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Κωνσταντίνος Σαραβάκος,  
Eρευνητής του ΚΕΦίΜ

Κύρια Ευρήματα
Σύμφωνα με την αξιολόγηση των προτάσεων για τη φορολογία στα προεκλογικά προ-

γράμματα του ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ από το Tax Foundation βάσει της μεθοδολογίας που ακο-
λουθεί για τη σύνταξη του διεθνούς Δείκτη Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας (International 
Tax Competitiveness Index), η συνολική φορολογική ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας 
με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα παρέμενε αμετάβλητη, ενώ με το πρόγραμμα της ΝΔ θα 
βελτιωνόταν κατά 5 θέσεις.

Στις επιμέρους κατηγορίες που συνθέτουν τον Δείκτη:

Στην ανταγωνιστικότητα της εταιρικής φορολόγησης, η θέση της Ελλάδας με το 
πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα βελτιωνόταν κατά 8 θέσεις, ενώ με το πρόγραμμα της ΝΔ θα 
βελτιωνόταν κατά 15 θέσεις. 

Στην ανταγωνιστικότητα της φορολόγησης εισοδήματος, η θέση της Ελλάδας με 
το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα βελτιωνόταν κατά 4 θέσεις, ενώ με το πρόγραμμα της ΝΔ θα 
βελτιωνόταν κατά 7 θέσεις. 

Στην ανταγωνιστικότητα των φόρων κατανάλωσης, η θέση της Ελλάδας με το 
πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα παρέμενε αμετάβλητη, ενώ με το πρόγραμμα της ΝΔ θα βελ-
τιωνόταν κατά 3 θέσεις.

Στην ανταγωνιστικότητα των φόρων ιδιοκτησίας, η θέση της Ελλάδας με το πρό-
γραμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα βελτιωνόταν κατά 2 θέσεις, ενώ με το πρόγραμμα της ΝΔ θα 
βελτιωνόταν κατά 7 θέσεις. 

Στην ανταγωνιστικότητα φορολόγησης κερδών στο εξωτερικό, η θέση της Ελλά-
δας θα παρέμενε αμετάβλητη και με τις δύο φορολογικές προτάσεις. 
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Η αξιολόγηση  
της φορολογικής  
ανταγωνιστικότητάς

Το ΚΕΦίΜ σε συνεργασία με το Tax Foundation συνέλεξε τα στοιχεία από τις προε-
κλογικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ για τη φορολογία και εκτίμησε τη μεταβολή της 
θέσης της Ελλάδας στον διεθνή Δείκτη Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας (International Tax 
Competitiveness Index)1 αν εφαρμοζόνταν σήμερα τα δύο προγράμματα2. 

29η θέση με ΣΥΡΙΖΑ,  
24η θέση με ΝΔ

Αν εφαρμοζόταν σήμερα το φορολογικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ η συνολική θέση της Ελ-
λάδας ως προς τη φορολογική της ανταγωνιστικότητα δεν θα μεταβαλλόταν από την 29η 
που κατέχει σήμερα. Μεταβολές θα σημειώνονταν μόνο σε επιμέρους κατηγορίες. Πιο συ-
γκεκριμένα η Ελλάδα:

▶ Στην εταιρική φορολόγηση, θα ανέβαινε 8 θέσεις, από την 25η στη 17η.

▶ Στη φορολόγηση εισοδήματος, θα ανέβαινε 4 θέσεις, από την 14η στη 10η.

▶ Στους φόρους κατανάλωσης, θα παρέμενε αμετάβλητη, στην 30η θέση.

▶ Στους φόρους ιδιοκτησίας, θα ανέβαινε 2 θέσεις, από την 27η στην 25η.

▶  Στους κανόνες φορολόγησης κερδών στο εξωτερικό, θα παρέμενε αμετάβλητη, 
στην 29η θέση.

Αν εφαρμοζόταν σήμερα το φορολογικό σχέδιο της ΝΔ, η συνολική θέση της Ελλάδας 
ως προς τη φορολογική της ανταγωνιστικότητα θα βελτιωνόταν κατά 5 θέσεις, φτάνοντας 
στην 24η θέση από την 29η που κατέχει σήμερα. Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους κατηγορίες, 
η Ελλάδα:

▶ Στην εταιρική φορολόγηση, θα ανέβαινε 15 θέσεις, από την 25η στη 10η 

▶ Στη φορολόγηση εισοδήματος θα ανέβαινε 7 θέσεις, από τη 14η στην 7η.

▶ Στους φόρους κατανάλωσης θα ανέβαινε 3 θέσεις, από την 30η στην 27η.  

▶ Στους φόρους ιδιοκτησίας θα ανέβαινε 7 θέσεις, από την 27η στην 20η. 

▶  Στους κανόνες φορολόγησης κερδών στο εξωτερικό θα παρέμενε αμετάβλητη, 
στην 29η θέση.

1 Bunn, Pomerleau, & Hodge, 2018, https://files.taxfoundation.org/20190213134207/ITCI_2018.pdf

2 Σχετικά με μία συνολική μεταρρυθμιστική πρόταση για το φορολογικό σύστημα βλ. επίσης ΚΕΦίΜ, 2019, 
https://www.kefim.org/wp-content/uploads/2019/04/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%C
E%B1-2021-%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%
AE-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE.pdf

https://files.taxfoundation.org/20190213134207/ITCI_2018.pdf
https://www.kefim.org/wp-content/uploads/2019/04/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-2021-%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE.pdf
https://www.kefim.org/wp-content/uploads/2019/04/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-2021-%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE.pdf
https://www.kefim.org/wp-content/uploads/2019/04/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-2021-%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE.pdf
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Πίνακας 1: Εκτίμηση της κατάταξης (συνολικής και ανά κατηγορία) της Ελλάδας στον International Tax 
Competitiveness Index μεταξύ των 35 χωρών του ΟΟΣΑ αν εφαρμόζονταν τα προγράμματα ΣΥΡΙΖΑ και 
ΝΔ.

Συνολική 
κατάταξη

Εταιρική  
φορολό-

γηση

Φορολόγηση 
Εισοδήματος

Φόροι  
Κατανάλωσης

Φόροι  
ιδιοκτησίας

Κανόνες 
φορολόγησης 
κερδών στο 
εξωτερικό

Θέση 
Ελλάδας, 
2018

29η 25η   14η 30η 27η 29η

Πρόταση 
ΣΥΡΙΖΑ 29η    ― 17η 10η 30η 25η 29η

Πρόταση 
ΝΔ 24η  10η 7η 27η 20η 29η

Πίνακας 2: Εκτίμηση της επίδοσης (συνολικής και ανά κατηγορία) της Ελλάδας στον  International Tax 
Competitiveness Index αν εφαρμόζονταν τα προγράμματα ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ. (0-100, μεγαλύτερη βαθμο-
λογία καταδεικνύει καλύτερη επίδοση).

Συνολική 
βαθμολογία

Εταιρική 
 φορολόγη-

ση

Φορολόγηση 
Εισοδήματος

Φόροι  
Κατανάλω-

σης

Φόροι  
ιδιοκτησίας

Κανόνες 
φορολόγησης 
κερδών στο 
εξωτερικό

Θέση 
Ελλάδας, 
2018

51,9 47,9 71,4 46,7 54 52,2

Πρόταση 
ΣΥΡΙΖΑ 55,9 56,5 74,8 46,7 58,2 52,2

Πρόταση 
ΝΔ 62,3 67,4 80,2 50,3 63,4 52,2

Ενώ η εφαρμογή των φορολογικών προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ θα βελτίωνε σε μικρό βαθ-
μό την επίδοση της χώρας, η μεταβολή αυτή δεν επαρκεί ώστε να μεταβάλει την κατάταξή της. 
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Ανάλυση των επιμέρους κατηγοριών  
του δείκτη φορολογικής ανταγωνιστικότητας 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η εξέλιξη των επιμέρους κατηγοριών του Δεί-
κτη Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας από το 2014 (πρώτη χρονιά δημοσίευσής του) μέχρι 
σήμερα, και η εκτιμώμενη διαμόρφωση τους το 2023, αν εφαρμόζονταν τα προγράμματα 
ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ.
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Μεθοδολογία και δεδομένα 
Για την αξιολόγηση των φορολογικών προτάσεων το ΚΕΦίΜ συνεργάστηκε με το Tax 

Foundation. Τα στοιχεία για τις φορολογικές προτάσεις των κομμάτων συλλέχθηκαν από τα 
επίσημα προεκλογικά τους προγράμματα, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις ιστοσελίδες των κομ-
μάτων3. Επειδή τα προεκλογικά προγράμματα αναφέρονται σε χρονοδιαγράμματα και σταδια-
κές αλλαγές (σταδιακές μειώσεις συντελεστών, μειώσεις ανά έτος σε μέσους όρους, αναστο-
λή ισχύος φορολογικών μέτρων  για ορισμένο χρονικό διάστημα, κατάργηση φορολογικών 
κατηγοριών στο τέλος της τετραετίας κλπ), καθώς επίσης και σε φορολογικά μέτρα που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στον δείκτη ανταγωνιστικότητας του Tax Foundation (πχ φόρος συνε-
ταιρισμένων αγροτών), η αξιολόγηση βασίστηκε στις τρεις κάτωθι μεθοδολογικές παραδοχές: 

▶  Τα φορολογικά συστήματα αξιολογήθηκαν βάσει του πώς θα διαμορφώνονταν στο 
τέλος της τετραετίας. 

▶  Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν στον βαθμό που είναι συμβατές με τις κύριες κατηγορίες 
μετρήσεων του δείκτη.

▶  Τα δεδομένα για όλες τις υπόλοιπες χώρες του δείκτη παραμένουν ίδια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μεθοδολογία του Δείκτη Φορολογικής 
Ανταγωνιστικότητας του Tax Foundation βλ. Bunn, Pomerleau, & Hodge, 2018, σσ. 34-36. 

3 Για τον ΣΥΡΙΖΑ: https://www.syriza.gr/ekloges2019/?gclid=Cj0KCQjwjMfoBRDDARIsAMUjNZoFldZ5LyL
EE_kCmhT6QFYhxz29NvFWYvigrECA8aiaFnn4JXHfQ1UaAlNREALw_wcB 

 Για την Νέα Δημοκρατία: https://nd.gr/ekloges-2019?gclid=Cj0KCQjwjMfoBRDDARIsAMUjNZo8J8UPk-x-
cHnoW_5xiyswY0gRqxTDNzbzD_1BKA2uZ8LobfK0ERAaAuRsEALw_wcB 

https://www.syriza.gr/ekloges2019/?gclid=Cj0KCQjwjMfoBRDDARIsAMUjNZoFldZ5LyLEE_kCmhT6QFYhxz29NvFWYvigrECA8aiaFnn4JXHfQ1UaAlNREALw_wcB
https://www.syriza.gr/ekloges2019/?gclid=Cj0KCQjwjMfoBRDDARIsAMUjNZoFldZ5LyLEE_kCmhT6QFYhxz29NvFWYvigrECA8aiaFnn4JXHfQ1UaAlNREALw_wcB
https://nd.gr/ekloges-2019?gclid=Cj0KCQjwjMfoBRDDARIsAMUjNZo8J8UPk-x-cHnoW_5xiyswY0gRqxTDNzbzD_1BKA2uZ8LobfK0ERAaAuRsEALw_wcB
https://nd.gr/ekloges-2019?gclid=Cj0KCQjwjMfoBRDDARIsAMUjNZo8J8UPk-x-cHnoW_5xiyswY0gRqxTDNzbzD_1BKA2uZ8LobfK0ERAaAuRsEALw_wcB
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