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Φοροδιαφυγή 
52 δια. ευρώ και 
μίζες 400 εκατ.
Αρνητικά ρεκόρ της Ελλάδας 
καταγράφει η Παγκόσμια Τράπεζα
Ρεκόρ διαφθοράς σημειώνει η χώρα 
μαε στη φοροδιαφυγή και στη μίζα, 
με βάση τουε δείκτεε τηε Παγκό- 
σμιαε Τράπεζαε. Η Ελλάδα κατατάσ
σεται σε χειρότερη θέση από ανα
πτυσσόμενες χώρεε όπωε η Αρμε
νία, το Μπανγκλαντέε, η Αί
γυπτος, η Βοσνία, το Ουζ
μπεκιστάν κ.λπ., με φοροδια
φυγή 52 δισ. ευρώ, ποσοστό 
28,6% του ΑΕΠ, ενώ η βιομη
χανία τηε μίζαε εκτιμάται σε 
400 εκατ. ευρώ. Στο ποσό 
τηε μίζαε περιλαμβάνονται 
οι «ανεπίσημες πληρωμές» 
που κάνουν οι επιχειρήσεις 
για να κλείσουν υποθέσεις 
που σχετίζονται με φόρουε, 
άδειεε, πελάτες, νόμουε κ,λπ. 
Επιπλέον περιλαμβάνεται το 
«δώρο» που δίνεται σε συμ
βάσεις με το Δημόσιο. Το ποσοστό 
του «δώρου» στην Ελλάδα υπολογί
ζεται σε 0,79% τηε αξίαε τω ν συμβά
σεων. Εντυπωσιακά υψηλό είναι και 
το ποσοστό των επιχειρήσεων στην

Ελλάδα που πιστεύουν ότι είναι απα
ραίτητο το «γρηγορόσημο» για τουε 
ελεγκτέε-εφοριακούε· το ποσοστό 
αυτό ανέρχεται στο 55,91%, δίνο
ντας στη χώρα μαε την 11η χειρότε
ρη θέση παγκοσμίωε μετά τιε εξήε

χώρεε: Μπανγκλαντέε, Κιργιζία, 
Αλβανία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Αρμε
νία, Τατζικιστάν, Αζερμπαϊτζάν, 
Σερβία και Μαυροβούνιο, Ουζμπεκι
στάν και Ρωσία. (Σελ. 27)
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«...Γνωρίζουμε ότι σε πολλέε από 
τιε προμήθειες που έγιναν κατά το 
παρελθόν, επιδιώχθηκε πρώτα η ικα
νοποίηση του προσωπικού οφέλους 
και δευτερευόντωε οι ανάγκεε τηε 
χώραε. [...] Χωρίε διαφάνεια, δημι- 
ουργούνται τεχνητέε ανάγκεε για τιε 
οποίεε δαπανάται τεράστια ποσότη
τα δημοσίου χρήματοε...». (Σελ. 12)
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Στα 400 εκατ. ευρώ 
η «βιομηχανία» μίζας
Κάθε χρόνο περίπου 400 εκατ. ευρώ πληρώ
νουν οι επυιειρήσειε για «γρηγορόσημο» προ- 
κειμένου να κλείσουν υποθέσειε με τη ν εφο
ρία, τη ν  πολεοδομία και άλλεε δημόσιεε υπη- 
ρεσίεε, αλλά και για να υπογράψουν μία σύμ
βαση έργου με το  Δημόσιο. Αν σε αυτό το  πο
σό προστεθούν τα «φακελάκια» που δίνουν τα 
φυσικά πρόσωπα, τό τε  το  σύνολο τηε φοροδια- 
φυγήε στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 52 δισ. ευ
ρώ, δηλαδή στο 28,6% του ΑΕΠ.

Τα μελαγχολικά αυτά συμπεράσματα προκύ
πτουν από τρειε συγκεκριμένουε δείκτεε που 
χρησιμοποιεί η Παγκόσμια Τράπεζα και το  IFC 
προκειμένου να μετρήσει τη  διαφθορά παγκο- 
σμίωε. Η Ελλάδα εμφανίζει χειρότερη εικόνα, 
ακόμα και από χώρεε που θεωρούνται ανα- 
πτυσσόμενεε, όπωε Χιλή, Βοσνία, Αρμενία, Αί- 
γυπτοε, Κορέα, Μπαγκλαντέε, Ουζμπεκιστάν 
κ.λπ. Το «γρηγορόσημο» υπολογίζεται στο 
0,23% του τζίρου τω ν  επιχειρήσεων και η 
«προμήθεια» για δημόσια έργα σε 0,79% τηε α- 
ξίαε τηε σύμβασηε.

Εντυπωσιακά υψηλό είναι και το  ποσοστό 
τω ν επιχειρήσεων που πιστεύουν ότι είναι α
παραίτητο το  «γρηγορόσημο» στουε ελεγκτέε - 
εφοριακούε. Στην Ελλάδα το  ποσοστό αυτό α
νέρχεται στο 55,91%, καταλαμβάνονταε την 
11η χειρότερη θέση παγκοσμίωε μετά τιε εξήε 
χώρεε: Μπαγκλαντέε, Κιργιζία, Αλβανία, Βοζ- 
νία και Ερζεγοβίνη, Αρμενία, Τατζικιστάν, 
Αζερμπαϊτζάν, Σερβία και Μαυροβούνιο, Ουζ
μπεκιστάν και Ρωσία. (Σελ. 27)
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Πρωταθλητές της διαφθοράς 
και της βιομηχανίας «μίζας»
Η Π Α ΓΚ Ο ΣΜ ΙΑ  Τράπεζα και το IFC εκτιμούν τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα σε 52 δισ. ευρώ! 
Εντυπωσιακή η διαπίστωση ότι η εικόνα της Ελλάδας είναι χειρότερη από Βοσνία, Αρμενία

Η διαφθορά στην Ελλάδα σε... αριθμούς

9  Φοροδιαφυγή: 52 δισ. ευρώ (28,6% ΑΕΠ)

@  «Μίζες»: 400 εκατ. ευρώ

9  «Δώρο» για σύμβαση με το Δημόσιο:
0,79% (της αξίας της σύμβασης)

@  «Γρηγορόσημο» σε ελεγκτές - εφοριακούς:
0,23% του τζίρου των εταιρειών

Πηγή: International Finance Corporation

Του Λ ε ω ν ίδ α  Σ τέ ρ ν ο υ

Στα 400 εκατ. ευρώ υπο
λογίζεται η «βιομηχανία 
xns... μίζαε» στην Ελλά
δα, σύμφωνα με στοιχεία 
xns Παγκόσμιαε Τράπε- 
ζαε και το IFC 
IlntêrnâSôHal Finance 
-Corporation), ενώ το" σύ
νολο xns φοροδιαφυγήε 
(παραοικονομία) υπολογί
ζεται σε 52 δισ. ευρώ!

Η Ελλάδα παρουσιάζει 
xous υψηλότερουε 
δείκτεε «διαφθο- 
pàs», σε σχέση με 
το μέσο επίπεδο 
που παρατηρείται 
axis χώρεε του 
ΟΟΣΑ. Εντυπωσια
κή, επίση5, είναι η 
διαπίστωση ότι η ει
κόνα xns Ελλάδα5 
είναι χειρότερη από εκεί
νη που παρουσιάζουν χώ
ρεε, οι οποίεε θεωρού
νται αναπτυσσόμενε5, ό- 
πωε Χιλή, Βοσνία, Αρμε
νία, Αίγυπτο, Κορέα, 
Μπαγκλαντέε, Ουζμπεκι
στάν κ.λπ.

Το IFC χρησιμοποιεί 
τρεΐ5 βασικούε δείκτεε 
για τη μέτρηση xns δια- 
φθοράε σε κάθε χώρα:
■ Ο πρώτοε είναι αυτό 
που υπολογίζει «xis ανε- 
πίσημεε πληρωμέε των ε
πιχειρήσεων προκειμέ- 
νου να κλείσουν υποθέ
σ ε ι  με το Δημόσιο». 
Πρόκειται για τη «μίζα» 
σε δημόσιεε υπηρεσίε5 
και υπαλλήλουε προκει- 
μένου να κλείσουν υπο- 
θέσειε σχετικά με φό- 
pous, άδειεε, πελάτεε, νό-

μουε, υπηρεσίε5 κ.λπ. Η 
Παγκόσμια Τράπεζα υπο
λογίζει xis «ανεπίσημεε 
πληρωμέε» στην Ελλάδα 
να αντιστοιχούν στο 
0,23% του τζίρου των επι
χειρήσεων ή σε περίπου 
330 εκατ. ευρώ το χρόνο. 
Σημειώνεται ότι ο συνο
λικό s κύκλοε εργασιών 
των επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα ανέρχεται σε πε
ρίπου 150 δισ. ευρώ το 
χρόνο. Ο δείκτηε auxös

είναι χειρότερο5 στην 
Ελλάδα σε σχέση με άλ- 
λε$ χώρεε, όπωε Εσθονία, 
Ιρλανδία, Κορέα, Πορτο
γαλία, Σενεγάλη κ.λπ. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει

το γεγονόε ότι η αντί
στοιχη «προμήθεια» 
στην Κορέα ανέρχεται σε 
μόλιε 0,02% του τζίρου 
των επιχειρήσεων, όταν 
πριν από τρία χρόνια (το 
2003) ήταν στο 2,91% 
(και στην Ελλάδα 0,23%). 
Η Κορέα παρουσιάζει 
τον καλύτερο δείκτη μα
ζί με την Ισπανία (0,02%) 
και ακολουθεί η Νότια 
Αφρική (0,05%) και η 
Σλοβενία (0,06%).

■ Ο δεύτεροε δεί- 
Kxns παρουσιάζει 
το ποσοστό των 
ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν  
που πιστεύουν ό
τι είναι απαραίτη
το το «γρηγορό
σημο» στουε ελε- 
γκτέε - εφορια
κού s. Στην Ελλά

δα το ποσοστό αυτό α
νέρχεται στο 55,91%, κα
ι  αλαμβάνονταε την 11η 
χειρότερη θέση παγκο
σμίου μετά xis εξήε χώ
ρεε: Μπαγκλαντέε, Κιργι-

ζία, Αλβανία, Βοζνία και 
Ερζεγοβίνη, Αρμενία, Τα- 
τζικιστάν, Αζερμπαϊτζάν, 
Σερβία και Μαυροβούνιο, 
Ουζμπεκιστάν και Ρωσία. 
■ Ο τρίτοε δείκτηε είναι 
αυτόε που υπολογίζει το 
ύψοε «του “δώρου” ωε 
ποσοστού τηε αξίαε του 
συμβολαίου με το Δημό
σιο». Το ποσοστό αυτό υ
πολογίζεται για την Ελλά
δα σε 0,79% και είναι με
γαλύτερο από εκείνο που 
συναντάται σε χώρεε ό- 
πωε: Πορτογαλία, Μαδα
γασκάρη, Τατζικιστάν, 
Βιετνάμ, Αρμενία, Ρουμα-

νία, Πολωνία, Σλοβενία, 
Μολδαβία κ.λπ.

Ολα αυτά αποτελούν 
μάλλον ένα μικρό κομμά
τι τηε συνολικήε φορο- 
διαφυγήε στην Ελλάδα, η 
οποία υπολογίζεται από 
την Παγκόσμια Τράπεζα 
στο 28,6% του ΑΕΠ ή σε 
52 δισ. ευρώ. Προφανώε, 
στο ποσό αυτό περιλαμ
βάνονται τα «φακελάκια» 
και τα «γρηγορόσημα» 
των φυσικών προσώπων 
και όχι μόνο των επιχει
ρήσεων που λαμβάνουν 
υπόψη οι παραπάνω δεί- 
κτεε.

Μας... αποκλίνουν φοροδιαφυγή και παραοικονομία

Η ελληνική οικονομία θα είχε επιτύ
χει προ ηολλού την πραγματική σύ
γκλιση με την Ευρωπαϊκή Ενωση, αν 
είχε παταχθεί η φοροδιαφυγή και η 
παραοικονομία, που κυμαίνονται σε 
τριπλάσια επίπεδα σε σχέση με την 
Ε.Ε. Σύμφωνα με υπολογισμούς στε
λεχών της Τράπεζας της Ελλάδος και 
του υπουργείου Οικονομίας, αν είχε 
περιορισθεί π παραοικονομία στη 
χώρα μας στο επίπεδο της Ευρωπαϊ
κής Ενωσης, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ

θα είχε ξεπεράσει τον κοινοτικό μέ
σο όρο (100%), ενώ σήμερα είναι, 
σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης, 
γύρω στο 80%! Επίσης, τα δημόσια 
έσοδα θα ήταν υψηλότερα κατά 50%  
περίπου, το δημόσιο χρέος θα είχε 
συρρικνωθεί στα επίπεδα του κριτη
ρίου του Μάαστριχτ (60% του ΑΕΠ, 
ενώ σήμερα είναι πάνω από το 
110%  του ΑΕΠ!). Εννοείται ότι οι δα
πάνες για τόκους θα ήταν σχεδόν α
νύπαρκτες, καθώς και οι δανειακές

ανάγκες του Δημοσίου. Μ ε λίγα λό
για, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα α
πό τη συρρίκνωση της παραοικονο
μίας θα ήταν θεαματικό θετικό, αφού 
ο κρατικός προϋπολογισμός θα είχε 
τέτοιο πλεόνασμα που θα κάλυπτε ό
λο το ποσό των δαπανών από χρεο
λύσια και όλες οι δαπάνες για την 
παιδεία, την τεχνολογία, την έρευνα 
και την ανάπτυξη θα προσέγγιζαν τις 
αντίστοιχες, εντυπωσιακά υψηλότε
ρες κοινοτικές.

Πολύ καλή «κερδοφορία» 
έχει και η «βιομηχανία της 
μίζας» καθώς υπολογίζεται 
στα 400 εκατ. ευρώ.

Φιλόδοξη πρόταση για ίδρυση 
εταιρείας σε 5 εργάσιμες!
Τη συντόμευση του χρόνου που απαιτείται 
για την ίδρυση μιαε εταιρείαε, στα επίπε
δα του μέσου όρου τω ν επιδόσεων τηε Ευ- 
ρωπαϊκήε Ενωσηε, που δεν ξεπερνάει τιε 
πέντε εργάσιμεε ημέρεε, επιδιώκουν τα 
δύο συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξηε και 
Εσωτερικών Δημόσιαε Διοίκησηε και Απο- 
κέντρωσηε. Ο φιλόδοξοε αυτόε στόχοε τί
θεται στο πλαίσιο τηε πρότασηε για απλο
ποίηση τω ν διαδικασιών σε ό,τι αφορά 
την ίδρυση μιαε νέαε εταιρείαε, που δόθη
κε χθεε στη δημοσιότητα από τον υπουρ
γό Ανάπτυξηε κ. Δημήτρη Σιούφα. Η πρό
ταση έχει αποσταλεί σε όλουε τουε φορείε 
που εμπλέκονται στη 
διαδικασία ίδρυσηε νέων 
επιχειρήσεων και τουε 
εκπροσώπουε τηε αγο- 
ράε, έτσι ώστε να διατυ
πώσουν έωε το τέλοε Ιου
λίου τιε απόψειε τουε.

Οπωε επισήμανε ο κ.
Σιούφαε, η προτεινόμενη 
απλοποίηση αλλάζει ριζι
κά όλα τα δεδομένα σε 
μια διαδικασία, η οποία 
είναι ιδιαίτερα χρονοβό- 
ρα και πολύπλοκη και η 
οποία συνιστό σημαντι
κό εμπόδιο στη δημιουργία νέων επιχει
ρήσεων, μικρού και μεσαίου μεγέθουε, 
στην αύξηση τηε απασχόλησηε και στην 
ενίσχυση τηε οικονομικήε δραστηριότη- 
ταε. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τη 
χαρτογράφηση στην οποία προχώρησε η 
αρμόδια επιτροπή για την ίδρυση νέων 
Α.Ε. απαιτούνται σήμερα πάνω από 25 ε- 
πισκέψειε του επιχειρηματία σε υπηρεσίεε 
και στην καλύτερη περίπτωση 20 τουλάχι
στον εργάσιμεε ημέρεε, ενώ για τη σύστα
ση ομόρυθμων και ετερόρυθμων εταιρει
ών απαιτούνται πάνω από 10 επισκέψειε 
και 7 τουλάχιστον εργάσιμεε ημέρεε. Με 
τη σχετική πρόταση επιτυγχάνεται η ί
δρυση εταιρείαε το πολύ σε πέντε εργάσι- 
μεε ημέρεε και μέσα από 4 μόνο επισκέ- 
ψειε του επιχειρηματία σε υπηρεσίεε (από 
τιε οποίεε η μία μόνο αφορά πληρωμή σε 
τράπεζα).

Η προτεινόμενη απλοποίηση θα ωφελή
σει άμεσα περίπου 4.000 νέεε Α.Ε. και ΕΠΕ 
τον χρόνο, 20.000 νέεε Ο.Ε και Ε.Ε. τον 
χρόνο, αλλά και μερικέε δεκάδεε χιλιάδεε 
ατομικέε επιχειρήσειε που ιδρύονται κάθε 
χρόνο, μειώνονταε τη  γραφειοκρατία έωε 
και 85%. Σύμφωνα με τη σχετική πρόταση

για την ίδρυση μιαε νέαε εταιρείαε, δεν θα 
χρειάζεται η φυσική παρουσία του ενδια
φερομένου σε πολλέε διαφορετικέε υπη
ρεσίεε και δεν θα χρειάζεται να καταβάλ
λει μικρά ποσά σε πολλά διαφορετικά ση
μεία πληρωμήε. Επιπλέον, η ίδρυση τηε 
νέαε εταιρείαε αποσυνδέεται από τυχόν ύ
παρξη οφειλών, η οποία δεν θα ανακόπτει 
τη  δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ο υ- 
ποψήφιοε επιχειρηματίαε θα προσκομίζει 
όλεε τιε πληροφορίεε μία φορά σε ένα μό
νο σημείο υποδοχήε, θα πραγματοποιεί 
μία ενιαία πληρωμή και όλοι οι ενδιαφερό
μενοι φορείε θα ενημερώνονται για τη  

νέα επιχειρηματική δραστη
ριότητα, ώστε να συμπλη
ρώσουν τα μητρώα τουε και 
να εξασφαλίσουν την απο- 
τελεσματικότητα των μηχα
νισμών τουε.

Η διαδικασία προβλέπει 
τη ν  κατάρτιση από τη ν 
πλευρά του ενδιαφερομένου 
του ιδρυτικού εγγράφου τηε 
εταιρείαε, ενώ για τη σύστα
ση Α.Ε. και ΕΠΕ καταρτίζε
ται συμβολαιογραφικό έγ
γραφο. Βασική παράμετροε 
στη νέα διαδικασία είναι ο 

υπολογισμόε σε αυτή τη φάση από τον 
συμβολαιογράφο του ποσού του ενιαίου 
τέλουε που πρέπει να καταβληθεί και το ο
ποίο περιλαμβάνει όλεε τιε επιβαρύνσειε. 
Στιε υπόλοιπεε περιπτώσειε (Ο.Ε., Ε.Ε., 
ΑτΕ, Κοινοπραξία) ο υπολογισμόε του ενι
αίου τέλουε γίνεται σε ένα οποιοδήποτε 
ΚΕΠ ή στα σημεία επαφήε Γενικού Εμπο
ρικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), όταν αυτά ενερ
γοποιηθούν. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερό- 
μενοε προσέρχεται σε μια οποιαδήποτε ε
μπορική τράπεζα και καταβάλλει το ενιαίο 
τέλοε, το οποίο διαμοιράζεται στουε λογα- 
ριασμούε που οι δικαιούχοι διατηρούν 
στιε εμπορικέε τράπεζεε. Η διαδικασία ο
λοκληρώνεται με την επίσκεψη του ενδια
φερομένου στο ΚΕΠ ή στο σημείο επαφήε 
ΓΕΜΗ -όταν αυτό ενεργοποιηθεί- και την 
υποβολή τηε αίτησηε για την ίδρυση εται- 
ρείαε. Η αίτηση συνοδεύεται από το συ
στατικό έγγραφο τηε υπό ίδρυση εταιρεί- 
αε και την απόδειξη εξόφλησηε του ενιαί
ου τέλουε και τα οποία με τη  σειρά τουε α- 
ποστέλλονται στουε εμπλεκόμενουε φο
ρείε από το ΚΕΠ ή το σημείο επαφήε 
ΓΕΜΗ.

Η προτεινόμενη 
από τα δύο συ
ναρμόδια υπουρ
γεία απλοποίηση 
θα μειώσει 
τη γραφειοκρατία 
έως 85%.

Ευγενία Τζώρτζη


