεθεί ένα συγκεκριμένο ποσό που 

θεωρείται ως απαραίτητο ελάχιστο για τη συντήρηση του (Γεωργακόπουλος, 2005). Οι 

φορολογούμενοι που έχουν εισόδημα μικρότερο του ελάχιστου που έχει οριστεί, έχουν 

αρνητική φορολογική υποχρέωση, δηλαδή παίρνουν επιχορήγηση ίση με το ποσό που 

προκύπτει από την εφαρμογή του συντελεστή πάνω στη διαφορά μεταξύ του εισοδήματος 

τους και του ελάχιστου ποσού διαβίωσης.   

Αντίστροφα, οι προοδευτικοί φόροι είναι εκείνοι όπου ο μέσος φορολογικός συντελεστής 

μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα από το μέγεθος της φορολογικής βάσης 

(Γεωργακόπουλος, 2005). Αυτό σημαίνει αντίστοιχα, ότι όταν η φορολογική βάση αυξάνεται 

ο αντίστροφα προοδευτικός φόρος μειώνεται και το ανάποδο. Όπως ισχύει στην προοδευτική 

φορολογία έτσι και εδώ υπάρχει η σταθερή, η αύξουσα και η φθίνουσα προοδευτικότητα 

ανάλογα με το ρυθμό μεταβολής της προοδευτικότητας. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

κατηγορία των φόρων αυτών δεν εφαρμόζεται στην πράξη και έχουν μόνο θεωρητική αξία.    

  

1.2.6. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ 

Ακόμη μια κατηγοριοποίηση των φόρων είναι εκείνη που γίνεται ανάλογα το δημόσιο 

φορέα ο οποίος επιβάλλει το φόρο. Επομένως, ανάλογα το δημόσιο φορέα στον οποίο 

απευθύνονται οι φόροι μπορεί να χωριστούν στους φόρους της κεντρικής διοίκησης και 

στους δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους (Oates, 1999). Συνολικά, θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι περίπου το 65% των συνολικών φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα πηγαίνουν στο 

Κράτος, ενώ η συμμετοχή των υπόλοιπων εσόδων είναι πολύ μικρή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

2.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Το φορολογικό σύστημα ενός κράτους, αποτελείται από όλους τους επιβαλλόμενους 

φόρους οι οποίοι στοχεύουν και στην επίτευξη των διαφόρων στόχων των δημοσίων φορέων. 

Οι διάφορες κατηγορίες φόρων, εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς, παρόλα αυτά η 

καθεμία διέπεται από συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Απώτερος στόχος 

λοιπόν, είναι η άριστη διάρθρωση του φορολογικού συστήματος μιας χώρας, μέσω του 

αποτελεσματικού συνδυασμού των διαφόρων κατηγοριών φόρων. Ωστόσο, παρατηρούνται 

σημαντικές διαφορές ως προς τα φορολογικά συστήματα των διαφόρων κρατών και οι 

διαφορές αυτές εξηγούνται από διάφορους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. 

Η κυριότερη διαφοροποίηση, όσον αφορά τα διάφορα φορολογικά συστήματα, εντοπίζεται 

μεταξύ των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κρατών, λόγω των διαφορών που 

εντοπίζονται τόσο σε επίπεδο οικονομικής οργάνωσης, αλλά και άρτιας λειτουργίας των 

αντίστοιχων υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, οι διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που 

παρατηρούνται μεταξύ των διαφόρων κρατών, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

διαμόρφωση της δομής του εκάστοτε φορολογικού συστήματος. Ο Πίνακας 2.2 απεικονίζει 

τη διάρθρωση των φορολογικών συστημάτων των χωρών του ΟΟΣΑ για το έτος 2009 

λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά της κάθε μεμονωμένης κατηγορίας φόρων στα συνολικά 

φορολογικά έσοδα, τόσο για τις αναπτυγμένες όσο και για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.  
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Πίνακας 1 Η Διάρθρωση των Φορολογικών Εσόδων στις Χώρες του ΟΟΣΑ 

 

Πηγή: OECD, Revenue Statistics of OECD Member Countries, 2011. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 2.1, μπορούμε πολύ εύκολα να 

διαπιστώσουμε ότι υπάρχει αξιοσημείωτη διαφορά όσον αφορά τη διάρθρωση των 

φορολογικών εσόδων μεταξύ των χωρών. Είναι γεγονός, ότι μεταξύ των λιγότερων 

αναπτυγμένων κρατών, όπου ανήκει και η Ελλάδα, οι έμμεσοι φόροι καταλαμβάνουν 

μεγαλύτερο μέρος των συνολικών φορολογικών εσόδων σε σχέση με αυτό των 

αναπτυγμένων. Η εξήγηση που υπάρχει σε αυτό το ζήτημα, είναι ότι στις αναπτυγμένες 

οικονομίες, όπου τα εισοδήματα είναι σχετικά υψηλά, υπάρχει σαφέστατα μεγαλύτερη 

προοδευτικότητα του φόρου εισοδήματος, αλλά κυρίως περιορισμένη φοροδιαφυγή οπότε η 

φορολογία εισοδήματος αποτελεί αν μη τι άλλο έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους 

άντλησης των φορολογικών εσόδων. Αντίθετα, δε συμβαίνει το ίδιο στις λιγότερο 

αναπτυγμένες χώρες, τις οποίες μόνον ένα μικρό μέρος του πληθυσμού διαθέτει υψηλά 

εισοδήματα με συνέπεια η απόδοση της φορολόγησης του εισοδήματος και πιο γενικά των 

άμεσων φόρων είναι σαφέστατα μικρότερη και όχι τόσο αποτελεσματική. 
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2.2. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Ως δημόσιο χρέος ορίζεται ο συσσωρευμένος δανεισμός των παρελθόντων ετών για να 

μπορέσει να χρηματοδοτηθεί το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού που προκαλείται 

όταν μια κυβέρνηση δαπανά περισσότερα από όσα συγκεντρώνει με τη φορολογία. Για να 

μπορέσει μια χώρα να αποπληρώσει το δημόσιο χρέος της υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι. 

Αρχικά, μπορεί να μειώσει το έλλειμμα της με τη δημιουργία πλεονάσματος μέσω της 

φορολογίας. Ακόμη, μπορεί μέσω του δικαιώματος νομισματοκοπής να δανειστεί από την 

Κεντρική Τράπεζα που εκδίδει χρήματα ή να προχωρήσει σε εκ νέου δανεισμό. Επίσης, 

μπορεί να προχωρήσει σε αθέτηση του χρέους της χώρας, δηλαδή να αρνηθεί να πληρώσει το 

χρέος της ή να κάνει «κούρεμα» του χρέους με αριθμητική μείωση του δημοσίου χρέους. Το 

δημόσιο χρέος έχει επιπτώσεις στη  νομισματική πολιτική μιας χώρας, στην πολιτική 

διαδικασία και στο ρόλο της χώρας στην παγκόσμια οικονομία. 

Στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου, ο δημόσιος δανεισμός 

αποτέλεσε βασική πηγή χρηματοδότησης των δημόσιων επενδύσεων, καθώς επίσης ακόμα 

πιο συγκεκριμένα τα τελευταία τριάντα χρόνια περίπου χρησιμοποιείται και για την κάλυψη 

τρεχουσών δαπανών του κράτους. Από το 1974 έως και το 2010 η συμμετοχή των 

αποταμιεύσεων του κράτους στη χρηματοδότηση των επενδύσεων έγινε αρνητική. Πιο 

συγκεκριμένα, όχι μόνο οι κρατικές αποταμιεύσεις δεν ήταν επαρκείς για την μερική 

τουλάχιστον χρηματοδότηση των επενδύσεών του, αλλά το κράτος έπρεπε να δανείζεται για 

να καλύψει και τις τρέχουσες δαπάνες. Αυτό είχες ως αποτέλεσμα την αύξηση των   

ελλειμμάτων του τακτικού προϋπολογισμού.  

Η σπατάλη στο δημόσιο τομέα αναφέρεται συνήθως ως η κύρια αιτία της οικονομικής 

κρίσης τόσο στην Ελλάδα όσο και συνολικά στην Ευρωζώνη. Επομένως, παρουσιάζει έντονο 

ενδιαφέρον η μελέτη τριών δεικτών δημοσιονομικών ανισορροπιών που είναι το μέσο 

δημοσιονομικό έλλειμμα, το επίπεδο του δημοσίου χρέους το έτος εμφάνισης της 

οικονομικής κρίσης και την αύξηση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Στο 

Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα την περίοδο 2010-2018 για τις 

έντεκα χώρες της Ευρωζώνης που ήταν μέλη της ΕΕ, όταν εισήχθη το ευρώ, με εξαίρεση το 

Λουξεμβούργο, και αυτές είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, 

Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Φινλανδία. Όπως φαίνεται, η Ιρλανδία 

παρουσιάζει το υψηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα, η Ελλάδα παρουσιάζει το τρίτο 
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υψηλότερο που πλησιάζει το 6%, με την κυβέρνηση της Πορτογαλίας να ακολουθεί με 

ποσοστό ελλείμματος που ξεπερνά το 3% που είχε καθοριστεί ως όριο από το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 

Διάγραμμα 1 Μέσο Δημοσιονομικό Έλλειμμα 2010-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Eurostat (2018). 

Έπειτα, στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζεται για τις ίδιες χώρες το επίπεδο του δημόσιου 

χρέους για το 2018. Πάλι είναι εμφανές ότι η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο επίπεδο δημόσιου 

χρέους σε ποσοστό ΑΕΠ, με την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Ισπανία να ακολουθούν. 

Όσον αφορά το επίπεδο μεταβολής του δημοσίου χρέους των έντεκα κρατών μελών της ΕΕ 

για την περίοδο 1999-2008, την πρωτιά στην μεγαλύτερη αύξηση του δημοσίου χρέους 

παίρνει η Πορτογαλία που ξεπερνά το 20% σε ποσοστό του ΑΕΠ, ακολουθούμενη πάντα από 

την Ελλάδα με ποσοστό που φτάνει το 18%, ενώ η Ιρλανδία και η Ισπανία φαίνεται ότι 

μείωσαν το δημόσιο χρέος τους εκείνη την περίοδο. Συνολικά, μπορούμε να συμπεράνουμε 

ότι η δημοσιονομική σπατάλη της ελληνικής κυβέρνησης που οδήγησε στην λιτότητα ως 

βασική πολιτική εξόδου από την κρίση ήταν η κύρια αιτία της οικονομικής κρίσης, ενώ 

παράλληλα οι ανεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές διόγκωσαν τις οικονομικές αδυναμίες και 

μείωσαν τα περιθώρια αντίδρασης. Βέβαια, οι δημοσιονομικές ανισορροπίες δεν αποτελούν 

την μόνη αιτία της κρίσης, επομένως ο περιορισμός τους δεν αρκεί για την έξοδο της χώρας 

από την κρίση. 
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Διάγραμμα 2 Δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ) 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Eurostat (2018). 

Η αύξηση του δημοσίου ελλείμματος και χρέους τόσο στην Ελλάδα όσο και άλλες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησαν τις κυβερνήσεις στην εφαρμογή πολιτικών 

δημοσιονομικής λιτότητας. Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα για την διάσωση της οικονομίας 

της από την χρεοκοπία εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής με 

αυστηρότατα μέτρα λιτότητας στο πρότυπο των προγραμμάτων σταθεροποίησης του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) (Μιχοπούλου, 2012). Έτσι λοιπόν, η άμεση μείωση 

των δημόσιων ελλειμμάτων με περικοπή των δημόσιων δαπανών έγινε η πολιτική επιλογή 

των κρατών που επεδίωκαν την ανάκτηση της εμπιστοσύνης και την αποφυγή της τιμωρίας 

των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Αυτό είχε ως άμεση συνέπεια να μεταβληθεί το 

επενδυτικό κλίμα στη χώρα, όπου υπήρξε αποστροφή προς οποιοδήποτε επενδυτικό κίνδυνο. 

Ακόμη, μεταβλήθηκε ουσιαστικά το εργασιακό κλίμα με την αύξηση της ανεργίας και την 

ταυτόχρονη μείωση τους εισοδήματος των εργαζομένων, ενώ παράλληλα εμφανίστηκε 

στροφή των συμβάσεων εργασίας από πλήρους σε μερικού ωραρίου με άμεσες επιπτώσεις 

στην μείωση των δαπανών κατανάλωσης αλλά και στην αποταμίευση.  

Αυτό είχε ως συνέπεια στη χειροτέρευση των προοπτικών ανάπτυξης, ενώ οι αδυναμίες 

της Ευρωζώνης άρχισαν να προσελκύουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μειώνοντας την προθυμία 

των επενδυτών να χρηματοδοτήσουν στις περιφερειακές χώρες της Ευρωζώνης. Η μείωση 

των διεθνών ροών κεφαλαίου έκανε επιτακτική ανάγκη τη μείωση των εξωτερικών 
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ελλειμμάτων, την αναδιάρθρωση της οικονομικής δραστηριότητας και την αύξηση των 

εξαγωγών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της 

μείωσης των ονομαστικών μισθών και των τιμών και μέσω της βελτίωσης της 

παραγωγικότητας (Δοξιάδης, 2013). Αυτή η διαδικασία ονομάζεται εσωτερική υποτίμηση, 

είναι ιδιαίτερα αργή και επώδυνη για τις χώρες που την εφαρμόζουν, ενώ πολλά από τα 

οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν μέχρι σήμερα οι χώρες της Ευρωζώνης 

οφείλονται σε αυτή τη δυσκολία να ανακάμψουν από την πολιτική λιτότητας. 

 

2.3. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας, αποτελείται από μια σειρά φόρων που εμπίπτουν σε 

διαφορετικές κατηγορίες. Οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την κατηγοριοποίηση του 

φόρου, είναι το εισόδημα, η περιουσία, καθώς και η καταναλωτική δαπάνη. Συνακόλουθα, 

στη πλειοψηφία τους οι διάφοροι φόροι, εισπράττονται για λογαριασμό του κράτους, ενώ 

άλλοι για λογαριασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ασφαλιστικών οργανισμών. 

Αδιαμφισβήτητα, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας αποτελεί το βασικό πυλώνα άντλησης 

φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα.  

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, οι φορολογικοί συντελεστές αυξήθηκαν 

σημαντικά, τόσο στους άμεσους όσο και στους έμμεσους φόρους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, 

την μείωση της εισπραξιμότητας τον φόρων και την άδικη κατανομή του φορολογικού 

βάρους. Τα εισοδήματα των φορολογουμένων μειώθηκαν σημαντικά, ενώ το μέρος αυτών 

που πήγαινε στο κράτος αυξήθηκε. Η επιβολή νέων φόρων όπως ο ΕΝΦΙΑ, οι ειδικοί φόροι 

κατανάλωσης, αλλά και η καθιέρωση της του φόρου αλληλεγγύης ο οποίος έχει υπέρμετρη 

επιβάρυνση στα υψηλά εισοδήματα, καθιστούν ακόμα πιο πολύπλοκο το Ελληνικό 

φορολογικό σύστημα μεταξύ των υπόλοιπων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, 

το αφορολόγητο εκμηδενίστηκε (εισαγωγή των εκπτώσεων φόρου) και καταργήθηκαν 

φοροαπαλλαγές. Όσον αφορά τη κλίμακα φορολόγησης για εισοδήματα φυσικών προσώπων 

που αποκτήθηκαν το 2019 είναι η εξής: 22% για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, 29% για 

εισοδήματα πάνω από 20.000 έως και 30.000 ευρώ, 37% για εισοδήματα πάνω από 30.000 

έως και 40.000 ευρώ και 45% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ. 
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Πίνακας 2 Φορολογικοί συντελεστές Ελλάδα 

ΦΟΡΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ (%) 

ΦΠΑ 6/13/24 

Εταιρικός Φόρος 28 

Εισόδημα από μερίσματα 10 

Δικαιώματα 20 

Εισόδημα από τόκους 15 

 

Πηγή: Tax Experts (2019) 

     Σύμφωνα με πρόσφατες εκθέσεις το ΟΟΣΑ, η φορολογική πολιτική της χώρας μας τα 

τελευταία χρόνια, ακολουθεί ακριβώς αντίθετη πορεία από την πλειοψηφία των υπολοίπων 

χωρών-μελών του Οργανισμού, οι οποίες διαθέτουν ως «πυξίδα» ανάπτυξης την μείωση των 

φόρων. Μάλιστα το 2016 η Ελλάδα σημείωσε μεταξύ όλων των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, τη 

μεγαλύτερη αύξηση (πάνω από 2%) στα φορολογικά της έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ.  

Διάγραμμα 3 Οι φόροι(% ΑΕΠ) σε Ελλάδα, Ε.Ε. και Ευρωζώνη για το 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Eurostat (2018) 
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Διάγραμμα 4 Φορολογικά έσοδα Ελλάδας (% ΑΕΠ), 2008-2018 

 

Πηγή: Eurostat (2018) 

Παρατηρώντας τα Διαγράμματα 3 και 4, διαπιστώνουμε κάποιες σημαντικές 

παρατηρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, στην χώρα μας το 2018 η συμμετοχή των φορολογικών 

εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ από τους φόρους στη παραγωγή υπερέβαινε εκείνη των μέσων 

όρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης και μάλιστα με αρκετά σημαντική 

διαφορά. Μάλιστα η Ελλάδα διέθετε την τρίτη υψηλότερη συμμετοχή ως προς το ΑΕΠ με 

ποσοστό 17% μετά από τη Σουηδία (22,3%) και την Ουγγαρία (18,3%). Ακριβώς αντίθετη 

ήταν η εικόνα που επικρατούσε στη περίπτωση των φόρων εισοδήματος και περιουσίας, όπου 

η Ελλάδα υπολείπονταν σημαντικά των αντίστοιχων μέσων όρων Ε.Ε. και Ευρωζώνης. 

Συνεπώς, είναι εμφανής η διαφορά που υπάρχει μεταξύ της συμμετοχής στη σύνθεση των 

φορολογικών εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους στη χώρας μας, με τη δεύτερη 

κατηγορία να συνεισφέρει και μάλιστα διαχρονικά περισσότερα φορολογικά έσοδα, γεγονός 

που δε συνάδει με την γενικότερη Ευρωπαϊκή εικόνα. Στο σχεδιάγραμμα 4 φαίνεται 

ξεκάθαρα η διαχρονική υπεροχή όσον αφορά τη συμμετοχή στα φορολογικά έσοδα, των 

φόρων επί της παραγωγής και των εισαγωγών έναντι των φόρων εισοδήματος και περιουσίας 

από το 2008 έως και το 2018. 

Παρά την εφαρμογή των πολιτικών λιτότητας με τα αυστηρά μέτρα φορολόγησης, το 

ελληνικό κράτος φαίνεται να έχει λίγα έσοδα από τις επιχειρήσεις σε σχέση με το εχθρικό 

επιχειρηματικό περιβάλλον που υπάρχει στη χώρα. Η εχθρότητα απέναντι στις επιχειρήσεις 
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που επικρατεί στην Ελλάδα είναι δυσανάλογη του συντελεστή φορολόγησης  και όλων των 

επιβαρύνσεων που έχουν όπως είναι οι εισφορές, τα δημοτικά τέλη, οι εν γένει φόροι κτλ. 

Επιπροσθέτως, η εχθρότητα προς τον επιχειρηματικό κόσμο είναι δυσανάλογη του ποσοστού 

του τζίρου που αποδίδεται στο δημόσιο. Οι συνεχείς μεταβολές στις ρυθμίσεις και τους 

κανονισμούς, η έντονη γραφειοκρατία και διαφθορά των δημοσίων λειτουργών, η 

καθυστέρηση των δικαστικών ενεργειών, η δυσκολίες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και 

η πολυπλοκότητα των νόμων είναι μερικοί παράγοντες επιπλέον της βαριάς φορολόγησης 

που δημιουργούν ένα εχθρικό επιχειρηματικό και αποτρεπτικό περιβάλλον για τους επενδυτές 

(ΚΕΜΕ-ΕΒΕΑ, 2011). 

 

2.4. ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 

Όπως αναφέρθηκε, τα φορολογικά έσοδα, παρέχουν τους απαιτούμενους πόρους ούτως 

ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Συνεπώς, η 

φορολογία αποτελεί βασικό πυλώνα στήριξης της κεντρικής εξουσίας και σαφέστατα δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση ενός φορολογικού συστήματος, έτσι ώστε να είναι όσον 

το δυνατόν πιο δίκαιο και αποτελεσματικό. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί μια εύκολη 

διαδικασία σε εθνικό επίπεδο, πόσο μάλλον σε διακρατικό. Σαφέστατα, το κάθε φορολογικό 

σύστημα θα πρέπει να διέπεται από συγκεκριμένη νομοθεσία, η οποία δεν θα επιτρέπει τον 

αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων επιχειρήσεων και εκείνων που ανήκουν σε 

διαφορετικά κράτη, όπως επίσης η νομοθεσία αυτή θα πρέπει να περιορίζει τους πολίτες μιας 

χώρας, σε περιπτώσεις όπου οι ίδιοι προσπαθούν να αποφύγουν την φορολόγησής τους σε 

άλλες χώρες της Ένωσης.  

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συνάψει 

συμφωνία και ακολουθούν μια σειρά κανόνων, οι οποίοι οδηγούν στην εξάλειψη των 

πιθανών προβλημάτων. Παρόλα αυτά, καθώς ο αριθμός των επιχειρήσεων αλλά και των 

φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες αυξάνεται ραγδαία, 

καθίσταται πιο εύκολη η φοροαποφυγή, αλλά και η φοροδιαφυγή. Επομένως, είναι 

εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό κάθε χώρα μεμονωμένα να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους 

προβλήματα. Εξαιτίας αυτής της δυσκολίας, τα τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζονται πιο εντατικά, με απώτερο σκοπό την δημιουργία δίκαιων 

φορολογικών συστημάτων, καθώς και την πάταξη της φοροδιαφυγής. 
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Ωστόσο, μπορεί να προκύψουν σημαντικά προβλήματα, καθώς τα άτομα και οι 

επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να δραστηριοποιούνται ελεύθερα εντός της εσωτερικής 

ευρωπαϊκής αγοράς, λόγω της ύπαρξης διαφορετικών φορολογικών συστημάτων σε 

διασυνοριακό επίπεδο. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αποκλείεται και η ύπαρξη 

διακριτικής μεταχείρισης των αλλοδαπών φορολογουμένων και των ξένων κεφαλαίων, 

βέβαια η ύπαρξη κατάλληλης ενωσιακής νομοθεσίας, οδηγεί στον περιορισμό τέτοιων 

φαινομένων. Η δημοσιονομική λιτότητα που επέφερε η οικονομική κρίση δεν άφησε 

ανεπηρέαστη και τη φορολογική πολιτική των χωρών της ΕΕ, όπου παρατηρούνται μεγάλες 

αποκλίσεις στα επίπεδα συνολικής φορολογίας, οι οποίες στην πραγματικότητα αποτυπώνουν 

τις διαφορές στις κοινωνικές προτιμήσεις για δημόσια αγαθά.  

Στο Διάγραμμα 5 απεικονίζεται το ποσοστό (%ΑΕΠ) της συνολικής φορολογικής 

επιβάρυνσης των χωρών της Ε.Ε. για το 2010 και το 2018. Γενικότερα, η οικονομική 

ανάπτυξη μιας χώρας και η προσέλκυση νέων επενδύσεων εξαρτάται άμεσα από την πολιτική 

της φορολογίας εισοδήματος τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των επιχειρήσεων. 

Επομένως, η φορολογική πολιτική μιας χώρας που περιλαμβάνει τον καθορισμό των 

συντελεστών, της φορολογικής βάσης και των διαφορετικών πτυχών της αποτελούν 

παράγοντες  που προσδιορίζουν τις οικονομικές συνέπειες της φορολογίας (European 

Commission, 2017). Έτσι, πολλές φορές μπορεί η υψηλή φορολογία εισοδήματος να 

οδηγήσει στην μετατόπιση των κερδών των εταιριών από χώρες με υψηλή φορολογία σε 

χώρες με χαμηλότερη φορολογία. Συνολικά, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 2018 το 

επίπεδο της φορολογικής επιβάρυνσης για την πλειοψηφία των χωρών, μαζί με την Ελλάδα, 

ήταν υψηλότερο σε σχέση με το αρχικό έτος μελέτης 2010.  

Διάγραμμα 5 Φορολογική επιβάρυνση των κρατών μελών της Ε.Ε. (% ΑΕΠ), για τα έτη 2010 & 2018 
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Πηγή: European Commission (2018) 

 

2.5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 

2.5.1. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Η Πορτογαλία αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά κράτη μέλη της Ευρωζώνης και η οικονομία 

της στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στην παροχή υπηρεσιών και στην σταθερή ανάπτυξη των 

βιομηχανιών της με την ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογίας. Η Πορτογαλία είναι μία 

μεσογειακή χώρα που αντιμετώπισε παρόμοια προβλήματα στην οικονομία της, όπως και η 

Ελλάδα, και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που επιλέχθηκε για την μελέτη του 

φορολογικού της συστήματος. Όπως παρουσιάστηκε και σε προηγούμενες ενότητες, η 

Πορτογαλία ήταν η χώρα που διαδεχόταν την Ελλάδα στα υψηλά επίπεδα του μέσου 

δημοσιονομικού ελλείμματος από το 1999 έως το 2008 και στο επίπεδο του δημοσίου χρέους 

για το 2008, ενώ ήταν η χώρα με τη μεγαλύτερη αύξηση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό 

του ΑΕΠ για την περίοδο 1999-2008 ανάμεσα στις έντεκα χώρες που εξετάστηκαν. Έτσι, 

λοιπόν, η Πορτογαλία αναγκάστηκε να εφαρμόσει επίσης μια αυστηρή πολιτική λιτότητας το 

2011 αναγκασμένη να προσφύγει στα δάνεια της Ευρωπαϊκή Ένωσης και του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου λαμβάνοντας πακέτο 78 δισεκατομμυρίων ευρώ με δυσμενή 

οικονομικά μέτρα. Οι νέες μεταρρυθμίσεις είχαν στόχο την εξυγίανση της οικονομίας της 

χώρας και συμπεριλάμβαναν μέτρα όπως την αύξηση της επιβολής του ΦΠΑ, την περικοπή 

των δημόσιων δαπανών και διάφορες μεταρρυθμίσεις τόσο στις συμβάσεις εργασίας στον 

δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό οδηγώντας σε μια πιο ευέλικτη αγορά εργασίας.  

Το 2018, η οικονομία της Πορτογαλίας φαίνεται να έχει ανακάμψει σημαντικά 

παρουσιάζοντας μεγέθυνση της τάξης του 2.15%, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ 

της εκτιμήθηκε σε ποσοστό περίπου 2% (Tax Experts, 2019). Παράλληλα η ανεργία 

μειώθηκε σημαντικά στα επίπεδα πριν την έναρξη της οικονομικής κρίσης, ενώ περιορίστηκε 

σημαντικά και το δημόσιο έλλειμμα. Η οικονομία της στηρίζεται κυρίως στο διεθνές εμπόριο, 

στα μέταλλα, ορυκτά και γεωργικά προϊόντα της, καθώς επίσης και στους ενεργειακούς 

πόρους και τον τουρισμό της. Βασική πηγή ανάπτυξης αποτέλεσαν οι επενδύσεις και οι 

εξαγωγές. Στη συνέχεια, στον Πίνακα 3, παρουσιάζονται αναλυτικά οι κυριότεροι 

φορολογικοί συντελεστές της Πορτογαλίας. Να τονιστεί ότι οι φορολογικοί συντελεστές 

κυμαίνονται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα στις περιοχές της Μαδέιρα και τις Αζόρες. 
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Πίνακας 3  Φορολογικοί συντελεστές Πορτογαλία 2019 

 

Πηγή: Tax Experts (2019) 

Πίνακας 4 Κλιμάκια Φόρου Εισοδήματος φυσικών προσώπων 2019 

Πάνω από Μέχρι Συντελεστής 

0 7.091 14.5 

7.091 10.700 23 

10.700 20.261 28.5 

20.261 25.000 35 

25.000 36.856 37 

36.856 80.640 45 

80.640  48 

Πηγή: Tax Experts (2019) 

 

Έτσι λοιπόν, ο βασικός φορολογικός συντελεστής επί των καθαρών κερδών των 

επιχειρήσεων για την Πορτογαλία διαμορφώνεται σε 21%, ενώ οι επιχειρήσεις μικρομεσαίου 

μεγέθους υπόκεινται σε φορολόγηση 17% για τα πρώτα 15.000€ κέρδους. Ακόμη, όπως 

προκύπτει και από τα στοιχεία του Πίνακα 4 το μεγαλύτερο ποσοστό του φορολογικού 

συντελεστή που μπορεί να επιβληθεί στις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 31.5%. Παρόλα αυτά, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπάρχουν ορισμένες περιοχές όπως το νησί Μαδέρα που 

συμπεριλαμβάνεται στην ζώνη ελεύθερου εμπορίου και επικρατεί πιο ευνοϊκή φορολόγηση 
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με φορολογικό συντελεστή 5%. Συμπερασματικά, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η 

Πορτογαλία δεν είναι μια χώρα με ιδιαίτερα προνομιακό φορολογικό καθεστώς (Tax Experts, 

2019). 

 

2.5.2. ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

Η Ιρλανδία αποτελεί μια μικρή χώρα σε έκταση με μόλις 4,2 εκατομμύρια κατοίκους που, 

παρά την εστίαση της κυβέρνησης στη δημιουργία ενός σταθερού οικονομικού 

περιβάλλοντος, με τη δημοσιονομική πολιτική της προσφέρει περιορισμένες ευκαιρίες για τη 

βιομηχανική επέκταση με βάση την εγχώρια αγορά. Η χώρα παρά τις δυσκολίες που 

αντιμετώπισε την περίοδο της οικονομικής κρίσης όπου είχε μέσο όρο αύξησης του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) για τα έτη 2008-2011 ήταν -3,0%, τα τελευταία 

χρόνια παρουσιάζει από τους υψηλότερους οικονομικούς ρυθμούς ανάπτυξης των χωρών του 

ΟΟΣΑ (Tax Experts, 2015). Η κυβέρνηση της χώρας έχει εστιάσει στην ταχύτατη ανάπτυξη 

του ρυθμού εκβιομηχάνισης με κρατικές πολιτικές ανάπτυξης, ώστε να δημιουργήσει ένα 

ευνοϊκό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και την προσέλκυση νέων επενδυτών. Η Ιρλανδία, 

εξαιτίας του μικρού μεγέθους της και των περιορισμένων φυσικών πόρων της εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές καυσίμων, πρώτων υλών και άλλων βασικών απαιτήσεων. 

Παρόλα αυτά, η χώρα έχει επενδύσει πολύ στην εξαγωγική της προσπάθεια έχοντας πετύχει 

οι εξαγωγές της να αποτελούν σε ποσοστό 80% και άνω της εθνικής παραγωγής της. 

Οι τομείς που προσφέρονται και προωθούνται περισσότερο για επενδύσεις στη χώρα είναι 

οι βιοεπιστήμες, η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών, τα ψηφιακά μέσα, τα αγροτικά 

προϊόντα οι διεθνείς και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η Ιρλανδία αντιμετώπισε 

προβλήματα στην οικονομία της, βιώνοντας μια εκτεταμένη περίοδο οικονομικής κρίσης 

όμως κατάφερε να ανακάμψει με ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης. Όπως παρουσιάστηκε και 

σε προηγούμενες ενότητες, η Ιρλανδία παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε την 

περίοδο της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2010 παρουσίασε οριακά δημοσιονομικό 

πλεόνασμα, ενώ το επίπεδο του δημοσίου χρέους για το 2008 ήταν το τρίτο υψηλότερο από 

τις έντεκα χώρες που εξετάστηκαν σε προηγούμενη ενότητα, ξεπερνώντας το 40%. Παρ’ όλα 

αυτά, η Ιρλανδία φαίνεται να μείωσε το δημόσιο χρέος (%ΑΕΠ) της από το 2013 έως και 

σήμερα. Η Ιρλανδία βίωσε μια κρίση παρόμοια με αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού οι 

τράπεζες αντλούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά από μια φούσκα ακινήτων που κάποια στιγμή 

έσκασε (Kelly, 2009). Η Ιρλανδία ήταν από τις πρώτες χώρες που εφάρμοσε ένα 
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αποφασιστικό πρόγραμμα λιτότητας με την αύξηση των προσωπικών φόρων και τη μείωση 

των δαπανών και ίδρυσε το National Asset Management Agency για να διαχειριστεί τα πιο 

επικίνδυνα χαρτοφυλάκια δανείων στους ισολογισμούς των ιρλανδικών τραπεζών (ΝΑΜΑ, 

2010). Ήδη το 2015 το επίπεδο ανάπτυξης στην Ιρλανδία έφτασε το 7%. Αυτή η αλματώδης 

ανάπτυξη οφειλόταν κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση αλλά και επενδύσεις. Παράλληλα 

εξέχων ρόλο διαδραμάτισαν και οι εξαγωγές που ελέγχονταν κυρίως από πολυεθνικές, ενώ 

από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, η κυβέρνηση άντλησε σημαντικά έσοδα 

μερικών δισεκατομμυρίων. Ακόμη το 2015 τα έσοδα από άμεσες ξένες επενδύσεις έφτασαν 

τα 167 δισεκατομμύρια, ενώ 1.400 πολυεθνικές έχουν την έδρα τους εκει. ευρώ  Στη 

συνέχεια, στον Πίνακα 5, παρουσιάζονται αναλυτικά οι κυριότεροι φορολογικοί συντελεστές 

της Ιρλανδίας. 

 

Πίνακας 5  Φορολογικοί συντελεστές Ιρλανδία 2019  

ΦΟΡΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΦΠΑ 0/4,8/9/13,5/23 

Εταιρικός Φόρος 12,5/25 

Φόρος φυσικών προσώπων Από 20 έως 41 

Κεφαλαιακά κέρδη 33 

Μερίσματα 0/20 

Δικαιώματα 20 

Τόκοι 0/20 

Ασφαλιστικές εισφορές 10,75 για τους εργοδότες και 4 για τους 

εργαζόμενους 

Πηγή: Tax Experts (2019) 

 

Πίνακας 6  Κλιμάκια Φόρου Εισοδήματος φυσικών προσώπων Ιρλανδία 2019 

Πάνω από Μέχρι Συντελεστής 

0 34.550 20 

34.550  40 

Πηγή: Tax Experts (2019) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

 

3.1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΕΠ 

Οι συνεχείς αλλαγές στις κυβερνήσεις της Ελλάδας, φέρνουν και συχνές μεταβολές στην 

φορολογική πολιτική της χώρας, ενώ τα φορολογικά έσοδα της κάθε κυβέρνησης 

διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. 

Οι χώρες της Ε.Ε. γενικότερα φαίνεται να εφαρμόζουν υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, 

ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ενώ οι χώρες παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους. 

Παράλληλα, μετά το 2010 που υπήρξε εμφανής μείωση των φορολογικών εσόδων σε όρους 

ΑΕΠ λόγω της οικονομικής κρίσης, γίνονται προσπάθειες μείωσης των φορολογικών 

συντελεστών των κρατών μελών της Ε.Ε., ώστε να μπορέσει να ανακάμψει η οικονομία τους.  

Στη συνέχεια, στο Διάγραμμα 6 παρουσιάζεται ο ρυθμός του συνολικού φόρου προς το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ, δηλαδή το σύνολο των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών ως 

ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Σύμφωνα λοιπόν με τη δημοσίευση της 

Eurostat (2018), τα συνολικά φορολογικά έσοδα ως προς το ΑΕΠ κυμάνθηκαν στο 40,2% για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 2017 παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με το 2016 της 

τάξης του 39,9%, ενώ στην Ευρωζώνη τα φορολογικά έσοδα αντιπροσώπευαν το 41,4% του 

ΑΕΠ για το 2017 με ελάχιστη αύξηση από το 2016 που ήταν 41,2%. Οι φορολογικού δείκτες 

καταρτίζονται με βάση ένα εναρμονισμένο πλαίσιο που βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Λογαριασμών (ESA 2010), επιτρέποντας την ακριβή σύγκριση των φορολογικών 

συστημάτων και των φορολογικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. 
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Διάγραμμα 6 Συνολικά φορολογικά έσοδα προς ΑΕΠ για την ΕΕ και την Ευρωζώνη (2002-2017) 

 

Πηγή: Eurostat (2018) 

 

Στο Διάγραμμα 7, απεικονίζονται αναλυτικά τα συνολικά φορολογικά έσοδα των κρατών 

μελών (% ΑΕΠ) της Ε.Ε. για το 2017 σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Οι χώρες που 

εμφανίζουν τον υψηλότερο λόγο συνολικών φορολογικών εσόδων προς ΑΕΠ είναι η Γαλλία, 

το Βέλγιο και η Δανία, ενώ αντιθέτως οι χώρες με τα χαμηλότερα επίπεδα εσόδων από 

εισφορές και φόρους σε ποσοστό του ΑΕΠ παρουσιάζουν η Ιρλανδία, η Ρουμανία και η 

Βουλγαρία. Συνολικά, μπορούμε να παρατηρήσουμε μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 

μελών της Ε.Ε. ως προς τα φορολογικά έσοδα για το 2017. Η Ελλάδα είναι η 8
η
 χώρα μετά 

την Ιταλία με τον υψηλότερο δείκτη, ενώ η Πορτογαλία βρίσκεται στη μέση της κατάταξης 

στη 14
η
 θέση. Επομένως, ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε., 

παρά τις προσπάθειες φορολογικής εξυγίανσης και τις τάσεις σύγκλισης, υπάρχουν μεγάλες 

αποκλίσεις στα φορολογικά έσοδα σε ποσοστό του ΑΕΠ. Παράλληλα, η Ιρλανδία είναι η 

χώρα με το χαμηλότερο επίπεδο φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ (23.5%), έπειτα 

ακολουθεί η Πορτογαλία με περίπου 37% και τέλος η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες με τα 

υψηλότερα επίπεδα φορολογικών εσόδων στην 8
η
 θέση με ποσοστό 41.8%.   
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Διάγραμμα 7 Συνολικά φορολογικά έσοδα 2017 ( % ΑΕΠ) 

 

Πηγή: Eurostat (2018) 

 

Στο επόμενο διάγραμμα (Διάγραμμα 8) παρουσιάζεται η μεταβολή των φορολογικών 

εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2016 για τις χώρες της Ε.Ε. Αρχικά, παρατηρούμε ότι 

την μεγαλύτερη αύξηση του λόγου φόρου προς ΑΕΠ παρουσίασε η Κύπρος και ακολουθούν 

το Λουξεμβούργο και η Σλοβακία, ενώ την μεγαλύτερη μείωση σημείωσε η Ουγγαρία, η 

Ρουμανία και η Εσθονία. Συνολικά, σε σύγκριση με το 2016, τα φορολογικά έσοδα ως 

ποσοστό του ΑΕΠ παρουσίασαν άνοδο σε δεκαπέντε κράτη μέλη το 2017,  ενώ μειώσεις 

σημειώθηκαν σε δεκατρείς χώρες. Η Ιρλανδία ανήκει στις χώρες που παρουσίασαν 

σημαντική μείωση στα φορολογικά έσοδα το 2017 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ 

η Ελλάδα σημείωσε μια πολύ μικρή μείωση. Αντιθέτως, η Πορτογαλία ανήκει στις χώρες που 

σημείωσαν αύξηση στα φορολογικά τους έσοδα την ίδια χρονιά σε σχέση με την 

προηγούμενη, αν και μικρότερη σε σύγκριση με τα άλλα κράτη. 
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Διάγραμμα 8 Μεταβολή φορολογικών εσόδων ( % ΑΕΠ) για το 2017 

 

Πηγή: Eurostat (2018) 

 

3.2. ΔΟΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 

Όπως εξετάστηκε στην προηγούμενη ενότητα, τα φορολογικά έσοδα μεταξύ των κρατών 

μελών της Ε.Ε. παρουσιάζουν αρκετά έντονες αποκλίσεις μεταξύ τους. Για το έτος 2017, 

σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (2018), οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών 

αποτέλεσαν το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών εσόδων στην ΕΕ (13,6% του ΑΕΠ), 

ακολουθούμενοι από τις κοινωνικές εισφορές (13,3%) και τους φόρους εισοδήματος και 

περιουσίας (13,1%). Από την άλλη πλευρά, η ταξινόμηση των φορολογικών εσόδων για τις 

χώρες της Ευρωζώνης για το 2017 διαφέρει ελαφρώς, αφού το μεγαλύτερο μέρος των 

φορολογικών εσόδων προήλθε από τις καθαρές κοινωνικές εισφορές (15,2%), έναντι των 

φόρων επί της παραγωγής και των εισαγωγών (13,2%) και των φόρων επί του εισοδήματος 

και της περιουσίας (12,8%). Επομένως, ένα πρώτο συμπέρασμα που μπορεί να διεξαχθεί 

είναι ότι, πέρα από τη φορολογική πολιτική και τους φορολογικούς συντελεστές κάθε 

κράτους, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το νόμισμα και η συναλλαγματική του αξία που 

μπορεί να διαμορφώσει τα φορολογικά έσοδα του κράτους.  

Όσον αφορά τις κύριες φορολογικές κατηγορίες για τις χώρες της Ε.Ε. οι οποίες 

απεικονίζονται παρακάτω, στον Πίνακα 8 για το έτος 2017, επικρατεί σαφής ποικιλομορφία 
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μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Αρχικά, αναλύοντας τα στοιχεία του Πίνακα 7 μπορεί 

κανείς να παρατηρήσει ότι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό (%ΑΕΠ) φόρων επί της 

παραγωγής και των εισαγωγών ήταν η Σουηδία (22,7%), με την Κροατία (19,6%) και 

Ουγγαρία (18,2%) να ακολουθούν, ενώ οι χαμηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία 

(8,5%) και τη Σλοβακία (11,1%). Η Ελλάδα είναι από τις χώρες με αρκετά υψηλό ποσοστό 

στην κατηγορία φόρων επί της παραγωγής και των εισαγωγών (17,3%), ενώ η Πορτογαλία 

ακολουθεί με (15%). 

Σχετικά με την φορολογική κατηγορία, που αφορά τους φόρους επί του εισοδήματος και 

της περιουσίας, το μεγαλύτερο ποσοστό κατέγραψε η Δανία (29,7%), με τη Σουηδία (18,9%) 

και το Βέλγιο (16,9%) να ακολουθούν. Από την άλλη πλευρά, οι χώρες με το χαμηλότερο 

ποσοστό στην κατηγορία φορολογίας εισοδήματος και περιουσίας για το 2017 ήταν η 

Βουλγαρία (5,7%), η Ρουμανία (6,1%) και η Κροατία (6,3%). Για τις χώρες που εξετάζονται 

στην παρούσα εργασία, η Ιρλανδία κυμάνθηκε σε ποσοστό (10,5%) στην φορολογία 

εισοδήματος και περιουσίας για το 2017, με την Πορτογαλία να ακολουθεί με (10,1%) και 

την Ελλάδα με (10%). Επομένως, στην φορολογική κατηγορία επί του εισοδήματος και 

περιουσίας οι τρεις χώρες υπό εξέταση παρουσιάζουν αρκετά χαμηλά ποσοστά και μάλιστα 

συγκλίνουν μεταξύ τους με πολύ μικρές διαφορές. 

Συνολικά, η φορολογική δομή των τριών κρατών μελών της Ευρωζώνης που εξετάζουμε 

στην παρούσα εργασία παρουσιάζει διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Αρχικά, για την Ιρλανδία 

το μεγαλύτερο ποσοστό επί του ΑΕΠ των φορολογικών εσόδων προέρχεται από την 

κατηγορία της φορολογίας εισοδήματος και περιουσίας, έπειτα ακολουθεί η φορολογία της 

παραγωγής και των εισαγωγών και τέλος οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Έπειτα, η 

Πορτογαλία και η Ελλάδα παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική κατανομή των 

φορολογικών εσόδων, όπου το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από τους φόρους παραγωγής 

και εισαγωγών, ακολουθώντας η κατηγορία των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και τέλος, 

οι φόροι εισοδήματος και περιουσίας.  

Συνολικά, από την εικόνα της κατανομής των φορολογικών εσόδων των τριών χωρών που 

εξετάστηκαν, τα φορολογικά έσοδα της Ιρλανδίας φαίνεται να προέρχονται κυρίως από τη 

φορολογία εισοδήματος και περιουσίας, ενώ επικρατεί ένα ευνοϊκό φορολογικό κλίμα για τις 

επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, οι δύο Μεσογειακές χώρες η Ελλάδα και η Πορτογαλία, 

φαίνεται να μην εφαρμόζουν ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τις επιχειρήσεις 

από όπου προέρχεται και το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών τους εσόδων, ενώ 
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ακολουθείται από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τέλος από τους φόρους 

εισοδήματος και περιουσίας. Βέβαια, αυτή η διαφορά στο ποσοστό των φορολογικών εσόδων 

από την φορολογία εισοδήματος και περιουσίας μπορεί να προέρχεται από την τάση πολλών 

νοικοκυριών να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Η 

μάστιγα της φοροδιαφυγής θα εξεταστεί αναλυτικότερα στην επόμενη ενότητα του 

κεφαλαίου. 

Πίνακας 8 Δομή Φορολογικών Εσόδων στην Ε.Ε.  για τις βασικές κατηγορίες το 2017 

 

Πηγή: Eurostat (2018).  
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3.2.1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

    Σε αυτήν την υποενότητα, εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη του Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας (Φ.Π.Α.) για την χώρα μας, καθώς και για τα δυο ευρωπαϊκά κράτη που επιλέχθηκαν 

στη παρούσα εργασία, προκειμένου να αποτελέσουν μέτρο σύγκρισης της Ελλάδας. 

Επιπροσθέτως,  η σύγκριση αυτή, θα επεκταθεί σε ένα πιο γενικό πλαίσιο, λαμβάνοντας 

υπόψη το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της Ευρωζώνης. 

    Αρχικά, θα εστιάσουμε στην εξέλιξη του Φ.Π.Α. της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο 

μέσου όρου σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά παράλληλα και τον αντίστοιχο μέσο όρο της 

Ευρωζώνης. Όπως προκύπτει παρακάτω από το Διάγραμμα 9, ο Φ.Π.Α. στη χώρας μας 

υπερβαίνει τον αντίστοιχο Φ.Π.Α. σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρώντας σχετικά 

σταθερή τη διαφορά τους (1,4% έως 2,5%) από το 2010 και μετά. Ακριβώς η ίδια εικόνα 

παρατηρείται και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωζώνης να κινείται 

διαχρονικά σε χαμηλότερα επίπεδα, σε σχέση με την Ελλάδα, με την σχετική διαφορά τους 

να είναι ελαφρώς μεγαλύτερη (2,2% έως 3,4%) από την αντίστοιχη σύγκριση με τον μέσο 

όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Διάγραμμα 9 Διαχρονική εξέλιξη του Φ.Π.Α. σε Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση  και Ευρωζώνη (2010-2018) 

 

Πηγή: Tradingeconomics.com (2018) 

    Ακολούθως, εξετάζονται και οι διαφορές που παρουσιάζονται στον Φ.Π.Α. σε διακρατικό 

επίπεδο και πιο συγκεκριμένα με την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Στο Διάγραμμα 10, όπου 

απεικονίζεται η συγκριτική εξέλιξη του Φ.Π.Α. σε Ελλάδα και Πορτογαλία, είναι εμφανής η 
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ανοδική τάση διαχρονικά και για τις δυο χώρες, ενώ ταυτόχρονα διαπιστώνεται ότι η 

Πορτογαλία αύξησε νωρίτερα το φορολογικό της συντελεστή σε σχέση με τη χώρα μας, 

διατηρώντας τον για ένα διάστημα πέντε ετών (2011-2015) στο ίδιο επίπεδο με την Ελλάδα 

(23%). Ωστόσο, σημειώθηκε αύξηση του συντελεστή της χώρας μας από το 23% σε 24% από 

το 2016 και μετά. 

 Διάγραμμα 10  Διαχρονική εξέλιξη του Φ.Π.Α. σε Ελλάδα και Πορτογαλία (2010-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Tradingeconomics.com (2018) 

    

 Αντίστοιχα, παρόμοια είναι και η σύγκριση των συντελεστών, μεταξύ Ελλάδας και 

Ιρλανδίας. Μέχρι και το 2011 η Ιρλανδία διατηρούσε τον φορολογικό της συντελεστή στο 

21%, ενώ από το 2012 και ύστερα αυξήθηκε και διατηρήθηκε στο επίπεδο του 23%. 

Συνεπώς, τα δυο κράτη διατηρούσαν μια κοινή πορεία για την περίοδο 2012-2015, με ίδιο 

συντελεστή στο 23%, όμως από το 2016 και μετά η Ελλάδα άφησε ξανά πίσω την Ιρλανδία 

με την αύξηση του συντελεστή της κατά 1% περισσότερο. Το Διάγραμμα 11 απεικονίζει όλα 

τα παραπάνω. 
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Διάγραμμα 11 Διαχρονική Εξέλιξη του Φ.Π.Α. σε Ελλάδα και Ιρλανδία (2010-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Tradingeconomics.com (2018) 

    Έχοντας λάβει υπόψη όλα τα παραπάνω, προκύπτουν κάποια σημαντικά στοιχεία. Αρχικά, 

παρατηρήθηκε ότι την τελευταία κρίσιμη δεκαετία, στην οποία η χώρας μας μαστίζεται από 

πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω της κρίσης, ο συντελεστής του Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας στην Ελλάδα παρέμεινε διαχρονικά πάνω από τα επίπεδα του μέσου 

όρου, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε επίπεδο Ευρωζώνης. Μάλιστα, θα 

λέγαμε ότι οι διαφορές στα ποσοστά των συντελεστών είναι αρκετά σημαντικές, ιδιαίτερα 

στη σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου η διαφορά τους το 2010 έφτασε ακόμα 

και στο 3,4%. Επιπλέον, όσον αφορά σε διακρατικό επίπεδο, η Ελλάδα συνεχίζει να διατηρεί 

υψηλότερο συντελεστή Φ.Π.Α. από την Πορτογαλία αλλά και την Ιρλανδία, δυο κράτη που 

αντιμετώπισαν οικονομικές κρίσεις, ωστόσο ανταπεξήλθα σε προγενέστερο χρόνο. Μέχρι και 

το 2015, τα τρία κράτη διατηρούσαν κοινό φορολογικό συντελεστή, όμως μετά την αύξηση 

του συντελεστή της Ελλάδας το 2016 σε 24% επανήλθε η πρότερη κατάσταση. Σήμερα, η 

Ελλάδα διαθέτει τον έβδομο υψηλότερο συντελεστή Φ.Π.Α. στην Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω 

από την Ουγγαρία (27%), Κροατία (25%), Δανία (25%), Νορβηγία (25%), Σουηδία (25%). 
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3.2.2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

    Αντικείμενο αυτής της υποενότητας, είναι η διερεύνηση της επίπτωσης που είχε η 

οικονομική κρίση στον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων τη τελευταία 

δεκαετία στη χώρα μας, λαμβάνοντας για ακόμη μια φορά υπόψη τους μέσους όρους των 

συντελεστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Αντίστοιχη σύγκριση 

πραγματοποιείται και με την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Παράλληλα, παρακάτω 

παρατίθεται πίνακας με τους φορολογικούς συντελεστές εισοδήματος φυσικών και νομικών 

προσώπων, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάποιες επιφυλάξεις λόγω πιθανών 

αποκλίσεων των φορολογικών συντελεστών κατά το έτος εκπόνησης της διπλωματικής 

εργασίας. Σκοπός είναι η διεξοδικότερη σύγκριση και μελέτη των φορολογικών συντελεστών 

μεταξύ τους, αλλά και συναρτήσει του ευρύτερου μέσου όρου.  
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Πίνακας 9 Συντελεστές Φορολογίας Ευρωπαϊκών Χωρών (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Country Corporate Tax Rate Personal Income Tax Rate 

Euro area 23.30 41.50 

European Union 21.30 38.60 

Austria 25.00 55.00 

Belarus 18.00 13.00 

Belgium 29.00 53.70 

Bosnia and Herzegovina 10.00 10.00 

Bulgaria 10.00 10.00 

Croatia 18.00 36.00 

Cyprus 12.50 35.00 

Czech Republic 19.00 22.00 

Denmark 22.00 55.80 

Estonia 20.00 20.00 

Finland 20.00 53.75 

France 33.30 45.00 

Germany 30.00 45.00 

Greece 24.00 45.00 

Hungary 9.00 15.00 

Iceland 20.00 46.24 

Ireland 12.50 48.00 

Italy 24.00 43.00 

Latvia 20.00 31.40 

Liechtenstein 12.50 22.40 

Lithuania 15.00 15.00 

Luxembourg 27.08 48.78 

Malta 35.00 35.00 

Moldova 12.00 18.00 

Netherlands 25.00 51.75 

Norway 22.00 38.20 

Poland 19.00 32.00 

Portugal 21.00 48.00 

Romania 16.00 10.00 

Russia 20.00 13.00 

Serbia 15.00 10.00 

Slovakia 21.00 25.00 

Slovenia 19.00 50.00 

Spain 25.00 45.00 

Sweden 21.40 57.20 

Switzerland 18.00 40.00 

Turkey 22.00 35.00 

Ukraine 18.00 18.00 
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Πηγή: Tradingeconomics.com (2020) 

 

     Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, είναι εμφανές ότι οι φορολογικοί 

συντελεστές και των φυσικών προσώπων όσο και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, 

παρουσιάζονται ιδιαίτερα αυξημένοι σε σχέση με το μέσο όρο, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όσο και σε επίπεδο Ευρωζώνης. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τους συντελεστές 

των επιχειρήσεων, οι αντίστοιχες διαφορές της Ελλάδας με τους μέσους όρους Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και Ευρωζώνης ανέρχονται σε 2,7% και 0,7%, ενώ για τους συντελεστές φυσικών 

προσώπων οι αντίστοιχες διαφορές ανέρχονται σε 6,4% και 3,5%, ενώ στα Διαγράμματα 12 

και 13, διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι οι αντίστοιχοι φορολογικοί συντελεστές ήταν υψηλότεροι 

από τους μέσους όρους διαχρονικά. Σαφέστατα, επικρατεί η αντίληψη ότι υπάρχει 

υπερφορολόγηση στην Ελλάδα και εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών, που 

σε συνδυασμό με την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο δυσχεραίνουν 

ακόμα περισσότερο τη βελτίωση και την οικονομική ανάκαμψη.       

 

Διάγραμμα 12 Εταιρική Φορολογία σε Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Tradingeconomics.com (2018) 
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Διάγραμμα 13 Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων σε Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Tradingeconomics.com (2018) 

  

     Επίσης χρήσιμα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν και από τα Διαγράμματα 14 και 15, 

όπου απεικονίζονται οι ανώτατοι φορολογικοί συντελεστές για τους φόρους εισοδήματος 

φυσικών προσώπων, αλλά και την εταιρική φορολογία. Το πρώτο συμπέρασμα που εξάγεται 

μεταξύ των τριών κρατών, είναι ότι ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής του φόρου 

εισοδήματος στην Ελλάδα, κινούνταν ανέκαθεν κάτω από τους αντίστοιχους της 

Πορτογαλίας και Ιρλανδίας. Όσον αφορά τους συντελεστές στην εταιρική φορολογία, 

παρατηρούμε ότι ο ανώτατος συντελεστής στη χώρα μας παρουσίασε διαχρονικά αυξητική 

τάση σε αντίθεση με την σταθερή Ιρλανδία, αλλά και την Πορτογαλία που ακολούθησε 

αντίστροφη πορεία. 
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Διάγραμμα 14 Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων σε Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Tradingeconomics.com (2018) 

Διάγραμμα 15 Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων σε Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Tradingeconomics.com (2018) 
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     Παρατηρώντας ακόμα περισσότερο τα στοιχεία του Πίνακα 9, διαπιστώνουμε κάποια 

ακόμα χρήσιμα πορίσματα. Για παράδειγμα, καθίσταται σαφές, ότι οι βόρειες χώρες οι οποίες 

διαθέτουν άριστες κρατικές υποδομές και συνεπώς υψηλή αποτελεσματικότητα, όπως η 

Σουηδία, η Φιλανδία, η Δανία και η Νορβηγία, διαθέτουν αρκετά υψηλότερους φορολογικούς 

συντελεστές σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Διαπιστώνεται, λοιπόν, μια 

αμεσότητα στη σχέση φορολόγησης και ανταποδοτικότητας των φορολογουμένων αυτών των 

χωρών. Από την άλλη, η χαμηλή φορολογία δεν αποτελεί απαραίτητα αναγκαία συνθήκη για 

την επίτευξη οικονομικής ευημερίας. Απτό παράδειγμα, αποτελούν χώρες όπως η Βουλγαρία, 

η Τσεχία και η Ουκρανία, των οποίων το βιοτικό επίπεδο είναι σαφέστατα χαμηλότερο από 

αυτό της Ελλάδας ακόμα και εν καιρώ οικονομικής κρίσης.  

    Τέλος, μπορεί οι χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές να λειτουργούν πρώιμα ως κίνητρο για 

επενδύσεις και μάλιστα παραπλανητικά. Ενδεχομένως, ο χαμηλοί συντελεστές να 

διευκολύνουν τα υψηλά εισοδήματα, ωστόσο δεν οδηγούν σε αύξηση του βιοτικού επιπέδου, 

μιας και οι επενδυτές τελικά εγκαθίστανται βάσει της πραγματικής δύναμης της οικονομίας. 

Γίνεται σαφώς αντιληπτό, ότι η χαμηλή φορολογία δεν υπόσχεται απαραίτητα και 

αναπτυξιακές προοπτικές.  
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3.3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

     Εφόσον εξετάστηκαν οι διαφορές σους φορολογικούς συντελεστές που αναλύσαμε, 

μεταξύ Ελλάδας-Ιρλανδίας-Πορτογαλίας, αλλά και με τους μέσους όρους Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και Ευρωζώνης, στην ενότητα αυτή θα γίνει μια σύντομη περιγραφή της κατάστασης 

που επικράτησε στα επίπεδα δημοσίου ελλείμματος και χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, πριν 

και μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης στη χώρας, αλλά και στις αντίστοιχες 

περιπτώσεις της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας. Ο βασικός σκοπός, από αυτήν τη σύγκριση, 

είναι να εξεταστεί η πορεία των συγκεκριμένων μεταβλητών για τις εξεταζόμενες χώρες, 

αλλά και σε σύγκριση με τους μέσους όρους Ευρωζώνης και Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

     Εκτός από τη φορολογία, ο δημόσιος δανεισμός αποτελεί έναν ακόμη τρόπο άντλησης 

κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών. Μάλιστα, λόγω της υπάρχουσας 

οικονομικής κρίσης, καθώς και την συνακόλουθη μείωση της φοροδοτικής ικανότητας των 

φορολογουμένων, αλλά και την εκτεταμένη φοροδιαφυγή στην οποία θα αναφερθούμε στο 

επόμενο κεφάλαιο, ο δημόσιος δανεισμός αποτέλεσε αναγκαία πηγή χρηματοδότησης των 

δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα. Μέσω του δημόσιου δανεισμού πραγματοποιείται 

μεταφορά πόρων από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να καλυφθούν οι 

δημόσιες δαπάνες. Ωστόσο, υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο αυτών 

βασικών πηγών χρηματοδότησης, καθώς με τον δημόσιο δανεισμό δεν πραγματοποιείται 

οριστική κάλυψη των δημοσίων δαπανών. Αυτό συμβαίνει, όταν στη συνέχεια επιβάλλονται 

φόροι για την πληρωμή των τοκοχρεολυσίων. Αντίθετα, αυτό δε συμβαίνει στη περίπτωση 

της φορολογίας, όπου πραγματοποιείται οριστική κάλυψη των δημοσίων δαπανών και άμεση 

κατανομή του στο σύνολο της κοινωνίας. 

     Ας εστιάσουμε στο σημείο αυτό, στη περίπτωση του δημοσίου ελλείμματος της χώρας 

μας, πάντα σε σύγκριση με τα άλλα δυο εξεταζόμενα κράτη, αλλά και τον μέσο όρο σε 

Ευρωζώνη και Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από την οικονομική κρίση, οι δαπάνες στην χώρα 

μας, υπέρβαιναν τα έσοδα με αποτέλεσμα τη δημιουργία ελλείμματος. Ωστόσο, μετά το 2004 

υπήρχε σαφής τάση μείωσης του ελλείμματος, ακόμα και κοντά στο επίπεδο του -2%, μέχρι 

και την εμφάνιση των πρώτων δημοσιονομικών προβλημάτων μετά το 2008, όπου οδήγησε 

στην κατακόρυφη αύξηση του ελλείμματος έως και το επίπεδο του -13,2% το 2013. 

Αντίστοιχη εικόνα παρουσίαζε και η Πορτογαλία με σαφέστατα χαμηλότερα επίπεδα 

ελλείμματος από την Ελλάδα, ενώ ακριβώς αντίθετη πορεία ακολουθούσε η Ιρλανδία, η 
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οποία μέχρι και το 2007 παρουσίαζε πρωτογενές πλεόνασμα, μέχρι την έναρξη της 

οικονομικής κρίσης που ανέστρεψε τα δεδομένα. Το Διάγραμμα 16 απεικονίζει τα 

παραπάνω. 

 

 

Διάγραμμα 16 Διαχρονική εξέλιξη του ελλείμματος (% ΑΕΠ) σε Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία 2000-2009 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Eurostat (2018) 

       

     Έκτοτε, υπήρξε εμφανέστατη μείωση του ελλείμματος λόγω της δημοσιονομικής 

προσαρμογής και των αυστηρότατων μέτρων λιτότητας μέχρι και το 2016, όπου η Ελλάδα όχι 

μόνο κατάφερε να μηδενίσει το έλλειμμα, αλλά κατάφερε να παρουσιάσει και πλεόνασμα. 

Στο Διάγραμμα 17, απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη του ελλείμματος (ως %ΑΕΠ) της 

χώρας μας, συγκρίνοντάς την με τους αντίστοιχους μέσους όρους Ευρωζώνης και 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Διάγραμμα 17 Διαχρονική εξέλιξη του ελλείμματος ( % ΑΕΠ) της Ελλάδας 2010-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Eurostat (2018) 

   

     Όπως διαφαίνεται παραπάνω, μέχρι και το 2013 η χώρας μας απείχε σε πολύ μεγάλο 

βαθμό από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, μέχρι και το 2014 όπου η μείωση του 

ελλείμματος ήταν εντυπωσιακή προσεγγίζοντας τους, ενώ από το 2016 και μετά 

εμφανίστηκαν τα πρώτα πλεονάσματα. Αντίστοιχα εικόνα προκύπτει και από τη σύγκριση 

της Ελλάδας με την Ιρλανδία και τη Πορτογαλία στο Διάγραμμα 18. Στο σημείο αυτό, 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός, ότι η Ιρλανδία βιώνοντας μια εξαιρετικά 

επώδυνη κατάσταση λόγω της οικονομικής κρίσης που αντιμετώπισε, κατάφερε σε μια 

πενταετία, να ανακάμψει και να περιορίσει σε εκπληκτικό βαθμό το έλλειμμά της, το οποίο 

μάλιστα το 2010 έφτασε στο επίπεδο του -32,1%, ενώ κατάφερε να παρουσιάσει έστω και 

μικρό πλεόνασμα της τάξης του 0,1% το 2018. Στη περίπτωση της Πορτογαλίας, η 

κατάσταση φαίνεται πιο ομαλοποιημένη, καθώς το δημόσιο έλλειμμα μειώθηκε σταδιακά, με 

μια μικρή παύση το 2014 όπου και ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα δημοσιονομικής λιτότητας 

που είχε τεθεί σε εφαρμογή το 2011.  
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Διάγραμμα 18 Διαχρονική εξέλιξη του ελλείμματος (% ΑΕΠ) σε Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία 2010-2018  

 

Πηγή: Eurostat (2018) 

      

     Από τα παραπάνω στοιχεία, είναι εμφανές ότι και τα τρία κράτη, ειδικά η Ιρλανδία, 

μείωσαν δραματικά τα επίπεδα των ελλειμμάτων τους μετά την εφαρμογή των 

δημοσιονομικών μέτρων λιτότητας, συγκλίνοντας στο μηδενικό επίπεδο, με την Ελλάδα 

μάλιστα να κινείται σε ρυθμούς πλεονάσματος.  

     Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τα επίπεδα δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ για τις 

τρεις χώρες από το 2010 και μετά, δηλαδή από την περίοδο έναρξης της εφαρμογής των 

μέτρων λιτότητας. Στην περίπτωση της Ελλάδας, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 18, το 

δημόσιο χρέος σε όρους ΑΕΠ, αυξήθηκε κατακόρυφα μετά την εκδήλωση της κρίσης, μέχρι 

και το 2011 όπου το επίπεδο δημόσιου χρέους έφτασε το 172,1%, ένα πολύ υψηλό ποσοστό 

αν αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι και το 2008 δεν είχε ξεπεράσει το 110% του ΑΕΠ. Από εκεί 

και πέρα, οι μεταβολές ήταν αρκετά μικρές έως ότου το 2018 αυξήθηκε στο μέγιστο επίπεδο 

του 181,2%. Το δημόσιο χρέος της Ιρλανδίας σε όρους ΑΕΠ αυξήθηκε αμέσως μετά την 

εφαρμογή της πολιτικής λιτότητας το 2010, φτάνοντας το μέγιστο επίπεδο του 119,9%, 

ωστόσο άρχισε να μειώνεται κατά τη διάρκεια της κρίσης και μάλιστα το 2015 με την 

επαναφορά της οικονομίας σε φυσιολογικά επίπεδα, το δημόσιο χρέος μειώθηκε ακόμα και 

κάτω από τα επίπεδα προ κρίσης και έφτασε το 63,6%. Τέλος, πιο ομαλή χαρακτηρίζεται η 
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περίπτωση της Πορτογαλίας, η οποία αύξησε το επίπεδο του δημοσίου χρέους της σε όρους 

ΑΕΠ, περίπου 30 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο επίπεδο πριν την έναρξη 

της κρίσης δημοσίου χρέους. Έκτοτε οι αποκλίσεις της ήταν αρκετά μικρές και μάλιστα την 

τελευταία τετραετία η τάση εμφανίζεται ιδιαίτερα πτωτική, με το επίπεδο δημοσίου χρέους το 

2018 να βρίσκεται στο 122,2%. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι και οι τρεις χώρες που εξετάζουμε, 

αύξησαν σημαντικά τα επίπεδα δημοσίου χρέους (ως %ΑΕΠ), από τη στιγμή που εφάρμοσαν 

μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, με την Ελλάδα να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση 

σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα, και την Ιρλανδία να αποτελεί αξιοσημείωτο παράδειγμα, 

όχι μόνο μειώνοντας δραματικά το επίπεδο δημοσίου χρέους της, αλλά οδηγώντας το σε 

χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα πριν την έναρξη της δημοσιονομικής λιτότητας. Σε πιο 

ομαλούς ρυθμούς κινήθηκε η Πορτογαλία, η οποία ναι μεν αύξησε το δημόσιο χρέος της (ως 

%ΑΕΠ), αλλά σταδιακά και μετά την έξοδο το 2014 από τη κρίση δημοσίου χρέους, 

κατάφερε να παρουσιάσει πτωτική τάση όπως και η Ιρλανδία.  

 

Διάγραμμα 19 Εξέλιξη του Δημοσίου Χρέους (% ΑΕΠ) σε Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία 2010-2018 

 

Πηγή: Eurostat (2018) 

     

      Tέλος, όπως παρατηρείται στο Διάγραμμα 20, όσον αφορά το επίπεδο δημοσίου χρέους 

(% ΑΕΠ) η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των υπολοίπων κρατών και μάλιστα 

αρκετά μακριά από τη δεύτερη Ιταλία. Τρίτη στη σειρά βρίσκεται η Πορτογαλία, ενώ αρκετά 
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πιο κάτω βρίσκεται η Ιρλανδία στη 13
η
 θέση. Τόσο η Ελλάδα, όσο και η Πορτογαλία, 

βρίσκονται αρκετά μακριά από τους μέσους όρους Ευρωζώνης και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 

ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει με την Ιρλανδία που βρίσκεται τουλάχιστον δέκα ποσοστιαίες 

μονάδες κάτω από αυτούς.  

Διάγραμμα 20 Δημόσιο Χρέος (% ΑΕΠ) κρατών Ε.Ε. και Ευρωζώνης (2018) 

 

Πηγή: Eurostat (2018) 

 

3.4. ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 

Η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα που πλήττει τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ενώ τεράστια χρηματικά ποσά χάνονται κάθε χρόνο λόγω της φοροδιαφυγής και της 

φοροαποφυγής. Η φοροδιαφυγή στερεί παράνομα στους δημόσιους προϋπολογισμούς τα 

νόμιμα φορολογικά έσοδα του κράτους. Ακόμη, οι φορολογικοί παράδεισοι διευκολύνουν 

συχνά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα να φοροδιαφεύγουν με τη δημιουργία 

offshore επιχειρήσεων και το ξέπλυμα χρήματος. Η φοροδιαφυγή επηρεάζει τον κάθε πολίτη 

ξεχωριστά, αφού τα μειωμένα φορολογικά έσοδα του κράτους σημαίνουν και λιγότερες 

επενδύσεις στην αναβάθμιση των αναγκαίων δημόσιων αγαθών όπως είναι η υγεία, η παιδεία, 

η ασφάλεια και οι υποδομές (Mavridis, 2018). 
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Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι είναι αναγκαία η πάταξη του προβλήματος της 

φοροδιαφυγής. Η φοροδιαφυγή περιορίζει την ικανότητα των χωρών της Ε.Ε. να 

συγκεντρώνουν χρήματα και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες οικονομικές και κοινωνικές 

πολιτικές τους για την ανάπτυξη και ευημερία της χώρας. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει 

περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες και επιβράδυνση της ανάπτυξης της οικονομίας μιας 

χώρας. Επιπλέον, η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή είναι θεμελιωδώς άδικη και άνιση 

μεταχείριση μεταξύ των πολιτών, όπου άλλοι είναι συνεπείς στις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις, ενώ άλλοι με ύπουλους τρόπους προσπαθούν να αποφύγουν τη δίκαιη 

καταβολή των φόρων που τους αναλογούν (Mavridis, 2018). Τέλος, η ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση έχει αποφέρει πολλά οφέλη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όπου δίνει το 

πλεονέκτημα να ενεργήσουν όλα τα κράτη μέλη και να εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα για 

την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.  

Όσον αφορά τη χώρας μας, η μεγάλη περίοδος οικονομικής ύφεσης που διανύει από το 

2008 ανέδειξε πέρα από τα πολλά δημοσιονομικά προβλήματα και την ανάγκη 

καταπολέμησης του έντονου προβλήματος της φοροδιαφυγής που επικρατούσε στη χώρα. 

Αρχικά, το μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα υπολογίστηκε την περίοδο 1999-2007 σε 

ποσοστό του ΑΕΠ περίπου 27,5%, ενώ η άτυπη οικονομία ήταν η μεγαλύτερη από 

οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε. (Matsaganis, et.al., 2012). Ακόμα και σήμερα, το ύψος της 

φοροδιαφυγής και παραοικονομίας είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 

βασικότεροι λόγοι που συντελούν στα αυξημένα επίπεδα φοροδιαφυγής είναι η 

πολυπλοκότητα και η ασάφεια των φορολογικών νόμων, το ύψος της φορολογικής 

επιβάρυνσης και των συντελεστών φορολόγησης, η αναποτελεσματικότητα της φορολογικής 

διοίκησης, ο μεγάλος αριθμός αυτοαπασχολούμενων σε σχέση με το μέσο όρο της Ε.Ε. 

καθώς και οι αντιλήψεις που επικρατούν στον Ελληνικό λαό για τη φοροδιαφυγή στη χώρα 

μας συνακόλουθα με την έλλειψη εμπιστοσύνης. Ακόμη ένα σημείο που χρήζει αναφοράς 

είναι το φορολογικό χάσμα του ΦΠΑ (VAT Gap), δηλαδή η διαφορά των προσδοκώμενων 

εσόδων ΦΠΑ από τα εισπραχθέντα . Tο φορολογικό χάσμα του ΦΠΑ το 2016 ήταν 31% σε 

σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ που ήταν 12%, ενώ το 2017 παρουσίασε αύξηση φτάνοντας το 

33,6% κατατάσσοντας τη χώρας στη δεύτερη θέση μετά τη Ρουμανία. 

Εξίσου σημαντική είναι η κοινωνική και πολιτική σημασία της καταπολέμησης της 

φοροδιαφυγής. Μια αποφασιστική μείωση της φοροδιαφυγής αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την προάσπιση της δικαιοσύνης και την προώθηση μιας ευρύτερης 
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προσπάθειας δημοσιονομικής εξυγίανσης (Mavridis, 2018). Η μείωση της φοροδιαφυγής 

στην Ελλάδα αποτέλεσε βασικό κριτήριο για τη μέτρηση της επιτυχίας του προγράμματος 

προσαρμογής για πολλούς επίδοξους επενδυτές στη χώρα (EC, 2010). Οι ελληνικές 

μεταρρυθμίσεις κατέστρεψαν την πραγματική οικονομία και ενίσχυσαν τη φοροδιαφυγή και 

τη διαφθορά (Mavridis, 2018). Την ίδια στιγμή, πάνω από το ένα τρίτο των φορολογικών 

εσόδων του δυνητικού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) χάνεται σταθερά στην Ελλάδα 

λόγω απάτης, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής (OECD, 2016). Επιπλέον, η Ελλάδα ενώ 

παρουσιάζει σημαντική απώλεια μισθών παραμένει η μόνη χώρα του ΟΟΣΑ που συνεχίζει να 

αυξάνει τους φόρους και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (OECD, 2017). Αυτή η αύξηση 

των φόρων έχει αποδειχθεί σοβαρό εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη της 

χώρας. Συνολικά, η ελληνική φορολογική γραφειοκρατική δομή, με ιδιαίτερη αναφορά στους 

οργανισμούς επιβολής του νόμου, δεν διαθέτει τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις και φήμη για 

την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής (Danopoulos & Znidaric, (2007); 

Karakasis, (2017)). 

Ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς, ο οποίος αποτελεί εμβληματικό ερευνητικό προϊόν 

της Transparency International, δημιουργήθηκε το 1995 και κατατάσσει 180 χώρες και 

περιοχές σύμφωνα με τα αντιληπτά επίπεδα διαφθοράς του δημόσιου τομέα με βάση μελέτες 

εμπειρογνωμόνων και επιχειρηματιών, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα από το 0 έως 100, όπου 

το 0 φανερώνει πολύ υψηλά επίπεδα διαφθοράς και το 100 είναι πολύ χαμηλά. Περισσότερα 

από τα δύο τρίτα των χωρών βαθμολογήθηκαν το 2018 κάτω από 50, με μέσο όρο μόλις 43. 

Αυτό φανερώνει μια συνεχιζόμενη αποτυχία των περισσότερων χωρών να ελέγξουν τη 

διαφθορά, η οποία οδηγεί σε μια παγκόσμια δημοκρατική κρίση. Ενώ υπάρχουν χώρες που 

αποτελούν εξαίρεση, τα στοιχεία δείχνουν ότι παρά την πρόοδο που σημειώθηκε, οι 

περισσότερες χώρες δεν λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα κατά της διαφθοράς. Ο Δείκτης 

Αντίληψης της Διαφθοράς έχει καταστεί ο κυριότερος παγκόσμιος δείκτης της διαφθοράς του 

δημόσιου τομέα και για το λόγο αυτό θα τον εξετάσουμε για τις χώρες που εξετάζονται στην 

παρούσα εργασία. 

Αρχικά, η Ελλάδα όπως φαίνεται και στον Πίνακα 10, βαθμολογείται με κάτω του 50 

στον δείκτη διαφθοράς με μόλις 45 για το 2018, ενώ φαίνεται να μην έχει σημειώσει καμία 

πρόοδο από το 2015 που είχε βαθμολογηθεί με 46. Η Πορτογαλία έχει βαθμολογηθεί 

υψηλότερα στον δείκτη διαφθοράς με 64 στα 100 για το 2018, ενώ είναι στο ίδιο ακριβώς 

επίπεδο με το 2015 φανερώνοντας ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Τέλος, η Ιρλανδία 
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παρουσιάζει την καλύτερη εικόνα με τα χαμηλότερα επίπεδα διαφθοράς του δημόσιου τομέα 

με βαθμολογία 73 για το 2018 με μια μικρή πτώση από το 2015 που είχε βαθμολογία 75 στα 

100. Επομένως, ένα βασικό συμπέρασμα είναι ότι η Ελλάδα ανάμεσα στις 3 εξεταζόμενες 

χώρες έχει τα πρωτεία στα επίπεδα διαφθοράς του δημόσιου τομέα και βαθμολογείται 

μάλιστα με βαθμό χαμηλότερο από 50 στα 100, ενώ η Ιρλανδία έχει την καλύτερη 

βαθμολογία. 

Πίνακας 10 Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς 2015-2018 

Country 2018 2017 2016 2015 

Greece 45 48 44 46 

Portugal 64 63 62 64 

Ireland 73 74 73 75 

Πηγή: https://www.transparency.org/cpi2018 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μέσα από τη σύγκριση του φορολογικού συστήματος της Ελλάδας με την Πορτογαλία και 

την Ιρλανδία, αλλά και γενικότερα με το φορολογικό σύστημα στο πλαίσιο των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκύπτουν ορισμένα βασικά συμπεράσματα. Αρχικά, μπορεί κανείς 

να παρατηρήσει έντονες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. ως προς τη δομή των 

φορολογικών τους εσόδων, αλλά και το επίπεδο των φορολογικών συντελεστών. Πιο 

συγκεκριμένα, σε άλλες χώρες παρατηρήθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών 

τους εσόδων προέρχονται από τους φόρους εισοδήματος και περιουσίας, ενώ σε άλλες χώρες 

με λιγότερο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις τα 

φορολογικά έσοδα προέρχονται από τους φόρους παραγωγής και εισαγωγών.  

 Παράλληλα, η Ελλάδα είναι η 8
η
 χώρα μετά την Ιταλία με τον υψηλότερο δείκτη 

φορολογικών εσόδων σε ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ η Πορτογαλία βρίσκεται στη μέση της 

κατάταξης στη 14
η
 θέση. Αντιθέτως, η Ιρλανδία ήταν από τις χώρες με τα χαμηλότερα 

επίπεδα φορολογικών εσόδων για το 2017 μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Επομένως, 

η Ιρλανδία σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (2018, ήταν η χώρα με το χαμηλότερο 

επίπεδο φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ (23.5%) για το 2017, έπειτα ακολουθεί η 

Πορτογαλία με περίπου 37% και τέλος, η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες με τα υψηλότερα 

επίπεδα φορολογικών εσόδων στην 8
η
 θέση με ποσοστό 41.8%.   
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Ακόμη, η Ιρλανδία ανήκει στις χώρες που παρουσίασαν σημαντική μείωση στα 

φορολογικά έσοδα το 2017 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ η Ελλάδα σημείωσε 

μια πολύ μικρή μείωση. Αντιθέτως, η Πορτογαλία ανήκει στις χώρες που σημείωσαν αύξηση 

στα φορολογικά τους έσοδα σε ποσοστό του ΑΕΠ το 2017 σε σχέση με το 2016, αν και 

σχετικά μικρή με τις υπόλοιπες χώρες. Συνολικά, από την εικόνα της κατανομής των 

φορολογικών εσόδων των τριών χωρών που εξετάστηκαν, τα φορολογικά έσοδα της 

Ιρλανδίας φαίνεται να προέρχονται κυρίως από τη φορολογία εισοδήματος και περιουσίας, 

ενώ επικρατεί ένα ευνοϊκό φορολογικό κλίμα για τις επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, οι 

δύο Μεσογειακές χώρες η Ελλάδα και η Πορτογαλία, φαίνεται να μην εφαρμόζουν ιδιαίτερα 

ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τις επιχειρήσεις από όπου προέρχεται και το μεγαλύτερο 

μέρος των φορολογικών τους εσόδων, ενώ ακολουθείται από τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης και τέλος από τους φόρους εισοδήματος και περιουσίας.  

Ακόμη, ένα βασικό συμπέρασμα είναι ότι η Ελλάδα ανάμεσα στις 3 εξεταζόμενες χώρες 

παραμένει πρώτη στο βαθμό διαφθοράς του δημόσιου τομέα και φοροδιαφυγής, ενώ 

παράλληλα βαθμολογείται με τιμή χαμηλότερη από το μέσο που είναι 50 στα 100, ενώ η 

Ιρλανδία έχει την καλύτερη βαθμολογία. Σαν συνολική εικόνα, φαίνεται ότι η Ιρλανδία 

αποτελεί τη χώρα με το πιο ευνοϊκό φορολογικό σύστημα ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις και 

για τους εν δυνάμει επενδυτές, ενώ φαίνεται να έχει κάνει σημαντικά βήματα για την 

προσέλκυση ξένων επενδύσεων και ανάπτυξη της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα 

φαίνεται ότι είναι η χώρα με το λιγότερο ευνοϊκό φορολογικό κλίμα για τις επιχειρήσεις, 

χαρακτηρίζεται από υψηλή φορολόγηση, έντονη γραφειοκρατία και δεν έχει καταφέρει να 

αντιμετωπίσει το πρόβλημα της φοροδιαφυγής αποτελεσματικά. Η Πορτογαλία παρουσιάζει 

παρόμοια εικόνα στην φορολογική πολιτική που ακολουθεί με την Ελλάδα, αν και έχει πιο 

ευνοϊκό επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον, ενώ έχει καλύτερη βαθμολογία στην 

πάταξη της φοροδιαφυγής και διαφθοράς του δημόσιου τομέα. Επομένως, παρόλο που και οι 

τρεις χώρες, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, οι οποίες αποτελούν μέλη της 

Ευρωζώνης και αντιμετώπισαν οικονομικά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης του 

2008, παρουσιάζουν αποκλίσεις τόσο στην φορολογική πολιτική που ακολούθησαν όσο και 

στα αποτελέσματα που είχε αυτή σε κάθε χώρα. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Συμπερασματικά, στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε το φορολογικό σύστημα της 

Ελλάδας και η εξέλιξη του την τελευταία δεκαετία της οικονομικής κρίσης μέσα από τις 

δημοσιονομικές και φορολογικές μεταρρυθμίσεις που εφάρμοσε η χώρα για την οικονομική 

της εξυγίανση. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο έγινε βιβλιογραφική μελέτη των βασικών 

εννοιών του φόρου, των κατηγοριών των φορολογικών συντελεστών, καθώς επίσης και των 

βασικών διακρίσεων των φόρων. Στη συνέχεια, εξετάστηκε η έννοια του φορολογικού 

συστήματος, τα αποτελέσματα των δημοσιονομικών προβλημάτων και της οικονομικής 

κρίσης στην φορολογική πολιτική της Ελλάδας και παρουσιάστηκε αναλυτικά το φορολογικό 

σύστημα της χώρας. Έπειτα, στο τρίτο κεφάλαιο, πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ των 

φορολογικών συστημάτων τριών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετώπισαν 

παρόμοια οικονομικά προβλήματα την περίοδο της οικονομικής κρίσης, της Ελλάδας, της 

Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκε το φορολογικό σύστημα των 

τριών κρατών μελών της Ε.Ε. με βάση τα φορολογικά έσοδα σε ποσοστό του ΑΕΠ, το βαθμό 

φοροδιαφυγής και τη φορολογική δομή της κάθε χώρας. Συνολικά, μπορούμε να πούμε ότι η 

Ελλάδα, σε σχέση με την Πορτογαλία και την Ιρλανδία, παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό 

φοροδιαφυγής παρά τις προσπάθειες περιορισμού του φαινομένου, ενώ το μεγαλύτερο μέρος 

των φορολογικών της εσόδων προέρχεται από την φορολογία παραγωγής και εισαγωγών, 

έπειτα από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τέλος, από τη φορολογία εισοδήματος και 

περιουσίας.  
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