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Περύληψη  
 

Η ςυγκεκριμζνθ εργαςία πραγματεφεται το ηιτθμα τθσ άριςτθσ φορολογίασ. το πρϊτο 

μζροσ γίνεται αναφορά ςτα διαφορετικά είδθ φορολογίασ που προτείνει θ ςχετικι 

βιβλιογραφία. το δεφτερο μζροσ κα καταςκευάςουμε ζνα απλό μακθματικό υπόδειγμα 

οικονομικισ μεγζκυνςθσ, μελετϊντασ τθν άριςτθ φορολογικι πολιτικι. Ειδικότερα, 

υποκζτουμε ότι ςε μία οικονομία δρουν τρεισ ομάδεσ: τα νοικοκυριά, οι επιχειριςεισ και το 

κράτοσ. Σα νοικοκυριά προςφζρουν εργαςία και κεφάλαιο ςτισ επιχειριςεισ, ϊςτε να 

παραχκεί το προϊόν και λαμβάνουν μιςκοφσ και προςόδουσ ωσ αμοιβι. Η κυβζρνθςθ, 

ωςτόςο, φορολογεί το ειςόδθμα των νοικοκυριϊν με ςκοπό να χρθματοδοτιςει τισ 

δαπάνεσ τθσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν πρόνοιασ και δθμοςίων αγακϊν ςτουσ πολίτεσ. 

Αφοφ λάβουμε υπόψθ ότι τα νοικοκυριά ενδιαφζρονται να μεγιςτοποιιςουν τθν 

διαχρονικι τουσ ευθμερία, οι επιχειριςεισ τα κζρδθ τουσ και θ κυβζρνθςθ τα ζςοδά τθσ, κα 

διακρίνουμε δφο περιπτϊςεισ για τθν φορολόγθςθ του ειςοδιματοσ. Αρχικά, κα 

υποκζςουμε ότι υπάρχουν διακριτοί φορολογικοί ςυντελεςτζσ για κάκε πθγι ειςοδιματοσ , 

ενϊ ςτθν ςυνζχεια κα κεωριςουμε ζνα ενιαίο ςφςτθμα φορολόγθςθσ. Σζλοσ, κα 

ςυγκρίνουμε τα αποτελζςματα τθσ μακροχρόνιασ ανταγωνιςτικισ ιςορροπίασ μεταξφ των 

δφο φορολογικϊν ςυςτθμάτων και τθν ευθμερία ςε κάκε περίπτωςθ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

     τθ ςφγχρονθ εποχι οι οικονομίεσ των διαφόρων χωρϊν ενδιαφζρονται για τθν άςκθςθ 

τόςο τθσ νομιςματικισ όςο και τθσ δθμοςιονομικισ πολιτικισ. Ωςτόςο, πολλζσ χϊρεσ, 

πλζον, ζχουν παραχωριςει το δικαίωμα άςκθςθσ τθσ νομιςματικισ  πολιτικισ ςε κάποια 

Κεντρικι Σράπεηα, ενϊ θ δθμοςιονομικι πολιτικι ςυνεχίηει να αποτελεί δικι τουσ 

αρμοδιότθτα και βαςικό εργαλείο για τθν διαμόρφωςθ του Ιςοηυγίου Σρεχουςϊν 

υναλλαγϊν τουσ. Η δθμοςιονομικι πολιτικι αφορά ςτθν απόφαςθ τθσ Κυβζρνθςθσ να 

επιλζξει το μζγεκοσ των φόρων και το ποςό των δαπανϊν που κα οδθγιςουν ςε ζνα 

επικυμθτό επίπεδο οικονομικισ ανάπτυξθσ και ςυνεπϊσ κακορίηει τθ κζςθ τθσ χϊρασ ωσ 

προσ το εξωτερικό.                                                                         

      Ειδικότερα, εάν οι δθμόςιεσ δαπάνεσ υπερβαίνουν τουσ φόρουσ, κα δθμιουργθκεί 

δθμοςιονομικό ζλλειμμα και θ χϊρα κα χρειαςτεί να δανειςτεί κεφάλαια από το εξωτερικό.                      

τα πλαίςια άςκθςθσ τθσ δθμοςιονομικισ πολιτικισ, το κράτοσ καταφζρνει να ςυλλζξει 

οικονομικοφσ πόρουσ μζςω τθσ φορολογίασ, τουσ οποίουσ ςτθ ςυνζχεια κα τουσ  

χρθςιμοποιιςει για να παρζχει δθμόςια αγακά  και υπθρεςίεσ πρόνοιασ ςτουσ πολίτεσ. 

Σαυτόχρονα, όμωσ, θ φπαρξθ φορολογίασ  επθρεάηει τα κίνθτρα και τθν ςυμπεριφορά και 

των υπόλοιπων οικονομικϊν δρϊντων. τθν παροφςα εργαςία, λοιπόν, κα αςχολθκοφμε με 

τθν εφρεςθ ενόσ άριςτου φορολογικοφ ςυςτιματοσ, το οποίο κα αποδίδει ςτθν Κυβζρνθςθ 

τα υψθλότερα δυνατά ζςοδα, ςτρεβλϊνοντασ όςο το δυνατόν λιγότερο τισ αποφάςεισ των 

νοικοκυριϊν και των επιχειριςεων. 

     Βαςικζσ υποκζςεισ ςτθ κεωρία τθσ άριςτθσ φορολογίασ είναι ότι θ οικονομία λειτουργεί 

ςε ςυνκικεσ τζλειου ανταγωνιςμοφ, χωρίσ τριβζσ και μζςα ς’ αυτιν δρουν και λαμβάνουν 

αποφάςεισ τα νοικοκυριά, οι επιχειριςεισ και το κράτοσ. Ακόμθ κεωροφμε ότι όλα τα άτομα 

παρουςιάηουν ομοιογζνεια ωσ προσ τισ προτιμιςεισ τουσ, οι οποίεσ εξαρτϊνται κετικά  από 

τθν κατανάλωςθ αγακϊν και τισ ϊρεσ ελεφκερου χρόνου και ενδιαφζρονται για τθν 

μεγιςτοποίθςθ τθσ διαχρονικισ τουσ ευθμερίασ. Επιπλζον , υποκζτουμε ότι οι επιχειριςεισ 

παράγουν χρθςιμοποιϊντασ το κεφάλαιο και τθν εργαςία που τουσ προςφζρουν τα 

νοικοκυριά με ςκοπό να μεγιςτοποιιςουν τα κζρδθ τουσ, ότι θ ςυνάρτθςθ παραγωγισ είναι 

τθσ μορφισ Cobb-Douglas και θ τεχνολογία είναι εξωγενϊσ οριςμζνθ.    

        Με βάςθ τισ παραπάνω υποκζςεισ και τθ ςχετικι βιβλιογραφία το λιγότερο 

ςτρεβλωτικό φορολογικό ςφςτθμα είναι εκείνο ςτο οποίο καταβάλλεται ζνασ εφάπαξ 

φόροσ(lump-sum tax) που είναι ίδιοσ για όλα τα άτομα. Ωςτόςο, ο φόροσ αυτόσ δεν 
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κεωρείται δίκαιοσ, διότι επιβαρφνει περιςςότερο τουσ φτωχοφσ από τουσ ςχετικά 

πλοφςιουσ.  

Επειδι, λοιπόν, θ εφαρμογι ενόσ εφάπαξ φόρου δεν είναι εφικτι ςτθν πράξθ, γιατί δεν 

λαμβάνεται υπ’ όψιν το ειςόδθμα των ατόμων και θ ικανότθτά τουσ να ανταποκρικοφν ςτισ 

φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, υπάρχουν και άλλα ςυςτιματα φορολογίασ όπωσ το 

αναλογικό και το προοδευτικό, τα οποία βαςίηονται ςτισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ των 

φορολογουμζνων. το αναλογικό, ο φόροσ που καλοφνται να πλθρϊςουν τα άτομα ιςοφται 

με τον φορολογικό ςυντελεςτι επί το ςφνολο του ειςοδιματόσ τουσ, ενϊ ςτο προοδευτικό 

υπάρχουν κλιμάκια με διαφορετικοφσ ςυντελεςτζσ για κάκε φψοσ ειςοδιματοσ. 

   Μιασ και το μεγαλφτερο μζροσ των φορολογικϊν εςόδων προκφπτει από τθ φορολογία 

του ειςοδιματοσ  κα αςχολθκοφμε μ’ αυτό  ςτο πρϊτο τθσ βιβλιογραφικισ αναςκόπθςθσ. 

Αρχικά, κα μελετιςουμε τθν φορολογία του ειςοδιματοσ που προζρχεται από τθν εργαςία 

και τισ επιπτϊςεισ τθσ ςτθν προςφορά εργαςίασ των ατόμων. τθ ςυνζχεια κα δοφμε τισ 

κεωρίεσ οριςμζνων οικονομολόγων ςχετικά με τθν φορολόγθςθ του ειςοδιματοσ των 

κεφαλαιοφχων, με τουσ περιςςότερουσ να προτείνουν ζνα μθδενικό ςυντελεςτι 

φορολογίασ του κεφαλαίου. 

    τθν επόμενθ ενότθτα κα αςχολθκοφμε με τθν επιβολι φόρων ςτα προϊόντα είτε τθν 

ςτιγμι πϊλθςισ τουσ ςτουσ καταναλωτζσ , είτε ςτα ενδιάμεςα ςτάδια τθσ παραγωγικισ 

διαδικαςίασ. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ Κυβζρνθςθ επιλζγει τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ για 

τα προϊόντα ανάλογα με τθν ελαςτικότθτα ηιτθςισ τουσ και το πόςο ςυμπλθρωματικι είναι 

θ κατανάλωςι τουσ ςε ςχζςθ με τον ελεφκερο χρόνο.  

    Δεδομζνου ότι οι ςχεδιαςτζσ δθμοςιονομικισ πολιτικισ επιβάλλουν και άμεςθ και 

ζμμεςθ φορολογία με ςκοπό να παρζχουν δθμόςια αγακά και υπθρεςίεσ ςτουσ πολίτεσ, 

ανακφπτει το  πρόβλθμα του δωρεάν χριςτθ. Σα άτομα, παρόλο που αντλοφν όφελοσ από 

τα δθμόςια αγακά,  ζχουν κίνθτρο να αποκρφψουν μζροσ του φορολογθτζου ειςοδιματοσ 

τουσ. Γι  αυτό το λόγο κα πρζπει να εφαρμοςτεί ζνα φορολογικό ςφςτθμα το οποίο κα είναι 

βαςιςμζνο ςτθν ςυμπεριφορά των ατόμων και τθν αποςτροφι τουσ ωσ προσ τον κίνδυνο 

και μζςω των κατάλλθλων ελζγχων και κυρϊςεων, κα περιορίηει ςτο ελάχιςτο τθν 

φοροδιαφυγι.   

     Ενϊ ςτθν μζχρι τϊρα ανάλυςθ είχαμε υποκζςει ότι οι αγορζσ είναι τζλεια 

ανταγωνιςτικζσ και δεν υπάρχουν τριβζσ, ςτθν ενότθτα 5 κα αςχολθκοφμε με τθν άριςτθ 

φορολογία ςε περιβάλλον ατελοφσ ανταγωνιςμοφ. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ φορολογία των 

μεριςμάτων, αναλόγωσ τον βακμό μονοπωλιακισ δφναμθσ και των εμποδίων ειςόδου 

μπορεί να  αυξιςει τον αρικμό των επιχειριςεων ςε ζνα κλάδο και να οδθγιςει τθν 



[9] 
 

οικονομία πιο κοντά ςε ςυνκικεσ τζλειου ανταγωνιςμοφ. Ζτςι, κα παράγονται περιςςότερα 

προϊόντα ςε χαμθλότερθ τιμι, γεγονόσ που ευνοεί τουσ καταναλωτζσ. 

    Αφοφ μελετιςουμε τθν ςχετικι βιβλιογραφία, ςτθν ενότθτα 6 κα παρουςιάςουμε 

οριςμζνα εμπειρικά αποτελζςματα για να εξετάςουμε κατά πόςο θ κεωρία τθσ άριςτθσ 

φορολογίασ μπορεί να εφαρμοςτεί ςτθν πράξθ. 

    Ζπειτα, κα καταςκευάςουμε ζνα μακθματικό υπόδειγμα οικονομικισ μεγζκυνςθσ, 

διακρίνοντασ δφο περιπτϊςεισ για τθν φορολογία ειςοδιματοσ. τθν πρϊτθ περίπτωςθ κα 

κεωριςουμε ότι το ειςόδθμα από εργαςία υπόκειται ςε διαφορετικό φορολογικό 

ςυντελεςτι ςε ςχζςθ με αυτό των κεφαλαιοφχων, ενϊ ςτθν δεφτερθ κα υποκζςουμε ενιαία 

φορολόγθςθ του ειςοδιματοσ. Αφοφ αναλφςουμε το ρόλο του κράτουσ  και το πρόβλθμα 

που αντιμετωπίηουν τα νοικοκυριά και οι επιχειριςεισ, κα καταλιξουμε ςτισ εξιςϊςεισ που 

περιγράφουν τθν μακροχρόνια γενικι ιςορροπία ςε κάκε περίπτωςθ. Ζπειτα, κα κζςουμε 

τιμζσ ςτισ βαςικζσ παραμζτρουσ και ζτςι κα προκφψει θ βζλτιςτθ αρικμθτικι λφςθ για τισ 

μεταβλθτζσ του υποδείγματοσ. Σζλοσ, κα μεταβάλλουμε τθν τιμι τθσ παραμζτρου που 

εκφράηει τθ ςθμαςία των δθμοςίων αγακϊν ςτθν ευθμερία των νοικοκυριϊν, για να δοφμε 

τισ επιπτϊςεισ που κα ζχει θ αλλαγι αυτι ςτθ ςυμπεριφορά των ατόμων ωσ προσ τθν 

κατανάλωςθ και τον ελεφκερο χρόνο, ςτισ μονάδεσ κεφαλαίου και εργαςίασ που κα 

χρθςιμοποιιςουν οι επιχειριςεισ για να παράγουν και ςτουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ 

που κα κζςει θ κυβζρνθςθ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2:ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 
 
 
       Η κεωρία τθσ άριςτθσ φορολογίασ προχποκζτει ότι οι προτιμιςεισ των ατόμων είναι 

όμοιεσ και εξαρτϊνται από τθν κατανάλωςθ και τον ελεφκερο χρόνο, ότι θ τεχνολογία και θ 

μορφι τθσ αγοράσ είναι γνωςτά και ότι θ Κυβζρνθςθ επικυμεί να αυξιςει τα ζςοδα τθσ, 

χρθςιμοποιϊντασ όςο το δυνατόν λιγότερο ςτρεβλωτικά εργαλεία πολιτικισ. Σο λιγότερο 

ςτρεβλωτικό φορολογικό  ςφςτθμα είναι εκείνο όπου κάκε φορολογοφμενοσ καλείται να 

πλθρϊςει ζνα εφάπαξ ποςό(lump-sum tax), ανεξαρτιτωσ του ειςοδιματοσ που κερδίηει. 

τθν περίπτωςθ αυτι, ο φόροσ δεν επιδρά άμεςα  ςτα κίνθτρα των ατόμων για εργαςία ι 

κατανάλωςθ και κεωρείται βζλτιςτοσ, δεδομζνου ότι θ οικονομία χαρακτθρίηεται από ζνα 

αντιπροςωπευτικό νοικοκυριό και οι αγορζσ λειτουργοφν χωρίσ τριβζσ. Ωςτόςο, τζτοιοι 

φόροι εφαρμόηονται ςπάνια ςτθν πράξθ, διότι υπάρχει ετερογζνεια ςτθν ικανότθτα των 

ατόμων να πλθρϊςουν για τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Παρόλο που ο φόροσ που 

επιβάλλεται είναι ίδιοσ για όλα τα άτομα , επιβαρφνει περιςςότερο τουσ φτωχοφσ ςε ςχζςθ 

με τουσ πλοφςιουσ. 

    κοπόσ, λοιπόν, τθσ κεωρίασ άριςτθσ φορολογίασ είναι θ εφρεςθ ενόσ φορολογικοφ 

ςυςτιματοσ που κα μεγιςτοποιεί τα ζςοδα του κράτουσ, ελαχιςτοποιϊντασ ταυτόχρονα το 

κόςτοσ ςυλλογισ των φόρων. τα πιο ςφνκετα μοντζλα θ κεωρία αυτι εξετάηει πϊσ μζςω 

των φόρων κα επιτευχκεί αναδιανομι του πλοφτου μζςα ςε μία οικονομία, περιορίηοντασ 

τθν κοινωνικι ανιςότθτα. Παρατθρϊντασ, λοιπόν ,οι ςχεδιαςτζσ δθμοςιονομικισ πολιτικισ 

τισ ροζσ ειςοδθμάτων μζςα ςε μία οικονομία , επιβάλλουν διάφορα είδθ φόρων ,όπωσ  

φόρουσ ειςοδιματοσ, κατανάλωςθσ, προςτικζμενθσ αξίασ ι φόρουσ  περιουςίασ, 

προκειμζνου να χρθματοδοτιςουν τισ δθμόςιεσ δαπάνεσ. Η ςθμαςία των φόρων γίνεται 

αντιλθπτι και αν αναλογιςτεί κανείσ το ποςοςτό του ειςοδιματοσ που δαπανάται για τθν 

κάλυψθ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων. 

      Όπωσ φαίνεται και ςτο διάγραμμα που ακολουκεί, τθν περίοδο 1970-2015 θ 

φορολογικι επιβάρυνςθ, δθλαδι τα φορολογικά ζςοδα ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ εμφανίηουν 

μια ανοδικι τάςθ  από το 26% ςτο 34% για τισ χϊρεσ του ΟΟΑ, ενϊ για τισ Ηνωμζνεσ 

Πολιτείεσ το ποςοςτό αυτό παραμζνει ςτακερό γφρω ςτο 26% με κάποιεσ μικρζσ 

διακυμάνςεισ.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:Τα φορολογικά έςοδα ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ, [πηγή:www.oecd.org] 
                
  φμφωνα με τουσ Thomas Piketty και Emmanuel Saez, πριν από τον εικοςτό αιϊνα, το 

κράτοσ φορολογοφςε  κυρίωσ τθν περιουςία και το τεκμαρτό ειςόδθμα. Σα τελευταία 

χρόνια, το φορολογικό ςφςτθμα γίνεται πιο περίπλοκο και οι φόροι αυξάνονται, κακϊσ θ 

Κυβζρνθςθ μπορεί να παρακολουκεί και να ελζγχει καλφτερα τισ χρθματικζσ ροζσ μζςα ςε 

μία οικονομία. Επιπλζον, εμπειρικά ςτοιχεία δείχνουν ότι θ φορολογικι επιβάρυνςθ είναι 

μικρότερθ ςτισ αναπτυςςόμενεσ οικονομίεσ και πιο ζντονθ ςτισ αναπτυγμζνεσ και πιο 

ςυγκεκριμζνα ςτισ τελευταίεσ κυμαίνεται ςε ποςοςτό από 35% ζωσ 50%. Επίςθσ από τα ίδια 

ςτοιχεία προκφπτει ότι το μεγαλφτερο μζροσ των φορολογικϊν εςόδων προζρχεται από τθ 

φορολόγθςθ του ειςοδιματοσ από εργαςία (περίπου το 75%) και το υπόλοιπο από τθ 

φορολόγθςθ των κεφαλαιοφχων.  

 

2.1: Υορολογύα ειςοδόματοσ από εργαςύα 

   
   Ζνα ςθμαντικό μζροσ των φορολογικϊν εςόδων προζρχεται από τθ φορολόγθςθ του 

ειςοδιματοσ, θ οποία μπορεί να είναι είτε αναλογικι είτε προοδευτικι. τθν αναλογικι, 

υπάρχει ζνασ ενιαίοσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ για όλα τα ειςοδιματα. Αντικζτωσ, ςτθν 

προοδευτικι υπάρχουν φορολογικά κλιμάκια που κακζνα ζχει ξεχωριςτό ςυντελεςτι, 

αναλόγωσ με το φψοσ των ειςοδθμάτων. 

  Ο Mirrlees (1971),ξεφεφγοντασ από τθν παραδοχι του αντιπροςωπευτικοφ ατόμου, ιταν ο 

πρϊτοσ που ανζλυςε τθν προοδευτικι φορολογία ειςοδιματοσ, υποκζτοντασ ότι θ 

μοναδικι επίδραςι τθσ ςτα κίνθτρα των εργαηομζνων είναι θ μείωςθ των ωρϊν που 

προςφζρουν για εργαςία και ότι οι μιςκολογικζσ διαφορζσ οφείλονται ςε διαφορζσ ςτθν 

παραγωγικότθτα  τουσ. Θεϊρθςε ζνα μθ-γραμμικό ςφςτθμα φορολόγθςθσ, όπου ο οριακόσ 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΟΔΑ Ω ΠΟΟΣΟ % ΣΟΤ ΑΕΠ 

USA

OAVG



[12] 
 

φορολογικόσ ςυντελεςτισ κα αυξθκεί για ζνα δεδομζνο εφροσ ειςοδθμάτων και 

προςπάκθςε να εξθγιςει κατά πόςο θ αφξθςθ αυτι κα οδθγιςει ςε υψθλότερα 

φορολογικά ζςοδα, τα οποία κα διατεκοφν ωσ επιδόματα, μειϊνοντασ ζτςι τθν ανιςότθτα. 

Κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα, ότι ο οριακόσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ για τα άτομα με το 

υψθλότερο ειςόδθμα ςε μία οικονομία κα πρζπει να είναι μθδενικόσ, γιατί διαφορετικά κα 

δθμιουργοφνταν αντικίνθτρα όςον αφορά  τθν προςφορά εργαςίασ των ατόμων αυτϊν και 

δεν κα ςυγκεντρϊνονταν επιπλζον φορολογικά ζςοδα. 

      Ο Tuomala(1990) κάνει μια αρικμθτικι ανάλυςθ ςτο υπόδειγμα του Mirrlees. Χωρίηει τα 

άτομα βάςει των ικανοτιτων τουσ, μιασ και είναι ο μοναδικόσ παράγοντασ που προκαλεί τισ 

διαφορζσ ςτισ μιςκολογικζσ τουσ απολαβζσ και φτιάχνει τθν ςχετικι κατανομι. 

Τποςτθρίηει, λοιπόν, πωσ για τα ειςοδιματα που υπερβαίνουν το κατϊτατο κλιμάκιο, ο 

οριακόσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ μειϊνεται κακϊσ αυτά αυξάνονται. 

     Αρικμθτικά ςτοιχεία ςυνζλλεξε και ο Saez(2001), δθλϊνοντασ πωσ ο οριακόσ 

ςυντελεςτισ φορολογίασ κα πρζπει να αυξάνεται για τα μεςαία και μεγάλα ειςοδιματα και 

ειδικότερα να είναι από 50% ζωσ 80% . Κατζλθξε ,λοιπόν,  ςε αντίκετα αποτελζςματα από 

αυτά του Tuomala, γεγονόσ που οφείλεται ςτο ότι οι δφο οικονομολόγοι βάςιςαν τθν 

ανάλυςθ τουσ ςε διαφορετικζσ κατανομζσ. 

     Σο ςυμπζραςμα του Mirrlees,ωςτόςο, επιβεβαιϊνεται και από τθν ζρευνα του 

Stern(1976),ο οποίοσ μελζτθςε τθν φορολογία του ειςοδιματοσ με γραμμικό τρόπο και 

αναφζρει ότι το φψοσ του φορολογικοφ ςυντελεςτι κακορίηεται από τθν ελαςτικότθτα τθσ 

προςφοράσ εργαςίασ, το ενδιαφζρον για άμβλυνςθ των ανιςοτιτων και τα απαιτοφμενα  

φορολογικά ζςοδα.  

      ε αντίκεςθ με τουσ Mirrlees και Stern,ο Allen(1982) υποςτθρίηει πωσ ο οριακόσ 

φορολογικόσ ςυντελεςτισ για τα υψθλά ειςοδιματα δεν κα πρζπει να είναι μθδενικόσ, 

αλλά αρνθτικόσ. Τποκζτει δφο τφπουσ εργαηομζνων, των οποίων οι αμοιβζσ διαφζρουν και 

εξαρτϊνται αρνθτικά από τθν προςφορά εργαςίασ. Η επιβολι κετικοφ οριακοφ ςυντελεςτι 

ςτουσ χαμθλόμιςκουσ κα οδθγιςει ςε μείωςθ τθσ προςφοράσ εργαςίασ και ςε αφξθςθ των 

μιςκϊν τουσ, ενϊ  ο αρνθτικόσ ςυντελεςτισ  ςτουσ υψθλόμιςκουσ  κα ζχει τα ακριβϊσ 

αντίκετα αποτελζςματα, μειϊνοντασ τισ αμοιβζσ τουσ και περιορίηοντασ με τον τρόπο αυτό 

τθν ανιςότθτα. 

 2.2: Υορολογύα ειςοδόματοσ κεφαλαύου 
 

      Για τθν παραγωγι προϊόντων και υπθρεςιϊν, πζρα από τθν εργαςία που προςφζρουν 

τα νοικοκυριά, απαιτείται και φυςικό κεφάλαιο. Οι κάτοχοι του κεφαλαίου λαμβάνουν 
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αμοιβι από τθν χριςθ του, θ άριςτθ φορολόγθςθ τθσ οποίασ ζχει απαςχολιςει τουσ 

οικονομολόγουσ   τουλάχιςτον τα τελευταία 40 χρόνια. 

     Οι Judd (1985) και Chamley (1986) ιταν οι πρϊτοι που υποςτιριξαν πωσ οι φόροι ςτο 

ειςόδθμα εργαςίασ είναι προτιμότεροι ςε ςχζςθ με αυτοφσ που επιβάλλονται ςτο 

κεφάλαιο. Η φορολογία του κεφαλαίου κα αποκαρρφνει τθ ςυςςϊρευςι του και επομζνωσ 

θ παραγωγι κα περιοριςτεί ςθμαντικά. Η μακροχρόνια απϊλεια κοινωνικισ ευθμερίασ 

λόγω τθσ μειωμζνθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ υπερβαίνει το ςτατικό κόςτοσ τθσ 

φορολογίασ ειςοδιματοσ εργαςίασ. υνεπϊσ, θ φορολογία τθσ εργαςίασ κεωρείται 

αποτελεςματικότερο εργαλείο πολιτικισ, κακϊσ περιορίηει ςτο ελάχιςτο το κοινωνικό 

κόςτοσ. Οι παραπάνω οικονομολόγοι ανζλυςαν και ζνα μοντζλο επικαλυπτόμενων γενεϊν, 

ςτο οποίο τα νοικοκυριά ηουν για άπειρο χρονικό ορίηοντα και οι αγορζσ λειτουργοφν χωρίσ 

τριβζσ. Εφόςον τα νοικοκυριά κατανζμουν το ειςόδθμά τουσ μεταξφ κατανάλωςθσ και 

αποταμίευςθσ και  δεν αφινουν κλθρονομιά ςτουσ απογόνουσ τουσ, τότε θ παροφςα αξία 

τθσ κατανάλωςθσ κα πρζπει να ιςοφται με τθν παροφςα αξία του ειςοδιματόσ τουσ. το 

ςυγκεκριμζνο  υπόδειγμα, λοιπόν, γίνεται ςαφζσ πωσ το ειςόδθμα κεφαλαίου κα πρζπει να 

φορολογείται μόνο κατά τθ βραχυχρόνια περίοδο, ϊςτε να μθν μειϊνει τθν μελλοντικι 

κατανάλωςθ και ςυνεπϊσ τθν μακροχρόνια ευθμερία. 

    Ανεξαρτιτωσ του χρονικοφ ορίηοντα το κεϊρθμα των Atkinson και Stiglitz (1976) 

υποςτθρίηει πωσ το κεφάλαιο δεν κα πρζπει να φορολογείται όταν θ κυβζρνθςθ ζχει τθ 

δυνατότθτα να επιβάλλει ζνα μθ γραμμικό ςφςτθμα φορολογίασ του ειςοδιματοσ από 

εργαςία. Η φορολόγθςθ του κεφαλαίου όχι μόνο δεν περιορίηει τισ ςτρεβλϊςεισ που 

δθμιουργεί ο φόροσ του ειςοδιματοσ από εργαςία, αλλά ταυτόχρονα αποκαρρφνει τθν 

αποταμίευςθ. υνεπϊσ, όταν θ κατανάλωςθ με τον ελεφκερο χρόνο είναι υποκατάςτατα 

αγακά  κρίνεται άριςτο ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ του κεφαλαίου  να είναι μθδενικόσ 

προκειμζνου να περιοριςτοφν, όςο γίνεται οι διαταραχζσ ςτθν οικονομία.   

     Ωςτόςο, όταν θ κατανάλωςθ και θ ςχόλθ είναι ςυμπλθρωματικά αγακά τα 

αποτελζςματα του παραπάνω κεωριματοσ μεταβάλλονται. Οι  Erosa- Gervais (2002) και  

Conesa (2009) παρατιρθςαν πωσ θ κατανάλωςθ και ο ελεφκεροσ χρόνοσ αυξάνονται με τθν 

θλικία και γίνονται περιςςότερο ςυμπλθρωματικά. Ζκριναν πωσ ςε ζνα υπόδειγμα κφκλου 

ηωισ  το ειςόδθμα κεφαλαίου κα πρζπει να φορολογείται, ϊςτε τα μεγαλφτερα ςε θλικία 

άτομα να περιορίςουν τισ ϊρεσ ξεκοφραςθσ τουσ και να εργαςτοφν περιςςότερο. Παρόλα 

αυτά κα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν φορολογία κεφαλαίου, κακϊσ 

υπερβολικά υψθλοί φόροι ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν μείωςθ τθσ προςφοράσ εργαςίασ 

(Pirttila και Suoniemi, 2010). Κάτι τζτοιο οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι φόροι επιδροφν 
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εντελϊσ διαφορετικά ςτα άτομα διαφορετικισ θλικίασ, διότι αλλάηει ο βακμόσ 

ςυμπλθρωματικότθτασ κατανάλωςθσ- ςχόλθσ.   

      Ακόμθ ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ που κακορίηει τον άριςτο τρόπο φορολόγθςθσ του 

κεφαλαίου είναι οι δθμόςιεσ δαπάνεσ. το πρόβλθμα αριςτοποίθςθσ του Ramsey εάν 

κζςουμε τισ δθμόςιεσ δαπάνεσ ωσ ςτακερό ποςοςτό  τθσ παραγωγισ τότε ο άριςτοσ 

φορολογικόσ ςυντελεςτισ του κεφαλαίου δεν είναι μθδζν, αλλά κετικόσ. Σα νοικοκυριά 

αποταμιεφουν και ςτθ ςυνζχεια επενδφουν ςε κεφάλαιο, το οποίο βοθκάει ςτθν αφξθςθ 

τθσ παραγωγισ. Προκειμζνου να διατθρθκεί ςτακερό το κλάςμα, κα πρζπει να 

φορολογθκεί το κεφάλαιο, ϊςτε τα ζςοδα που κα ειςπραχκοφν να οδθγιςουν ςε αφξθςθ 

των κρατικϊν δαπανϊν. 

 

2.3: Υορολογύα προώόντων  

 
Πζρα από τα ειςοδιματα, ςθμαντικό μζροσ των εςόδων του κρατικοφ προχπολογιςμοφ 

προζρχεται από τθ φορολογία των προϊόντων. Η κυβζρνθςθ δφναται να επιβάλλει φόρουσ 

είτε ςτα διάφορα ςτάδια τθσ παραγωγισ των προϊόντων ,είτε κατά τθ ςτιγμι  τθσ πϊλθςισ 

τουσ ςτουσ τελικοφσ καταναλωτζσ. Οι ςυνθκζςτεροι είναι ο φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ και 

οι ειδικοί φόροι κατανάλωςθσ για τα καφςιμα, τα είδθ καπνοφ και το αλκοόλ. 

 

2.3.1: Φόροι επί των πωλήςεων 

 

  Εάν ςε μία οικονομία επικυμοφμε να ςυγκεντρϊςουμε ζνα δεδομζνο επίπεδο εςόδων 

επιβάλλοντασ μόνο φόρουσ ςτα προϊόντα, παρατθροφμε πωσ τα προϊόντα με τθν λιγότερο 

ελαςτικι ι τελείωσ ανελαςτικι ηιτθςθ χαρακτθρίηονται από υψθλότερθ ζμμεςθ 

φορολογία, κακϊσ θ αφξθςθ ςτθν τιμι που αντιμετωπίηουν οι καταναλωτζσ δεν κα 

μεταβάλλει ςθμαντικά τθ ηθτοφμενθ ποςότθτά τουσ. Η πρόταςθ αυτι βαςίηεται ςτθ κεωρία 

του Ramsey (1927), ότι ζνα ςφςτθμα ενιαίασ φορολογίασ που δεν αλλάηει τισ ςχετικζσ τιμζσ 

των προϊόντων δεν είναι άριςτο και πωσ ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ κα πρζπει να είναι 

αντιςτρόφωσ ανάλογοσ με τθν ελαςτικότθτα ηιτθςθσ τουσ . 

   τθν προςπάκεια εφρεςθσ ενόσ άριςτου φορολογικοφ προγράμματοσ, εκτόσ από τθν 

ελαςτικότθτα ηιτθςθσ των προϊόντων εξετάηεται και θ ςχζςθ ςυμπλθρωματικότθτασ ι 

υποκατάςταςθσ που αυτά παρουςιάηουν με τον ελεφκερο χρόνο. Ειδικότερα ,μιασ και τα 

άτομα κατανζμουν τον χρόνο τουσ μεταξφ εργαςίασ και ςχόλθσ, κεωρείται πωσ θ αφξθςθ 
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των φόρων ςτα ςυμπλθρωματικά προϊόντα κα παροτρφνει τα άτομα να εργαςτοφν 

περιςςότερο, περιορίηοντασ  τισ ϊρεσ ξεκοφραςθσ τουσ. Ζτςι, οδθγοφμαςτε ςε ζνα πιο 

αποδοτικό ςφςτθμα φορολόγθςθσ με διαφορετικοφσ ςυντελεςτζσ για κάκε προϊόν, το 

οποίο επθρεάηει τα κίνθτρα για εργαςία.(Corlett και Hague,1953). 

  Σα αποτελζςματα των Ramsey,Corlett και Hague, ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ του 

Heady(1987), ςυςχετίηονται μεταξφ τουσ και ζτςι ςυνεπάγεται ότι τα προϊόντα με τθν πιο 

ανελαςτικι ηιτθςθ, είναι πιο ςυμπλθρωματικά με τον ελεφκερο χρόνο και ςυνεπϊσ αυτά 

που κα πρζπει να φορολογοφνται περιςςότερο. 

  Η κεωρία άριςτθσ φορολογίασ που ζχει διατυπωκεί από τουσ παραπάνω οικονομολόγουσ 

αλλάηει όταν υπειςζρχεται θ ζννοια τθσ κοινωνικισ ανιςότθτασ, για τθν οποία ζκαναν λόγο 

οι Diamond και Mirrlees(1971).Πλζον, ο φόροσ δεν κα κατανζμεται αναλογικά 

περιορίηοντασ ςτον ίδιο βακμό τθν κατανάλωςθ όλων των προϊόντων, αλλά θ μείωςθ ςτα 

αγακά που καταναλϊνουν κυρίωσ τα φτωχά κοινωνικά ςτρϊματα κα είναι μικρότερθ ςε 

ςχζςθ με τα υπόλοιπα. Κάτι τζτοιο αντικατοπτρίηει τθν βαρφτθτα που δίνει θ Κυβζρνθςθ 

ςτθν εξάλειψθ των ανιςοτιτων και φανερϊνει πωσ ο άριςτοσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ 

εξαρτάται όχι μόνο από τθν ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τισ τιμζσ ,αλλά και ωσ προσ τα 

ειςοδιματα των καταναλωτϊν. 

   Με τθν άμβλυνςθ τθσ ανιςότθτασ ωσ ςτόχο τθσ φορολογικισ πολιτικισ αςχολικθκαν 

επίςθσ οι Atkinson και Stiglitz (1980).φγκριναν ζνα επίδομα που κα δινόταν ςε όλα τα 

άτομα με μια αντίςτοιχου ποςοφ φορο-ελάφρυνςθ, όςον αφορά τουσ φόρουσ 

κατανάλωςθσ. Ακόμθ, ζκαναν τθν υπόκεςθ ότι τα άτομα ζχουν ίδιεσ προτιμιςεισ και 

διαφζρουν μόνο ωσ προσ τα ειςοδιματα. Με τθν προχπόκεςθ ότι τα αγακά που 

καταναλϊνουν είναι κανονικά, απζδειξαν ότι προτιμότερο μζτρο πολιτικισ είναι τα 

επιδόματα ςε ςχζςθ με τθ φορο-ελάφρυνςθ, θ οποία ωφελεί όςουσ καταναλϊνουν 

περιςςότερο, δθλαδι τουσ ςχετικά πλουςιότερουσ. 

   τα ίδια ςυμπεράςματα κατζλθξαν, βαςιηόμενοι ςτο παραπάνω υπόδειγμα και οι Deaton 

και Stern (1986), κεωρϊντασ δφο κοινωνικζσ ομάδεσ, πλοφςιουσ και φτωχοφσ, με 

διαφορετικά επιδόματα για κάκε ομάδα, αλλά όμοια για όλα τα άτομα που ανικουν μζςα 

ς’ αυτιν. 

    υγκρίνοντασ, λοιπόν, ζνα ενιαίο φορολογικό ςφςτθμα με ζνα διακριτό που κζτει 

διαφορετικοφσ ςυντελεςτζσ για κάκε οικονομικι μονάδα, παρατθρείται ότι το ενιαίο είναι 

πιο αποτελεςματικό ςτον περιοριςμό τθσ φοροδιαφυγισ και ζχει χαμθλότερα κόςτθ 

διαχείριςθσ και ςυλλογισ των φόρων. Επιπροςκζτωσ, κεωρείται βζλτιςτο όταν οι 

προτιμιςεισ όλων των ατόμων διαφζρουν ελάχιςτα ι κακόλου. Καταλθκτικά ,το ηιτθμα τθσ 
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ανιςότθτασ και τθσ ανακατανομισ του πλοφτου εντόσ μιασ οικονομίασ ,αντιμετωπίηεται 

καλφτερα μζςω των ενιαίων επιδομάτων, παρά με τισ μειϊςεισ ςτουσ διαφορετικοφσ 

ςυντελεςτζσ τθσ ζμμεςθσ φορολογίασ.  

 

2.3.2: Φόροι ςτα ςτάδια παραγωγήσ  

 

   Η Κυβζρνθςθ μπορεί να φορολογεί τα προϊόντα όχι μόνο κατά τθ ςτιγμι τθσ πϊλθςθσ 

τουσ, αλλά και ςτα διάφορα ςτάδια παραγωγισ τουσ. Αυτό ιταν ζνα ακόμθ ηιτθμα που 

απαςχόλθςε τουσ Diamond και Mirrlees(1971),πζρα από αυτό τθσ ανιςότθτασ .Σόνιςαν ότι 

θ φορολογία κα πρζπει να τεκεί με τρόπο που να μθν εμποδίηει τθν αποτελεςματικότθτα 

τθσ παραγωγισ και ότι όλεσ οι επιχειριςεισ πρζπει να αντιμετωπίηουν τισ ίδιεσ τιμζσ .Οι 

φόροι ςτα προϊόντα που εμπορεφονται μεταξφ των επιχειριςεων τείνουν να αυξιςουν τισ 

τιμζσ τουσ και να προκαλζςουν ςτρεβλϊςεισ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία ,οπότε θ 

φορολογία επί των πωλιςεων κρίνεται πιο αποτελεςματικι. 

 

2.4: Υοροδιαφυγό 

    
Η φοροδιαφυγι είναι  ζνα ευρζωσ διαδεδομζνο φαινόμενο και ςχετίηεται με το πρόβλθμα 

του δωρεάν χριςτθ. Ειδικότερα, τα άτομα ενϊ επικυμοφν να λαμβάνουν δθμόςια αγακά 

και υπθρεςίεσ πρόνοιασ, δεν είναι διατεκειμζνα να δεχκοφν μειϊςεισ ςτο ονομαςτικό τουσ 

ειςόδθμα μζςω τθσ φορολογίασ προκειμζνου να χρθματοδοτθκοφν αυτζσ οι δθμόςιεσ 

δαπάνεσ. Ζχουν κίνθτρο να αποκρφψουν τισ δραςτθριότθτεσ τουσ που υπόκεινται ςε 

φόρουσ , περιορίηοντασ  τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ και γι αυτό ανακφπτει θ ανάγκθ 

τα φορολογικά ςυςτιματα να ςυνοδεφονται από μθχανιςμοφσ που κα διαςφαλίηουν τθν 

ςυμμόρφωςθ των πολιτϊν ςτθ φορολογικι νομοκεςία. 

      Οι Allingham και Sandmo (1972) ιταν οι πρϊτοι που μελζτθςαν τθν επιλογι του ατόμου 

να αποκρφψει μζροσ των ειςοδθμάτων του. Θεϊρθςαν ότι υπάρχει αςυμμετρία ςτθν 

πλθροφόρθςθ ,κακϊσ  τα νοικοκυριά γνωρίηουν το πραγματικό τουσ ειςόδθμα, εν αντικζςει 

με τθν Κυβζρνθςθ, θ οποία επιβάλλει φόρο ςτο ειςόδθμα που τθσ γνωςτοποιοφν τα 

νοικοκυριά μζςω των φορολογικϊν τουσ δθλϊςεων. Σα άτομα αποφαςίηουν εάν κα 

φοροδιαφφγουν και εάν το ειςόδθμα που κα δθλϊςουν  κα είναι ίςο ι μικρότερο από το 

πραγματικό τουσ, γνωρίηοντασ ότι υπάρχει πικανότθτα να ελεγχκοφν από τουσ κρατικοφσ 

φορείσ. Εάν θ φοροδιαφυγι δεν γίνει αντιλθπτι από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, το άτομο 



[17] 
 

αποκομίηει οφζλθ πλθρϊνοντασ χαμθλότερο φόρο από αυτόν που κανονικά του αναλογεί.   

ε αντίκετθ περίπτωςθ, κα του επιβλθκοφν οι προβλεπόμενεσ από τον νόμο κυρϊςεισ και 

κα κλθκεί να πλθρϊςει ζνα επιπλζον ποςό για το ειςόδθμα που απζκρυψε. Οι παραπάνω 

οικονομολόγοι υπζκεςαν πωσ το άτομο παρουςιάηει αποςτροφι ωσ προσ τον κίνδυνο και 

λφνοντασ το πρόβλθμα μεγιςτοποίθςθσ τθσ ευθμερίασ του, κατζλθξαν ςτο ςυμπζραςμα 

πωσ όταν ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ του αντιςτοιχεί ςτο πραγματικό ειςόδθμα  είναι 

μεγαλφτεροσ από το γινόμενο τθσ πικανότθτασ ελζγχου για φοροδιαφυγι επί τον 

ςυντελεςτι που ιςχφει ςτθν περίπτωςθ αυτι, τότε τα άτομα κα προτιμιςουν να 

φοροδιαφφγουν. Επίςθσ, αξίηει να ςθμειωκεί πωσ θ φοροδιαφυγι μειϊνεται όταν θ ςχετικι 

αποςτροφι ωσ προσ τον κίνδυνο είναι αφξουςα ςυνάρτθςθ του ειςοδιματοσ.( Michael G. 

Allingham and Agnar Sandmo,1972,Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis) 

     Περίπου μια δεκαετία αργότερα, ο Sandmo (1981) επεκτείνοντασ τθν παραπάνω κεωρία 

καταςκεφαςε ζνα υπόδειγμα ςτο οποίο το ειςόδθμα φορολογείται με γραμμικό τρόπο και 

υπάρχουν δφο τφποι ατόμων. τον ζναν τφπο ανικουν όςοι εργάηονται ςτθν κανονικι 

αγορά και δεν φοροδιαφεφγουν και ςτον δεφτερο εκείνοι που  κατανζμουν τον χρόνο τουσ 

μεταξφ ςχόλθσ και εργαςίασ ςτθν «μαφρθ» και ςτθν κανονικι αγορά. Εφόςον οι 

εργαηόμενοι ςτθν μαφρθ αγορά κερδίηουν υψθλότερο κακαρό ειςόδθμα , μια ενδεχόμενθ 

αφξθςθ του φορολογικοφ ςυντελεςτι κα ςτρεβλϊςει τα κίνθτρά τουσ  με αποτζλεςμα είτε 

να εργαςτοφν παραπάνω ϊρεσ  ςτθν αγορά αυτι, είτε να ξεκουραςτοφν περιςςότερο. 

Προκειμζνου, λοιπόν, να αποφευχκεί θ κατάςταςθ αυτι και λόγω τθσ φπαρξθσ τθσ 

παραοικονομίασ κεωρείται βζλτιςτθ θ μείωςθ του φορολογικοφ ςυντελεςτι. 

   Πζρα από τθ φορολογία  του ειςοδιματοσ, θ φοροδιαφυγι αλλάηει και τον τρόπο 

φορολόγθςθσ των προϊόντων. φμφωνα με τθν κεωρία του Ramsey(1927) δφο αγακά που 

ζχουν τθν ίδια ελαςτικότθτα ηιτθςθσ κα πρζπει  να φορολογοφνται με τον ίδιο ςυντελεςτι, 

δεδομζνου ότι οι αγορζσ λειτουργοφν τζλεια. Ωςτόςο, όταν θ αγορά ςτθν οποία παράγεται 

το ζνα αγακό χαρακτθρίηεται από φοροδιαφυγι, τότε κα ιταν βζλτιςτο ο φόροσ ς’ αυτό το 

αγακό να είναι μικρότεροσ ςυγκριτικά με το άλλο. Αυτι θ πρόταςθ προκφπτει  από το 

υπόδειγμα που καταςκεφαςαν οι  Cremer και Gahvari  για να μελετιςουν τθν φορολογία 

των προϊόντων όταν υπάρχει φοροδιαφυγι. (Cremer και Gahvari,1992,Tax Evasion and 

Optimal Commodity Taxation ).Ακόμθ, αξίηει να τονιςτεί πωσ θ Κυβζρνθςθ για να ςυλλζξει 

τα ζςοδά τθσ χρθςιμοποιεί ωσ εργαλείο όχι μόνο τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ, αλλά και 

τθν πικανότθτα να ελζγξει τουσ φορολογοφμενουσ. Για τον περιοριςμό τθσ φοροδιαφυγισ θ 

κυβζρνθςθ επιλζγει ποιό από τα εργαλεία αυτά είναι πιο αποτελεςματικό,  ανάλογα με τθν 

μορφι τθσ αγοράσ και το κόςτοσ εφαρμογισ τουσ. 
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2.5: Ενδογενεύσ Μορφϋσ Αγορϊσ  

 
       Μία από τισ βαςικότερεσ υποκζςεισ ςτθν μζχρι τϊρα ανάλυςθ τθσ κεωρίασ άριςτθσ 

φορολογίασ ιταν θ φπαρξθ τζλεια ανταγωνιςτικϊν αγορϊν. ε αρκετζσ περιπτϊςεισ, όμωσ,  

οι αγορζσ χαρακτθρίηονται από ατελι ανταγωνιςμό και οι επιχειριςεισ αντιμετωπίηουν 

εμπόδια ειςόδου ςτον κλάδο παραγωγισ που επικυμοφν να δραςτθριοποιθκοφν ,οπότε 

αυτι θ υπόκεςθ αίρεται .                                                                                                                           

Ο Andrea Colgiaco(2016) μελζτθςε τισ ενδογενείσ1 μορφζσ αγοράσ και πωσ κα μποροφςε θ 

φορολογικι πολιτικι να ελαχιςτοποιιςει τισ κοινωνικζσ απϊλειεσ που προκφπτουν λόγω 

του ατελοφσ ανταγωνιςμοφ. Αρχικά, κεϊρθςε πωσ θ ςυνάρτθςθ χρθςιμότθτασ των 

καταναλωτϊν και ο αρικμόσ των επιχειριςεων είναι κετικά ςυςχετιηόμενα μεγζκθ. Όςο 

περιςςότερεσ επιχειριςεισ υπάρχουν ςτθν αγορά, τόςο πιο πικανόν είναι να παραχκοφν 

διαφορετικά προϊόντα και επομζνωσ να αυξθκεί θ ευθμερία των καταναλωτϊν(love of 

variety). τισ ολιγοπωλιακζσ μορφζσ αγοράσ οι επιχειριςεισ είναι λιγότερεσ ςυγκριτικά με 

τον τζλειο ανταγωνιςμό ,  θ ποικιλία των αγακϊν πιο περιοριςμζνθ και θ  τιμι τουσ πιο  

υψθλι. Προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ο βζλτιςτοσ αρικμόσ των επιχειριςεων ςτθν 

οικονομία, οι ςχεδιαςτζσ δθμοςιονομικισ πολιτικισ επιβάλλουν φόρουσ ςτα κζρδθ από 

μερίςματα, ανάλογα με τθν μορφι τθσ αγοράσ και το κόςτοσ ειςόδου. Ο  φόροσ αυτόσ είναι 

υψθλότεροσ ςτισ λιγότερο ανταγωνιςτικζσ αγορζσ και πιο ςυγκεκριμζνα  ςτον ανταγωνιςμό 

ςε ποςότθτεσ (Cournot) από ότι ςε τιμζσ (Bertrand). τθν μακροχρόνια περίοδο, ςφμφωνα 

με τουσ Chugh και Ghironi(2011)  θ φορολόγθςθ των μεριςμάτων οδθγεί ςε εξάλειψθ των 

εμποδίων ειςόδου. Από τθν ανάλυςι τουσ , προκφπτει ακόμθ πωσ οι φόροι μεριςμάτων και 

ειςοδιματοσ από  εργαςία κα πρζπει να παραμζνουν ςτακεροί ςτον μονοπωλιακό 

ανταγωνιςμό. Αντικζτωσ ςτο ολιγοπϊλιο οι φόροι αυτοί εξαρτϊνται από τον οικονομικό 

κφκλο . Ειδικότερα, ο φόροσ των μεριςμάτων είναι προκυκλικόσ , δθλαδι ςε περιόδουσ 

οικονομικισ ανάπτυξθσ που θ κυβζρνθςθ ακολουκεί επεκτατικι δθμοςιονομικι πολιτικι 

μειϊνεται, ενϊ ο φόροσ ειςοδιματοσ αυξάνεται. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Χαρακτθρίηονται ενδογενείσ, γιατί οι προςαυξιςεισ ςτισ τιμζσ(mark-up) και ο αρικμόσ των 

επιχειριςεων κακορίηονται από το υπόδειγμα και μεταβάλλονται ςε κάκε περίοδο. 
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2. 6: Εμπειρικϊ αποτελϋςματα    
 

      Αν και  θ κεωρία του Mirrlees είναι δφςκολο να εφαρμοςτεί ςτθν πράξθ, παρατθροφμε  

πωσ από το 1980 και μετά οι οριακοί φορολογικοί ςυντελεςτζσ για τα υψθλότερα 

ειςοδιματα μειϊνονται ςτακερά, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που ςυγκζντρωςαν οι 

Mankiw,Weinzierl και Yagan(2009). Πιο ςυγκεκριμζνα ςτο διάγραμμα 2 απεικονίηεται θ 

ςυρρίκνωςθ τθσ μζγιςτθσ οριακισ φορολογικισ επιβάρυνςθσ2 από 80% ςε 60% για τισ 

χϊρεσ του ΟΟΑ τθν περίοδο 1983-2007. Για να είναι πιο ολοκλθρωμζνθ θ ανάλυςι τουσ, 

οι  παραπάνω οικονομολόγοι κεϊρθςαν ςκόπιμο να εξετάςουν ςε τι ειςοδιματα 

αντιςτοιχεί θ φορολογικι αυτι επιβάρυνςθ. Ζτςι , ςτον Πίνακα 1 που ακολουκεί βλζπουμε 

τουσ οριακοφσ ςυντελεςτζσ φορολογίασ για τα υψθλότερα ειςοδιματα, τα οποία 

αντιςτοιχοφν ςε 250% περίπου του μζςου μιςκοφ. Η ανάλυςθ για κάκε χϊρα του ΟΟΑ 

περιορίηεται ςτισ χρονιζσ που βρίςκονται ςτα δφο άκρα τθσ κατανομισ(1981-1982 και 2005-

2006).τισ 11 από τισ 14 χϊρεσ παρατθρείται πτϊςθ του οριακοφ ςυντελεςτι για τα 

υψθλότερα επίπεδα ειςοδιματοσ, με μεγαλφτερθ αυτιν τθσ ουθδίασ. υνολικά, ο 

ςυντελεςτισ αυτόσ ζχει πζςει γφρω ςτισ ζντεκα ποςοςτιαίεσ μονάδεσ κατά μζςο όρο τα 

τελευταία χρόνια. 

 

 

                                                           
2
 Η επιβάρυνςθ προκφπτει από τουσ φόρουσ ειςοδιματοσ ςε ςυνδυαςμό με τουσ φόρουσ ςτθν 

κατανάλωςθ προϊόντων.  
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Επιπροςκζτωσ βάςει τθσ κεωρίασ, θ φορολογία δφναται να λειτουργιςει ωσ μζτρο 

περιοριςμοφ τθσ κοινωνικισ ανιςότθτασ. Ειδικότερα, τα πλουςιότερα άτομα κα 

φορολογοφνται περιςςότερο και τα ζςοδα που προκφπτουν κα μποροφν να διατεκοφν με 

μορφι επιδομάτων ςτουσ οικονομικά αςκενζςτερουσ. Για να εξετάςουν οι παραπάνω τρεισ 

οικονομολόγοι κατά πόςο τα φορολογικά ςυςτιματα εξυπθρετοφν ςτθν πράξθ τον 

ςυγκεκριμζνο ςκοπό, ςφγκριναν τον δείκτθ Gini3 με τισ δαπάνεσ κοινωνικισ πρόνοιασ ωσ 

ποςοςτό του ΑΕΠ για τισ χϊρεσ του ΟΟΑ. τον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηονται τα 

αποτελζςματα τθσ παλινδρόμθςθσ των δαπανϊν πάνω ςτον δείκτθ Gini για διάφορεσ 

χρονικζσ περιόδουσ από το 1979 ζωσ το 2000 και φαίνεται ότι για τισ 11 από τισ 14 χϊρεσ οι 

μεταβλθτζσ αυτζσ παρουςιάηουν κετικι ςχζςθ. Κάτι τζτοιο ςυμβαδίηει με τθν κεωρία, 

αφοφ τισ χρονιζσ που θ ειςοδθματικι ανιςότθτα είναι μεγάλθ παρατθρείται πιο ζντονθ 

ανακατανομι του πλοφτων μζςω των μζτρων κοινωνικισ πρόνοιασ. 

 

 

 

      Όςον αφορά το ειςόδθμα κεφαλαίου παρατθροφμε ότι τα φορολογικά ςυςτιματα που 

ζχουν εφαρμοςτεί ςυμβαδίηουν με τθ κεωρία. Πιο ςυγκεκριμζνα, το 2007 τρείσ χϊρεσ του 

ΟΟΑ, θ Ελλάδα, το Μεξικό και θ λοβακικι Δθμοκρατία, επζβαλλαν μθδενικό φορολογικό 

ςυντελεςτι ςτο ειςόδθμα που λαμβάνουν τα άτομα από μερίςματα. Καταλθκτικά, το 

ποςοςτό φορολόγθςθσ του ειςοδιματοσ κεφαλαίου για τισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ του ΟΟΑ 

                                                           
 
3
 Ο δείκτθσ αυτόσ χρθςιμοποιείται για τθν μζτρθςθ τθσ κατανομισ του ειςοδιματοσ ςτουσ 

κατοίκουσ μιασ χϊρασ. Παίρνει τιμζσ από 0 ζωσ 1 και όςο μεγαλφτερθ είναι θ τιμι του, τόςο πιο 
ζντονο είναι το χάςμα ανάμεςα ςτο φτωχότερο και ςτο πλουςιότερο άτομο τθσ οικονομίασ.  
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τθ χρονικι περίοδο 1980 ζωσ 2007 ςθμείωςε ςθμαντικι πτϊςθ  από 45 τοισ εκατό ςε 

περίπου 28 τοισ εκατό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



[23] 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3:  ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΤΝΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
 

Προκειμζνου να γίνει περιςςότερο κατανοθτό το πρόβλθμα τθσ άριςτθσ φορολογίασ, κα 

ςτθρίξουμε τθν ανάλυςι μασ ςε ζνα υπόδειγμα οικονομικισ μεγζκυνςθσ. Αρχικά, κα 

υποκζςουμε διακριτοφσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ για το ειςόδθμα που προκφπτει από 

κεφάλαιο και εργαςία, ενϊ ςτθ ςυνζχεια κα κεωριςουμε ζνα ενιαίο φορολογικό ςφςτθμα. 

Βαςικζσ υποκζςεισ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ είναι ότι ο χρονικόσ ορίηοντασ είναι άπειροσ 

και διακριτόσ, ότι θ οικονομία είναι κλειςτι και ότι μζςα ς’ αυτιν υπάρχουν τρεισ ομάδεσ, 

τα νοικοκυριά, οι επιχειριςεισ και το κράτοσ.       

3.1: Τπόδειγμα οικονομικόσ  μεγϋθυνςησ με διακριτούσ 

φορολογικούσ ςυντελεςτϋσ  
 

Δεδομζνου ότι το ειςόδθμα των νοικοκυριϊν μπορεί να προζρχεται είτε από τθν εργαςία 

τουσ, είτε από προςόδουσ που λαμβάνουν λόγω τθσ κατοχισ φυςικοφ κεφαλαίου και 

διάκεςισ του ςτισ επιχειριςεισ, ςτθν ενότθτα αυτι κα κεωριςουμε ότι υπάρχουν δφο 

ςυντελεςτζσ φορολογίασ, ανάλογα με τθν πθγι ειςοδιματοσ. Αφοφ μελετιςουμε τθν 

ςυμπεριφορά των τριϊν δρϊντων ςτθν οικονομία,  ςτθ ςυνζχεια κα εξετάςουμε τθν άριςτθ 

οικονομικι πολιτικι υπό τθν προχπόκεςθ φπαρξθσ διακριτϊν φορολογικϊν ςυντελεςτϊν.  

3.1.1: Το πρόβλημα των νοικοκυριών   

 

 Αρχικά, υποκζτουμε πωσ όλα τα νοικοκυριά είναι όμοια ωσ προσ τισ προτιμιςεισ τουσ και 

κατανζμουν το διακζςιμο χρόνο τουσ μεταξφ εργαςίασ(lt) και ςχόλθσ(1- lt). Ακόμθ, αντλοφν 

τθ χρθςιμότθτα τουσ από τθν κατανάλωςθ αγακϊν(Ct), από τον ελεφκερο χρόνο τουσ(1- lt), 

κακϊσ και από τα δθμόςια αγακά (gt), τα οποία χρθματοδοτοφνται από τα ζςοδα που 

ςυλλζγει το κράτοσ μζςω τθσ επιβλθκείςασ φορολογίασ. Επιπλζον, προςφζρουν εργαςία(lt) 

και κεφάλαιο(Kt) ςτισ επιχειριςεισ και ωσ αμοιβι λαμβάνουν μιςκοφσ (Wt), πρόςοδο για το 

κεφάλαιο(rt) και μερίςματα(dt) από τα κζρδθ των επιχειριςεων. Σο ειςόδθμα των 

νοικοκυριϊν, είτε από εργαςία, είτε από κεφάλαιο υπόκειται ςε φορολογία με ςυντελεςτζσ 

TL και  TK, αντίςτοιχα. υνεπϊσ, τα νοικοκυριά υπό τον ειςοδθματικό τουσ περιοριςμό 

επικυμοφν να μεγιςτοποιιςουν τθν διαχρονικι τουσ ευθμερία, αποφαςίηοντασ πόςεσ ϊρεσ 

κα εργαςτοφν και εάν  το κακαρό διακζςιμο ειςόδθμα τουσ κα το ξοδζψουν για 
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κατανάλωςθ ι κα το επενδφςουν ςε κεφάλαιο , το οποίο φκείρεται  με τθν πάροδο του 

χρόνου με ςυντελεςτι απόςβεςθσ δ>0. Σο πρόβλθμα των νοικοκυριϊν αλγεβρικά είναι το 

εξισ : 

   
           

  ∑  ,              (    )          -

 

   

 

                          Subject to:    +     - (1-δ)   = (1-  
 )     + (1-  

 )    +      , 

όπου β είναι ο ςυντελεςτισ χρονικισ προεξόφλθςθσ που εκφράηει τθ ςθμαςία που δείχνει 

το νοικοκυριό ςτθν μελλοντικι του ευθμερία ςε ςχζςθ με τθ ςθμερινι και παίρνει τιμζσ 

μεταξφ 0 και 1. Ακόμθ, οι παράμετροι   ,           αντιπροςωπεφουν τθν επίδραςθ τθσ 

κατανάλωςθσ, τθσ ςχόλθσ και των δθμοςίων αγακϊν ςτθ ςυνολικι ευθμερία. Η 

λαγραηιανι ςυνάρτθςθ που προκφπτει από το πρόβλθμα μεγιςτοποίθςθσ είναι θ 

ακόλουκθ : 

  ∑  ,              (    )             ,(    
 )       (    

 )    

 

   

               (   )  - - 

 

Παίρνοντασ ςυνκικεσ πρϊτθσ τάξθσ ωσ προσ   ,    και      και λφνοντασ το πρόβλθμα των 

νοικοκυριϊν προκφπτουν οι παρακάτω εξιςϊςεισ: 

  

   
      

  

  
                                     (1) 

  

   
       (    

 )  
   

    
              (2) 

  

     
           ,(      

 )     (   )-                    (3) 

  

   
     +     - (1-δ)   = (1-  

 )     + (1-  
 )    +       (4) 

Από (1),(2) ζχουμε ότι :       (    
 )(    )                     (5) 

Και από (1),(3):          ,(      
 )     (   )-             (6) 
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3.1.2:Το πρόβλημα των επιχειρήςεων 

 

Οι επιχειριςεισ χρθςιμοποιϊντασ το κεφάλαιο και τθν εργαςία που προςφζρουν τα 

νοικοκυριά παράγουν προϊόν με ςκοπό να μεγιςτοποιιςουν τα κζρδθ τουσ. Η 

ςυνάρτθςθ παραγωγισ είναι τθσ μορφισ        
   
    και χαρακτθρίηεται από 

ςτακερζσ αποδόςεισ κλίμακασ .Θεωροφμε πωσ όλεσ οι επιχειριςεισ  αντιμετωπίηουν 

τισ ίδιεσ ςυναρτιςεισ παραγωγισ και κόςτουσ και ζτςι το πρόβλθμα μεγιςτοποίθςθσ 

των κερδϊν είναι: 

             -    -        (7)    

Και από τισ ςυνκικεσ πρϊτθσ τάξθσ προκφπτουν οι εξιςϊςεισ: 

   

   
      (   )    

   
              (8) 

   

   
           

     
                       (9) 

(7)
( ) ( )
⇒                             (10) 

 

3.1.3: Ο ρόλοσ του Κράτουσ 

 

Σα δθμόςια αγακά που αυξάνουν τθν ευθμερία των νοικοκυριϊν , προςφζρονται από το 

κράτοσ και χρθματοδοτοφνται μζςω των φόρων που επιβάλλονται ςτο ειςόδθμα 

από εργαςία και κεφάλαιο. Θεωρϊντασ πωσ το κράτοσ δεν αποταμιεφει και πωσ όλα 

του τα ζςοδα προζρχονται από τθν φορολογία, προκφπτει ο ειςοδθματικόσ 

περιοριςμόσ τθσ κυβζρνθςθσ: 

     
         

                 (11) 

 

3.1.4:Ανταγωνιςτική Ιςορροπία 

 

τθν ανταγωνιςτικι ιςορροπία κα πρζπει τα κζρδθ των επιχειριςεων να ιςοφνται με τα 

μερίςματα που διανζμονται, τα νοικοκυριά να μεγιςτοποιοφν τθν διαχρονικι τουσ 
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ευθμερία, οι επιχειριςεισ να μεγιςτοποιοφν τα κζρδθ τουσ και όλεσ οι αγορζσ να 

«κακαρίηουν». Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, ζχουμε τισ ακόλουκεσ πζντε εξιςϊςεισ: 

                 (12) 

Προςκζτοντασ κατά μζλθ (4)+(11)     +     - (1-δ)  +  =      +     +   
( ) ( ) (  )
⇒        

  +     - (1-δ)  +       
   
                                         (13) 

(5)
( )
⇒      (   )    

   
  (    

 )(    )                (14) 

(6)
( )
⇒           ,(      

 )       
       

    (   )-   (15) 

(11)
( ) ( )
⇒     =     

   
   ,   

  (   )  
 -                       (16) 

 

3.1.5: Άριςτη οικονομική πολιτική 

 

Δεδομζνων των εξιςϊςεων (13)-(16) που περιγράφουν τθν ανταγωνιςτικι ιςορροπία , κα 

βροφμε τθν άριςτθ πολιτικι που πρζπει να εφαρμοςτεί ,ϊςτε τα νοικοκυριά να  

μεγιςτοποιοφν τθν ευθμερία τουσ. Ζτςι, : 

max U ∑   [              (    )         ]
 
    subject to (13),(14),(15) ,(16) 

L=∑    
   *              (    )              ,   

   
            

 (   )     -     ,  (   )   
   
  (    

 )(    )       -     ,    ,(  

    
 )       

       
    (   )-      -     ,     

   
   ,   

  (   )  
 -    -+ 

Παίρνοντασ ςυνκικεσ πρϊτθσ τάξθσ : 

  

   
=0 

  

  
                (      

 )       
       

    

                    (   )  
     

 
       (17) 

       
  

   
=0⟹   

   

       
                        (18) 
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 =0⟹    

     

   
                        (19) 

  

   
 =0⟹ 

 

  
 

   

     
                          (20) 

  

   
=0⟹

   

    
    (   )   

   
        (   )     

   
  (    

 )(  
   

                )     (   )   
   
  ,   

  (   )  
 -           (  

               
 )(   )     

     
                   (21) 

      
  

      
=0 

   
 
      (      

 
)(   )       

       
         .      

       
    

                            /        (   )       
       

  
(      

 
)(      )   

                                 
       

   
[     

  (   )    
 
]             (22)                                    

      
  

    
=0   +     - (1-δ)  +       

   
                                (  )          

  

    
=0   (   )    

   
  (    

 )(    )                  (24) 

  

    
=0          ,(      

 )       
       

    (   )-    (25) 

  

    
=0   =     

   
   ,   

  (   )  
 -       (26) 

 

3.1.6: Μακροχρόνια γενική ιςορροπία 

 

Μακροχρόνια το προϊόν κα φτάςει ςτο δυνθτικό του επίπεδο, εκεί δθλαδι  όπου όλοι οι 

παραγωγικοί ςυντελεςτζσ χρθςιμοποιοφνται πλιρωσ και αποτελεςματικά. υνεπϊσ,  το 

υπόδειγμα χάνει τθν  δυναμικι του διάςταςθ και γίνεται πλζον ςτατικό, αφοφ:  
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Επομζνωσ ,οι εξιςϊςεισ (17)-(26) ςτθν μακροχρόνια περίοδο κα γραφοφν ωσ εξισ: 

(  )  
  

 
             (   

 )               (   )  
  

 
    (17’) 

(18)⟹   
   

     
           (18’) 

(  )    
  

  
            (19’) 

(20) ⟹ 
 

 
 

  

    
        (20’)                                             

(21)⟹
   

   
 (   )      ,         

  (    )      (   )(  

  )   ,  
  (   )  -     (   

 )     -     (21’) 

(22)⟹
  

 
   (   )     

       ,   (   
 )(   )           (  

                )   (    )(   )    ,  
  (   )  -  -        (   ) 

(23)⟹C +δK+                                                      (   )          

(24)⟹  (   )   
    (    )(   )             (24’) 

(25)⟹
 

 
       (    )                              (25’) 

(26)⟹g =         ,    (   )  -     (26’) 

τθν μακροχρόνια ανταγωνιςτικι ιςορροπία ζχουμε 9 εξιςϊςεισ με 6 αγνϊςτουσ (C, K, l, g, 

      ), δεδομζνων των τελεςτϊν τθσ λαγραηιανισ και των παραμζτρων                   . 

Λφνοντασ τισ παραπάνω εξιςϊςεισ ζχουμε ότι: 

 (17’),(25’)   
    

    (           )
                (27) 

(20’)   
      

         
        (28) 
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(19’),(27)   
  

  
 

    

    (           )
  (29) 

(18’)   
  

     
     (30) 

Δ   ρώντ ς   τά μέ η τ ς (   ) ( 5 )  

 (1-  )  
 (      )

  (      )

(  ) (  ) (  )
⇒          

     

  
  
 ,

    

    (           )
-

.
  
  
  /0

  
  
 

    

    (           )
1 

  
     

 
(      )

  
          (31) 

(24’)
(  ) (  ) (  )
⇒         (1-  )  

      

  (   )(      )

(  ) (  ) (  )
⇒          

     

  
  
 0

    

    (           )
1

.
  
  
  /0

  
  
 

    

    (           )
1 

  
     

 
     

  (   )
             (32) 

Οι παραπάνω εξιςϊςεισ περιγράφουν το βζλτιςτο επίπεδο για κάκε μία από τισ άγνωςτεσ 

μεταβλθτζσ του υποδείγματοσ ,υπό τουσ ακόλουκουσ τζςςερισ περιοριςμοφσ : 

C +δK+                 

   (   )   
    (    )(   )              

 

 
       (    )                               

g =         ,    (   )  -   

 

Ωςτόςο, οι εξιςϊςεισ (27) ζωσ (32) που περιγράφουν τθν άριςτθ οικονομικι πολιτικι 

διαφοροποιοφνται ςτθν περίπτωςθ ενόσ ενιαίου φορολογικοφ ςυςτιματοσ. 
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3.2:Τπόδειγμα οικονομικόσ  μεγϋθυνςησ με ενιαύουσ φορολογικούσ 

ςυντελεςτϋσ 

  

τθν ενότθτα 3.1 μελετιςαμε τθν ςυμπεριφορά των νοικοκυριϊν, των επιχειριςεων και τθσ 

κυβζρνθςθσ ςε ζνα υπόδειγμα οικονομικισ μεγζκυνςθσ, κεωρϊντασ διαφορετικοφσ 

φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ για κάκε πθγι ειςοδιματοσ. Πλζον, κα επαναλάβουμε τθν 

ανάλυςθ τθσ άριςτθσ φορολογικισ πολιτικισ, αλλά με τθν υπόκεςθ ότι υπάρχει ζνασ 

ενιαίοσ ςυντελεςτισ  για το ςυνολικό ειςόδθμα, ανεξάρτθτα από τθν πθγι προζλευςισ του. 

3.2.1: Το πρόβλημα των νοικοκυριών  

 

Όπωσ και ςτθν περίπτωςθ των διακριτϊν φορολογικϊν ςυντελεςτϊν που εξετάςαμε 

παραπάνω, υποκζτουμε ότι τα νοικοκυριά παρουςιάηουν ομοιογζνεια ωσ προσ τισ 

προτιμιςεισ τουσ και ότι θ  χρθςιμότθτά τουσ ςχετίηεται με τισ ϊρεσ ανάπαυςθσ(1-lt) και με 

τθν κατανάλωςθ τόςο ιδιωτικϊν(Ct),όςο και δθμοςίων αγακϊν(gt). Επιπλζον, τα νοικοκυριά 

ειςπράττουν μιςκοφσ(Wt), προςόδουσ(rt) και μερίςματα(dt) ωσ αμοιβι για τθν εργαςία(lt) 

και το κεφάλαιο(Kt) που διακζτουν ςτισ επιχειριςεισ, προκειμζνου αυτζσ να παραγάγουν. 

ε αντίκεςθ, όμωσ, με τθν προθγοφμενθ περίπτωςθ, πλζον τα ειςοδιματά τουσ 

φορολογοφνται με τον ίδιο ςυντελεςτι (  
 ) , ανεξαρτιτωσ αν προζρχονται από τθν εργαςία 

ι από τθν κατοχι κεφαλαίου. Κφριοσ ςκοπόσ των νοικοκυριϊν εξακολουκεί να είναι θ 

μεγιςτοποίθςθ τθσ διαχρονικισ τουσ ευθμερίασ, λαμβάνοντασ ταυτόχρονα υπόψθ και τον 

ειςοδθματικό τουσ περιοριςμό. Ζτςι, θ αλγεβρικι μορφι του προβλιματοσ είναι θ εξισ: 

   
           

  ∑  ,              (    )          -

 

   

 

                          Subject to:    +     - (1-δ)   =(    
 )(          )+      , 

όπου   ,             είναι παράμετροι που εκφράηουν τθ ςθμαςία  τθσ κατανάλωςθσ, τθσ 

ςχόλθσ και των δθμοςίων αγακϊν, αντίςτοιχα, ςτθ ςυνολικι ευθμερία. Επιπλζον το β 

παίρνει τιμζσ μεταξφ 0 και 1 και δεδομζνου του άπειρου χρονικοφ ορίηοντα 

αντιπροςωπεφει το ενδιαφζρον των νοικοκυριϊν για το μζλλον ςε ςχζςθ με το παρόν. 

Επομζνωσ, θ λαγραηιανι ςυνάρτθςθ του παραπάνω προβλιματοσ μεγιςτοποίθςθσ είναι θ 

ακόλουκθ : 
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  ∑  ,              (    )             ,(    
 )(          )     

 

   

           (   )  - - 

 

Από τισ ςυνκικεσ πρϊτθσ τάξθσ ωσ προσ   ,    και      λαμβάνουμε τισ παρακάτω 

εξιςϊςεισ: 

  

   
      

  

  
                                     (33) 

  

   
       (    

 )  
   

    
              (34) 

  

     
           [(      

 )     (   )]                      (35) 

  

   
     +     - (1-δ)   =(    

 )(          )            (36) 

Από (33),(34) ζχουμε ότι :       (    
 )(    )                    (37) 

Και από (33),(35):          [(      
 )     (   )]              (38) 

 

3.2.2: Το πρόβλημα των επιχειρήςεων 

 

Οι επιχειριςεισ ενδιαφζρονται να μεγιςτοποιιςουν τα κζρδθ τουσ και παράγουν 

προϊόν με βάςθ μία ςυνάρτθςθ παραγωγισ τθσ μορφισ Cobb-Douglas,      
   
    

,χρθςιμοποιϊντασ το κεφάλαιο και τθν εργαςία που προςφζρουν τα νοικοκυριά. Ωσ 

αντάλλαγμα, αμείβουν τουσ παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ με μιςκοφσ(  ) και 

προςόδουσ (  ). Τποκζτοντασ πωσ θ οικονομία που μελετάμε, απαρτίηεται από 

όμοιεσ επιχειριςεισ που ζχουν τισ ίδιεσ ςυναρτιςεισ παραγωγισ και κόςτουσ, το 

πρόβλθμα μεγιςτοποίθςθσ των κερδϊν είναι: 

             -    -        (39)    

Παίρνοντασ τισ ςυνκικεσ πρϊτθσ τάξθσ ωσ προσ         προκφπτουν οι εξιςϊςεισ: 
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      (   )    

   
              (40) 

   

   
           

     
                       (41) 

(39)
(  ) (  )
⇒                               (42) 

 

3.2.3:Ο ρόλοσ του Κράτουσ 

 

Η Κυβζρνθςθ προκειμζνου να ςυλλζξει πόρουσ για να μπορζςει να χρθματοδοτιςει τισ 

δθμόςιεσ δαπάνεσ τθσ φορολογεί τόςο το ειςόδθμα των νοικοκυριϊν, όςο και τα κζρδθ των 

επιχειριςεων. Ενϊ ςτθν περίπτωςθ που μελετιςαμε παραπάνω είχαμε κεωριςει 

διακριτοφσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ για το ειςόδθμα που προζρχεται από εργαςία και 

κεφάλαιο, πλζον κα κεωριςουμε ζνα ενιαίο φορολογικό ςφςτθμα. Ειδικότερα, το κράτοσ 

κζτει φορολογικό ςυντελεςτι   
  , ο οποίοσ είναι κοινόσ για όλα τα ειςοδιματα, 

ανεξαρτιτωσ τθσ πθγισ προελεφςεϊσ τουσ. Με τθν παραδοχι ότι τα ζςοδα του 

κράτουσ προζρχονται αποκλειςτικά από τθν επιβλθκείςα φορολογία και ότι το 

κράτοσ δεν αποταμιεφει, αλλά δαπανά τουσ οικονομικοφσ του πόρουσ για τθν 

παροχι των δθμοςίων αγακϊν, ο ειςοδθματικόσ περιοριςμόσ τθσ κυβζρνθςθσ είναι 

ο ακόλουκοσ: 

     
   ,          -            (43) 

 

3.2.4: Ανταγωνιςτική Ιςορροπία 

 

ε κατάςταςθ ιςορροπίασ κα πρζπει όλεσ οι αγορζσ να «εκκακαρίηουν». Ειδικότερα, το 

κράτοσ κα πρζπει να διαμορφϊςει ζνα φορολογικό ςφςτθμα που κα αποδϊςει τα 

υψθλότερα δυνατά ζςοδα και τα νοικοκυριά να επιλζξουν τθν άριςτθ ποςότθτα αγακϊν 

που κα καταναλϊςουν προκειμζνου να μεγιςτοποιιςουν τθ διαχρονικι τουσ ευθμερία, 

δεδομζνου του ειςοδθματικοφ τουσ περιοριςμοφ. Επιπλζον, οι επιχειριςεισ καλοφνται να 

αποφαςίςουν τον  βζλτιςτο ςυνδυαςμό κεφαλαίου και εργαςίασ που απαιτείται για τθν 

παραγωγι του προϊόντοσ και ο οποίοσ κα τουσ εξαςφαλίςει τα μζγιςτα κζρδθ. 
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υνοψίηοντασ τα παραπάνω και προςκζτοντασ κατά μζλθ τισ (36) και (43), καταλιγουμε 

ςτισ παρακάτω εξιςϊςεισ: 

(36)+(43)
(  )
⇒     +     - (1-δ)   +  =    

   
           (44) 

(38)
(  )
⇒            [(      

 )       
       

     (   )]      (45) 

(37)
(  )
⇒      (   )    

   
  (    

 )(    )                    (46) 

(43)
(  ) (  )
⇒          

     
   
               (47)  

 

3.2.5: Άριςτη οικονομική πολιτική  

 

Δεδομζνων των ανωτζρω εξιςϊςεων,(44),(45),(46) και (47), που περιγράφουν τθν 

ανταγωνιςτικι ιςορροπία και λαμβάνοντασ υπ όψιν ότι τα νοικοκυριά επικυμοφν τθ 

μεγιςτοποίθςθ τθσ διαχρονικισ τουσ ευθμερίασ, οδθγοφμαςτε ςτο ακόλουκο πρόβλθμα: 

  

      ∑  ,              (    )          -

 

   

 

 Subject to: (44),(45),(46),(47) 

          

  ∑  0              (    )          

 

   

    ,   
   
              (   )     -

     {    [(      
 )       

       
     (   )]

     }    [    (   )   
   
  (    

 )(    )       ]

    ,  
     

   
      -1 

 

Από τισ ςυνκικεσ πρϊτθσ τάξθσ, ζχουμε ότι:  
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          (      

 )      
       

        (   )         
     

 
        (48) 

  

   
      

   

        
          (49) 

  

     
              (   )        

       
   2      (   )    

  (      
 )  

                                           (    )(      
 )

(      )

    
           

 3     (50) 

  

   
   

   

    
    (   )   

   
         (1- )   

   
  (    

 )(   
      )  

                      (   )  
    

   
             (   )    

     
  (    

 )    (5 ) 

  

   
           (   )(    )  

                   
                    (52) 

  

    
             (   )         

   
                               (53) 

  

    
            [(      

 )     (   )]                                 (54) 

  

    
         (    

 )(    )                                                      (55) 

  

    
        

     
   
                                        (56)  

 

3.2.6: Μακροχρόνια Γενική Ιςορροπία 

 

τθ μακροχρόνια περίοδο κεωροφμε ότι δεν γίνεται ςπατάλθ οικονομικϊν πόρων ,  ότι όλοι 

οι παραγωγικοί ςυντελεςτζσ χρθςιμοποιοφνται πλιρωσ αποτελεςματικά και ότι το προϊόν 

φτάνει ςτο δυνθτικό του επίπεδο. Ζτςι , το υπόδειγμα παφει πλζον να είναι δυναμικό και 

μετατρζπεται ςε ςτατικό. Επομζνωσ, κα ιςχφει ότι: 
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Και οι εξιςϊςεισ (48) ζωσ (56) κα αλλάξουν : 

(48)  
  

 
        .   

 
/              (   )        

  

 
        (48’) 

(49)   
   

      
          (49’) 

(5 )    (   (   ))   α  
         2    (   ) 

  .    /      

                                                             (   ).   
 /
(   )

 
      

 
3      (50’) 

(51) 
   

   
   (   )  

            (1- )        .    /(          )   

  (   ) 
            (   )   

      (    )    (5  ) 

(5 )       (   )(   ) 
        

                 (52’) 

(5 )                                                         (53’) 

(5 )            (    )  
 

 
                            (54’) 

(55)      (   )  
      (    )(   )              (55’) 

(5 )                                                             (56’)  

υνδυάηοντασ τισ παραπάνω εξιςϊςεισ ζχουμε ότι: 

(48’),(54’) C=
   

    (          )
          (  57) 

(54’),(55’)⟹
 

 
=
  

  
 
(   ) (   (   ))

  
 
(   )

 
    (58) 
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(52’),(58)⟹   [
    (   ) (   (   ))        (   )

          (   ) (   (   ))        (   )
]       (59) 

(58)
(  )
⇒    

  [    (   )(              (   ))]

  (   )(      ),    (          )-
                     (60) 

(51’)
(   )(   )
⇒           

    (          )

   
 
     

  
 

 
          

       (   )(      )            (   )
 

 
     

     (   )(      )          (   )
 
   (   )

    
 

 2
  (      )

 
 

  

     
 
    (          )

    
3        (61) 

 Οι εξιςϊςεισ (57) ζωσ (61), περιγράφουν τθ βζλτιςτθ οικονομικι πολιτικι όταν 

εφαρμόηεται ζνα ενιαίο ςφςτθμα φορολόγθςθσ και δείχνουν τισ άριςτεσ τιμζσ των 

παραμζτρων υπό  τθν προχπόκεςθ ότι γίνονται ςεβαςτοί οι παρακάτω περιοριςμοί: 

                                                      

          (    )  
 

 
                          

  (   )  
      (    )(   )             

                                        

 

3.3:Αριθμητικό λύςη των υποδειγμϊτων των ενοτότων 3.1 και 3.2 
 

   Με βάςθ τθν ανάλυςθ που ζγινε ςτισ ενότθτεσ 3.1 και 3.2 καταλιξαμε ςτισ εξιςϊςεισ που 

περιγράφουν τθν άριςτθ οικονομικι πολιτικι, δεδομζνων των ςυντελεςτϊν φορολογίασ 

που υπάρχουν ςε κάκε περίπτωςθ. Ωςτόςο, τα ςυςτιματα εξιςϊςεων που 

δθμιουργικθκαν είναι μθ γραμμικά και γι αυτό το λόγο δεν μποροφν να επιλυκοφν 

αναλυτικά. Ωσ εκ τοφτου, κα προςφφγουμε ςτθ χριςθ αρικμθτικισ ανάλυςθσ προκειμζνου 

να ζχουμε μια πλθρζςτερθ εικόνα και να οδθγθκοφμε ςε οριςμζνα ςυμπεράςματα. Ζτςι, κα 
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κζςουμε τιμζσ ςτισ παραμζτρουσ του βαςικοφ ςεναρίου μασ, όπωσ παρουςιάηονται ςτον 

Πίνακα 2 που ακολουκεί . 

 

3.3.1: Βαςική παραμετροποίηςη 

  

το μακθματικό υπόδειγμα που μελετάμε, καταλιξαμε ςτισ εξιςϊςεισ που περιγράφουν 

τθν μακροχρόνια ανταγωνιςτικι ιςορροπία και ςτισ οποίεσ οι βαςικζσ μεταβλθτζσ είναι 

εκφραςμζνεσ μόνο ωσ ςυνάρτθςθ των παραμζτρων. Για να βροφμε, λοιπόν, τισ  βζλτιςτεσ 

τιμζσ των μεταβλθτϊν κα χρειαςτεί πρϊτα να δϊςουμε τιμζσ ςτισ παραμζτρουσ.  

Πίνακασ 2: Σιμζσ Παραμζτρων ςτην περίπτωςη του Ενιαίου Φορολογικοφ υντελεςτή( Βαςικό ενάριο) 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΗ 

β υντελεςτισ χρονικισ προεξόφλθςθσ 0.9 

   
Εκφράηει τθ ςθμαςία τθσ ιδιωτικισ  

κατανάλωςθσ ςτθν ςυνολικι ευθμερία 
0.35 

    
Εκφράηει τθ ςθμαςία του ελεφκερου 

χρόνου  ςτθν ςυνολικι ευθμερία 
0.6 

    
Εκφράηει τθ ςθμαςία των δθμοςίων 

αγακϊν ςτθν ςυνολικι ευθμερία 
0.05 

δ 
υντελεςτισ απόςβεςθσ του φυςικοφ 

κεφαλαίου 
0.05 

Α 
Εκφράηει τθν παραγωγικότθτα των 

ςυντελεςτϊν παραγωγισ ςτθν 
ςυνάρτθςθ παραγωγισ 

2.5 

α 
Οριακι παραγωγικότθτα του φυςικοφ 

κεφαλαίου 
0.35 

 

       Ειδικότερα, θ τιμι του ςυντελεςτι χρονικισ προεξόφλθςθσ είναι 0.9, γεγονόσ που 

δθλϊνει ότι τα νοικοκυριά ενδιαφζρονται αρκετά για τθν μελλοντικι τουσ ευθμερία ςε 

ςχζςθ με τθν ςθμερινι και ταυτόχρονα ικανοποιείται ο περιοριςμόσ 0 < β < 1. Ο ίδιοσ 

περιοριςμόσ ικανοποιείται και για τισ παραμζτρουσ α και δ, που πιραν τιμζσ 0.35 και 0.05, 

αντίςτοιχα. Επιπλζον, βλζποντασ ςτον Πίνακα 2 τισ τιμζσ των παραμζτρων              που 

εκφράηουν τθ ςθμαςία τθσ κατανάλωςθσ, τθσ ςχόλθσ και των δθμοςίων αγακϊν ςτθν 

ςυνολικι ευθμερία και παρατθρϊντασ ότι   >  >   , ςυμπεραίνουμε ότι τα άτομα 

νοιάηονται περιςςότερο για τον ελεφκερο χρόνο τουσ, λιγότερο για τθν ιδιωτικι 

κατανάλωςθ και ακόμθ πιο λίγο για τα δθμόςια αγακά. Καταλθκτικά, αξίηει να ςθμειωκεί 

ότι επιλζξαμε τισ ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ για τισ παραμζτρουσ α, β , δ,              , διότι 
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ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςτθν ςχετικι βιβλιογραφία και θ παράμετροσ Α πιρε τιμι 2.5, ϊςτε 

να υπάρχει κετικι προςφορά εργαςίασ. 

 

3.3.2: Αριθμητική λύςη μακροχρόνιασ ανταγωνιςτικήσ ιςορροπίασ του 

υποδείγματοσ με ενιαία φορολόγηςη όλων των πηγών ειςοδήματοσ   

 

Με βάςθ, λοιπόν, τισ τιμζσ των παραμζτρων που παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 2 και 

λφνοντασ τισ εξιςϊςεισ τθσ μακροχρόνιασ γενικισ ιςορροπίασ προκφπτει ο Πίνακασ 3, όπου 

απεικονίηονται οι βζλτιςτεσ τιμζσ που κα λάβουν οι μεταβλθτζσ του υποδείγματοσ. 

φμφωνα με τα αποτελζςματα του Πίνακα 3,θ λφςθ φαίνεται να είναι λογικι και καλά 

οριςμζνθ, αφοφ οι ϊρεσ εργαςίασ  είναι κετικό μζγεκοσ και περίπου ίςο με το ζνα τρίτο του 

διακζςιμου χρόνου. Ακόμθ, θ κατανάλωςθ τόςο των ιδιωτικϊν, όςο και των δθμοςίων 

αγακϊν είναι κετικι, όπωσ άλλωςτε το φυςικό κεφάλαιο, το προϊόν και οι αμοιβζσ των 

παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν. Επιπλζον, ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ του ειςοδιματοσ 

ικανοποιεί τον περιοριςμό  0<  <1 και το αρνθτικό πρόςθμο τθσ ευθμερίασ δικαιολογείται 

από τθν φπαρξθ λογαρίκμων. 

Πίνακασ3: Αριθμητική Λφςη Μακροχρόνιασ Γενικήσ Ιςορροπίασ ςτην περίπτςη του ενιαίου φορολογικοφ 
ςυντελεςτή (Βαςικό ςεναρίο) 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΗ 

C 
Εκφράηει το μζγεκοσ τθσ 
ιδιωτικισ κατανάλωςθσ 

0.6832 

l 
Ώρεσ εργαςίασ των 

νοικοκυριϊν 
0.2984 

g 
Ποςότθτα του δθμοςίου 

αγακοφ 
0.5953 

K 
Σο φυςικό κεφάλαιο που 

χρθςιμοποιείται ςτθν 
παραγωγι 

1.6650 

Y 
Σο παραγόμενο προϊόν ςτθν 

οικονομία 
1.3617 

w 
Αμοιβι των εργαηομζνων 

(μιςκόσ) 
2.9659 

r 
Απόδοςθ του φυςικοφ 

κεφαλαίου 
0.2862 

U υνολικι ευθμερία  -0.3720 

     

Φορολογικόσ ςυντελεςτισ 
επί του ςυνολικοφ 
ειςοδιματοσ των 

νοικοκυριϊν  

0.4372 
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3.3.3: Συγκριτική ςτατική ανάλυςη ςε μεταβολέσ του    ςτην περίπτωςη τησ 

ενιαίασ φορολόγηςησ 

 

       τθ ςυνζχεια, κζλοντασ να εξετάςουμε τθν ςθμαςία των δθμοςίων αγακϊν για τθν 

ευθμερία των νοικοκυριϊν και το πϊσ κα μεταβλθκοφν οι άριςτεσ τιμζσ των μεταβλθτϊν 

εάν αλλάξει το ενδιαφζρον των ατόμων για τα δθμόςια αγακά, κα επιλζξουμε 

διαφορετικζσ τιμζσ για τθν παράμετρο    και τα αποτελζςματα φαίνονται ςτον Πίνακα 4. 

Αρχικά, κα υποκζςουμε πωσ θ παράμετροσ    που δθλϊνει τθ ςθμαςία του ελεφκερου 

χρόνου παραμζνει ςτακερι και ίςθ με 0.6, ότι οι       και    ακροίηουν ςτθν μονάδα  και 

ότι θ παράμετροσ    μπορεί να πάρει τιμι είτε 0.1 είτε 0.15.  

Πίνακασ 4: Αριθμητική Λφςη Μακροχρόνιασ Γενικήσ Ιςορροπίασ για διαφορετικζσ τιμζσ τησ παραμζτρου    

 

Παρατθροφμε πωσ όταν θ τιμι τθσ    αυξθκεί και από 0.05 γίνει 0.1 ι 0.15, δθλαδι όςο 

περιςςότερο ενδιαφζρονται τα άτομα για το δθμόςιο αγακό, τόςο κα μειωκοφν τα μεγζκθ 

τθσ ιδιωτικισ κατανάλωςθσ(C), των ωρϊν εργαςίασ(l), τθσ κατανάλωςθσ δθμοςίων 

αγακϊν(g) και του φυςικοφ κεφαλαίου(k).Επίςθσ, κα παράγεται λιγότερο προϊόν ςτθν 

οικονομία, μιασ και μειϊκθκε θ ειςροι τθσ εργαςίασ και του φυςικοφ κεφαλαίου , που 

αποτελοφν τουσ παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ. Όςον αφορά τισ αμοιβζσ των ςυντελεςτϊν 

παραγωγισ, βλζπουμε ότι θ αφξθςθ του      προκαλεί αντίκετεσ μεταβολζσ ςτο επιτόκιο(r) 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ    =0.05,(    =0.35)          =0.1,(    =0.3)          =0.15,(    =0.25) 

C 0.6832 0.5312 0.4774 

l 0.2984 0.2672 0.2330 

g 0.5953 0.5645 0.4872 

k 1.6650 1.2947 1.1634 

Y 1.3617 1.1605 1.0228 

w 2.9659 2.8231 2.8528 

r 0.2862 0.3137 0.3077 

U -0.3720 -0.4335 -0.4519 

     0.4372 0.4864 0.4764 
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και ςτον μιςκό(w), αφοφ θ τιμι του πρϊτου αυξάνεται και του δεφτερου μειϊνεται. Εν 

κατακλείδι, θ αφξθςθ τθσ ςθμαςίασ των δθμοςίων αγακϊν οδθγεί ςε μεγαλφτερεσ 

απϊλειεσ κοινωνικισ ευθμερίασ και ςε υψθλότερο φορολογικό ςυντελεςτι. Ωςτόςο, θ 

παράγωγοσ του φόρου ωσ προσ τθν παράμετρο    δεν είναι  μονοτονικι ςυνάρτθςθ, 

εφόςον ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ αυξικθκε όταν το     πιρε τιμι 0.1 από 0.05 και 

μειϊκθκε όταν θ τιμι του     από 0.1 ζγινε 0.15, όπωσ φαίνεται και ςτον παραπάνω 

πίνακα. 

 

3.3.4: Αριθμητική λύςη μακροχρόνιασ ανταγωνιςτικήσ ιςορροπίασ του 

υποδείγματοσ με διακριτούσ φορολογικούσ ςυντελεςτέσ για κάθε πηγή  

ειςοδήματοσ  

 

       Πζρα από το βαςικό ςενάριο του ενιαίου φορολογικοφ ςυςτιματοσ, κα 

προςπακιςουμε να λφςουμε αρικμθτικά και τθν περίπτωςθ όπου το ειςόδθμα των 

νοικοκυριϊν υπόκειται ςε διακριτοφσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ , ανάλογα με τθν πθγι 

από τθν οποία προζρχεται. Ζτςι , το ειςόδθμα από εργαςία φορολογείται με ςυντελεςτι     

και το ειςόδθμα των κεφαλαιοφχων με   . Δεδομζνου ότι και ςτο υπόδειγμα τθσ διακριτισ 

φορολογίασ, ζχουμε ακριβϊσ τισ ίδιεσ αρικμθτικζσ παραμζτρουσ, οι τιμζσ τουσ κα 

παραμείνουν ίδιεσ με αυτζσ του βαςικοφ ςεναρίου, ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ ςφγκριςθ 

των δφο φορολογικϊν ςυςτθμάτων .Βάςει, λοιπόν, των τιμϊν αυτϊν και των εξιςϊςεων τθσ 

μακροχρόνιασ γενικισ ιςορροπίασ κα βροφμε τισ άριςτεσ τιμζσ των μεταβλθτϊν (Πίνακασ 5). 

Με βάςθ τον πίνακα που ακολουκεί, βλζπουμε ότι και ςτθν  περίπτωςθ του διακριτοφ 

φορολογικοφ ςυςτιματοσ, θ αρικμθτικι λφςθ του υποδείγματοσ φαίνεται να είναι καλά 

οριςμζνθ και οι άριςτεσ τιμζσ των μεταβλθτϊν λογικζσ. Πιο ςυγκεκριμζνα θ κατανάλωςθ, 

τα δθμόςια αγακά, το φυςικό κεφάλαιο , το παραγόμενο προϊόν και οι αμοιβζσ των 

ςυντελεςτϊν παραγωγισ είναι κετικζσ ποςότθτεσ. Ακόμθ , θ προςφορά εργαςίασ, παρόλο 

που ζχει ελαττωκεί ςε ςχζςθ με πριν, παραμζνει κετικι και μικρότερθ τθσ μονάδασ. Όςον 

αφορά τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ, παρατθροφμε ότι ο ςυντελεςτισ για το ειςόδθμα 

από εργαςία είναι κετικόσ και  0 <    < 1, ενϊ ο ςυντελεςτισ για το κεφάλαιο είναι 

αρνθτικόσ. Όπωσ αναφζρει και ο Judd (2003)  ςε ζρευνα του, ο αρνθτικόσ ςυντελεςτισ 

ςθμαίνει πωσ θ κυβζρνθςθ επιλζγει να επιδοτιςει τθ ςυςςϊρευςθ κεφαλαίου, κυρίωσ ςε 

αγορζσ με μονοπωλιακι δφναμθ. Πολλζσ επιχειριςεισ πουλάνε κεφάλαιο και εξοπλιςμό ςε 

κάποιεσ άλλεσ, προκειμζνου οι τελευταίεσ να παράγουν. Όταν οι επιχειριςεισ αυτζσ ζχουν 

μονοπωλιακι δφναμθ, κα επιλζξουν να χρεϊςουν τιμι για το κεφάλαιο μεγαλφτερθ από το 
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οριακό κόςτοσ και κάτι τζτοιο κα λειτουργιςει ςαν φόροσ ςτα ενδιάμεςα αγακά, 

προκαλϊντασ ςτρεβλϊςεισ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία. Η κυβζρνθςθ, λοιπόν , επιλζγει να 

επιδοτιςει το κεφάλαιο, με ςκοπό να μειωκεί θ μονοπωλιακι δφναμθ και να οδθγθκεί θ 

οικονομία ςε κατάςταςθ τζλειου ανταγωνιςμοφ.   

Πίνακασ 5:Αριθμητική Λφςη Μακροχρόνιασ Γενικήσ Ιςορροπίασ με Διακριτή Φορολογία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΗ 

C 
Εκφράηει το μζγεκοσ τθσ 
ιδιωτικισ κατανάλωςθσ 

0.4481 

l 
Ώρεσ εργαςίασ των 

νοικοκυριϊν 
0.0698 

g 
Ποςότθτα του δθμοςίου 

αγακοφ 
0.0640 

K 
Σο φυςικό κεφάλαιο που 

χρθςιμοποιείται ςτθν 
παραγωγι 

3.5139 

Y 
Σο παραγόμενο προϊόν ςτθν 

οικονομία 
0.6878 

w 
Αμοιβι των εργαηομζνων 

(μιςκόσ) 
6.4054 

r 
Απόδοςθ του φυςικοφ 

κεφαλαίου 
0.0685 

U υνολικι ευθμερία  -0.4618 

     
Φορολογικόσ ςυντελεςτισ 

για το ειςόδθμα των 
κεφαλαιοφχων 

-1.3518 

     
Φορολογικόσ ςυντελεςτισ 

για το ειςόδθμα από 
εργαςία 

0.8711 



[42] 
 

3.3.5: Συγκριτική ςτατική ανάλυςη ςε μεταβολέσ του    ςτην περίπτωςη των 

διακριτών φορολογικών ςυντελεςτών για κάθε πηγή ειςοδήματοσ 

  

τθ ςυνζχεια , κα μεταβάλλουμε ,όπωσ και πριν, τθν τιμι τθσ παραμζτρου      για να δοφμε 

πωσ κα αντιδράςουν τα νοικοκυριά, οι επιχειριςεισ και το κράτοσ εάν αλλάξει το 

ενδιαφζρον των ατόμων για κατανάλωςθ των δθμοςίων αγακϊν και τα αποτελζςματα 

φαίνονται ςτον Πίνακα 6.  

 

Πίνακασ 6: Αριθμητική Λφςη Μακροχρόνιασ Γενικήσ Ιςορροπίασ για διαφορετικζσ τιμζσ τησ παραμζτρου    
ςτην περίπτωςη τησ διακριτήσ φορολογίασ 

 

     φμφωνα με τον παραπάνω πίνακα όςο αυξάνεται θ τιμι τθσ     , τόςο κα αυξθκοφν οι 

ϊρεσ εργαςίασ, θ κατανάλωςθ ιδιωτικϊν και δθμοςίων αγακϊν, το προϊόν που παράγεται 

ςτθν οικονομία, το επιτόκιο και θ ςυνολικι ευθμερία. Παρατθροφμε ότι ςτθν περίπτωςθ 

τθσ διακριτισ φορολογίασ θ κατανάλωςθ, οι ϊρεσ εργαςίασ, τα δθμόςια αγακά και θ 

ςυνολικι ευθμερία παρουςιάηουν κετικι ςυςχζτιςθ με τθν παράμετρο     , ςε αντίκεςθ με 

το υπόδειγμα τθσ ενιαίασ φορολογίασ όπου τα μεγζκθ αυτά μειϊνονταν όςο αυξανόταν το 

ενδιαφζρον των ατόμων για δθμόςια κατανάλωςθ. Ακόμθ, το φυςικό κεφάλαιο δεν είναι 

μονοτονικι ςυνάρτθςθ τθσ     και ενϊ αρχικά αυξάνεται, μετά ελαττϊνεται. Καταλθκτικά, 

όςον αφορά τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ βλζπουμε ότι το κεφάλαιο αρχικά 

επιδοτοφταν και μετά φορολογικθκε με ςυντελεςτι 0.0459, ενϊ ο ςυντελεςτισ 

φορολογίασ τθσ εργαςίασ μειϊκθκε. 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ    =0.05,(    =0.35)    =0.1,(    =0.3)    =0.15,(    =0.25)  

C 0.4481 0.5681 0.6692 

l 0.0698 0.1091 0.1970 

g 0.0640 0.1894 0.4015 

k 3.5139 3.8601 2.4759 

Y 0.6878 0.9505 1.1945 

w 6.4054 5.6607 3.9407 

r 0.0685 0.0862 0.1689 

U -0.4618 -0.4054 -0.3690 

     -1.3518 -0.8695 0.0459 

     0.8711 0.7747 0.4924 
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3.4: ύγκριςη μεταξύ τησ μακροχρόνιασ ανταγωνιςτικόσ 

ιςορροπύασ με ενιαύουσ και με διακριτούσ φορολογικούσ 

ςυντελεςτϋσ για κϊθε πηγό ειςοδόματοσ 

 

       Παρατθρϊντασ τουσ πίνακεσ 3 και 5, διαπιςτϊνουμε ότι τα επίπεδα τθσ ιδιωτικισ 

κατανάλωςθσ, των δθμοςίων αγακϊν, του παραγόμενου προϊόντοσ και του επιτοκίου είναι 

χαμθλότερα ςτθν περίπτωςθ όπου το ειςόδθμα φορολογείται με διακριτοφσ ςυντελεςτζσ. 

Ακόμθ,  ο ελεφκεροσ χρόνοσ αυξικθκε ςτθν περίπτωςθ αυτι ,μιασ και μειϊκθκαν οι ϊρεσ 

εργαςίασ. Αφξθςθ ςχετικά με το βαςικό ςενάριο παρουςίαςαν και το φυςικό κεφάλαιο που 

χρθςιμοποιείται ςτθν παραγωγι και θ αμοιβι των εργατϊν, πράγμα που ιταν λογικό να 

ςυμβεί από τθ ςτιγμι που οι ϊρεσ προςφοράσ εργαςίασ ελαττϊκθκαν. Οι παραπάνω 

παρατθριςεισ ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι θ ςυνολικι ευθμερία είναι μεγαλφτερθ όταν 

υπάρχει ζνασ κοινόσ ςυντελεςτισ φορολόγθςθσ του ειςοδιματοσ, οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα 

ότι ζνα ενιαίο φορολογικό ςφςτθμα είναι προτιμότερο από αυτό των διακριτϊν 

ςυντελεςτϊν. Ενϊ κα περίμενε κανείσ θ ευθμερία των νοικοκυριϊν να είναι υψθλότερθ 

ςτθν δεφτερθ περίπτωςθ, όπου θ κυβζρνθςθ επιδοτεί τθ ςυςςϊρευςθ κεφαλαίου, φαίνεται 

ότι κάτι τζτοιο δεν ιςχφει. Η κυβζρνθςθ  για να μπορζςει να χρθματοδοτιςει τισ δαπάνεσ 

τθσ για τθ χοριγθςθ των επιδοτιςεων και δεδομζνου ότι μπορεί να ςυλλζξει ζςοδα μόνο 

μζςω τθσ φορολογίασ του ειςοδιματοσ κα αναγκαςτεί να επιβάλλει ζναν αρκετά υψθλό 

ςυντελεςτι για το ειςόδθμα που κερδίηεται από τθν εργαςία. Αυτό ςτθ ςυνζχεια, 

ςτρεβλϊνει τα κίνθτρα των νοικοκυριϊν για προςφορά εργαςίασ και άμεςθ απόρροια τθσ 

μείωςθσ των ωρϊν εργαςίασ είναι και θ μείωςθ του παραγόμενου προϊόντοσ. Σζλοσ, 

παρατθροφμε ότι ςτθν περίπτωςθ ενόσ ενιαίου φορολογικοφ ςυςτιματοσ ,θ κατανάλωςθ, 

τα δθμόςια αγακά, οι ϊρεσ εργαςίασ, και θ ςυνολικι ευθμερία είναι αρνθτικά 

ςυςχετιηόμενα μεγζκθ με τθν παράμετρο     που δθλϊνει το ενδιαφζρον των ατόμων για 

τα δθμόςια αγακά, ςε αντίκεςθ με το υπόδειγμα τθσ διακριτισ φορολογίασ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

    φμφωνα με τθ  βιβλιογραφία  ςχετικά με τθν κεωρία τθσ άριςτθσ φορολογίασ και τθν 

μζχρι τϊρα ανάλυςθ, οδθγοφμαςτε ςε οριςμζνα βαςικά ςυμπεράςματα. Όςον αφορά τθ 

φορολογία του ειςοδιματοσ από εργαςία οι περιςςότεροι οικονομολόγοι κεωροφν ότι ο 

οριακόσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ για τα πιο υψθλά ειςοδιματα ςτθν οικονομία δεν κα 

πρζπει να είναι κετικόσ, γιατί δθμιουργεί αντικίνθτρα και μειϊνει τθν προςφορά εργαςίασ. 

Ωςτόςο, θ φορολόγθςθ του ειςοδιματοσ των εργατϊν κρίνεται πιο αποτελεςματικι από 

αυτι των κεφαλαιοφχων, κακϊσ θ φορολογία του κεφαλαίου αποκαρρφνει τθ ςυςςϊρευςι 

του και μακροχρόνια οδθγεί ςε ςυρρίκνωςθ τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ. 

     Εκτόσ από τθν  άμεςθ φορολογία ςτα ειςοδιματα, ζχει ιδιαίτερα μεγάλθ εφαρμογι και θ 

ζμμεςθ φορολογία ςτα προϊόντα. Πιο ςυγκεκριμζνα, παρατθρείται ότι ο φορολογικόσ 

ςυντελεςτισ κα πρζπει να είναι αντιςτρόφωσ ανάλογοσ τθσ ελαςτικότθτασ ηιτθςθσ και  

υψθλότεροι φόροι κα  επιβάλλονται ςτα προϊόντα με πιο ανελαςτικι ηιτθςθ, μιασ και οι 

καταναλωτζσ δεν κα μειϊςουν ςθμαντικά τθν ηθτοφμενθ ποςότθτα τουσ. Ακόμθ ζνα 

κριτιριο για τθν επιβολι φόρων αποτελεί θ ςχζςθ ςυμπλθρωματικότθτασ που 

παρουςιάηουν τα προϊόντα με τον ελεφκερο χρόνο, κακϊσ μζςω τθσ φορολογικισ πολιτικισ 

μποροφν να επθρεαςτοφν τα κίνθτρα των ατόμων για εργαςία. Η ζμμεςθ φορολογία κα 

πρζπει να εφαρμόηεται μόνο κατά τθν ςτιγμι πϊλθςθσ των προϊόντων ςτουσ τελικοφσ 

καταναλωτζσ και όχι ςτα ενδιάμεςα ςτάδια παραγωγισ, γιατί κα δθμιουργθκοφν 

ςτρεβλϊςεισ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία.  

    Πζραν των παραπάνω, τα φορολογικά ςυςτιματα για να είναι αποτελεςματικά κα πρζπει  

λθφκεί υπόψθ και το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο λειτοφργει θ οικονομία. ε ζνα 

περιβάλλον όπου υπάρχει ζξαρςθ τθσ παραοικονομίασ , οι ςχεδιαςτζσ δθμοςιονομικισ 

πολιτικισ κα πρζπει να δθμιουργιςουν ζνα ςφςτθμα φορολογίασ ,το οποίο μζςω των 

κατάλλθλων ελζγχων και προςτίμων ςτουσ παραβάτεσ κα  περιορίηει τθν φοροδιαφυγι. 

Επιπλζον , ςε αγορζσ με μονοπωλιακι δφναμθ κρίνεται ότι θ φορολόγθςθ των μεριςμάτων 

κα εξαςφαλίςει τον επικυμθτό αρικμό επιχειριςεων, οδθγϊντασ τθν οικονομία ςε 

κατάςταςθ τζλειου ανταγωνιςμοφ. 

    Επιπλζον, αξίηει να γίνει αναφορά και ςτα ςυμπεράςματα που προζκυψαν από το 

μακθματικό υπόδειγμα το οποίο μελετιςαμε ςτο κεφάλαιο 3. Αςχολθκικαμε με ζνα 

υπόδειγμα οικονομικισ μεγζκυνςθσ με φορολόγθςθ του ειςοδιματοσ, διακρίνοντασ δφο 

περιπτϊςεισ. Αρχικά υποκζςαμε ότι οι προτιμιςεισ των ατόμων εξαρτϊνται από τθν 
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κατανάλωςθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν αγακϊν και ελεφκερου χρόνου. Ζπειτα, κεωριςαμε 

μια ςυνάρτθςθ παραγωγισ τθσ μορφισ Cobb-Douglas, όπου το κεφάλαιο και θ εργαςία 

προςφζρεται από τα νοικοκυριά και θ τεχνολογία είναι εξωγενϊσ οριςμζνθ. τθ ςυνζχεια 

καταςκευάςαμε δφο ςενάρια, αναλόγωσ αν  θ κυβζρνθςθ επιβάλλει ενιαίουσ ι διακριτοφσ 

φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ για κάκε πθγι ειςοδιματοσ. Λφνοντασ με αρικμθτικι ανάλυςθ 

τισ εξιςϊςεισ μακροχρόνιασ ανταγωνιςτικισ ιςορροπίασ ςε κάκε περίπτωςθ , καταλιξαμε 

ςτο ςυμπζραςμα ότι ζνα ενιαίο φορολογικό ςφςτθμα είναι προτιμότερο. Πιο ςυγκεκριμζνα, 

παρόλο που ςτθν περίπτωςθ των διακριτϊν φορολογικϊν ςυντελεςτϊν , θ κυβζρνθςθ 

επιδοτεί τθ ςυςςϊρευςθ κεφαλαίου, θ απϊλεια ςτθν κοινωνικι ευθμερία είναι 

εντονότερθ, κυρίωσ λόγω του υψθλοφ ςυντελεςτι φορολογίασ του ειςοδιματοσ από 

εργαςία. Επίςθσ θ κατανάλωςθ, το παραγόμενο προϊόν και το φυςικό κεφάλαιο είναι ςε 

χαμθλότερα επίπεδα από αυτά τθσ ενιαίασ φορολογίασ. Όςον αφορά, το ενδιαφζρον των 

ατόμων για τα δθμόςια αγακά, είδαμε ότι τα παραπάνω μεγζκθ κα αυξθκοφν, όταν 

αυξθκεί το      ςτο ςενάριο τθσ διακριτισ φορολόγθςθσ του ειςοδιματοσ, ενϊ ςτθν ενιαία 

κα κινθκοφν αντιςτρόφωσ ανάλογα.   

   Σζλοσ , αξίηει να ςθμειωκεί ότι το ηιτθμα τθσ άριςτθσ φορολογίασ είναι αρκετά 

πολφπλοκο και κάκε οικονομία κα πρζπει να χρθςιμοποιεί τα φορολογικά εργαλεία, 

ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ, το περιβάλλον και τουσ ςτόχουσ που κζλει να 

πετφχει.  
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