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Η Ημέρα Φορολογικής έλευθερίας είναι η μέρα που οι Έλληνες φορο-

λογούμενοι θα απελευθερώνονταν από το βάρος των φόρων, αν με 

τα χρήματα που κέρδιζαν από την εργασία τους έπρεπε, πριν καλύ-

ψουν τις δικές τους ανάγκες, να αποπληρώσουν πρώτα τις υποχρεώσεις τους προς 

το κράτος. 

κύρια έυρήματα

n Το 2019, η Ημέρα Φορολογικής έλευθερίας για την έλλάδα ήταν η 28η ιουνίου. 

από τις 365 ημέρες του χρόνου, εργαστήκαμε τις 178 μόνο για να πληρώσουμε φό-

ρους και εισφορές στο κράτος, τρεις ημέρες λιγότερο απ’ ό,τι το 2018. Η ετήσια αυτή 

μείωση αποτελεί ρεκόρ δεκαετίας, καθώς αντίστοιχη μεταβολή είχε να σημειωθεί από 

τη διετία 2008-2009 (από 150 σε 147 ημέρες). 

n Η συνολική επιβάρυνση πολιτών και επιχειρήσεων από φόρους και εισφορές το 2019 

(76,5 δις ευρώ) είναι σχεδόν διπλάσια από το ποσό που κατέβαλαν τα νοικοκυριά την 

προηγούμενη χρονιά (43,1 δις ευρώ το 2018) για την κάλυψη των βασικών τους 

αναγκών (διατροφή, ένδυση, στέγαση, οικιακά αγαθά, μεταφορές και επικοινωνίες).

n ςύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις του προϋπολογισμού του 2020 - πριν δηλαδή 

ξεσπάσει η πανδημία - η Ημέρα Φορολογικής έλευθερίας επρόκειτο φέτος να είναι η 

27η ιουνίου, δηλαδή μία ημέρα λιγότερη απ’ ό,τι το 2019. Ωστόσο, η αναμενόμενη 

μεγάλη μεταβολή των μεγεθών της ελληνικής οικονομίας ακυρώνει εκ των πραγμά-

των κάθε πρόβλεψη που βασίζεται στον προϋπολογισμό. Το κέΦίμ θα υπολογίσει 

την Ημέρα Φορολογικής έλευθερίας για το 2020 απολογιστικά, βάσει των σχετικών 

δημοσιονομικών στοιχείων όπως αυτά θα διαμορφωθούν στην πράξη.

n Το κράτος δαπάνησε το 2018 το 40,5% των συνολικών του εσόδων στην κοινωνική 

προστασία. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων (28,1% των συνολικών εσό-

δων) αφορούσε συντάξεις γήρατος. Το ποσοστό αυτό είναι το μεγαλύτερο σε όλες τις 

χώρες της έέ, 6,1 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

n Η χειρότερη επίδοση της έλλάδας ως προς την Ημέρα Φορολογικής έλευθερίας ση-

μειώθηκε το 2016, όταν χρειάστηκαν 182 ημέρες εργασίας για να χρηματοδοτη-

θούν οι ανάγκες του κράτους.
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Η πρόβλεψη για την Ημέρα Φορολογικής 
έλευθερίας του 2020 πριν την πανδημία

ςτον Προϋπολογισμό του 2020, που ψηφίστηκε στην έλληνική Βουλή τον Δε-

κέμβριο του 2019, η κυβέρνηση προέβλεπε φορολογικά έσοδα συνολικού ύψους 

€78 δις. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα από έμμεσους φόρους εκτιμώνταν στα €31,6 

δις, τα έσοδα από άμεσους φόρους στα €19,5 δις, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές θα 

έφθαναν τα €26,8 δις. αντιστοίχως, το καθαρό έθνικό έισόδημα προβλεπόταν να 

ανέλθει στα €161,9 δις. 

από τη διαίρεση των φορολογικών εσόδων με το εκτιμώμενο καθαρό έθνικό 

έισόδημα προκύπτει πως η Ημέρα Φορολογικής έλευθερίας για το 2020 θα ήταν η 

27η ιουνίου. 

Ωστόσο, η ενσκύψασα πανδημία του COVID-19 προβλέπεται να προκαλέσει 

σημαντική μείωση του αέΠ, η οποία σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Τράπε-

ζας της έλλάδος για τη Νομισματική Πολιτική μπορεί να κυμανθεί από -4,4% (ήπιο 

σενάριο) έως και -9,4% (δυσμενές σενάριο)1. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την 

τεράστια μεταβολή των φορολογικών εσόδων μετά τα δημοσιονομικά μέτρα που ήδη 

ελήφθησαν και πρόκειται να ληφθούν, ακυρώνουν την προοπτική της έστω και κατά 

προσέγγισης επιβεβαίωσης των προβλέψεων του ψηφισμένου προϋπολογισμού και 

συνεπώς καθιστούν άνευ πρακτικού νοήματος την πρόβλεψη της Ημέρας Φορολο-

γικής έλευθερίας για το τρέχον έτος. 

Βεβαίως, η Ημέρα Φορολογικής έλευθερίας για το 2020 θα υπολογιστεί από 

το κέΦίμ απολογιστικά βάσει των στοιχείων για τα δημόσια έσοδα και το καθαρό 

έθνικό έισόδημα όπως αυτά θα εξελιχθούν στην πράξη και αμέσως μόλις δημοσιευ-

θούν.

1 Τράπεζα της έλλάδος, 2020, σ. 108. Άλλες προβλέψεις για την πορεία της έλληνικής οικονομίας εκτιμούν 

ύφεση της τάξης του -9% (European Commission, 2020, σ. 38) και -8% έως -9,8% (OECD, 2020) στα βασι-

κά τους σενάρια.
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Ημέρα Φορολογικής έλευθερίας 2019:  
28 ιουνίου

ςύμφωνα με τον απολογισμό του 2019, τα συνολικά φορολογικά έσοδα ανήλ-

θαν πέρσι στα €76,5 δις, €1,5 δις λιγότερα από όσα προέβλεπε ο ψηφισμένος κρα-

τικός προϋπολογισμός2. αυτά τα 76,5 δις κατανέμονται ως εξής: 

n €31,7 δις από έμμεσους φόρους, 

n €17,8 δις από άμεσους φόρους, 

n €26,7 δις από κοινωνικές εισφορές, και

n €269 εκ. από φόρους επί του κεφαλαίου.

Το καθαρό έθνικό έισόδημα για το 2019 προβλέπεται να ανέλθει στα €157,5 

δις3. από τη διαίρεση των φορολογικών εσόδων με το προβλεπόμενο καθαρό έθνι-

κό έισόδημα, προκύπτει ότι οι Έλληνες και έλληνίδες το 2019 εργάστηκαν 178 ημέ-

ρες για το κράτος. Η Ημέρα Φορολογικής έλευθερίας για το 2019 ήταν συνεπώς η 

28η ιουνίου. 

Η Ημέρα Φορολογικής έλευθερίας ήρθε το 2019 τρεις ημέρες νωρίτερα από 

το προηγούμενο έτος. αυτό συνέβη κυρίως λόγω του συνδυασμού της συγκράτησης 

των φορολογικών εσόδων το 2019 στο ίδιο επίπεδο με το 2018 και της μεγέθυνσης 

της εθνικής οικονομίας κατά 1,9%.

2 Η μεγαλύτερη απόκλιση σημειώθηκε στους άμεσους φόρους όπου τελικά συλλέχθηκαν €1,9 δις λιγότερα 

από όσα προέβλεπε ο προϋπολογισμός του 2019.

3 Πρόβλεψη βάσει των δημοσιευμένων στοιχείων της Eurostat για το 2018 και την οικονομική μεγέθυνση του 

2019 σύμφωνα με την έλςΤαΤ.
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Πού δαπανά το κράτος  
τους φόρους μας;

ςύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του 2018, το μεγαλύτερο μέρος των 

εσόδων του κράτους (40,5%) πηγαίνουν για την κάλυψη των αναγκών του κοινωνι-

κού κράτους, ποσοστό που ωστόσο συμπεριλαμβάνει τις πληρωμές συντάξεων γή-

ρατος για τις οποίες αφιερώνεται το 28,1% των συνολικών κρατικών εσόδων – το 

μεγαλύτερο σχετικό ποσοστό σε όλη την έυρωπαϊκή Ένωση, 6,1 ποσοστιαίες μονά-

δες πάνω από τον έυρωπαϊκό μέσο όρο (έέ-28). ςυγκριτικά, η αρωγή προς τους 

οικονομικώς ασθενέστερους πολίτες αφορά το 12,4% των κρατικών εσόδων.

αναλυτικά η κατανομή των κρατικών δαπανών για το 2018 παρουσιάζεται στο 

γράφημα 1.

γράφημα 1. Κατανομή των κρατικών δαπανών, 20184

Πηγή: Eurostat, 2020. έπεξεργασία: κέΦίμ – μάρκος Δραγούμης. 

4 Η κατανομή ακολουθεί την Ταξινόμηση λειτουργιών της κυβέρνησης της Eurostat (Classification of 

Functions of Government, COFOG). Βλ. σχετικά https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.

php/Glossary:Classification_of_the_functions_of_government_(COFOG) (Eurostat, 2020).

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Classification_of_the_functions_of_government_%28COFOG%29%20%28Eurostat%2C%202020%29
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Classification_of_the_functions_of_government_%28COFOG%29%20%28Eurostat%2C%202020%29
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Πληρώνουμε σχεδόν τα διπλάσια  
χρήματα σε φόρους απ’ ό,τι  
για τις βασικές μας ανάγκες

οι ετήσιες δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών για την κάλυψη των βασικών 

τους αναγκών (διατροφή, ένδυση, στέγαση, οικιακά αγαθά, μεταφορές και επικοινω-

νίες) ανήλθαν το 2018 σε €43,1 δις, ενώ η συνολική φορολογική επιβάρυνση των 

έλλήνων πολιτών και των επιχειρήσεων έφτασε το 2019 τα €76,5 δις. 

γράφημα 2. Ετήσιες δαπάνες νοικοκυριών για βασικές ανάγκες (2018) και συνολική φορολογική επιβά-
ρυνση (2019), σε δις ευρώ

Πηγή: έλςΤαΤ, 2020. έπεξεργασία: κέΦίμ – μάρκος Δραγούμης. 



ΗΜΕρα ΦορολογιΚΗς ΕλΕυθΕριας 2020  8

Η διαχρονική εξέλιξη της Ημέρας  
Φορολογικής έλευθερίας 1999-2019

ςτο γράφημα 3 αποτυπώνεται η εξέλιξη της Ημέρας Φορολογικής έλευθερί-

ας από το 1999, έτος που ξεκινά η διαθεσιμότητα των σχετικών δεδομένων, έως 

το 2019. ένώ τα πρώτα δέκα χρόνια (1999-2009) σημειώθηκε συνολικά μία ήπια 

επέκταση της Ημέρας Φορολογικής έλευθερίας, τα επόμενα 9 χρόνια, τα χρόνια της 

μνημονιακής περιόδου (2010-2018), οι ανάγκες του κράτους διευρύνθηκαν ακόμα 

περισσότερο σε σχέση με το παραγόμενο εισόδημα στη χώρα. 

Έτσι, ενώ το 2009 οι έλληνίδες και οι Έλληνες εργαστήκαμε 147 ημέρες για 

το κράτος, το 2018 φτάσαμε να εργαζόμαστε γι’ αυτό 181 ημέρες, κάτι που σημαίνει 

πως την εποχή των μνημονίων κάθε έτος προσέθετε στον μέσο πολίτη πάνω από 

τρεισήμισι επιπλέον ημέρες εργασίας για το κράτος. 

Το 2016 ήταν η χρονιά που σημειώθηκε ο αριθμός-ρεκόρ των 182 ημερών 

εργασίας για να χρηματοδοτηθούν οι ανάγκες του κράτους, ενώ η ετήσια μείωση 

της Ημέρας Φορολογικής έλευθερίας κατά 3 ημέρες το 2019 σε σχέση με το 2018 

αποτελεί ρεκόρ δεκαετίας, καθώς αντίστοιχη θετική μεταβολή είχε να σημειωθεί από 

τη διετία 2008-2009 (από 150 σε 147 ημέρες εργασίας για το κράτος).

γράφημα 3. Η εξέλιξη της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας (απολογιστικά στοιχεία 1999-2019).

Πηγή: έλςΤαΤ, 2020 και Eurostat, 2020. έπεξεργασία: κέΦίμ – μάρκος Δραγούμης.
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Η ημέρα οικονομικής ελευθερίας  
στην έλλάδα και την έέ

Την τελευταία πενταετία σταθερά, σχεδόν το μισό εισόδημα που παράγεται 

στην έλλάδα (48-50%) πηγαίνει στο κράτος. Το 2018 η έλλάδα σημείωσε την 9η 

χειρότερη επίδοση ανάμεσα στις 27 χώρες της έέ5 σχετικά με τις ημέρες που οι πο-

λίτες εργάζονται για το κράτος (γράφημα 4).

γράφημα 4. Ημέρες εργασίας για το κράτος σε κάθε χώρα της ΕΕ, 2018.

5 Η μη διαθεσιμότητα των στοιχείων για το καθαρό έθνικό έισόδημα της Βουλγαρία δεν επιτρέπει τον σχετικό 

υπολογισμό για τη χώρα αυτή.

Πηγή: Eurostat, 2020. έπεξεργασία: κέΦίμ – μάρκος Δραγούμης.
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μεθοδολογία και Δεδομένα

για τον υπολογισμό της Ημέρας Φορολογικής έλευθερίας, το κέΦίμ εφαρμόζει 

τη μεθοδολογία του Tax Foundation:6 υπολογίζει τον λόγο των συνολικών εσόδων 

του κράτους από φόρους και εισφορές προς το καθαρό έθνικό έισόδημα, και εφαρ-

μόζει αυτό το αποτέλεσμα στις ημέρες του έτους. 

για την εκτίμηση της Ημέρας Φορολογικής έλευθερίας το 2020 χωρίς τις επι-

πτώσεις της κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού,  χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία του 

Προϋπολογισμού για το 2020 και στοιχεία από την έλςΤαΤ. Τα δεδομένα σχετικά με 

τους άμεσους φόρους, τους έμμεσους φόρους και τους φόρους κεφαλαίου προέρ-

χονται από την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού,7 ενώ για τις ασφαλιστικές 

εισφορές τα στοιχεία προέρχονται από την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού8 

και την στήλη D612 από την έλςΤαΤ, ως εκτίμηση από το ποσό του προηγούμενου 

έτους, σύμφωνα με την κατάταξη ESA 2010.9  

για τον απολογιστικό προσδιορισμό της Ημέρας Φορολογικής έλευθερίας το 

2019 και για όλα τα προηγούμενα έτη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα της έλςΤαΤ. 

Πιο συγκεκριμένα, για τα έσοδα του κράτους αθροίστηκαν οι εγγραφές D2, D5, D61, 

και D91 των τριμηνιαίων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών της γενικής κυβέρ-

νησης που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της έλςΤαΤ 10.

για το καθαρό έθνικό έισόδημα χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα της Eurostat. για 

το 2018, το καθαρό έθνικό έισόδημα εκτιμάται ότι ανήλθε στα €154 δις ευρώ.11 Η 

πρόβλεψη για το καθαρό έθνικό έισόδημα για το 2019 υπολογίστηκε βάση των δε-

δομένων του 2018 και της εκτίμησης του ρυθμού μεγέθυνσης της ελληνικής οικονο-

μίας από την έλςΤαΤ.12 για τον προσδιορισμό της Ημέρας Φορολογικής έλευθερίας 

του 2020 συνυπολογίστηκε επιπλέον η πρόβλεψη του Προϋπολογισμού του 2020 

για τη φετινή μεγέθυνση της εθνικής οικονομίας, όπως είχε διαμορφωθεί πριν την 

κρίση του κορονοϊού. 

6 York, Mauro, & Wei, 2019, σ. 6

7 υπουργείο οικονομικών, 2020, σσ. 66-67.

8 υπουργείο οικονομικών, 2020, σσ. 116-117. 

9 http://www.statistics.gr/el/esa-2010 

10 έλςΤαΤ, 2020, https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL05/- 

11 http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL24/-

12 έλςΤαΤ, 2020, https://www.statistics.gr/el/the-greek-economy

http://www.statistics.gr/el/esa-2010
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL24/-
https://www.statistics.gr/el/the-greek-economy
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έυχαριστίες

Το κέΦίμ - μάρκος Δραγούμης ευχαριστεί θερμά το μέλος του έπιστημονικού 

μας ςυμβουλίου, καθηγητή στο Τμήμα οικονομικών έπιστημών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου και Πρόεδρο του κέντρου Προγραμματισμού και οικονομικών έρευ-

νών (κέΠέ), Παναγιώτη λιαργκόβα για τις πολύτιμες συμβουλές του και την επιστη-

μονική υποστήριξη της έρευνας.

έυχαριστούμε ακόμη τον αντώνιο-μάριο κουμπιά στην αρχική ιδέα του οποίου 

βασίζονται οι έρευνες του κέΦίμ - μάρκος Δραγούμης για την Ημέρα Φορολογικής 

έλευθερίας.
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