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ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Περίληψη: Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να ελεγχθεί η εγκυρότητα δύο 
ερμηνειών των δημοσιονομικών επιδόσεων της χώρας που τυγχάνουν ιδιαίτερης 
προβολής στον δημόσιο διάλογο. Η πρώτη αφορά την προ της κρίσης περίοδο και 
αποδίδει στις υψηλές δημόσιες δαπάνες τα δημοσιονομικά ελλείμματα που οδήγησαν 
στην υπερχρέωση της χώρας και τελικά στην κρίση. Σύμφωνα με τη, χρονικά πιο 
πρόσφατη, δεύτερη, η φορολογική επιβάρυνση έχει αυξηθεί σημαντικά και οι 
«Έλληνες υπερφορολογούνται». Με βάση τα εμπειρικά δεδομένα και τη σύγκριση των 
δημοσιονομικών επιδόσεων σε Ελλάδα και ευρωζώνη, οι δύο αυτοί ισχυρισμοί δεν 
τεκμηριώνονται. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η φορολογική πολιτική βρίσκεται στον πυρήνα της ιδεολογικής διαμάχης για 
το ρόλο του κράτους στην αναδιανομή του εισοδήματος. Ως τέτοια, είναι στο 
επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής 
κρίσης, όπως αυτή από την οποία μόλις εξήλθε η ελληνική οικονομία, όταν 
τίθεται επιτακτικά το ζήτημα του κοινωνικού καταμερισμού του κόστους. Και 
ενώ σε περιόδους αναιμικής ανάπτυξης η επιχειρηματολογία περιστρέφεται 
γύρω από τους υψηλούς μισθούς και τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα, κατά την 
πιο πρόσφατη κρίση, που εξελίχθηκε σε κρίση δημοσίου χρέους , για τη 1

δημιουργία των δημοσιονομικών ανισορροπιών ενοχοποιήθηκαν οι υψηλές 
δημόσιες δαπάνες ή το «σπάταλο» εν γένει κράτος. 

Στον δημόσιο διάλογο κυριαρχούν δύο απόψεις σε ό,τι αφορά τις 
δημοσιονομικές ανισορροπίες: Η πρώτη είναι πάγια και αφορά τις δημόσιες 
δαπάνες. Με το ξέσπασμα της κρίσης ενισχύθηκε, όμως έπειτα από τις 
μαζικές περικοπές που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο των μνημονίων, τόσο σε 
επίπεδο μισθολογικού κόστους όσο και σε επίπεδο κοινωνικών δαπανών, έχει 
εξασθενίσει. Η άλλη, χρονικά πιο πρόσφατη, πυροδοτήθηκε από το γεγονός 
ότι, εξαιτίας της ύφεσης, ο λόγος φορολογικών εσόδων ως προς το ΑΕΠ 
ξεπέρασε το 2016 τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο, με αποτέλεσμα πολλοί 
να διατείνονται ότι η φορολογική επιβάρυνση έχει αυξηθεί σε υπερβολικό 
βαθμό. 

Η «δημοσιονομική εξυγίανση» αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο των πολιτικών 
των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. Η εφαρμογή των μέτρων 
δημοσιονομικής πολιτικής υπήρξε αναμφίβολα σπασμωδική, καθώς έπρεπε 
ταυτόχρονα να περικοπούν σημαντικά οι δημόσιες δαπάνες και να αυξηθούν 
τα έσοδα, γεγονός που οδήγησε στην κατάρρευση του εθνικού εισοδήματος 
και στην εκτίναξη της ανεργίας .  2
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 Κυρίως για τις χώρες της νότιας Ευρώπης.1

 Προφανώς και συνέβαλε η μείωση των κατώτατων μισθών στον ιδιωτικό τομέα και φυσικά το γενικότερο 2

κλίμα αβεβαιότητας.
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Αν και οι χρόνιες δημοσιονομικές ανισορροπίες φαίνεται σε συναθροιστικό 
επίπεδο να έχουν αποκατασταθεί, με αποτέλεσμα κάποιοι να ισχυρίζονται ότι 
υπάρχει «υπερφορολόγηση», στην πραγματικότητα αυτό που έχει συμβεί είναι 
η επιπλέον φορολογική επιβάρυνση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. 
Παράλληλα, σημαντικά τμήματα εκείνων που παραδοσιακά βρίσκονταν σε ένα 
καθεστώς –τυπικής ή άτυπης– φοροασυλίας και υποφορολόγησης (επιπλέον 
της φοροδιαφυγής) εξακολουθούν μέχρι σήμερα να διατηρούν, αν και σε 
μικρότερο πλέον βαθμό, την προνομιακή τους θέση. Γίνεται έτσι φανερό ότι 
χρόνιες παθογένειες του ελληνικού φορολογικού συστήματος επιβίωσαν της 
κρίσης και των μνημονίων και εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα δημόσια 
οικονομικά.  

Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στη φορολογική διάσταση των 
δημοσιονομικών ανισορροπιών, όχι γιατί η συζήτηση γύρω από τις δαπάνες 
έχει εξαντληθεί αλλά γιατί υποστηρίζει ότι το δημοσιονομικό πρόβλημα της 
χώρας εντοπίζεται στην πλευρά των εσόδων. Ωστόσο, προτού προχωρήσουμε 
στην ανάπτυξη του κυρίως θέματος, αξίζει να γίνουν κάποιες σύντομες 
επισημάνσεις σε ό,τι αφορά το σκέλος των δαπανών. 

Το μέγεθος του δημόσιου τομέα της ελληνικής οικονομίας άρχισε να 
διευρύνεται σταδιακά από τα πρώτα χρόνια που ακολούθησαν τη 
Μεταπολίτευση, διαδικασία που επιταχύνθηκε κατά τη δεκαετία του 1980. 
Αυτή η πολιτικά ταραχώδης για την Ελλάδα περίοδος (από τα μέσα της 
δεκαετίας του 1970 ως τις αρχές της δεκαετίας του 1980) συνέπεσε με την 
παγκόσμια οικονομική κρίση, από την οποία δεν θα μπορούσε να διαφύγει η 
ελληνική οικονομία. Η περαιτέρω κρατική παρέμβαση των κυβερνήσεων της 
περιόδου κινήθηκε στα πρότυπα των σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών έχοντας 
ως στόχο τη διάσωση των προβληματικών επιχειρήσεων  που πλήττονταν από 3

την κρίση αλλά και την ενίσχυση του κράτους πρόνοιας μέσω της επέκτασης 
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (υγεία, συντάξεις, ανεργία κ.ά.). Το 
1980 οι δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχονταν στη χώρα μας 
μόλις στο 24,2%, ενώ (από τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία) στην Ισπανία ανέρχονταν σε 31,2%, στη Φιλανδία σε 43,9%, στη 
Γαλλία σε 46,1%, στην Ολλανδία σε 52,7% και στο Βέλγιο σε 56,8% . Στην 4

Ελλάδα η αντίληψη ότι το κράτος θα πρέπει να έχει και ενεργό κοινωνικό 
ρόλο, εκτός από το να παρεμβαίνει ρυθμιστικά εκεί όπου οι αγορές 
αποτυγχάνουν, αναπτύχθηκε και υπηρετήθηκε με καθυστέρηση αρκετών 
δεκαετιών. Ο λόγος δημοσίων δαπανών ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα 
βρισκόταν το 1990 στο 37,8%, σε αρκετά χαμηλότερα δηλαδή επίπεδα από τα 
αντίστοιχα των ευρωπαϊκών χωρών. Μόλις το 2000 έφτασε σε συγκρίσιμα με 
την Ευρώπη επίπεδα (46,4%), για να αγγίξει το 2008 το 50,8% και με την 
έναρξη της κρίσης, το 2009, το 54,1%.  
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 Τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, κρατικοποιήθηκαν πολλές 3

εμβληματικές επιχειρήσεις όπως η Ολυμπιακή Αεροπορία το 1975, οι αστικές συγκοινωνίες (1977) και οι 
σιδηρόδρομοι (1975), η Εμπορική Τράπεζα, η Ιωνική – Λαϊκή, η Τράπεζα Αττικής και η Πειραιώς (1975), ο 
οργανισμός ύδρευσης κ.ά., ενώ παράλληλα συστάθηκε πλήθος κρατικών οργανισμών (ΕΟΕΧ, ΕΟΜΜΕΧ, 
ΟΠΕ, ΚΕΔ, ΔΕΠΟΣ, ΔΕΠ, ΕΑΒ κ.ά.). Οι κρατικοποιήσεις συνεχίστηκαν και επί ΠΑΣΟΚ κατά τη δεκαετία του 
1980, καθώς η ύφεση συνεχιζόταν. Η τάση αυτή αντιστράφηκε τη δεκαετία του 1990 επί Κυβέρνησης Νέας 
Δημοκρατίας αλλά και από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια, καθώς η χώρα προετοιμαζόταν για την 
ένταξή της  στην ΟΝΕ.

 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2018.4
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Η επέκταση αυτή κινήθηκε πέραν των δυνατοτήτων των δημοσίων εσόδων, με 
αποτέλεσμα να στηριχθεί σε έναν συνεχώς διευρυνόμενο δημόσιο δανεισμό. 
Η υστέρηση των δημοσίων εσόδων έναντι των δαπανών ανήλθε, κατά μέσο 
όρο, ετησίως σε 7,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ τη δεκαετία 1980 – 1989, 
σε 8,9 ποσοστιαίες μονάδες τη δεκαετία 1990 – 1999 και σε 7,6 ποσοστιαίες 
μονάδες τη δεκαετία 2000 – 2009. Είναι προφανές από τα Διαγράμματα 1 και 
2 ότι από το 1980 μέχρι το 2015 καμία κυβέρνηση δεν κατάφερε να διορθώσει 
τις δημοσιονομικές ανισορροπίες, αν και κατά περιόδους υπήρξαν 
περιορισμοί των ελλειμμάτων , με αποτέλεσμα το δημόσιο χρέος να 5

αυξάνεται τόσο σε απόλυτους όσο και σε σχετικούς όρους.  

Διάγραμμα 1: Έσοδα και Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης ως % του ΑΕΠ 

Πηγή: IMF 

Διάγραμμα 2: Ακαθάριστο Χρέος Γενικής Κυβέρνησης ως % ΑΕΠ   

Πηγή: IMF 
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 Η χώρα ακολουθούσε προγράμματα οικονομικής σταθεροποίησης σχεδόν ανά τριετία από τη δεκαετία 5

του 1980 και έπειτα: 1986-7, 1990-3, 1996-2000, 2004-8, 2010-18.
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Στον δημόσιο διάλογο τα δημοσιονομικά ελλείμματα εξακολουθούν να 
αποδίδονται σχεδόν αποκλειστικά στις υψηλές δημόσιες δαπάνες, 
τροφοδοτώντας τη ρητορική περί «σπάταλου κράτους» . Για να τεκμηριωθεί 6

ωστόσο με επάρκεια η όποια άποψη, θα πρέπει να παρουσιάζονται τόσο η 
χρονική όσο και η χωρική της διάσταση. Έτσι, αν συγκρίνουμε τις δημόσιες 
δαπάνες στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ με τον αντίστοιχο μέσο όρο των 
ευρωπαϊκών χωρών την περίοδο 1995 – 2017 (για την οποία υπάρχουν έγκυρα 
συγκρίσιμα στοιχεία), αποκαλύπτεται ότι διαχρονικά, μέχρι και λίγο πριν από 
το ξέσπασμα της κρίσης (στην Ελλάδα), αυτές κυμαίνονταν σε χαμηλότερα ή 
στα ίδια επίπεδα με εκείνα του μέσου όρου των χωρών της ευρωζώνης 
(Διάγραμμα 3). Επομένως, ο ισχυρισμός ότι οι υπερβολικές δημόσιες δαπάνες 
και ο «σπάταλος» δημόσιος τομέας –ανεξάρτητα από το αν είναι 
αποτελεσματικό ή όχι κάτι που έχει να κάνει με την ποιοτική του διάσταση– 
αποτελούν τη βασική αιτία για τη δημιουργία δημοσιονομικών ελλειμμάτων, 
δεν μπορεί να τεκμηριωθεί. 

Διάγραμμα 3: Δημόσιες Δαπάνες % ΑΕΠ, Ελλάδα και ΕΖ-18 

Πηγή: Eurostat, Government Statistics 

Όπως έχει υποστηριχθεί και αλλού , η γενεσιουργός αιτία των 7

δημοσιονομικών ελλειμμάτων εντοπίζεται στο σκέλος των εσόδων. Αυτό 
μπορεί εύκολα να φανεί στο Διάγραμμα 4, όπου παρουσιάζεται η διαχρονική 
υστέρηση των συνολικών εσόδων της γενικής κυβέρνησης σε σύγκριση με τα 
αντίστοιχα των χωρών της ευρωζώνης εκφρασμένα ως ποσοστό του ΑΕΠ. 
Συγκεκριμένα, από το 1995 μέχρι και το ξέσπασμα της κρίσης το 2009 ο λόγος 
δημοσίων εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκεται συστηματικά κάτω από τον 
μέσο όρο των χωρών της ευρωζώνης, και μάλιστα μειώνεται μεταξύ 2000 και 
2009, ενώ, με την έναρξη της κρίσης και λόγω της δραματικής μείωσης του 
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 Ή αντιπαραβάλλοντάς τα με την ποιότητα των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών.6

 Ενδεικτικά αναφέρονται οι εργασίες των Σταθάκη, 2011; Μανιάτη, 2011; Δρεττάκη, 2011, Λάσκος και 7

Τσακαλώτος (2011) κ.α.
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ΑΕΠ, ο λόγος εσόδων προς ΑΕΠ εκτινάσσεται και το 2012 ξεπερνά το 
αντίστοιχο ποσοστό του μέσου όρου των χωρών της ευρωζώνης. Η ύφεση 
υπήρξε τόσο ραγδαία, που, παρά την προσπάθεια ενίσχυσης των δημόσιων 
εσόδων την περίοδο 2010 – 2014, αυτά μειώθηκαν σε απόλυτους όρους κατά 
9,9 δισεκ. ευρώ, ενώ την περίοδο 2015 – 2017 (όταν η οικονομία έχει πλέον 
σταθεροποιηθεί) αυξήθηκαν κατά περίπου 1,9 δισεκ. ευρώ. 

Η διαχρονική υστέρηση των εσόδων οφείλεται στη διατήρηση της δομής –και 
επομένως των παθογενειών– ενός φορολογικού συστήματος που 
χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 1950: Τα φορολογικά έσοδα 
προέρχονται κυρίως από τους έμμεσους φόρους, ενώ οι άμεσοι φόροι 
βασίζονται στην πλειονότητά τους στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και 
συντάξεις, διατηρώντας τα πιο εύπορα στρώματα και συγκεκριμένες 
επαγγελματικές κατηγορίες σε ένα ιδιότυπο καθεστώς φοροασυλίας και 
(εισ-)φοροδιαφυγής . Το ίδιο το κράτος έδειχνε ανοχή και συχνά επέτεινε τη 8

μη φορολογική συμμόρφωση συγκεκριμένων παραγωγικών τάξεων, για 
λόγους που ιστορικά μπορεί να ανταποκρίνονταν σε συγκεκριμένες 
κοινωνικές ανάγκες, νομιμοποιώντας ωστόσο με αυτό τον τρόπο την 
κουλτούρα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής . Οι απόπειρες 
μεταρρύθμισης του φορολογικού συστήματος εκ του αποτελέσματος 
απέτυχαν, τόσο οικονομικά, με τη δημοσιονομική κατάρρευση της χώρας, όσο 
και –κυρίως– κοινωνικά, καθώς αναπαρήγαγαν την άνιση κατανομή των 
φορολογικών βαρών.  

Διάγραμμα 4: Δημόσια Έσοδα % ΑΕΠ, Ελλάδα και ΕΖ-18  

Πηγή: Eurostat, Government Statistics 
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 Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τη διάρθρωση του ελληνικού φορολογικού συστήματος και του τρόπου 8

που αναπαρήγαγε την φοροασυλία και τη φοροδιαφυγή βλ. Θωμαδάκης (2011). 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ 

Στο Διάγραμμα 5 παρουσιάζεται η εξέλιξη του συνόλου των φορολογικών 
εσόδων σε απόλυτους όρους για την Ελλάδα και ως ποσοστό του ΑΕΠ σε 
Ελλάδα και ευρωζώνη. Στο Διάγραμμα αυτό αποτυπώνεται η διαχρονική 
υστέρηση των φορολογικών εσόδων σε σχέση με τα αντίστοιχα της 
ευρωζώνης, η οποία, όπως θα δούμε παρακάτω, οφείλεται στην υστέρηση 
των εσόδων από φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων. Η υστέρηση αυτή 
τείνει να επιδεινώνεται από το 2000 και μετά, ενώ γίνεται πιο έντονη μετά το 
2004. Η τάση αυτή είναι γενικότερη, αλλά στην Ελλάδα παρατηρείται με 
μεγαλύτερη ένταση, με αποτέλεσμα το σχετικό χάσμα να διευρύνεται. 

Η κατάσταση αυτή δημιουργήθηκε από την υποφορολόγηση που αύξησε 
δυσανάλογα το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος, ενώ η 
σπασμωδική αντίδραση στις εξελίξεις (αποκλεισμός της χώρας από τις 
διεθνείς αγορές κεφαλαίου που οδήγησαν τελικά  στα Προγράμματα 
Οικονομικής Προσαρμογής) επέφερε ραγδαία ύφεση που με την παράλληλη 
προσπάθεια αύξησης των φορολογικών εσόδων διαμόρφωσε την εικόνα της 
«υπερφορολόγησης».  

Διάγραμμα 5: Σύνολο Φορολογικών Εσόδων στην Ελλάδα (δεξιός άξονας) και ως % 
ΑΕΠ σε Ελλάδα και ΕΖ-18 (αριστερός άξονας) 

Πηγή: Eurostat, Government Statistics 
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Η διαμόρφωση των φόρων εισοδήματος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς 
γίνεται φανερό ότι, παρά τη βεβιασμένη  σύγκλιση των συνολικών 9

φορολογικών εσόδων (ως ποσοστό του ΑΕΠ) της χώρας μας με τον μέσο όρο 
της ευρωζώνης, οι φόροι εισοδήματος συνεχίζουν να παρουσιάζουν 
σημαντική υστέρηση. Κατά την περίοδο πριν από την κρίση (1995 – 2009) η 
απόκλιση αυτή ανέρχεται κατά μέσο όρο στις 3,8 ποσοστιαίες μονάδες του 
ΑΕΠ ετησίως (ή 6,5 δισεκ. ευρώ), ενώ μετά την έναρξη της κρίσης (2010 – 
2016) μειώνεται στις μόλις 3,5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως (ή 6,6 δισεκ. 
ευρώ).  

Διάγραμμα 6: Φόροι Εισοδήματος  σε Ελλάδα (δεξιός άξονας) και ως % του ΑΕΠ σε 10

Ελλάδα και ΕΖ-18 (αριστερός άξονας) 

Πηγή: Eurostat, Government Statistics 

Στα Διαγράμματα 7 και 8 παρουσιάζονται τα έσοδα από φόρο εισοδήματος 
φυσικών προσώπων και τα έσοδα από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων 
αντίστοιχα. Διαπιστώνουμε ότι η απόκλιση στο σύνολο των φόρων 
εισοδήματος (Διάγραμμα 6) οφείλεται στους φόρους στο εισόδημα φυσικών 
προσώπων, καθώς οι φόροι στο εισόδημα νομικών προσώπων ως ποσοστό 
του ΑΕΠ βρίσκονται ελαφρώς χαμηλότερα από τον μέσο όρο των χωρών της 
ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών 
προσώπων ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσιάζουν διαχρονικά απόκλιση σχεδόν 
4,0 ποσοστιαίων μονάδων ετησίως το διάστημα 1995 – 2010 (κάτι που συχνά 
αποδίδεται στη φοροδιαφυγή). Κατά τη διάρκεια της κρίσης ο λόγος αυτός 
αυξήθηκε, εξαιτίας της πτώσης του ΑΕΠ αλλά και των αυξήσεων στους 
φορολογικούς συντελεστές. Είναι όμως προφανές ότι η απόκλιση στη 
συγκεκριμένη κατηγορία εξακολουθεί να είναι σημαντική, γεγονός που 
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 Με την έννοια που περιγράψαμε παραπάνω της ταυτόχρονης περικοπής δαπανών, δημιουργίας ύφεσης 9

και αύξησης φορολογικών εσόδων.

 Οι φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν: α) φόρους επί εισοδημάτων φυσικών προσώπων· β) φόρους επί 10

των εισοδημάτων ή των κερδών επιχειρήσεων· γ) φόρους επί κερδών κτήσης· δ) φόρους επί των κερδών 
από λαχεία ή τυχερά παιχνίδια.
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υποδηλώνει ότι η φοροδιαφυγή παραμένει, παρά τη σχετική υποχώρησή της 
τα τελευταία χρόνια , σε υψηλά επίπεδα. 11

Διάγραμμα 7: Φόροι Εισοδήματος φυσικών προσώπων σε Ελλάδα (δεξιός άξονας) και 
ως % του ΑΕΠ σε Ελλάδα και ΕΖ-18 (αριστερός άξονας)  

Πηγή: Eurostat, Government Statistics 

Διάγραμμα 8: Φόροι Εισοδήματος νομικών προσώπων σε Ελλάδα (δεξιός άξονας) και 
ως % του ΑΕΠ σε Ελλάδα και ΕΖ-18 (αριστερός άξονας) 

Πηγή: Eurostat, Government Statistics 
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 Οι Medina and Schneider (2018) βρίσκουν ότι το μέγεθος της παραοικονομίας στην Ελλάδα ως ποσοστό 11

του ΑΕΠ μειώθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Σημειώνεται ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των εννοιών 
φοροδιαφυγής και παραοικονομίας, ωστόσο υπάρχει μεγάλος βαθμός συσχέτισης.
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Οι ασφαλιστικές εισφορές αποτελούν τον δεύτερο πιο σημαντικό πυλώνα των 
εσόδων του κράτους, με πρώτο τους έμμεσους φόρους και τρίτο τους 
άμεσους. Εντούτοις, και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ως ποσοστό του 
ΑΕΠ παρουσιάζουν διαχρονική υστέρηση έναντι του μέσου όρου των χωρών 
της ευρωζώνης από το 1995 μέχρι το 2009. Το διάστημα 2002 – 2008 
παρατηρούμε ότι, παρά την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών σε 
απόλυτους όρους, το μερίδιό τους στο ΑΕΠ είναι σχετικά σταθερό, γεγονός 
που υποδηλώνει ότι το ΑΕΠ αυξανόταν με υψηλότερους ρυθμούς. Ωστόσο, 
από την έναρξη της κρίσης και έπειτα, η έντονη ύφεση οδήγησε στην ίδια 
εξέλιξη με αυτήν που είδαμε προηγουμένως στην περίπτωση των 
φορολογικών εσόδων. Σημειώνεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές σε 
απόλυτους όρους βρίσκονται στα επίπεδα του 2005, έχοντας υποχωρήσει 
κατά 5,0 δισεκ. ευρώ περίπου σε σύγκριση με το ανώτερο επίπεδό τους το 
2008, εξαιτίας της εκτίναξης της ανεργίας. Είναι εμφανές από το Διάγραμμα 
9 ότι υπάρχει τάση σύγκλισης με το μέσο όρο της ευρωζώνης, εξακολουθεί 
όμως να υπολείπεται παρά τα μέτρα αύξησης της εισπραξιμότητας κυρίως 
λόγω υψηλής ανεργίας. 

Διάγραμμα 9: Σύνολο Ασφαλιστικών Εισφορών σε Ελλάδα (δεξιός άξονας) και ως % 
του ΑΕΠ σε Ελλάδα και ΕΖ-18 

Πηγή: Eurostat, Government Statistics 

Όπως έχουμε επισημάνει, οι έμμεσοι φόροι αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος 
των φορολογικών εσόδων (17,5% του ΑΕΠ το 2016) . Ο μεγαλύτερος εξ αυτών 12

είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος ανέρχεται σε 8,2% του 
ΑΕΠ. Στο Διάγραμμα 10 παρατηρούμε ότι ο ΦΠΑ ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε 
αντίθεση με τους υπόλοιπους φόρους που εξετάσαμε μέχρι τώρα, συχνά 
υπερβαίνει τον μέσο όρο της ευρωζώνης.  
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 Οι έμμεσοι φόροι περιλαμβάνουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τους ειδικούς φόρους 12

κατανάλωσης στην αλκοόλη, τον καπνό και την ενέργεια. Το 2016 στην ευρωζώνη οι έμμεσοι φόροι 
ανέρχονται σε 13,0% του ΑΕΠ.
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Φυσικά η τάση αυτή απέκτησε πιο μόνιμα χαρακτηριστικά από το 2009 και 
μετά, αφενός λόγω της σημαντικής μείωσης του ΑΕΠ και αφετέρου λόγω της 
σημαντικής αύξησης του βασικού συντελεστή ΦΠΑ . Ειδικά από το 2015, που 13

σταθεροποιήθηκε η οικονομία, ο λόγος εσόδων ΦΠΑ προς ΑΕΠ ξεπέρασε 
κατά πολύ τον μέσο όρο της ευρωζώνης , δείχνοντας ότι στο πεδίο αυτό 14

υπάρχει περιθώριο διαμόρφωσης ενός πιο μετριοπαθούς συντελεστή. 
Εντούτοις, έχει γίνει ήδη φανερό από την ανάλυση που έχει προηγηθεί ότι τα 
έσοδα τόσο από τον ΦΠΑ όσο και από τους υπόλοιπους έμμεσους φόρους 
αντισταθμίζουν τα έσοδα που παρουσιάζουν υστέρηση σε άλλες κατηγορίες 
φόρων. 

Διάγραμμα 10: ΦΠΑ σε Ελλάδα (δεξιός άξονας) και ως % του ΑΕΠ σε Ελλάδα και 
ΕΖ-18 (αριστερός άξονας) 

Πηγή: Eurostat, Government Statistics 
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 Στις αρχές του 2010 ο βασικός συντελεστής αυξήθηκε από 19,0% σε 21,0%, στα μέσα του 2010 αυξήθηκε 13

περαιτέρω στο 23,0%, και στα μέσα του 2016 διαμορφώθηκε στο 24,0%.

 Παρότι η αύξηση του βασικού συντελεστή ΦΠΑ ήταν μόλις κατά μία ποσοστιαία μονάδα (από 23% σε 14

24%), όταν από το 2010 έως το 2014 ο ΦΠΑ αυξήθηκε από 19% σε 23%.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε να ελεγχθεί κατά πόσο είναι βάσιμες 
δύο αντιλήψεις που τυγχάνουν ιδιαίτερης προβολής στον δημόσιο διάλογο. Η 
πρώτη έχει να κάνει με τη θεώρηση των δημόσιων δαπανών ως υπεύθυνων 
για τη δημιουργία των δημοσιονομικών ελλειμμάτων που οδήγησαν στην 
υπερχρέωση της χώρας και τελικά στην κρίση. Η δεύτερη, στηριζόμενη στις 
πιο πρόσφατες εξελίξεις των τελευταίων ετών, διατείνεται ότι τα δημόσια 
έσοδα είναι υπερβολικά και ότι οι πολίτες (και οι επιχειρήσεις) 
υπερφορολογούνται.  

Το επιχείρημα ότι οι δημόσιες δαπάνες είναι υψηλές και ότι σε αυτές 
οφείλονται τα δημοσιονομικά ελλείμματα τείνει να ανακυκλώνεται ανά 
περιόδους, ανεξάρτητα από το εάν τα εμπειρικά δεδομένα το επιβεβαιώνουν, 
καθώς εδράζεται στις πιο δημοφιλείς θέσεις της κυρίαρχης οικονομικής 
σκέψης: Ο ρόλος του κράτους είναι να διορθώνει τις ατέλειες των αγορών και 
να αίρει τα εμπόδια για την απρόσκοπτη λειτουργία τους, ενώ οποιαδήποτε 
άλλη δαπάνη δημιουργεί αντικίνητρα για εργασία, επενδύσεις και 
επιχειρηματική δραστηριότητα και δημιουργεί προϋποθέσεις αστάθειας. Η 
διεθνής εμπειρία ωστόσο έχει δείξει ότι τα ανεπτυγμένα αστικά κράτη επί 
δεκαετίες διαθέτουν ισχυρά και γενναιόδωρα κράτη πρόνοιας χωρίς την 
παρουσία υπερβολικών ελλειμμάτων. Σε ό,τι αφορά την περίπτωση της 
Ελλάδας, είδαμε ότι οι δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν είτε 
χαμηλότερες είτε στα ίδια επίπεδα με τον μέσο όρο των χωρών της ΟΝΕ, ενώ 
αντίθετα τα δημόσια έσοδα ήταν αυτά που διαχρονικά υστερούσαν, ως 
απόρροια της υποφορολόγησης , της εισφοροδιαφυγής και της 
φοροδιαφυγής.  

Το πιο πρόσφατο επιχείρημα  ότι στην Ελλάδα υπάρχει υπερφορολόγηση δεν 15

τεκμηριώνεται γενικά με βάση τα εμπειρικά δεδομένα. Στην ανάλυση που 
προηγήθηκε δείξαμε ότι η υπέρβαση των φορολογικών εσόδων ως ποσοστό 
του ΑΕΠ του μέσου όρου της ευρωζώνης το 2016 οφείλεται αποκλειστικά 
στους έμμεσους φόρους και συγκεκριμένα στον ΦΠΑ, καθώς όλες οι 
υπόλοιπες κατηγορίες φόρων εξακολουθούν να υστερούν σε σύγκριση με 
τους μέσους όρους της ευρωζώνης. Οι φόροι εισοδήματος, ειδικά των 
φυσικών προσώπων, είναι αυτοί που εξακολουθούν να υστερούν σημαντικά, 
παρά τη μικρή τάση σύγκλισης, ενώ οι φόροι εισοδήματος νομικών προσώπων 
βρίσκονται ελαφρώς χαμηλότερα του μέσου όρου.  
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 Με αφορμή την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων πέραν των στόχων που έχουν συμφωνηθεί με τους 15

ευρωπαϊκούς θεσμούς και το ΔΝΤ και το γεγονός ότι τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ 
ξεπέρασαν από το 2016 τον αντίστοιχο λόγο του μέσου όρου της ευρωζώνης.
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Πίνακας 1: Βασικές Φορολογικές Κατηγορίες σε Ελλάδα και Ευρωζώνη – 18.  
Μέσοι όροι περιόδου 1995-2009 και 2010-2016 

Πηγή: Eurostat, Government Statistics 

Η σχετική επιχειρηματολογία αποτυπώνεται στον Πίνακα 1, όπου 
παρουσιάζονται συνοπτικά οι μέσοι όροι περιόδων βασικών φορολογικών 
κατηγοριών σε Ελλάδα και ευρωζώνη πριν (1995 – 2009) και μετά (2010 – 
2016) την κρίση. Όπως προαναφέρθηκε, με εξαίρεση τα έσοδα από τον ΦΠΑ, 
όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων παραμένουν σε χαμηλότερα από τα 
ευρωπαϊκά επίπεδα, παρά τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές σε 
κάποιες από αυτές. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη φοροδιαφυγής 
αλλά και συρρίκνωσης του αριθμού των φορολογουμένων. Η δομή των φόρων 
πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές 
(τουλάχιστον όχι εμφανείς σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης), ενώ οι υστερήσεις 
διατηρούνται και αυτές σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Από τα παραπάνω 
συνάγεται ότι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι η μόνη λύση για την 
ανακούφιση των πιο επιβαρυμένων στρωμάτων αλλά και τη διασφάλιση της 
βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, ώστε το κράτος να μπορέσει να 
επιτελέσει και τους αναπτυξιακούς του σκοπούς. 

1995-2009 2010-2016

Κατηγορίες Εσόδων EZ-18 Ελλάδα EZ-18 Ελλάδα

Σύνολο Φορολογικών Εσόδων 24,8 21,0 25,6 24,6

ΦΠΑ 6,5 6,5 6,7 7,3

ΕΝΦΙΑ κ.α. 1,0 0,2 1,1 1,0

Φόροι Εισοδήµατος 11,2 7,4 11,6 8,1

   Φόροι Εισοδήµατος φυσικών προσώπων 8,5 4,1 9,0 5,6

   Φόροι Εισοδήµατος νοµικών προσώπων 2,7 2,7 2,4 1,9

Ασφαλιστικές Εισφορές 15,4 11,7 15,3 13,6
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