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Περίληψη
Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν τα εταιρικά φορολογικά έσοδα (ΕΦΕ) στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εξαρτημένη μεταβλητή. Ερευνήθηκε η
συσχέτισή τους με ένα πλήθος ανεξάρτητων μεταβλητών: των εταιρικών
φορολογικών συντελεστών, του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, του πληθυσμού, των
δημοσίων δαπανών, του δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης, του αριθμού
επιχειρήσεων

με

επιχειρήσεων

με

1

ή

10

περισσότερους
ή

υπαλλήλους,

περισσότερους

του

υπαλλήλους

αριθμού
και

των

κατασκευαστικών εταιρειών με 250 ή περισσότερους υπαλλήλους. Για τη
μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι γραμμικής και μη γραμμικής
παλινδρόμησης, μέθοδοι ελαχίστων τετραγώνων και ανάλυση κυρίων
συνιστωσών. Βρέθηκε σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ κατά κεφαλήν
ΑΕΠ

και

φορολογικών

βιβλιογραφία,

ενώ

εσόδων,

βρέθηκε

σε

αρνητική

συμφωνία
συσχέτιση

με
με

τη

διαθέσιμη

τον

αριθμό

επιχειρήσεων ενός και πλέον υπαλλήλων, και μη γραμμική συσχέτιση με
τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Επιπλέον, βρέθηκε έλλειψη συσχέτισης με
τις δημόσιες δαπάνες, και αρνητική συσχέτιση με τον πληθυσμό. Όλες οι
μελετημένες ανεξάρτητες μεταβλητές ως σύνολο βρέθηκε ότι καθορίζουν
σε μεγάλο βαθμό τα ΕΦΕ.

Λέξεις – Κλειδιά
Φορολογικά έσοδα, εταιρικά φορολογικά έσοδα, εταιρικοί φορολογικοί
συντελεστές, Ευρωπαϊκή Ένωση
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Abstract
This thesis studies the corporate tax revenues (CTR) as a percentage of
GDP in the countries of the European Union, and their dependency on a
number of factors: namely, corporate tax rates (CR), GDP per capita,
population,

public

spending

as

a

percentage

of

GDP,

Human

Development Index, and number of employer enterprises in total,
employer enterprises with at least 10 employees and manufacturing
companies with at least 250 employees. Statistical methods of linear and
polynomial regression, nonlinear least squares, and principal component
analysis were employed for the study. A clear correlation was found
between CTR and CR, GDP per capita, population and HDI; a mainly
negative correlation between CTR and small enterprises; a convex
parabolic correlation with medium-sized enterprises; a weak correlation
with public spending and large manufacturing enterprises.

Keywords
Corporate tax revenues, corporate tax rates, European Union
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα έσοδα από την εταιρική φορολόγηση είναι βασική πηγή εσόδων για το
κράτος σε κάθε χώρα. Από τι επηρεάζονται τα εταιρικά φορολογικά έσοδα;
Αυτό το ερώτημα θα πρέπει να απασχολεί κάθε κυβέρνηση καθώς
σχεδιάζει τη δημοσιονομική πολιτική της. Ενώ οι εταιρικοί φορολογικοί
συντελεστές είναι μία άμεση απόφαση της

εκάστοτε κυβέρνησης, τα

φορολογικά έσοδα είναι μία πιο έμμεση διαδικασία, που δεν είναι πάντα
προβλέψιμο το πόσα θα είναι στο τέλος ενός φορολογικού έτους. Ο
προσδιορισμός παραγόντων που δύνανται να επηρεάζουν τα εταιρικά
φορολογικά έσοδα (ΕΦΕ) στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι
το θέμα της παρούσας εργασίας.
Η διεθνής εμπειρία στο συγκεκριμένο πρόβλημα αφορά κυρίως τις χώρες
του ΟΟΣΑ, ή τις χώρες της ΕΕ αλλά είναι επικεντρωμένη κυρίως στους
εταιρικούς φορολογικούς συντελεστές. Όπου υπάρχει, η βιβλιογραφία για
τα ΕΦΕ δείχνει μία σαφή συσχέτιση με τους εταιρικούς φορολογικούς
συντελεστές (ΦΣ) και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εκτός άλλων.
Ο σκοπός αυτής της ΔΕ είναι να μελετηθούν με μεθόδους ανάλυσης
δεδομένων η σχέση μεταξύ ΕΦΕ ως εξαρτημένη μεταβλητή, και ένα
πλήθος διαφόρων οικονομικών, επιχειρηματικών και κοινωνικών δεικτών
ως ανεξάρτητες μεταβλητές.
Το κύριο συμπέρασμα της εργασίας είναι πως υπάρχουν ενδείξεις για
σαφή συσχέτιση ανάμεσα στα ΕΦΕ και τους εταιρικούς ΦΣ, το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ, τον πληθυσμό, τον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης, τον
αριθμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ενώ υπάρχει ασθενής
συσχέτιση με τις δημόσιες δαπάνες και τον αριθμό των μεγάλων
εταιρειών.

Αυτά

τα

συμπεράσματα

αποτελούν

επιβεβαίωση

των

αντίστοιχων ευρημάτων της βιβλιογραφίας στους μελετημένους τομείς
των ΦΣ και κατά κεφαλήν ΑΕΠ, και συνεισφορά στη βιβλιογραφία σε
λιγότερο

ή

καθόλου

μελετημένες

συσχετίσεις

(όλοι

οι

υπόλοιποι

παράγοντες).
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Οι περιορισμοί της εργασίας συνίστανται κυρίως στην μονοετή, και όχι
διαχρονική ανάλυση, που έλαβε χώρα. Ένας άλλος περιορισμός είναι στο
ότι η μονοετής ανάλυση αναφέρεται σε παλαιότερο του τρέχοντος έτους
(2019), λόγω του ότι ήταν το πιο πρόσφατο για το οποίο υπήρχαν πλήρη
στοιχεία για όλα τα σχετικά μεγέθη.
Η μεθοδολογία της εργασίας, συνοπτικά, συνίσταται πρώτον στη συλλογή
και ταξινόμηση των δεδομένων από επίσημες βάσεις δεδομένων όπως του
ΟΟΣΑ˙ δεύτερον, στη μονομεταβλητή ανάλυση των δεδομένων˙ τρίτον,
στη διμεταβλητή ανάλυση των δεδομένων με τη μέθοδο των μη
γραμμικών ελαχίστων τετραγώνων και πολυωνυμική παλινδρόμηση 1 ου,
2ου και 3ου βαθμού˙ τέταρτον, στην πολυμεταβλητή ανάλυση όλων των
παραμέτρων με χρήση της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών.
Τα κεφάλαια που ακολουθούν έχουν ως εξής: στο 2ο κεφάλαιο (η
παρούσα Εισαγωγή αποτελεί το 1ο κεφάλαιο) γίνεται μία ανασκόπηση της
θεωρίας της φορολογίας και της εταιρικής φορολογίας, της βιβλιογραφίας
πάνω στους εταιρικούς φορολογικούς συντελεστές, και της βιβλιογραφίας
πάνω στα εταιρικά φορολογικά έσοδα.
Στο

3ο

κεφάλαιο

γίνεται

μια

περιγραφή

της

μεθοδολογίας

που

ακολουθήθηκε, με έμφαση στη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και
την πολυωνυμική παρεμβολή. Περιγράφεται επίσης με σαφήνεια ο τρόπος
συλλογής των δεδομένων και οι σχετικές πηγές από όπου ελήφθησαν τα
δεδομένα.
Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα εμπειρικά δεδομένα,
αποτελέσματα και αναλύσεις. Όπως προαναφέρθηκε, γίνεται παρουσίαση
των μονομεταβλητών αναλύσεων, των διμεταβλητών αναλύσεων και της
πολυμεταβλητής ανάλυσης. Μαζί με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων,
γίνεται και συζήτηση για τη σημασία αυτών των αποτελεσμάτων και τα
συμπεράσματα που εξάρονται.
Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση των ευρημάτων και μία
αναφορά στα τελικά συμπεράσματα. Γίνεται επίσης αναφορά στις πιθανές
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επεκτάσεις της παρούσας εργασίας, και στην προοπτική που υπάρχει για
περαιτέρω έρευνα στο παρόν θέμα.
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2. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ – ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Στην ενότητα αυτή θα γίνει πρώτα μία επισκόπηση της θεωρίας της
φορολόγησης, με έμφαση στην εταιρική φορολογία, τους φορολογικούς
συντελεστές και τα φορολογικά έσοδα. Θα αναφερθούν οι παράγοντες
που έχουν βρεθεί πως επηρεάζουν τα φορολογικά έσοδα από την
υπάρχουσα βιβλιογραφία. Μέσω αυτής της ανασκόπησης, θα γίνει φανερή
η θέση αλλά και η συμβολή της εργασίας σε αυτήν τη βιβλιογραφία.

2.1 Φορολογία και Εταιρική Φορολογία
Σύμφωνα με την κλασική θεωρία της φορολογίας, οι φόροι είναι αναγκαίοι
σε μία οργανωμένη κοινωνία για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών όπως
εκπαίδευση, δρόμοι, υποδομές κτλ., τις οποίες γενικά δεν είναι πρακτικό
ή εφικτό να πληρώνουν οι πολίτες απευθείας (Butler, 2011). Όσον αφορά
τη φορολογία των πολιτών, ή φυσικών προσώπων, θεωρείται γενικά
δίκαιο οι φόροι να είναι όχι επίπεδοι, αλλά ανάλογοι του εισοδήματος του
φυσικού προσώπου.
Η εταιρική φορολογία γενικά εφαρμόζεται πάνω στα κέρδη μιας εταιρείας,
ή νομικού προσώπου. Σύμφωνα με την κλασική θεωρία της ελεύθερης
οικονομίας, αυτό είναι εγγενώς άδικο, καθότι το κέρδος μιας εταιρείας στο
τέλος μιας περιόδου χρήσης είναι αποτέλεσμα του ρίσκου, ή κινδύνου,
που ενέχει εξ ορισμού μία επιχειρηματική δραστηριότητα, και τα κέρδη θα
πρέπει να είναι ανταμοιβή για αυτό το ρίσκο (Butler, 2011). Κάποιοι
σύγχρονοι οικονομολόγοι επίσης θεωρούν την εταιρική φορολογία ως
αναχρονιστική. Σύμφωνα με αυτή την θεώρηση, η εταιρική φορολογία εν
τέλει βαραίνει φυσικά πρόσωπα, καθώς οι μέτοχοι μιας εταιρείας
φορολογούνται πάνω στα μερίσματα και στα κεφάλαιά τους (Clausing,
2007).
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Ελάχιστες χώρες στον κόσμο βέβαια εφαρμόζουν μηδενική εταιρική
φορολογία, κυρίως μικρές χώρες που είναι γνωστές ως «φορολογικοί
παράδεισοι».

Οι

περισσότερες

χώρες

έχουν

έναν

συγκεκριμένο

φορολογικό συντελεστή (ΦΣ), τον οποίο εφαρμόζουν στα κέρδη όλων
των εταιρειών που επιχειρούν στην επικράτειά τους. Ο μέσος όρος των
ΦΣ παγκοσμίως είναι περίπου 22%.

2.2 Φορολογικοί Συντελεστές και Φορολογικά Έσοδα
Μπορούμε να χωρίσουμε τη σχετική βιβλιογραφία σε αυτή που
επικεντρώνεται στους παράγοντες που επηρεάζουν ή καθορίζουν τους
εταιρικούς φορολογικούς συντελεστές και σε αυτή που επικεντρώνεται
στους παράγοντες που επηρεάζουν τα εταιρικά φορολογικά έσοδα
(Clausing, 2007). Στην πρώτη κατηγορία, έχει βρεθεί σαφής συσχέτιση
μεταξύ

του

φόρου

εισοδήματος

και

τον

εταιρικών

φορολογικών

συντελεστών, όμως έχει βρεθεί έλλειψη συσχέτισης μεταξύ δημοσίων
δαπανών και εταιρικών ΦΣ (Slemrod, 2004). Ενώ όμως υπάρχουν πολλοί
παράγοντες που επηρεάζουν τους ΦΣ, τα φορολογικά έσοδα είναι μια πιο
περίπλοκη μεταβλητή, που δεν εξαρτάται μόνο από τους ονομαστικούς
ΦΣ που μια κυβέρνηση θέτει. Με άλλα λόγια, μια κυβέρνηση αποφασίζει
ότι ο φορολογικός συντελεστής θα έχει μία συγκεκριμένη τιμή, και ο
συντελεστής θα έχει αυτομάτως αυτή την τιμή. Τα φορολογικά έσοδα
όμως δεν «αποφασίζονται» με αντίστοιχο τρόπο, αλλά είναι το τελικό
αποτέλεσμα μιας διαδικασίας, που αναμένεται ότι θα έχει κάποια
συσχέτιση

με

τους

ΦΣ,

αλλά

μπορεί

να

περιλαμβάνει

πολλούς

περισσότερους παράγοντες. Οι συσχετίσεις αυτές δεν μπορούν να
προβλεφθούν αυτόματα, αλλά χρειάζεται οικονομετρική μελέτη ώστε να
διαγραφεί κάποια σαφής εικόνα.
Περνώντας στα φορολογικά έσοδα καθαυτά, εκτός από τη συσχέτιση με
τους ΦΣ, έχει βρεθεί συσχέτιση με τις ξένες επενδύσεις σε μια χώρα
(Gropp, 2000). Επίσης, η συσχέτιση με τους ΦΣ δεν είναι κατ’ ανάγκη
Διπλωματική Εργασία
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πάντα γραμμική και θετική. Μια μελέτη έχει δείξει αρνητική συσχέτιση
μεταξύ του οικονομικού μεγέθους της προστιθέμενης αξίας και των
φορολογικών εσόδων, η οποία σύμφωνα με τους συγγραφείς οδηγεί στο
συμπέρασμα, μετά από υπολογισμούς, ότι μια μικρή αύξηση στους ΦΣ
οδηγεί σε μικρή μείωση των ΕΦΕ (Bartelsman, 2003). Γενικότερα, η
σχέση μεταξύ ΦΣ και ΕΦΕ δεν είναι εύκολα διακρίσιμη ως θετική ή
αρνητική. Υπάρχει σαφώς μία θετική συνιστώσα, με την έννοια ότι η
αύξηση των ΦΣ σημαίνει σε πρώτη φάση αύξηση των εσόδων από τους
συντελεστές αυτούς. Ωστόσο, αύξηση των ΦΣ σημαίνει κίνητρο για
αυξημένη φοροαποφυγή από τις εταιρείες.
Οι εταιρείες, ή νομικά πρόσωπα, είναι παίκτες σε μία παγκόσμια οικονομία
στην οποία έχουν ελευθερία κινήσεων. Με βάση αυτό, δεν είναι παράδοξο
το ότι έχει παγιωθεί πλέον η τάση να μειώνονται οι φορολογικοί
συντελεστές από τις κυβερνήσεις με την πάροδο των ετών (Cozmei,
2015). Αυτό είναι απόρροια του πρώτου γεγονότος, λόγω της δημιουργίας
ανταγωνισμού: οι εταιρείες που βρίσκονται σε φορολογικά δυσβάσταχτο
περιβάλλον θα μετακινηθούν εκεί όπου θα είναι χαμηλότεροι οι ΦΣ.
Όσον αφορά τη σχέση ΦΣ και εταιρικών φορολογικών εσόδων (ΕΦΕ), και
συγκεκριμένα των ΕΦΕ ανά ΑΕΠ ως εξαρτημένη μεταβλητή και των ΦΣ
ως ανεξάρτητη μεταβλητή, έχει παρατηρηθεί μία παραβολική σχέση.
Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει ένα παραβολικό μέγιστο στα
ΕΦΕ για ΦΣ = 33% για τις χώρες του ΟΟΣΑ, ενώ το αντίστοιχο μέγιστο
βρίσκεται για ΦΣ = 25% για τις χώρες της ΕΕ (Monteiro 2011, Clausing,
2007).
Έχει υπάρξει επίσης έρευνα πάνω σε επιπρόσθετους παράγοντες που
μπορούν να επηρεάσουν τα φορολογικά έσοδα, εκτός από τους ΦΣ και
τους αμιγώς χρηματοοικονομικούς παράγοντες. Συγκεκριμένα, έχει
βρεθεί ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα, ο βιομηχανικός τομέας και οι
πολιτικές ελευθερίες έχουν ισχυρή θετική συσχέτιση με τα ΦΕ. Ωστόσο,
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αυτή η μελέτη αφορά στα συνολικά φορολογικά έσοδα, και όχι στα ΕΦΕ
(Castro, 2014).
Άλλη μια εμπειρική μελέτη των φορολογικών εσόδων/ΑΕΠ στις χώρες της
ΕΕ για μεγάλη διάρκεια ετών έχει δείξει, εκτός των άλλων, θετικές
συσχετίσεις

με

το

κατά

κεφαλήν

ΑΕΠ

και

την

επιχειρηματική

δραστηριότητα, και πιθανή θετική συσχέτιση με τον αριθμό των
επιχειρήσεων (Monteiro, 2011). Ωστόσο, και αυτή η μελέτη αφορά στα
συνολικά, και όχι στα εταιρικά, ΦΕ.
Τέλος, μία μετα-ανάλυση πάνω στα εταιρικά ΦΕ στις χώρες της ΕΕ έδειξε
ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν τα ΕΦΕ μπορούν να ομαδοποιηθούν
μέσω πολυμεταβλητής ανάλυσης στις εξής ομάδες μεταβλητών: τους
ονομαστικούς

και

πραγματικούς

φορολογικούς

συντελεστές,

την

οικονομική απόδοση και το επίπεδο του χρέους (Andrejovská, 2017). Η
ίδια εργασία δείχνει επίσης ότι έχει νόημα η ομαδοποίηση των χωρών,
σύμφωνα με οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά ή/και γεωγραφικά κριτήρια,
καθώς μετά από τέτοια ομαδοποίηση προκύπτουν πολύ πιο ξεκάθαρες
συσχετίσεις. Η ομαδοποίηση των χωρών είναι κάτι που λαβαίνει χώρα και
στην παρούσα ΔΕ, προσαρμοσμένη στα υπάρχοντα δεδομένα.
Οι περισσότερες από τις μελέτες πάνω στα ΕΦΕ και τους ΦΣ αφορούν
κυρίως στις χώρες του ΟΟΣΑ. Για την παρούσα εργασία, θεωρήθηκε πιο
κατάλληλο το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως δείγμα
μελέτης. Ο λόγος είναι ότι αφενός η ΕΕ είναι ο κατεξοχήν οργανισμός
στον οποίο ανήκουμε ως χώρα και ταυτόχρονα η άμεση γειτονιά μας, και
αφετέρου γιατί μια τέτοια μελέτη μπορεί να συμπληρώσει ένα κενό στη
βιβλιογραφία περισσότερο από ό,τι μία μελέτη στις χώρες του ΟΟΣΑ.
Συμπερασματικά, η θέση της παρούσας εργασίας στη βιβλιογραφία είναι
ως μέρος των εμπειρικών ερευνών πάνω στους παράγοντες που
επηρεάζουν τα εταιρικά φορολογικά έσοδα. Η συμβολή στη βιβλιογραφία,
που ευελπιστεί να έχει η παρούσα εργασία, είναι η συμπερίληψη λιγότερο
ή καθόλου μελετημένων δυνητικών παραγόντων πάνω στα ΕΦΕ (όπως ο
Διπλωματική Εργασία
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ανθρώπινος δείκτης ανάπτυξης και υποκατηγορίες του αριθμού των
επιχειρήσεων), και η χρησιμοποίηση ενός στατιστικού συνόλου (ΕΕ)
ελαφρώς διαφορετικού από του συνηθέστερου (ΟΟΣΑ).
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει περιγραφή του πώς έγινε η συλλογή και η
ταξινόμηση των δεδομένων, και των οικονομετρικών και στατιστικών
μεθόδων που επιλέχθηκαν για την ανάλυση αυτών των δεδομένων.
Το δείγμα της έρευνας είναι οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αρχικά, έγινε έρευνα στο διαδίκτυο για τις πηγές, δηλαδή τις βάσεις
δεδομένων, που θα περιείχαν τις ζητούμενες μεταβλητές και μεγέθη. Η
βάση

δεδομένων

του

Οργανισμού

Οικονομικής

Συνεργασίας

και

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ, ή OECD, stats.oecd.org) επιλέχθηκε ως η πληρέστερη
και

ταυτόχρονα

αξιόπιστη

από

τις

βάσεις

δεδομένων

που

είναι

προσβάσιμες ηλεκτρονικά. Έτσι, οι πληροφορίες αντλήθηκαν από αυτήν
την βάση δεδομένων κατ’ αρχήν. Ορισμένα μεγέθη όμως, ή δεδομένα για
ορισμένες χώρες, δεν ήταν διαθέσιμα στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων
(πιο αναλυτικά στο Εμπειρικό Μέρος). Για αυτές τις περιπτώσεις,
χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(Eurostat, ec.europa.eu) και της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank,
worldbank.org). Έγινε προσπάθεια να ληφθούν τα πιο πρόσφατα
δεδομένα που ήταν διαθέσιμα. Το τελευταίο έτος για το οποίο όλες οι
ζητούμενες μεταβλητές ήταν διαθέσιμες ήταν το έτος 2019. Επομένως,
αυτό είναι και το έτος αναφοράς σε όλα τα μεγέθη της εργασίας. Εξαίρεση
είναι ορισμένες χώρες που είχαν διαθέσιμα πλήρη δεδομένα μόνο μέχρι
το 2018 (περισσότερες λεπτομέρειες στο Εμπειρικό Μέρος). Αρκετά
μεγέθη ήταν διαθέσιμα και για το 2020 ή και πιο πρόσφατα ακόμα, αλλά
ήταν αποσπασματικά. Οπότε, για λόγους ομοιομορφίας, επιλέχθηκε για
την κάθε χώρα το πιο πρόσφατο έτος για το οποίο ήταν διαθέσιμα όλα τα
στοιχεία.
Τα επιλεγμένα δεδομένα συγκεντρώθηκαν και καταχωρίστηκαν αρχικά σε
υπολογιστικά φύλλα εργασίας στο λογισμικό Microsoft Excel. Εκεί έγινε
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και μια πρώτη, απλή στατιστική επεξεργασία για να υπάρχει μια αρχική
εικόνα των σχετικών μεγεθών και συσχετίσεων.
Ακολούθησε η ταξινόμηση και η στοιχειώδης στατιστική ανάλυση αρχικά
των μονομεταβλητών μεγεθών. Δηλαδή, οι χώρες της ΕΕ κατά τον
πληθυσμό τους, κατά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους κλπ. Από αυτή την
αρχική ανάλυση, έχουμε μια γενική εικόνα για μέσους όρους, διάμεσους
και διακυμάνσεις στα μονομεταβλητά μεγέθη.
Επόμενο βήμα ήταν η διμεταβλητή ανάλυση. Συγκεκριμένα, τέθηκε ως
εξαρτημένη μεταβλητή τα εταιρικά φορολογικά έσοδα (ΕΦΕ) ως ποσοστό
του συνολικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της κάθε χώρας
(ΕΦΕ/ΑΕΠ), και ως ανεξάρτητη μεταβλητή οι ακόλουθες κατηγορίες
δεδομένων για κάθε χώρα:
•

Ονομαστικός φορολογικός συντελεστής (ΦΣ)

•

Συνολικός πληθυσμός

•

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

•

Δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ

•

Δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης (HDI)

•

Αριθμός επιχειρήσεων με τουλάχιστον 1 υπάλληλο

•

Αριθμός επιχειρήσεων με τουλάχιστον 10 υπαλλήλους

•

Αριθμός εταιρειών του κατασκευαστικού τομέα με τουλάχιστον 250
υπαλλήλους

Έγιναν δηλαδή συνολικά 8 διμεταβλητές αναλύσεις δεδομένων. Για κάθε
ένα από αυτά τα ζεύγη μεταβλητών, έγινε πρώτα μία απεικόνιση της
σχέσης μεταξύ ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής σε διδιάστατο
γράφημα

διασποράς

(scatter

plot).

Αυτό

ακολουθούνταν

από

πολυωνυμική παλινδρόμηση, είτε γραμμική, είτε 2ου βαθμού, είτε 3ου
βαθμού.
Σε ένα γράφημα διασποράς, εφόσον υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ
των δύο μεταβλητών, τότε το στατιστικό μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί
μπορεί να διαχωρίσει το συστηματικό μέρος, το οποίο ενέχει πραγματική
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συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών, από το τυχαίο μέρος, που θα
ομαδοποιηθεί ως σφάλμα (Ανδρουλάκης, 2021).
Η

πολυωνυμική

παλινδρόμηση

συνίσταται

στη

δημιουργία

μιας

πολυωνυμικής εξίσωσης m βαθμού, η οποία θα συνδέει την ανεξάρτητη
μεταβλητή (Χ) με την εξαρτημένη (Υ). Η εξίσωση θα είναι του τύπου:
𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋 + 𝛽2 𝑋 2 + 𝛽3 𝑋 3 + ⋯ + 𝛽𝑚 𝑋 𝑚 + 𝜀,
όπου β0 το σημείο τομής του άξονα Υ για Χ=0, βi οι συντελεστές της
πολυωνυμικής καμπύλης και ε το σφάλμα ή κατάλοιπο (Berenson, 2018).
Όταν m=1, το μοντέλο είναι αυτό της απλής γραμμικής παλινδρόμησης,
όπου το β1 είναι η κλίση της ευθείας. Αυτό ονομάζεται και μοντέλο 1ης
τάξης. Για m=2, έχουμε

πολυώνυμο 2ου βαθμού, που δίνει μία

παραβολική καμπύλη, ενώ το μοντέλο ονομάζεται 2ης τάξης. Για m=3 το
πολυώνυμο είναι 3ου βαθμού, ενώ η καμπύλη έχει μια σιγμοειδή μορφή.
Αυτό είναι το μοντέλο 3ης τάξης. Αυτά τα 3 μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν
κατά

περίπτωση

για

τη

στατιστική

παρεμβολή

στις

διμεταβλητές

αναλύσεις.
Για

την

εκτίμηση

των

συσχετίσεων

στη

διμεταβλητή

ανάλυση

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων (ΜΕΤ), στη μη
γραμμική παραλλαγή της (non-linear least squares, NLS).
Η

γενική

μέθοδος

ελαχίστων

τετραγώνων

συνίσταται

στην

ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των τετραγωνικών αποκλίσεων μεταξύ
των

πραγματικών

τιμών

της

εξαρτημένης

μεταβλητής

και

των

προβλεπόμενων από την εξίσωση της παλινδρόμησης τιμών. Το άθροισμα
αυτό, στην περίπτωση της απλής γραμμικής παλινδρόμησης, όπου το
m=1, είναι:
𝑛

𝑛

̂𝑖 ) = ∑[𝑌𝑖 − (𝑏0 + 𝑏1 𝑋𝑖 )]2
∑(𝑌𝑖 − 𝑌
2

𝑖=1
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όπου 𝑌𝑖 είναι η πραγματική τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής για την
παρατήρηση

i

και

̂𝑖
𝑌

είναι

η

προβλεπόμενη

από

την

εξίσωση

παλινδρόμησης τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής για την αντίστοιχη
παρατήρηση. Καθώς η ανωτέρω σχέση έχει δύο αγνώστους, τα b0 και b1,
το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων εξαρτάται από τις τιμές
των παραμέτρων b0 και b1 που θα προκύψουν από τις παρατηρήσεις του
στατιστικού δείγματος. Η ΜΕΤ, επομένως, προσδιορίζει τις τιμές των b0
και b1 που ελαχιστοποιούν το άθροισμα των τετραγωνικών αποκλίσεων
γύρω από τη γραμμή παλινδρόμησης.
Το συνολικό άθροισμα των τετραγώνων (total sum of squares, SST)
εκφράζει τη μεταβλητότητα των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής𝑌𝑖
γύρω από τον μέσο τους 𝑌̅. Το SST αναφέρεται και ως συνολική
μεταβλητότητα. Η συνολική μεταβλητότητα ορίζεται ως το άθροισμα της
μεταβλητότητας που εξηγείται από το μοντέλο/υπόδειγμα και της
μεταβλητότητας που δεν εξηγείται από το υπόδειγμα. Η μεταβλητότητα
που εξηγείται αναφέρεται και ως άθροισμα των τετραγώνων των τιμών
παλινδρόμησης (regression sum of squares, SSR). Η μεταβλητότητα που
δεν εξηγείται είναι το άθροισμα των τετραγώνων των σφαλμάτων (error
sum of squares, SSE). Με άλλα λόγια, ισχύει 𝑆𝑆𝑇 = 𝑆𝑆𝑅 + 𝑆𝑆𝐸. Με βάση τα
παραπάνω, ορίζεται ο συντελεστής προσδιορισμού R2 ως το άθροισμα
τετραγώνων των τιμών παλινδρόμησης (SSR) διά του συνολικού
αθροίσματος των τετραγώνων της Y. Άρα:
𝑅2 =

𝑆𝑆𝑅
𝑆𝑆𝑇

Από την εξίσωση αυτή καταλαβαίνουμε ότι το συντελεστής R2 εκφράζει
το ποσοστό της μεταβλητότητας των πραγματικών τιμών που μπορεί να
εξηγηθεί από τη μεταβολή της ανεξάρτητης μεταβλητής στο υπόδειγμα
της παλινδρόμησης. Εξ ορισμού, το υπόδειγμα δεν μπορεί να εξηγεί
περισσότερα από τα όντως υπάρχοντα δεδομένα, ενώ όσο χειρότερο είναι
τόσο μικρότερο ποσοστό θα εξηγεί, ενώ μπορεί να μην εξηγεί και
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καθόλου, αν είναι τελείως εσφαλμένο. Με άλλα λόγια, οι τιμές του R2 είναι
από 0 έως 1 (μερικές φορές εκφράζεται και ως ποσοστό %). Το ποιο
ακριβώς ποσοστό είναι ακριβές ή ικανοποιητικό εξαρτάται από τη φύση
του προβλήματος. Σε φυσικά μεγέθη που υπακούν σε φυσικούς νόμους
θα αναμένουμε ένα ικανοποιητικό R2 να είναι πολύ υψηλό. Σε οικονομικά
ή κοινωνικό-οικονομικά μεγέθη όμως, το αποδεκτό R2 μπορεί να είναι και
λιγότερο υψηλό, κατά περίπτωση.
Ένα άλλο μέτρο της αξιοπιστίας του εκάστοτε επιλεγμένου μοντέλου
προκύπτει από τον στατιστικό έλεγχο F και την πιθανότητα F. Ο έλεγχος
F

ορίζεται

ως

ο

λόγος

του

μέσου

τετραγώνου

της

γραμμής

παλινδρόμησης, MSR, προς το μέσο τετραγωνικό σφάλμα, MSE. Στη
γραμμική παλινδρόμηση το MSR είναι προφανώς ίσο με SSR (λόγω
𝑆𝑆𝐸

ευθείας), ενώ 𝑀𝑆𝐸 = 𝑛−2, όπου n οι συνολικές παρατηρήσεις. Αν η τιμή
του ελέγχου F είναι μεγαλύτερη από την κρίσιμη τιμής της στατιστικής
κατανομής F, μπορεί να απορριφθεί η λεγόμενη μηδενική υπόθεση και να
θεωρηθεί το υπόδειγμα στατιστικά σημαντικό. Ωστόσο, το μέτρο που
χρησιμοποιήθηκε κυρίως σε αυτή την εργασία, σε συνδυασμό με το R2
πάντα, είναι η πιθανότητα F (p-value). Η p-value γενικά εκφράζει την
πιθανότητα οι παρατηρήσεις να είναι στατιστικά τυχαίες. Αν δηλαδή η pvalue είναι ίση με 0, τότε δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να είναι
στατιστικά τυχαία η κατανομή, και πρέπει να απορριφθεί η μηδενική
υπόθεση (η υπόθεση δηλαδή ότι δεν υπάρχει συσχέτιση των μεγεθών X
και Y). Αν, στο άλλο άκρο, η p-value είναι 1, είναι απολύτως βέβαιο ότι η
κατανομή είναι στατιστικά τυχαία, δηλαδή επαληθεύεται η μηδενική
υπόθεση (δεν υπάρχει όντως καμία συσχέτιση). Αν η p-value βρίσκεται
κάπου ενδιάμεσα, συμπεραίνουμε κατά περίπτωση το πόσο ακριβές ή όχι
είναι το υπόδειγμα.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, εκτός από γραμμική η παλινδρόμηση
μπορεί να είναι είτε μη γραμμική πολυωνυμική είτε μη γραμμική γενικώς.
Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, η μέθοδος των ελαχίστων
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τετραγώνων αναπροσαρμόζεται σχετικά. Συγκεκριμένα, αν έχουμε μία
συνάρτηση 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑏𝑖 ), με xi την ανεξάρτητη μεταβλητή και bi τις αντίστοιχες
παραμέτρους, η οποία συνάρτηση προσπαθεί να εξηγήσει τις πραγματικές
παρατηρήσεις, τότε πρέπει να υπολογίσουμε την τιμή που ελαχιστοποιεί
το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων του μοντέλου. Τα
κατάλοιπα (r) ορίζονται ως η διαφορά των πραγματικών τιμών Y από τις
τιμές που προβλέπει η συνάρτηση του υποδείγματος: 𝑟 = 𝑌𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑏𝑖 ).
Επομένως, θέλουμε την τιμή που ελαχιστοποιεί το άθροισμα:
𝑛

𝑆 = ∑ 𝑟𝑖2
𝑖=1

Σε αντίθεση με τη γραμμική παλινδρόμηση, στη μη γραμμική ΜΕΤ
(nonlinear least squares, NLS), η λύση της εξίσωσης που προκύπτει από
τον μηδενισμό της μερικής παραγώγου του S ως προς το συντελεστή b
δεν έχει γενική αναλυτική λύση, και πρέπει να λύνεται με αριθμητικές
μεθόδους. Η μέθοδος NLS επιλέχθηκε ως παραλλαγή της ΜΕΤ για τον
υπολογισμό των ελαχίστων τετραγώνων μέσω του λογισμικού που
χρησιμοποιήθηκε (Eviews), καθώς η NLS έχει δειχτεί ότι παράγει πιο
ακριβή αποτελέσματα από την γραμμική ΜΕΤ (π.χ. de Santana, 2017).
Έτσι, η NLS επιλέχθηκε για όλες τις αναλύσεις ελαχίστων τετραγώνων,
ανεξαρτήτως από

το αν επιλέχθηκε γραμμική,

δευτεροβάθμια, η

τριτοβάθμια εξίσωση για την καμπύλη παρεμβολής. Στο εξής, όπου
αναφέρεται η ΜΕΤ στο κείμενο, θα εννοείται η NLS εκδοχή της.
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4. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
4.1 Συλλογή των δεδομένων
Κύρια πηγή για την λήψη των δεδομένων ήταν η βάση δεδομένων του
ΟΟΣΑ (OECD). Χρησιμοποιήθηκαν επίσης επιπρόσθετες πηγές, για τα
δεδομένα που δεν υπήρχαν στην βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ. Αναλυτικά,
οι πηγές από τις οποίες ελήφθησαν τα δεδομένα είναι οι εξής:
•

Σύνολο επιχειρήσεων με 1+, 10+ υπαλλήλους και κατασκευαστικών
εταιρειών με 250+ υπαλλήλους, φορολογικοί συντελεστές, εταιρικά
φορολογικά έσοδα: βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ (OECD)

•

Πληθυσμός: βάση δεδομένων Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Eurostat)

•

Για μεμονωμένες περιπτώσεις χωρών όπου δεν υπήρχαν δεδομένα στις
προαναφερθείσες βάσεις δεδομένων, τα δεδομένα αντλήθηκαν από
ιστοσελίδες και δημοσιεύσεις των κυβερνήσεων των εκάστοτε χωρών.
Συγκεκριμένα, αυτό χρειάστηκε για τις περιπτώσεις Ιρλανδίας, Κύπρου,
Μάλτας και Ρουμανίας.

Η ανάλυση όλων των δεδομένων αφορά στο έτος 2019, καθώς αυτό ήταν
το πιο πρόσφατο έτος για το οποίο υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα για όλες
τις

ζητούμενες

μεταβλητές.

Εξαίρεση

αποτελούν

τέσσερις

χώρες

(Ιρλανδία, Κύπρος, Λιθουανία, Λουξεμβούργο), για τις οποίες το 2018
ήταν το πιο πρόσφατο έτος για το οποίο υπήρχαν όλα τα δεδομένα,
επομένως τα στοιχεία για αυτές τις χώρες αφορούν αυτό το έτος.

4.2 Παρουσίαση των δεδομένων
Η παρουσίαση των χωρών με τα βασικά τους μεγέθη γίνεται με χρήση
διαγραμμάτων μπάρας (bar charts) μέσω του λογισμικού Microsoft Excel.
Η παρουσίαση και ανάλυση των συσχετίσεων μεταξύ των μεγεθών γίνεται
μέσω του Eviews σε μορφή γραφικών παραστάσεων διασποράς (scatter
plots).
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Παρακάτω παρατίθεται το δείγμα της εργασίας, ήτοι οι 27 χώρες της ΕΕ
για τις οποίες μελετήθηκαν τα εταιρικά φορολογικά έσοδα και οι υπόλοιπες
μεταβλητές. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται οι 27 χώρες με βάση τον
πληθυσμό τους, και στο Σχήμα 2 με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους.
Η παρουσίαση με βάση τον πληθυσμό και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι
χρήσιμη

για

να

αποκτήσουμε

μία

αρχική

αίσθηση

των

πιθανών

διαχωρισμών που μπορούν να γίνουν στις χώρες του δείγματος για την
περαιτέρω ανάλυση που θα ακολουθήσει. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον
πληθυσμό, με μία οπτική πρώτη ανάγνωση, θα μπορούσαμε να
διαχωρίσουμε τις χώρες της ΕΕ στις χώρες μικρού πληθυσμού (από Μάλτα
μέχρι και Βουλγαρία), στις χώρες μεσαίου πληθυσμού (από Αυστρία μέχρι
Ρουμανία) και στις χώρες μεγάλου πληθυσμού (από Πολωνία μέχρι
Γερμανία). Αυτός ο διαχωρισμός σε πρώτη φάση δε χρειάζεται να είναι
αυστηρός, καθώς η πιθανή χρησιμότητά του θα φανεί στην μετέπειτα
ανάλυση των δεδομένων. Όσον αφορά την παρουσίαση με βάση το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ, μπορούμε να διαχωρίσουμε τις χώρες σε χαμηλού
εισοδήματος, μεσαίου εισοδήματος και υψηλού εισοδήματος.

Οι χώρες της ΕΕ βάσει του πληθυσμού τους
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000

ΜΑΛΤΑ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΚΥΠΡΟΣ
ΕΣΘΟΝΙΑ
ΛΕΤΟΝΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
ΚΡΟΑΤΙΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΔΑΝΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΤΣΕΧΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

0

Σχήμα 1: Οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του πληθυσμού τους (την 1/1/2020).
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Οι χώρες της ΕΕ βάσει του κατά κεφαλήν ΑΕΠ
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΚΡΟΑΤΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΛΕΤΟΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΕΣΘΟΝΙΑ
ΤΣΕΧΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΜΑΛΤΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΔΑΝΙΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

0

Σχήμα 2: Οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του κατά κεφαλήν ονομαστικού ΑΕΠ τους το 2019 (σε
ευρώ).

Ακολούθως, στο Σχήμα 3 παρουσιάζονται οι χώρες του δείγματος με
βάση τα εταιρικά τους φορολογικά έσοδα (ΕΦΕ) ως ποσοστό του ΑΕΠ. Τα
ΕΦΕ θα αποτελέσουν την εξαρτημένη μεταβλητή στην ανάλυση σχέσεων
και συσχετίσεων που θα ακολουθήσει στις επόμενες παραγράφους,
επομένως αξίζει μία προεπισκόπηση των μεγεθών πριν προχωρήσουμε.
Παρατηρούμε ότι μακράν τα υψηλότερα ΕΦΕ (5.4%, 5.8% και 6.3%)
έχουν οι τρεις κατά πολύ μικρότερες σε πληθυσμό χώρες του δείγματος,
ήτοι η Μάλτα (514.564), το Λουξεμβούργο (613.894) και η Κύπρος
(875.899). Αυτό προϊδεάζει ότι ενδεχομένως αυτές οι χώρες να
αποτελούν ακραίες τιμές (outliers) στην ανάλυση των συσχετίσεων
μεταξύ ΕΦΕ και άλλων μεγεθών, κάτι που μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά
περίπτωση.
Οι υπόλοιπες τιμές ΕΦΕ κυμαίνονται από 1.1 έως 3.7%. Η διάμεση τιμή
των ΕΦΕ είναι 2.3%, ενώ η μέση τιμή είναι 2.7%. Εφόσον υπάρχουν
Διπλωματική Εργασία
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ακραίες τιμές, ο διάμεσος είναι προτιμότερο μέτρο θέσης από τη μέση
τιμή. Με βάση αυτό, μπορούμε να υπολογίσουμε την απόλυτη απόκλιση
από τον διάμεσο, |𝑥𝑖 − 𝛥|, για κάθε i (χώρα) από 1 έως 27, και να βρούμε
ύστερα το διάμεσο αυτού του συνόλου. Εφόσον το σύνολο είναι απόλυτος
πληθυσμός και όχι στατιστικό δείγμα, είναι προτιμότερο και απλούστερο
να υπολογίσουμε την απόλυτη απόκλιση αντί για την τυπική απόκλιση ή
διακύμανση. Στον Πίνακα 1 εμφανίζεται η απόκλιση για κάθε χώρα μαζί
με τα αντίστοιχα ΕΦΕ.

Τα εταιρικά φορολογικά έσοδα στις χώρες της ΕΕ
Εταιρικά φορολογικά έσοδα/ΑΕΠ (%)

7
6
5

4
3
2
1

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΚΥΠΡΟΣ

ΜΑΛΤΑ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΤΣΕΧΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΔΑΝΙΑ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

ΚΡΟΑΤΙΑ

ΛΕΤΟΝΙΑ

0

Σχήμα 3: Τα εταιρικά φορολογικά έσοδα (ως ποσοστό του ΑΕΠ) στις χώρες της ΕΕ.
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Πίνακας 1: Οι χώρες της ΕΕ, τα εταιρικά φορολογικά τους έσοδα (ΕΦΕ) και η απόλυτη
απόκλιση κάθε χώρας από τον διάμεσο Δ=2.3%. Η ταξινόμηση είναι κατά αυξανόμενα
ΕΦΕ.
Χώρα

ΕΦΕ/ΑΕΠ (%)

ΛΕΤΟΝΙΑ

1,1

1,2

ΚΡΟΑΤΙΑ

1,3

1

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

1,3

1

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

1,6

0,7

ΕΣΘΟΝΙΑ

1,8

0,5

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2

0,3

ΙΤΑΛΙΑ

2

0,3

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

2

0,3

ΙΣΠΑΝΙΑ

2,1

0,2

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

2,1

0,2

ΓΑΛΛΙΑ

2,2

0,1

ΕΛΛΑΔΑ

2,2

0,1

ΠΟΛΩΝΙΑ

2,2

0,1

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

2,3

0

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

2,5

0,2

ΑΥΣΤΡΙΑ

2,7

0,4

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

3

0,7

ΣΟΥΗΔΙΑ

3

0,7

ΔΑΝΙΑ

3,1

0,8

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

3,1

0,8

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

3,2

0,9

ΤΣΕΧΙΑ

3,5

1,2

ΒΕΛΓΙΟ

3,7

1,4

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

3,7

1,4

ΜΑΛΤΑ

5,4

3,1

ΚΥΠΡΟΣ

5,8

3,5

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

6,3

4
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Ο διάμεσος Δ συμπίπτει με τα ΕΦΕ της Βουλγαρίας (2.3%). Ο διάμεσος
της απόκλισης είναι 0.7.
Παρατηρούμε από τον πίνακα ότι όλες οι τιμές απόκλισης, εκτός από τις
ακραίες τιμές (Μάλτας, Κύπρου και Λουξεμβούργου), είναι μικρότερες του
διάμεσου. Με εξαίρεση δηλαδή τις τρεις προαναφερθείσες χώρες, υπάρχει
μία σχετική συγκέντρωση των ΕΦΕ στην ΕΕ γύρω από μια διάμεση τιμή.
Ενδεχομένως δεν είναι τυχαίο το ότι οι τρεις χώρες που ξεφεύγουν από
αυτόν τον κανόνα έχουν πολύ μικρότερο πληθυσμό από τις υπόλοιπες
χώρες της ΕΕ. Στις διμεταβλητές αναλύσεις που θα ακολουθήσουν, θα
αποφασίζεται κατά περίπτωση αν οι χώρες αυτές θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται στο μοντέλο ή όχι.

4.3 Διμεταβλητή ανάλυση
Παρακάτω θα διερευνηθούν οι πιθανές εξαρτήσεις των ΕΦΕ για κάθε χώρα
του δείγματος από τις εξής μεταβλητές («ανεξάρτητες» για τις ανάγκες
της παρούσας εργασίας):
•

Φορολογικοί συντελεστές

•

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

•

Πληθυσμός

•

Σύνολο επιχειρήσεων με τουλάχιστον 1 υπάλληλο (ως % ποσοστό του
πληθυσμού)

•

Σύνολο επιχειρήσεων με τουλάχιστον 10 υπαλλήλους (ανά 1.000 άτομα
πληθυσμού)

•

Σύνολο εταιρειών του κατασκευαστικού τομέα με τουλάχιστον 250
υπαλλήλους (ανά 100.000 άτομα πληθυσμού)

•

Δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ

Η εξαρτημένη μεταβλητή θα εξετάζεται μαζί με μία ανεξάρτητη μεταβλητή
κάθε φορά (διμεταβλητή ανάλυση), εκτός από την τελική ανάλυση όπου
θα εξεταστούν τα ΕΦΕ μαζί με όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές
(πολυμεταβλητή ανάλυση).

Διπλωματική Εργασία
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4.3.1 ΕΦΕ ως συνάρτηση των φορολογικών συντελεστών
Οι εταιρικοί φορολογικοί συντελεστές (ΦΣ) μιας χώρας αναφέρονται στη
φορολογία των νομικών προσώπων (εταιρειών) πάνω στα κέρδη της.
Συνήθως έχουν επίπεδο χαρακτήρα, δηλαδή είναι σταθεροί συντελεστές,
ανεξαρτήτως των εσόδων/κερδών της εταιρείας. Αυτό τουλάχιστον ισχύει
στις χώρες της ΕΕ που αφορούν την εργασία αυτή. Προτού δούμε τη
συσχέτιση μεταξύ εταιρικών ΦΣ και ΕΦΕ, είναι χρήσιμο να δούμε τους
εταιρικούς ΦΣ καθαυτούς σε μορφή διαγράμματος μπάρας. Στο Σχήμα 4
παρουσιάζονται οι φορολογικοί συντελεστές στις χώρες της ΕΕ για το έτος
2019.

Οι εταιρικοί φορολογικοί συντελεστές στις χώρες της ΕΕ
40
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ
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Σχήμα 4: Οι φορολογικοί συντελεστές (ΦΣ) των εταιρειών (ως ποσοστό πάνω στα κέρδη) στις χώρες της
ΕΕ.
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Παρατηρούμε ότι υπάρχει κάποια διακύμανση στους ΦΣ των χωρών της
ΕΕ, από 9% (Ουγγαρία) μέχρι 35% (Μάλτα). Η διάμεση τιμή ΦΣ είναι
Δ=20% (ενώ η μέση τιμή είναι 20,77%.) H διάμεση απόλυτη απόκλιση
είναι 4, δηλαδή περίπου το 15% του συνολικού εύρους των τιμών των
ΦΣ,

που

είναι

35-9

=

26.

Οι

περισσότεροι

ΦΣ

δηλαδή

είναι

συγκεντρωμένοι κοντά στο διάμεσο. Με άλλα λόγια, οι περισσότερες
χώρες έχουν έναν ‘μέσο’ ΦΣ, ή έναν ΦΣ κοντά στον πραγματικό διάμεσο.
Αυτό συνάδει με κάτι που έχει παρατηρηθεί στη βιβλιογραφία, ότι υπάρχει
ένας είδους ανταγωνισμός και μιμητισμός μεταξύ των χωρών όσον αφορά
τη φορολογία, με αποτέλεσμα οι ΦΣ να οδεύουν σε σύγκλιση με την
πάροδο των ετών. (Slemrod, 2004).

Ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, η Ελλάδα έχει ακόμη σχετικά υψηλό ΦΣ,
24%, δηλαδή πάνω από τη διάμεση τιμή του συνόλου1. Είναι ενδιαφέρον
ότι από τις 8 χώρες της ΕΕ που υπόκειντο στο πρόσφατο παρελθόν, ή
υπόκεινται

ακόμα,

σε

πρόγραμμα

οικονομικής

προσαρμογής

(«μνημόνιο»), δηλαδή τις Ουγγαρία, Ιρλανδία, Κύπρο,

Ρουμανία,

Λετονία, Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία, η πλειοψηφία, συγκεκριμένα
οι 5 πρώτες, έχουν πλέον αρκετά έως ιδιαίτερα χαμηλούς εταιρικούς ΦΣ.

Τα ΕΦΕ ως συνάρτηση των εταιρικών ΦΣ παρουσιάζονται παρακάτω στο
Σχήμα 5. Σε αυτό το σχήμα, όπως και στα επόμενα, κάθε κουκκίδα στο
διάγραμμα διασποράς αντιπροσωπεύει μία αντίστοιχη χώρα της ΕΕ. Στην
αριστερή εικόνα του σχήματος (Σχήμα 5α), φαίνεται να υπάρχει μία θετική
συσχέτιση μεταξύ ΦΣ και ΕΦΕ, η οποία στο σχήμα απεικονίζεται από μία
πολυωνυμική παρεμβολή 3ου βαθμού. Ωστόσο, από την μέθοδο ελαχίστων
τετραγώνων (ΜΕΤ) προκύπτει σχετικά ασθενής συσχέτιση. Συγκεκριμένα,
η τιμή του R2 είναι 0.044799 (λίγο κάτω από το σύνηθες όριο παραδοχής

1

Ο εταιρικός ΦΣ της Ελλάδας έχει πλέον (το 2022) μειωθεί στο 22%.
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συσχέτισης του 5%), ενώ ο παράγοντας F είναι 0.289223. Αυτό
βελτιώνεται κατά πολύ αν δεν συμπεριλάβουμε στην ανάλυση κάποιες
ακραίες τιμές (outliers). Οι τρεις χώρες με τα υψηλότερα ΕΦΕ, Μάλτα,
Λουξεμβούργο και Κύπρος, είναι γενικά ‘έξω από την εικόνα’ στα
περισσότερα σχήματα που θα εξετάσουμε, και, αναλόγως την περίπτωση
μπορούν να αφαιρεθούν από τον υπολογισμό. Εδώ, στο Σχήμα 5β, έχουν
αφαιρεθεί οι δύο υψηλότερες τιμές ΕΦΕ, δηλαδή η Κύπρος και το
Λουξεμβούργο. Η Μάλτα μπορεί να παραμείνει στην εικόνα διότι έχει
υψηλά φορολογικά έσοδα λόγω υψηλών φορολογικών συντελεστών,
πράγμα που συνάδει με την θετική συσχέτιση που διαφαίνεται από το
Σχήμα 5α, ενώ το Λουξεμβούργο και ειδικά η Κύπρος έχουν υψηλά ΕΦΕ
αλλά με χαμηλούς ΦΣ.
Μετά την αφαίρεση αυτών των δύο ακραίων τιμών, το R2 γίνεται πλέον
ίσο με 0.285424, που δείχνει ξεκάθαρη πλέον συσχέτιση μεταξύ των δύο
μεταβλητών. Παρομοίως, o παράγοντας F γίνεται ίσος με 0.005941,
δηλαδή αρκετά μικρός ώστε να δείχνει ότι το μοντέλο είναι κατάλληλο για
τη συσχέτιση των δύο μεγεθών2. Και στα δύο διαγράμματα του σχήματος,
επιλέχθηκε η πολυωνυμική παρεμβολή 3ου βαθμού αντί της τετραγωνικής
ή της γραμμικής, καθώς δείχνει κάποιες πιο λεπτές τάσεις, εκτός από την
θετική συσχέτιση που έχει καθιερωθεί από τη ΜΕΤ. Από την πολυωνυμική
καμπύλη, παρατηρούμε εκτός από την θετική συσχέτιση ΕΦΕ και ΦΣ ότι
υπάρχει ένα ενδιάμεσο εύρος ΦΣ όπου τα ΕΦΕ είναι περίπου σταθερά.
Είναι λογικό οι περισσότερες χώρες να προτιμούν να βρίσκονται κάπου σε
αυτή την περιοχή του διαγράμματος (δηλαδή για ΦΣ από 15 μέχρι 20%),
που συνάδει με μια σταθερότητα, που επιθυμεί μία κυβέρνηση. Αυτό
δηλαδή ίσως αποτελεί έναν αποτρεπτικό παράγοντα για μια μέση χώρα
από το να μειώσει υπερβολικά τους ΦΣ, καθώς θα οδηγήσει σε μεγάλη
μείωση

των

ΕΦΕ.

Παρομοίως,

λίγες

χώρες

θα

επιλέξουν

2

Τα πλήρη αποτελέσματα της εφαρμογής ΜΕΤ με το πρόγραμμα Eviews για όλες τις περιπτώσεις
εμφανίζονται στο Παράρτημα Α.
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‘πειραματιστούν’ με πολύ υψηλούς ΦΣ, καθώς η πολύ μεγάλη αύξηση των
ΕΦΕ τους μπορεί να οδηγήσει σε αντιδράσεις και αποσταθεροποίηση.

Σχήμα 5: Τα εταιρικά φορολογικά έσοδα (ΕΦΕ)/ΑΕΠ ως συνάρτηση των εταιρικών φορολογικών
συντελεστών (ΦΣ) για τις 27 χώρες της ΕΕ (α), και τις χώρες της ΕΕ εκτός Κύπρου και Λουξεμβούργου (β).

4.3.2 ΕΦΕ ως συνάρτηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Στην

περίπτωση

του

κατά

κεφαλήν

ΑΕΠ,

που

είναι

μέτρο

του

εισοδηματικού επιπέδου μιας χώρας, υπάρχει από την βιβλιογραφία
ένδειξη σημαντικής θετικής συσχέτισης με τα ΕΦΕ (Castro, 2014). Στο
Σχήμα 6 εμφανίζεται η εξάρτηση των ΕΦΕ από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ για
κάθε μία από τις εξεταζόμενες χώρες. Στο Σχήμα 6α περιλαμβάνονται και
οι 27 χώρες της ΕΕ, ενώ στο 6β εμφανίζονται 24 χώρες, καθώς δεν
περιλαμβάνονται οι τρεις χώρες-outliers. Η παλινδρόμηση σε αυτή την
περίπτωση (και στα δύο διαγράμματα) είναι γραμμική, καθώς η διαφορά
με τις τετραγωνικές και κυβικές παλινδρομήσεις ήταν ελάχιστη.
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Σχήμα 6: Τα ΕΦΕ/ΑΕΠ ως συνάρτηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ για τις 27 χώρες της ΕΕ (α), και για τις χώρες
της ΕΕ εκτός Κύπρου, Μάλτας και Λουξεμβούργου (β).

Η ΜΕΤ μας δίνει τιμή R2 = 0.319633 και F = 0.002119 για τις 27 χώρες,
ενώ R2 = 0.328006 και F = 0.003445 για τις 24 χώρες. Βλέπουμε
επομένως ότι η αφαίρεση των τριών χωρών σε αυτή την περίπτωση δε
βελτιώνει ιδιαίτερα το μοντέλο. Η συσχέτιση είναι ήδη διαπιστωμένη με
τις 27 χώρες, και είναι σαφώς θετική συσχέτιση. Χώρες με υψηλό βιοτικό
επίπεδο, επομένως, αναμένουμε να έχουν και υψηλά ΕΦΕ. Οι τιμές του R2
είναι ίδιες αν αντιστραφούν οι ρόλοι εξαρτημένης και ανεξάρτητης
μεταβλητής. Επομένως, δε φαίνεται να είναι λύση για την άνοδο του
βιοτικού επιπέδου η μείωση των φορολογικών εσόδων σε υπερβολικά
χαμηλά επίπεδα. Προφανώς, ένα ελάχιστο επίπεδο φορολογικών εσόδων,
και συγκεκριμένα ΕΦΕ, είναι αναγκαίο για διατήρηση ενός καλού μέσου
βιοτικού επιπέδου.
Ένα ερώτημα που αξίζει να διερευνηθεί εδώ είναι τι συμβαίνει αν
διαχωρίσουμε τις χώρες σε υποομάδες αναλόγως του κατά κεφαλήν ΑΕΠ
τους. Από την βιβλιογραφία υπάρχουν ενδείξεις ότι αξίζει να γίνει αυτή η
επιμέρους ανάλυση, καθώς προκύπτουν πιο ισχυρές συσχετίσεις από ότι
με όλο το δείγμα. (Στην περίπτωση αυτή είναι οι χώρες του ΟΟΣΑ, Castro,
2014).
Διπλωματική Εργασία
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Με βάση την κατάταξη των 27 χωρών σύμφωνα με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
τους στο Σχήμα 2 και με τη βοήθεια του Σχήματος 6, μπορούμε να
διαχωρίσουμε τις 27 χώρες ως εξής:
•

Υψηλού εισοδήματος: 10 χώρες (Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, Δανία,
Ολλανδία, Σουηδία, Αυστρία, Φινλανδία, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία)

•

Μεσαίου εισοδήματος: 11 χώρες (Ιταλία, Μάλτα, Ισπανία, Κύπρος,
Σλοβενία, Τσεχία, Εσθονία, Πορτογαλία, Λιθουανία, Σλοβακία, Ελλάδα)

•

Χαμηλού εισοδήματος: 6 χώρες (Λετονία, Ουγγαρία, Πολωνία, Κροατία,
Ρουμανία, Βουλγαρία)

Στο Σχήμα 7 παρουσιάζεται η συσχέτιση για τις τρεις αυτές ομάδες. Τα
αντίστοιχα R2 και πιθανότητα F για τα τρία διαγράμματα του σχήματος
είναι 0.759631 και 0.001017 για το Σχήμα 7α, 0.097600 και 0.349612
για το 7β, και 0.583503 και 0.077051 για το 7γ. Υπάρχει επομένως πιο
ισχυρή συσχέτιση για τα χαμηλά και υψηλά εισοδήματα σε σύγκριση με
την ομάδα των 27, ενώ η συσχέτιση για τα μεσαία εισοδήματα είναι πιο
ασθενής από ότι για όλο το σύνολο. Μία άλλη λεπτομέρεια που
αναδεικνύεται από την επιμέρους μελέτη είναι ότι για τα χαμηλά
εισοδήματα υπάρχει αρνητική συσχέτιση κατά κεφαλήν ΑΕΠ και ΕΦΕ.
Βλέπουμε ότι στις οικονομίες χαμηλού κατά κεφαλήν ΑΕΠ τα ΕΦΕ είναι
και σε απόλυτες τιμές χαμηλότερα, αλλά και μειώνονται όσο αυξάνεται το
(χαμηλό πάντα) κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σε αντίθεση με τα μεσαία και υψηλά
ΚΑΕΠ. Φαίνεται πως όταν μια οικονομία είναι σε χαμηλό επίπεδο αλλά
αναπτύσσεται (ως προς το ΚΑΕΠ πάντα) θα έχει αρχικά χαμηλότερα ΕΦΕ
καθώς

η

ανάπτυξη

σε

αυτό

το

στάδιο

συνδέεται

με

χαμηλούς

φορολογικούς συντελεστές και γενικότερα ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα
ώστε να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα. Καθώς ωστόσο η οικονομία
αναπτύσσεται προς υψηλότερα ΚΑΕΠ, είναι δύσκολο να διατηρεί υψηλό
βιοτικό επίπεδο χωρίς αρκετά φορολογικά έσοδα, σημαντικό μέρος των
οποίων είναι τα ΕΦΕ.
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Σχήμα 7: Τα ΕΦΕ/ΑΕΠ ως συνάρτηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ για τις χώρες υψηλού εισοδήματος (α),
μεσαίου εισοδήματος (β) και χαμηλού εισοδήματος (γ).

4.3.3 ΕΦΕ ως συνάρτηση του πληθυσμού
Στη συνέχεια, διερευνήθηκε η ενδεχόμενη συσχέτιση με των ΕΦΕ/ΑΕΠ με
τον συνολικό πληθυσμό της κάθε χώρας. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται
στο Σχήμα 8.

Σχήμα 8: Τα ΕΦΕ/ΑΕΠ ως συνάρτηση του του συνολικού πληθυσμού της κάθε χώρας της ΕΕ.
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Σε αυτή την περίπτωση, η απαλοιφή των 3 χωρών με τα υψηλά ΕΦΕ δεν
επιφέρει κάποια βελτίωση του μοντέλου, αντιθέτως η συσχέτιση είναι
υψηλότερη όταν περιλαμβάνονται όλες τις χώρες, για αυτό στο σχήμα
εμφανίζονται και οι 27 χώρες. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία σαφής αρνητική
συσχέτιση (το R2 είναι περίπου 7.7%). Είναι ευκολότερο δηλαδή για μία
μικρή σε πληθυσμό χώρα να έχει περισσότερα ΕΦΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ
της. Παρατηρούμε επίσης ότι για τις χώρες μικρού πληθυσμού υπάρχει
μεγάλη διασπορά τιμών ΕΦΕ, ενώ στις 5 μεγαλύτερες χώρες (Γερμανία,
Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία) υπάρχει μία αξιοσημείωτη ομοιομορφία
των ΕΦΕ. Φαίνεται πως το μέγεθος μιας χώρας, από ένα σημείο και μετά,
την περιορίζει στο να έχει ένα περίπου σταθερό (και σχετικά χαμηλό)
επίπεδο ΕΦΕ.
Είναι ενδιαφέρον να διαχωρίσουμε επίσης τις χώρες σε αυτές που είναι
άνω και αυτές που είναι κάτω της γραμμής παλινδρόμησης. Οι χώρες
πάνω από τη γραμμή είναι οι Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Τσεχία,
Πορτογαλία, Σουηδία, Ιρλανδία, Δανία, Σλοβακία, Κύπρος, Λουξεμβούργο
και Μάλτα («ομάδα Α»). Οι χώρες που είναι κάτω από τη γραμμή είναι οι
Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Αυστρία,
Βουλγαρία, Φινλανδία, Κροατία, Λιθουανία, Σλοβενία, Λετονία και
Εσθονία («ομάδα Β»). Είναι φανερό ότι οι χώρες της ομάδας Α είναι γενικά
πιο ανεπτυγμένες και καθιερωμένες οικονομίες από τις χώρες της ομάδας
Β, οι οποίες είναι (εκτός κάποιων εξαιρέσεων) είτε λιγότερο ανεπτυγμένες
είτε πρόσφατα ανεπτυγμένες. Φαίνεται ότι ένας όχι πολύ χαμηλός βαθμός
ΕΦΕ συνάδει με την ανάπτυξη και τη σταθερότητα μιας χώρας.
Επειδή η συσχέτιση ΕΦΕ και πληθυσμού είναι σχετικά ασθενής για το
σύνολο των 27 χωρών, αν διαχωρίσουμε τις χώρες με βάση των
πληθυσμό

τους

ενδεχομένως

θα

γίνουν

διακριτές

αν

υπάρχουν

ισχυρότερες επί μέρους συσχετίσεις. Για το σκοπό αυτό, έγινε διαχωρισμός
των 27 χωρών σε τρεις ομάδες:
•

Μικρού πληθυσμού: Μάλτα, Λουξεμβούργο, Κύπρος, Εσθονία (4 χώρες)
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•

Μεσαίου πληθυσμού: Λετονία, Σλοβενία, Λιθουανία, Κροατία, Ιρλανδία,
Σλοβακία, Φινλανδία, Δανία, Βουλγαρία, Αυστρία, Ουγγαρία, Πορτογαλία,
Σουηδία, Τσεχία, Ελλάδα, Βέλγιο (16 χώρες)

•

Μεγάλου πληθυσμού: Ολλανδία, Ρουμανία, Πολωνία, Ισπανία, Ιταλία,
Γαλλία, Γερμανία (7 χώρες)

Για την κάθε μία ομάδα, μελετήθηκαν ξεχωριστές συσχετίσεις ΕΦΕ/ΑΕΠ
και πληθυσμού. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο Σχήμα 9. Σε αυτή
την περίπτωση, οι συσχετίσεις μέσω της ΜΕΤ είναι όντως πολύ
ισχυρότερες. Για την ομάδα μικρού πληθυσμού, R2 = 0.770808 και
πιθανότητα F = 0.122043. Για την ομάδα μεσαίου πληθυσμού, R2 =
0.299462 και πιθανότητα F = 0.028241. Για την ομάδα μεγάλου
πληθυσμού, R2 = 0.333638 και πιθανότητα F = 0.174444.
Οι τάσεις που διαφαίνονται επίσης έχουν ενδιαφέρον: αρνητική συσχέτιση
για τις μικρές χώρες, θετική συσχέτιση για τις μεσαίες χώρες και αρνητική
ξανά συσχέτιση για τις μεγάλες χώρες.

Σχήμα 9: Τα ΕΦΕ/ΑΕΠ ως συνάρτηση του πληθυσμού για ξεχωριστές πληθυσμιακές ομάδες: μικρού
πληθυσμού (α), μεσαίου πληθυσμού (β) και μεγάλου πληθυσμού (γ).
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4.3.4 ΕΦΕ ως συνάρτηση των δημοσίων δαπανών
Στο Σχήμα 10 παρουσιάζεται η συσχέτιση μεταξύ ΕΦΕ/ΑΕΠ και δημοσίων
δαπανών μιας χώρας ως ποσοστό του ΑΕΠ της. Το R2 από τη ΜΕΤ είναι
0.022847 και η πιθανότητα F = 0.451699, άρα είναι αρκετά ασθενής η
συσχέτιση. Παρόλα αυτά, με τη βοήθεια μιας τριτοβάθμιας καμπύλης
παλινδρόμησης όπως φαίνεται στο σχήμα, μπορούμε να συμπεράνουμε
ότι οι υψηλές δημόσιες δαπάνες δε συνάδουν απαραιτήτως με υψηλά ΕΦΕ,
αντιθέτως η έστω ασθενής συσχέτιση είναι αρνητική, τουλάχιστον από
ένα σημείο δαπανών και πάνω (περίπου 40%). Άρα, με βάση την
καμπύλη, μια χώρα θα μπορούσε να μεγιστοποιήσει τα ΕΦΕ της έχοντας
ένα επίπεδο δημοσίων δαπανών περίπου στο 38%. Μόνο μία χώρα όμως
είναι που έχει κάτω από αυτό δημόσιες δαπάνες και αυτή είναι η Ιρλανδία.
Αξίζει να σημειωθεί η υψηλή θέση της Ελλάδας σε αυτό το πάνελ: στο
60.69%, βρίσκεται δεύτερη στην ΕΕ, πίσω μόνο από τη Γαλλία (με
62.44%). Και οι δύο χώρες έχουν σχετικά χαμηλά ΕΦΕ (2.2% και οι δύο).
Η

μείωση

των

δημοσίων

δαπανών

επομένως,

εκτός

από

άλλα

πλεονεκτήματα, είναι πιθανό να οδηγήσει σε αύξηση των ΕΦΕ. Αυτή θα
είναι

μία

περίπτωση

αμοιβαίας

ωφέλειας

κυβέρνησης

και

φορολογούμενων.

Σχήμα 10: Τα ΕΦΕ/ΑΕΠ ως συνάρτηση των δημοσίων δαπανών (ως ποσοστό του ΑΕΠ).
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4.3.5 ΕΦΕ ως συνάρτηση του δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης
Ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης (Human Development Index, HDI) είναι
ένα μέτρο της ανάπτυξης μιας χώρας που δεν περιορίζεται στην
οικονομική ανάπτυξη, αλλά περιλαμβάνει το προσδόκιμο ζωής, το επίπεδο
εκπαίδευσης και την ποιότητα ζωής. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
χαρακτηρίζονται γενικά από υψηλό HDΙ. Στο Σχήμα 11 γίνεται μία
παρουσίαση των χωρών της ΕΕ κατά αυξανόμενο HDI. Παρατηρούμε ότι
οι τιμές του HDI παρουσιάζουν σχετικά μικρή διακύμανση, με τη
μικρότερη τιμή να είναι 0.816 (Βουλγαρία) και τη μεγαλύτερη να είναι
0.955 (Ιρλανδία). Ο διάμεσος των τιμών είναι στο 0.895, όπου βρίσκεται
η Μάλτα. Η Ελλάδα έχει δείκτη HDI κάτω από τον διάμεσο, στο 0.888. (Οι
τιμές είναι από το 2019, όπως για όλα τα εξεταζόμενα μεγέθη).

Ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης (HDI) στις χώρες της ΕΕ
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Σχήμα 11: Οι χώρες της ΕΕ κατά αυξανόμενο δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης (HDI).
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Προχωρώντας στην πιθανή συσχέτιση του HDI με τα ΕΦΕ, στο Σχήμα 12
εμφανίζονται τα αποτελέσματα για τα ΕΦΕ ως συνάρτηση του HDI για τις
χώρες της ΕΕ. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα (α), οι 3 χώρες-outliers
βρίσκονται σαφώς εκτός του μοντέλου, επομένως στο (β) παρουσιάζονται
τα δεδομένα χωρίς τις 3 χώρες (Μάλτα, Λουξεμβούργο, Κύπρος). Η
ανάλυση με τη ΜΕΤ επιβεβαιώνει ότι η μη περίληψη των 3 χωρών σε αυτή
την περίπτωση έχει νόημα: τα R2 και πιθανότητα F για τις 27 χώρες είναι
0.087054 και 0.135158 αντίστοιχα, ενώ για τις 24 χώρες είναι 0.249646
και 0.012919, αντίστοιχα. Έτσι, στο Σχήμα 11β υπάρχει σαφής θετική
συσχέτιση μεταξύ HDI και ΕΦΕ. Αυτό προσθέτει μία άλλη διάσταση στην
παρούσα μελέτη, καθώς ο HDI όπως αναφέρθηκε δεν είναι αμιγώς
οικονομικός ή επιχειρηματικός δείκτης. Όμως, η υγιής επιχειρηματικότητα
σε μια χώρα φαίνεται να συνάδει με υψηλό δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης.

Σχήμα 12: Τα ΕΦΕ/ΑΕΠ ως συνάρτηση του δείκτη HDI, για τις 27 χώρες της ΕΕ (α), και για τις 24 χώρες (β).
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4.3.6 ΕΦΕ ως συνάρτηση του αριθμού των επιχειρήσεων
Είναι προφανές ότι τα εταιρικά φορολογικά έσοδα προϋποθέτουν
επιχειρήσεις προκειμένου να υπάρχουν. Στην παρούσα παράγραφο
εξετάζεται

η

συσχέτιση

επιχειρήσεων με

μεταξύ

ΕΦΕ/ΑΕΠ

και

του

πλήθους

των

τουλάχιστον 1 υπάλληλο, των επιχειρήσεων με

τουλάχιστον 10 υπαλλήλους, και των κατασκευαστικών εταιρειών με
τουλάχιστον 250 υπαλλήλους.
Στο Σχήμα 13 εμφανίζονται τα ΕΦΕ ως συνάρτηση των επιχειρήσεων με
τουλάχιστον 1 υπάλληλο ως ποσοστό του πληθυσμού. Από το αριστερό
σχήμα που περιλαμβάνει όλες τις χώρες της ΕΕ γίνεται φανερό ότι οι
χώρες Μάλτα, Λουξεμβούργο και Κύπρος αποτελούν ακραίες τιμές που
μπορούν να αφαιρεθούν για την καλύτερη μελέτη της συσχέτισης. Όντως,
η ανάλυση ΜΕΤ δίνει υπερβολικά μικρό R2 (0.5%) για το σύνολο των 27
χωρών. Στο διάγραμμα (β), έχοντας αφαιρέσει τις ακραίες τιμές, η το R2
είναι 0.330125 και το F είναι 0.330125. Αυτές είναι αρκετά καλές τιμές
που δείχνουν σαφή συσχέτιση. Αυτή η συσχέτιση είναι όμως αρνητική.

Σχήμα 13: Τα ΕΦΕ/ΑΕΠ ως συνάρτηση του συνόλου των επιχειρήσεων με τουλάχιστον 1 υπάλληλο ως
ποσοστό % του πληθυσμού, για τις 27 χώρες της ΕΕ (α) και για τις 24 χώρες (β).
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Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να θυμηθούμε ότι η εξαρτημένη
μεταβλητή είναι τα εταιρικά φορολογικά έσοδα, ενώ η πλειοψηφία των
επιχειρήσεων με τουλάχιστον 1 υπάλληλο πιθανότατα δεν είναι εταιρείες,
με την έννοια του νομικού προσώπου. Έτσι, δεν χρειάζεται να αυξάνουν
τα ΕΦΕ με την αύξηση αυτής της μεγάλης κατηγορίας επιχειρήσεων. Όχι
μόνο αυτό όμως, αλλά και όσο αυξάνονται οι μικρές επιχειρήσεις, τόσο θα
μειώνεται το δυνητικό προσωπικό των μεγάλων εταιρειών-νομικών
προσώπων, και άρα τόσο θα μειώνονται τα ΕΦΕ.
Θα ήταν ενδιαφέρον εδώ να συγκρίνονταν το παραπάνω διάγραμμα με τα
συνολικά ΦΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ, και όχι ειδικά τα ΕΦΕ. Με αντίστοιχους
υπολογισμούς που γίναν από τον γράφοντα, διαπιστώθηκε ότι όντως τα
συνολικά ΦΕ αυξάνονται με την αύξηση των επιχειρήσεων με 1+
υπάλληλο. Καθώς όμως το θέμα της εργασίας είναι συγκεκριμένα τα
εταιρικά ΦΕ, τα αποτελέσματα αυτά δεν περιλαμβάνονται εδώ. Είναι
ωστόσο ένα πιθανό θέμα μελλοντικής επέκτασης της παρούσας έρευνας.

Η επόμενη κατηγορία επιχειρήσεων είναι οι επιχειρήσεις με τουλάχιστον
10 υπαλλήλους. Τα ΕΦΕ ως συνάρτηση αυτής της μεταβλητής για τις 27
χώρες της ΕΕ παρουσιάζονται στο Σχήμα 14.

Διπλωματική Εργασία

34

Αθανάσιος Κολιογιώργος, Τα Εταιρικά Φορολογικά Έσοδα στις Χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης – Σχέσεις και Συσχετίσεις

Σχήμα 14: Τα ΕΦΕ/ΑΕΠ ως συνάρτηση του συνόλου των επιχειρήσεων με τουλάχιστον 10 υπαλλήλους
(ανά 1.000 άτομα), για τις 27 χώρες της ΕΕ.

Σε αυτή την περίπτωση, οι 3 χώρες που θεωρούνται συνήθως outliers
ταιριάζουν στην εικόνα και δε χρειάζεται να αφαιρεθούν, κάτι που
διαφαίνεται από το διάγραμμα και επιβεβαιώνεται από τη ΜΕΤ. Το R2 είναι
0.288620 ενώ το F είναι 0.003857. Απεναντίας, αν αφαιρεθούν οι 3 χώρες
η ΜΕΤ καταρρέει. Επομένως, στο σχήμα εμφανίζονται τα αποτελέσματα
με όλες τις χώρες της ΕΕ. Είναι χρήσιμο να χρησιμοποιηθεί πολυωνυμική
καμπύλη 3ου βαθμού για την παλινδρόμηση σε αυτή την περίπτωση,
καθώς

επιτρέπει

την

εξαγωγή

περισσότερων

συμπερασμάτων.

Συγκεκριμένα, βλέπουμε να υπάρχει αρχικά μία μείωση των ΕΦΕ για
χαμηλές τιμές επιχειρήσεων με 10+ υπαλλήλους. Αυτό μπορεί να
θεωρηθεί επέκταση του προηγούμενου συνόλου με τις επιχειρήσεις 1+
υπαλλήλων. Πιθανόν κάποιες επιχειρήσεις 10+ υπαλλήλων να μην είναι
νομικά πρόσωπα, ή (πιθανότερο), να είναι μικρές εταιρείες που δεν
φέρνουν σημαντικά φορολογικά έσοδα. Καθώς όμως αυξάνονται οι
επιχειρήσεις 10 και πλέον υπαλλήλων, στο μεγαλύτερο αυτό σύνολο θα
υπάρχουν σίγουρα αρκετές

μεγάλες

εταιρείες

που θα επιφέρουν

σημαντικά ΦΕ. Αυτό αντιπροσωπεύεται από την αυξητική πορεία της
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καμπύλης για πλήθος επιχειρήσεων μεγαλύτερο από περίπου 3.5‰. Η
αυξητική αυτή πορεία διατηρείται μέχρι άνω άκρο του εύρους της
ανεξάρτητης μεταβλητής. Με άλλα λόγια, η υποστήριξη από μέρους της
κυβέρνησης αυτής της υποκατηγορίας επιχειρήσεων μπορεί να επιφέρει
υψηλά ΕΦΕ.

Η τελευταία κατηγορία επιχειρήσεων που εξετάζεται είναι οι εταιρείες του
κατασκευαστικού τομέα που έχουν τουλάχιστον 250 υπαλλήλους. Αυτή
είναι μια ομάδα αντιπροσωπευτική των μεγάλων εταιρειών σε μία χώρα,
που δύνανται να συμβάλλουν ισχυρά στα ΕΦΕ της χώρας λόγω του
μεγέθους και της προφανούς κερδοφορίας τους αφενός, αλλά πιθανότατα
είναι σε θέση να μεταφέρουν την έδρα τους σε άλλη χώρα αφετέρου. Στο
Σχήμα 15 εμφανίζονται τα ΕΦΕ ως συνάρτηση των κατασκευαστικών
εταιρειών με τουλάχιστον 250 υπαλλήλους. Το R2 της ΜΕΤ είναι 0.079431
και η πιθανότητα F είναι 0.154383. Παρομοίως με πριν, το μοντέλο στέκει
καλύτερα όταν περιλαμβάνονται όλες οι χώρες. Βλέπουμε ότι υπάρχει
κάποια συσχέτιση, αλλά όχι πολύ ισχυρή σύμφωνα με τη ΜΕΤ. Βάσει της
πολυωνυμικής καμπύλης παρεμβολής 2ου βαθμού στο σχήμα βλέπουμε ότι
για μικρές τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής τα ΕΦΕ αρχικά μειώνονται,
ενώ αυξάνονται για μεγαλύτερες τιμές. Η γενικότερη συσχέτιση όμως
σύμφωνα με τη ΜΕΤ είναι αρνητική. Ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών
τέτοιου μεγέθους, επομένως, δεν είναι σίγουρο ότι θα συμβάλλει στα ΕΦΕ
μιας χώρας, εφόσον όπως αναφέρθηκε αν σε μία τέτοια εταιρεία πιθανώς
να είναι πολυεθνική ή με δυνατότητα να γίνει πολυεθνική. Σε αυτή την
περίπτωση, αν δεν είναι διατεθειμένη να δεχτεί τη φορολογική πολιτική
μιας χώρας, μπορεί εύκολα να φύγει από αυτή τη χώρα. Αυτό όμως θα
μεταφραζόταν ως έλλειψη εταιρειών 250+ στο πάνελ των δεδομένων, και
άρα υψηλότερα ΕΦΕ σύμφωνα με το μοντέλο. Σε κάθε περίπτωση, δεν
πρέπει να αποδίδουμε περισσότερη ερμηνεία σε ένα σύνολο δεδομένων
από αυτή που επιτρέπουν τα ίδια τα δεδομένα. Εν προκειμένω, η
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(ασθενής) συσχέτιση δεν πρέπει να οδηγεί κατ’ ανάγκη σε συμπεράσματα
για σχέσεις αιτίου-αιτιατού. Μένουμε λοιπόν στο ότι μεγάλος αριθμός
εταιρειών 250+ υπαλλήλων δεν συνδυάζεται κατ’ ανάγκη με υψηλά ΕΦΕ.

Σχήμα 15: Τα ΕΦΕ/ΑΕΠ ως συνάρτηση του συνόλου των κατασκευαστικών εταιρειών με τουλάχιστον 250
υπαλλήλους (ανά 100.000 άτομα), για τις 27 χώρες της ΕΕ.

4.4 Πολυμεταβλητή ανάλυση
Έχοντας κάνει όλες τις διμεταβλητές αναλύσεις που προηγήθηκαν,
μπορούμε να κάνουμε μία τελική πολυμεταβλητή ανάλυση, στην οποία να
περιλάβουμε όλες τις προηγούμενες ανεξάρτητες μεταβλητές, ενώ
εξαρτημένη μεταβλητή παραμένουν τα ΕΦΕ/ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, θα είναι
6 οι ανεξάρτητες μεταβλητές: ΦΣ, ΚΑΕΠ, πληθυσμός, δημόσιες δαπάνες,
HDI, επιχειρήσεις με υπαλλήλους. Οι επιχειρήσεις με 10+ υπαλλήλους και
οι κατασκευαστικές με 250+ υπαλλήλους είναι ουσιαστικά υποκατηγορία
των συνολικών επιχειρήσεων με υπαλλήλους, επομένως δε χρειάζεται να
περιληφθούν ξεχωριστά στην πολυμεταβλητή ανάλυση.
Η ανάλυση μέσω της ΜΕΤ για τις 27 χώρες δίνει R2 ίσο με 0.487228 και
πιθανότητα F ίση με 0.023789, που είναι ικανοποιητικές τιμές. Ωστόσο,
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αν δεν συμπεριλάβουμε τις 3 χώρες-outliers, τα αποτελέσματα είναι πολύ
καλύτερα. Συγκεκριμένα, λαβαίνουμε R2 = 0.655850 και πιθανότητα F =
0.002764. Αυτό σημαίνει ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές που επιλέχθηκαν
μπορούν να περιγράψουν το μεγαλύτερο μέρος των ΕΦΕ (~65%).
Αξίζει όμως να ερευνήσουμε περαιτέρω την σχετική ισχύ του καθενός
από αυτούς τους παράγοντες καθώς και τις μεταξύ τους συσχετίσεις. Αυτό
μπορεί να γίνει μέσω της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών (Principal Factor
Analysis, PCA). Στη Σχήμα 16, κατ’ αρχήν, γίνεται μία ανάλυση μέσω του
διαγράμματος ιδιοτιμών, ή διαγράμματος κρημνού (scree plot). Στον
άξονα x υπάρχουν 7 συνιστώσες του συστήματος σύμφωνα με την PCA.
Στον άξονα y εμφανίζονται οι ιδιοτιμές αυτών των συνιστωσών.
Θεωρούμε ότι οι συνιστώσες με ιδιοτιμές άνω του 1 είναι κύριες
συνιστώσες, και ότι οι υπόλοιπες μπορούν να περιληφθούν στις πρώτες.
Εδώ έχουμε 2 συνιστώσες που έχουν ιδιοτιμή μεγαλύτερη του 1. Άρα
έχουμε δύο κύριους παράγοντες στην ανάλυση. Οι σχέσεις αυτών των δύο
παραγόντων με τις επιλεγμένες μεταβλητές της έρευνας μπορούν να
φανούν με ένα επιπρόσθετο διάγραμμα της μεθόδου PCA.

Σχήμα 16: Διάγραμμα ιδιοτιμών (scree plot) της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών (PCA). Στον άξονα x
βρίσκονται οι 7 συνολικές μεταβλητές του συστήματος και στον άξονα y οι ιδιοτιμές.
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Στο Σχήμα 17 εμφανίζεται το διγράφημα (biplot) της PCA που
περιλαμβάνει τις μεταβλητές της μελέτης ως ανύσματα με αρχή την αρχή
των αξόνων, και τους 2 κύριους παράγοντες/συνιστώσες που βρέθηκαν
προηγουμένως ως άξονες. Με βάση τις αρχές της PCA, μπορούμε να
εξάρουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα από το σχήμα:
•

Ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης (HDI) δίνει παρόμοια πληροφορία με το
ΚΑΕΠ (GDP_PC) και τα ΕΦΕ (TAX_REV). Έτσι, αυτές οι τρεις μεταβλητές
μπορούν να ομαδοποιηθούν σε μία κατηγορία μεταβλητών (Ομάδα 1).

•

Οι δημόσιες δαπάνες (PUBLIC_SPEND), ο πληθυσμός (POPULATION) και
οι ΦΣ (TAX_RATE) περιέχουν παρόμοια πληροφορία. Έτσι, μπορούν να
ομαδοποιηθούν κι αυτές (ομάδα 2), αν και η συσχέτιση μεταξύ των είναι
λιγότερο ισχυρή από ό,τι της Ομάδας 1 (μεγαλύτερες γωνίες μεταξύ τους).

•

Ο αριθμός των επιχειρήσεων με υπαλλήλους (ENTERPRISES) είναι
ανεξάρτητη συνιστώσα σε σχέση με την Ομάδα 2, αλλά έχει κάποια μικρή
συσχέτιση με την Ομάδα 1.

•

Η μεταβλητή των επιχειρήσεων με υπαλλήλους έχει τη μεγαλύτερη
συνεισφορά στην κυριότερη συνιστώσα (PC1), αλλά με αντίστροφο τρόπο
(αρνητική συσχέτιση).

•

Οι δημόσιες δαπάνες, ο πληθυσμός και οι ΦΣ συνεισφέρουν περισσότερο
στη συνιστώσα PC2 (μικρή γωνία μεταξύ των ανυσμάτων και του άξονα
PC2). Ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης, το ΚΑΕΠ και τα ΕΦΕ σχετίζονται
ελαφρώς με την κύρια συνιστώσα PC1, αλλά σε μικρότερο βαθμό από ό,τι
η Ομάδα 1.
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Σχήμα 17: Διγράφημα (biplot) της PCA. Οι άξονες είναι οι 2 κύριες συνιστώσες του μοντέλου. Οι
μελετημένες μεταβλητές απεικονίζονται ως ανύσματα με αρχή την αρχή των αξόνων.

4.5 Τα ΕΦΕ ως ποσοστό των συνολικών φορολογικών
εσόδων
Τι ποσοστό των συνολικών φορολογικών εσόδων αποτελούν τα εταιρικά
φορολογικά έσοδα στις χώρες της ΕΕ; Αυτό το ερώτημα αποτελεί την
τελική ανάλυση αυτής της εργασίας, κάτι που δίνει έναυσμα για
μελλοντική έρευνα που μπορεί να περιέχει τόσο τα ΕΦΕ όσο και τα
συνολικά ΦΕ.
Στον Πίνακα 2 εμφανίζονται τα συνολικά ΦΕ, τα ΕΦΕ και τα ΕΦΕ/ΦΕ για
κάθε χώρα της ΕΕ. Στο Σχήμα 18 που ακολουθεί γίνεται μία
μονομεταβλητή παρουσίαση των ΕΦΕ/ΦΕ.
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Πίνακας 2: Εταιρικά φορολογικά έσοδα (ΦΕ) και εταιρικά φορολογικά έσοδα (ΕΦΕ), ως
ποσοστό του συνολικού ΑΕΠ, και ΕΦΕ ως ποσοστό των ΦΕ για τις χώρες της ΕΕ.
Χώρα

ΕΦΕ (% ΑΕΠ)

ΦΕ (% ΑΕΠ)

ΕΦΕ/ΦΕ (%)

ΑΥΣΤΡΙΑ

2,7

25,6

10,5

ΒΕΛΓΙΟ

3,7

22,6

16,4

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

2,3

20,2

11,4

ΓΑΛΛΙΑ

2,2

24,6

8,9

2

11,4

17,5

ΔΑΝΙΑ

3,1

34,3

9,0

ΕΛΛΑΔΑ

1,8

21,3

8,5

ΕΣΘΟΝΙΑ

2,2

26,2

8,4

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

3,2

17,7

18,1

ΙΣΠΑΝΙΑ

2,1

13,8

15,2

2

24,6

8,1

ΚΡΟΑΤΙΑ

1,3

21,7

6,0

ΚΥΠΡΟΣ

5,8

23,4

24,8

ΛΕΤΟΝΙΑ

1,1

21,3

5,2

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

1,6

19,8

8,1

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

6,3

26,6

23,7

ΜΑΛΤΑ

5,4

25,5

21,2

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

3,7

24

15,4

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

1,3

22,5

5,8

ΠΟΛΩΝΙΑ

2,2

17,3

12,7

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

3,1

22,2

14,0

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

2,1

14,6

14,4

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

3

18,7

16,0

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

2

18,3

10,9

ΣΟΥΗΔΙΑ

3

27,3

11,0

ΤΣΕΧΙΑ

3,5

14,7

23,8

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

2,5

20,7

12,1

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ
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Από το Σχήμα 18 βλέπουμε ότι τα ΕΦΕ ως ποσοστό των ΦΕ στην ΕΕ
ποικίλλουν από 5.16% (Λετονία) έως 24.79% (Κύπρος). Το εύρος τιμών
επομένως είναι 19.63. Η μέση τιμή είναι 13.23% ενώ ο διάμεσος 12.08%.
Στον διάμεσο βρίσκεται η Φινλανδία. Η διάμεση απόκλιση από τον διάμεσο
είναι 3.68, δηλαδή 18.7% επί του εύρους τιμών. Ενώ η μέση απόκλιση
από τη μέση τιμή είναι 4.58, δηλαδή 23.3% επί του εύρους τιμών.
Παρατηρούμε ότι στο άνω άκρο του διαγράμματος βρίσκονται οι ‘συνήθεις
ύποπτοι’ Μάλτα, Λουξεμβούργο και Κύπρος, δηλαδή οι χώρες που
γνωρίζουμε ήδη ότι έχουν πολύ υψηλά ΕΦΕ για το ΑΕΠ τους. Είναι
ενδιαφέρον όμως ότι στην ομάδα αυτή βρίσκεται και η Τσεχία, που δεν
ανήκε σε κάποια ακραία περιοχή σε κανένα από τα προηγούμενα
διαγράμματα. Φαίνεται ότι η συγκεκριμένη χώρα, αν και τα ΕΦΕ της
καθαυτά δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά, είναι ωστόσο μεγάλο ποσοστό των
συνολικών της ΦΕ. Πιθανώς αυτό σημαίνει μεγάλο ποσοστό εταιρειών
(νομικών προσώπων) σε σχέση με τις συνολικές επιχειρήσεις της. Σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι η φορολογία των φυσικών προσώπων δεν
είναι ιδιαίτερα υψηλή στη συγκεκριμένη χώρα, αυτό πιθανόν οδηγεί στο
αποτέλεσμα του παρόντος διαγράμματος.
Στον αντίποδα, χώρες που είναι χαμηλά στο διάγραμμα, μεταξύ αυτών και
η Ελλάδα, σημαίνει ότι χαρακτηρίζονται πιθανότατα από περισσότερες
μικρές/ατομικές επιχειρήσεις και λιγότερες εταιρείες. Η διερεύνηση της
συσχέτισης αυτού του μεγέθους με άλλες μεταβλητές, θα ήταν κάτι
ενδιαφέρον για μία μελλοντική εργασία. Ενδεικτικά, έχει γίνει μία
διμεταβλητή ανάλυση, του λόγου ΕΦΕ/ΦΕ ως συνάρτηση του ΚΑΕΠ. Το
αντίστοιχο διάγραμμα διασποράς εμφανίζεται στο Σχήμα 19. Υπάρχει μία
παραβολοειδής συσχέτιση, με τιμή R2=0.15 από τη ΜΕΤ, και πιθανότητα
F =0.042. Η συσχέτιση είναι αρνητική για μικρά ΚΑΕΠ και θετική για ΚΑΕΠ
από περίπου 20.000 ευρώ και πάνω.
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Τα εταιρικά φορολογικά έσοδα ως ποσοστό των συνολικών
φορολογικών εσόδων στην ΕΕ
25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΣΕΧΙΑ

ΜΑΛΤΑ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΔΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΚΡΟΑΤΙΑ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΛΕΤΟΝΙΑ

0,00

Σχήμα 18: Τα ΕΦΕ ως ποσοστό των ΦΕ για τις χώρες της ΕΕ.

Σχήμα 19: Ο λόγος ΕΦΕ/ΦΕ ως συνάρτηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, για τις 27 χώρες της ΕΕ.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην εργασία αυτή εξετάστηκαν τα εταιρικά φορολογικά έσοδα στις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό του ΑΕΠ. Διερευνήθηκαν οι πιθανές
συσχετίσεις και εξαρτήσεις αυτού του μεγέθους από ένα πλήθος
ανεξάρτητων μεταβλητών. Συνοπτικά, βρέθηκαν οι εξής συσχετίσεις:
•

Θετική συσχέτιση με τους εταιρικούς φορολογικούς συντελεστές

•

Θετική συσχέτιση με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ γενικά

•

Ισχυρή θετική συσχέτιση με το ΚΑΕΠ για τις χώρες υψηλού εισοδήματος

•

Ισχυρή αρνητική συσχέτιση με το ΚΑΕΠ για τις χώρες χαμηλού
εισοδήματος

•

Ασθενής θετική συσχέτιση με το ΚΑΕΠ για τις χώρες μεσαίου εισοδήματος

•

Ασθενής αρνητική συσχέτιση με τον πληθυσμό γενικά

•

Αρνητική συσχέτιση με τον πληθυσμό για τις μικρές χώρες

•

Θετική συσχέτιση με τον πληθυσμό για μεσαίες χώρες

•

Αρνητική συσχέτιση με τον πληθυσμό για μεγάλες χώρες

•

Ασθενής αρνητική συσχέτιση με τις δημόσιες δαπάνες

•

Θετική συσχέτιση με τον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης

•

Αρνητική συσχέτιση με τις επιχειρήσεις 1+ υπαλλήλων

•

Παραβολική συσχέτιση με τις επιχειρήσεις 10+ υπαλλήλων, αρνητική για
μικρές τιμές, θετική για μεγάλες τιμές

•

Ασθενής συσχέτιση με τις κατασκευαστικές εταιρείες 250+ υπαλλήλων,
πιθανώς παραβολική με τα κοίλα προς τα πάνω

•

Ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τα ΕΦΕ
περιέχουν

συγγενική

πληροφορία

μεταξύ

τους

και

μπορούν

να

ομαδοποιηθούν
•

Οι δημόσιες δαπάνες, ο πληθυσμός και οι εταιρικοί ΦΣ έχουν επίσης
συγγενική πληροφορία, αλλά σε μικρότερο βαθμό
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Η θέση της παρούσας εργασίας στη διεθνή βιβλιογραφία είναι ως μέρος
των μελετών των εταιρικών φορολογικών εσόδων (corporate tax
revenues), και ειδικά της βιβλιογραφίας που μελετά τις εξαρτήσεις των
ΕΦΕ από άλλους οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες
και δείκτες. Η συνεισφορά της εργασίας στη βιβλιογραφία συνίσταται,
πρώτον, στο ότι στρέφει το ενδιαφέρον στις χώρες της ΕΕ. Οι
περισσότερες υπάρχουσες έρευνες επικεντρώνονται στις χώρες του
ΟΟΣΑ, ή σε μεμονωμένες χώρες (π.χ. ΗΠΑ) ή άλλες ομάδες χωρών.
Υπάρχει κάποια αλληλοεπικάλυψη των χωρών της ΕΕ με τις χώρες του
ΟΟΣΑ, αλλά δεν είναι ταυτόσημα σύνολα. Οι υπάρχουσες μελέτες πάνω
στις χώρες της ΕΕ επικεντρώνονται στα συνολικά ΦΕ, και όχι στα ΕΦΕ.
Δεύτερον, η εργασία εξετάζει τις συσχετίσεις με παράγοντες που είναι
λιγότερο ή καθόλου μελετημένοι από την αντίστοιχη βιβλιογραφία, όπως
αριθμός των επιχειρήσεων με 1, 10 κτλ. υπαλλήλους, δείκτης ανθρώπινης
ανάπτυξης

και

δημόσιες

δαπάνες.

Ταυτόχρονα,

προσθέτει

βιβλιογραφία όσον αφορά συσχετίσεις με μεταβλητές

στη

που έχουν

ερευνηθεί, όπως κατά κεφαλήν ΑΕΠ και φορολογικοί συντελεστές.
Η εργασία αυτή ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω έρευνα. Συγκεκριμένα,
μελλοντικά μπορούν να μελετηθούν οι συσχετίσεις με τα συνολικά
φορολογικά έσοδα, κι όχι μόνο τα ΕΦΕ. Επίσης, μπορεί η έρευνα να
επεκταθεί σε ένα εύρος ετών, κι όχι μόνο σε ένα συγκεκριμένο έτος. Μία
διαχρονική έρευνα θα δώσει τη δυνατότητα για πιο πλήρη και χρήσιμα
συμπεράσματα που θα περιλαμβάνουν τάσεις και θα δίνουν τη δυνατότητα
για προβλέψεις. Η μελέτη αυτή θα μπορούσε να επικεντρωθεί σε μία
χώρα, π.χ. στην Ελλάδα, να παραμείνει σε όλες τις χώρες της ΕΕ, ή ακόμη
και να επεκταθεί σε όλες της χώρες της Ευρώπης. Μία τέτοια επέκταση θα
είχε νόημα, εφόσον οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης που δεν είναι
ήδη μέλη της ΕΕ, είναι είτε υποψήφια μέλη, είτε μέλη της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών. Τα συμπεράσματα από μια τέτοια μελέτη
μπορούν να συνεισφέρουν στο σχεδιασμό της δημοσιονομικής πολιτικής
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προς ωφέλεια όλων των εμπλεκομένων μερών, κυβέρνησης, πολιτών,
εργαζομένων και επιχειρηματιών.
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Παράρτημα Α: Δεδομένα από Μέθοδο Ελαχίστων
Τετραγώνων και Ανάλυση PCA

Πίνακας Π1: ΕΦΕ ως συνάρτηση των εταιρικών ΦΣ, για τις 27 χώρες.

Πίνακας Π2: ΕΦΕ ως συνάρτηση των εταιρικών ΦΣ, για 25 χώρες.
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Πίνακας Π3: ΕΦΕ ως συνάρτηση του ΚΑΕΠ για τις 27 χώρες.

Πίνακας Π4: ΕΦΕ ως συνάρτηση του ΚΑΕΠ για 24 χώρες.
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Πίνακας Π5: ΕΦΕ ως συνάρτηση του ΚΑΕΠ για 10 χώρες υψηλού
εισοδήματος.

Πίνακας Π6: ΕΦΕ ως συνάρτηση του ΚΑΕΠ για 11 χώρες μεσαίου
εισοδήματος.

Διπλωματική Εργασία

51

Αθανάσιος Κολιογιώργος, Τα Εταιρικά Φορολογικά Έσοδα στις Χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης – Σχέσεις και Συσχετίσεις
Πίνακας Π7: ΕΦΕ ως συνάρτηση του ΚΑΕΠ για 10 χώρες χαμηλού
εισοδήματος.

Πίνακας Π8: ΕΦΕ ως συνάρτηση του πληθυσμού για τις 27 χώρες.
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Πίνακας Π9: ΕΦΕ ως συνάρτηση του πληθυσμού για τις χώρες μικρού
πληθυσμού.

Πίνακας Π10: ΕΦΕ ως συνάρτηση του πληθυσμού για τις χώρες μεσαίου
πληθυσμού.

Διπλωματική Εργασία

53

Αθανάσιος Κολιογιώργος, Τα Εταιρικά Φορολογικά Έσοδα στις Χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης – Σχέσεις και Συσχετίσεις
Πίνακας Π11: ΕΦΕ ως συνάρτηση του πληθυσμού για τις χώρες μεγάλου
πληθυσμού.

Πίνακας Π12: ΕΦΕ ως συνάρτηση των δημοσίων δαπανών ως ποσοστό
του ΑΕΠ, για τις 27 χώρες.
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Πίνακας Π13: ΕΦΕ ως συνάρτηση των δημοσίων δαπανών ως ποσοστό
του ΑΕΠ, για 24 χώρες.

Πίνακας Π14: ΕΦΕ ως συνάρτηση του HDI για τις 27 χώρες.
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Πίνακας Π15: ΕΦΕ ως συνάρτηση του HDI για 24 χώρες.

Πίνακας Π16: ΕΦΕ ως συνάρτηση των επιχειρήσεων με τουλάχιστον 1
υπάλληλο, για τις 27 χώρες.
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Πίνακας Π17: ΕΦΕ ως συνάρτηση των επιχειρήσεων με τουλάχιστον 1
υπάλληλο, για 24 χώρες.

Πίνακας Π18: ΕΦΕ ως συνάρτηση των επιχειρήσεων με τουλάχιστον 10
υπαλλήλους, για τις 27 χώρες.
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Πίνακας Π19: ΕΦΕ ως συνάρτηση των επιχειρήσεων με τουλάχιστον 10
υπαλλήλους, για 24 χώρες.

Πίνακας Π20: ΕΦΕ ως συνάρτηση των κατασκευαστικών εταιρειών με
τουλάχιστον 250 υπαλλήλους, για τις 27 χώρες.
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Πίνακας Π21: ΕΦΕ ως συνάρτηση των κατασκευαστικών εταιρειών με
τουλάχιστον 250 υπαλλήλους, για 24 χώρες.

Πίνακας Π22: MET της πολυμεταβλητής ανάλυσης, για τις 27 χώρες.
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Πίνακας Π23: MET της πολυμεταβλητής ανάλυσης, για 24 χώρες.
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Πίνακας

Π24:

Ανάλυση

κυρίων

συνιστωσών

(PCA)

για

την

πολυμεταβλητή ανάλυση.
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Υπεύθυνη Δήλωση Συγγραφέα:
Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ.
3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής
εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι
προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται
στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.
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