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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) είναι 
το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στη χώρα 
μας. Ιδρύθηκε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία 
«Κέντρον Οικονομικών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική με-
λέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδος, την ενθάρρυνση των 
οικονομικών ερευνών και τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία. Τότε του ανατέθη-
καν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: πρώτον, η κατάρτιση σχεδίων για 
βραχυχρόνια, μεσοχρόνια και μακροχρόνια προγράμματα ανάπτυξης, 
η εκπόνηση σχεδίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής 
ανάπτυξης, καθώς και προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες γραμμές της Κυβέρνησης· δεύτερον, η παρακο-
λούθηση και ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέ-
λιξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η διαμόρφωση προτάσεων 
για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων· και, τρίτον, η επιμόρφωση νέων 
οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και οικονομικής 
ανάπτυξης. 

Σήμερα το ΚΕΠΕ επικεντρώνεται στη διεξαγωγή εφαρμοσμένων οικο-
νομικών ερευνών που ενδιαφέρουν την ελληνική οικονομία και, με την ιδι-
ότητα του συμβουλευτικού οργάνου της Κυβέρνησης, παρέχει τεχνικές 
υπηρεσίες σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών εντάσσεται και η δημοσίευση 
των σειρών: (α) Μελέτες, που είναι επιστημονικές μονογραφίες, (β) Εκθέ-
σεις, που είναι κείμενα εφαρμοσμένης ανάλυσης με προτάσεις πολιτικής 
σε επίπεδο κλάδων, περιφερειών και άλλων οικονομικών θεμάτων, (γ) Ερ-
γασίες για Συζήτηση, που είναι σχέδια εργασιών σε προχωρημένο στά-
διο προσκεκλημένων επιστημόνων ή μελών του ερευνητικού προσωπικού 
του Ιδρύματος. Οι εκδόσεις του ΚΕΠΕ από την ίδρυσή του έως σήμερα 
υπερβαίνουν τις 650. Το ΚΕΠΕ εκδίδει επίσης την τετραμηνιαία περιοδική 
έκδοση Οικονομικές Εξελίξεις, με σκοπό να συμβάλλει στη συστηματική 
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παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής οικονομικής συγκυρίας, κα-
θώς και στο πεδίο διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής, αναλύοντας 
τις συνέπειες εναλλακτικών προσεγγίσεων σε επίκαιρα θέματα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μετά την πάροδο της πρόσφατης βαθιάς οικονομικής κρίσης στην Ελ-
λάδα, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε όρους δημοσιονομικής εξυγί-
ανσης. Ταυτόχρονα, η ελληνική οικονομία παραμένει σε καθεστώς δημοσι-
ονομικής εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, η απαραί-
τητη εξασφάλιση δημοσιονομικών πλεονασμάτων είναι, μεταξύ άλλων, συ-
νάρτηση της πορείας των φορολογικών εσόδων και της δυνατότητας μιας 
όσο το δυνατόν εγκυρότερης πρόβλεψης αυτών. Γενικότερα, ο ορθότερος 
προϋπολογισμός των φορολογικών εσόδων και ο σχεδιασμός μιας αποδο-
τικής και αποτελεσματικής φορολογικής πολιτικής είναι αναγκαίες προϋ-
ποθέσεις για τη συνέχιση της δημοσιονομικής εξισορρόπησης. 

Από το σύνολο των φορολογικών κατηγοριών και κατ’ επέκταση των 
φορολογικών εσόδων, οι Ειδικοί Φόροι στην Κατανάλωση (ΕΦΚ), ως υπο-
κατηγορία των φόρων στην κατανάλωση και των έμμεσων φόρων, κατέ-
χουν κεντρικό ρόλο. Ο ρόλος των εν λόγω φόρων ενισχύεται από τα ιδι-
οσυγκρασιακά χαρακτηριστικά των προϊόντων στα οποία επιβάλλονται, 
εξαιτίας των επιπτώσεων της κατανάλωσής τους στην ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον. Στη βάση της σημασίας που αποδίδεται στην κατηγο-
ρία των ΕΦΚ, η παρούσα μελέτη με τίτλο «Ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα 
καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα: Έσοδα και ελα-
στικότητες» εστιάζει στις δύο από τις τρεις βασικές κατηγορίες επιβολής 
ΕΦΚ. Η σημασία τους έγκειται στις ιδιαιτερότητες των εξεταζόμενων προ-
ϊόντων, όπως το γεγονός ότι θεωρούνται εθιστικά, στο ότι διέπονται από 
ένα εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αλλά και στις πρόσφατες αλλαγές που αφορούν το καθεστώς των σχε-
τικών φορολογικών συντελεστών. Όλοι οι προαναφερόμενοι παράγοντες 
καθιστούν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τη διερεύνηση της πορείας των εσό-
δων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά, καθώς και 
τον υπολογισμό των συνδεόμενων ελαστικοτήτων. 

Με στόχο να παρέχει ένα χρήσιμο εργαλείο για τη χάραξη της φορο-
λογικής πολιτικής, η παρούσα μελέτη ερευνά διεξοδικά τους ΕΦΚ στα κα-



πνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά, στη βάση ενός ευρύτατου πλαι-
σίου ανάλυσης. Από τη μία πλευρά καλύπτει το βασικό θεωρητικό πλαί-
σιο για την κατανόηση των διακριτικών χαρακτηριστικών και του θεσμι-
κού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τους εξεταζόμενους ΕΦΚ. Πα-
ρέχει μια αναλυτική παρουσίαση του καθεστώτος των συντελεστών των 
ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά, καθώς και μια λεπτο-
μερή αναφορά στην πρόσφατη διαχρονική πορεία των σχετικών εσόδων. 
Από την άλλη πλευρά, έχοντας προσφέρει το υποκείμενο θεωρητικό υπό-
βαθρο για τον ορισμό των ελαστικοτήτων, παρέχει μια ενδελεχή εμπει-
ρική ανάλυση (διακριτή διερεύνηση επιμέρους κατηγοριών, χρήση ειδι-
κών εμπειρικών υποδειγμάτων που συνδέονται με τα ειδικά χαρακτηριστι-
κά των προϊόντων, χρήση επιμέρους φορολογικών βάσεων, έμφαση στον 
ρόλο των μέτρων πολιτικής, διαφοροποίηση μεταξύ της μακροχρόνιας 
και βραχυχρόνιας περιόδου). Η ανάλυση αυτή αφορά τόσο την απόκρι-
ση της συνδεόμενης κατανάλωσης σε μεταβολές των τιμών και του εισο-
δήματος (εισοδηματικές ελαστικότητες και ελαστικότητες ζήτησης), όσο 
και την ευαισθησία των σχετικών φορολογικών εσόδων σε μεταβολές των 
φορολογικών βάσεων και του ΑΕΠ (ελαστικότητες και τάση μεταβολής). 

Τα ευρήματα της εξειδικευμένης εμπειρικής ανάλυσης που παρέχο-
νται στην παρούσα μελέτη εμπεριέχουν πολλαπλά στοιχεία συμβολής και 
εμπλουτισμού της υφιστάμενης περιορισμένης σχετικής βιβλιογραφίας, 
τόσο για τους ΕΦΚ όσο και για την περίπτωση της Ελλάδας. Τέλος, με την 
αναφορά σε ειδικές θεματολογίες, όπως σε νέα προϊόντα, στο πλαίσιο 
δια βούλευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη σημασία της προσιτότητας και 
του λαθρεμπορίου, αλλά και στη συνδεόμενη συμπεριφορική διάσταση, η 
παρούσα μελέτη εμπλουτίζει το παρεχόμενο ευρύ φάσμα ανάλυσης των 
εσόδων από ΕΦΚ και των σχετικών ελαστικοτήτων για τα καπνικά προϊό-
ντα και τα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ
Πρόεδρος του Δ.Σ. και

Επιστημονικός Διευθυντής
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Οκτώβριος 2020
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Στην παρούσα μελέτη διεξάγεται μια εξειδικευμένη ανάλυση ενός ευ-
ρύτατου φάσματος διαστάσεων που αφορούν δύο βασικές κατηγορίες 
επιβολής ειδικών φόρων στην κατανάλωση (ΕΦΚ): των καπνικών προϊό-
ντων και των αλκοολούχων ποτών, τα ειδικά χαρακτηριστικά των οποίων 
συνδέονται και με τις επιπτώσεις της κατανάλωσής τους στην ανθρώπινη 
υγεία. Συνολικά, οι δύο εν λόγω κατηγορίες επιβολής ΕΦΚ διακρίνονται 
από ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ιδιαιτερότητες των συνδεόμενων προϊό-
ντων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται: ο εθιστικός τους χαρακτή-
ρας, η σημασία τους μέσα στη συνολική κατηγορία των ΕΦΚ, το γεγονός 
ότι διέπονται από ένα εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο εντός της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αλλά και οι πρόσφατες αλλαγές που αφορούν το 
καθεστώς των σχετικών φορολογικών συντελεστών. 

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στο να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 
πλαίσιο ανάλυσης αναφορικά με τους ΕΦΚ στις εξεταζόμενες κατηγορί-
ες, με έμφαση στα σχετικά έσοδα και τις συνδεόμενες ελαστικότητες ζή-
τησης και εσόδων. Με τον τρόπο αυτόν παρέχεται ένα χρήσιμο εργαλείο 
στη διάθεση των υπευθύνων για τη χάραξη της φορολογικής πολιτικής 
των ΕΦΚ. H παρούσα μελέτη στοχεύει, επιπλέον, στο να καλύψει το σχε-
τικό κενό που διαπιστώνεται στην υφιστάμενη βιβλιογραφία αναφορικά 
με την εξειδικευμένη διερεύνηση των ΕΦΚ στις κατηγορίες των καπνικών 
προϊόντων και αλκοολούχων ποτών για την περίπτωση της Ελλάδας. Υπό 
το πρίσμα αυτό, ένα από τα κεντρικά στοιχεία της συμβολής της μελέτης 
αφορά τη διακριτή ανάλυση των κατηγοριών, όπου τα καπνικά προϊόντα 
και τα αλκοολούχα ποτά εξετάζονται ξεχωριστά, ενώ, όπου το επιτρέπει 
η διαθεσιμότητα των σχετικών στατιστικών δεδομένων, διαχωρίζονται και 
επιμέρους κατηγορίες των καπνικών προϊόντων και των αλκοολούχων πο-
τών. Παράλληλα, σημαντική είναι η συμβολή της παρούσας μελέτης σε 
επίπεδο μεθοδολογιών και εμπειρικών εκτιμήσεων, με την επέκταση των 
εφαρμοζόμενων τεχνικών διαδικασιών υπολογισμού των ελαστικοτήτων 
από τις πιο γενικές στις όσο το δυνατόν πιο εξειδικευμένες κατηγορίες 
προϊόντων. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα εμπειρικά 
υποδείγματα που συνδέονται με τα ειδικά χαρακτηριστικά των προϊόντων 
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που υπόκεινται στις υπό εξέταση κατηγορίες ΕΦΚ και βρίσκουν ευρεία 
εφαρμογή στη διεθνή βιβλιογραφία για γενικότερες κατηγορίες και άλλες 
χώρες. Επίσης, οι εμπειρικές εκτιμήσεις διαφοροποιούνται μεταξύ της 
βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας περιόδου. 

Η σημασία όλων των επιμέρους διαστάσεων της ανάλυσης των ΕΦΚ για 
τα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά επιβεβαιώνεται από τα πο-
λυάριθμα και εξειδικευμένα ευρήματα της μελέτης, τα οποία συνδέονται 
με καίριες διαπιστώσεις αναφορικά με την εφαρμογή των συνδεόμενων 
πολιτικών. Η παρούσα μελέτη παρέχει ορισμένες γενικές προτάσεις για 
τη χάραξη και εφαρμογή των πολιτικών των ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα 
και τα αλκοολούχα ποτά, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη ότι βασικό ρόλο 
διαδραματίζει η εκάστοτε στόχευση της πολιτικής. 

Η συγγραφή του κυρίως κείμενου της μελέτης ολοκληρώθηκε τον Ιού-
νιο του 2018. Το περιεχόμενο της μελέτης βελτιώθηκε και ενισχύθηκε από 
τα χρήσιμα και εποικοδομητικά σχόλια των συμμετεχόντων στο ερευνη-
τικό σεμινάριο του ΚΕΠΕ και στο Διεθνές Συνέδριο Διοίκησης και Οικο-
νομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου τον Μάιο του 2018, αλλά 
κυρίως από τα αναλυτικά σχόλια και τις προτάσεις των τριών ανώνυμων 
εξωτερικών κριτών. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας σε όλους. Επίσης, 
ευχαριστούμε θερμά την Ελληνική Στατιστική Αρχή και το Γενικό Λογιστή-
ριο του Κράτους για την πολύτιμη βοήθειά τους αναφορικά με την παρο-
χή στατιστικών δεδομένων, τη φιλόλογο κ. Ε. Σουλτανάκη για την επιμέ-
λεια του κειμένου, τη γραφίστρια κ. Χ. Λουλούδα για την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών έκδοσης της μελέτης σε έντυπη μορφή, την κ. Ν. Σπανούδη 
για την επιμέλεια της αγγλικής σύνοψης και την υπεύθυνη εκδόσεων του 
ΚΕΠΕ κ. Ε. Τουλίτση για την επιμέλεια των διαδικασιών έκδοσης της με-
λέτης. 

Την ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις έχουν αποκλειστικά οι συγ-
γραφείς. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΜΑ (συντονίστρια)
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΙΝΤΖΗ
Ιανουάριος 2020
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ΣΥΝΟΨΗ

Τα φορολογικά έσοδα αποτελούν τη βασική πηγή συλλογής κρατικών 
εσόδων για τις κυβερνήσεις, τα οποία αποτελούν κεντρικό εργαλείο για 
την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής. Ως κομμάτι των συνολικών 
φορολογικών εσόδων, τα έσοδα από ειδικούς φόρους στην κατανάλωση 
(ΕΦΚ) αποκτούν καίριο ρόλο, ο οποίος ενισχύεται από τα ειδικά χαρα-
κτηριστικά των προϊόντων στα οποία επιβάλλονται, που συνδέονται με 
τις επιπτώσεις της κατανάλωσης των προϊόντων αυτών στην ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, στην παρούσα μελέτη πραγ-
ματοποιείται μια εξειδικευμένη ανάλυση ενός ευρύτατου φάσματος δια-
στάσεων που αφορούν τη φορολογική κατηγορία των ΕΦΚ. Η ανάλυ-
ση αναφέρεται σε δύο βασικές κατηγορίες επιβολής ΕΦΚ, και ειδικότε-
ρα στις κατηγορίες των καπνικών προϊόντων και των αλκοολούχων πο-
τών. Μεταξύ των στοιχείων που καθιστούν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες τις 
δύο εν λόγω κατηγορίες επιβολής ΕΦΚ συγκαταλέγονται οι ιδιαιτερότη-
τες των συνδεόμενων προϊόντων, όπως, για παράδειγμα, το ότι θεωρού-
νται εθιστικά, η σημασία τους μέσα στη συνολική κατηγορία των ΕΦΚ, 
το γεγονός ότι διέπονται από ένα εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αλλά και οι πρόσφατες αλλαγές 
που αφορούν το καθεστώς των σχετικών φορολογικών συντελεστών. 

Ο κεντρικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παρέχει ένα ολο-
κληρωμένο πλαίσιο ανάλυσης αναφορικά με τους ΕΦΚ στα καπνικά προ-
ϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά, με έμφαση στα σχετικά έσοδα και τις 
συνδεόμενες ελαστικότητες. Το παρεχόμενο πλαίσιο ανάλυσης δύνα-
ται να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των αρχών για τη χά-
ραξη της φορολογικής πολιτικής των ΕΦΚ στις εξεταζόμενες κατηγορί-
ες. Βασική συνιστώσα της ανάλυσης αποτελεί αρχικά η περιγραφή του 
ορισμού και των διακριτικών χαρακτηριστικών των ΕΦΚ, σε συνδυασμό 
με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπουν την επιβολή τους, 
λαμβάνοντας υπόψη και την αξιολόγηση και αναθεώρηση των Ευρωπα-
ϊκών Οδηγιών για τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα 
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ποτά. Ένα επιπρόσθετο καίριο στοιχείο για την άσκηση της φορολογι-
κής πολιτικής των ΕΦΚ στην Ελλάδα είναι η παρακολούθηση και ανάλυ-
ση της πιο πρόσφατης πορείας των φορολογικών εσόδων στις υπό εξέ-
ταση κατηγορίες των ΕΦΚ. Θέτοντας ταυτόχρονα τα θεωρητικά θεμέλια 
για τον ορισμό των ελαστικοτήτων, η διεξαγωγή των εμπειρικών εφαρ-
μογών αποσκοπεί αρχικά στην εκτίμηση του τρόπου και του εύρους της 
αντίδρασης της σχετιζόμενης, με τα προϊόντα στα οποία επιβάλλονται 
οι εκάστοτε ΕΦΚ, κατανάλωσης ως προς βασικές μεταβλητές επιρροής, 
όπως είναι οι τιμές και το εισόδημα. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην εκτίμη-
ση της ευαισθησίας των φορολογικών εσόδων σε μεταβολές βασικών 
μακροοικονομικών μεγεθών, όπως είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
(ΑΕΠ), απευθείας σε ένα βήμα ή μέσω δύο επιμέρους μέτρων ευαισθη-
σίας, των εσόδων ως προς τη φορολογική βάση (η οποία προσεγγίζε-
ται από την κατανάλωση) και της φορολογικής βάσης ως προς το ΑΕΠ. 
Μια πλήρης ανάλυση δεν μπορεί, σαφώς, να παραβλέπει ορισμένα ειδι-
κά ζητήματα που χρήζουν θεώρησης και πρέπει να εξετάζονται κατά τη 
διερεύνηση των ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά. Τέ-
τοια ζητήματα αφορούν τον ρόλο της προσιτότητας (affordability), του 
λαθρεμπορίου, καθώς και μία συμπεριφορική διάσταση, η οποία αποτυ-
πώνει την επίδραση της ψυχολογίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
σχετικά με την κατανάλωση καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων πο-
τών, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης.

H παρούσα μελέτη αποσκοπεί επιπλέον στο να καλύψει το σχετικό 
κενό που διαπιστώνεται στην υφιστάμενη βιβλιογραφία αναφορικά με 
την εξειδικευμένη διερεύνηση των κατηγοριών των καπνικών προϊόντων 
και αλκοολούχων ποτών για την περίπτωση της Ελλάδας. Υπό το πρίσμα 
αυτό, τα κεντρικά στοιχεία της συμβολής της μελέτης αφορούν κατά κύ-
ριο λόγο τη διακριτή ανάλυση των κατηγοριών, όπου τα καπνικά προϊ-
όντα και τα αλκοολούχα ποτά εξετάζονται ξεχωριστά, ενώ όπου το επι-
τρέπει η διαθεσιμότητα των σχετικών στατιστικών δεδομένων διαχωρί-
ζονται και επιμέρους κατηγορίες των καπνικών προϊόντων και των αλκο-
ολούχων ποτών. Σε επίπεδο μεθοδολογιών και εμπειρικών εκτιμήσεων, 
η συμβολή της παρούσας μελέτης συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην επέ-
κταση των εφαρμοζόμενων τεχνικών διαδικασιών υπολογισμού των ελα-
στικοτήτων από τις πιο γενικές στις όσο το δυνατόν πιο εξειδικευμένες 
κατηγορίες προϊόντων επιβολής ΕΦΚ. Επιπροσθέτως, αφορά τη χρήση 
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ειδικών εμπειρικών υποδειγμάτων που συνδέονται με τα ειδικά χαρα-
κτηριστικά των προϊόντων που υπόκεινται στις υπό εξέταση κατηγορίες  
ΕΦΚ, και βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στη διεθνή βιβλιογραφία για γε-
νικότερες κατηγορίες και άλλες χώρες, ενώ συνίσταται επίσης και στη 
δια φοροποίηση των εμπειρικών εκτιμήσεων μεταξύ της βραχυχρόνιας 
και μακροχρόνιας περιόδου.

Πιο αναλυτικά, αναφορικά με τον υπολογισμό των ελαστικοτήτων ζή-
τησης ως προς τις τιμές και το εισόδημα, η καίρια συμβολή της παρού-
σας μελέτης αφορά τον διαχωρισμό μεταξύ της κατηγορίας των τσιγά-
ρων και του καπνού από τη συνολική κατηγορία των καπνικών προϊό-
ντων, και μεταξύ της κατηγορίας της μπίρας, του κρασιού και των οινο-
πνευματωδών ποτών από τη συνολική κατηγορία των μη σερβιριζόμενων 
αλκοολούχων ποτών. Με τον τρόπο αυτό, επεκτείνεται σημαντικά η διε-
ρεύνηση των ελαστικοτήτων ζήτησης για την Ελλάδα, η οποία κατά κύ-
ριο λόγο αναφέρεται, σύμφωνα με την υφιστάμενη βιβλιογραφία, σχεδόν 
αποκλειστικά στα τσιγάρα και συνήθως δεν διαφοροποιεί στην πράξη 
μεταξύ των κατηγοριών των αλκοολούχων ποτών. Καθίσταται, επιπλέον,  
εφικτή η διερεύνηση όλου του φάσματος αντίδρασης της κατανάλω-
σης σε μεταβολές του εισοδήματος και των τιμών, σημαντικό τμήμα των 
οποίων αποτελούν οι ΕΦΚ, συμπεριλαμβανομένων και των πιθανών σχέ-
σεων υποκατάστασης και συμπληρωματικότητας μεταξύ των επιμέρους 
προϊόντων. Επιπροσθέτως, σημαντική είναι η συμβολή της μελέτης ως 
προς τη χρήση υποδειγμάτων που συνδέονται με την εθιστική φύση των 
προϊόντων που υπόκεινται στους εξεταζόμενους ΕΦΚ. Οι εκτιμήσεις διε-
ξάγονται στη βάση τόσο των στατικών υποδειγμάτων, συμπεριλαμβανο-
μένων ή μη των τιμών των άλλων προϊόντων της εκάστοτε κατηγορίας, 
όσο και των δυναμικών υποδειγμάτων μυωπικού και ορθολογικού εθι-
σμού για τα καπνικά προϊόντα και εξακολουθούμενης συνήθειας για τα 
αλκοολούχα ποτά. Για τις εκτιμήσεις εφαρμόζεται η μέθοδος των ελα-
χίστων τετραγώνων σε δύο στάδια, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το ζήτη-
μα της ενδογένειας. Η περίοδος αναφοράς ξεκινά το πρώτο τρίμηνο του 
2008 και ολοκληρώνεται το τέταρτο τρίμηνο του 2016, με τη χρήση τρι-
μηνιαίων στατιστικών δεδομένων.

Η σημασία όλων των ως άνω διαστάσεων της εμπειρικής ανάλυσης 
των ελαστικοτήτων ζήτησης επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα της με-
λέτης. Αναφορικά με τις μεθόδους που εφαρμόζονται και ενισχύοντας 
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τη συμβολή της παρούσας μελέτης, τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τις με-
θοδολογικές επιλογές, για τη διερεύνηση των ελαστικοτήτων ζήτησης 
ως προς τις τιμές και το εισόδημα για τα εξεταζόμενα προϊόντα, κατα-
δεικνύοντας μια σημαντική σταθερότητα μεταξύ των διαφορετικών υπο-
δειγμάτων που εφαρμόζονται για κάθε κατηγορία, αλλά και των εναλλα-
κτικών εκτιμήσεων που πραγματοποιούνται. Ειδικότερα, τα αποτελέσμα-
τα αποδεικνύουν ότι είναι αναγκαία, πέραν της διερεύνησης της απλής 
σχέσης ζήτησης-τιμών-εισοδήματος: (α) η εξέταση των τυχόν σχέσεων 
υποκατάστασης και συμπληρωματικότητας μεταξύ των επιμέρους προ-
ϊόντων μιας κατηγορίας, (β) η εστίαση στην πιθανή ισχύ της διαχρονικά 
τμηματικής προσαρμογής της ζήτησης, αλλά και στην αναζήτηση σχέ-
σεων εθισμού και του είδους του εθισμού, και (γ) η διερεύνηση ύπαρ-
ξης διαφοροποιήσεων μεταξύ βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων ελαστι-
κοτήτων, με έμφαση στις τιμές. Σύμφωνα με τα ευρήματα για τις ελα-
στικότητες ζήτησης προκύπτει, γενικά, ότι η ζήτηση των υπό εξέταση 
προϊόντων σε αρκετές περιπτώσεις προσδιορίζεται και σε ορισμένες άλ-
λες δεν προσδιορίζεται από τα τυπικά αναμενόμενα χαρακτηριστικά ως 
προς τις τιμές και το εισόδημα. Με άλλα λόγια, σε αρκετές περιπτώσεις 
επιβεβαιώνεται, για παράδειγμα, μια στατιστικά σημαντική θετική σχέση 
μεταξύ εισοδήματος και ζήτησης και μια στατιστικά σημαντική αρνητική 
σχέση μεταξύ ιδίας τιμής και ζήτησης. Ταυτόχρονα, σε ορισμένες περι-
πτώσεις δεν επιβεβαιώνεται ο αναμενόμενος ρόλος είτε του εισοδήμα-
τος είτε των τιμών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η ζήτηση δεν φαίνεται να 
αντιδρά προς την αναμενόμενη κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, δεν διαπιστώ-
νεται η ύπαρξη σχέσεων υποκατάστασης ή/και συμπληρωματικότητας, 
με εξαίρεση την περίπτωση του καπνού που φαίνεται να υποκαθιστά τα 
τσιγάρα, ενώ σημαντική είναι η επιβεβαίωση ύπαρξης εθισμού στα κα-
πνικά προϊόντα και εξακολουθούμενης συνήθειας στη χρήση για τα μη 
σερβιριζόμενα αλκοολούχα ποτά. 

Αναφορικά με τον υπολογισμό της ευαισθησίας –της ελαστικότη-
τας (tax elasticity) και της τάσης μεταβολής (tax buoyancy)– των φο-
ρολογικών εσόδων από ΕΦΚ σε μεταβολές βασικών μακροοικονομικών 
μεγεθών, η καίρια συμβολή της παρούσας μελέτης συνίσταται αρχικά 
στη δια φοροποιημένη διερεύνηση της ενδογενούς (χωρίς να λαμβάνε-
ται υπόψη ο ρόλος των μέτρων πολιτικής) και της συνολικής αντίδρασης 
(λαμβάνοντας υπόψη και τον ρόλο των μέτρων πολιτικής) των φορολογι-
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κών εσόδων από ΕΦΚ ξεχωριστά για την κατηγορία των καπνικών προϊόν- 
των και των αλκοολούχων ποτών. Με τον τρόπο αυτό επεκτείνεται ση-
μαντικά η υφιστάμενη βιβλιογραφία που επικεντρώνεται στην αναφορά 
σε πιο συνολικές φορολογικές κατηγορίες. Επιπλέον, η παρούσα μελέτη 
συμβάλλει σημαντικά μέσω της διαφοροποιημένης ανάλυσης της ευαι-
σθησίας των φορολογικών εσόδων μεταξύ της βραχυχρόνιας και μακρο-
χρόνιας περιόδου. Επιπρόσθετα κεντρικά στοιχεία της σημαντικής συμ-
βολής της παρούσας μελέτης αποτελούν τόσο η εξειδίκευση των επιμέ-
ρους φορολογικών βάσεων και η σύγκριση της χρήσης αυτών με τη χρή-
ση των πιο συνολικών φορολογικών βάσεων, όσο και η απόκτηση της ευ-
αισθησίας των εσόδων ως προς το συνολικό μέγεθος του ΑΕΠ συγκρι-
τικά ως απευθείας μέγεθος και ως γινόμενο δύο επιμέρους μέτρων ευ-
αισθησίας. Οι εκτιμήσεις διεξάγονται με τη χρήση του υποδείγματος δι-
όρθωσης σφάλματος και τα στατιστικά δεδομένα αφορούν την περίοδο 
από το πρώτο τρίμηνο του 2000 μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2016.

Αναφορικά με την εκτίμηση της ευαισθησίας των φορολογικών εσό-
δων, τα ευρήματα φαίνεται επίσης να επιβεβαιώνουν τις μεθοδολογι-
κές επιλογές και τις εναλλακτικές εφαρμογές που πραγματοποιούνται 
στην παρούσα μελέτη. Γενικά, διαπιστώνονται ενδιαφέρουσες διαφορο-
ποιήσεις στα αποτελέσματα μεταξύ της κατηγορίας των καπνικών προ-
ϊόντων και των αλκοολούχων ποτών. Παράλληλα, κρίσιμη προκύπτει ότι 
είναι η διαφοροποίηση μεταξύ ελαστικότητας και τάσης μεταβολής, και 
άρα η συγκριτική και ξεχωριστή αντιμετώπιση, από τη μία πλευρά, της 
ενδογενούς αντίδρασης των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και 
τα αλκοολούχα ποτά σε μεταβολές των μακροοικονομικών μεταβλητών 
και, από την άλλη, της αντίδρασης των εσόδων λαμβάνοντας υπόψη και 
τα μέτρα πολιτικής. Σημαντικές αποκλίσεις διαπιστώνονται στην ευαι-
σθησία των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα 
ποτά μεταξύ της μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου. Επιπλέον, 
τα ευρήματα στηρίζουν την επιλογή και την εφαρμογή πιο εξειδικευμέ-
νων φορολογικών βάσεων ανάλογα με την κατηγορία των φόρων, εφό-
σον αναλύονται αρκετά εξειδικευμένες φορολογικές κατηγορίες. Τέλος, 
προκύπτει ότι η διασπασμένη σε δύο σκέλη εκτίμηση της ευαισθησίας 
των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά σε 
μεταβολές του ΑΕΠ μπορεί να προσφέρει πιο εξειδικευμένη, αλλά και 
συμπληρωματική πληροφόρηση, η οποία σε διαφορετική περίπτωση χά-
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νεται. Λαμβάνοντας υπόψη τα κεντρικά αποτελέσματα των εμπειρικών 
εκτιμήσεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, το πρώτο βασικό συμπέρασμα 
αφορά την επιβεβαίωση των σχέσεων μεταξύ των εσόδων από ΕΦΚ στις 
κατηγορίες των καπνικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών, από 
τη μία πλευρά, και τόσο του ΑΕΠ όσο και των φορολογικών βάσεων, του-
λάχιστον σε μακροχρόνιο ορίζοντα, από την άλλη. Το καίριο αυτό συ-
μπέρασμα παραμένει σταθερό ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιείται 
η επιμέρους ή η συνολική φορολογική βάση. Η σχέση έσοδα-βάση επι-
βεβαιώνεται, ταυτόχρονα, σε μακροχρόνιο και βραχυχρόνιο ορίζοντα, 
τουλάχιστον με τη χρήση των επιμέρους εξειδικευμένων φορολογικών 
βάσεων. Επιπλέον, ένα από τα πιο βασικά ευρήματα είναι ότι, σε σημα-
ντικό αριθμό περιπτώσεων, η εκτιμώμενη ευαισθησία (ελαστικότητα ή 
τάση μεταβολής) των εσόδων δεν είναι στο ύψος της μονάδας, αλλά χα-
μηλότερη, κυρίως στον μακροχρόνιο ορίζοντα. Συνεπώς, και οι δύο υπό 
εξέταση φορολογικές κατηγορίες εσόδων από ΕΦΚ, μη ανταποκρινόμε-
νες σε αναλογικά αντίστοιχο βαθμό στις μεταβολές των μακροοικονομι-
κών μεγεθών μακροχρόνια, δεν φαίνεται να αποτελούν ιδιαίτερα ισχυ-
ρές συνιστώσες για την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων ή να κινητο-
ποιούν δυναμικά την αύξησή τους. Το συμπέρασμα αυτό ισχύει σε κάθε 
περίπτωση ως προς την ενδογενή απόκριση των εσόδων (εκτίμηση της 
ελαστικότητας), ενώ τείνει να μεταβάλλεται σε ορισμένες περιπτώσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική που αφορά τους φορολογικούς συντε-
λεστές (εκτίμηση της τάσης μεταβολής).

Από τη συνολική ανάλυση προκύπτουν καίριες διαπιστώσεις για την 
εφαρμογή των συνδεόμενων πολιτικών. Συνοπτικά, μπορούν να αναφερ-
θούν συγκεκριμένες γενικές προτάσεις για τη διεξαγωγή των πολιτικών 
των ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά, έχοντας πάντο-
τε υπόψη ότι βασικό ρόλο διαδραματίζει η εκάστοτε στόχευση της πο-
λιτικής: 

 • Σημαντικό είναι να διασφαλίζεται ότι το πλαίσιο εναρμόνισης για την 
επιβολή των ΕΦΚ που ισχύει εντός της ΕΕ, με τους περιορισμούς 
που συνεπάγεται και τους βαθμούς ελευθερίας που επιτρέπει, λαμ-
βάνει υπόψη και τους παράγοντες που διαφοροποιούν την Ελλάδα 
σε σχέση με τις άλλες χώρες, στη βάση των εξελίξεων στο εγχώριο 
οικονομικό περιβάλλον. 
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 • Οι ασκούντες τη φορολογική πολιτική και την πολιτική για την υγεία 
πρέπει να παρακολουθούν σε όλα τα στάδια λήψης αποφάσεων τη 
διαχρονική πορεία της συνδεόμενης κατανάλωσης και των σχετικών 
φορολογικών εσόδων, λαμβάνοντας υπόψη την εκάστοτε οικονομι-
κή συγκυρία. Όπου καθίσταται δυνατό, πρέπει να λαμβάνεται μέρι-
μνα ώστε να συλλέγονται όλα τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία 
για τη λεπτομερή ανάλυση των πτυχών αυτών σε όσο το δυνατόν 
πιο εξειδικευμένη βάση (μεμονωμένες κατηγορίες κατανάλωσης και 
εσόδων, δεδομένα σε υψηλότερη της ετήσιας συχνότητα, λεπτομε-
ρέστερες φορολογικές βάσεις κλπ.). 

 • Έμφαση πρέπει να δίδεται στα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά 
(εθισμός, εξακολουθούμενη συνήθεια κλπ.) των προϊόντων που υπό-
κεινται σε ΕΦΚ. Τα χαρακτηριστικά αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο ως 
προς τη διαμόρφωση της ζήτησης για αυτά. Οι επιμέρους κατηγο-
ρίες ΕΦΚ πρέπει να διερευνώνται όσο το δυνατόν ξεχωριστά και όχι 
σε συνολικές κατηγορίες. 

 • Έμφαση πρέπει να δίδεται, επιπροσθέτως, στη διαπίστωση ύπαρξης 
τυχόν σχέσεων υποκατάστασης και συμπληρωματικότητας μεταξύ 
των προϊόντων μέσα σε μια κατηγορία. Έτσι, μπορεί να διασφαλί-
ζεται, σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον, ότι η πολιτική αναφορικά με 
το ένα θα λειτουργεί στην ίδια κατεύθυνση και θα συμπληρώνει/συ-
μπληρώνεται από την πολιτική για το άλλο, και συνεπώς ότι οι πολι-
τικές δεν θα αλληλοεξουδετερώνονται. 

 • Η επιλογή της διάρθρωσης, της μορφής και του ύψους των εφαρ-
μοζόμενων φορολογικών συντελεστών (και των μεταβολών αυτών), 
στη βάση της εκάστοτε στόχευσης, πρέπει να αποτελεί συνάρτηση, 
πρώτον, του είδους και της κατεύθυνσης των σχέσεων αντίδρασης 
της ζήτησης σε μεταβολές στους βασικούς προσδιοριστικούς της 
παράγοντες και, δεύτερον, του είδους και της κατεύθυνσης των 
σχέσεων αντίδρασης των εσόδων σε βασικές μακροοικονομικές 
μεταβλητές. Οι σχέσεις αυτές πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά, 
με τη χρήση εναλλακτικών βάσεων δεδομένων και για διαφορετικές 
χρονικές περιόδους. 

 • Η λήψη αποφάσεων ως προς τη φορολογική πολιτική και τις πολι-
τικές για την υγεία πρέπει να λαμβάνει υπόψη την τυχόν διαφορο-
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ποιούμενη καταναλωτική συμπεριφορά και αντίδραση των εσόδων 
μεταξύ της μακροχρόνιας και της βραχυχρόνιας περιόδου, ανάλογα 
και με τους στόχους που τίθενται και σε συνδυασμό με την οικονο-
μική συγκυρία. Επίσης, πρέπει να εξετάζεται ο χρόνος προσαρμο-
γής μεταξύ των δύο περιόδων, ώστε να λαμβάνεται υπόψη από τους 
ασκούντες την πολιτική. 

 • Σε όλα τα στάδια εφαρμογής των πολιτικών πρέπει να αξιολογείται 
η αποτελεσματικότητά τους ως προς την επίτευξη των στόχων και 
να ενισχύονται οι μηχανισμοί για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, 
με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και την προσαρμογή αυτών στις εκά-
στοτε νέες συνθήκες που δύναται να χαρακτηρίζουν την αγορά και 
την οικονομία. 

 • Η πολιτική των ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη και άλλους παράγοντες κατά τη λήψη 
των αποφάσεων, όπως η πιθανή απόκλιση μεταξύ των προϋπολογι-
σθέντων και των πραγματοποιηθέντων εσόδων, το τυχόν φορολογι-
κό κενό που προκύπτει, αλλά και άλλες διαστάσεις, όπως η προσι-
τότητα των προϊόντων, η εμφάνιση και διάδοση νέων προϊόντων, η 
έκταση του λαθρεμπορίου, πιθανές εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο 
και η συμπεριφορική διάσταση, που δύναται να επηρεάζουν τη ζή-
τηση και την πορεία των εσόδων, κυρίως σε περιόδους σημαντικών 
οικονομικών διακυμάνσεων. 
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Tax revenues represent the major source of state revenues collected 
by the government, which, in turn, constitute one of the most central tools 
for fiscal policy implementation. As a part of total tax revenues, those col-
lected from excise taxes acquire a central role. This role is enhanced by 
the specific features of the products subject to excise taxation relating to 
the effects of their consumption on human health and the environment. 
Against this background, the present study offers a sophisticated analy-
sis of a very wide range of aspects concerning excise taxes, by focusing 
on specific categories, namely tobacco products and alcoholic beverag-
es. There are certain characteristics rendering these two excise tax cat-
egories particularly interesting, ensuing from the specific features of the 
underlying products. These refer to the addiction they may cause, the fact 
that they are regulated by a harmonized tax system operating within the 
European Union, the recent significant changes with reference to the tax 
rate regime and their overall importance within the general category of ex-
cise taxes. 

The central goal of the present study is to offer a comprehensive anal-
ysis framework concerning excise taxes on tobacco products and alco-
holic beverages, with emphasis on the corresponding tax revenues and 
the related elasticities. This framework may act as a very helpful tool for 
excise tax policy implementation by public authorities. One of the major 
components of the analysis concerns the detailed reference to the defini-
tion and the distinctive features of excise taxes, in conjunction with the in-
stitutional and regulatory framework ruling their imposition, alongside the 
evaluation and revision of European Directives relating to tobacco prod-
ucts and alcoholic beverages. Another important element for implement-
ing excise tax policy in Greece is the observation and analysis of the most 
recent course of tax revenues in the investigated categories, therefore 
emphasized in the present study. On theoretical grounds, the study offers 
a detailed reference to the definition of the underlying elasticity concepts. 
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On empirical grounds, the first part of the econometric applications aims 
at estimating the way and the degree to which the consumption of the 
products subject to excise taxation responds to basic variables of influ-
ence, such as prices and income. The second empirical part focuses on 
the estimation of the responsiveness of tax revenues to changes in major 
macroeconomic aggregates, like Gross Domestic Product (GDP), either 
in one step or through the calculation of two individual sensitivity meas-
ures: revenue responsiveness to changes in the tax base (approximated 
by consumption) and tax base responsiveness to changes in GDP. At the 
same time, a wide-ranging analysis cannot neglect certain issues worth 
considering and investigating when dealing with excise taxes for tobac-
co products and alcoholic beverages. Such issues concern the role of af-
fordability, smuggling and contraband, as well as the behavioural dimen-
sion reflecting the effect of psychological factors on the decision-making 
process with reference to the consumption of tobacco products and alco-
holic beverages, especially during crisis periods. 

The present study aims, furthermore, at addressing the observed 
shortage in the existing literature regarding such a narrowed-down ex-
amination of the excise tax categories of tobacco products and alcohol-
ic beverages for the case of Greece. In this context, one of the key ele-
ments of the contribution of the study concerns the explicit analysis per 
category, whereby tobacco products and alcoholic beverages are exam-
ined separately. Moreover, and depending on data availability, even indi-
vidual products out of the two wide categories underlie a distinctive anal-
ysis. This aspect relates also to the contribution of the study in methodo-
logical and empirical terms, since the application of the technical proce-
dures for the estimation of elasticities is extended from the more general 
to the more specific categories. In addition, the contribution of the study 
consists in employing specific empirical models closely associated with 
the special features of the selected products subject to excise taxation, 
which are widely applied in the relevant empirical literature for more gen-
eral categories and a range of other countries. At the same time, the pres-
ent study contributes to the issues investigated by differentiating between 
the short-run and the long-run analysis.

In more detail, as far as the estimations of demand elasticities with re-
spect to prices and income are concerned, the major contribution of the 
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study consists in the distinction between the sub-categories of cigarettes 
and hand-rolling tobacco, out of the overall category of tobacco products, 
and the sub-categories of beer, wine and spirits, out of the overall cate-
gory of off-trade alcoholic beverages. In that way, the examination of de-
mand elasticities for these categories is significantly enriched for the case 
of Greece, since existing work almost exclusively refers to the sub-cate-
gory of cigarettes and does not differentiate among single categories of 
alcoholic beverages. Moreover, by explicitly investigating the existence of 
possible substitution and complementarity relations between individual 
product categories, the analyzed dimensions of the reaction of consump-
tion to changes in income and prices—a major part of which is made 
up of taxes—are broadened. In addition, the contribution of the present 
study is important insofar as it applies models intended to suit the addic-
tive nature of the products subject to excise taxation. Estimations are con-
ducted both on the basis of static representations, including or not the 
prices of the other products of the overall category, and on the basis of 
dynamic myopic and rational addiction models for tobacco products and 
habit-formation models for alcoholic beverages. The estimations are car-
ried out by means of two-stage least squares, in order to account for po-
tential endogeneity. The reference period starts at the first quarter of 2008 
and ends at the fourth quarter of 2016, using quarterly data.

The significance of all the above-mentioned aspects of the empirical 
analysis is confirmed by the provided empirical evidence. Regarding the 
employed methodologies, the results support the methodological choic-
es for analyzing demand elasticities with respect to prices and income for 
the underlying product categories, thereby enhancing the contribution of 
the study. The empirical results for each category exhibit significant ro-
bustness among different representations and alternative estimations. In 
particular, the evidence suggests that, apart from the examination of a 
simple demand-price-income link, it is necessary to: (a) investigate poten-
tial substitution and complementarity relationships among individual 
product categories, (b) focus on the possibility that demand follows an in-
tertemporal partial adjustment process and place emphasis on the pres-
ence of addiction and its types, and (c) analyze the existence of discrep-
ancies/variations between short-run and long-run elasticities, basically 
with respect to prices. Overall, the obtained econometric demand elas-
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ticity estimates indicate that the demand of the underlying products is in 
some cases determined and in some others is not determined by the gen-
erally expected behaviour with respect to changes in prices and income. 
In other words, in several cases the empirical evidence confirms the ex-
istence of a statistically significant positive relation between demand and 
income, and a statistically significant negative relation between demand 
and own price. In certain cases, however, the existence of a link between 
demand and prices and/or income is not confirmed, while in some cases 
demand does not seem to respond to the same direction as anticipated. 
Furthermore, findings in favour of the existence of substitution and com-
plementarity relations are restricted to the role of hand-rolling tobacco, 
which seems to represent a substitute for cigarettes. Finally, the results 
provide significant evidence supporting addictive consumption of tobac-
co products and habit-forming consumption of alcoholic beverages. 

With reference to the estimation of the responsiveness —tax revenue 
elasticity and tax buoyancy— of tax revenues from excise taxes to chang-
es in basic macroeconomic aggregates, the major contribution of the 
present study consists in distinguishing between the endogenous (with-
out taking into account the role of policy measures) and the overall (by 
taking into account the role of policy measures) response of excise taxes, 
but also in discerning between tobacco products and alcoholic beverag-
es. In that way, the present analysis extends, to a significant degree, the 
existing literature, which mainly rests on the examination of more general 
tax categories. Furthermore, it contributes to the enrichment of the exist-
ing work by differentiating the analysis of tax revenue responsiveness be-
tween the long run and the short run. Additional central elements of the 
significant contribution of the study are given by (a) the specification of in-
dividual narrower tax bases and the comparison of their use with the use 
of broader tax bases and (b) the derivation of tax revenue responsiveness 
with respect to GDP in one step, compared to its derivation as a product 
of two individual sensitivity measures. The estimations are carried out us-
ing the error correction model and statistical data refer to the period from 
the first quarter of 2000 to the fourth quarter of 2016.

The empirical evidence resulting from the estimation of tax revenue re-
sponsiveness seems to confirm the methodological choices and the al-
ternative applications conducted. Overall, the results for tobacco prod-



39

Executive Summary

ucts and alcoholic beverages are characterized by interesting variations. 
In addition, it appears that it is quite crucial to distinguish between tax rev-
enue elasticity and tax buoyancy. This finding supports the significance 
of the comparative and separate analysis of the endogenous reaction of 
revenues from excise taxes, imposed on tobacco products and alcoholic 
beverages, to changes in macroeconomic aggregates, on the one hand, 
and the reaction of tax revenues when also considering policy measures, 
on the other hand. The provided empirical evidence further suggests con-
siderable differentiations in the responsiveness of tax revenues from to-
bacco products and alcoholic beverages between the short and the long 
run. Moreover, the findings support the choice and application of narrow-
er tax bases, depending on the tax category, since the analysis focus-
es on less general tax categories. Finally, estimating tax revenue respon-
siveness with respect to changes in GDP in two steps is shown to provide 
more specialized, but also complementary evidence, which would be oth-
erwise missed. On the basis of the key empirical results, independently 
of the examined category, it follows that the link between revenues from 
taxes imposed on tobacco products and alcoholic beverages and GDP, 
as well as tax bases, is clearly confirmed, at least in the long run. This key 
finding holds irrespectively of the use of narrower or broader tax bases. 
Moreover, the existence of a revenue-base relation is confirmed both for 
the short and long run, at least when employing the narrower tax bases. 
In addition, one of the most crucial findings refers to the fact that, in a sig-
nificant number of cases, the estimated tax revenue responsiveness (tax 
elasticity or tax buoyancy) is not equal, but lower than unity, in particu-
lar in the long run. As a result, it follows that the two underlying excise tax 
categories do not represent particularly strong components for enhanc-
ing tax revenues or for dynamically supporting their increase, since tax 
revenues do not respond to the same extent/degree to changes in macro-
economic aggregates in the long run. This holds in all cases with respect 
to the endogenous reaction of tax revenues (elasticity estimates), while it 
tends to vary in certain cases when taking into account policy measures 
with respect to tax rates (buoyancy estimates). 

The overall analysis leads to several key conclusions concerning the 
implementation of the related policies. In summarizing, and taking into 
consideration the importance of the respective policy targeting, a few 
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general suggestions can be offered for guiding the decision-making pro-
cess with reference to excise taxes imposed on tobacco products and al-
coholic beverages:

 • It is important that the harmonized framework for the imposition of 
excise taxes applicable within the European Union, alongside the im-
plied restrictions and the provided degrees of freedom, account for 
the factors distinguishing Greece from other countries, based on do-
mestic developments. 

 • The public authorities responsible for the implementation of tax and 
health policies should, at any stage of the decision-making process, 
monitor the course of the related consumption and tax revenues, 
alongside the economic conjuncture. As far as possible, they should 
be concerned with the collection of all necessary statistical informa-
tion for a detailed analysis of these measures on a more specific and 
narrower basis (individual consumption and revenue categories, data 
at a higher frequency than yearly, more specific and narrower tax 
bases, etc.).

 • On each level of policy implementation, emphasis should be put 
on the idiosyncratic features (addiction, habit formation, etc.) of the 
product categories subject to excise taxes. Such features acquire 
a major role in forming the corresponding demand. The underlying 
categories should be examined separately and not on an overall 
basis. 

 • Emphasis should be also placed on discovering potential substitution 
or complementarity relations among the individual products out of a 
more general category. In that way, public authorities can make sure, 
at least to a certain degree, that policy actions do not counteract each 
other but work, instead, to the direction intended, by supplementing 
one another. 

 • The mechanism of choosing the structure, form and magnitude of 
the tax rates (and their respective changes) to be applied, conditional 
upon the underlying targeting, must be a function of (a) the kind and 
the direction of the response of demand to changes in its basic deter-
mining factors and (b) the kind and the direction of the response of 
tax revenues to changes in basic macroeconomic aggregates. These 
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reaction relations should be frequently re-examined, based on the 
use of alternative data bases and for varying time periods.

 • The decision-making process concerning tax and heath policies 
should take into account the potentially varying consumption behav-
iour and tax revenue response between the short and the long run, 
depending on the goals set and in relation to the economic juncture. 

 • During all the stages of policy implementation, policy effectiveness 
should be assessed on the basis of target accomplishment and all 
the mechanisms aiming at the improvement of efficiency should be 
reinforced, using all the available tools and taking into account their 
adjustment to any new conditions characterizing the market and the 
overall economy. 

 • During the decision-making process, the policy for the imposition of 
excise taxes on tobacco products and alcoholic beverages should 
also account for other factors, such as the possible gap between the 
initially budgeted and the actually realized tax revenues; any potential-
ly arising tax gap; several other dimensions, like product affordability, 
the emergence and diffusion of new products, the degree of smug-
gling spread over, possible developments concerning the institutional 
framework; and, finally, the behavioural dimension, which may all af-
fect demand and the course of tax revenues, especially during periods 
of major economic fluctuations.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα φορολογικά έσοδα αποτελούν τη βασική πηγή συλλογής κρατικών 
εσόδων για τις κυβερνήσεις, τα οποία αποτελούν κεντρικό εργαλείο για την 
άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής. Το ύψος των συνολικών κρατικών 
εσόδων καθορίζει, σε συνδυασμό με το ύψος των κρατικών δαπανών, κατά 
πόσο προκύπτουν δημοσιονομικά πλεονάσματα ή ελλείμματα. Αυτά με τη 
σειρά τους αποκτούν καθοριστική σημασία, εφόσον συνδέονται με τον βαθ-
μό στον οποίο οι κυβερνήσεις των κρατών είναι σε θέση να παρέχουν ένα 
συγκεκριμένο εύρος και επίπεδο υπηρεσιών προς τους πολίτες, δεδομένης 
και της προκαλούμενης φορολογικής επιβάρυνσης των πολιτών. 

Η εμπειρία από την περίοδο πριν το ξέσπασμα της πρόσφατης βα-
θιάς οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, που χαρακτηρίστηκε από υψηλά 
δημοσιονομικά ελλείμματα, αλλά και η προσπάθεια δημοσιονομικής εξυ-
γίανσης, καθώς και η επίτευξη της δημοσιονομικής εξισορρόπησης κατά 
την πιο πρόσφατη χρονική περίοδο, αποκτούν σημαίνοντα ρόλο. Ανα-
δεικνύουν την αναγκαιότητα για την όσο το δυνατόν καλύτερη πρόβλε-
ψη και τον ορθότερο προϋπολογισμό των φορολογικών εσόδων, καθώς 
και συνολικά για τον σχεδιασμό μιας αποδοτικής και αποτελεσματικής 
φορολογικής πολιτικής. Μια τέτοια διαδικασία προϋποθέτει, από τη μία 
πλευρά, βαθιά γνώση αναφορικά με όλο το φάσμα των διαστάσεων που 
αφορούν σε κάθε φορολογική κατηγορία. Από την άλλη πλευρά, απαι-
τεί συνεχή παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων και τακτική αναθε-
ώρηση και προσαρμογή σε αλλαγές και νέες συνθήκες, εξαιτίας της δυ-
ναμικής που τείνει να χαρακτηρίζει ορισμένες από τις διαστάσεις αυτές.

Ως κομμάτι των συνολικών φορολογικών εσόδων, τα έσοδα από ει-
δικούς φόρους στην κατανάλωση (ΕΦΚ) αποκτούν καίριο ρόλο, ο οποί-
ος ενισχύεται από τα ειδικά χαρακτηριστικά των προϊόντων στα οποία 
επιβάλλονται, που συνδέονται με τις επιπτώσεις της κατανάλωσης των 
προϊόντων αυτών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για τον λόγο 
αυτό, στην παρούσα μελέτη πραγματοποιείται μια εξειδικευμένη ανά-
λυση ενός ευρύτατου φάσματος των διαστάσεων που αφορούν τη φο-
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ρολογική κατηγορία των ΕΦΚ. Η ανάλυση αναφέρεται στις δύο από τις 
τρεις βασικές κατηγορίες επιβολής ΕΦΚ, και ειδικότερα στις κατηγορί-
ες των καπνικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών. Μεταξύ των 
στοιχείων που καθιστούν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες τις δύο εν λόγω κα-
τηγορίες επιβολής ΕΦΚ συγκαταλέγονται οι ιδιαιτερότητες των συνδεό-
μενων προϊόντων, όπως, για παράδειγμα, το ότι θεωρούνται εθιστικά, η 
σημασία τους μέσα στη συνολική κατηγορία των ΕΦΚ, το γεγονός ότι δι-
έπονται από ένα εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο εντός της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης (ΕΕ), αλλά και οι πρόσφατες αλλαγές που αφορούν το κα-
θεστώς των σχετικών φορολογικών συντελεστών. Η κατηγορία των καυ-
σίμων, που αποτελεί την τρίτη και επίσης πολύ βασική κατηγορία επιβο-
λής ΕΦΚ, δεν αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης της παρούσας μελέτης, 
εφόσον είναι μια ιδιαίτερα ευρεία κατηγορία και χρήζει ξεχωριστής εξέ-
τασης σε ειδικό πλαίσιο ανάλυσης. 

ΣΧΗΜΑ 1.1
Ορισμός του πλαισίου ανάλυσης της μελέτης

Ορισµός και διακριτικά χαρακτηριστικά ΕΦΚ 
Θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο

∆ιαχρονική πορεία εσόδων από ΕΦΚ

Ειδικά θέµατα:
Προσιτότητα, λαθρεµπόριο, διαβούλευση,

συµπεριφορική διάσταση

Χάραξη φορολογικής 
πολιτικής ΕΦΚ

•  Έσοδα-φορολογική βάση (κατανάλωση)
•  Φορολογική βάση (κατανάλωση)-ΑΕΠ
•  Έσοδα-ΑΕΠ

Ευαισθησία εσόδων 
(ελαστικότητα και τάση µεταβολής): 

Θεωρητικό πλαίσιο

Εκτιµήσεις

•  Κατανάλωση-τιµές και εισόδηµα
Ελαστικότητα ζήτησης:
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Ο κεντρικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παρέχει ένα ολο-
κληρωμένο πλαίσιο ανάλυσης αναφορικά με τους ΕΦΚ στα καπνικά προ-
ϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά, με έμφαση στα σχετικά έσοδα και τις 
συνδεόμενες ελαστικότητες. Το παρεχόμενο πλαίσιο ανάλυσης δύναται 
να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των αρχών για τη χάρα-
ξη της φορολογικής πολιτικής των ΕΦΚ και των πολιτικών για την υγεία 
στις εξεταζόμενες κατηγορίες. Σύμφωνα με το Σχήμα 1.1, στο οποίο ορί-
ζεται σχηματικά το πλαίσιο ανάλυσης της παρούσας μελέτης, βασική 
συνιστώσα της ανάλυσης αποτελεί αρχικά η περιγραφή του ορισμού και 
των διακριτικών χαρακτηριστικών των ΕΦΚ, σε συνδυασμό με το θεσμικό 
και κανονιστικό πλαίσιο που διέπουν την επιβολή τους. Ένα επιπρόσθε-
το καίριο στοιχείο για την άσκηση της φορολογικής πολιτικής των ΕΦΚ 
στην Ελλάδα είναι η παρακολούθηση και ανάλυση της πιο πρόσφατης 
πορείας των φορολογικών εσόδων στις υπό εξέταση κατηγορίες των 
ΕΦΚ. Θέτοντας ταυτόχρονα τα θεωρητικά θεμέλια για τον ορισμό των 
ελαστικοτήτων, η διεξαγωγή των εμπειρικών εφαρμογών αποσκοπεί αρ-
χικά στην εκτίμηση του τρόπου και του εύρους της αντίδρασης της σχε-
τιζόμενης, με τα προϊόντα στα οποία επιβάλλονται οι εκάστοτε ΕΦΚ, κα-
τανάλωσης ως προς βασικές μεταβλητές επιρροής, όπως είναι οι τιμές 
και το εισόδημα. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην εκτίμηση της ευαισθησίας 
των φορολογικών εσόδων σε μεταβολές βασικών μακροοικονομικών με-
γεθών, όπως είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), απευθείας σε 
ένα βήμα ή μέσω δύο επιμέρους μέτρων ευαισθησίας, των εσόδων ως 
προς τη φορολογική βάση (η οποία προσεγγίζεται από την κατανάλωση) 
και της φορολογικής βάσης ως προς το ΑΕΠ. Μια πλήρης ανάλυση δεν 
μπορεί, σαφώς, να παραβλέπει ορισμένα ειδικά ζητήματα (βλέπε Σχήμα 
1.1) που χρήζουν θεώρησης και πρέπει να εξετάζονται κατά τη διερεύνη-
ση των ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά.

Ο ρόλος του παρεχόμενου πλαισίου ανάλυσης ως χρήσιμου εργα - 
 λείου στα χέρια των αρχών έγκειται στην απόκτηση εξειδικευμένων και 
αναλυτικών ενδείξεων για τη χάραξη και άσκηση πολιτικής. Με άλλα λό-
για, οι υπεύθυνες αρχές των πολιτικών για την υγεία και οι φορολογικές 
αρχές αποκτούν ένα σημαντικό τμήμα της αναγκαίας και κρίσιμης πλη-
ροφόρησης, ώστε να είναι σε θέση, σε εξάρτηση πάντοτε από την εκά-
στοτε στόχευση: (α) να λάβουν τα αναγκαία μέτρα σε σχέση με την κατα-
νάλωση και χρήση των καπνικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών 
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για την προστασία της δημόσιας υγείας, και (β) να καθορίσουν τη διάρ-
θρωση του φορολογικού συστήματος των ΕΦΚ για τα καπνικά προϊόντα 
και τα αλκοολούχα ποτά, καθώς και τη μορφή και το ύψος των φορολογι-
κών συντελεστών. Πιο αναλυτικά, το πλαίσιο ανάλυσης παρέχει ενδείξεις 
τόσο ως προς το πώς μεταβάλλεται η κατανάλωση/ζήτηση για τα υπό εξέ-
ταση προϊόντα, όταν μεταβάλλονται, μεταξύ άλλων, οι φόροι (όπως απο-
τυπώνονται στις τιμές), όσο και ως προς το πώς μεταβάλλονται τα φορο-
λογικά έσοδα, είτε ενδογενώς είτε και μέσω των μεταβολών των συντε-
λεστών, όταν μεταβάλλεται, μεταξύ άλλων, η κατανάλωση. Με τον τρό-
πο αυτό, το καίριο μέγεθος της κατανάλωσης παρέχει τη σύνδεση μεταξύ 
των δύο διαφορετικών βασικών θεματολογιών ανάλυσης της παρούσας 
μελέτης. Από τη μία πλευρά, η εκτίμηση των ελαστικοτήτων ζήτησης πα-
ρέχει ενδείξεις σχετικά με την αντίδραση της καταναλωτικής ζήτησης για 
τα υπό εξέταση προϊόντα στις μεταβολές του εισοδήματος και των τιμών, 
κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη των οποίων διαδραματίζει ο σχετικός ΕΦΚ. Η 
αντίδραση της ζήτησης είναι ακριβώς ο παράγοντας κλειδί, σε ένα πρώ-
το στάδιο για τις πολιτικές προστασίας της δημόσιας υγείας. Σε ένα δεύ-
τερο στάδιο, η εκτίμηση της ευαισθησίας των φορολογικών εσόδων πα-
ρέχει την ένδειξη ως προς το πώς αντιδρούν τα έσοδα σε μεταβολές συ-
νολικών μακροοικονομικών μεγεθών, όπως το ΑΕΠ, αλλά και της φορολο-
γικής βάσης, η οποία προσεγγίζεται από την κατανάλωση, λαμβάνοντας 
υπόψη και τον ρόλο της πολιτικής μέσω των μέτρων. Με αυτόν τον τρόπο 
δημιουργείται και η σύνδεση της κατανάλωσης με τη διάσταση των εσό-
δων, σε συνδυασμό και με την οικονομική συγκυρία. 

Με την παροχή του προαναφερόμενου πλαισίου ανάλυσης των ΕΦΚ 
στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά, η παρούσα μελέτη επι-
πλέον έχει στόχο να καλύψει το σχετικό κενό που διαπιστώνεται στην 
υφιστάμενη βιβλιογραφία αναφορικά με την εξειδικευμένη διερεύνηση 
των κατηγοριών αυτών για την περίπτωση της Ελλάδας. Υπό το πρίσμα 
αυτό, τα κεντρικά στοιχεία της συμβολής της μελέτης αφορούν κατά κύ-
ριο λόγο τη διακριτή ανάλυση των κατηγοριών, όπου τα καπνικά προϊ-
όντα και τα αλκοολούχα ποτά εξετάζονται ξεχωριστά, ενώ όπου το επι-
τρέπει η διαθεσιμότητα των σχετικών στατιστικών δεδομένων διαχωρί-
ζονται και επιμέρους κατηγορίες των καπνικών προϊόντων και των αλκο-
ολούχων ποτών. Σε επίπεδο μεθοδολογιών και εμπειρικών εκτιμήσεων, 
η συμβολή της παρούσας μελέτης συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην επέ-
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κταση των εφαρμοζόμενων τεχνικών διαδικασιών υπολογισμού των ελα-
στικοτήτων από τις πιο γενικές στις όσο το δυνατόν πιο εξειδικευμένες 
κατηγορίες προϊόντων επιβολής ΕΦΚ. Επιπροσθέτως, αφορά τη χρήση 
ειδικών εμπειρικών υποδειγμάτων που συνδέονται με τα ειδικά χαρα-
κτηριστικά των προϊόντων που υπόκεινται στις υπό εξέταση κατηγο ρίες 
ΕΦΚ, και βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στη διεθνή βιβλιογραφία για γε-
νικότερες κατηγορίες και άλλες χώρες, ενώ συνίσταται επίσης και στη 
δια φοροποίηση των εμπειρικών εκτιμήσεων μεταξύ της βραχυχρόνιας 
και μακροχρόνιας περιόδου. 

Πιο αναλυτικά, αναφορικά με τον υπολογισμό των ελαστικοτήτων ζή-
τησης ως προς τις τιμές και το εισόδημα, η καίρια συμβολή της παρού-
σας μελέτης αφορά τον διαχωρισμό μεταξύ της κατηγορίας των τσιγά-
ρων και του καπνού, από τη συνολική κατηγορία των καπνικών προϊό-
ντων, και μεταξύ της κατηγορίας της μπίρας, του κρασιού και των οινο-
πνευματωδών ποτών, από τη συνολική κατηγορία των μη σερβιριζόμε-
νων αλκοολούχων ποτών. Με τον τρόπο αυτό, επεκτείνεται σημαντικά η 
διερεύνηση των ελαστικοτήτων ζήτησης για την Ελλάδα, η οποία κατά 
κύριο λόγο αναφέρεται, σύμφωνα με την υφιστάμενη βιβλιογραφία, σχε-
δόν αποκλειστικά στα τσιγάρα και συνήθως δεν διαφοροποιεί στην πρά-
ξη μεταξύ των κατηγοριών των αλκοολούχων ποτών. Καθίσταται, επιπλέ-
ον, εφικτή η διερεύνηση όλου του φάσματος αντίδρασης της κατανάλω-
σης σε μεταβολές του εισοδήματος και των τιμών, σημαντικό τμήμα των 
οποίων αποτελούν οι ΕΦΚ, συμπεριλαμβανομένων και των πιθανών σχέ-
σεων υποκατάστασης και συμπληρωματικότητας μεταξύ των επιμέρους 
προϊόντων. Επιπροσθέτως, σημαντική είναι η συμβολή της μελέτης ως 
προς τη χρήση υποδειγμάτων που συνδέονται με την εθιστική φύση των 
προϊόντων που υπόκεινται στους εξεταζόμενους ΕΦΚ. Οι εκτιμήσεις διε-
ξάγονται στη βάση τόσο των στατικών υποδειγμάτων, συμπεριλαμβανο-
μένων ή μη των τιμών των άλλων προϊόντων της εκάστοτε κατηγορίας, 
όσο και των δυναμικών υποδειγμάτων μυωπικού και ορθολογικού εθι-
σμού για τα καπνικά προϊόντα και εξακολουθούμενης συνήθειας για τα 
αλκοολούχα ποτά. Για τις εκτιμήσεις εφαρμόζεται η μέθοδος των ελα-
χίστων τετραγώνων σε δύο στάδια, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το ζήτη-
μα της ενδογένειας. Η περίοδος αναφοράς ξεκινά το πρώτο τρίμηνο του 
2008 και ολοκληρώνεται το τέταρτο τρίμηνο του 2016, με τη χρήση τρι-
μηνιαίων στατιστικών δεδομένων.
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Αναφορικά με τον υπολογισμό της ευαισθησίας –της ελαστικότητας 
(tax elasticity) και της τάσης μεταβολής (tax buoyancy)– των φορολογι-
κών εσόδων από ΕΦΚ σε μεταβολές βασικών μακροοικονομικών μεγε-
θών, η καίρια συμβολή της παρούσας μελέτης συνίσταται αρχικά στη 
δια φοροποιημένη διερεύνηση της ενδογενούς (χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη ο ρόλος των μέτρων πολιτικής) και της συνολικής αντίδρασης 
(λαμβάνοντας υπόψη και τον ρόλο των μέτρων πολιτικής) των φορολο-
γικών εσόδων από ΕΦΚ ξεχωριστά για την κατηγορία των καπνικών προ-
ϊόντων και των αλκοολούχων ποτών. Με τον τρόπο αυτό επεκτείνεται ση-
μαντικά η υφιστάμενη βιβλιογραφία που επικεντρώνεται στην αναφορά 
σε πιο συνολικές φορολογικές κατηγορίες. Επιπλέον, η παρούσα μελέτη 
συμβάλλει σημαντικά μέσω της διαφοροποιημένης ανάλυσης της ευαι-
σθησίας των φορολογικών εσόδων μεταξύ της βραχυχρόνιας και μακρο-
χρόνιας περιόδου. Επιπρόσθετα κεντρικά στοιχεία της σημαντικής συμ-
βολής της παρούσας μελέτης αποτελούν τόσο η εξειδίκευση των επιμέ-
ρους φορολογικών βάσεων και η σύγκριση της χρήσης αυτών με τη χρή-
ση των πιο συνολικών φορολογικών βάσεων, όσο και η απόκτηση της ευ-
αισθησίας των εσόδων ως προς το συνολικό μέγεθος του ΑΕΠ συγκριτι-
κά ως απευθείας μέγεθος και ως γινόμενο δύο επιμέρους μέτρων ευαι-
σθησίας. Οι εκτιμήσεις διεξάγονται με τη χρήση του υποδείγματος διόρ-
θωσης σφάλματος και τα στατιστικά δεδομένα αφορούν την περίοδο 
από το πρώτο τρίμηνο του 2000 μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2016.

Η σημασία όλων των ως άνω διαστάσεων της εμπειρικής ανάλυσης 
επιβεβαιώνονται από τα ευρήματα της μελέτης. Αναφορικά με τις μεθό-
δους που εφαρμόζονται και ενισχύοντας τη συμβολή της παρούσας με-
λέτης, τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τις μεθοδολογικές επιλογές, για τη 
διερεύνηση των ελαστικοτήτων ζήτησης ως προς τις τιμές και το εισόδη-
μα για τα εξεταζόμενα προϊόντα, καταδεικνύοντας μια σημαντική σταθε-
ρότητα μεταξύ των διαφορετικών υποδειγμάτων που εφαρμόζονται για 
κάθε κατηγορία, αλλά και των εναλλακτικών εκτιμήσεων που πραγμα-
τοποιούνται. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι είναι ανα-
γκαία, πέραν της διερεύνησης της απλής σχέσης ζήτησης-τιμών-εισοδή-
ματος: (α) η εξέταση των τυχόν σχέσεων υποκατάστασης και συμπλη-
ρωματικότητας μεταξύ των επιμέρους προϊόντων μιας κατηγορίας, (β) 
η εστίαση στην πιθανή ισχύ της διαχρονικά τμηματικής προσαρμογής 
της ζήτησης, αλλά και στην αναζήτηση σχέσεων εθισμού και του είδους 
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του εθισμού, και (γ) η διερεύνηση ύπαρξης διαφοροποιήσεων μεταξύ 
βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων ελαστικοτήτων, με έμφαση στις τιμές. 
Σύμφωνα με τα ευρήματα για τις ελαστικότητες ζήτησης, προκύπτει γε-
νικά ότι η ζήτηση των υπό εξέταση προϊόντων σε κάποιες περιπτώσεις 
προσδιορίζεται, ενώ σε κάποιες άλλες δεν προσδιορίζεται από τα τυπι-
κά αναμενόμενα χαρακτηριστικά ως προς τις τιμές και το εισόδημα. Με 
άλλα λόγια, σε αρκετές περιπτώσεις επιβεβαιώνεται η αναμενόμενη σχέ-
ση μεταξύ ζήτησης, από τη μία πλευρά, και τιμής και εισοδήματος, από 
την άλλη. Παράλληλα, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν επιβεβαιώνεται ο 
αναμενόμενος ρόλος είτε του εισοδήματος είτε των τιμών, ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις η ζήτηση δεν φαίνεται να αντιδρά προς την αναμενόμενη 
κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη σχέσεων υποκα-
τάστασης ή/και συμπληρωματικότητας, με εξαίρεση την περίπτωση του 
καπνού που φαίνεται να υποκαθιστά τα τσιγάρα, ενώ σημαντική είναι η 
επιβεβαίωση ύπαρξης εθισμού στα καπνικά προϊόντα και εξακολουθού-
μενης συνήθειας στη χρήση για τα μη σερβιριζόμενα αλκοολούχα ποτά. 

Αναφορικά με την εκτίμηση της ευαισθησίας των φορολογικών εσό-
δων, τα ευρήματα φαίνεται επίσης να επιβεβαιώνουν τις μεθοδολογι-
κές επιλογές και τις εναλλακτικές εφαρμογές που πραγματοποιούνται 
στην παρούσα μελέτη. Γενικά, διαπιστώνονται ενδιαφέρουσες διαφορο-
ποιήσεις στα αποτελέσματα μεταξύ της κατηγορίας των καπνικών προ-
ϊόντων και των αλκοολούχων ποτών. Παράλληλα, κρίσιμη προκύπτει ότι 
είναι η διαφοροποίηση μεταξύ ελαστικότητας και τάσης μεταβολής, και 
άρα η συγκριτική και ξεχωριστή αντιμετώπιση, από τη μία πλευρά, της 
ενδογενούς αντίδρασης των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και 
τα αλκοολούχα ποτά σε μεταβολές των μακροοικονομικών μεταβλητών 
και, από την άλλη, της αντίδρασης των εσόδων λαμβάνοντας υπόψη και 
τα μέτρα πολιτικής. Σημαντικές αποκλίσεις διαπιστώνονται στην ευαι-
σθησία των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα 
ποτά μεταξύ της μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου. Επιπλέον, 
τα ευρήματα στηρίζουν την επιλογή και την εφαρμογή πιο εξειδικευμέ-
νων φορολογικών βάσεων ανάλογα με την κατηγορία των φόρων, εφό-
σον αναλύονται αρκετά εξειδικευμένες φορολογικές κατηγορίες. Τέλος, 
προκύπτει ότι η διασπασμένη σε δύο σκέλη εκτίμηση της ευαισθησίας 
των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά σε 
μεταβολές του ΑΕΠ μπορεί να προσφέρει πιο εξειδικευμένη, αλλά και 
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συμπληρωματική πληροφόρηση, η οποία σε διαφορετική περίπτωση χά-
νεται. Λαμβάνοντας υπόψη τα κεντρικά αποτελέσματα των εμπειρικών 
εκτιμήσεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, το πρώτο βασικό συμπέρασμα 
αφορά την επιβεβαίωση των σχέσεων μεταξύ των εσόδων από ΕΦΚ στις 
κατηγορίες των καπνικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών, από 
τη μία πλευρά, και τόσο του ΑΕΠ όσο και των φορολογικών βάσεων, του-
λάχιστον σε μακροχρόνιο ορίζοντα, από την άλλη. Το καίριο αυτό συ-
μπέρασμα παραμένει σταθερό ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιείται 
η επιμέρους ή η συνολική φορολογική βάση. Η σχέση έσοδα-βάση επι-
βεβαιώνεται, ταυτόχρονα, σε μακροχρόνιο και βραχυχρόνιο ορίζοντα, 
τουλάχιστον με τη χρήση των επιμέρους εξειδικευμένων φορολογικών 
βάσεων. Επιπλέον, ένα από τα πιο βασικά ευρήματα είναι ότι, σε σημα-
ντικό αριθμό περιπτώσεων, η εκτιμώμενη ευαισθησία (ελαστικότητα ή 
τάση μεταβολής) των εσόδων δεν είναι στο ύψος της μονάδας, αλλά χα-
μηλότερη, κυρίως στον μακροχρόνιο ορίζοντα. Συνεπώς, και οι δύο υπό 
εξέταση φορολογικές κατηγορίες εσόδων από ΕΦΚ, μη ανταποκρινόμε-
νες σε αναλογικά αντίστοιχο βαθμό στις μεταβολές των μακροοικονομι-
κών μεγεθών μακροχρόνια, δεν φαίνεται να αποτελούν ιδιαίτερα ισχυ-
ρές συνιστώσες για την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων ή να κινητο-
ποιούν δυναμικά την αύξησή τους. Το συμπέρασμα αυτό ισχύει σε κάθε 
περίπτωση ως προς την ενδογενή απόκριση των εσόδων (εκτίμηση της 
ελαστικότητας), ενώ τείνει να μεταβάλλεται σε ορισμένες περιπτώσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική που αφορά τους φορολογικούς συντε-
λεστές (εκτίμηση της τάσης μεταβολής). 

Για την εξειδικευμένη ανάλυση στο πλαίσιο όλων των προαναφερ-
θεισών διαστάσεων, η παρούσα μελέτη είναι δομημένη στη βάση οκτώ 
κεφαλαίων. Στο Κεφάλαιο 2 πραγματοποιείται μια σύντομη εισαγωγή 
στους ΕΦΚ, με έμφαση στην κατηγοριοποίησή τους, τις γενικές θεωρη-
τικές οικονομικές αρχές που οριοθετούν την επιβολή τους, τα διακριτικά 
τους χαρακτηριστικά, το γενικό πλαίσιο λειτουργίας τους εντός της ΕΕ 
και στις αρχές που διέπουν τη διάρθρωσή τους και τον καθορισμό του 
ύψους των συνδεόμενων φορολογικών συντελεστών. 

Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται αναλυτικά οι κατηγορίες και η διάρ-
θρωση των ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά. Πιο 
αναλυτικά, περιγράφεται το σχετικό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, πα-
ρουσιάζεται το καθεστώς των ΕΦΚ στην Ελλάδα και, τέλος, συγκρίνεται 



51

Εισαγωγή

με εκείνο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών τόσο για τα καπνικά προϊόντα 
όσο και για τα αλκοολούχα ποτά. 

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται αναλυτικά η πορεία των εσόδων από 
τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά στην Ελλά-
δα. Γίνεται επίσης, μία προσπάθεια σύνδεσης της πορείας των εσόδων 
με τις πρόσφατες μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στους συντελε-
στές των ΕΦΚ. Επίσης, συγκρίνονται τα έσοδα από τους ΕΦΚ στα καπνι-
κά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, 
καθώς τα κράτη αυτά δρουν και καθορίζουν τη συγκεκριμένη φορολο-
γική τους πολιτική μέσα σε ένα εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο, το 
οποίο διέπεται από κοινούς κανόνες. 

Στο Κεφάλαιο 5 αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο για τις έννοιες που 
σχετίζονται με τις ελαστικότητες ζήτησης και την ευαισθησία των φορο-
λογικών εσόδων που πραγματεύεται η παρούσα μελέτη. Αρχικά, παρου-
σιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο για τον προσδιορισμό των ελαστικοτήτων 
ζήτησης ως προς την τιμή και το εισόδημα. Στη συνέχεια, αναλύεται η 
θεωρία πίσω από τις έννοιες της ελαστικότητας και της τάσης μεταβο-
λής των φορολογικών εσόδων. 

Στο Κεφάλαιο 6 διεξάγεται η εμπειρική ανάλυση των ελαστικοτήτων 
ζήτησης για τα υπό εξέταση προϊόντα σε όρους τριών διαφορετικών δια-
στάσεων: της μεθοδολογικής επισκόπησης, της επισκόπησης των εμπει-
ρικών ευρημάτων και των εκτιμήσεων της παρούσας μελέτης. Ειδικότε-
ρα, αρχικά παρουσιάζεται μια ενδεικτική, αλλά ταυτόχρονα αναλυτική, 
επισκόπηση της συναφούς εμπειρικής βιβλιογραφίας, αναφορικά με τις 
μεθοδολογίες εκτίμησης των ελαστικοτήτων ζήτησης για καπνικά προϊ-
όντα και αλκοολούχα ποτά. Στη συνέχεια του Κεφαλαίου 6 παρουσιάζο-
νται λεπτομερώς τα σχετικά ευρήματα της συναφούς διεθνούς και ελ-
ληνικής εμπειρικής βιβλιογραφίας ως προς τις εκτιμώμενες ελαστικότη-
τες ζήτησης για τις κατηγορίες των καπνικών προϊόντων και των αλκο-
ολούχων ποτών. Στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου 6 παρουσιάζο-
νται διεξοδικά οι εκτιμήσεις των ελαστικοτήτων ζήτησης για τις κατηγο-
ρίες των καπνικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών που πραγμα-
τοποιούνται στην παρούσα μελέτη. 

Στο Κεφάλαιο 7 διεξάγεται η εμπειρική ανάλυση της ευαισθησίας –
της ελαστικότητας και της τάσης μεταβολής– των φορολογικών εσό-
δων από ΕΦΚ στις υπό εξέταση κατηγορίες, κατά αντιστοιχία με το Κε-
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φάλαιο 6, σε όρους τριών διαφορετικών διαστάσεων: της μεθοδολογι-
κής επισκόπησης, της επισκόπησης των εμπειρικών ευρημάτων και των 
εκτιμήσεων της παρούσας μελέτης. Σε ένα πρώτο στάδιο, πραγματοποι-
είται μια ενδεικτική, αλλά ταυτόχρονα περιεκτική, επισκόπηση της συνα-
φούς εμπειρικής βιβλιογραφίας, με αναλυτική αναφορά στις μεθοδολο-
γίες εκτίμησης των ελαστικοτήτων και της τάσης μεταβολής των φορο-
λογικών εσόδων για διαφορετικές κατηγορίες εσόδων. Στη συνέχεια του 
Κεφαλαίου 7 παρουσιάζονται κάποια ευρήματα της εμπειρικής βιβλιο-
γραφίας, στον βαθμό που αξιολογείται ότι υπάρχει ένας επαρκής βαθ-
μός συνάφειας με την ανάλυση της παρούσας μελέτης. Στο τρίτο τμήμα 
του Κεφαλαίου 7 διεξάγονται οι σχετικές εμπειρικές εκτιμήσεις για τις 
κατηγορίες των καπνικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών. 

Στο Κεφάλαιο 8 γίνεται αναφορά σε ειδικά θέματα, τα οποία χρήζουν 
θεώρησης και πρέπει να εξετάζονται κατά τη διερεύνηση των ΕΦΚ στα 
καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά. Τέτοια ζητήματα αφορούν 
τον ρόλο της προσιτότητας (affordability), του λαθρεμπορίου, καθώς και 
μία συμπεριφορική διάσταση, η οποία αποτυπώνει την επίδραση της ψυ-
χολογίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την κατανάλω-
ση καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών, ιδιαίτερα σε περιόδους 
κρίσης. 

Τέλος, το Κεφάλαιο 9 αποτελεί τον Επίλογο της παρούσας μελέτης 
που αναδεικνύει τη σημασία της αναλυτικής και συνδυαστικής διερεύνη-
σης όλων των διαστάσεων που αφορούν κάθε μία φορολογική κατηγο-
ρία. Επιπλέον, συνοψίζει τα βασικά ευρήματα της μελέτης, ενώ παραθέ-
τει προτάσεις πολιτικής και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

2.1. Εισαγωγή

Η ανάλυση των εσόδων από ειδικούς φόρους κατανάλωσης (ΕΦΚ) 
στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά και η εκτίμηση των σχε-
τικών ελαστικοτήτων προϋποθέτουν, σε ένα πρώτο στάδιο, την εξοικεί-
ωση με τον ορισμό και τα βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κα-
τηγορίας φόρων, καθώς και με το θεσμικό και θεωρητικό πλαίσιο στο 
οποίο εντάσσεται η επιβολή τους. Υπό αυτό το πρίσμα, η παρούσα ενό-
τητα αποτελεί μια σύντομη εισαγωγή στους ΕΦΚ, με έμφαση στην κατη-
γοριοποίησή τους, τις γενικές θεωρητικές οικονομικές αρχές που οριο-
θετούν την επιβολή τους, τα διακριτικά τους χαρακτηριστικά, το γενικό 
πλαίσιο λειτουργίας τους εντός της ΕΕ και, τέλος, στις αρχές που διέ-
πουν τη διάρθρωσή τους και τον καθορισμό του ύψους των συνδεόμε-
νων φορολογικών συντελεστών. 

2.2.  Κατηγοριοποίηση των ΕΦΚ και οικονομικές αρχές  
για την επιβολή τους

Οι ΕΦΚ δεν αποτελούν μια πρόσφατη κατηγορία φόρων, αφού υφί-
στανται από την αυγή του πολιτισμού (OECD, 2016a). Θεωρούνται από 
τις παλαιότερες μορφές φορολογίας, και η εφαρμογή τους χρονολογεί-
ται στη Δυναστεία Χαν στην αρχαία Κίνα και την Αυτοκρατορία των Μα-
ουρύα στην αρχαία Ινδία (Cnossen, 2010). Εντούτοις, και ενώ παλαιό-
τερα δεν τύγχαναν ιδιαίτερης προσοχής, αποκαλούμενοι ως «ορφανά» 
της φορολογικής πολιτικής, η επιβολή των ΕΦΚ σε συγκεκριμένα αγαθά 
λαμβάνει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο βάρος στην άσκηση πολιτικής 
(Cnossen, 2010). Η μεγάλη έμφαση που δίδεται πλέον στην εν λόγω κα-
τηγορία φόρων συνδέεται με την αυξανόμενη συνειδητοποίηση των σο-
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βαρών επιπτώσεων στην υγεία και το περιβάλλον που προκύπτουν από 
την κατανάλωση και χρήση συγκεκριμένων προϊόντων.1 

Ως κατηγορία φόρων, οι ΕΦΚ αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι των 
ειδικών φόρων, οι οποίοι επιβάλλονται σε συγκεκριμένα αγαθά και υπη-
ρεσίες, και στους οποίους ανήκουν, επίσης, οι τελωνειακοί δασμοί και 
οι δασμοί στις εισαγωγές. Παράλληλα, ως ειδικοί φόροι κατανάλωσης, 
συγκαταλέγονται στη γενική κατηγορία των φόρων στην κατανάλωση, η 
οποία συμπεριλαμβάνει εκτός των ΕΦΚ και τους γενικούς φόρους στην 
κατανάλωση, όπως ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), οι φόροι επί 
των πωλήσεων, και άλλοι γενικοί φόροι. Οι συνολικοί (γενικοί και ειδικοί) 
φόροι στην κατανάλωση, και συνεπώς και οι ΕΦΚ, κατηγοριοποιούνται 
ως έμμεσοι φόροι, εφόσον συνήθως δεν επιβάλλονται άμεσα στο άτο-
μο που υποτίθεται ότι φέρει τη φορολογική επιβάρυνση, αλλά σε συγκε-
κριμένες συναλλαγές, προϊόντα ή συμβάντα (Γλωσσάριο φορολογικών 
όρων του ΟΟΣΑ).2 Με άλλα λόγια, δεν επιβάλλονται στο εισόδημα ή τον 
πλούτο, αλλά στη δαπάνη που χρηματοδοτείται από το εισόδημα ή τον 

1  Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνειδητοποίηση αυτή δεν αναιρεί το γεγονός ότι η όποια 
στόχευση για την προστασία της υγείας, μέσω της εφαρμογής, π.χ. φορολογικών και 
αντικαπνιστικών μέτρων από το Κράτος που αφορούν την παραγωγή, παρουσίαση, πώ-
ληση και χρήση των καπνικών προϊόντων, έρχεται συχνά σε σύγκρουση με τα συμφέ-
ροντα των καπνοβιομηχανιών (ευχαριστούμε τον ανώνυμο κριτή για την παραίνεση εν-
σωμάτωσης σχετικής αναφοράς). Συχνά προβάλλεται το επιχείρημα ότι, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, οι ίδιες οι δράσεις των καπνοβιομηχανιών χαρακτηρίζονται από σύγκρου-
ση συμφερόντων. Για παράδειγμα, οι καπνοβιομηχανίες πλέον μπορεί να χρηματοδο-
τούν, διεξάγουν ή/και συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα για το κάπνισμα και 
την υγεία. Πρόσφατα η εταιρεία Philip Morris International (PMI) παρείχε την αρχική χρη-
ματοδότηση για το Ίδρυμα για έναν κόσμο απαλλαγμένο από το κάπνισμα (Foundation 
for a Smoke-free World, βλέπε <https://www.smokefreeworld.org/our-vision>) με στόχο 
τη βελτίωση της δημόσιας υγείας μέσω της καταπολέμησης του καπνίσματος. Από την 
άλλη πλευρά, οι υπέρμαχοι της προστασίας της υγείας τονίζουν τη συνδεόμενη σύ-
γκρουση συμφερόντων. Βλέπε, για παράδειγμα, τη σχετική ανακοίνωση του Διεθνούς 
Οργανισμού για την Υγεία (World Health Organization, WHO, <https://www.who.int/en/
news-room/detail/28-09-2017-who-statement-on-philip-morris-funded-foundation-for-a-
smoke-free-world>), σύμφωνα με την οποία η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
αναγνωρίζει στην ίδρυση αυτού του φορέα σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της κα-
πνοβιομηχανίας και της δημόσιας υγείας. Διαχρονικά, παγκόσμιοι οργανισμοί αλλά και 
η επιστημονική κοινότητα έχουν ασχοληθεί ενδελεχώς με το ζήτημα αυτό. Εντούτοις, 
τονίζεται ότι η όποια σχετική εμπεριστατωμένη και πλήρης αναφορά παραμένει εκτός 
των στόχων της παρούσας μελέτης. 
2  <http://www.oecd.org/fr/ctp/glossaryoftaxterms.htm#I>

https://www.smokefreeworld.org/our-vision
https://www.who.int/en/news-room/detail/28-09-2017-who-statement-on-philip-morris-funded-foundation-for-a-smoke-free-world
https://www.who.int/en/news-room/detail/28-09-2017-who-statement-on-philip-morris-funded-foundation-for-a-smoke-free-world
https://www.who.int/en/news-room/detail/28-09-2017-who-statement-on-philip-morris-funded-foundation-for-a-smoke-free-world
http://www.oecd.org/fr/ctp/glossaryoftaxterms.htm#I
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πλούτο. Η είσπραξη των φόρων στην κατανάλωση, γενικά, και των ΕΦΚ, 
ειδικά, γίνεται από τους παραγωγούς και τους διανομείς σε διαφορετικά 
στάδια της αλυσίδας αξίας. 

Με τους ΕΦΚ να αποτελούν τμήμα τόσο του συνολικού συστήματος 
φορολόγησης όσο και της επιμέρους φορολόγησης της κατανάλωσης, 
οι υποκείμενες θεωρητικές οικονομικές αρχές για την επιβολή των ΕΦΚ 
συνδέονται, σε ένα πιο γενικό πλαίσιο, με τις αρχές της συνολικής έν-
νοιας της φορολόγησης και ταυτίζονται, σε μεγάλο βαθμό, με τις αρχές 
των φόρων στην κατανάλωση.3 Συνεπώς αναφέρονται, μεταξύ άλλων, 
στα κεντρικά αξιώματα για τη φορολόγηση –αποτελεσματικότητα, ισό-
τητα, διαφάνεια, ευκολία–, ενώ αντανακλούν και ορισμένες διαστάσεις 
της θεωρίας της βέλτιστης φορολόγησης, της διόρθωσης των εξωτερι-
κοτήτων μέσω της φορολόγησης, καθώς και της σχέσης μεταξύ της με-
ταβολής των φορολογικών συντελεστών και της μεταβολής των εσόδων. 
Επίσης, αφορούν τον καθορισμό των συντελεστών των φόρων στην κα-
τανάλωση, βάσει του κανόνα της αντίστροφης σχέσης μεταξύ κατανα-
λωτικών φόρων και της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή του 
φορολογητέου αγαθού, σύμφωνα με τον οποίο ελαχιστοποιούνται οι 
στρεβλώσεις στις καταναλωτικές επιλογές.

Ιστορικά, η οικονομική ανάλυση της ειδικής φορολόγησης ξεκινά με 
τους Atkinson and Stiglitz (1976) και συνδέεται με τη θεωρία του βέλτι-
στου φόρου εισοδήματος. Ειδικότερα, εάν ο φόρος εισοδήματος επι-
λέγεται με βέλτιστο τρόπο, τότε, υπό αρκούντως λογικές συνθήκες, η 
κοινωνική ευημερία δεν μπορεί να βελτιωθεί μέσω της επιβολής ειδι-

3  Η αναφορά στις θεωρητικές οικονομικές αρχές στις οποίες υπόκειται η επιβολή ΕΦΚ 
είναι συνοπτική και εστιάζει στα στοιχεία εκείνα που αποκτούν σημασία και ρόλο για 
τους σκοπούς της παρούσας μελέτης. Σαφώς δεν αποτελεί στόχο της παρούσας ενότη-
τας η αναλυτική παράθεση της οικονομικής θεωρίας της φορολόγησης και η αξιολόγη-
ση των επιχειρημάτων για την επιβολή των ΕΦΚ. Προφανώς, η αναφορά των θεωρητικών 
επιχειρημάτων δεν συνεπάγεται αυτομάτως την αποδοχή τους σε μεμονωμένη βάση ή 
συνδυαστικά από το σύνολο της βιβλιογραφίας, αλλά ούτε και την επιβεβαίωσή τους 
από τις εμπειρικές εργασίες. Ενδεικτικά, μπορούν να αναφερθούν ορισμένα εγχειρίδια 
από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία που εστιάζουν στη δημοσιονομική θεωρία και 
πολιτική, τη θεωρία της φορολογίας και τη φορολογική πολιτική, με αναφορές στις επι-
μέρους φορολογικές κατηγορίες: Δαλαμάγκας (1981), Γεωργακόπουλος και Πάσχου 
(2003), Μπάρμπας και Φινοκαλιώτης (2011), Τάτσος (2012), Brennan and Buchanan 
(1980), Kaplow (2008), Salanié (2011), Atkinson and Stiglitz (2015).
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κών φόρων στα αγαθά. Εάν, εντούτοις, ο φόρος εισοδήματος δεν θε-
ωρείται βέλτιστος, τότε οι ειδικοί φόροι μπορούν να διαδραματίσουν 
έναν ρόλο, εφόσον αποτελούν μια σχετικά αποτελεσματική πηγή εσό-
δων και διακρίνονται από πολύ συγκεκριμένα και ειδικά χαρακτηριστι-
κά (Cnossen, 2010). 

Μεταξύ των θεωρητικών επιχειρημάτων που προβάλλονται διαχρονι-
κά υπέρ της επιβολής ΕΦΚ είναι αυτό της ουδετερότητας ως προς την 
αγορά (market-neutrality). Ειδικότερα, σε ένα πολύ γενικό πλαίσιο και με 
τον Adam Smith να έχει θέσει τα θεμέλια για τη φορολόγηση των κατα-
ναλωτικών αγαθών, οι ειδικοί φόροι σε αυτά θεωρούνται οι πιο ουδέτε-
ροι φόροι ως προς την αγορά, προσφέροντας εγγύηση για κρατικά έσο-
δα χωρίς αυτό να συνεπάγεται αύξηση του φυσικού μισθού των εργα-
τών (Laffer, 2014). Γενικότερα, το επιχείρημα της ουδετερότητας αφορά 
το ότι η επιβολή ενός φόρου δεν προκαλεί στρεβλώσεις,4 με την έννοια 
ότι δεν καθορίζονται οι οικονομικές αποφάσεις των ατόμων αποκλειστι-
κά από τη φορολόγηση των προϊόντων, αλλά κυρίως από τις προτιμή-
σεις τους. Ο ισχυρισμός αυτός λειτουργεί υπό την προϋπόθεση ότι, εάν 
τα αγαθά που υπόκεινται σε ΕΦΚ καταστούν πολύ ακριβά, οι καταναλω-
τές μπορούν απλά να διακόψουν (ή και να προσαρμόσουν) την κατανά-
λωσή τους, εφόσον δεν θεωρούνται αναγκαία αγαθά,5 χωρίς να επηρε-
άζονται από αυτό οι λοιπές οικονομικές τους αποφάσεις. Αυτό δεν ανα-

4  Η επιχειρηματολογία αυτή δεν συνδέεται/συμβαδίζει υποχρεωτικά ή/και αυτομάτως 
με την επιχειρηματολογία ως προς τις λοιπές στρεβλώσεις που προκαλεί η χρήση των εν 
λόγω προϊόντων. Με άλλα λόγια, οι στρεβλώσεις που αναφέρονται εδώ δεν ταυτίζονται 
με τις στρεβλώσεις σε όρους εξωτερικού κόστους που συνδέονται με την όποια στόχευ-
ση για εσωτερίκευση του κόστους αυτού και αποθάρρυνση της κατανάλωσης βλαπτικών 
προϊόντων (βλέπε σχετικά την Ενότητα 2.3, σημείο (β)), που μπορεί να αποτελεί διορθω-
τικό μηχανισμό, εφόσον μια τέτοια ‘στρέβλωση’ δύναται να είναι επιθυμητή. 
5  Τα αναγκαία αγαθά θεωρείται ότι έχουν εισοδηματική ελαστικότητα ανάμεσα στο μη-
δέν και τη μονάδα, και γενικά ότι χαρακτηρίζονται από ανελαστική ζήτηση. Αυτό σημαί-
νει ότι μια αύξηση της τιμής αναμένεται να συνοδεύεται από μια πολύ πιο περιορισμένη 
μείωση της ζητούμενης ποσότητας, εφόσον η κατανάλωσή τους είναι απαραίτητη. Οι 
εμπειρικές μελέτες για τα καπνικά προϊόντα δεν αποκλίνουν τόσο ως προς την ανελα-
στική ζήτηση ως προς την τιμή, αλλά σημαντικά ως προς το ύψος της εισοδηματικής 
ελαστικότητας και, συνεπώς, και την απορρέουσα ταξινόμηση του εκάστοτε συνολικού 
ή επιμέρους καπνικού προϊόντος (ως κατώτερο, αναγκαίο ή/και κανονικό και αγαθό πο-
λυτελείας). Βλέπε σχετικά τον Laffer (2014) για ενδεικτικές αναφορές σε αποκλίνοντα 
ευρήματα.
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μένεται να ισχύει σε μια περίπτωση αναγκαίου αγαθού, όπου για τη συ-
νέχιση της χρήσης σε παρόμοιο επίπεδο θα ήταν απαραίτητες προσαρ-
μογές στις οικονομικές αποφάσεις των ατόμων, σύμφωνα με τη φορο-
λογία, που μπορεί να συνεπάγονταν στρεβλώσεις. Ως συνέπεια αυτού, 
προκύπτει ο ισχυρισμός ότι, παρά το ότι οι ειδικοί φόροι –ως επιπρό-
σθετοι φόροι στην κατανάλωση– επηρεάζουν σε έναν βαθμό τις κατανα-
λωτικές προτιμήσεις και άρα και τη ζητούμενη ποσότητα, δημιουργούν 
κρατικά έσοδα με τις ελάχιστες δυνατές ή πιο περιορισμένες στρεβλώ-
σεις στην αγορά (Cnossen, 2007a). 

Ένα επιπρόσθετο οικονομικό σκεπτικό ή επιχείρημα υπέρ της επι-
βολής ΕΦΚ για φοροεισπρακτικούς λόγους αφορά το ότι η ζήτηση 
για τα εθιστικά αγαθά που υπόκεινται σε ΕΦΚ θεωρείται σχετικά ανε-
λαστική, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, εξαιτίας της έλλει-
ψης στενών υποκατάστατων. Αυτό συνεπάγεται ότι το ενδεχόμενο για 
πρόκληση στρεβλώσεων στις οικονομικές αποφάσεις από την επιβολή 
ΕΦΚ παραμένει περιορισμένο, δηλαδή σε οικονομικούς όρους σημαί-
νει ότι το αποτέλεσμα του εισοδήματος που δεν προκαλεί στρεβλώσεις 
(non-distortionary income effect) υπερτερεί του αποτελέσματος υποκα-
τάστασης που προκαλεί στρεβλώσεις (distortionary substitution effect) 
(Cnossen, 2010).6 Γενικά, σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, όταν τα 
αγαθά δεν σχετίζονται μεταξύ τους στην κατανάλωση, οι φορολογικοί 
συντελεστές είναι σκόπιμο να είναι υψηλότεροι για τα αγαθά με τη χα-
μηλότερη ελαστικότητα. Αυτό το εύρημα είναι γνωστό ως Κανόνας του 
Ramsey (1927), και θεωρεί ότι, σε εξάρτηση από ορισμένες συνθήκες 
αναφορικά με το εύρος άλλων φορολογικών εργαλείων που είναι στη 
διά θεση των αρχών, ο συντελεστής του φόρου που επιβάλλεται στην 
πώληση κάθε αγαθού θα πρέπει να είναι αντίστροφα αναλογικός με την 
ελαστικότητα ζήτησης για αυτό (με σταθερή την ελαστικότητα της προ-

6  Δεν πρέπει να παραβλέπεται παράλληλα ότι, εφόσον η επιβολή (ή η αύξηση) των ΕΦΚ 
προκαλεί μείωση του σχετικού εισοδήματος, επηρεάζει την κατανάλωση των άλλων αγα-
θών, κάτι που προκαλεί έμμεση δημοσιονομική επίδραση ως προς τα φορολογικά έσοδα 
από τα άλλα αγαθά. Ταυτόχρονα, και ενώ θεωρείται ότι η πρόσθετη φορολόγηση που 
προκύπτει από την επιβολή των ΕΦΚ επιβαρύνει κατά βάση τον καταναλωτή και όχι τον 
παραγωγό, οι προκαλούμενες μεταβολές στη ζήτηση και τις τιμές μπορεί να προκαλέ-
σουν συμπίεση των κερδών και των μισθών στις επιχειρήσεις. 
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σφοράς) (Cnossen, 2007a).7 Σημειώνεται ότι μια άλλη διάσταση της επι-
χειρηματολογίας υπέρ της επιβολής ΕΦΚ συνδέεται με τον ισχυρισμό 
σύμφωνα με τους Corlett and Hague (1953), που προβάλλεται και ως 
προέκταση του κανόνα του Ramsey, ότι, εφόσον η αναψυχή δεν μπορεί 
να φορολογηθεί, η αποτελεσματική φορολόγηση απαιτεί τη φορολόγη-
ση των προϊόντων που καταναλώνονται ταυτόχρονα με την αναψυχή σε 
αναλογικά υψηλό ποσοστό. Έτσι, εάν τα τσιγάρα ή η μπίρα, μεταξύ άλ-
λων, αποτελούν συμπληρωματικά αγαθά της αναψυχής, τότε η φορολό-
γησή τους βελτιώνει την κατανομή των πόρων.8

Τέλος, οι ΕΦΚ σε αγαθά (κυρίως στα αγαθά πολυτελείας) των οποί-
ων η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης ξεπερνά τη μονάδα προβάλλο-
νται ως εργαλεία για τη βελτίωση της προοδευτικότητας του φορολογι-
κού συστήματος. Για να μπορεί, βέβαια, να είναι ικανοποιητική η ενίσχυση 
της προοδευτικότητας, η οποία πρέπει να αξιολογείται και για το σύνολο 
του φορολογικού συστήματος, είναι απαραίτητο να είναι υψηλό το επίπε-
δο της κατανάλωσης των αγαθών από τις υψηλές εισοδηματικές κατηγο-
ρίες. Γενικεύοντας και αντιστρέφοντας το επιχείρημα, ανάλογα με το πο-
σοστό των ατόμων που καταναλώνουν ένα προϊόν και το ύψος της σχε-
τικής ελαστικότητας ζήτησης μέσα σε μια εισοδηματική κατηγορία, είναι 
δυνατόν άτομα με χαμηλότερα εισοδήματα να πληρώνουν μεγαλύτερο 
ποσοστό του εισοδήματός τους απ’ ό,τι άτομα με υψηλότερα εισοδήματα 
(regressive tax, αντίστροφα προοδευτικός φόρος). Γενικά, είναι μη επιθυ-
μητό να ενισχύεται η ανισότητα των εισοδημάτων –που καθορίζονται από 
την αγορά– μέσω του φορολογικού συστήματος, και συνεπώς τα ζητήμα-
τα της διανεμητικής ισότητας διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο και στη φο-

7  Η υπόθεση της ανεξάρτητης ζήτησης για κάθε αγαθό (μαζί με την υπόθεση ότι κάθε 
αγαθό αντιπροσωπεύει ένα ασήμαντο τμήμα της συνολικής δαπάνης) αποτελεί τη βάση 
για τη μία απο τις δύο πιθανές ερμηνείες του κανόνα του Ramsey που εξαρτώνται από 
την υποκείμενη υπόθεση ως προς τις συναρτήσεις χρησιμότητας. Οδηγεί στον λεγόμε-
νο κανόνα της αντίστροφης ελαστικότητας, όπου διαισθητικά το φορολογικό σύστημα 
με τις λιγότερες στρεβλώσεις επιβαρύνει περισσότερο τα αγαθά εκείνα των οποίων η 
ζήτηση παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με την ίδια τιμή. Για την άλλη πιθανή ερμηνεία 
που συνδέεται με την υπόθεση ότι η χρησιμότητα είναι ασθενώς διαχωρίσιμη (weakly 
separable) μεταξύ της κατανάλωσης και της αναψυχής, βλέπε τον Cnossen (2010). 
8  Για μια αναφορά στη συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της πιθανής συμπληρωματικό-
τητας μεταξύ της κατανάλωσης καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών και της 
αναψυχής, βλέπε Crawford et al. (2010).
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ρολόγηση μέσω της επιβολής ΕΦΚ.9 Με άλλα λόγια, ένα σημαντικό ερώ-
τημα που τίθεται συνεπώς, και αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένης συζήτη-
σης, αφορά το κατά πόσο, μέσω της επιβολής ΕΦΚ, επιβαρύνονται τελι-
κά περισσότερο οι χαμηλές απ’ ό,τι οι υψηλές εισοδηματικές κατηγορίες. 

Υποστηρίζεται (Cnossen, 2007a) ότι οι ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και 
τα δημοφιλή αλκοολούχα ποτά επιδεικνύουν μια φορολογική επιβάρυν-
ση που τείνει να επιβαρύνει περισσότερο τα χαμηλά εισοδηματικά στρώ-
ματα (regressive burden). Οι Fuchs et al. (2019), στην εργασία τους για 
οκτώ χώρες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, καταλήγουν στο ότι, 
βραχυχρόνια, η αιφνίδια αύξηση των τιμών μέσω της επιβολής/αύξησης 
των ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα επηρεάζει αρνητικά περισσότερο τα νοι-
κοκυριά χαμηλότερων εισοδημάτων από τα ευκατάστατα. Στις περισσό-
τερες χώρες, αυτή η επίδραση (regressive effect) οφείλεται στα υψηλό-
τερα μερίδια των καπνικών προϊόντων στους προϋπολογισμούς των λι-
γότερο ευκατάστατων νοικοκυριών. Εντούτοις, σύμφωνα με τους συγ-
γραφείς, η εν λόγω επίδραση εξομαλύνεται από τη μεγαλύτερη ευαισθη-
σία των φτωχών στις μεταβολές των τιμών. Επίσης, οι αρνητικές επιδρά-
σεις εξουδετερώνονται εν μέρει όταν λαμβάνονται υπόψη οι μειώσεις 
των δαπανών για ιατρική περίθαλψη και τα επιπρόσθετα έτη εργασιακού 
βίου εξαιτίας της χαμηλότερης πρόωρης θνησιμότητας. Στα σενάρια με 
αρκετά υψηλές αυξήσεις στις τιμές και υψηλές ελαστικότητες, η επί-
πτωση γίνεται προοδευτική και οι μεταβολές στην ευημερία είναι περιο-
ρισμένες, αλλά θετικές για την πλειονότητα των νοικοκυριών. Τα ευρή-
ματα της εργασίας καταδεικνύουν ότι η ξεκάθαρη φορολογική πολιτική, 

9  Όπως επισημαίνουν και οι Kaplanoglou and Newbery (2003), οι επιλογές των κυβερ-
νήσεων για τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις επηρεάζονται κατά βάση από τον βαθμό 
αποστροφής τους ως προς την ανισότητα. Αγαθά όπως τα αλκοολούχα ποτά, που τα-
ξινομούνται χαμηλά σε όρους θεώρησης της αποτελεσματικότητας, αποτελούν αντικεί-
μενο επιβολής επιπρόσθετης φορολογίας όταν οι κυβερνήσεις εστιάζουν ιδιαίτερα στην 
αναδιανομή. Άλλα αγαθά, όπως τα καπνικά προϊόντα, δύσκολα αλλάζουν κατηγοριοποί-
ηση, ανεξάρτητα από τον βαθμό αποστροφής των κυβερνήσεων ως προς την ανισότητα. 
Προφανώς, για τα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά, παράλληλα με την όποια 
θεώρηση σε όρους αποτελεσματικότητας και ισότητας, μεγάλη σημασία έχει το κριτήριο 
της αποθάρρυνσης της κατανάλωσης. Με άλλα λόγια, εκτός της συζήτησης αναφορικά 
με τον ρόλο των ΕΦΚ στην ανισότητα ως προς τα εισοδήματα, στις συγκεκριμένες κα-
τηγορίες ακόμα πιο σημαντικό ρόλο κατέχει η διόρθωση που μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
της φορολογίας σε σχέση με τις ‘άνισες’ επιπτώσεις της χρήσης καπνικών προϊόντων και 
αλκοολούχων ποτών στην υγεία χρηστών και μη χρηστών.
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σε συνδυασμό με δράσεις για την πρόκληση αλλαγών στη συμπεριφο-
ρά των καπνιστών, μπορεί να οδηγήσει μακροχρόνια σε αποτελέσματα 
υπέρ των φτωχών και στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ευημερίας. 
Στην εργασία τους για την Ελλάδα, οι Kaplanoglou and Rapanos (2018) 
δείχνουν, μεταξύ άλλων, πώς μεταβάλλονται τα διανεμητικά χαρακτηρι-
στικά των φόρων στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά μεταξύ 
των ετών 2008 και 2013, ως απόρροια της οικονομικής κρίσης. Ειδικό-
τερα, αντανακλώντας σημαντικές μεταβολές στους φορολογικούς συ-
ντελεστές και τα καταναλωτικά πρότυπα, οι ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα 
και τα αλκοολούχα ποτά δεν στοχεύουν το 2013 πλέον τους φτωχούς, οι 
οποίοι έχουν προφανώς μειώσει την κατανάλωση των εν λόγω αγαθών 
ή/και έχουν στραφεί περισσότερο στην παράνομη αγορά (εφόσον εξα-
ντλούν το μεγαλύτερο τμήμα των πόρων τους για την κάλυψη των δα-
πανών σε τρόφιμα και έξοδα κατοικίας), με τους φόρους στις δύο αυτές 
κατηγορίες να είναι πλέον οι περισσότερο αντίστροφα προοδευτικοί.10 

Παράλληλα, στοιχεία (OECD, 2014) που αφορούν τη συνολική κατη-
γορία των ΕΦΚ υποδεικνύουν ότι η μέση φορολογική επιβάρυνση11 για 
το αλκοόλ, τον καπνό και τα καύσιμα τείνει να επιβαρύνει περισσότε-
ρο τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, είτε υπολογιζόμενη ως ποσοστό 
του εισοδήματος ή της δαπάνης. Αυτό φαίνεται να ισχύει τουλάχιστον 
με την έννοια ότι η συνολική επιβάρυνση από ΕΦΚ στα υψηλότερα δεκα-
τημόρια της κατανομής των εισοδημάτων είναι χαμηλότερη από εκείνη 
στα χαμηλότερα. Συνδυαστικά με τα αποτελέσματα ερευνών ως προς τη 
διανεμητική επίδραση των ΕΦΚ στα καύσιμα, που δεν διαπιστώνουν με-

10  Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί παλαιότερη εργασία των Μητράκος και Τσακλό-
γλου (1999), η οποία εξετάζει την αναδιανεμητική επίδραση των ΕΦΚ στις υποκατηγορίες 
και συνολικά. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η αναδιανεμητική επίδραση των ΕΦΚ στα μη 
σερβιριζόμενα αλκοολούχα ποτά είναι μεν προοδευτική αλλά ποσοτικά αμελητέα, ενώ η 
επίδραση ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού είναι μεν ποσοτικά σημαντική, ταυτόχρονα δε έντονα 
αντιστρόφως προοδευτική. Τονίζεται, συνολικά, ότι η αναδιανεμητική επίδραση των ΕΦΚ 
είναι πολύ πιθανό να διαφέρει σημαντικά μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών αγαθών. 
11  Η ακριβής επιβάρυνση παραμένει σαφώς συνάρτηση της συνολικής διάρθρωσης 
των φόρων. Για παράδειγμα, εάν τα πλουσιότερα νοικοκυριά καταναλώνουν ακριβότερα 
προϊόντα αλκοόλ και καπνού συγκριτικά με τα φτωχότερα, θα αντιμετωπίσουν σχετικά 
υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση στην περίπτωση των αναλογικών φόρων, αφού έτσι 
φορολογείται η αξία του προϊόντος, ενώ με τον πάγιο συντελεστή/φόρο φορολογείται η 
ποσότητα που καταναλώνεται (OECD, 2016a).
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γαλύτερη επιβάρυνση των χαμηλότερων εισοδημάτων, η ως άνω διαπί-
στωση για τη συνολική κατηγορία των ΕΦΚ συνεπάγεται ότι, καθώς αυ-
ξάνεται το εισόδημα ενός νοικοκυριού, δαπανάται ένα μικρότερο τμήμα 
του εισοδήματος για το σύνολο των ΕΦΚ, αλλά και για καπνικά προϊόντα 
και αλκοολούχα ποτά.12 Ανεξάρτητα από οποιοδήποτε αποτέλεσμα που 
θα μπορούσε να προκαλέσει στρεβλώσεις εξαιτίας της αποταμιευτικής 
συμπεριφοράς των καταναλωτών, η ως άνω διαπίστωση δεν πρέπει να 
προκαλεί έκπληξη, δεδομένης της εθιστικής φύσης του αλκοόλ και των 
τσιγάρων, που υποδηλώνει την κατανάλωση παρόμοιων ποσοτήτων ανε-
ξάρτητα από το εισόδημα.

2.3. Διακριτικά χαρακτηριστικά των ΕΦΚ

Τα διακριτικά χαρακτηριστικά της ειδικής φορολόγησης της κατανά-
λωσης σε σχέση με άλλες κατηγορίες φορολόγησης είναι, κυρίως: (α) 
η επιλεκτικότητα ως προς την κάλυψη, (β) η πολυδιάστατη στόχευση 
και (γ) η βάση υπολογισμού και η σύνδεση αυτής και των φορολογικών 
συντελεστών με το στάδιο επιβολής των ΕΦΚ (Cnossen, 2005· 2007a· 
2010· Laffer, 2014· OECD, 2016a). 

(α) Επιλεκτικότητα ως προς την κάλυψη

Οι ΕΦΚ δεν επιβάλλονται στο σύνολο των αγαθών, αλλά σε συγκε-
κριμένες και ειδικές κατηγορίες και, κυρίως στα αλκοολούχα ποτά, τα 
καπνικά προϊόντα και τα καύσιμα σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, αλλά 
και ευρύτερα.13 Αυτό σημαίνει, πρώτον, ότι έχουν μια πιο στενή φο-

12  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με έρευνες ως προς τη διανεμητική επίδραση του ΕΦΚ 
στα καύσιμα για μεταφορές, ο εν λόγω φόρος δεν έχει φθίνουσα επίδραση (Flues and 
Thomas, 2015). Αυτό μπορεί να εξηγηθεί είτε από τη μικρότερη πιθανότητα τα χαμηλό-
τερα εισοδηματικά στρώματα να έχουν αυτοκίνητο, είτε από το ότι, εάν έχουν, θα το 
χρησιμοποιούν λιγότερο (OECD, 2016a). 
13  Σε μεμονωμένες περιπτώσεις και διαχρονικά μπορεί να αφορούν και άλλα αγαθά όπως 
το αλάτι, τη ζάχαρη, τα σπίρτα, τους χυμούς φρούτων ή τη σοκολάτα. Γενικά, το εύρος 
επιβολής ΕΦΚ περιορίστηκε με τη διεύρυνση των γενικών φόρων στην κατανάλωση. Στην 
παρούσα μελέτη εξετάζονται αποκλειστικά οι κατηγορίες των αλκοολούχων ποτών  
–όπου ο όρος χρησιμοποιείται εδώ για τη γενική κατηγορία– και των καπνικών προϊόντων. 
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ρολογική βάση, σε σχέση με τους φόρους ευρέος φάσματος –όπως, 
για παράδειγμα, ο ΦΠΑ– που αφορούν όλα τα αγαθά, πλην των εξαι-
ρέσεων. Δεύτερον, συνεπάγεται ότι θεωρητικά14 καθιστούν δυνατή 
την υποκατάσταση μεταξύ των συγκεκριμένων αγαθών που υπόκει-
νται και των λοιπών αγαθών που δεν υπόκεινται στο καθεστώς ειδικής 
φορολόγησης, καθώς και την υποκατάσταση μεταξύ αγαθών με υψη-
λότερο και χαμηλότερο συντελεστή ειδικής φορολόγησης, από αυτά 
που υπόκεινται στο καθεστώς ειδικής φορολόγησης. Ως αποτέλεσμα, 
το χαρακτηριστικό της επιλεκτικότητας επιδρά στο μέγεθος των εσό-
δων αλλά και στη σχετική αποτελεσματικότητα των φόρων, ως γενι-
κότερη έννοια. 

(β) Πολυδιάστατη στόχευση

Η επιβολή των ΕΦΚ συνδυάζει στόχους που αφορούν, στην πιο σύγ-
χρονη περίοδο πλέον, εκτός από την ενίσχυση των φορολογικών εσό-
δων, πρώτον, την αποθάρρυνση της κατανάλωσης βλαβερών αγαθών 
και, δεύτερον, την εσωτερίκευση του (αρνητικού) εξωτερικού κόστους 
που συνδέεται με την κατανάλωση και παραγωγή των αγαθών αυτών 
(Cnossen, 2006, 2007a).15 Ενώ ο πρώτος στόχος είναι κοινός με τους 
αντίστοιχους στόχους επιβολής άλλων μορφών φορολόγησης, οι άλλοι 
δύο στόχοι διαφοροποιούνται και συνδέονται με άλλες διαστάσεις της 
κατανάλωσης συγκεκριμένων προϊόντων, όπως το είδος, η φύση τους 
και οι επιδράσεις που προκαλεί η κατανάλωσή τους. Σημαντικά παρα-
δείγματα τέτοιων καταναλωτικών αγαθών είναι τα καπνικά προϊόντα και 
τα αλκοολούχα ποτά. 

Ο στόχος της αποθάρρυνσης16 της κατανάλωσης βλαβερών προϊό-
ντων αποτελεί κομμάτι των ευρύτερων στόχων δημοσίου συμφέροντος 

14  Στην πράξη αυτό θα εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τις ομοιότη-
τες, τις ανάγκες που καλύπτουν κλπ.
15  Επιπλέον αυτών, ένας ΕΦΚ μπορεί να λειτουργεί και ως φόρος ειδικού σκοπού 
(earmarked tax) για τη χρηματοδότηση ενός δημόσιου αγαθού. Οι φόροι στα καύσιμα 
μπορεί, για παράδειγμα, να ενσωματώνουν φορολόγηση για τη χρηματοδότηση της συ-
ντήρησης και επισκευής των δρόμων. 
16  Η αρχή της προσωπικής ελευθερίας/κυριαρχίας του καταναλωτή, βέβαια, υπαγορεύ-
ει τη μη επιβολή κανόνων ως προς το γενικό δικαίωμα κατανάλωσης προϊόντων στα ορ-
θολογικά σκεπτόμενα άτομα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που υπόκεινται σε ΕΦΚ. 
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και των στόχων για την υγεία. Αιτιολογεί, επίσης, την κρατική παρέμβα-
ση μέσω αυξήσεων των τιμών που οφείλονται στην επιβολή των ΕΦΚ, 
στη βάση της έλλειψης και των σφαλμάτων στην πληροφόρηση αναφο-
ρικά με τους κινδύνους για την υγεία (Cnossen, 2010). Ειδικά, εάν οι νέοι 
δεν έχουν πλήρη επίγνωση των σοβαρών επιπτώσεων του καπνίσματος 
και της κατανάλωσης αλκοόλ, η επιβολή ΕΦΚ αποτελεί ένα εργαλείο 
για τον περιορισμό της κατανάλωσης των προϊόντων αυτών. Το εν λόγω 
επιχείρημα ενισχύεται από τα ευρήματα της πιο πρόσφατης βιβλιογρα-
φίας, σύμφωνα με τα οποία η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή 
για τσιγάρα και αλκοολούχα ποτά στους νέους είναι αρκετά υψηλότε-
ρη από την αντίστοιχη ελαστικότητα στους ενήλικες (βλέπε, για παρά-
δειγμα, την αναφορά των Chaloupka et al., 2000, σε σχετικά ευρήματα 
για τις ΗΠΑ). Σαφώς, οι κρατικές αρχές διατηρούν την επιλογή μεταξύ 
της επιβολής ενός ΕΦΚ και της καλύτερης διάχυσης της πληροφόρη-
σης αναφορικά με τους κινδύνους, σε συνδυασμό με τη θέσπιση νομο-
θεσίας για την επιβολή περιορισμών στην παραγωγή ή την κατανάλωση 
(π.χ. απαγόρευση καπνίσματος σε συγκεκριμένους χώρους και απαγό-
ρευση πώλησης προϊόντων αλκοόλ σε ανήλικους). Πρέπει να τονίζεται, 
παράλληλα, ότι η άμεση σύνδεση των ΕΦΚ με τις πολιτικές της υγείας 
δεν προδιαγράφει ότι, λόγω της αναμενόμενης αρνητικής ελαστικότη-
τας ζήτησης ως προς την τιμή, τα σχετικά φορολογικά μέτρα θα είναι σε 
κάθε περίπτωση αποτελεσματικά ως εργαλείο υπέρ της δημόσιας υγεί-
ας. Αυτό, αντίθετα, θα εξαρτάται από μια πληθώρα παραγόντων, μετα-
ξύ των οποίων μπορεί να είναι στην περίπτωση, για παράδειγμα, των κα-
πνικών προϊόντων το μέγεθος του λαθρεμπορίου στη συνδεόμενη αγο-
ρά, αλλά και οι επιδράσεις που ασκούνται σε μεγέθη όπως το ποσοστό 
των καπνιστών (smoking prevalence) και η ημερήσια κατανάλωση καπνι-
κών προϊόντων ανά καπνιστή (smoking intensity). 

Όπως προαναφέρθηκε, η αιτιολόγηση της επιβολής ΕΦΚ θεμελιώνε-
ται, επιπροσθέτως, και μέσω του στόχου της εσωτερίκευσης του εξω-
τερικού κόστους (φυσικού, οικονομικού και ψυχολογικού) που προκα-
λεί και επιβάλλει σε τρίτους η κατανάλωση (παραγωγή) των αγαθών που 

Προσφάτως, αμφισβητείται στη βιβλιογραφία η απόλυτη ορθολογικότητα αλλά και η 
χρονική συνέπεια στη συμπεριφορά των ορθολογικών ατόμων με πλήρη πληροφόρηση 
(Cnossen, 2007a, 2010).
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υπόκεινται σε ΕΦΚ. Το κόστος αυτό αποτελεί αρνητική εξωτερικότητα, 
αφού επιδρά στη χρησιμότητα (ή τις παραγωγικές δυνατότητες) άλλων 
καταναλωτών (ή παραγωγών). Επίσης, δεν αντανακλάται στην τιμή και 
δεν μπορεί να ‘καταλογιστεί-χρεωθεί’ άμεσα ή έμμεσα στον καταναλωτή 
(ή τον παραγωγό). Η επιβάρυνση του καταναλωτή (ή του παραγωγού) –
για την κάλυψη του εξωτερικού κόστους που δημιουργείται17– μέσω της 
φορολόγησης, που αποσκοπεί στο να τον ωθήσει στον περιορισμό των 
σχετιζόμενων δραστηριοτήτων μέχρι να επιτευχθεί το κοινωνικά βέλτι-
στο επίπεδο, είναι γνωστή ως «Φόρος Pigou» (Pigouvian prescription, 
Pigou, 1932) (Cnossen, 2007a, Crawford et al., 2010). Υποστηρίζει ότι η 
αποτελεσματική κατανάλωση (ή παραγωγή) –και συνεπώς και κατανο-
μή των πόρων– μπορεί να επιτευχθεί μέσω του φορολογικού συστήμα-
τος επιβάλλοντας έναν ειδικό φόρο επί της δραστηριότητας, ίσο με το 
οριακό κόστος της ζημίας που προκαλείται σε τρίτους.18 Με τον τρόπο 

17  Αξίζει να σημειωθεί, όπως αναφέρει ο Cnossen (2007b), ότι η εσωτερίκευση (στην 
τιμή) του εξωτερικού κόστους στην περίπτωση των αλκοολούχων ποτών μέσω της επι-
βολής ΕΦΚ καθίσταται πιο πολύπλοκη, εφόσον το κόστος αυτό είναι συνάρτηση της 
χρήσης σε όρους συχνότητας και όγκου της κατανάλωσης, που μπορεί να διαφέρει 
σημαντικά μεταξύ των χρηστών. Με άλλα λόγια, ενώ οι μετριοπαθείς χρήστες μπορεί 
να αντλούν οφέλη από την κατανάλωση αλκοόλ, οι εντατικοί (βαρείς) χρήστες προ-
καλούν το μεγαλύτερο τμήμα του εξωτερικού κόστους. Βλέπε σχετικά και Crawford 
et al. (2010).
18  Σαφώς η εξειδίκευση και ο υπολογισμός του οριακού κόστους ανά περίπτωση συ-
χνά δυσχεραίνεται, αφού εξαρτάται από το ποιος κάνει τι, πού και υπό ποιες συνθήκες. 
Για τον λόγο αυτόν χρησιμοποιείται η μέθοδος του μέσου εξωτερικού κόστους και της 
ομαδοποίησης (pooling approach) ώστε να καταλογίζεται το κόστος. Οι ‘υπόλογοι’, ως 
ομάδα, καλούνται να καλύψουν το κόστος καταβάλλοντας έναν ενιαίο ειδικό φόρο, υπο-
λογιζόμενο ως συνολικό εξωτερικό κόστος διαιρούμενο, για παράδειγμα, με τον αριθμό 
των πακέτων των τσιγάρων που καπνίζονται ή της ποσότητας του αλκοόλ που κατανα-
λώνεται (Cnossen, 2010). Σημειώνεται ότι η προσέγγιση αυτή είναι αποδεκτή εφόσον η 
ζημία που προκαλείται είναι περίπου ανάλογη του κόστους. Προβλήματα προκύπτουν, 
εντούτοις, όταν υπάρχουν όρια στην κατανάλωση, κάτω από τα οποία οι δυσμενείς επι-
πτώσεις απουσιάζουν ή εξασθενούν, όπως στην περίπτωση της κατανάλωσης «ενός ή 
δύο ποτηριών κρασιού» ημερησίως, που μπορεί όχι μόνο να μην βλάπτουν, αλλά και να 
κάνουν καλό στην υγεία. Για παράδειγμα, μια χαμηλή έως μέτρια κατανάλωση κρασιού 
σχετίζεται με την αντίληψη για την καλή υγεία των ατόμων (κάτι που δεν ισχύει για την 
κατανάλωση μπίρας και οινοπνευματωδών ποτών) (Grønbæk et al., 1999· Poikolainen 
and Vartiainen, 1999) και συχνά συσχετίζεται με χαμηλότερη θνησιμότητα από καρδιαγ-
γειακές και εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις και άλλες αιτίες, ενώ παρόμοια κατανάλωση 
οινοπνευματωδών ποτών προκαλεί αυξημένο κίνδυνο και η κατανάλωση μπίρας δεν επη-
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αυτόν, εσωτερικεύεται το κοινωνικό κόστος, το οποίο δεν συμπεριλαμ-
βάνεται στην τιμή, αλλά προκαλείται από την κατανάλωση των αγαθών 
που υπόκεινται σε καθεστώς ΕΦΚ. Το ερώτημα, εάν η κρατική παρέμ-
βαση μέσω της επιβολής ΕΦΚ, είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος 
διόρθωσης των συνδεόμενων εξωτερικοτήτων αμφισβητείται διαχρονι-
κά, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές στρεβλώσεις που προκαλού-
νται στα πλαίσια μιας όχι τέλεια ανταγωνιστικής αγοράς. Παράλληλα, η 
συζήτηση αναφορικά με την εσωτερίκευση του προκαλούμενου (εξω-
τερικού) κοινωνικού κόστους μέσω της επιβολής ΕΦΚ συμπληρώνεται 
και από τη διάσταση της πιθανής αναγκαιότητας αντιμετώπισης, μέσω 
της φορολόγησης, των συνδεόμενων εσωτερικοτήτων (internalities) που 
απορρέουν και αφορούν τους ίδιους τους χρήστες (βλέπε αναλυτικά το 
Πλαίσιο 1, για την περίπτωση του καπνίσματος). 

ΠΛΑΙΣΙΟ 1
Κάπνισμα, εσωτερικότητες και φορολογία

Σύμφωνα με μέρος της βιβλιογραφίας, οι καταναλωτές είναι ορ-
θολογικοί, πλήρως ενημερωμένοι, προσανατολισμένοι προς το μέλ-
λον και αποφασίζουν για το αν πρέπει να καπνίζουν, σταθμίζοντας 
τα οφέλη από την ευχαρίστηση/χρησιμότητα που τους προσφέρει 
το κάπνισμα σε σχέση με το κόστος στην υγεία τους και άλλους 
κινδύνους (βλ. Gruber, 2002). Πιο συγκεκριμένα, το κάπνισμα σή-
μερα αυξάνει τη χρησιμότητα στο παρόν, αλλά μειώνει τη μελλοντι-
κή χρησιμότητα μέσω της επιβάρυνσης της υγείας, ενώ παράλλη-
λα αυξάνει το επίπεδο εθισμού δεσμεύοντας τον καπνιστή και σε 

ρεάζει τη θνησιμότητα (Grønbæk et al., 1995). Από την άλλη πλευρά, τα ευρήματα αυτά 
ενδέχεται να είναι μεροληπτικά λόγω της ύπαρξης λοιπών μη μετρήσιμων παραγόντων 
που ενδέχεται να επηρεάζουν (προϋπάρχουσες ασθένειες, ψυχοκοινωνικά χαρακτηρι-
στικά, διατροφή, σωματική άσκηση) (βλ. Bradley and Merrill, 1999). Υπάρχουν δε και 
εργασίες οι οποίες συνδέουν την αύξηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου με την κατα-
νάλωση κρασιού (Velicer et al., 2006· Chen et al., 2011).



66

Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα…

μελλοντική κατανάλωση. Συνεπώς, οι καταναλωτές θα καπνίζουν 
μόνο εάν τα σημερινά οφέλη είναι μεγαλύτερα από τα μελλοντι-
κά κόστη και η κατανάλωση σε οποιαδήποτε τιμή αντικατοπτρίζει 
τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Εάν ισχύουν τα ανωτέρω, η επι-
βολή των ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα συχνά περιορίζεται να στο-
χεύει στην αντιμετώπιση των εξωτερικοτήτων (externalities), δηλα-
δή των επιδράσεων που επιβάλλουν οι καπνιστές σε άλλους (π.χ. 
αυξημένο ιατρικό κόστος για τα προγράμματα δημόσιας ασφάλι-
σης), χωρίς να εστιάζουν στις εσωτερικότητες (internalities), δηλα-
δή στη βλάβη που προκαλούν οι ίδιοι οι καπνιστές στον εαυτό τους 
μακροπρόθεσμα όταν αδυνατούν να διακόψουν μια εθιστική συνή-
θεια στο παρόν, ακόμη και όταν το επιθυμούν.

Σύμφωνα με ένα άλλο μέρος της βιβλιογραφίας, το οποίο εστιά-
ζει στη συμπεριφορική προσέγγιση, υπάρχει ασυνέπεια στην 
αντίληψη και τις προτιμήσεις αναφορικά με τον χρόνο (time-
inconsistent preferences) τον οποίο αφορά μια απόφαση για την 
κατανάλωση εθιστικών προϊόντων, όπως είναι τα καπνικά προϊό-
ντα. Πιο συγκεκριμένα, οι καταναλωτές φαίνεται να είναι ανυπό-
μονοι και δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη σημερινή ευχαρίστη-
ση/χρησιμότητα του καπνίσματος σε σχέση με τις μακροπρόθε-
σμες επιπτώσεις στην υγεία τους (Cherukupalli, 2010). Όταν όμως 
λαμβάνουν αποφάσεις για το μέλλον είναι περισσότερο υπομονε-
τικοί και θα προτιμούσαν να σταματήσουν το κάπνισμα. Θα προτι-
μούσαν, λοιπόν, να σταματήσουν το κάπνισμα «αύριο» και όχι «σή-
μερα». Όμως, όταν έρχεται η επόμενη ημέρα θα εξακολουθεί να 
υπάρχει ασυνεπής αντίληψη και θα συνεχίσουν να καπνίζουν. Συνε-
πώς, μέρος της κατανάλωσης καπνικών προϊόντων μπορεί να απο-
δοθεί και στην έλλειψη αυτοελέγχου. Υπό αυτό το πρίσμα, οι υπο-
στηρικτές της συμπεριφορικής αυτής προσέγγισης επισημαίνουν 
ότι η επιβολή υψηλότερης φορολόγησης μπορεί ενδεχομένως να 
περιορίσει την υπερβολική κατανάλωση καπνικών προϊόντων, η 
οποία προέρχεται από την υπερβολική προεξόφληση (hyperbolic 
discounting) του μελλοντικού κόστους και την έλλειψη αυτοελέγ-
χου (Gruber, 2002· Cherukupalli, 2010). Σύμφωνα με τους Gruber
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 and Kőszegi (2004), η σημαντική έκταση των εσωτερικοτήτων του 
καπνίσματος επιβάλλει να λαμβάνονται αυτές υπόψη για τον σχε-
διασμό της φορολογικής πολιτικής σχετικά με τα συγκεκριμέ-
να εθιστικά προϊόντα. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ο αντίλογος 
σύμφωνα με τον οποίο, η προσέγγιση αυτή θεωρείται πατερναλι-
στική και θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στις προσωπικές προ-
τιμήσεις και επιλογές των ατόμων χωρίς να επιβάλλεται πρόσθε-
το κόστος σε όλους τους καπνιστές, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον 
όπου οι κίνδυνοι του καπνίσματος είναι πλέον ευρέως γνωστοί 
(Viscusi, 2002). 

(γ) Βάση υπολογισμού και στάδιο επιβολής

Για την επιβολή των ΕΦΚ και τον προσδιορισμό της φορολογικής 
υποχρέωσης εξειδικεύονται συνήθως ως βάση υπολογισμού κάποια 
ποσοτικά μέσα μέτρησης, όπως όγκος, βάρος, ισχύς κλπ., επάνω στα 
οποία εφαρμόζονται ειδικοί φορολογικοί συντελεστές19 (για τη μορφή 
και διάρθρωση των ΕΦΚ, βλέπε αναλυτικά την Ενότητα 2.5). Αναφορικά 
με το στάδιο επιβολής, και ενώ οι ΕΦΚ τυπικά μπορεί να επιβάλλονται 
σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής και διανεμητικής αλυσίδας, 
συνήθως εισπράττονται σε ένα από τα τελευταία στάδια της εφοδιαστι-
κής αλυσίδας (και στο στάδιο της εισαγωγής), κυρίως εξαιτίας του ότι 
η βάση υπολογισμού απαιτεί κάποιο είδος φυσικού ελέγχου στην πα-
ραγωγή και διάθεση. Επεξηγηματικά αναφέρεται ότι αυτό το χαρακτη-
ριστικό έρχεται σε αντίθεση με τους φόρους στις πωλήσεις, οι οποί-
οι στην πράξη επιβάλλονται στις πραγματικές συναλλαγές και τις τι-
μές καθ’ όλο το εύρος (ή στο μεγαλύτερο τμήμα) της παραγωγικής 
και διανεμητικής αλυσίδας, και η συμμόρφωση με τους φόρους αυτούς 
μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω ελέγχων στα λογιστικά βιβλία (Cnossen, 
2005· 2010). Σημειώνεται ότι η επικράτηση της είσπραξης των ΕΦΚ στα 
τελευταία στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας συνδέεται και με τη γε-
νικότερη στόχευση των ΕΦΚ να είναι ουδέτεροι σε διεθνές επίπεδο 

19  Αυτό δεν αναιρεί ότι είναι δυνατόν να επιβάλλονται ΕΦΚ και ως φόροι επί της αξίας 
(ad valorem) ή αλλιώς αναλογικοί φόροι στην αξία ή την τιμή του προϊόντος. 
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(internationally neutral). Με άλλα λόγια, εφόσον ο φόρος εισπράττεται 
τυπικά όταν τα αγαθά τίθενται σε ‘ελεύθερη’ κυκλοφορία (released into 
free circulation or released for consumption), η ουδετερότητα αυτή εξα-
σφαλίζεται συνήθως μέσω της διατήρησης των αγαθών που υπόκεινται 
σε ΕΦΚ σε ελεγχόμενο ή καθεστώς αναστολής (controlled regime, duty 
suspension regime) μέχρι να τεθούν σε ‘ελεύθερη’ κυκλοφορία. Επί-
σης, οι ΕΦΚ πληρώνονται στη χώρα κατανάλωσης και όχι παραγωγής,20 
σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές στη χώρα προορισμού 
(OECD, 2016a). 

Τέλος, στο επίπεδο της σύγκρισης με άλλες μορφές φόρων, και κυ-
ρίως από την κατηγορία των άμεσων φόρων (π.χ., φόροι στο εισόδημα 
και τις επιχειρήσεις), οι ΕΦΚ διαφοροποιούνται και χαρακτηρίζονται ως 
πιο πρακτικοί και ευέλικτοι, αφού τείνουν να επιβάλλονται, να εισπράτ-
τονται αλλά και να προσαρμόζονται (μέσω, π.χ. μεταβολών των συντελε-
στών) με μεγαλύτερη ευκολία σε όρους διαχείρισης, καθώς και με μεγα-
λύτερη αποτελεσματικότητα (Cnossen, 2007a, 2010· Laffer, 2014). Οι εν 
λόγω ισχυρισμοί βασίζονται στο ότι η φορολογική βάση και υποχρέωση 
είναι ξεκάθαρες και τα αγαθά στα οποία επιβάλλονται εξειδικεύονται με 
σαφήνεια. Επιπροσθέτως, στις περισσότερες περιπτώσεις, η διάρθρω-
ση της παραγωγής των αγαθών που υπόκεινται σε ΕΦΚ διευκολύνει την 
εισπραξιμότητα (μικρός αριθμός φορολογουμένων στο στάδιο της μετα-
ποίησης ή του χονδρεμπορίου). Επίσης, οι ΕΦΚ φυσιολογικά εισπράττο-
νται μόνο μια φορά από τον εγγεγραμμένο φορέα όταν τα αγαθά διατε-
θούν προς κατανάλωση (OECD, 2016a). Συνεπώς, δεν προκύπτει κάποιο 
ιδιαίτερα υψηλό κόστος συλλογής και συμμόρφωσης. Για τους λόγους 
αυτούς, αποτελούν συχνά ένα χρήσιμο δημοσιονομικό εργαλείο, που γί-
νεται ευκολότερα αποδεκτό σε πολιτικό επίπεδο, εξαιτίας της ιδιαιτερό-
τητας των προϊόντων στα οποία εφαρμόζονται αναφορικά με τις (αρνη-
τικές) εξωτερικότητες που δημιουργούν και τις επιδράσεις τους στην 
υγεία. Σημειώνεται, βέβαια, ότι οι ΕΦΚ (και οι έμμεσοι φόροι γενικά) τεί-
νουν να μην επιδεικνύουν αυτόματα προσαρμοστικότητα ως προς τις οι-

20  Για μια συζήτηση αναφορικά με τη φορολόγηση σύμφωνα με την αρχή της προέλευ-
σης (origin principle of taxation), όπου τα αγαθά φορολογούνται στον τόπο παραγωγής, 
ή εναλλακτικά του προορισμού (destination principle of taxation), όπου φορολογούνται 
στον τόπο κατανάλωσης, βλέπε Crawford et. al. (2010). 
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κονομικές συνθήκες, αφού δεν ακολουθούν τις διακυμάνσεις του οικο-
νομικού κύκλου (Laffer, 2014).21 

2.4. Οι ΕΦΚ εντός της ΕΕ

Σημαντικό ρόλο κατέχουν οι ΕΦΚ και στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕ, 
όπου επιβάλλεται ένας συγκεκριμένος βαθμός εναρμόνισης αναφορικά 
με τους εν λόγω φόρους. Το βασικό επιχείρημα για την εναρμόνιση εί-
ναι ότι η κατάργηση των συνοριακών ελέγχων στο πλαίσιο εφαρμογής 
της Ενιαίας Αγοράς, δεδομένων των μεγάλων αποκλίσεων στην ειδική 
φορολόγηση, θα άφηνε το φορολογικό σύστημα εκτεθειμένο σε απά-
τη και φοροδιαφυγή. Το εναρμονισμένο σύστημα εντός της ΕΕ (βλέπε 
αναλυτικά το Κεφάλαιο 3) περιλαμβάνει ένα εναρμονισμένο σύνολο ορι-
σμών των προϊόντων, ένα σύνολο ελάχιστων φορολογικών απαιτήσεων 
ανά κατηγορία προϊόντος, μια υποχρεωτική φορολογική διάρθρωση για 
συγκεκριμένες κατηγορίες, (για παράδειγμα, μικτό σύστημα για τα τσι-
γάρα και σύστημα πάγιου συντελεστή για τα αλκοολούχα ποτά) και ένα 
σύνολο διατάξεων για τη ρύθμιση των βοηθητικών διαδικασιών (όπως, η 
τιμολόγηση, η συλλογή των φόρων, οι εξαιρέσεις και επιστροφές, και οι 
απαιτήσεις ως προς την υποβολή εκθέσεων για τα κράτη-μέλη). Οι επί-
σημες Οδηγίες που αφορούν την επιβολή των ΕΦΚ εντός της ΕΕ, καθώς 
και το συνολικό πλαίσιο των κανονισμών, υπόκεινται σε τακτική επανεξέ-
ταση (βλέπε Κεφάλαιο 3). Με τον τρόπο αυτό, διαμορφώνονται και μετα-
βάλλονται διαχρονικά, ώστε να προσαρμόζονται στις διεθνείς εξελίξεις, 
αλλά και στην επέκταση της Ένωσης με την είσοδο νέων χωρών, ανα-
γνωρίζοντας το ευρύ φάσμα αναφορικά με το επίπεδο των εισοδημάτων 
και τους όρους των εμπορικών συναλλαγών εντός της Ενιαίας Αγοράς. 

21  Ιδανικά, το φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι ευέλικτο, υπό την έννοια της διόρ-
θωσης ως προς τις μεταβολές των οικονομικών συνθηκών μέσω της αυτόματης προσαρ-
μογής στον οικονομικό κύκλο, ώστε να εφαρμόζονται χαμηλότεροι συντελεστές σε περι-
όδους υφέσεων για να αντισταθμίζουν τη μείωση των εισοδημάτων. Για τον λόγο αυτό, 
στην Αυστραλία, για παράδειγμα, έγινε προσπάθεια σύνδεσης των αυξήσεων των φόρων 
στα καπνικά προϊόντα με τις αυξήσεις των μισθών (με τις μέσες εβδομαδιαίες αποδοχές), 
με στόχο να δημιουργηθεί μια σύνδεση, σε κάποιο βαθμό, με τον οικονομικό κύκλο, η 
οποία βέβαια έτσι λειτουργεί μόνο στη μία κατεύθυνση, την ανοδική (Laffer, 2014). 
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Εντός της ΕΕ, η ουδετερότητα σε διεθνές επίπεδο εξασφαλίζεται με 
τη διατήρηση των προϊόντων ή και των εισαγωγών-εξαγωγών σε ελεγχό-
μενα και αφορολόγητα καθεστώτα (όπως σε τελωνειακές/φορολογικές 
αποθήκες) μέχρι να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία. Σημειώνεται, επί-
σης, ότι από το 2010 λειτουργεί για τα καπνικά προϊόντα, τα αλκοολού-
χα ποτά και τα καύσιμα το λεγόμενο σύστημα ελέγχου της μετακίνησης 
των αγαθών που υπόκεινται σε ΕΦΚ (Excise Movement Control System, 
EMCS). Το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα χρησιμοποιείται για τη συνεχή 
παρακολούθηση των αγαθών που υπόκεινται σε ΕΦΚ και βρίσκονται σε 
καθεστώς αναστολής, εφόσον δεν έχει καταβληθεί ακόμα ο φόρος.22 Συ-
νολικά, ισχύει ότι όσο λιγότερο πολύπλοκα και ευκολότερα διαχειρίσιμα, 
αλλά και πιο αποτελεσματικά, είναι τα συστήματα αυτά, τόσο πιο περιο-
ρισμένο θα είναι και το συνδεόμενο διαχειριστικό και διοικητικό κόστος 
για τις κρατικές αρχές, αλλά και ο κίνδυνος τα κρατικά έσοδα να αντι-
σταθμίζονται από το εν λόγω κόστος. 

Συνολικά, η εναρμόνιση, από τη μία πλευρά θεωρείται ότι βελτιώ-
νει την αποτελεσματικότητα των συναλλαγών, ενώ περιορίζει τα κίνη-
τρα για το λαθρεμπόριο (απόκτηση φορολογητέων αγαθών σε χώρα με 
χαμηλή φορολογία για εγχώρια κατανάλωση, bootlegging) και την πα-
ρεμβολή ως προς τη φορολογική βάση (καθορισμός χαμηλών συντε-
λεστών για την προσέλκυση καταναλωτών από άλλα κράτη, tax-base 
snatching) (Cnossen, 2007a). Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η εναρμό-
νιση τυπικά αντιβαίνει στην αρχή της φορολογικής κυριαρχίας, εφόσον 
στερεί σε κάποιο βαθμό από τα κράτη-μέλη τη δυνατότητα καθορισμού 
των φορολογικών συντελεστών σύμφωνα με τα ιδιοσυγκρασιακά χαρα-
κτηριστικά τους,23 αλλά και τις εκάστοτε προτεραιότητες ως προς τα 
έσοδα, το εξωτερικό κόστος, το ρυθμιστικό καθεστώς, τη φορολογική 
επιβάρυνση και τη διοικητική εφικτότητα24 (Cnossen, 2007a). Σύμφωνα 
με τα παραπάνω, η εναρμόνιση πρέπει να λειτουργεί συμβιβαστικά και 

22  Βλέπε σχετικά <https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-
tobacco-energy/excise-movement-control-system_en>. 
23  Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα επίπεδα του εισοδήματος που καθορίζουν και την 
οικονομική προσιτότητα των αγαθών. 
24  Η διοικητική εφικτότητα (administrative feasibility) σημαίνει ότι το κόστος για την εί-
σπραξη των ΕΦΚ και τη συμμόρφωση με αυτούς πρέπει να ελαχιστοποιείται. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-movement-control-system_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-movement-control-system_en
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αντισταθμιστικά, αφού συνολικά είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθεί 
χωρίς να δημιουργούνται ταυτόχρονα οικονομικές στρεβλώσεις. Οι τε-
λευταίες οφείλονται κυρίως στις αποκλίσεις σε επίπεδο εισοδημάτων 
και τιμών, αλλά μπορεί να προκαλούνται ακόμα και σε περιοχές με πα-
ρόμοια επίπεδα εισοδήματος. Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια, 
ώστε να μην προκύπτουν σημαντικές φορολογικές αποκλίσεις μεταξύ 
των κρατών-μελών, σε συνάρτηση και με την έλλειψη εναρμόνισης σε 
άλλους φόρους, όπως στον ΦΠΑ. 

2.5.  Γενικές αρχές για τη διάρθρωση των ΕΦΚ και το ύψος 
των φορολογικών συντελεστών 

2.5.1. Εισαγωγή

Η επιβολή ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά απο-
τελεί για τις κυβερνήσεις ένα ξεχωριστό φορολογικό εργαλείο και έναν 
τρόπο ενίσχυσης των πολιτικών για την υγεία. Οι μηχανισμοί, μέσω των 
οποίων οι κρατικές αρχές επιβάλλουν τη φορολογική πολιτική των ΕΦΚ 
με σκοπό την επίτευξη των εκάστοτε στόχων που έχουν τεθεί, είναι ο κα-
θορισμός της διάρθρωσης και του ύψους των φορολογικών συντελε-
στών. Οι αλληλένδετοι αυτοί παράγοντες αποκτούν καθοριστική σημα-
σία ως προς τη βαρύτητα και τον αντίκτυπο των ΕΦΚ. 

Οι κρατικές επιλογές ως προς τη διάρθρωση του συστήματος των 
ΕΦΚ και το ύψος των συντελεστών, εξαρτώμενες σαφώς από τη στό-
χευση που τίθεται από τις αρχές της εκάστοτε χώρας καθώς και από το 
πλαίσιο εφαρμογής που καθορίζεται εντός της ΕΕ (βλέπε και Cnossen, 
2006), είναι τμήμα μιας δυναμικής διαδικασίας. Με άλλα λόγια, αποτε-
λούν μια παράμετρο που μπορεί να μεταβάλλεται διαχρονικά, αλλά κυρί-
ως που αλληλεπιδρά με τη δυναμική της αγοράς –όπου σημαντικό ρόλο 
αναλαμβάνει και ο καθορισμός των τιμών των προϊόντων–25, ενώ ταυτό-

25  Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συστήματα που βασίζονται σε συντελεστές 
επί της αξίας ή και σε μικτά συστήματα, όπου η τιμολόγηση έχει άμεσες επιδράσεις 
στα προσδοκώμενα φορολογικά έσοδα από ΕΦΚ. Για τον λόγο αυτό, συχνά οι κρατικές 
αρχές επιδιώκουν να ασκούν κάποιο βαθμό ελέγχου στον καθορισμό των τιμών. Στην κα-
τηγορία των τσιγάρων, για παράδειγμα, η πλειονότητα των κρατών-μελών εντός της ΕΕ 
εφαρμόζει μια «σταθερή τιμολόγηση λιανικής» (fixed retail pricing), όπου η τελική λιανική 
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χρονα εξαρτάται από τις προτιμήσεις και αποφάσεις των καταναλωτών. 
Συνεπώς, αποτελούν κομμάτι μιας αλυσίδας συνεχούς αλληλεπίδρασης 
μεταξύ πολιτικής ανάλογα με τους στόχους, προσαρμογής από την αγο-
ρά και τους καταναλωτές, επαναπροσαρμογής πολιτικής κλπ. Τέλος, ση-
μαντικό ρόλο σε αυτή τη δυναμική διαδικασία διαδραματίζουν και οι οι-
κονομικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χρονική στιγμή, και αντανα-
κλώνται μέσα από καίρια οικονομικά μεγέθη που επηρεάζουν σε μεγάλο 
βαθμό τις καταναλωτικές αποφάσεις, όπως είναι το εισόδημα. 

2.5.2.  Διάρθρωση των ΕΦΚ: μορφή και χαρακτηριστικά  
των φορολογικών συντελεστών 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των φορολογικών συντελεστών αφορούν 
το είδος των εφαρμοζόμενων συντελεστών και το συνολικό σύστημα 
επιβολής. Από τη μία πλευρά, διακρίνονται οι περιπτώσεις των ειδικών/
πάγιων συντελεστών (specific rates, ή ad quantum) ή των συντελεστών 
επί της αξίας/αναλογικών (ad valorem).26 Στην πρώτη περίπτωση, επι-
βάλλεται ένα σταθερό ποσό φόρου ανά μονάδα προϊόντος27 (βάρος, 
ποσότητα, τιμή ή και συνδυασμός, π.χ. 1€ ανά λίτρο), όπου συνεπώς 
φορολογείται ο όγκος των πωλήσεων. Στη δεύτερη περίπτωση, ο φό-
ρος επιβάλλεται ως αναλογία στην τιμή (λιανική τιμή, χονδρική τιμή, 

τιμή που βρίσκεται τυπωμένη στη φορολογική σφραγίδα, στο πακέτο ή που κοινοποιείται 
μέσω επίσημων τιμοκαταλόγων είναι η υποχρεωτική τιμή λιανικής για τους λιανεμπό-
ρους. Συχνά, η κρατική ανάμειξη στη ρύθμιση των τιμών των τσιγάρων συνδέεται και 
με την ιστορική λειτουργία κρατικών μονοπωλίων στην παραγωγή, διανομή και πώληση 
καπνικών προϊόντων.
26  Η διαφοροποίηση βρίσκει εφαρμογή σε ατελώς ανταγωνιστικές αγορές. Θεωρητικά, 
σε μια τέλεια ανταγωνιστική αγορά με ένα ομοιογενές προϊόν, η επιλογή μεταξύ των δύο 
μορφών καθίσταται περιττή, αφού κάθε ειδικός/πάγιος φόρος μπορεί να αντικατασταθεί 
από το ποσοστιαίο ισοδύναμό του, χωρίς επιπτώσεις είτε στις τιμές του καταναλωτή και 
του παραγωγού, είτε στα έσοδα. 
27  Σημειώνεται ότι στην περίπτωση των ειδικών/πάγιων συντελεστών απαιτείται ένας 
ακριβής και λεπτομερής ορισμός της φύσης και των χαρακτηριστικών της φορολογη-
τέας μονάδας προϊόντος. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των τσιγάρων, εάν δεν ορί-
ζεται το «φορολογητέο μήκος» του τσιγάρου είναι δυνατόν (και έχει όντως συμβεί) να 
παραχθούν τσιγάρα με πολύ μεγαλύτερο μήκος (20-30εκ.) και να φορολογούνται ως ένα 
τσιγάρο. Παράλληλα, ο φόρος στη βάση του βάρους μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγή 
τσιγάρων με μειωμένο βάρος (Laffer, 2014).
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τιμή εισαγωγής, ή καθαρή εργοστασιακή τιμή, π.χ. 20% της λιανικής 
τιμής πώλησης), όπου προκύπτει ως φόρος επί της αξίας των πωλή-
σεων (OECD, 2016a). Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν διαφοροποιή-
σεις ανάμεσα σε μονοεπίπεδα συστήματα (single-tier tax systems), 
όπου όλα τα προϊόντα μέσα σε μία κατηγορία υπόκεινται στον ίδιο συ-
ντελεστή ή στον ίδιο συνδυασμό συντελεστών, και πολυεπίπεδα (multi-
tier tax system, Laffer 2014) συστήματα, όπου διαχωρίζονται υποκατη-
γορίες στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων και στο κάθε επίπεδο ισχύ-
ει ένας διαφορετικός ΕΦΚ. 

Οι πιθανοί συνδυασμοί μεταξύ των συντελεστών, αλλά και μεταξύ 
μορφής και διάρθρωσης των ΕΦΚ, οδηγούν σε πολλά διαφορετικά φο-
ρολογικά σχήματα και συστήματα. Ένα μικτό σύστημα μπορεί να αποτε-
λείται από διαφορετικούς συνδυασμούς πάγιων και αναλογικών συντε-
λεστών, όπως ισχύει στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Μια δυική διάρθρωση μπο-
ρεί να εφαρμόζει έναν αναλογικό συντελεστή και έναν πάγιο συντελε-
στή, ως ελάχιστο ΕΦΚ, μόνο κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο τιμής. 
Το επίπεδο του ελάχιστου ΕΦΚ μπορεί να ορίζεται είτε ως ονομαστικό 
χρηματικό ποσό ανά μονάδα, είτε ως συνολικό ποσοστό ΕΦΚ που πλη-
ρώνεται από ένα συγκεκριμένο όριο μιας τιμής αναφοράς. Η διάρθρωση 
αυτή μπορεί και να συμπληρώνει ένα μικτό σύστημα, όπως ισχύει στην 
πλειονότητα των κρατών-μελών της ΕΕ. Παράλληλα, μπορεί να εφαρμό-
ζεται ένα πολυεπίπεδο σύστημα. 

Η κάθε μορφή και διάρθρωση των ΕΦΚ, όπως και ο βαθμός εναρ-
μόνισης των συστημάτων μεταξύ κρατών, συνδέεται με μια σειρά χα-
ρακτηριστικών, αλλά και πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων (βλέ-
πε και Cnossen, 2006, για τα θεωρητικά επιχειρήματα σχετικά με την 
επιλογή μεταξύ πάγιου και αναλογικού συντελεστή στα καπνικά προϊ-
όντα).28 Συγκρίνοντας29 τους πάγιους συντελεστές με τους αναλογι-

28  Η αναφορά στο σημείο αυτό εστιάζει κυρίως στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
από την πλευρά των διαμορφωτών των φορολογικών συστημάτων για τους ΕΦΚ, και όχι 
από την πλευρά των καταναλωτών ή/και παραγωγών, δεδομένης της βασικής θεματολο-
γίας της μελέτης που αφορά τα έσοδα. 
29  Στη βιβλιογραφία έχει μελετηθεί εκτενώς το θέμα της αξιολόγησης και της σύγκρισης 
μεταξύ των δύο βασικών μορφών που μπορούν να πάρουν οι ΕΦΚ, πάγιος ή αναλογικός 
(Bishop, 1968· Delipalla and Keen, 1992· Skeath and Trandel, 1994· Keen, 1998· Denicolo 
and Matteuzzi, 2000· Anderson et al., 2001· Durceylan, 2012· Kotsogiannis and Serfes, 
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κούς,30 οι πάγιοι συντελεστές είναι συγκριτικά εύκολοι στη διαχείριση 
και σταθεροί, εφόσον συνδέονται με την ποσότητα του προϊόντος που 
καταναλώνεται και δεν μεταβάλλονται με τις τιμές, καθιστώντας έτσι 
και τα φορολογικά έσοδα περισσότερο προβλέψιμα και ευκολότερα 
διαχειρίσιμα. Ταυτόχρονα, τείνουν να ενθαρρύνουν βελτιώσεις σε επί-
πεδο παραγωγής (Crawford et al., 2010), καθώς και να ενισχύουν τα κί-
νητρα για διαφήμιση και προώθηση προϊόντων (Cnossen, 2010). Ένας 
παραγωγός μπίρας, για παράδειγμα, ενθαρρύνεται να αναπτύξει και 
να παράγει περισσότερο ποιοτικές ποικιλίες μπίρας, που θα πωλού-
νται σε υψηλότερες τιμές, αλλά θα υπάγονται στον ίδιο συντελεστή 
ΕΦΚ (OECD, 2016a). Οι πάγιοι συντελεστές, παράλληλα, περιορίζουν 
τις διαφορές στις σχετικές τιμές μεταξύ των εμπορικών σημάτων υψη-
λής και χαμηλής ποιότητας (Cnossen, 2010). Με τον τρόπο αυτό συ-
χνά περιορίζουν και τις δυνατότητες εναλλαγής μεταξύ ακριβότερων 
και φθηνότερων κατηγοριών προϊόντων. Το χαρακτηριστικό αυτό μπο-
ρεί να ενέχει τον κίνδυνο στροφής σε μη νόμιμα προϊόντα, εφόσον εί-
ναι διαθέσιμα και υπάρχει σχετικά εύκολη πρόσβαση σε αυτά. 

Οι αναλογικοί συντελεστές συνδέονται με την τιμή, και ναι μεν τυ-
πικά αναμένεται να συμβαδίζουν καλύτερα με την πορεία του πληθω-
ρισμού, προϋποθέτουν, εντούτοις, ότι η τιμή του αγαθού εξακριβώνε-
ται εύκολα και με διαφάνεια, και ότι οι αρχές μπορούν να παρακολου-
θούν και να ελέγχουν τις τιμές και τις μεταβολές τους. Ταυτόχρονα, 
ένας αναλογικός συντελεστής συνδέεται με αναλογικά υψηλότερα έσο-
δα από τις κατηγορίες ακριβότερων προϊόντων και χαμηλότερα από αυ-
τές των φθηνότερων προϊόντων. Καθώς οι αναλογικοί συντελεστές αυ-
ξάνουν τις πραγματικές διαφορές στις τιμές, ενισχύουν τις κατηγορίες 

2014· Wang et al. 2018). Οι συγγραφείς χρησιμοποιούν διαφορετικά κριτήρια ή συνδυα-
σμό κριτηρίων προκειμένου να συγκρίνουν τις επιπτώσεις των δύο φόρων π.χ. ευημερία, 
κέρδη των επιχειρήσεων, επίπεδο παραγωγής, πλεόνασμα του καταναλωτή, ποιότητα 
παραγόμενου προϊόντος, επίπεδο των τιμών, φορολογικά έσοδα. Επιπροσθέτως, οι δύο 
φόροι συγκρίνονται στο πλαίσιο αγορών όπου επικρατούν διάφορες συνθήκες ανταγω-
νισμού π.χ. μονοπώλιο, ολιγοπώλιο.
30  Σύμφωνα με τα ευρήματα της εμπειρικής βιβλιογραφίας (OECD, 2016a), οι φόροι 
με πάγιους συντελεστές τείνουν να μετακυλίονται στον καταναλωτή περισσότερο από 
πλήρως (η αύξηση της τιμής ξεπερνά την αύξηση του φόρου), ενώ οι φόροι επί της αξίας 
τείνουν να μετακυλίονται στον καταναλωτή λιγότερο από πλήρως.
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των φθηνότερων προϊόντων. Η επιλογή αυτή μπορεί να αποσκοπεί στο 
να ευνοούνται τα τοπικά εγχώρια προϊόντα, σε σχέση με τις πιο ακριβές 
διεθνείς μάρκες, εκεί όπου υπάρχει σημαντική εγχώρια παραγωγή. Δια-
χρονικά, τα συστήματα των αναλογικών συντελεστών μπορούν να δη-
μιουργούν αυξήσεις στα έσοδα εφόσον οι τιμές αυξάνονται σταδιακά, 
ενώ τα προϊόντα παραμένουν προσιτά στους καταναλωτές, ώστε να μην 
προκύπτουν συνεχείς μεταβάσεις σε φθηνότερα προϊόντα, που αποφέ-
ρουν και λιγότερα έσοδα. Εάν, όμως, πληγεί η οικονομική προσιτότητα 
(affordability) των προϊόντων, π.χ. σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης, 
τα συστήματα αναλογικών φόρων δεν μπορούν πλέον να εγγυηθούν την 
αύξηση των εσόδων. Συνολικά, οι αναλογικοί συντελεστές, εφόσον βασί-
ζονται στην τιμή, συνδέονται με όλα τα χαρακτηριστικά των αγαθών που 
αντανακλώνται στην τιμή. Κατά συνέπεια, η αποτελεσματικότητα του συ-
στήματος και τα συνδεόμενα φορολογικά έσοδα θα εξαρτώνται σε με-
γάλο βαθμό από τις τιμές, και συνεπώς από τις τιμολογιακές αποφά-
σεις των παραγωγών, καθώς και από τις προτιμήσεις και τη συμπερι-
φορά των καταναλωτών. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται ότι χαρακτηρίζο-
νται από μια εγγενή ευπάθεια στη δυναμική της αγοράς και των κατανα-
λωτών (Laffer, 2014). Η ταυτόχρονη ισχύς ενός ελάχιστου ΕΦΚ μπορεί 
να εγγυηθεί ότι ένα συγκεκριμένο ποσό φόρου θα πληρώνεται πάντοτε, 
ανεξάρτητα από την τιμή, όπου η επιλογή του επιπέδου στο οποίο ορί-
ζεται ο ελάχιστος φόρος είναι αποφασιστικής σημασίας για την αποτε-
λεσματικότητά του. 

Γενικά, συγκρίνοντας τους πάγιους με τους αναλογικούς φορολογι-
κούς συντελεστές για τους ΕΦΚ, στη βάση της τυπικής θεώρησης της 
βέλτιστης φορολογίας, το επιχείρημα θα ήταν υπέρ της αναλογικής φο-
ρολόγησης, όπου οι καταναλωτές θα εξακολουθούσαν να επιλέγουν το 
εμπορικό σήμα με βάση την τιμή, αντί των διαφορών στη φορολογία, 
εφόσον οι σχετικές τιμές παραμένουν αμετάβλητες (Cnossen, 2007a, 
2010). Στην ίδια λογική, και έχοντας αναδιανεμητική στόχευση, θα μπο-
ρούσε να θεωρηθεί ότι με την αναλογική φορολόγηση μεγαλώνει η επι-
βάρυνση των φορολογουμένων υψηλότερων εισοδημάτων, υποθέτοντας 
ότι αγοράζουν ακριβότερα προϊόντα. Εντούτοις, η εν λόγω υπόθεση δεν 
είναι εξ ολοκλήρου άμεση, δεδομένου ότι η τελική αναδιανεμητική επί-
δραση εξαρτάται από τα καταναλωτικά πρότυπα και η επιβολή αναλογι-
κών φόρων δεν αποκλείει την περίπτωση μεγαλύτερης επιβάρυνσης των 
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φορολογούμενων με χαμηλότερα εισοδήματα (OECD, 2016a). Η επιχει-
ρηματολογία κατά Pigou είναι σαφώς διαφορετική, αφού η ζημία που 
προκαλείται από τη βλαβερή δραστηριότητα είναι ανεξάρτητη από την 
τιμή στην οποία πωλείται το αγαθό, και συνεπώς η διόρθωση των εξωτε-
ρικοτήτων συνηγορεί υπέρ της χρήσης του πάγιου συντελεστή.31

Μεταξύ μονοεπίπεδων και πολυεπίπεδων συστημάτων, ένα μονοεπί-
πεδο σύστημα πάγιου συντελεστή επίσης διευκολύνει την προβλεψιμό-
τητα των φορολογικών εσόδων, εφόσον δεν επηρεάζονται από μεταβο-
λές των τιμών ή εναλλαγές μεταξύ των προϊόντων από τους καταναλω-
τές. Στα πολυεπίπεδα συστήματα, εάν οι διαφορές στους φόρους μετα-
ξύ των επιπέδων είναι ευρείες, ελλοχεύει ο κίνδυνος οι καταναλωτές να 
μεταβούν στη χαμηλότερη φορολογική κατηγορία, ειδικά στην περίπτω-
ση μεγάλων αυξήσεων των συντελεστών ή σε περιόδους οικονομικών 
κρίσεων, όπου είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι ως προς τις μεταβολές των τι-
μών. Με τον τρόπο αυτό, προκαλούνται μετατοπίσεις στην κατανάλωση 
και στρεβλώσεις στη φορολογική βάση, οι οποίες μεταβάλλουν και το 
συνολικά προσδοκώμενο αποτέλεσμα από την επιβολή των φόρων ως 
προς τα έσοδα αλλά και την υγεία. 

Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι τα συστήματα επιβολής ΕΦΚ πρέ-
πει να αξιολογούνται σε συνάρτηση και με τη γενική φορολόγηση της 
κατανάλωσης, βασικό πυλώνα της οποίας αποτελεί ο ΦΠΑ, ως γενικός, 
ευρείας βάσης και ουδέτερος φόρος. Ειδικότερα, είναι ιδιαίτερα κρίσι-
μο να μην παραβλέπεται η αλληλεπίδραση μεταξύ ΦΠΑ και αναλογικού 
ΕΦΚ, τόσο σε όρους διαμόρφωσης των τιμών όσο και σε όρους μεριδί-
ων των φορολογικών εσόδων. Όταν εφαρμόζονται αναλογικοί συντελε-
στές ΕΦΚ –συγκριτικά με την περίπτωση εφαρμογής πάγιων συντελε-
στών– στη βάση της τελικής λιανικής τιμής, η αλληλεπίδραση μεταξύ 
του ΕΦΚ, του ΦΠΑ και των συνδεόμενων φορολογικών βάσεων οδηγεί 
σε μια δυσανάλογη αύξηση της λιανικής τιμής των αγαθών που υπόκει-
νται σε ΕΦΚ, συγκριτικά με αυτά που δεν υπόκεινται σε ΕΦΚ, όταν πραγ-

31  Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη επιχειρηματολογία ισχύει για τις περιπτώσεις των 
αγορών, στις οποίες το σύνολο των επιπέδων ποιότητας που προσφέρονται προσ-
διορίζεται εξωγενώς. Διαφοροποιείται, εντούτοις, σε περιπτώσεις μονοπωλιακής και 
ολιγοπωλιακής διάρθρωσης, όπου τα κίνητρα των επιχειρήσεων να αυξήσουν τις τιμές 
και να προκαλέσουν στρεβλώσεις στην ποιότητα διαφέρουν ανάλογα με τη διάρθρωση 
των ΕΦΚ.
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ματοποιούνται αυξήσεις στον ΦΠΑ. Ειδικότερα, όταν αυξάνεται ο ΦΠΑ, 
αυξάνεται η τελική λιανική τιμή αφού προσαρμόζεται στην αύξηση του 
ΦΠΑ και, συνεπώς, εφόσον αυξάνεται η βάση υπολογισμού, αυξάνεται 
και το επίπεδο του καταβαλλόμενου αναλογικού ΕΦΚ (κάτι που δεν συμ-
βαίνει στην περίπτωση του πάγιου συντελεστή ΕΦΚ). Επιπροσθέτως, και 
ενώ η αύξηση του ΦΠΑ επί της προ φόρων τιμής είναι ίδια με αυτήν της 
περίπτωσης του πάγιου συντελεστή, υψηλότερη (σε σχέση με την πε-
ρίπτωση του πάγιου συντελεστή ΕΦΚ) είναι η αύξηση του ΦΠΑ επί του 
τμήματος της τιμής που αντιστοιχεί στον αναλογικό ΕΦΚ, εφόσον αυτός 
έχει αυξηθεί αναλογικά (Βλέπε τον Laffer, 2014, όπου δίδεται και παρά-
δειγμα).32 

Συνολικά, όταν εφαρμόζεται ένα σύστημα αναλογικών ΕΦΚ στη βάση 
της λιανικής τιμής πώλησης, είτε ως μικτό σύστημα ΕΦΚ είτε ως σύστη-
μα κατ’ εξοχήν αναλογικού ΕΦΚ, υπάρχει μια μη γραμμική σχέση μεταξύ 
των αυξήσεων του αναλογικού συντελεστή ΕΦΚ και της τελικής αύξησης 
της τιμής πώλησης. Αυτή η σχέση διογκώνεται περαιτέρω με μη γραμμι-
κό τρόπο, εάν εφαρμόζονται στη λιανική τιμή και άλλα αναλογικά φορο-
λογικά στοιχεία, όπως ο ΦΠΑ. Η μη γραμμική αυτή σχέση μεταξύ αυξή-
σεων του αναλογικού ΕΦΚ και των τιμών λιανικής μπορεί να έχει σημα-
ντικές επιπτώσεις στις τιμές των προϊόντων και τον πληθωρισμό της οι-
κονομίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μη γραμμική αλληλεπίδραση μεταξύ 
του αναλογικού συντελεστή ΕΦΚ, του συντελεστή ΦΠΑ και της λιανικής 
τιμής υπολογίζεται μαθηματικά με τη βοήθεια του λεγόμενου φορολογι-
κού πολλαπλασιαστή (tax multiplier) (Laffer, 2014).33 

Τέλος, επισημαίνεται ότι, σε όρους μεριδίων στα έσοδα, το υπολογι-
ζόμενο (ή καταγραφόμενο) μερίδιο των εσόδων από ΕΦΚ στα συνολικά 

32  Για την αποφυγή τυχόν ακούσιων (unintended) αλληλεπιδράσεων μεταξύ ΕΦΚ και 
ΦΠΑ και τη διόρθωση πιθανών συνδεόμενων στρεβλώσεων, κάποιες χώρες υιοθετούν 
είτε κάποια επίσημη νομοθεσία είτε κάποιες επιμέρους μεταβολές ώστε να μειώνεται το 
αναλογικό τμήμα των συντελεστών ΕΦΚ (Laffer, 2014).
33  Ο λεγόμενος φορολογικός πολλαπλασιαστής αντανακλά το γεγονός ότι, όταν υπάρ-
χουν στοιχεία φορολόγησης επί της αξίας της λιανικής τιμής, οποιαδήποτε μεταβολή 
στα μη αναλογικά στοιχεία (π.χ., στο κόστος παραγωγής), που οδηγεί σε μια αύξηση της 
λιανικής τιμής, θα έχει ένα επιπρόσθετο αυξητικό αποτέλεσμα στη λιανική τιμή εξαιτίας 
του επιπρόσθετου φόρου, οφειλόμενου στην αρχική αύξηση της λιανικής τιμής. Όσο 
υψηλότεροι είναι οι αναλογικοί συντελεστές, τόσο πιο ισχυρό θα είναι αυτό το αποτέ-
λεσμα και, συνεπώς, τόσο πιο ευρεία η επίδραση στην τελική λιανική τιμή (Laffer, 2014).
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έσοδα αυξάνεται όταν το τμήμα των φόρων επί της κατανάλωσης (π.χ. 
ΦΠΑ) που επιβάλλεται στον ίδιο τον ΕΦΚ ενσωματώνεται στα έσοδα από 
ΕΦΚ. Το επιχείρημα για τη μη ενσωμάτωση είναι συχνά το ότι η επιβο-
λή του ΦΠΑ δεν επηρεάζει την τιμή των υποκείμενων σε ΕΦΚ αγαθών 
σε σχέση με άλλα αγαθά, κάτι το οποίο θα ήταν σωστό εφόσον οι ΕΦΚ 
αντανακλούσαν το κοινωνικό κόστος των εν λόγω αγαθών. Στον βαθμό 
που αυτό δεν ισχύει, εντούτοις, ο ΦΠΑ στο υπερβάλλον ποσό των ΕΦΚ 
επιπλέον του κοινωνικού κόστους αποτελεί έναν επιπρόσθετο ΕΦΚ, με 
το σχετικό ποσό να δύναται να είναι σημαντικό (Cnossen, 2007a). 

2.5.3.  Το ύψος των φορολογικών συντελεστών και τα έσοδα:  
η καμπύλη Laffer

Πρωτεύοντα ρόλο ως προς την επίτευξη των στόχων από την επιβολή 
των ΕΦΚ που έχουν τεθεί κατέχει η επιλογή του ύψους των φορολογικών 
συντελεστών των ΕΦΚ. Σε συνδυασμό και με την επιλεγμένη διάρθρωση, 
είναι επιθυμητό για τις φορολογικές αρχές η επιλογή του ύψους των συ-
ντελεστών των ΕΦΚ να συμβάλλει και στην ενίσχυση της προβλεψιμότη-
τας των φορολογικών εσόδων. Η εν λόγω επιλογή δεν αποτελεί σε κα-
μία περίπτωση μια εύκολη άσκηση, εφόσον πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
μια πληθώρα παραγόντων (όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο, οι δημοσιο-
νομικοί στόχοι, η καταναλωτική συμπεριφορά, η διάρθρωση της εκάστο-
τε αγοράς, η χρονική και οικονομική συγκυρία, μεταξύ άλλων) και απο-
τελεί, όπως προαναφέρθηκε, κομμάτι μιας διαδικασίας συνεχούς και δυ-
ναμικής προσαρμογής. Παράλληλα, και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο εντός της ΕΕ, οδηγείται και κατευθύνεται σε κάποιο βαθμό από 
τους περιορισμούς και τους κανόνες που επιβάλλονται συνολικά. 

Γενικά, θεωρείται ότι, εάν δίδεται προτεραιότητα στην ενίσχυση των 
εσόδων, τότε οι φορολογικοί συντελεστές θα μεταβάλλονται ανάλογα 
με το επιθυμητό ύψος των εσόδων, λαμβάνοντας υπόψη τις ελαστικό-
τητες ζήτησης των φορολογητέων προϊόντων. Ένας συντελεστής με-
τρίου ύψους μπορεί να είναι αρκετός ώστε να οδηγεί σε σταθερά επί-
πεδα εσόδων, χωρίς να προκαλούνται σημαντικές δυσκολίες σε επίπεδο 
πολιτικής οικονομίας. Εάν το βάρος της στόχευσης πέφτει στην αλλα-
γή της καταναλωτικής συμπεριφοράς, είναι πιθανόν να καθίστανται ανα-
γκαίοι υψηλότεροι συντελεστές για την επίτευξη των στόχων αναφορι-
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κά με την υγεία (OECD, 2016a). Σύμφωνα με τον Cnossen (2006), μια τυ-
πική αιτιολόγηση για την επιβολή υψηλών φόρων στα καπνικά προϊόντα 
είναι ότι οι φόροι ελαχιστοποιούν το κόστος αποτελεσματικότητας ως 
προς την επίτευξη ενός συγκεκριμένου επιπέδου εσόδων, διότι η ελα-
στικότητα της ζήτησης τσιγάρων είναι χαμηλή (κανόνας της ‘αντίστρο-
φης ελαστικότητας’, βλέπε και Crawford et al., 2010). Εντούτοις, ο συγ-
γραφέας τονίζει ότι το επιχείρημα της επιβολής φορολόγησης στα κα-
πνικά προϊόντα που ξεπερνά τον μέσο όρο, στη βάση της επιχειρηματο-
λογίας της αντίστροφης ελαστικότητας, είναι δύσκολο να στηριχθεί. Δε-
δομένου και του ζητήματος του λαθρεμπορίου, καταλήγει ότι υπάρχουν 
εννοιολογικά και εμπειρικά όρια στα υπερβολικά υψηλά επίπεδα φορο-
λόγησης στα καπνικά προϊόντα. Για τα αλκοολούχα ποτά, στην ανάλυσή 
του για την κατανάλωση, τη φορολόγηση και τις ρυθμίσεις που ισχύουν 
στην ΕΕ ο Cnossen (2007b) δείχνει ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
το εξωτερικό κόστος της επιβλαβούς χρήσης ξεπερνά τα έσοδα από 
τους φόρους. Ταυτόχρονα, όμως, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι είναι 
δύσκολος ο σχεδιασμός ενός άριστου φόρου, διότι το όφελος σε όρους 
ευημε ρίας από τον περιορισμό της κοινωνικά δαπανηρής βαριάς κατα-
νάλωσης αλκοόλ πρέπει να αντισταθμίζεται από την απώλεια σε όρους 
ευημερίας από τη μείωση της ελαφράς κατανάλωσης αλκοόλ. Συνε-
πώς, ενώ μια αύξηση του ΕΦΚ μπορεί να βελτιώνει την αποτελεσματι-
κότητα, τα μέτρα πολιτικής πρέπει να ενσωματώνουν συμπληρωματικά 
ρυθμιστικά μέτρα, με έμφαση σε συγκεκριμένες ομάδες προβλημάτων. 
Ο συγγρα φέας αναφέρεται επίσης στην αναγκαιότητα περιορισμού των 
διασυνοριακών αγορών, πιθανώς μέσω της αύξησης των ελάχιστων φό-
ρων στο κρασί, τη μπίρα και τα οινοπνευματώδη ποτά, κατά προτίμηση 
σύμφωνα με τη σχετική περιεκτικότητα σε αλκοόλ.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ορισμένων 
ερευνών για τα καπνικά προϊόντα, οι υψηλότεροι φόροι και οι υψηλό-
τερες τιμές μειώνουν τόσο το ποσοστό των καπνιστών (από τους χρή-
στες που διακόπτουν το κάπνισμα) όσο και την ποσότητα που κατανα-
λώνεται (από τους χρήστες που καπνίζουν λιγότερο), κυρίως στις ευπα-
θείς κατηγορίες του πληθυσμού (νέοι και νοικοκυριά χαμηλών εισοδη-
μάτων). Ταυτόχρονα, κάποια ευρήματα υποδηλώνουν ότι η (επιπρόσθε-
τη) χρηματική επιβάρυνση μέσω υψηλότερων συντελεστών αγγίζει πε-
ρισσότερο τους πιο εύπορους καταναλωτές, των οποίων η κατανάλω-
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ση των καπνικών προϊόντων μειώνεται λιγότερο, ενώ τα οικονομικά οφέ-
λη και τα οφέλη για την υγεία από τον περιορισμό της κατανάλωσης κα-
πνικών προϊόντων περιέρχονται κυρίως στις πλέον μειονεκτούσες ομά-
δες του πληθυσμού, οι οποίες και μειώνουν περισσότερο την κατανάλω-
ση όταν αυξάνονται οι φόροι (WHO, 2015· OECD, 2016a). Τονίζεται, βέ-
βαια, ότι η επιβολή υψηλότερων συντελεστών σε ορισμένες περιπτώσεις 
χωρών μπορεί να δυσχεραίνεται, λαμβάνοντας υπόψη τις διασυνοριακές 
συναλλαγές και το λαθρεμπόριο όταν προκύπτουν μεγάλες αποκλίσεις 
στις τιμές, εκτός εάν εφαρμόζονται ειδικές συμφωνίες και συνεργασίες 
μεταξύ χωρών.

Είναι σαφές ότι μια σταθερή και προβλέψιμη αύξηση των εσόδων δεν 
μπορεί να βασίζεται σε μια σταθερή και συνεχή αύξηση των φορολο-
γικών συντελεστών. Γενικά, θεωρείται ότι, καθώς τα επίπεδα των ΕΦΚ 
που επιβάλλονται αυξάνονται, αποκαλύπτονται σταδιακά και οξύνονται 
οι αδυναμίες της φορολογικής διάρθρωσης, κάτι που είναι αναγκαίο να 
λαμβάνουν υπόψη οι φορολογικές αρχές της κάθε χώρας (Laffer, 2014). 
Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τη θεωρία, η αύξηση των φορολογι-
κών συντελεστών δεν οδηγεί πάντα σε αύξηση των φορολογικών εσό-
δων. Η καμπύλη Laffer αποτυπώνει τη σχέση μεταξύ φορολογικών συ-
ντελεστών και φορολογικών εσόδων και παρέχει μια ερμηνεία για την 
απουσία μιας σταθερά θετικής σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών.34 

Αν και αρχικά η καμπύλη χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο των προσωπι-
κών φόρων εισοδήματος, έχει εφαρμογή και στους ΕΦΚ. Οι μεταβολές 
των φορολογικών συντελεστών έχουν δύο επιδράσεις στα έσοδα: την 
αριθμητική και την οικονομική (Laffer, 2004, 2014). Η αριθμητική επίδρα-
ση προβλέπει αύξηση των φορολογικών εσόδων ανά χρηματική μονάδα 
της φορολογικής βάσης για μια αύξηση του φορολογικού συντελεστή. 
Από την άλλη πλευρά, μια αύξηση του φορολογικού συντελεστή απο-
θαρρύνει την εργασία (όταν πρόκειται για φόρο εισοδήματος) και την 

34  Η καμπύλη πήρε το όνομά της σε ένα άρθρο του Jude Wanniski του 1978 στο The 
Public Interest με τίτλο “Taxes, Revenues, and the Laffer Curve” στο οποίο περιγράφεται 
ο τρόπος με τον οποίο ο Arthur Laffer κατέγραψε σε μια χαρτοπετσέτα τη σχέση μεταξύ 
φορολογικών συντελεστών και φορολογικών εσόδων σε δείπνο που είχαν το 1974. Αν 
και η ιδέα αυτή προϋπήρχε του Laffer, η συνεισφορά του δεν πρέπει να παραγνωρίζεται 
καθώς μέχρι τότε η προσέγγιση αυτή δεν ήταν ευρέως αποδεκτή. Για περισσότερες 
πληροφορίες για την ιστορία της καμπύλης Laffer βλ. Laffer (2004).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1
Η καμπύλη Laffer
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κατανάλωση (όταν πρόκειται για φόρο στην κατανάλωση) και οι κατα-
ναλωτές είναι πρόθυμοι να επιλέξουν χαμηλότερα φορολογημένα υπο-
κατάστατα ή ακόμη και λαθραία προϊόντα μειώνοντας τη φορολογική 
βάση. Η οικονομική αυτή επίδραση λειτουργεί σε συνδυασμό με την 
αριθμητική για να προκύψει το τελικό αποτέλεσμα.

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2.1, με μηδενικό φορολογικό συντε-
λεστή θα είναι εξ ορισμού μηδενικά τα έσοδα, ανεξάρτητα από το ύψος 
της φορολογικής βάσης. Στο άλλο άκρο, με φορολογικό συντελεστή 
100% αποθαρρύνεται η εργασία και επιπλέον κανένας δεν θα ήταν πρό-
θυμος να παράγει, εάν θα έπρεπε να φορολογηθεί το 100% της αξί-
ας του παραγόμενου προϊόντος. Μεταξύ των δύο ακραίων περιπτώσε-
ων υπάρχουν δύο φορολογικοί συντελεστές οι οποίοι αντιστοιχούν στο 
ίδιο ύψος φορολογικών εσόδων, δηλαδή υψηλός φόρος σε μικρή φορο-
λογική βάση και χαμηλός φόρος σε μεγάλη φορολογική βάση, συνδυα-
σμός που είναι και πιο αποτελεσματικός (Laffer, 2004, 2014). Όταν ο φο-
ρολογικός συντελεστής βρίσκεται στην περιοχή κάτω του συντελεστή 
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που μεγιστοποιεί τα φορολογικά έσοδα, μια αύξησή του θα οδηγήσει σε 
αύξηση των εσόδων. Αντιθέτως, όταν ο φορολογικός συντελεστής βρί-
σκεται στην περιοχή άνω του συντελεστή που μεγιστοποιεί τα φορολο-
γικά έσοδα, δηλαδή στην περιοχή μείωσης των εσόδων, τότε απαιτεί-
ται μείωση του φορολογικού συντελεστή για να αυξηθούν τα φορολογι-
κά έσοδα. Σε αυτή την περίπτωση το αποτέλεσμα της οικονομικής επί-
δρασης θα υπερβεί αυτό της μείωσης των εσόδων λόγω της αριθμητι-
κής επίδρασης. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή 
θα επηρεάσει και το σχήμα της καμπύλης Laffer καθώς και το επίπεδο 
του φορολογικού συντελεστή που μεγιστοποιεί τα φορολογικά έσοδα 
(Διάγραμμα 2.2). Εάν το εξεταζόμενο αγαθό έχει ελαστική ζήτηση, τότε 
ο φορολογικός συντελεστής που μεγιστοποιεί τα έσοδα θα είναι χαμη-
λότερος, καθώς οι καταναλωτές είναι ευαίσθητοι στις μεταβολές των τι-
μών. Αντίθετα, εάν το εξεταζόμενο αγαθό έχει ανελαστική ζήτηση, τότε 
ο φορολογικός συντελεστής που μεγιστοποιεί τα έσοδα θα είναι υψηλό-
τερος, καθώς οι καταναλωτές δεν αντιδρούν τόσο έντονα στις μεταβο-
λές των τιμών του συγκεκριμένου αγαθού. Θα πρέπει δε να σημειωθεί 
ότι ο φορολογικός συντελεστής που μεγιστοποιεί τα φορολογικά έσοδα 
δεν συνεπάγεται αυτόματα και τη βέλτιστη φορολογική πολιτική για την 
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Εάν, για παράδειγμα, στόχος της 
φορολογικής πολιτικής στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά 
είναι η μείωση της κατανάλωσης για λόγους υγείας, τότε οι φορολογικοί 
συντελεστές θα πρέπει να είναι ανώτεροι του συντελεστή που μεγιστο-
ποιεί τα έσοδα ώστε να αποθαρρύνουν την κατανάλωση.

Σύμφωνα με τον Laffer (2014), αν και η αύξηση του φορολογικού συ-
ντελεστή οδηγεί συχνά σε αύξηση των εσόδων, παρατηρούνται όλο και 
περισσότερες περιπτώσεις χωρών που έχουν εισέλθει στην περιοχή 
μειωμένων εσόδων, στη λεγόμενη απαγορευμένη περιοχή (prohibitive 
range), της καμπύλης Laffer. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι 
η Λετονία και η Λιθουανία, στις οποίες ζητήθηκε να αυξηθεί σημαντικά 
ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα τσιγάρα όταν εισήλθαν στην ΕΕ. Αν 
και αρχικά τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν, οι καταναλωτές στράφη-
καν στα λαθραία τσιγάρα. Δεδομένου ότι και οι δύο χώρες έχουν εισό-
δημα κάτω του μέσου όρου της ΕΕ δεν μπόρεσαν να υποστηρίξουν τα 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2
Καμπύλη Laffer και ελαστικότητα ζήτησης
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επίπεδα φορολογίας της ΕΕ. Σύμφωνα με τον Laffer (2014), οι χώρες 
αυτές δεν είναι τα μόνα παραδείγματα, καθώς χώρες όπως η Γερμανία, 
η Δανία, η Ελλάδα, το Ην. Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Κύπρος, η Λετονία, η 
Πορτογαλία και η Σουηδία έχουν βιώσει τουλάχιστον τρεις ετήσιες αρ-
νητικές μεταβολές των φορολογικών εσόδων από τον καπνό τη δεκαε-
τία 2002-2012.35 

Συγκεντρωτικά, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι, για 
την αξιολόγηση της αντίδρασης των φορολογικών εσόδων στις μεταβο-
λές των φορολογικών συντελεστών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
σχετικές μεταβολές των φορολογικών συντελεστών, τα υφιστάμενα επί-
πεδα των φορολογικών συντελεστών, η εξεταζόμενη περίοδος, η διαθε-
σιμότητα και η ευκολία μετάβασης στο αντίστοιχο λαθραίο προϊόν και τα 

35  Σημειώνεται ότι οι μεταβολές αυτές δεν ήταν απαραίτητα διαδοχικές και παρατηρή-
θηκαν κατά περίπτωση πριν, κατά τη διάρκεια, ή/και μετά το ξέσπασμα της κρίσης του 
2007-2009. Για παράδειγμα, εξετάζοντας την περίοδο 2002-2012, στη Δανία παρατηρή-
θηκαν αρνητικές μεταβολές τα έτη 2004, 2007, 2008 και 2011, και στο Ην. Βασίλειο τα 
έτη 2003, 2004, 2005, 2008, 2009.
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κενά που πιθανόν υπάρχουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Η επιβολή 
υψηλότερων φορολογικών συντελεστών μπορεί να δυσχεραίνεται από 
ποικίλους παράγοντες όπως οι ομάδες συμφερόντων της συνδεόμενης 
βιομηχανίας ή η αντίθεση της κοινής γνώμης. Ακόμα και εάν η τελευ-
ταία εξομαλύνεται μέσω της διοχέτευσης κονδυλίων από τα έσοδα για 
τη χρηματοδότηση προγραμμάτων υγείας ή/και την ενίσχυση των δια-
δικασιών ελέγχου και ενημέρωσης με την υποστήριξη της κοινής γνώ-
μης, μια τέτοια πολιτική έχει ως αντίβαρο τον περιορισμό της ευελι ξίας 
του Κρατικού Προϋπολογισμού. Τέλος, ιδιαίτερα κρίσιμο είναι το γεγο-
νός ότι, όπως προαναφέρθηκε για την περίπτωση των καπνικών προϊό-
ντων, οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές είναι δυνατόν να ενισχύουν 
την εμφάνιση φαινομένων όπως οι διασυνοριακές συναλλαγές και το λα-
θρεμπόριο μεταξύ γειτονικών κρατών με σημαντικές διαφορές στο ύψος 
των συντελεστών, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί και δεν εφαρμόζεται μια 
περιφερειακή συνεργασία, με αρνητικά αποτελέσματα τόσο για τα δη-
μόσια έσοδα όσο και για τις εγχώριες επιχειρήσεις του κλάδου (OECD, 
2016a). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕ

3.1. Εισαγωγή

Οι κατηγορίες των καπνικών προϊόντων36 και των αλκοολούχων ποτών 
αποτελούν δύο από τις βασικές κατηγορίες επιβολής ΕΦΚ.37 Για την επι-
βολή ΕΦΚ, η πρώτη και καθοριστική αρχή είναι ο ακριβής ορισμός των 
προϊόντων που υπόκεινται στους φόρους αυτούς. Συνήθως ισχύει μια συ-
νολικά αποδεκτή ονοματολογία, η οποία συμβάλλει στη διατήρηση της 
συνοχής και την αποφυγή αντικρουόμενων ορισμών στην επιβολή των 
συντελεστών. Όπως τα βασικά χαρακτηριστικά και οι κεντρικοί στόχοι 
για την επιβολή ΕΦΚ, έτσι και τα βασικά προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε 
καθεστώς ΕΦΚ δεν αποκλίνουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των χωρών του 
ΟΟΣΑ ή της ΕΕ. Η δεύτερη καίρια αρχή της επιβολής και εφαρμογής των 
ΕΦΚ αφορά τον προσδιορισμό της μορφής και της διάρθρωσης των φο-
ρολογικών συντελεστών, συνιστώσες που επιδρούν στις καταναλωτικές 
αποφάσεις, και κατά συνέπεια και στο ύψος των δημοσίων εσόδων. Στο 
επίπεδο αυτό, παρατηρούνται συχνά σημαντικές διαφοροποιήσεις στα 
επιμέρους καθεστώτα και τη δομή των συστημάτων επιβολής ΕΦΚ, αντα-
νακλώντας μεταξύ άλλων τη διακριτή στοχοθέτηση, αλλά και τις τοπικές 
κουλτούρες και ιστορικές πρακτικές (OECD, 2016a).

Εντός της ΕΕ ισχύει ένα πολύ συγκεκριμένο εναρμονισμένο κανονι-
στικό πλαίσιο και καθεστώς επιβολής και εφαρμογής ΕΦΚ στα καπνικά 
προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά, το οποίο αφορά τόσο τον ορισμό και 
την κατηγοριοποίηση, όσο και τη δομή και διάρθρωση των συστημάτων. 

36  Στις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμφανίζονται και ως βιομηχανο-
ποιημένα καπνά.
37  Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό ότι η παρούσα μελέτη δεν πραγματεύεται την κατη-
γορία των καυσίμων ως προς την επιβολή των ΕΦΚ. 
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Το πλαίσιο αυτό δεν αποκλείει την ύπαρξη διαφοροποιήσεων και απο-
κλίσεων, είτε σε όρους κατηγοριών, π.χ. ειδικές κατηγορίες στα αλκοο-
λούχα ποτά, είτε σε όρους διάρθρωσης, π.χ. πάγιος συντελεστής σε κά-
ποιες και αναλογικός συντελεστής σε κάποιες άλλες χώρες για το ίδιο 
επιμέρους αγαθό. Ως αποτέλεσμα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
αναλυτική αναφορά στην κατηγοριοποίηση όλων των επιμέρους προϊό-
ντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ στις γενικές κατηγορίες των καπνικών προ-
ϊόντων και των αλκοολούχων ποτών, εντός της ΕΕ. Ταυτόχρονα, ιδιαίτε-
ρα χρήσιμη είναι και η διεξαγωγή συγκρίσεων μεταξύ της ισχύουσας δι-
άρθρωσης στα κράτη-μέλη. Συνολικά, όσο πιο απλά είναι τα εφαρμοζό-
μενα συστήματα (π.χ. ενιαίος πάγιος συντελεστής), τόσο πιο άμεσες εί-
ναι και οι δυνατότητες σύγκρισης, ενώ το αντίθετο ισχύει καθώς γίνονται 
πιο πολύπλοκα (OECD, 2016a).

Με βάση τα παραπάνω, στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυ-
τικά οι κατηγορίες και η διάρθρωση των ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και 
τα αλκοολούχα ποτά. Πιο αναλυτικά, περιγράφεται το σχετικό ευρωπα-
ϊκό κανονιστικό πλαίσιο, παρουσιάζεται το καθεστώς των ΕΦΚ στην Ελ-
λάδα και, τέλος, συγκρίνεται με εκείνο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών 
τόσο για τα καπνικά προϊόντα όσο και για τα αλκοολούχα ποτά.

3.2. ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα

Διαχρονικά, η φορολόγηση των καπνικών προϊόντων μέσω ΕΦΚ κα-
τέχει σημαίνοντα ρόλο, καθώς έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, 
τα οποία την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική. Μεταξύ αυτών συγκα-
ταλέγονται η συγκριτικά χαμηλή ελαστικότητα ζήτησης για τα προϊό-
ντα αυτά (OECD, 2016a), ο αναλογικά περιορισμένος αριθμός παρα-
γωγών, αλλά και η υψηλή συνδεόμενη κατανάλωση. Ως αποτέλεσμα, 
αποτελεί μια σημαντική και σταθερή πηγή φορολογικών εσόδων, όπου 
στη διάρκεια του χρόνου στα εισπρακτικά κίνητρα επιβολής ΕΦΚ στα 
καπνικά προϊόντα προστίθενται και τα κίνητρα για τη βελτίωση της δη-
μόσιας υγείας. Τα εν λόγω κίνητρα ενισχύονται όλο και περισσότερο, 
καθώς συσσωρεύονται από τη μία πλευρά τα επιστημονικά ευρήμα-
τα για τις δυσμενείς επιπτώσεις της χρήσης καπνικών προϊόντων στην 
υγεία, και από την άλλη τα οικονομικά στοιχεία υπέρ του επιχειρήμα-
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τος της αποτελεσματικότητας των αυξημένων φόρων και τιμών για 
τον περιορισμό της κατανάλωσης καπνικών προϊόντων (OECD, 2016a· 
WHO, 2015, 2015a).

3.2.1. Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο

Εντός της ΕΕ ισχύει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για τους ΕΦΚ στα 
καπνικά προϊόντα. Η δομή των ΕΦΚ που επιβάλλεται στα καπνικά προϊ-
όντα στις χώρες της ΕΕ καθορίζεται με βάση την Οδηγία 2011/64/ΕΕ38 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την Οδηγία, ως καπνικά προ-
ϊόντα ορίζονται: α) τα τσιγάρα, β) τα πούρα και τα πουράκια και γ) ο κα-
πνός καπνίσματος (ο οποίος περιλαμβάνει τον λεπτοκομμένο καπνό που 
προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων/στριφτών τσιγάρων και τα 
άλλα καπνά για κάπνισμα). ΕΦΚ επιβάλλονται στα καπνικά προϊόντα που 
κατασκευάζονται στην ΕΕ ή εισάγονται από τρίτες χώρες. 

Πιο συγκεκριμένα, στα τσιγάρα επιβάλλεται ΕΦΚ, ο οποίος απο-
τελείται από δύο στοιχεία: α) πάγιο (specific) ανά μονάδα προϊό-
ντος και β) αναλογικό (ad valorem) που υπολογίζεται επί της ανώ-
τατης τιμής λιανικής πώλησης.39 Από την 1η Ιανουαρίου 2014 το πά-
γιο στοιχείο του ΕΦΚ θα πρέπει να είναι μεταξύ 7,5% και 76,5% της 
συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, ενώ, ο συνολικός ΕΦΚ (πάγι-
ος και αναλογικός) θα πρέπει να αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχι-
στον 60% της μέσης σταθμισμένης λιανικής τιμής (ΜΣΛΤ40) των τσι-
γάρων και δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος από 90€ ανά 1.000 τσι-
γάρα, ανεξαρτήτως της ΜΣΛΤ. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη που επιβάλ-

38 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 8 Μαρτίου 2016 ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή να προχωρήσει σε μελέτες προκειμένου να προτείνει πιθανή αναθεώρηση της 
Οδηγίας. 
39  Με βάση την Οδηγία 2011/64/ΕΕ το αναλογικό στοιχείο του ΕΦΚ βασίζεται στη λιανι-
κή τιμή πώλησης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όλοι οι φόροι.
40  Σύμφωνα με την Οδηγία 2011/64/ΕΕ: «Η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης  
καθορίζεται με αναγωγή στη συνολική αξία όλων των τσιγάρων που τίθενται σε ανάλω-
ση, βάσει της λιανικής τιμής πώλησης, περιλαμβανομένων όλων των φόρων, η οποία 
διαιρείται διά της συνολικής ποσότητας των τσιγάρων που τίθενται σε ανάλωση. Κα-
θορίζεται το αργότερο έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους, βάσει των δεδομένων που 
αφορούν τις συνολικές ποσότητες που τέθηκαν σε ανάλωση κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος.»
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λουν ΕΦΚ τουλάχιστον 115€ ανά 1.000 τσιγάρα βάσει της ΜΣΛΤ δεν 
υποχρεούνται να τηρήσουν την απαίτηση του 60%.41

Στα υπόλοιπα είδη βιομηχανοποιημένων καπνών (πούρα και που-
ράκια, και καπνό καπνίσματος) ο ΕΦΚ μπορεί να είναι:

1. είτε αναλογικός, υπολογιζόμενος στην ανώτατη τιμή λιανικής πώ-
λησης κάθε προϊόντος που ορίζεται ελεύθερα από τους κατασκευ-
αστές οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ και από τους εισαγω-
γείς από τρίτες χώρες,

2. είτε πάγιος, εκφραζόμενος σε ποσό ανά χιλιόγραμμο ή εναλλακτικά 
ανά αριθμό τεμαχίων για τα πούρα και τα πουράκια,

3. είτε μικτός, ο οποίος περιλαμβάνει ένα αναλογικό και ένα πάγιο 
στοιχείο.

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, ο συνολικός ΕΦΚ (πάγιος ή/και αναλογι-
κός) επί του λεπτοκομμένου καπνού που προορίζεται για την κατασκευή 
χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων πρέπει να αντιπροσωπεύει ποσοστό 
τουλάχιστον 46% της ΜΣΛΤ42 ή 54€ τουλάχιστον ανά χιλιόγραμμο. Επί-
σης, προβλέπεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2018 ο συνολικός ΕΦΚ επί 
του λεπτοκομμένου καπνού που προορίζεται για την κατασκευή χειρο-
ποίητων (στριφτών) τσιγάρων θα πρέπει να αντιπροσωπεύει ποσοστό 
τουλάχιστον 48% της ΜΣΛΤ ή 60€ τουλάχιστον ανά χιλιόγραμμο. Ενώ, 
από την 1η Ιανουαρίου 2020 ο συνολικός ΕΦΚ θα πρέπει να αντιπροσω-
πεύει ποσοστό τουλάχιστον 50% της ΜΣΛΤ ή 60€ τουλάχιστον ανά χι-
λιόγραμμο.

Όσον αφορά τα πούρα και τα πουράκια, ο συνολικός ΕΦΚ θα πρέπει 
να αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 5% της τιμής λιανικής πώλη-

41  Μεταβατική περίοδος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 χορηγήθηκε στη Βουλγα-
ρία, την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και 
τη Ρουμανία.
42  Σύμφωνα με την Οδηγία 2011/64/ΕΕ: «Η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης 
υπολογίζεται με αναγωγή στη συνολική αξία του λεπτοκομμένου καπνού που προορίζε-
ται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων ο οποίος τίθεται σε ανάλωση, 
βάσει της λιανικής τιμής πώλησης, περιλαμβανομένων όλων των φόρων, η οποία διαιρεί-
ται διά της συνολικής ποσότητας λεπτοκομμένου καπνού που προορίζεται για την κατα-
σκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων ο οποίος τίθεται σε ανάλωση. Καθορίζεται το 
αργότερο έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους, βάσει των δεδομένων που αφορούν τις συ-
νολικές ποσότητες που τέθηκαν σε ανάλωση κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος».
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σης, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, ή 12€ ανά 1.000 τεμάχια 
ή ανά χιλιόγραμμο. Όσον αφορά τα άλλα καπνά για κάπνισμα, ο συνο-
λικός ΕΦΚ θα πρέπει να αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 20% της 
τιμής λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, ή 22€ 
ανά χιλιόγραμμο.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η σχετική ευρωπαϊκή πολιτική αποτελεί μια 
δυναμική διαδικασία που στόχο έχει, μεταξύ άλλων, την προσαρμογή 
στις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις και συνθήκες. Η χάραξη και 
εφαρμογή των πολιτικών για τους ΕΦΚ στην Ελλάδα, τόσο στα καπνικά 
προϊόντα όσο και στα αλκοολούχα ποτά, πρέπει να είναι απόλυτα συνυ-
φασμένη με την όποια διαδικασία αξιολόγησης και αναθεώρησης του 
υφιστάμενου πλαισίου. Επιπροσθέτως, οι ασκούντες τη φορολογική πο-
λιτική αλλά και τις πολιτικές για την υγεία κρίνεται σκόπιμο όχι μόνο να 
παρακολουθούν τις διαδικασίες αξιολόγησης, αλλά και να συμμετέχουν 
στη διαμόρφωση του σχετικού θεσμικού πλαισίου, όταν αυτό τίθεται σε 
διαβούλευση.

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, και κατά συνέπεια οι 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες, επανεξετάζονται και αξιολογούνται μέσω του προ-
γράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του 
κανονιστικού πλαισίου (Regulatory Fitness and Performance Programme -   
REFIT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να εντοπιστούν ανα-
κολουθίες, κενά καθώς και μέτρα που είναι αναποτελεσματικά. Τελικός 
στόχος είναι η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου μέσα από τις προτά-
σεις που θα προκύψουν από την αξιολόγηση REFIT. Υπό αυτό το σκεπτι-
κό, η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/64/ΕΕ που αφορά τους εναρμονισμένους 
κανόνες για τη διάρθρωση και τους συντελεστές των ΕΦΚ στα καπνικά 
προϊόντα κρίθηκε σκόπιμο να αξιολογηθεί στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος REFIT, το 2014. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αίτημα του Συμ-
βουλίου προχώρησε σε εκτίμηση των επιπτώσεων από την πιθανή ανα-
θεώρηση της Οδηγίας 2011/64/ΕΕ.43 Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέ-

43  Για τον σκοπό αυτό ανατέθηκε σε εξωτερικό σύμβουλο η εκπόνηση μελέτης με τίτλο 
“Study on Council Directive 2011/64/EU on the structure and rates of excise duty applied to 
manufactured tobacco”. <https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/study 
_on_directive-2011_64_main_text_en.pdf>. Στη συνέχεια η Επιτροπή κατέθεσε στο Συμ-
βούλιο έκθεση αναφορικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης: “Report from the Com-
mission to the Council on the REFIT evaluation of Directive 2011/64/EU and on the struc-

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/study_on_directive-2011_64_main_text_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/study_on_directive-2011_64_main_text_en.pdf
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ρασμα ότι δε θα υποβληθεί πρόταση αναθεώρησης ή τροποποίησης της 
Οδηγίας.44 Οι βασικοί λόγοι είναι η έλλειψη των απαιτούμενων δεδομέ-
νων προκειμένου να στηριχθεί πρόταση εναρμόνισης της φορολόγησης 
των νέων προϊόντων (ηλεκτρονικά τσιγάρα και θερμαινόμενα χωρίς καύ-
ση προϊόντα καπνού, βλέπε σχετικά και το Πλαίσιο 2), θέμα το οποίο θα 
επανεξεταστεί στο πλαίσιο της επόμενης αξιολόγησης REFIT το 2019, 
και το γεγονός ότι ορισμένα προβλήματα που εντοπίστηκαν στην αξιο-
λόγηση του 2014 έχουν επιλυθεί σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, επισημαίνε-
ται ότι, παράλληλα με την αξιολόγηση REFIT που θα πραγματοποιηθεί 
το 2019, η Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει και έκθεση αναθεώρησης 
των ελάχιστων συντελεστών για τα καπνικά προϊόντα. Σημειώνεται ότι 
στην αξιολόγηση του 2014 δεν εξετάστηκαν οι ελάχιστοι συντελεστές, 
καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είχαν τεθεί σε ισχύ όλες οι προ-
σαυξήσεις και ορισμένα κράτη-μέλη διένυαν μεταβατικές περιόδους.

ΠΛΑΙΣΙΟ 2
Νέα προϊόντα: 

Ηλεκτρονικό τσιγάρο (άτμισμα) και θερμαινόμενα χωρίς καύση 
προϊόντα καπνού

Η πορεία της κατανάλωσης καπνικών προϊόντων στην Ελλάδα 
τα τελευταία χρόνια δύναται να συνδέεται και με τη χρήση νέων 
προϊόντων όπως το ηλεκτρονικό τσιγάρο (άτμισμα) και τα θερμαι-
νόμενα χωρίς καύση προϊόντα καπνού. 

ture and rates of excise duty applied to manufactured tobacco”, Brussels 21/12/2015, 
COM(2015) 621 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:
2015:621:FIN&rid=1>. 
44  «Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σχετικά με την οδηγία 2011/64/ΕΕ για τη 
διάρθρωση και τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζονται 
στα βιομηχανοποιημένα καπνά» Βρυξέλλες, 12/01/2018. <https://ec.europa.eu/taxation_
customs/sites/taxation/files/report_excise_duty_manufactured_tobacco_12012018_
el.pdf>. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2015:621:FIN&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2015:621:FIN&rid=1
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/report_excise_duty_manufactured_tobacco_12012018_el.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/report_excise_duty_manufactured_tobacco_12012018_el.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/report_excise_duty_manufactured_tobacco_12012018_el.pdf
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Το άτμισμα αναφέρεται στη διαδικασία εισπνοής και εκπνοής του 
αεροζόλ, που συχνά αναφέρεται ως ατμός, το οποίο παράγεται από 
ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο ή μια παρόμοια συσκευή (ατμιστής). Με τη 
χρήση των εν λόγω προϊόντων δεν γίνεται καύση καπνού, αλλά η εν-
σωματωμένη μπαταρία θερμαίνει το επιλεγόμενο ηλεκτρονικό υγρό 
(με ή χωρίς νικοτίνη και διαφορετικές γεύσεις) που εμπεριέχεται και 
παράγει το αεροζόλ για άτμισμα. Συνεπώς, το ηλεκτρονικό τσιγάρο 
δεν αποτελεί ένα κατεξοχήν καπνικό προϊόν. 

Εντούτοις, η χρήση προϊόντων ατμίσματος θα μπορούσε να εί-
ναι σχετική με το πλαίσιο ανάλυσης της παρούσας εργασίας, εάν 
θεωρηθεί ότι αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα υποκατάστατο της 
χρήσης κοινών καπνικών προϊόντων στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο, σα-
φώς, δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί, δεδομένης της έλλειψης 
αναλυτικών στατιστικών διαχρονικών στοιχείων, όπως αναφέρε-
ται και σε Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.45 Σύμφωνα με την 
ίδια έκθεση, εκτιμάται ότι η απώλεια εσόδων ΕΦΚ λόγω της υπο-
κατάστασης των τσιγάρων από το άτμισμα δεν ξεπερνά το 2,5% 
των συνολικών εσόδων από ΕΦΚ στα τσιγάρα. Αν και το άτμισμα 
δεν υπόκειται στην Οδηγία 2011/64/ΕΕ για τους ΕΦΚ στα καπνικά 
προϊόντα, εννέα κράτη-μέλη φορολογούν τα ηλεκτρονικά τσιγά-
ρα και εννέα ακόμα, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έχουν δη-
λώσει ότι σκοπεύουν να τα φορολογήσουν. Η φορολόγηση των 
προϊόντων αυτών εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αποφέρει περί-
που 0,3 ως 0,5 δις ευρώ στα κράτη-μέλη, αλλά η εφαρμογή της 
αναμένεται να είναι δυσχερής. Ενδέχεται, επομένως, το άτμισμα 
να έχει αποκτήσει ή να αποκτήσει στο άμεσο μέλλον, ιδιαίτερη 
σημασία τόσο σε όρους φορολογικής πολιτικής και εσόδων (εάν 
καπνιστές μεταβαίνουν στα προϊόντα αυτά), αλλά σαφώς και σε 
όρους προστασίας της δημόσιας υγείας, σε εξάρτηση από τους 
τυχόν κινδύνους και τα πιθανά οφέλη σε σχέση με το κάπνισμα (εάν 
καπνιστές ή μη καπνιστές κάνουν χρήση των προϊόντων αυτών). 

45  Για τη σχετική έκθεση, βλέπε την αναφορά στην υποσημείωση 44. 
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Τα τελευταία αυτά στοιχεία είναι σε διεθνές και εγχώριο επίπε-
δο ακόμα υπό συζήτηση, ενώ εξαιρετικά περιορισμένες είναι για 
την περίπτωση της Ελλάδας οι σχετικές εργασίες που θα μπο-
ρούσαν να παρέχουν στοιχεία ως προς μια πιθανή σχέση υποκα-
τάστασης. 

Αξίζει να αναφερθούν κάποια πρόσφατα στοιχεία, εξαιτίας του 
ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει καταστεί στην Ελλάδα ανοδικά δη-
μοφιλές τα τελευταία χρόνια (Farsalinos et al., 2018) και η εν λόγω 
εξέλιξη έχει αποτελέσει στοιχείο εντατικής συζήτησης αναφορι-
κά με τη δημόσια υγεία. Ενδεικτικά αναφέρεται η πρόσφατη εργα-
σία των Farsalinos et al. (2018) που εξετάζουν τη χρήση ηλεκτρο-
νικών τσιγάρων και, γενικά, το κάπνισμα στους ενήλικες κατοίκους 
της Περιφέρειας Αττικής, στη βάση στοιχείων τηλεφωνικής έρευ-
νας αγοράς που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2017 (συμπε-
ριλαμβανομένης και μιας επισκόπησης της σχετικής βιβλιογραφί-
ας). Ειδικότερα, και σύμφωνα με τους συγγραφείς, η χρήση προ-
ϊόντων ατμίσματος, γενικά, θα ήταν επιθυμητή εφόσον περιοριζό-
ταν στους καπνιστές και εάν η προβλεπόμενη χρήση θα ήταν για 
υποκατάσταση του καπνίσματος. Ενδιαφέρον αποκτά, επιπλέον, η 
αξιολόγηση του κατά πόσο το άτμισμα προωθεί τη διακοπή του κα-
πνίσματος, καθώς και του βαθμού στον οποίο χρησιμοποιείται από 
μη καπνιστές, οι οποίοι εκτίθενται σε τοξίνες που προκαλούν επι-
πρόσθετους κινδύνους για την υγεία που δεν θα προέκυπταν στην 
περίπτωση μη χρήσης. 

Σύμφωνα με την έρευνα, η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου απο-
τελεί τον δημοφιλέστερο τρόπο διακοπής του καπνίσματος μεταξύ 
των ενεργών καθημερινών καπνιστών κατά τα τρία τελευταία έτη, 
ενώ ηλεκτρονικό τσιγάρο χρησιμοποιεί ενεργά (χωρίς αυτούς που 
κάπνισαν κάποια άλλη στιγμή) το 5% του πληθυσμού (παρόμοια με 
την περίπτωση του Ην. Βασιλείου, όπως αναφέρουν οι συγ γρα-
φείς), σε μεγάλο ποσοστό με νικοτίνη. Παράλληλα, η χρήση ηλεκτρο-
νικού τσιγάρου σε κάποια χρονική περίοδο (παρόν ή/και παρελθόν)
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φαίνεται να συσχετίζεται ισχυρότερα με το εάν κάποιος είναι ή 
υπήρξε καπνιστής, όπου μια ιδιαίτερα σημαντική συσχέτιση παρα-
τηρείται για τους πρώην καπνιστές. Τέλος, ενδιαφέρον αλλά και 
σημασία αποκτά το εύρημα ότι η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου εί-
ναι ιδιαίτερα ασυνήθιστη μεταξύ αυτών που δεν υπήρξαν ποτέ κα-
πνιστές, υποδεικνύοντας έμμεσα ότι είναι εξακολουθούμενη για-
τί βοηθάει στο να κοπεί το κάπνισμα και δεν είναι ελκυστική για 
όσους δεν κάπνισαν ποτέ. 

Τα θερμαινόμενα χωρίς καύση προϊόντα καπνού, κατ’ αντιστοι-
χία με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, ενδέχεται να λειτουργήσουν ως 
υποκατάστατα των παραδοσιακών καπνικών προϊόντων. Επί του πα-
ρόντος, κυκλοφορούν ευρέως σε περιορισμένο αριθμό κρατών- 
μελών της ΕΕ και οι χρήστες των προϊόντων αυτών εκτιμάται ότι 
δεν ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο σε όλη την ΕΕ. Σε ό,τι αφορά 
τη φορολόγησή τους, εννέα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η 
Ελλάδα, εφαρμόζουν τον ίδιο συντελεστή ΕΦΚ με τον καπνό κα-
πνίσματος, τρία κράτη-μέλη εφαρμόζουν διαφορετικό φορολογι-
κό συντελεστή, ενώ σε ορισμένα κράτη-μέλη δεν υπάρχει φορολο-
γική πρόβλεψη, καθώς τα προϊόντα αυτά δεν είναι διαθέσιμα στην 
αγορά τους. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (βλέπε και υπο-
σημείωση 44), κρίνεται ότι στην παρούσα χρονική στιγμή δεν εί-
ναι δυνατόν να υπάρξει ένας εναρμονισμένος και σαφής ορισμός 
των προϊόντων αυτών εξαιτίας του νέου χαρακτήρα και της εξελι-
κτικής φύσης της αγοράς. Θεωρείται, επίσης, ότι σε κάποιο βαθ-
μό τα προϊόντα αυτά καλύπτονται από την υφιστάμενη Οδηγία, κα-
θώς περιέχουν καπνό, και μία ενδεχόμενη λύση θα ήταν η φορο-
λόγησή τους με τον συντελεστή ΕΦΚ που εφαρμόζεται στον κα-
πνό καπνίσματος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο τα ηλεκτρονι-
κά τσιγάρα όσο και τα θερμαινόμενα χωρίς καύση προϊόντα κα-
πνού θα ληφθούν υπόψη στην επόμενη αξιολόγηση της Οδηγίας 
2011/64/ΕΕ για τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα που θα πραγμα-
τοποιηθεί το 2019.
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3.2.2. Οι ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής46 για την Ελλά-
δα ο πάγιος φόρος ανά 1.000 τσιγάρα είναι 82,5€ (το οποίο αντιστοιχεί 
στο 44,05% της ΜΣΛΤ και στο 49,27% του συνόλου των φόρων –πάγι-
ος, αναλογικός και ΦΠΑ). Ο αναλογικός φόρος είναι 26% της λιανικής 
τιμής στην οποία περιλαμβάνονται οι φόροι (TIRSP – Tax included retail 
selling price). Συνολικά οι φόροι (πάγιος, αναλογικός και ΦΠΑ) αντι-
στοιχούν στο 89,4% της ΜΣΛΤ. Στον λεπτοκομμένο καπνό (που προο-
ρίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων) ο πάγιος φόρος εί-
ναι 170€ ανά κιλό. Αναφορικά με τα πούρα και τα πουράκια ο αναλογι-
κός φόρος είναι 35% της λιανικής τιμής. Στα άλλα καπνά για κάπνισμα 
επιβάλλεται πάγιος ΕΦΚ 156,7€ ανά κιλό. Επιπλέον, στα προαναφερ-
θέντα καπνικά προϊόντα επιβάλλεται ΦΠΑ 24% (19,35% της λιανικής τι-
μής). Στο Παράρτημα A παρουσιάζεται η πορεία των συντελεστών για 
την περίοδο 2008-2016.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ισχύουσα δομή και οι πρόσφατες αλλαγές 
αποτελούν συνέχεια της συνολικής προσαρμογής των συντελεστών που 
ξεκίνησε να πραγματοποιείται το 2010 και επεκτάθηκε το 2013 στην Ελ-
λάδα (όπως και στη Σουηδία, τη Δανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία) στην 
κατηγορία των καπνικών προϊόντων. Η εν λόγω προσαρμογή αφορού-
σε (βλέπε αναλυτικά και το Κεφάλαιο 4) στην περίπτωση των τσιγάρων 
μια μετατόπιση της διάρθρωσης των ΕΦΚ μεταξύ των συντελεστών, με 
μείωση του αναλογικού συντελεστή και αύξηση του πάγιου συντελεστή, 
αποσκοπώντας στην εξισορρόπηση της φορολογικής διάρθρωσης μετα-
ξύ των δύο στοιχείων (Laffer, 2014). Στην περίπτωση του καπνού η προ-
σαρμογή του 2013 αφορούσε την κατάργηση του αναλογικού και την 
αντικατάστασή του από πάγιο συντελεστή. 

 

46  European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, “Excise 
duty tables: Part III Manufactured Tobacco”, 2017. Τα στοιχεία αφορούν αλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν μέχρι και την 1/1/2017, και αντλήθηκαν μέχρι και τον Φεβρουάριο 
του 2018. Συνεπώς, όλες οι αναφορές στο κείμενο αφορούν τα στοιχεία που ήταν διαθέ-
σιμα μέχρι και την ολοκλήρωση της συγγραφής της παρούσας ενότητας.



95

Κατηγορίες και διάρθρωση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα…

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1
Παράδειγμα δομής των φόρων για ένα πακέτο 20 τσιγάρων  

στην Ελλάδα, με βάση τιμή πακέτου = ΜΣΛΤ =3,75€

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1,65€ 0,97€ 0,73€ 0,4€

Πάγιος Αναλογικός ΦΠΑ ΜΣΛΤ-Φόροι

Πηγή: European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, “Excise duty tables: 
Part III Manufactured Tobacco”, 2017, επεξεργασία στοιχείων από τους συγγραφείς.

Στο Διάγραμμα 3.1 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα της δομής των φό-
ρων για ένα πακέτο 20 τσιγάρων με τιμή 3,75€ ίση με τη ΜΣΛΤ. Από τα 
3,75€, 1,65€ είναι ο πάγιος φόρος, 0,97€ ο αναλογικός φόρος και 0,73€  
ο ΦΠΑ, ενώ μετά την αφαίρεση των φόρων μένουν 0,4€ (ΜΣΛΤ-Φόροι), 
το 10,6% της ΜΣΛΤ.

3.2.3.  Σύγκριση του καθεστώτος της Ελλάδας με άλλες χώρες  
της EE

Το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με τους ΕΦΚ στα καπνι-
κά προϊόντα αφήνει στα κράτη-μέλη σημαντικά περιθώρια χάραξης της 
δικής τους φορολογικής πολιτικής τόσο μέσω της επιλογής του ύψους 
των φορολογικών συντελεστών, όσο και μέσω της επιλογής του μείγμα-
τος των ΕΦΚ (πάγιος/αναλογικός) που θα εφαρμόσουν. 
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Τσιγάρα

Η Ελλάδα είναι η χώρα με τους υψηλότερους φόρους συνολικά (ως 
ποσοστό της ΜΣΛΤ) στα τσιγάρα, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 3.2. 
Ο συνολικός φόρος (πάγιος ΕΦΚ, αναλογικός ΕΦΚ και ΦΠΑ) που επιβα-
ρύνει τα τσιγάρα ως ποσοστό της ΜΣΛΤ είναι 89,4%. Ο ευρωπαϊκός μέ-
σος όρος είναι 79,56%. Τα κράτη-μέλη στα οποία η φορολογική επιβά-
ρυνση είναι μεγαλύτερη του μέσου όρου είναι η Ιρλανδία, η Φινλανδία, η 
Εσθονία, η Βουλγαρία, το Ην. Βασίλειο, η Λετονία, η Γαλλία, η Πολωνία, 
η Κροατία, η Τσεχία και η Δανία.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2
Συνολικός φόρος (πάγιος ΕΦΚ + αναλογικός ΕΦΚ + ΦΠΑ)  

στα τσιγάρα ως ποσοστό επί της ΜΣΛΤ47/48
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Πηγή: European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, “Excise duty tables: 
Part III Manufactured Tobacco”, 2017, επεξεργασία στοιχείων από τους συγγραφείς.

47  Σε όλα τα διαγράμματα αυτής της ενότητας με τα αρχικά Μ.Ο. εννοείται ο μέσος όρος.
48  Οι συντομογραφίες των κρατών-μελών σε όλα τα διαγράμματα είναι οι ακόλουθες: 
Αυστρία (AT), Βέλγιο (BE), Βουλγαρία (BG), Κύπρος (CY), Τσεχία (CZ), Γερμανία (DE), 
Δανία (DK), Εσθονία (EE), Ελλάδα (EL), Ισπανία (ES), Φινλανδία (FI), Γαλλία (FR), Κροα-
τία (HR), Ουγγαρία (HU), Ιρλανδία (IE), Ιταλία (IT), Λιθουανία (LT), Λουξεμβούργο (LU), 
Λετονία (LV), Μάλτα (MT), Ολλανδία (NL), Πολωνία (PL), Πορτογαλία (PT), Ρουμανία 
(RO), Σουηδία (SE), Σλοβενία (SI), Σλοβακία (SK) και Ην. Βασίλειο (UK).
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Ο πάγιος ΕΦΚ στην Ελλάδα είναι 44,05% ως ποσοστό επί της ΜΣΛΤ, ο 
έβδομος υψηλότερος στην ΕΕ και υψηλότερος από τον μέσο όρο ο οποί-
ος είναι 34,35% (Διάγραμμα 3.3). Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ιρλαν-
δία (59,55%), η Δανία (58,71%) και η Ολλανδία (55,03%). Εκφρασμένος σε 
ευρώ ανά χίλια τσιγάρα ο πάγιος ΕΦΚ είναι 82,5€, ο ένατος υψηλότερος 
ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ και κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ, ο οποί-
ος είναι 81,82€ (Διάγραμμα 3.4). Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ιρλαν-
δία (288,22€), το Ην. Βασίλειο (224,95€) και η Ολλανδία (166,46€).

Ο αναλογικός ΕΦΚ στην Ελλάδα είναι 26%, χαμηλότερος από τον ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο (27,68%), και όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 3.5, 
η Ελλάδα είναι 14η ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη. Στις πρώτες θέσεις 
βρίσκεται η Φινλανδία (52%), η Ιταλία (51,03%) και η Ισπανία (51%). Τα 
τρία αυτά κράτη-μέλη είναι τα μόνα που έχουν αναλογικό ΕΦΚ μεγαλύ-
τερο από 50%, τρία κράτη-μέλη έχουν αναλογικό ΕΦΚ μεταξύ 40% και 
50%, πέντε κράτη μέλη μεταξύ 30% και 40%, η πλειονότητα των κρατών- 
μελών (δέκα κράτη-μέλη) επιβάλλει αναλογικό ΕΦΚ μεταξύ 20% και 30%, 
τρία κράτη-μέλη μεταξύ 10% και 20% και τέσσερα κράτη-μέλη επιβάλ-
λουν μονοψήφιο αναλογικό ΕΦΚ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.3
Πάγιος ΕΦΚ στα τσιγάρα ως ποσοστό επί της ΜΣΛΤ
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Πηγή: European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, “Excise duty tables: 
Part III Manufactured Tobacco”, 2017, επεξεργασία στοιχείων από τους συγγραφείς.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.4
Πάγιος ΕΦΚ ανά 1000 τσιγάρα, σε ευρώ
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Πηγή: European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, “Excise duty tables: 
Part III Manufactured Tobacco”, 2017, επεξεργασία στοιχείων από τους συγγραφείς.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.5
Αναλογικός ΕΦΚ στα τσιγάρα ως ποσοστό της λιανικής τιμής
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Πηγή: European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, “Excise duty tables: 
Part III Manufactured Tobacco”, 2017, επεξεργασία στοιχείων από τους συγγραφείς.
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Λεπτοκομμένος καπνός

Τα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ (26 κράτη-μέλη) επιβάλλουν 
πάγιο ΕΦΚ στον λεπτοκομμένο καπνό (Διάγραμμα 3.6), εννέα κράτη- 
μέλη επιβάλλουν πάγιο και αναλογικό ΕΦΚ, ενώ δύο κράτη-μέλη (Αυ-
στρία και Ιταλία) επιβάλλουν μόνο αναλογικό ΕΦΚ (Διάγραμμα 3.7). Η 
Ελλάδα έχει τον τέταρτο υψηλότερο πάγιο ΕΦΚ στον λεπτοκομμένο 
καπνό μετά την Ιρλανδία, το Ην. Βασίλειο και τη Σουηδία. Ο ευρωπα-
ϊκός μέσος όρος είναι 88,29€ ανά κιλό. Οι διαφορές μεταξύ των κρα-
τών-μελών που επιβάλλουν πάγιο ΕΦΚ είναι ιδιαίτερα μεγάλες, για πα-
ράδειγμα, η Ιρλανδία επιβάλλει 310€, ενώ η Τσεχία επιβάλλει 0,08€. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, με εξαίρεση την Τσεχία, τα κράτη-μέλη που 
επιβάλλουν πάγιο ΕΦΚ μικρότερο των 50€ επιβάλλουν και αναλογι-
κό ΕΦΚ ο οποίος κυμαίνεται από 33% έως 15% της λιανικής τιμής. 
Οι δύο χώρες που δεν επιβάλλουν πάγιο ΕΦΚ εφαρμόζουν τους υψη-
λότερους συντελεστές αναλογικού ΕΦΚ, ύψους 56% η Αυστρία και 
58,5% η Ιταλία.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.6
Πάγιος ΕΦΚ (€/ κιλό) στον λεπτοκομμένο καπνό
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Πηγή: European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, “Excise duty tables: 
Part III Manufactured Tobacco”, 2017, επεξεργασία στοιχείων από τους συγγραφείς.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.7
Αναλογικός ΕΦΚ (% επί της λιανικής τιμής) στον λεπτοκομμένο  
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Πηγή: European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, “Excise duty tables: 
Part III Manufactured Tobacco”, 2017, επεξεργασία στοιχείων από τους συγγραφείς.

3.2.4. Σύνοψη

Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω και έχει προαναφερθεί, υπάρ-
χουν διαφοροποιήσεις ως προς το ύψος και το είδος των συντελεστών 
μεταξύ των χωρών, σε εξάρτηση με τους εκάστοτε φορολογικούς στό-
χους που τίθενται. Επίσης, οι μεμονωμένοι συντελεστές δεν αποτελούν 
από μόνοι τους επαρκή ένδειξη αναφορικά με τη φορολογική επιβάρυν-
ση, αλλά ούτε και ως προς τη σχετική αποτελεσματικότητα εφαρμογής 
των ΕΦΚ. Για παράδειγμα, κατά την εφαρμογή μιας μικτής διάρθρωσης, 
ένας υψηλός αναλογικός φόρος μπορεί να εξισορροπείται μέσω ενός 
χαμηλού πάγιου συντελεστή ή το αντίστροφο. Επίσης, η επιβολή ανα-
λογικών συντελεστών μπορεί να αξιολογείται στη βάση διαφορετικών 
τιμών, ή/και να μην αντανακλάται η συνδυασμένη επίδραση του συντε-
λεστή ΦΠΑ και των ΕΦΚ. Γενικά, ρόλο παίζουν και οι τυχόν σημαντικές 
διαφοροποιήσεις των τιμών προ φόρων, σε εξάρτηση από τη διάρθρω-
ση της αγοράς, τη γεωγραφική θέση και τη διάρθρωση των φόρων συ-
νολικά (OECD, 2016a). 



101

Κατηγορίες και διάρθρωση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα…

Συνοψίζοντας, η Ελλάδα έχει την υψηλότερη συνολική φορολογική 
επιβάρυνση49 στα τσιγάρα ως ποσοστό της ΜΣΛΤ ανάμεσα στα κράτη- 
μέλη της ΕΕ. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στον υψηλό πάγιο ΕΦΚ 
που πλέον εφαρμόζεται στην Ελλάδα, η οποία είναι 7η στην κατάταξη 
αναφορικά με τον πάγιο ΕΦΚ ως ποσοστό επί της ΜΣΛΤ και 9η αναφο-
ρικά με τον πάγιο ΕΦΚ σε απόλυτους αριθμούς (ευρώ ανά 1.000 τσι-
γάρα). Επιπροσθέτως, ο αναλογικός ΕΦΚ στην Ελλάδα βρίσκεται κο-
ντά στον μέσο όρο, φέρνοντας την Ελλάδα στην 14η θέση μεταξύ των  
κρατών-μελών, ενώ άλλα κράτη-μέλη με υψηλό πάγιο ΕΦΚ, όπως η Ιρ-
λανδία, το Ην. Βασίλειο και η Ολλανδία, έχουν ιδιαίτερα χαμηλό ανα-
λογικό ΕΦΚ. Επίσης, και στον λεπτοκομμένο καπνό η φορολογική επι-
βάρυνση στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς ο πάγιος ΕΦΚ που 
επιβάλλεται (σε € ανά κιλό) είναι ο τέταρτος υψηλότερος ανάμεσα στα 
κράτη-μέλη.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι, αν και το 2010 είχαμε την πρώτη ση-
μαντική αύξηση (από το 2000) στον πάγιο ΕΦΚ στα τσιγάρα, ο οποίος   
υπερδιπλασιάστηκε (από 5,5€ αυξήθηκε στα 13,7€) και ακολούθησαν 
και άλλες αυξήσεις τα επόμενα δύο χρόνια, το 2013 ουσιαστικά αλλά-
ζει η δομή των ΕΦΚ στα τσιγάρα. Το 2013 ο πάγιος ΕΦΚ τετραπλασιάζε-
ται, από 20,4€ αυξάνεται στα 80€, ενώ ο αναλογικός ΕΦΚ μειώνεται από 
52,45% σε 20% της λιανικής τιμής. Την ίδια χρονιά αλλάζει επίσης και ο 
ΕΦΚ στον λεπτοκομμένο καπνό και από αναλογικός γίνεται πάγιος. Φαί-
νεται, λοιπόν, ότι από το 2013 και ύστερα η Ελλάδα αλλάζει φορολογι-
κή στρατηγική σε ό,τι αφορά τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα, δίνοντας 
μεγαλύτερη έμφαση στον πάγιο ΕΦΚ. Το αποτέλεσμα αυτής της μετα-
βολής, μεταξύ άλλων, ήταν να μειωθεί η διαφορά μεταξύ της τιμής των 
«φθηνών» και των «ακριβών» τσιγάρων, καθώς τα πρώτα επηρεάστηκαν 
σε μεγαλύτερο βαθμό από την αλλαγή στη δομή των ΕΦΚ. Αυτό ενδέχε-
ται να έχει επιφέρει μεταβολές στις σχέσεις υποκατάστασης μεταξύ των 
«φθηνών» και «ακριβών» τσιγάρων. Επιπροσθέτως, η αλλαγή της δομής 
των ΕΦΚ στα τσιγάρα φαίνεται να αύξησε τη διαφορά μεταξύ της τιμής 
των φθηνότερων τσιγάρων και των λαθραίων τσιγάρων, γεγονός που εν-

49  Στη φορολογική επιβάρυνση περιλαμβάνεται ο πάγιος ΕΦΚ, ο αναλογικός ΕΦΚ και 
ο ΦΠΑ.
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δέχεται να επηρέασε το ποσοστό των καπνιστών που στρέφονται στο 
λαθραίο προϊόν.

3.3.  ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά

3.3.1. Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο

Σε αντιστοιχία με την κατηγορία των καπνικών προϊόντων, εντός της 
ΕΕ ισχύει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα 
ποτά, το οποίο καθορίζεται με βάση τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου 92/83/ΕΟΚ και 92/84/ΕΟΚ. Όλες οι επιμέρους κατηγορίες ενσω-
ματώνουν χαρακτηριστικά αναφορικά με τα συστατικά από τα οποία πα-
ράγονται τα αλκοολούχα ποτά και ως προς το εάν έχουν υποστεί ζύμω-
ση ή είναι προϊόντα απόσταξης. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες, 
o ΕΦΚ επιβάλλεται στα ακόλουθα προϊόντα: α) μπίρα, β) κρασί, γ) ποτά 
που παρασκευάζονται με ζύμωση εκτός μπίρας και κρασιού, δ) ενδιάμε-
σα προϊόντα ε) αιθυλική αλκοόλη (εκτός αν χρησιμοποιείται για την πα-
ρασκευή άλλων προϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανά-
λωση) και στ) οινοπνευματώδη ποτά.50

Αναφορικά με την μπίρα, ο ΕΦΚ καθορίζεται με βάση είτε τον αριθ-
μό των εκατολίτρων και τους βαθμούς Plato51 του τελικού προϊόντος 
είτε τον αριθμό των εκατολίτρων και τον αποκτημένο ογκομετρικό βαθ-
μό αλκοόλης του τελικού προϊόντος. Τα κράτη-μέλη μπορούν να ταξινο-
μήσουν τις μπίρες σε κατηγορίες εύρους 4 βαθμών Plato το πολύ και να 
εφαρμόζουν τον ίδιο συντελεστή ΕΦΚ ανά εκατόλιτρο σε όλες τις μπί-
ρες που ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Επίσης, τα κράτη-μέλη μπορούν 
να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΕΦΚ, οι οποίοι μπορεί να δια-
φοροποιούνται ανάλογα με την ετήσια παραγωγή μπίρας που παράγεται 
από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία, με τους εξής περιορισμούς: α) o μει-
ωμένος συντελεστής δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις η παραγωγή των 

50  <https://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/excise-duty/index_el.htm>. 
51  Ο αριθμός των βαθμών Plato μετράει το ποσοστό του βάρους του αρχικού εκχυλίσμα-
τος ανά 100 γραμμάρια μπίρας. Η τιμή αυτή υπολογίζεται από το πραγματικό εκχύλισμα 
και την αλκοόλη που περιέχεται στο τελικό προϊόν. Ένας βαθμός Plato είναι νομικώς 
ισοδύναμος με 0,4% του αλκοολικού βαθμού κατ’ όγκο.

https://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/excise-duty/index_el.htm
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οποίων υπερβαίνει τα 220.000 εκατόλιτρα μπίρας ετησίως και β) o μειω-
μένος συντελεστής δεν πρέπει να υπολείπεται περισσότερο από 50% 
του βασικού εθνικού συντελεστή ΕΦΚ. Οι μειωμένοι συντελεστές που 
ενδεχομένως θεσπίζουν τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόζονται με τον 
ίδιο τρόπο για την μπίρα η οποία εισάγεται και προέρχεται από μικρά ζυ-
θοποιεία, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Τέ-
λος, μπορεί να εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές, που είναι χαμηλό-
τεροι από τον ελάχιστο συντελεστή, σε πιο ελαφριές μπίρες με αποκτη-
μένο αλκοολικό τίτλο κατ’ όγκο μέχρι και 2,8% vol.

O ΕΦΚ που επιβάλλεται από τα κράτη μέλη στο κρασί (απλό και αφρώ-
δες) καθορίζεται σε σχέση με τον αριθμό των εκατολίτρων τελικού προ-
ϊόντος. Τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόζουν τους ίδιους συντελεστές 
ΕΦΚ για κάθε κατηγορία κρασιού (απλού και αφρώδους). Μειωμένος 
συντελεστής ΕΦΚ μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη κρασιών, εάν 
έχουν μέγιστο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο της τάξεως του 8,5% vol. 

O ΕΦΚ που επιβάλλεται από τα κράτη μέλη στα λοιπά ποτά που πα-
ρασκευάζονται με ζύμωση εκτός μπίρας και κρασιού (απλά και αφρώ-
δη) καθορίζεται σε σχέση με τον αριθμό των εκατολίτρων τελικού προ-
ϊόντος. Τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόζουν τους ίδιους συντελεστές 
ΕΦΚ για κάθε κατηγορία ποτού που παρασκευάζεται με ζύμωση (απλού 
και αφρώδους), ενώ μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΕΦΚ 
σε όλα τα είδη ποτών που παρασκευάζονται με ζύμωση εάν έχουν μέγι-
στο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο της τάξεως του 8,5% vol. 

O ΕΦΚ που επιβάλλεται από τα κράτη μέλη στα ενδιάμεσα προϊό-
ντα52 καθορίζεται σε σχέση με τον αριθμό των εκατολίτρων τελικού 
προϊό ντος. Τα κράτη-μέλη μπορούν να εφαρμόζουν έναν ενιαίο μειωμέ-
νο συντελεστή στα ενδιάμεσα προϊόντα με ογκομετρικό αλκοολικό τίτ-
λο της τάξεως του 15% vol. εφόσον ο συντελεστής: α) δεν είναι άνω του 
40% χαμηλότερος του βασικού εθνικού συντελεστή και β) δεν είναι χα-
μηλότερος από τον βασικό συντελεστή που εφαρμόζεται στα απλά κρα-
σιά και στα λοιπά απλά ποτά που παρασκευάζονται με ζύμωση. 

Ο ΕΦΚ επί της καθαρής αλκοόλης και των οινοπνευματωδών πο-
τών καθορίζεται ανά εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης, όταν μετριέται σε 

52  Όπως ορίζονται στο Άρθρο 17 της Οδηγίας του Συμβουλίου 92/83/ΕΟΚ.
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θερμοκρασία 20°C. Μπορούν να εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές 
για την αιθυλική αλκοόλη (αιθανόλη) που παράγεται από μικρά αποστα-
κτήρια. Ωστόσο, οι συντελεστές αυτοί δεν μπορούν να υπολείπονται του 
50% του βασικού εθνικού συντελεστή του ΕΦΚ. Τα κράτη-μέλη πρέπει 
να εφαρμόζουν τους μειωμένους αυτούς συντελεστές και στην αιθυλική 
αλκοόλη που προέρχεται από ανεξάρτητους μικρούς παραγωγούς από 
άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Μπορούν, επίσης, να επιβάλλουν μειωμένους 
συντελεστές ΕΦΚ σε ορισμένα προϊόντα που έχουν αποκτημένο ογκομε-
τρικό αλκοολικό τίτλο μέχρι και 10% vol. Η Γαλλία και η Ελλάδα μπορούν 
να εφαρμόσουν στο ρούμι και στο ούζο, αντίστοιχα, μειωμένους συντε-
λεστές κατώτερους του ελαχίστου συντελεστή, αλλά όχι χαμηλότερους 
του 50% του βασικού εθνικού τους συντελεστή για την αιθυλική αλκοό-
λη. Στο Παράρτημα A παρουσιάζεται η πορεία των συντελεστών ΕΦΚ για 
τις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών, για την περίοδο 2008-2016.

Ορισμένα προϊόντα απαλλάσσονται από τον ΕΦΚ εφόσον: α) έχουν 
υποστεί μετουσίωση53 σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές οποιασ-
δήποτε χώρας της ΕΕ, β) έχουν υποστεί μετουσίωση και χρησιμοποιού-
νται για την παρασκευή οποιουδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται 
για ανθρώπινη κατανάλωση και γ) χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
ξιδιού, φαρμάκων ή αρωματικών ουσιών για είδη διατροφής.

Με βάση την Οδηγία 92/84/EEC του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καθορί-
ζονται οι ελάχιστοι συντελεστές του ΕΦΚ καθώς και οι τοπικές εξαιρέσεις. 
Από την 1η Ιανουαρίου 1993 ο ελάχιστος συντελεστής ΕΦΚ για την αλκο-
όλη και την αλκοόλη που περιέχεται στα οινοπνευματώδη ποτά (εκτός εν-
διάμεσων προϊόντων, κρασιού και μπίρας) ορίζεται σε 550€ ανά εκατό-
λιτρο καθαρής αλκοόλης. Τα κράτη-μέλη τα οποία εφάρμοζαν (μέχρι και 
την 1/1/1993) συντελεστή μέχρι 1.000€ ανά εκατόλιτρο καθαρής αλκοό-
λης δεν μπορούν πλέον να μειώσουν τον εθνικό συντελεστή. Επίσης τα 
κράτη-μέλη που εφάρμοζαν (μέχρι και την 1/1/1993) συντελεστή μεγαλύ-
τερο των 1.000€ ανά εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης δεν μπορούν πλέ-
ον να μειώσουν τον εθνικό συντελεστή κάτω από τα 1.000€. Ο ελάχιστος 
ΕΦΚ για τα ενδιάμεσα προϊόντα ορίζεται σε 45€ ανά εκατόλιτρο προϊό-
ντος, ενώ για το κρασί (απλό και αφρώδες) είναι μηδενικός. Τέλος, ο ελά-

53  Μετουσιωμένη αλκοόλη: αιθυλική αλκοόλη η οποία καθίσταται ακατάλληλη για κατα-
νάλωση με την προσθήκη ενός ή περισσότερων χημικών προϊόντων σε αυτή.
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χιστος συντελεστής ΕΦΚ για την μπίρα ορίζεται σε 0,748€ ανά εκατόλιτρο 
ανά βαθμό Plato ή σε 1,87€ ανά εκατόλιτρο ανά βαθμό αλκοόλης. Στον 
Πίνακα 3.1 παρουσιάζονται οι ελάχιστοι συντελεστές ΕΦΚ ανά προϊόν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1
Ελάχιστος συντελεστής ΕΦΚ ανά προϊόν

Προϊόν Συντελεστής ανά Ελάχιστος συντελεστής

Μπίρα Εκατόλιτρο/βαθμό Plato ή 
εκατόλιτρο/βαθμό αλκοόλης

0,748€ ή 1,87€

Κρασί (απλό και αφρώδες) Εκατόλιτρο €0

Ενδιάμεσα προϊόντα Εκατόλιτρο €45

Οινοπνευματώδη ποτά Εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης €550

Πηγή: <http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise- 
duties-alcohol/excise-duties-alcoholic-beverages_en>.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας βελτίωσης του ευρωπαϊκού νομοθετι-
κού πλαισίου η Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/83/ΕΟΚ, που αφορά τους εναρ-
μονισμένους κανόνες για τη διάρθρωση και τους συντελεστές των ΕΦΚ 
στο αλκοόλ και τα αλκοολούχα ποτά, προτάθηκε για αξιολόγηση REFIT 
το 2014. Οι εξελίξεις στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών και η ανά-
πτυξη νέων τεχνολογιών δημιούργησαν καινούργιες προκλήσεις και ευ-
καιρίες στις οποίες θεωρήθηκε ότι πλέον δεν ανταποκρινόταν πλήρως 
η Οδηγία 92/83/ΕΟΚ. Στην αξιολόγηση της Οδηγίας που ακολούθησε,54 

54  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε τον Οκτώβριο του 2016 την έκθεση αξιολόγησης 
της Οδηγίας “Report from the Commission to the Council on the evaluation of Council Di-
rective 92/83/ΕΟΚ on the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverage”, 
Brussels, 28.10.2016, COM (2016) 676 final. <https://ec.europa.eu/taxation_customs/
sites/taxation/files/com_2016_676_en.pdf>. Στην έκθεση είχαν ληφθεί υπόψη οι προτά-
σεις της εξωτερικής μελέτης αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε από τις εταιρείες 
Ramboll Management Consulting, Coffey και Europe Economics, το 2016, με τίτλο “Eval-
uation of Council Directive 92/83/ΕΟΚ on the harmonisation of the structures of excise 
duties on alcohol and alcoholic beverages”. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-duties-alcohol/excise-duties-alcoholic-beverages_en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-duties-alcohol/excise-duties-alcoholic-beverages_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_676_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_676_en.pdf
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τις προτάσεις της οποίας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε τον Δε-
κέμβριο του 2016, εντοπίστηκαν τέσσερα βασικά προβλήματα: α) δυ-
σλειτουργίες στην εφαρμογή των εξαιρέσεων για το μετουσιωμένο αλ-
κοόλ, β) δυσλειτουργίες στην ταξινόμηση ορισμένων αλκοολούχων πο-
τών, γ) δυσλειτουργίες στην εφαρμογή μειωμένων φορολογικών συντε-
λεστών στους μικρούς παραγωγούς και στα αλκοολούχα ποτά με χαμη-
λή περιεκτικότητα σε αλκοόλ και δ) οι διατάξεις για τη μέτρηση των βαθ-
μών Plato στις μπίρες που περιέχουν γλυκαντικά ή στις αρωματισμένες 
μπίρες είναι ασαφείς. Σε συνδυασμό με αυτές τις διαπιστώσεις το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει 
πρόταση αναθεώρησης της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ.

Στις 25/5/2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε πρόταση στο Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο για την τροποποίηση της Οδηγίας 92/83/ΕΕ55 κα-
θώς και μελέτη επιπτώσεων.56 Είχαν προηγηθεί διαβούλευση με τα εν-
διαφερόμενα μέρη σε επίπεδο κρατών-μελών και ΕΕ, δημόσια διαβού-
λευση και μία εξωτερική μελέτη.57 Οι βασικές τροποποιήσεις που προ-
τείνονται αφορούν: α) την αποσαφήνιση των διατάξεων σχετικά με τη 
μέτρηση των βαθμών Plato στην μπίρα, β) την πρόβλεψη για ένα ενιαίο 
πιστοποιητικό για τις μικρές ανεξάρτητες ζυθοποιίες εντός της ΕΕ, γ) 
την αύξηση του ορίου κάτω από το οποίο εφαρμόζονται μειωμένοι φο-
ρολογικοί συντελεστές στις μπίρες με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκο-
όλ (από 2,8% σε 3,5%), δ) την εισαγωγή ορισμού για τον μηλίτη και δυ-
νατότητας προαιρετικής εφαρμογής μειωμένων συντελεστών για τους 

55  “Proposal for a Council Directive amending Directive 92/83/ΕΟΚ on the harmonization of 
the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages”, Brussels, 25/05/2018 
COM (2018) final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52 
018PC0334&from=EN>.
56  “Commission Staff Working Document, Impact Assessment, Accompanying the doc-
ument Proposal for a Council Directive amending Directive 92/83/ΕΟΚ on the harmo-
nization of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages”, Brus-
sels, 25/05/2018, SWD(2018)final. <https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/
files/25_05_2018_proposal_excise_duties_alcohol_impact_assessment.pdf>. 
57  Η μελέτη με τίτλο “Study on Council Directive 92/83/ΕΟΚ on the structures of excise 
duty on alcohol and alcoholic beverages” πραγματοποιήθηκε από μία ομάδα με επικεφα-
λής την Economisti Associati s.r.l. και περιελάμβανε το Centre for European Policy Stud-
ies (CEPS), CASE - Center for Social and Economic Research, wedoIT-solutions GmbH, 
και την ECOPA.

https://eur-
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52018PC0334&amp;from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52018PC0334&amp;from=EN
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/25_05_2018_proposal_excise_duties_alcohol_impact_assessment.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/25_05_2018_proposal_excise_duties_alcohol_impact_assessment.pdf
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μικρούς ανεξάρτητους παραγωγούς μηλίτη, ε) την αποσαφήνιση των 
διατάξεων που σχετίζονται με τις εξαιρέσεις για τη μετουσιωμένη αι-
θυλική αλκοόλη, στ) τη διαγραφή του Άρθρου 28 το οποίο επιτρέπει 
στο Ην. Βασίλειο να παρέχει εξαιρέσεις σε ορισμένα προϊόντα, και ζ) 
την παροχή εκτελεστικών εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμ-
φωνα με τη μελέτη επιπτώσεων, οι τροποποιήσεις αυτές αναμένεται 
να μειώσουν τη διοικητική επιβάρυνση, το κόστος συμμόρφωσης, τυ-
χόν στρεβλώσεις στο ανταγωνισμό καθώς και τη φοροδιαφυγή και φο-
ροαποφυγή.

Παράλληλα με την Οδηγία για τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά αξι-
ολογήθηκε μέσω του προγράμματος REFIT και η Οδηγία 2008/118/ΕΚ 
σχετικά με το γενικό καθεστώς των ΕΦΚ. Στις 25/05/2018 κατατέθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η πρόταση 
αναθεώρησης της συγκεκριμένης Οδηγίας,58 η οποία συνοδευόταν και 
από μία μελέτη επιπτώσεων.59 Στόχος της προτεινόμενης αναθεώρησης 
είναι να διευκολυνθεί το διασυνοριακό εμπόριο των αγαθών που υπό-
κεινται σε ΕΦΚ και, παράλληλα, να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα 
των ελέγχων προκειμένου τα κράτη-μέλη να συλλέγουν τα έσοδα από 
τους ΕΦΚ που τους αναλογούν.

3.3.2.  Οι ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα 

Σημαντικές είναι οι πρόσφατες αλλαγές που έχουν εφαρμοστεί στην 
Ελλάδα αναφορικά με τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά.60 Ειδικότερα, 
αλλαγές πραγματοποιήθηκαν για την κατηγορία της μπίρας, όπου από 

58  “Proposal for a Council Directive laying down the general arrangements for excise 
duty (recast)” Brussels 25/05/2018, COM(2018) 346 final. <https://ec.europa.eu/taxation_
customs/sites/taxation/files/25_05_2018_proposal_for_general_arrangements_for_
excise_duties.pdf>. 
59  “Commission Staff Working Document, Impact Assessment, Accompanying the do-
cument Proposal for a Council Directive laying down the general arrangements for excise 
duty (recast)”, Brussels 25/05/2018, SWD(2018) 260 final. <https://ec.europa.eu/taxation_
customs/sites/taxation/files/25_05_2018_proposal_for_general_arrangements_for_excise_
duties_impact_assessment.pdf>. 
60  Βλέπε τους Πίνακες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, EC Excise Duty Tables, Part I - Alco-
holic Beverages, 2017.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/25_05_2018_proposal_for_general_arrangements_for_excise_duties.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/25_05_2018_proposal_for_general_arrangements_for_excise_duties.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/25_05_2018_proposal_for_general_arrangements_for_excise_duties.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/25_05_2018_proposal_for_general_arrangements_for_excise_duties_impact_assessment.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/25_05_2018_proposal_for_general_arrangements_for_excise_duties_impact_assessment.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/25_05_2018_proposal_for_general_arrangements_for_excise_duties_impact_assessment.pdf
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την 1η Ιουνίου 2016 τέθηκε σε ισχύ ο νέος συντελεστής ΕΦΚ ύψους 5€ 
(από 2,60€) ανά εκατόλιτρο μπίρας ανά βαθμό Plato κατά όγκο, ενώ 
αυξήθηκε (ο μειωμένος κατά 50% συντελεστής ΕΦΚ της μπίρας έναντι 
του ισχύοντος βασικού συντελεστή) στα 2,5€ ανά εκατόλιτρο μπίρας 
ανά βαθμό Plato ο σχετικός συντελεστής για τα ανεξάρτητα μικρά ζυ-
θοποιεία με περιορισμένη ετήσια παραγωγή όχι άνω των 200.000 εκα-
τόλιτρων ετησίως.61 

Μία σημαντική αλλαγή αποτέλεσε η επιβολή ΕΦΚ (ο οποίος ήταν μη-
δενικός) που ίσχυσε για την κατηγορία του κρασιού από την 1η Ιανου-
αρίου του 2016. Τόσο για το απλό, όσο και για το αφρώδες κρασί, επι-
βλήθηκε συντελεστής ύψους 20€ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.62 
Οι ίδιοι συντελεστές ισχύουν και για τα λοιπά (εκτός του οίνου και της 
μπίρας) ποτά –απλά ή αφρώδη– που παρασκευάζονται με ζύμωση.63 Αλ-
λαγή δεν επήλθε ως προς τον συντελεστή για τα ενδιάμεσα προϊόντα, ο 
οποίος είναι σε ισχύ από τον Μάιο του 2010 και έχει ύψος 102€ ανά εκα-
τόλιτρο. Για την κατηγορία αυτή εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής 
51€ ανά εκατόλιτρο για τα προϊόντα που ορίζονται στις παραγράφους 
6 και 7 του Β Μέρους, του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού 606/2009 
(Regulation EC 606/2009, 24 July 2009).64

Τέλος, αναφορικά με τα οινοπνευματώδη ποτά, για τους βασικούς 
συντελεστές ισχύει από τον Μάιο του 2010 συντελεστής ύψους 2.450€ 
ανά εκατόλιτρο αιθυλικής αλκοόλης, ενώ στην περίπτωση των μειωμέ-
νων συντελεστών (για ειδικές περιπτώσεις οινοπνευματωδών ποτών 
ή συγκεκριμένων περιοχών κλπ.) ισχύει ο συντελεστής ύψους 1.225€ 
ανά εκατόλιτρο αιθυλικής αλκοόλης. Στην περίπτωση της Ελλάδας ο εν 

61  Σημειώνεται ότι ο αριθμός των ανεξάρτητων μικρών ζυθοποιείων έχει αυξηθεί ση-
μαντικά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τους The Brewers of Europe 
(2017) τα ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία στην Ελλάδα ήταν 7 το 2011, ενώ το 2016 
έφτασαν τα 25. 
62  Σημειώνεται ότι ο ΕΦΚ στο κρασί καταργήθηκε από 1/1/2019 σύμφωνα με τον Νόμο 
4583/2018 Άρθρο 92. 
63  Απαλλάσσονται του ΕΦΚ τα προϊόντα αυτά όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
ξυδιού σύμφωνα με τον νόμο 4583/2018 Άρθρο 92.
64 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0606&-
from=EN>

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0606&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0606&from=EN
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λόγω συντελεστής ισχύει για το ούζο, σύμφωνα με το Άρθρο 23.2 της 
Οδηγίας 92/83/EEC.65/66

Γενικά, ως ιδιαίτερα σημαντική και με κρίσιμες επιπτώσεις στον κλά-
δο αξιολογείται η επιβολή ΕΦΚ στο κρασί, αλλά και η αύξηση του σχετι-
κού συντελεστή για την μπίρα, με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2016, δε-
δομένης κυρίως και της ταυτόχρονης αύξησης του συντελεστή του ΦΠΑ 
στο 24% από τον Ιούνιο του 2016. Με στόχο την περισσότερο ομαλή με-
τάβαση και προσαρμογή στο καθεστώς επιβολής ΕΦΚ από τις επιχειρή-
σεις του κλάδου και την αποφυγή παρεμπόδισης των εμπορικών συναλ-
λαγών κατά το μεταβατικό στάδιο, καθορίστηκαν ορισμένες διευκολύν-
σεις για τους οινοπαραγωγούς αναφορικά με την υπαγωγή στο καθε-
στώς φορολογικής αποθήκης (αποθέματα, άδειες, δικαιολογητικά, έλεγ-
χοι), αλλά και για όσους δεν θα υπαχθούν σε αυτό. Ειδικότερα για το 
κρασί (απλό και αφρώδες), αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι μέ-
χρι το 2015 που άλλαξε το σχετικό καθεστώς, ο Νόμος 2960/2001 (Άρ-
θρο 91) προέβλεπε μηδενικό συντελεστή ΕΦΚ για τις δύο κατηγορίες. Το 
2015, στο πλαίσιο εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων που υπογράφηκε μεταξύ της Ελ-
ληνικής Κυβέρνησης και των Θεσμών, εντάχθηκε στον Νόμο 4346/2015 
για τις επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της εν λόγω Συμφωνίας 
σχετική τροποποίηση με πρόβλεψη για συντελεστή ύψους 20€ ανά εκα-
τόλιτρο τελικού προϊόντος με εφαρμογή από την 1/1/2016. Η επιβολή 
του εν λόγω φόρου (σε συνδυασμό με άλλο μέτρο) αποτέλεσε ισοδύνα-
μο μέτρο για την επαναφορά της απαλλαγής των υπηρεσιών εκπαίδευ-
σης από την καταβολή ΦΠΑ (βλέπε Ν. 4346/2015). Στη συνέχεια, ο Νό-
μος 2785/2015 καθόρισε αναλυτικά τους όρους και τις διατυπώσεις για 

65  Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊ-
κό Δικαστήριο, από τον Φεβρουάριο του 2017, για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή 
ΕΦΚ (50% του βασικού συντελεστή) στο τσίπουρο και στην τσικουδιά καθώς και για την 
εφαρμογή εξαιρετικά μειωμένου συντελεστή (γύρω στο 6% του βασικού συντελεστή) 
στο τσίπουρο και την τσικουδιά που παράγονται από μικρούς παραγωγούς (διήμερους 
αποσταγματοποιούς). <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-242_el.htm>
66  Η Ελλάδα επίσης επιβάλλει μειωμένο (κατά 50%) συντελεστή ΕΦΚ στα οινοπνευμα-
τώδη ποτά που καταναλώνονται στην περιοχή των Δωδεκανήσων. Ο μειωμένος συ-
ντελεστής αναμένεται να καταργηθεί και να επιβληθεί ο βασικός συντελεστής από 
1/1/2018.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-242_el.htm
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την επιβολή του ΕΦΚ στο κρασί. Η επιβολή του ΕΦΚ στο κρασί, παρ’ ότι 
θεωρήθηκε από την κυβέρνηση αναγκαία αλλά και σχετικά ήπια ως προς 
το ύψος της επιβάρυνσης, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον κλάδο 
των εγχώριων οινοποιών αλλά και των αμπελουργών. Οι φορείς του κλά-
δου θεώρησαν67 το μέτρο ένα σοβαρό πλήγμα στην ανταγωνιστικότη-
τα του ελληνικού κρασιού με πολλαπλασιαστικές αρνητικές συνέπειες 
στην οικονομία (εφόσον το κρασί αποτελεί προϊόν πλήρους καθετοποίη-
σης όπου εμπλέκονται και άλλοι κλάδοι), καθώς και με αμφίβολα οικονο-
μικά και φορολογικά αποτελέσματα. Επισήμαναν, επίσης, τον σημαντικό 
παράγοντα μιας πιθανής αύξησης της παράνομης διακίνησης μη εμφια-
λωμένου κρασιού και της φοροδιαφυγής, καθώς και τις εκτιμήσεις τους 
για αυξημένο λειτουργικό κόστος και σημαντικές δυσκολίες στην πρα-
κτική εφαρμογή του μέτρου. 

3.3.3.   Σύγκριση του καθεστώτος της Ελλάδας με άλλες χώρες  
της ΕE

Το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τους ΕΦΚ στο αλκοόλ και τα 
αλκοολούχα ποτά καθορίζει τους ελάχιστους βασικούς συντελεστές κα-
θώς και τις επιμέρους εξαιρέσεις, αφήνοντας όμως μεγάλο περιθώριο 
για διαφοροποίηση μεταξύ των κρατών-μελών. Το κάθε κράτος-μέλος, 
εναρμονιζόμενο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, έχει το περιθώριο να χαρά-
ξει τη δική του φορολογική πολιτική και στρατηγική. Στη συνέχεια πα-
ρουσιάζονται οι βασικοί συντελεστές ΕΦΚ, για τα επιμέρους προϊόντα, 
που εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη της ΕΕ68.

67  Βλέπε, ενδεικτικά, σχετικά Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις του Συνδέσμου Ελληνι-
κού Οίνου (ΣΕΟ) και της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων  
(ΚΕΟΣΟΕ): <http://greekwinefederation.gr/files/repository/20151211111340_DELTIOTY 
POUKAIPSIFISMAGIAEFK.pdf>, <https://www.keosoe.com/news/2103-eidisi-1085.html>,  
<https:// www.keosoe.com/news/2100-eidisi-1082.html>, <https://www.keosoe.com/news/ 
2101-eidisi-1083.html>, <https://www.keosoe.com/news/2102-eidisi-1084.html>, <https://
www.keosoe.com/news/2103-eidisi-1085.html>, <https://www.keosoe.com/news/2109-eidisi- 
1091.html>.
68  European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, “Excise 
duty tables: Part I Alcoholic Beverages”, 2017. Τα στοιχεία αφορούν αλλαγές που πραγ-
ματοποιήθηκαν μέχρι και την 1/1/2017, και αντλήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2018.

http://greekwinefederation.gr/files/repository/20151211111340_DELTIOTYPOUKAIPSIFISMAGIAEFK.pdf
http://greekwinefederation.gr/files/repository/20151211111340_DELTIOTYPOUKAIPSIFISMAGIAEFK.pdf
https://www.keosoe.com/news/2103-eidisi-1085.html
https://www.keosoe.com/news/2100-eidisi-1082.html
https://www.keosoe.com/news/2101-eidisi-1083.html
https://www.keosoe.com/news/2101-eidisi-1083.html
https://www.keosoe.com/news/2102-eidisi-1084.html
https://www.keosoe.com/news/2103-eidisi-1085.html
https://www.keosoe.com/news/2103-eidisi-1085.html
https://www.keosoe.com/news/2109-eidisi-1091.html
https://www.keosoe.com/news/2109-eidisi-1091.html
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Μπίρα

Από τα 28 κράτη-μέλη, 12 εφαρμόζουν ΕΦΚ στην μπίρα ανά εκατόλι-
τρο ανά βαθμό Plato, 15 εφαρμόζουν ΕΦΚ ανά εκατόλιτρο ανά βαθμό αλ-
κοόλης, ενώ ένα κράτος-μέλος, η Πορτογαλία, εφαρμόζει και τους δύο τύ-
πους ΕΦΚ69 (Διαγράμματα 3.8 και 3.9). Ορισμένα κράτη (Ισπανία, Ολλαν-
δία, Πορτογαλία και Ην. Βασίλειο) εφαρμόζουν διαφορετικούς βασικούς 
συντελεστές ΕΦΚ ανάλογα με την περιεκτικότητα της μπίρας σε αλκοόλ. 
Επίσης, τα περισσότερα κράτη-μέλη εφαρμόζουν μειωμένους συντελε-
στές στην παραγωγή που προέρχεται από μικρά ζυθοποιεία, ενώ εξαίρεση 
αποτελούν η Κύπρος, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Σουηδία. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.8
Ελάχιστος βασικός συντελεστής ΕΦΚ για την μπίρα, σε €,  

ανά εκατόλιτρο ανά βαθμό Plato
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Πηγή: European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, “Excise duty tables: 
Part I Alcoholic Beverages”, 2017, επεξεργασία στοιχείων από τους συγγραφείς.

Σημειώσεις: * Εφαρμόζουν διαφορετικούς βασικούς συντελεστές ανάλογα με τους βαθμούς Plato  
(στην Ολλανδία επιπροσθέτως εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής 8,83€ για μπίρες με ογκο με-
τρικό αλκοολικό τίτλο μικρότερο ή ίσο με 1,2%). ** Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής 0,45€ για 
μπίρες με ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο μικρότερο από 2,8%.

69  Για μπίρες με περιεκτικότητα σε αλκοόλ ≤1,2% επιβάλλεται βασικός συντελεστής 
ΕΦΚ 7,98€, ενώ για μπίρες με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ επιβάλλονται βασι-
κοί συντελεστές που κυμαίνονται από 10€ έως 28,06€, ανάλογα με τους βαθμούς Plato.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.9
Ελάχιστος βασικός συντελεστής ΕΦΚ για την μπίρα, σε €, ανά 

εκατόλιτρο ανά βαθμό αλκοόλης
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Πηγή: European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, “Excise duty tables: 
Part I Alcoholic Beverages”, 2017, επεξεργασία στοιχείων από τους συγγραφείς.

Σημειώσεις: * Εφαρμόζουν είτε διαφορετικούς βασικούς συντελεστές ΕΦΚ ανάλογα με την περιεκτικό-
τητα της μπίρας σε αλκοόλ (PT), είτε μειωμένους συντελεστές για μπίρες με χαμηλή περιεκτικότητα 
σε αλκοόλ (FI, IE, SE, DK, FR), είτε και τα δύο (UK, ES). ** Στη Λετονία (LV) ο συντελεστής δεν θα 
πρέπει να είναι μικρότερος από 7,8€ ανά εκατόλιτρο.

Επιπροσθέτως, μεγάλος αριθμός χωρών επιβάλλει μειωμένο συντε-
λεστή ΕΦΚ για μπίρες με ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον μι-
κρότερο από 2,8% (Δανία, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Μάλ-
τα, Ολλανδία, Σουηδία και Ην. Βασίλειο). Η Ελλάδα εφαρμόζει ΕΦΚ ανά 
εκατόλιτρο ανά βαθμό Plato και έχει τον τρίτο υψηλότερο βασικό συντε-
λεστή, μετά την Πορτογαλία και την Ολλανδία, ανάμεσα στα κράτη- μέλη 
που εφαρμόζουν αυτό τον τύπο ΕΦΚ.

Κρασί

Η επιβολή ΕΦΚ στο κρασί δεν είναι υποχρεωτική για τα κράτη-μέλη 
της ΕΕ. Οι χώρες που επιλέγουν να επιβάλλουν ΕΦΚ εφαρμόζουν ένα βα-
σικό συντελεστή ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος. Δύο κράτη-μέλη, η 
Ιρλανδία και η Δανία, επιβάλλουν διαφορετικούς βασικούς συντελεστές 
ΕΦΚ ανάλογα με την περιεκτικότητα του κρασιού σε αλκοόλ. Ορισμένα 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.10
Ελάχιστος βασικός συντελεστής ΕΦΚ για το κρασί  

(απλό και αφρώδες), σε €/εκατόλιτρο
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Πηγή: European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, “Excise duty tables: 
Part I Alcoholic Beverages”, 2017, επεξεργασία στοιχείων από τους συγγραφείς.

Σημείωση: * Στην Ιρλανδία (IE) o βασικός συντελεστής ΕΦΚ για το απλό κρασί εξαρτάται από την περιε-
κτικότητα σε αλκοόλ. Στη Δανία (DK) oι βασικοί συντελεστές ΕΦΚ για το απλό και για το αφρώδες κρασί 
εξαρτώνται από την περιεκτικότητα σε αλκοόλ.

κράτη επιβάλλουν μειωμένο συντελεστή ΕΦΚ σε κρασιά με χαμηλούς 
βαθμούς αλκοόλης (μικρότερους από 8,5% vol.). Εννέα κράτη μέλη επι-
βάλλουν μειωμένους συντελεστές ΕΦΚ στο απλό κρασί (Ιρλανδία, Φιν-
λανδία, Ην. Βασίλειο, Σουηδία, Δανία, Εσθονία, Ολλανδία, Λιθουα νία και 
Βέλγιο) και δύο επιπλέον κράτη-μέλη (Γερμανία και Σλοβακία), συνολι-
κά έντεκα κράτη-μέλη, στο αφρώδες κρασί. Από τα 28 κράτη- μέλη 14 
εφαρμόζουν ΕΦΚ τόσο στο απλό όσο και στο αφρώδες κρασί, ενώ 6 επι-
πλέον επιβάλλουν ΕΦΚ μόνο στο αφρώδες κρασί (Διάγραμμα 3.10). Πα-
ρατηρούνται μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών που επιβάλ-
λουν ΕΦΚ στο κρασί, αναφορικά με το ύψος του. Για παράδειγμα, η Γαλ-
λία επιβάλλει στο απλό κρασί 3,77€/εκατόλιτρο, ενώ η Ιρλανδία 424,84€/
εκατόλιτρο. Η Ελλάδα εφαρμόζει τον δεύτερο χαμηλότερο, μετά τη Γαλ-
λία, βασικό συντελεστή ΕΦΚ στο απλό κρασί, και τον τρίτο χαμηλότερο, 
μετά τη Γαλλία και τη Ρουμανία, βασικό συντελεστή ΕΦΚ στο αφρώδες 
κρασί, ανάμεσα στα κράτη-μέλη που επιβάλλουν ΕΦΚ.
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Λοιπά ποτά που παρασκευάζονται με ζύμωση εκτός μπίρας  
και κρασιού

Η επιβολή ΕΦΚ στα λοιπά ποτά που παρασκευάζονται με ζύμωση 
εκτός μπίρας και κρασιού (απλά και αφρώδη) δεν είναι υποχρεωτική και 
στα κράτη-μέλη που εφαρμόζεται ο ΕΦΚ αυτός καθορίζεται ανά εκατό-
λιτρο τελικού προϊόντος. ΕΦΚ στα απλά λοιπά ποτά επιβάλλεται σε 15 
κράτη-μέλη, ενώ 4 επιπλέον κράτη-μέλη που δεν εφαρμόζουν ΕΦΚ στα 
απλά λοιπά ποτά εφαρμόζουν στα αφρώδη (Διάγραμμα 3.11). Όπως και 
στην περίπτωση του κρασιού, παρατηρούνται μεγάλες διαφορές μεταξύ 
των κρατών-μελών αναφορικά με το ύψος του βασικού συντελεστή ΕΦΚ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.11
Βασικός συντελεστής ΕΦΚ για τα λοιπά ποτά που παρασκευάζονται  

με ζύμωση εκτός μπίρας και κρασιού (απλά και αφρώδη),  
σε €/εκατόλιτρο
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Πηγή: European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, “Excise duty tables: 
Part I Alcoholic Beverages”, 2017, επεξεργασία στοιχείων από τους συγγραφείς.

Σημείωση: * Για την Ιρλανδία (ΙΕ) ο ΕΦΚ που παρουσιάζεται αφορά τα λοιπά ποτά, απλά και αφρώδη, 
εκτός μηλίτη και απίτη (cider & perry) με ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από 5,5% vol, ενώ για 
τον μηλίτη και τον απίτη με ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από 8,5% vol ο ΕΦΚ είναι 309,84€/ 
εκατόλιτρο για τα απλά ποτά και 619,7€/ εκατόλιτρο για τα αφρώδη ποτά. Στη Ρουμανία (RO) εξαιρού-
νται ο μηλίτης, ο απίτης και το υδρόμελο από τον ΕΦΚ. Στην Πολωνία (PL) εφαρμόζεται βασικός συντε-
λεστής ΕΦΚ 22,6€/ εκατόλιτρο στον μηλίτη και τον απίτη με ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο μικρότερο ή 
ίσο με 5% vol. Στη Γαλλία (FR) ο βασικός συντελεστής ΕΦΚ για το υδρόμελο είναι 1,33€/ εκατόλιτρο.
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που επιβάλλεται. Η Ελλάδα εφαρμόζει τον τρίτο χαμηλότερο βασικό 
συντελεστή ΕΦΚ στα απλά λοιπά ποτά, μετά τη Μάλτα και τη Γαλλία, 
και τον πέμπτο χαμηλότερο στα αφρώδη λοιπά ποτά. Έντεκα κράτη- 
μέλη εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΕΦΚ στα απλά λοιπά ποτά 
με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ (χαμηλότερη από 8,5% vol.), ενώ 
δώδεκα κράτη-μέλη εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΕΦΚ στα 
αφρώδη λοιπά ποτά με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ (χαμηλότε-
ρη από 8,5% vol.).

Ενδιάμεσα προϊόντα

Ο ελάχιστος βασικός συντελεστής ΕΦΚ για τα ενδιάμεσα προϊόντα 
ανέρχεται σε 45€ ανά εκατόλιτρο προϊόντος. Πέντε κράτη-μέλη εφαρ-
μόζουν διαφορετικό βασικό συντελεστή ΕΦΚ για τα απλά και τα αφρώδη 
ενδιάμεσα προϊόντα και 16 κράτη-μέλη εφαρμόζουν μειωμένους συντε-
λεστές ΕΦΚ για τα ενδιάμεσα προϊόντα με ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο 
τουλάχιστον μικρότερο από 15%. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.12
Βασικός συντελεστής ΕΦΚ για τα ενδιάμεσα (απλά και αφρώδη) 

προϊόντα, σε €/εκατόλιτρο
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Πηγή: European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, “Excise duty tables: 
Part I Alcoholic Beverages”, 2017, επεξεργασία στοιχείων από τους συγγραφείς.



116

Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα…

Και σε αυτή την περίπτωση παρατηρούνται μεγάλες διαφορές, ανα-
φορικά με το ύψος του βασικού συντελεστή ΕΦΚ, μεταξύ των κρατών- 
μελών, για παράδειγμα η Φινλανδία επιβάλλει 670€/εκατόλιτρο στα εν-
διάμεσα προϊόντα, ενώ η Κύπρος 45€/εκατόλιτρο (Διάγραμμα 3.12 πιο 
πάνω). Η Ελλάδα επιβάλλει 102€/εκατόλιτρο και έχει τον 16ο υψηλότε-
ρο βασικό συντελεστή ΕΦΚ μεταξύ των 28 κρατών-μελών και μειωμένο 
συντελεστή 51€/εκατόλιτρο για συγκεκριμένα προϊόντα.

Οινοπνευματώδη ποτά

Ο ελάχιστος συντελεστής ΕΦΚ για τα οινοπνευματώδη ποτά και την αι-
θυλική αλκοόλη ορίζεται σε 550€/εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης. Επτά 
κράτη-μέλη εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΕΦΚ για ποτά με χα-
μηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ ή για ποτά που παράγονται σε συγκε-
κριμένες περιοχές. Έξι κράτη-μέλη εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές  
ΕΦΚ για ποτά που παράγονται σε μικρά αποστακτήρια (με παραγωγή 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.13
Βασικός συντελεστής ΕΦΚ για την αλκοόλη και την αλκοόλη  
που περιέχεται στα οινοπνευματώδη ποτά, σε €/εκατόλιτρο
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Πηγή: European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, “Excise duty tables: 
Part I Alcoholic Beverages”, 2017, επεξεργασία στοιχείων από τους συγγραφείς.

Σημείωση: * Αυτά τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΕΦΚ.
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μικρότερη των 10hl καθαρού αλκοόλ). Και σε αυτή την κατηγορία αλκο-
ολούχων ποτών παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των βα-
σικών συντελεστών ΕΦΚ που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη (Διάγραμμα 
3.13). Τρία κράτη-μέλη επιβάλλουν βασικό συντελεστή μεγαλύτερο των 
3.500€/εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης, επτά κράτη-μέλη μεταξύ 1.500€ 
και 3.000€, η πλειονότητα των κρατών-μελών (13 κράτη-μέλη) επιβάλ-
λει βασικό συντελεστή μεταξύ 1.000€ και 1.500€, ενώ πέντε κράτη- 
μέλη επιβάλλουν βασικό συντελεστή ΕΦΚ μικρότερο των 1.000€. Η Ελ-
λάδα επιβάλλει τον έκτο υψηλότερο βασικό συντελεστή ΕΦΚ (2.450€/
εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης).

3.3.4. Σύνοψη 

Εντός της ΕΕ ισχύει ένα εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο και κα-
θεστώς επιβολής και εφαρμογής ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά, το οποίο 
αφορά τον ορισμό των επιμέρους προϊόντων στα οποία επιβάλλεται 
ΕΦΚ, τη δομή του ΕΦΚ καθώς και τους ελάχιστους βασικούς συντελε-
στές και τις εξαιρέσεις. Στόχος του είναι από τη μία πλευρά η προάσπι-
ση της δημόσιας υγείας και από την άλλη η αύξηση των δημοσίων εσό-
δων. Προκειμένου το κάθε κράτος-μέλος να πετύχει τους στόχους αυ-
τούς, εναρμονιζόμενο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, έχει το περιθώριο να 
χαράξει τη δική του φορολογική πολιτική και στρατηγική. Το γεγονός 
αυτό αντικατοπτρίζεται στις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ 
των βασικών συντελεστών ΕΦΚ ανάμεσα στα κράτη-μέλη. 

Συνοψίζοντας, η Ελλάδα έχει τον τρίτο υψηλότερο συντελεστή ΕΦΚ 
στην μπίρα, ανάμεσα στα 15 κράτη-μέλη που εφαρμόζουν ΕΦΚ ανά εκα-
τόλιτρο ανά βαθμό Plato. Η τελευταία μεταβολή στον βασικό συντελε-
στή ΕΦΚ πραγματοποιήθηκε το 2016, οπότε ο βασικός συντελεστής σχε-
δόν διπλασιάστηκε (αυξήθηκε από 2,6€ σε 5€ ανά εκατόλιτρο ανά βαθ-
μό Plato). Επίσης το 2016 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ΕΦΚ στο κρασί 
και τα λοιπά ποτά που παρασκευάζονται από ζύμωση. Η Ελλάδα εφαρμό-
ζει τον δεύτερο χαμηλότερο βασικό συντελεστή ΕΦΚ στο απλό κρασί (με-
ταξύ των 14 κρατών-μελών που εφαρμόζουν αντίστοιχο φόρο), τον τρί-
το χαμηλότερο στο αφρώδες κρασί (μεταξύ των 20 κρατών-μελών που 
εφαρμόζουν αντίστοιχο φόρο), επίσης τον τρίτο χαμηλότερο στα απλά 
λοιπά ποτά από ζύμωση (μεταξύ των 15 κρατών-μελών που εφαρμόζουν 
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αντίστοιχο φόρο) και τον πέμπτο χαμηλότερο στα αφρώδη λοιπά ποτά 
από ζύμωση (μεταξύ των 19 κρατών-μελών που εφαρμόζουν αντίστοι-
χο φόρο). Τέλος, η τελευταία μεταβολή του βασικού συντελεστή στα οι-
νοπνευματώδη ποτά και τα ενδιάμεσα προϊόντα πραγματοποιήθηκε το 
2010. Οι βασικοί συντελεστές και των δύο προϊόντων σχεδόν διπλασι-
άστηκαν, από 1.308€ ο βασικός συντελεστής για τα οινοπνευματώδη 
ποτά αυξήθηκε σε 2.450€ ανά εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης, ενώ ο 
βασικός συντελεστής για τα ενδιάμεσα προϊόντα αυξήθηκε από 54€ σε 
102€ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος. Η Ελλάδα κατατάσσεται 6η και 
16η αναφορικά με τους βασικούς συντελεστές ΕΦΚ στα οινοπνευματώ-
δη ποτά και στα ενδιάμεσα προϊόντα αντίστοιχα, μεταξύ του συνόλου 
των κρατών-μελών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΣΤΑ ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

4.1.  Εισαγωγή

Τα συνολικά έσοδα από τους ΕΦΚ70 αποτελούν ένα σημαντικό κομμά-
τι των δημόσιων εσόδων τόσο για την Ελλάδα όσο και για άλλες χώρες, 
όπως τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ. Όπως όμως φαίνεται στον Πίνακα 4.1, η 
συμμετοχή των ΕΦΚ στα συνολικά φορολογικά έσοδα (ΦΕ) βαίνει μειού-
μενη διαχρονικά στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ, ενώ παρόμοια τάση παρατη-
ρείται και στα έσοδα από τους ΕΦΚ ως ποσοστό του ΑΕΠ. Στην Ελλάδα 
δεν φαίνεται να υπάρχει μία ξεκάθαρη τάση διαχρονικά ούτε σε ό,τι αφο-
ρά το μερίδιο των ΕΦΚ στα ΦΕ, ούτε σε ό,τι αφορά τα έσοδα από τους 
ΕΦΚ ως ποσοστό του ΑΕΠ. Παρατηρείται, ωστόσο, ότι το μερίδιο των 
ΕΦΚ στα ΦΕ, με εξαίρεση τη δεκαετία του 2000, είναι μεγαλύτερο στην 
Ελλάδα συγκριτικά με τον μέσο όρο των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ. Σε ό,τι 
αφορά τα έσοδα από τους ΕΦΚ ως ποσοστό του ΑΕΠ, η Ελλάδα υπολεί-
πεται του ΟΟΣΑ τις δεκαετίες του 1960, 1970 και 2000, ενώ τις δεκαετίες 
του 1980 και 1990 και τα τελευταία επτά διαθέσιμα χρόνια της δεκαετίας 
του 2010 παρατηρείται η αντίθετη τάση. Η τάση αυτή αύξησης των εσό-
δων από τους ΕΦΚ ως ποσοστού του ΑΕΠ, την περίοδο 2010-2016, είναι 
πιθανό να σχετίζεται με την οικονομική κρίση που βίωσε η χώρα την περί-
οδο αυτή και τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής.

 Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η πορεία των εσόδων από 
τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά και τα καπνικά προϊόντα στην Ελλάδα. 
Γίνεται επίσης, μία προσπάθεια σύνδεσης της πορείας των εσόδων με 
τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στους συντελεστές των ΕΦΚ. 
Τέλος, συγκρίνονται τα έσοδα από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά και 

70  Αφορά το σύνολο των ΕΦΚ για τα καπνικά προϊόντα, τα αλκοολούχα ποτά και τα ενερ-
γειακά προϊόντα. Για λόγους συγκρισιμότητας γίνεται αρχικά μία αναφορά στη συνολική 
κατηγορία των ΕΦΚ και την πορεία τους διαχρονικά.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1
Μέσος όρος συμμετοχής των εσόδων από ΕΦΚ  

στα συνολικά έσοδα από φόρους (ΦΕ) και μέσος όρος  
των εσόδων από ΕΦΚ ως ποσοστό του ΑΕΠ

M.O. συμμετοχής ΕΦΚ στα ΦΕ (%) Μ.Ο. εσόδων από ΕΦΚ ως % ΑΕΠ

ΟΟΣΑ Ελλάδα ΟΟΣΑ Ελλάδα

1965-1969 14,3 16,1 3,7 3,0

1970-1979 11,0 12,5 3,0 2,4

1980-1989 9,5 13,5 3,0 3,2

1990-1999 8,6 13,5 2,8 3,8

2000-2009 8,5 8,4 2,8 2,6

2010-2016 8,0 10,8 2,6 3,8

Πηγή: OECD tax database, <https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=Table_II1>, υπολογι-
σμοί από τους συγγραφείς.

στα καπνικά προϊόντα μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, καθώς, όπως 
παρουσιάστηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, τα κράτη αυτά δρουν 
και καθορίζουν τη συγκεκριμένη φορολογική τους πολιτική μέσα σε 
ένα εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο διέπεται από κοινούς 
κανόνες.

4.2.   Ανάλυση των εσόδων από τους ΕΦΚ στα καπνικά 
προϊόντα

4.2.1. Έσοδα από τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα στην Ελλάδα

Τα έσοδα από την επιβολή ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα προέρχονται 
από τη φορολόγηση των τσιγάρων, του λεπτοκομμένου καπνού, των πού-
ρων και του άλλου καπνού για κάπνισμα. Τα διαθέσιμα στοιχεία από το Γε-
νικό Λογιστήριο του Κράτους αφορούν μόνο το σύνολο των εσόδων από 
τον ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα (Διάγραμμα 4.1) για το διάστημα 2000-
2016. Το 2000, τα έσοδα από τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα φτάνουν 

https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=Table_II1
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1
Έσοδα από τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα, σε εκατ. €  
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Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

τα €1,76 δις, ενώ το 2016 ξεπερνούν τα €2,5 δις, αυξάνονται δηλαδή 
κατά 42%. Το 2000 είναι επίσης το έτος που παρατηρούνται τα χαμηλό-
τερα έσοδα, για την υπό εξέταση περίοδο 2000-2016, ενώ το 2011 πα-
ρατηρούνται τα υψηλότερα έσοδα, τα οποία ξεπερνούν τα €3,04 δις.

Στην ενότητα αυτή γίνεται μία προσπάθεια, παράλληλα με την πα-
ρουσίαση της πορείας των εσόδων από τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊό-
ντα, να παρουσιαστούν και οι μεταβολές στους συντελεστές των ΕΦΚ71 
που πραγματοποιούνται το ίδιο χρονικό διάστημα. Στόχος της ταυτό-
χρονης παρουσίασης εσόδων και μεταβολών των συντελεστών είναι να 
δοθεί μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα των ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα κατά 

71  Οι μεταβολές στους συντελεστές των ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα προέρχονται από 
τη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CIRCABC. <https://circabc.europa.eu/
faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp>. Επίσης, εξετάζονται μόνο οι μεταβο-
λές στους συντελεστές των ΕΦΚ στα τσιγάρα και στον λεπτοκομμένο καπνό, ενώ δεν 
εξετάζονται μεταβολές στους συντελεστές των ΕΦΚ των υπόλοιπων καπνικών προϊό-
ντων, καθώς αυτά αποτελούν πολύ μικρό μέρος των εσόδων από τους ΕΦΚ στα καπνικά 
προϊόντα.

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2
Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των εσόδων από τους ΕΦΚ  

στα καπνικά προϊόντα
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Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, υπολογισμοί από τους συγγραφείς.

Σημείωση: Με γαλάζιο έχουν σημειωθεί τα έτη που πραγματοποιούνται αλλαγές στον πάγιο συντε-
λεστή του ΕΦΚ στα τσιγάρα, με πράσινο το έτος που πραγματοποιούνται αλλαγές στον πάγιο και 
αναλογικό συντελεστή ΕΦΚ στα τσιγάρα, με πορτοκαλί τα έτη που πραγματοποιούνται αλλαγές 
στον πάγιο και αναλογικό συντελεστή ΕΦΚ στα τσιγάρα και στον συντελεστή ΕΦΚ για τον λεπτοκομ-
μένο καπνό, τέλος με μωβ το έτος που πραγματοποιούνται αλλαγές στον πάγιο συντελεστή ΕΦΚ 
στα τσιγάρα και στον συντελεστή ΕΦΚ για τον λεπτοκομμένο καπνό.

την υπό εξέταση περίοδο. Στο Διάγραμμα 4.2 παρουσιάζονται οι ετήσιες 
μεταβολές στα έσοδα από καπνικά προϊόντα, ενώ έχουν σημειωθεί και 
τα έτη στα οποία πραγματοποιούνται αλλαγές στους συντελεστές των 
ΕΦΚ. Παρατηρείται ότι τα έσοδα παρουσιάζουν μία σταθερά ανοδική 
πορεία από το 2001 μέχρι και το 2008 (παρότι οι ρυθμοί μεταβολής σε 
ορισμένες περιπτώσεις μειώνονται), με εξαίρεση το 2004, οπότε και πα-
ρουσιάζουν οριακή μείωση της τάξης του 0,3% σε σύγκριση με το προ-
ηγούμενο έτος. Τονίζεται ότι την υποπερίοδο αυτή (2001-2008) ο πάγιος 
συντελεστής ΕΦΚ στα τσιγάρα μεταβάλλεται επτά φορές (τα μόνα έτη 
στα οποία δεν μεταβάλλεται ήταν το 2004 και το 2007, ενώ το 2001 με-
ταβάλλεται δύο φορές), ο αναλογικός φόρος μεταβάλλεται μία φορά το 
2005, ενώ ο ΕΦΚ στον λεπτοκομμένο καπνό δεν μεταβάλλεται.
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Ο πάγιος συντελεστής του ΕΦΚ στα τσιγάρα μέσα από αλλεπάλληλες 
αυξήσεις, φτάνει από 3,6€/1.000 τσιγάρα το 2000 σε 5,5102€/1.000 τσι-
γάρα το 2008, αύξηση της τάξης του 53%, ενώ ο αναλογικός ΕΦΚ στα 
τσιγάρα, μειώνεται οριακά από 53,86% σε 53,8265%. Ο ΕΦΚ στον λε-
πτοκομμένο καπνό δεν μεταβάλλεται. Η μέση ετήσια μεταβολή των εσό-
δων από τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα την υποπερίοδο 2001-2008 εί-
ναι 5,6%. Φαίνεται λοιπόν ότι οι συνεχείς αυξήσεις στον πάγιο ΕΦΚ στα 
τσιγάρα συμπίπτουν με την ανοδική πορεία των εσόδων από τους ΕΦΚ 
στα καπνικά προϊόντα την υποπερίοδο 2001-2008. Αξίζει επίσης, να γίνει 
αναφορά και στην πορεία άλλων παραγόντων, όπως το διαθέσιμο εισό-
δημα των νοικοκυριών και το λαθρεμπόριο τσιγάρων, οι οποίοι ενδεχο-
μένως επηρεάζουν την κατανάλωση και κατ’ επέκταση τα έσοδα. Πιο συ-
γκεκριμένα, κατά την ίδια υποπερίοδο (2001-2008), το διαθέσιμο εισόδη-
μα72 των νοικοκυριών αυξάνεται συνεχώς, ενώ το λαθρεμπόριο δεν έχει 
αρχίσει να παίρνει τις εκρηκτικές διαστάσεις που πήρε τα επόμενα χρό-
νια (KPMG, 2016). 

Το 2009, για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της συνολικής υπό εξέ-
ταση περιόδου (2001-2016) τα έσοδα μειώνονται σημαντικά (η τρίτη με-
γαλύτερη μείωση), κατά 5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ 
οι συντελεστές των ΕΦΚ για τα καπνικά προϊόντα μένουν αμετάβλητοι 
το συγκεκριμένο έτος. Η μείωση αυτή των εσόδων παρουσιάζει ενδια-
φέρον και είναι δύσκολο να ερμηνευτεί, καθώς το διαθέσιμο εισόδη-
μα εξακολουθεί να αυξάνεται, ενώ το λαθρεμπόριο τσιγάρων βρίσκεται 
ακόμα σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (3% της συνολικής κατανάλωσης τσι-
γάρων σύμφωνα με μελέτη της KPMG, 2016). Αξίζει όμως να σημειωθεί 
ότι τον Σεπτέμβριο του 2009 τίθεται σε εφαρμογή ο Νόμος 3730/2008 
για την απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού σε όλους τους κλει-
στούς χώρους.

Το 2010 είναι μία κρίσιμη χρονιά, καθώς αυξάνονται σημαντικά οι συ-
ντελεστές ΕΦΚ τόσο στα τσιγάρα όσο και στον λεπτοκομμένο καπνό και 

72  Τόσο το καθαρό όσο και το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται συνεχώς από 
το 2000 μέχρι και το 2009. Το ίδιο ισχύει και για το διορθωμένο καθαρό και ακαθάριστο 
διαθέσιμο εισόδημα. Πηγή: Ετήσιοι Μη xρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Θεσμικών Το-
μέων, Νοικοκυριά και Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα που εξυπηρετούν Νοικοκυριά (S.1M) 
1995-2015 σε τρέχουσες τιμές.
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παρατηρείται η μεγαλύτερη αύξηση, ύψους 13,5%, για τη συνολική πε-
ρίοδο 2001-2016, στα έσοδα από τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα. Πιο 
αναλυτικά, ο πάγιος συντελεστής ΕΦΚ στα τσιγάρα αυξάνεται από 5% 
της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης σε 10%, ενώ ο αναλογικός αυ-
ξάνεται κατά 4,6 ποσοστιαίες μονάδες (από 53,8265% σε 58,43%). Επί-
σης, αυξάνεται ο αναλογικός ΕΦΚ στον λεπτοκομμένο καπνό κατά 10 
ποσοστιαίες μονάδες (από 59% σε 69%).73 Παράλληλα, το διαθέσιμο ει-
σόδημα, για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της συνολικής εξεταζόμενης 
περιόδου, μειώνεται. Σημειώνεται, επίσης, ότι τον Σεπτέμβριο του 2010 
τίθεται σε εφαρμογή ο Νόμος 3868/2010 που περιλαμβάνει μέτρα για 
την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στου δημόσιους χώρους, κα-
θώς και η ΚΥΑ 104720 του Αυγούστου 2010 σχετικά με τις διαδικασίες 
ελέγχου εφαρμογής του νόμου.

Το 2011, τα έσοδα συνεχίζουν να αυξάνονται (κατά 4,5% σε σχέση 
με το προηγούμενο έτος), ενώ οι συντελεστές των ΕΦΚ μεταβάλλονται 
για μια ακόμα φορά, αλλά σε αυτή την περίπτωση ο αναλογικός ΕΦΚ 
μειώνεται τόσο στα τσιγάρα (κατά 5,98 ποσοστιαίες μονάδες), όσο και 
στον λεπτοκομμένο καπνό (κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες). Από την άλλη 
πλευρά, ο πάγιος συντελεστής του ΕΦΚ στα τσιγάρα αυξάνεται από 
10% της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης σε 15%.74 Το 2011 το 
δια θέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών συνεχίζει να μειώνεται, ενώ το λα-
θρεμπόριο των τσιγάρων συνεχίζει να αυξάνεται (φτάνει το 10,1% της 
συνολικής κατανάλωσης τσιγάρων αντίστοιχα σύμφωνα με τα στοιχεία 
της KPMG, 2016).

Τα επόμενα τέσσερα χρόνια παρατηρούνται συνεχείς μειώσεις στα 
έσοδα, ενώ οι συντελεστές των ΕΦΚ συνεχίζουν να αλλάζουν. Το 2012 
παρατηρείται η μεγαλύτερη μείωση εσόδων της συνολικής περιόδου 
2001-2016, κατά 11,1% σε σχέση με το 2011. Η μεγάλη αυτή μείωση στα 
έσοδα ενδεχομένως να συνδέεται με τις αυξήσεις του πάγιου συντελε-

73  Οι αλλαγές αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομι-
κής προσαρμογής με τον Νόμο 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού 
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο».
74  Οι αλλαγές αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομι-
κής προσαρμογής με τον Νόμο 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμ-
ματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας».
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στή του ΕΦΚ που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες χρονιές και οι 
οποίες μπορεί να επηρέασαν την κατανάλωση με κάποια χρονική υστέ-
ρηση, δεδομένης της εθιστικής φύσης των καπνικών προϊόντων. Άλλοι 
παράγοντες που μπορεί να ερμηνεύουν τη σημαντική μείωση των εσό-
δων είναι η συνέχιση της οικονομικής κρίσης και η επακόλουθη μείωση 
του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, καθώς και η περαιτέρω 
αύξηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων. Υπολογίζεται ότι το 2012 το λα-
θρεμπόριο τσιγάρων είχε ξεπεράσει το 13% (KPMG, 2016).

Τα κρατικά έσοδα από τον ΕΦΚ στα τσιγάρα συνεχίζουν να μειώνο-
νται και τα επόμενα τρία έτη (2013-2015). Το 2013 γίνεται ίσως η πιο ση-
μαντική μεταβολή στους συντελεστές των ΕΦΚ τόσο στα τσιγάρα όσο 
και στον λεπτοκομμένο καπνό. Ουσιαστικά το έτος αυτό αλλάζει η δομή 
των ΕΦΚ των καπνικών προϊόντων.75 Ο πάγιος συντελεστής ΕΦΚ για τα 
τσιγάρα δεν εκφράζεται πλέον ως ποσοστό της συνολικής φορολογικής 
επιβάρυνσης αλλά ορίζεται ως ποσό σε ευρώ ανά μονάδα προϊόντος 
και συγκεκριμένα ορίζεται στα 80 ευρώ ανά χίλια τσιγάρα. Ο αναλογι-
κός ΕΦΚ μειώνεται σημαντικά, από 52,45% σε 20%. Επιπροσθέτως, αλ-
λάζει και η μορφή του ΕΦΚ στον καπνό και από αναλογικός γίνεται πλέ-
ον πάγιος και καθορίζεται στα 153€/κιλό. Επίσης, το 2013 παρατηρεί-
ται η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση των εσόδων κατά τη διάρκεια της υπό 
εξέταση περιόδου, με τα έσοδα να μειώνονται κατά 7,5% σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος. Παράλληλα, το λαθρεμπόριο συνεχίζει να αυξάνεται 
(φτάνει το 17,8% της κατανάλωσης το 2013, KPMG, 2016) και το διαθέ-
σιμο εισόδημα εξακολουθεί να μειώνεται.

Το 2014 τα έσοδα εξακολουθούν να μειώνονται (κατά 3,4%), ενώ για 
άλλη μια χρονιά ο πάγιος ΕΦΚ αυξάνεται τόσο στα τσιγάρα (αύξηση 
2,5€/1.000 τσιγάρα), όσο και στον καπνό (αύξηση 3,7€/κιλό). Το λαθρε-
μπόριο τσιγάρων φτάνει το υψηλότερο σημείο της υποπεριόδου 2009-
2016, στο 20,6% της συνολικής κατανάλωσης τσιγάρων (KPMG, 2016). 
Επίσης, με Εγκύκλιο της Υφυπουργού Υγείας του Ιανουαρίου 2014 εντα-
τικοποιούνται οι έλεγχοι για την εφαρμογή των αντικαπνιστικών νόμων.

75  Οι αλλαγές αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομι-
κής προσαρμογής με τον Νόμο 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016»



126

Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα…

Το 2015 τα έσοδα επίσης μειώνονται (κατά 1,9%, η μικρότερη μείω-
ση που παρατηρήθηκε την υποπερίοδο 2009-2016), χωρίς να μεσολα-
βούν μεταβολές στους συντελεστές των ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα. Το 
2016, για πρώτη φορά μετά το 2011, τα έσοδα αυξάνονται κατά 5,5%. 
Ο αναλογικός συντελεστής ΕΦΚ για τα τσιγάρα αυξάνεται από 20% σε 
26%, ενώ αυξάνεται και ο ΕΦΚ στον καπνό από 156,7€/κιλό σε 170€/κι-
λό.76 Αξίζει να τονιστεί ότι τα δύο αυτά έτη το διαθέσιμο εισόδημα των 
νοικοκυριών εξακολουθεί να μειώνεται αλλά, παράλληλα, μειώνεται και 
το λαθρεμπόριο τσιγάρων για πρώτη φορά από το 2009 (KPMG, 2017). 
Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι το λαθρεμπόριο παραμένει σε ιδιαί-
τερα υψηλά επίπεδα, στο 19,8% της κατανάλωσης τσιγάρων για το 2015 
και στο 18,8% για το 2016. 

Συνολικά, η μέση ετήσια μεταβολή των εσόδων από τους ΕΦΚ στα κα-
πνικά προϊόντα την περίοδο 2001-2016 είναι 2,5%. Εξετάζοντας τις δύο 
υποπεριόδους, 2001-2008 και 2009-2016, παρατηρείται ότι το πρόση-
μο του ετήσιου μέσου ρυθμού μεταβολής αλλάζει. Την πρώτη υποπερί-
οδο η μέση ετήσια μεταβολή είναι θετική, στο 5,6%, ενώ τη δεύτερη αρ-
νητική, στο -0,7%. Θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι τη δεύτερη υποπερίο-
δο πραγματοποιήθηκαν εξαιρετικά σημαντικές μεταβολές στους συντε-
λεστές του ΕΦΚ στις δύο βασικές κατηγορίες καπνικών προϊόντων (τσι-
γάρα και λεπτοκομμένος καπνός), οι οποίες ουσιαστικά μετέβαλλαν τη 
δομή των ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα.

Συμμετοχή των ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα στα συνολικά έσοδα  
από τους ΕΦΚ και τα ΦΕ

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία της συμμετοχής των 
εσόδων από τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα στα συνολικά έσοδα από 
τους ΕΦΚ και στα ΦΕ (Διάγραμμα 4.3). Η συμμετοχή τους κατά την υπό 
εξέταση περίοδο (2000-2016) κυμαίνεται μεταξύ 32,1% το 2010 και 45,3% 
το 2003. Η μέση συμμετοχή του ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα φαίνεται 

76  Οι αλλαγές αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονο-
μικής προσαρμογής με τον Νόμο 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις».
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3
Συμμετοχή των εσόδων από τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα  

στα συνολικά έσοδα από τους ΕΦΚ
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Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, υπολογισμοί από τους συγγραφείς.

να παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο υποπεριό-
δων που εξετάζονται, όπου την πρώτη υποπερίοδο (2000-2008) ήταν 
44%, ενώ τη δεύτερη (2009-2016) 35,2%. Από την άλλη πλευρά, το πρό-
σημο της μέσης ετήσιας μεταβολής της συμμετοχής των εσόδων από 
τον ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα στα συνολικά έσοδα από τους ΕΦΚ δεν 
μεταβάλλεται μεταξύ των δύο υποπεριόδων, αλλά παραμένει αρνητι-
κό. Την πρώτη υποπερίοδο η μέση ετήσια μεταβολή είναι -0,1%, ενώ τη 
δεύτερη είναι -1,6%. Επομένως, τη δεύτερη υποπερίοδο υπάρχει μία 
εντονότερη τάση μείωσης της συμμετοχής του ΕΦΚ στα καπνικά προϊό-
ντα στα συνολικά έσοδα από τους ΕΦΚ, σε σύγκριση με την προ κρί-
σης περίοδο.

Επίσης, εξετάζεται η συμμετοχή των εσόδων από τους ΕΦΚ στα κα-
πνικά προϊόντα στα ΦΕ (Διάγραμμα 4.4), η οποία κυμαίνεται μεταξύ 5,2% 
το 2009 και 6,2% το 2011. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι και η χαμη-
λότερη και η υψηλότερη τιμή παρατηρήθηκαν τα τρία πρώτα χρόνια της 
δεύτερης υποπεριόδου, δηλαδή την περίοδο της οικονομικής κρίσης. 
Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των συνολικών εσόδων από την επιβολή 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.4
Συμμετοχή των εσόδων από τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα  

στα φορολογικά έσοδα

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, υπολογισμοί από τους συγγραφείς.

ΕΦΚ στα ΦΕ κυμαίνεται μεταξύ 11,9% το 2006 και 17,7% το 2010 για την 
ίδια περίοδο (2000-2016). Η μέση συμμετοχή των εσόδων από τον ΕΦΚ 
στα καπνικά προϊόντα στα ΦΕ παραμένει ουσιαστικά σταθερή στο 5,6% 
και τις δύο υποπεριόδους, το οποίο αντικατοπτρίζεται και στη μέση ετή-
σια μεταβολή, καθώς την πρώτη υποπερίοδο (2001-2008) είναι -0,4% και 
τη δεύτερη υποπερίοδο (2009-2016) είναι 0,1%. Η μέση συμμετοχή των 
συνολικών εσόδων από ΕΦΚ στα ΦΕ την περίοδο 2000-2008 είναι 12,7% 
(μέση ετήσια μεταβολή -0,2%, την περίοδο 2001-2008), ενώ την περίο-
δο 2009-2016 είναι 15,8% (μέση ετήσια μεταβολή 2,4%). Επομένως, ενώ 
η συμμετοχή των εσόδων από τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα στα ΦΕ 
παραμένει σχετικά σταθερή κατά τη διάρκεια των δύο υποπεριόδων, η 
συμμετοχή των συνολικών εσόδων από τους ΕΦΚ φαίνεται να αυξάνεται 
τη δεύτερη υποπερίοδο.

4.2.2.  Έσοδα από τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα στην ΕE

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται τα έσοδα από τους ΕΦΚ στα καπνι-
κά προϊόντα ως ποσοστό του ΑΕΠ, στα κράτη-μέλη της ΕΕ την περίο-
δο 2008-2016, με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.5
Έσοδα από τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα ως ποσοστό του ΑΕΠ, 

στην ΕΕ
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Πηγή: European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, “Excise duty tables: 
Tax receipts – Manufactured Tobacco”, 2017. Eurostat Database, “Gross domestic product at market 
prices, in current prices” (accessed September 2017). Επεξεργασία στοιχείων από τους συγγραφείς.

Σημείωση: * Τα έσοδα αφορούν το 2015 και το 2008. ** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα έσοδα για το 
2008.

Επιτροπή.77/78 Όπως παρουσιάζεται και στο Διάγραμμα 4.5 παρατηρού-
νται σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών. Για παράδειγμα, 
το 2016, στη Βουλγαρία τα έσοδα από τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊό-
ντα αγγίζουν το 2,49% του ΑΕΠ, ενώ στη Γερμανία το 0,39% του ΑΕΠ. 
Η  Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση, καθώς τα έσοδα από τους ΕΦΚ 
στα καπνικά προϊόντα το 2016 αντιστοιχούν στο 1,42% του ΑΕΠ, ενώ ο 
ευρωπαϊκός μέσος όρος (για τα 24 κράτη-μέλη για το οποία υπάρχουν 
διαθέσιμα στοιχεία για το 2016) είναι 0,9%. 

77  European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, “Excise duty 
tables: Tax receipts – Manufactured Tobacco”, 2017.
78  Τα έσοδα από τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα σε ευρώ, στα κράτη-μέλη της ΕΕ, πα-
ρουσιάζονται στο Παράρτημα Β.
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Σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχουν ξεκάθαρες τάσεις μεταξύ των 
κρατών-μελών αναφορικά με τη μεταβολή των εσόδων από τους ΕΦΚ 
στα καπνικά προϊόντα ως ποσοστού του ΑΕΠ την περίοδο 2009-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2
Οι μέσοι ρυθμοί μεταβολής των εσόδων από τους ΕΦΚ  

στα καπνικά προϊόντα ως ποσοστό του ΑΕΠ, για τα κράτη-μέλη  
της ΕΕ, για την περίοδο 2009-2016

Χώρα Ρυθμός μεταβολής Χώρα Ρυθμός μεταβολής

Βέλγιο 2,0% Λιθουανία 2,8%

Βουλγαρία 1,0% Λουξεμβούργο -3,1%

Τσεχία 3,5% Ουγγαρία -0,5%

Δανία* -0,2% Μάλτα -1,6%

Γερμανία -3,7% Ολλανδία* -1,2%

Εσθονία 7,3% Αυστρία 0,9%

Ελλάδα 4,3% Πολωνία 0,0%

Ισπανία -0,4% Πορτογαλία 2,2%

Γαλλία 0,5% Ρουμανία 6,8%

Κροατία** 5,9% Σλοβενία 1,7%

Ιρλανδία -5,0% Σλοβακία 5,0%

Ιταλία 0,1% Φινλανδία 4,6%

Κύπρος 0,0% Σουηδία* -1,6%

Λετονία -1,1% Ην. Βασίλειο* -1,9%

Πηγή: European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, “Excise duty tables: 
Tax receipts – Manufactured Tobacco”, 2017. Eurostat Database, “Gross domestic product at market 
prices, in current prices” (accessed September 2017). Επεξεργασία στοιχείων από τους συγγραφείς.

Σημείωση: * Τα έσοδα αφορούν την περίοδο 2009-2015. ** Τα έσοδα αφορούν την περίοδο 2014-
2016.
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(Πίνακας 4.2).79 Σε 15 κράτη-μέλη καταγράφεται μέση ετήσια αύξηση 
των εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ, η οποία κυμαίνεται από 0,1% στην 
Ιταλία μέχρι 7,3% στην Εσθονία. Σε δύο κράτη-μέλη, η μέση ετήσια μετα-
βολή είναι σχεδόν μηδενική (Πολωνία και Κύπρος), ενώ στα υπόλοιπα 11 
κράτη-μέλη είναι αρνητική και κυμαίνεται μεταξύ -5% στην Ιρλανδία έως 
-0,2% στη Δανία (για τη Δανία, περίοδος 2009-2015). Αξίζει ίσως να ση-
μειωθεί ότι η μείωση που παρατηρείται στον ρυθμό μεταβολής των εσό-
δων ως ποσοστού του ΑΕΠ στην Ιρλανδία οφείλεται κυρίως στη μεγάλη 
αύξηση του ΑΕΠ της χώρας την περίοδο 2014-2016 και όχι τόσο στη μεί-
ωση των εσόδων από τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα. Την ίδια περίοδο 
στην Ελλάδα παρατηρήθηκε ο έκτος μεγαλύτερος μέσος ετήσιος ρυθ-
μός μεταβολής των εσόδων από τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα ως πο-
σοστού του ΑΕΠ, της τάξης του 4,3%.

4.3.   Ανάλυση των εσόδων από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα 
ποτά

4.3.1. Έσοδα από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα

Όπως κατέδειξε η ανάλυση του προηγούμενου κεφαλαίου, τα έσο-
δα από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά προέρχονται από τη φορολό-
γηση των οινοπνευματωδών ποτών, των ενδιάμεσων προϊόντων (παρου-
σιάζεται το άθροισμα των εσόδων από τους ΕΦΚ στα δύο αυτά προϊό-
ντα), της μπίρας και από το 2016 και από τη φορολόγηση του κρασιού. 
Το 2000 τα έσοδα από την επιβολή ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά αγγίζουν 
τα 253€ εκατ., ενώ το 2016 πλησιάζουν τα 460€ εκατ., αυξάνονται δηλα-
δή κατά 81,6% (Διάγραμμα 4.6). Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 4.7, τα 
έσοδα από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά αυξάνονται συνεχώς από το 
2001 μέχρι και το 2006. Το 2007 παρατηρείται μία μικρή μείωση της τά-
ξης του -1%, χωρίς να μεσολαβεί κάποια μεταβολή στους συντελεστές 
των ΕΦΚ. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση των εσόδων από τους ΕΦΚ 

79  Για την Ολλανδία, τη Δανία, το Ην. Βασίλειο και τη Σουηδία το υπό εξέταση διάστημα 
είναι τα έτη 2009-2015, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το 2016. Ενώ για την 
Κροατία το υπό εξέταση διάστημα είναι τα έτη 2014-2016, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσι-
μα στοιχεία για την περίοδο πριν το 2013.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.6
Έσοδα από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά, σε εκατ. €  

(τρέχουσες τιμές)
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Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.7
Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των εσόδων από τους ΕΦΚ  

στα αλκοολούχα ποτά (σύνολο), στην μπίρα και στα οινοπνευματώδη 
ποτά και τα ενδιάμεσα προϊόντα
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Οινοπνευµατώδη ποτά και ενδιάµεσα προϊόντα Μπίρα Αλκοολούχα ποτά

Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, υπολογισμοί από τους συγγραφείς.

Σημείωση: Με γαλάζιο έχουν σημειωθεί τα έτη που πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στους συντελε-
στές ΕΦΚ στα οινοπνευματώδη ποτά και τα ενδιάμεσα προϊόντα, με πράσινο τα έτη που πραγμα-
τοποιήθηκαν αλλαγές σε όλους τους συντελεστές ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά και με πορτοκαλί το 
έτος που πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στον συντελεστή ΕΦΚ της μπίρας.
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στα οινοπνευματώδη ποτά και τα ενδιάμεσα προϊόντα. Από το 2008 μέ-
χρι και το 2010 τα έσοδα αυξάνονται και ειδικά το 2010 τα έσοδα αυξά-
νονται κατά 31% (στη συνέχεια θα ερμηνευτούν τα βασικά αίτια της αύ-
ξησης αυτής). Από το 2011 και μέχρι το 2015 τα έσοδα μειώνονται συνε-
χώς, ενώ το 2016 παρατηρείται η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση κατά τη 
διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου ύψους 21,5%. Η μέση ετήσια με-
ταβολή της περιόδου 2001-2016 είναι 4,24%. Εξετάζοντας τις δύο υπο-
περιόδους 2001-2008 και 2009-2016, παρατηρείται ότι ο μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής δεν διαφέρει σημαντικά, καθώς την πρώτη υποπερί-
οδο είναι 3,91%, ενώ τη δεύτερη 4,56%.

Τα έσοδα από τους ΕΦΚ στα οινοπνευματώδη ποτά και τα ενδιά-
μεσα προϊόντα αυξάνονται από το 2001 μέχρι και το 2010, με εξαίρε-
ση το 2007, οπότε και παρατηρείται μείωση 2,4%, ενώ από το 2011 μέ-
χρι και το 2015 τα έσοδα μειώνονται συνεχώς. Το 2016 τα έσοδα αυξά-
νονται κατά 3,2%. Η μεγαλύτερη αύξηση των εσόδων από τους ΕΦΚ στα 
οινοπνευματώδη ποτά και τα ενδιάμεσα προϊόντα παρατηρείται το 2010 
(21,6%), όταν τον Μάιο εκείνης της χρονιάς ο συντελεστής ΕΦΚ για την 
αιθυλική αλκοόλη αυξάνεται κατά 87%, από 1.308€ φτάνει τα 2.450€,80 
ενώ για τα ενδιάμεσα προϊόντα αυξάνεται κατά 89%, από 54€ φτάνει τα 
102 ευρώ.81 Η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση κατά τη διάρκεια της εξετα-
ζόμενης περιόδου παρατηρείται το 2005, οπότε τα έσοδα αυξάνονται 
κατά 11,4%. Το έτος εκείνο ο συντελεστής ΕΦΚ στα οινοπνευματώδη 
ποτά αυξάνεται κατά 20%, από 908€ στα 1.090€,82 ενώ για τα ενδιάμε-
σα προϊόντα μένει σταθερός. Σημειώνεται ότι από το 2010 και ύστερα οι 
συντελεστές ΕΦΚ για την αιθυλική αλκοόλη και τα ενδιάμεσα προϊόντα 
μένουν σταθεροί, επομένως οι όποιες μεταβολές στα έσοδα δεν οφείλο-
νται σε αλλαγές στους συντελεστές του ΕΦΚ. Η μέση ετήσια μεταβολή 
των εσόδων από τους ΕΦΚ στα οινοπνευματώδη ποτά και τα ενδιάμεσα 

80  Αντίστοιχη αύξηση έγινε και στον συντελεστή ΕΦΚ για το ούζο, από 654€ αυξήθηκε 
στα 1.225€.
81  Οι αλλαγές αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομι-
κής προσαρμογής με τον Νόμο 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού 
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο».
82  Αντίστοιχη αύξηση έγινε και στον συντελεστή ΕΦΚ για το ούζο, από 454€ αυξήθηκε 
στα 545€.
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προϊόντα την πρώτη υποπερίοδο (2001-2008) είναι 4,7%, και τη δεύτερη 
υποπερίοδο (2009-2016) 0,7%, ενώ για τη συνολική περίοδο (2001-2016) 
είναι 2,69%. Επομένως, γίνεται εμφανές ότι, παρά τις σημαντικές αυξή-
σεις στους συντελεστές των ΕΦΚ και κατ’ επέκταση στις τιμές των αντί-
στοιχων προϊόντων, τα έσοδα αυξήθηκαν οριακά το χρονικό διάστημα 
2009-2016. Η παρατήρηση αυτή μπορεί να αποτελεί συνδυαστικό απο-
τέλεσμα των επιδράσεων της οικονομικής κρίσης και των χαρακτηριστι-
κών της ζήτησης (π.χ. ύπαρξη στενών υποκατάστατων, ύψος ελαστικο-
τήτων ζήτησης κλπ.), ενώ σημαντικό ρόλο πιθανώς να παίζει και η ύπαρ-
ξη και το μέγεθος του λαθρεμπορίου.

Τα έσοδα από τον ΕΦΚ στην μπίρα δεν ακολουθούν αντίστοιχη πο-
ρεία με αυτή των συνολικών εσόδων. Από το 2001 έως και το 2005 τα 
έσοδα από τον ΕΦΚ στην μπίρα μειώνονται, με εξαίρεση το έτος 2002 
κατά το οποίο αυξάνονται κατά 1,4% σε σχέση με το 2001. Τα έσοδα  
αυξάνονται συνεχώς από το 2006 έως και το 2010, οπότε και παρατη-
ρείται η μεγαλύτερη αύξηση της περιόδου κατά 71,3%. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι το 2010 ο συντελεστής ΕΦΚ για την μπίρα σχεδόν διπλα-
σιάζεται και από 1,36€ φτάνει τα 2,6 ευρώ.83 Από το 2011 μέχρι και το 
2015 τα έσοδα μειώνονται, με εξαίρεση το 2013, οπότε παρατηρείται 
μία αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά της τάξης του 2,5%. 
Υπενθυμίζεται ότι, από το δεύτερο εξάμηνο του 2010 μέχρι και το 2015, 
ο συντελεστής ΕΦΚ παραμένει σταθερός. Η δεύτερη μεγαλύτερη αύ-
ξηση των εσόδων από τον ΕΦΚ στην μπίρα παρατηρείται το 2016, με 
τα έσοδα αυξάνονται κατά 46,2%, ενώ την ίδια χρονιά ο συντελεστής 
ΕΦΚ στην μπίρα αυξάνεται κατά 92% και από 2,6€ φτάνει τα 5 ευρώ.84 
Η μέση ετήσια μεταβολή των εσόδων από τον ΕΦΚ στην μπίρα για τη 
συνολική υπό εξέταση περίοδο (2001-2016) είναι 7,5%. Την πρώτη υπο-
περίοδο (2001-2008) είναι 1,2%, ενώ τη δεύτερη υποπερίοδο (2009-
2016) είναι 13,9%. Παρατηρείται λοιπόν άνοδος στα έσοδα από τον 
ΕΦΚ στην μπίρα, σε μία περίοδο σημαντικών αυξήσεων στον συντε-

83  Και αυτή η αλλαγή πραγματοποιήθηκε με τον Νόμο 3845/2010.
84  Η αλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής 
προσαρμογής με τον Νόμο 4346/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της 
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες δια-
τάξεις».



135

Έσοδα από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα…

λεστή του ΕΦΚ και έντονης μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Το 
γεγονός αυτό αποτελεί πιθανή ένδειξη της σχετικής ανελαστικότητας 
της μπίρας και ενδεχομένως της απουσίας στενών υποκατάστατων, σε 
συνδυασμό με την πιθανή λειτουργία της μπίρας ως υποκατάστατου 
άλλων αλκοολούχων ποτών.

Σύνθεση των εσόδων από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά

Στη συνέχεια εξετάζεται η σύνθεση των εσόδων από τους ΕΦΚ στα 
αλκοολούχα ποτά ανά κατηγορία ποτού. Το μεγαλύτερο μέρος των εσό-
δων από την επιβολή ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά προέρχεται από τη φο-
ρολόγηση των οινοπνευματωδών ποτών και των ενδιάμεσων προϊόντων 
(Διάγραμμα 4.8). Διαχρονικά, το μερίδιο των οινοπνευματωδών ποτών 
και των ενδιάμεσων προϊόντων στα έσοδα από τους ΕΦΚ στα αλκοολού-
χα ποτά κυμαίνεται μεταξύ 72%-82%, την περίοδο 2000-2015. Το 2016 
παρατηρείται μία σημαντική μείωση του μεριδίου των οινοπνευματωδών 
ποτών και των ενδιάμεσων προϊόντων στα έσοδα από τους ΕΦΚ στα αλκο-
ολούχα ποτά, το οποίο αντιστοιχεί στο 61,2%, ενώ κατ’ αντιστοιχία αυξάνει

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.8
Σύνθεση των εσόδων από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά

Οινοπνευµατώδη ποτά και ενδιάµεσα προϊόντα Μπίρα Κρασί

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, υπολογισμοί από τους συγγραφείς.



136

Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα…

σημαντικά το μερίδιο της μπίρας, το οποίο φτάνει το 33,7%, και για πρώ-
τη χρονιά το κράτος εισπράττει έσοδα από την επιβολή ΕΦΚ στο κρασί, 
τα οποία αντιστοιχούν στο 5,1% των συνολικών εσόδων από τους ΕΦΚ 
στα αλκοολούχα ποτά. Επιπροσθέτως, παρατηρείται ότι η μέση ετήσια 
συμμετοχή των οινοπνευματωδών ποτών και των ενδιάμεσων προϊόντων 
στα έσοδα από την επιβολή ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά για την πρώτη 
υποπερίοδο (2000-2008) είναι 79,6%, ενώ τη δεύτερη υποπερίοδο (2009-
2016) είναι 72,7%. Φαίνεται, επομένως, να υπάρχει μία μείωση της συμ-
μετοχής των οινοπνευματωδών ποτών και των ενδιάμεσων προϊόντων 
στα έσοδα από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά. Το γεγονός αυτό γίνε-
ται εμφανές αν εξεταστεί και η μέση ετήσια μεταβολή του μεριδίου των 
οινοπνευματωδών ποτών και των ενδιάμεσων προϊόντων, η οποία την 
πρώτη υποπερίοδο είναι 0,8%, ενώ τη δεύτερη είναι -3,3%. Όπως είναι 
αναμενόμενο, το αντίθετο φαινόμενο παρατηρείται στο μερίδιο της μπί-
ρας στα έσοδα από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά, όπου το μέσο με-
ρίδιο είναι 20,4% την πρώτη υποπερίοδο και 26,7% τη δεύτερη, ενώ η 
μέση ετήσια μεταβολή του μεριδίου της μπίρας είναι -2,5% την πρώτη 
υποπερίοδο και 7,8% τη δεύτερη. 

Συνοψίζοντας, τη δεύτερη υποπερίοδο (2009-2016) η συμμετοχή των 
οινοπνευματωδών ποτών και των ενδιάμεσων προϊόντων στα συνολικά 
έσοδα από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά μειώνεται, ενώ της μπίρας 
αυξάνεται. Σε συνδυασμό και με την πορεία των εισοδημάτων, το γε-
γονός αυτό μπορεί να σχετίζεται, μεταξύ άλλων, με δύο παράγοντες: 
τις μεταβολές στους συντελεστές των ΕΦΚ και τις ελαστικότητες ως 
προς τις τιμές. Υπενθυμίζεται ότι οι συντελεστές ΕΦΚ αυξήθηκαν δρα-
ματικά και για τις τρεις κατηγορίες προϊόντων την περίοδο αυτή. Ο συ-
ντελεστής ΕΦΚ των οινοπνευματωδών ποτών αυξήθηκε κατά 125% (από 
1.090€ το 2008 έφτασε τα 2.450€ το 2016) και των ενδιάμεσων προϊό-
ντων κατά 127% (από 45€ το 2008 σε 102€ το 2016), ενώ ο συντελεστής 
ΕΦΚ της μπίρας αυξήθηκε ακόμα περισσότερο, κατά 342% (από 1,13€ 
το 2008 έφτασε τα 5€ το 2016). Επίσης, ενδεχομένως η ζήτηση για μπί-
ρα να είναι λιγότερο ελαστική ως προς την τιμή σε σχέση με τη ζήτηση 
για τα ποτά που ανήκουν στην κατηγορία των οινοπνευματωδών ποτών 
και των ενδιάμεσων προϊόντων.
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Συμμετοχή των ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά στα συνολικά έσοδα  
από τους ΕΦΚ και τα ΦΕ

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η συμμετοχή των ΕΦΚ στα αλκοολούχα 
ποτά στα συνολικά έσοδα από τους ΕΦΚ και τα ΦΕ. Τα έσοδα από τους 
ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά έχουν σημαντικά μικρότερη συμμετοχή στα 
συνολικά έσοδα από τους ΕΦΚ, σε σύγκριση με τις άλλες δύο βασικές 
κατηγορίες προϊόντων στα οποία εφαρμόζονται ΕΦΚ: τα προϊόντα κα-
πνού και τα ενεργειακά προϊόντα. Η συμμετοχή των ΕΦΚ στα αλκοο-
λούχα ποτά στα συνολικά έσοδα από τους ΕΦΚ την υπό εξέταση περίο-
δο (2000-2016) κυμαίνεται μεταξύ 5,1% το 2009 και 6,5% το 2016, όπως 
φαίνεται και στο Διάγραμμα 4.9. Η μέση συμμετοχή των ΕΦΚ στα αλ-
κοολούχα ποτά δεν παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των 
δύο υποπεριόδων που εξετάζουμε, την πρώτη υποπερίοδο (2000-2008) 
είναι 5,8%, ενώ τη δεύτερη (2009-2016) 5,6%. Από την άλλη πλευρά, το 
πρόσημο της μέσης ετήσιας μεταβολής της συμμετοχής των εσόδων 
από ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά διαφέρει μεταξύ των δύο υποπεριόδων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.9
Συμμετοχή των εσόδων από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά  

στα συνολικά έσοδα από τους ΕΦΚ

Οινοπνευµατώδη ποτά και ενδιάµεσα προϊόντα Μπίρα Κρασί
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Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, υπολογισμοί από τους συγγραφείς.
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Η μέση ετήσια μεταβολή την πρώτη υποπερίοδο (2001-2008) είναι -1,6%, 
ενώ τη δεύτερη (2009-2016) είναι 3%. Επομένως, τη δεύτερη υποπερίο-
δο υπάρχει μία τάση αύξησης της συμμετοχής των ΕΦΚ στα αλκοολού-
χα ποτά στα συνολικά έσοδα από τους ΕΦΚ, σε σύγκριση με την προ κρί-
σης περίοδο.

Τέλος, εξετάζεται η συμμετοχή των εσόδων από τους ΕΦΚ στα αλκο-
ολούχα ποτά στα ΦΕ (Διάγραμμα 4.10), η οποία είναι πολύ περιορισμένη 
και κυμαίνεται μεταξύ 0,66% το 2007 και 0,97% το 2016. Η μέση συμμε-
τοχή των ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά την περίοδο 2000-2008 είναι 0,73% 
(μέση ετήσια μεταβολή -1,9%, την περίοδο 2001-2008), ενώ την περίο-
δο 2009-2016 είναι 0,88% (μέση ετήσια μεταβολή 5,2%). Υπενθυμίζεται 
ότι η μέση συμμετοχή των συνολικών εσόδων από ΕΦΚ στα ΦΕ την πε-
ρίοδο 2000-2008 είναι 12,7% (μέση ετήσια μεταβολή -0,2%, την περίοδο 
2001-2008), ενώ την περίοδο 2009-2016 είναι 15,8% (μέση ετήσια μετα-
βολή 2,4%). Υπάρχει επομένως τη δεύτερη υποπερίοδο μία τάση αύξη-
σης της συμμετοχής στα ΦΕ τόσο των εσόδων από τους ΕΦΚ στα αλκο-
ολούχα ποτά όσο και των συνολικών εσόδων από ΕΦΚ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.10
Συμμετοχή των εσόδων από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά  

στα συνολικά έσοδα από φόρους
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Οινοπνευµατώδη ποτά και ενδιάµεσα προϊόντα Μπίρα

Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, υπολογισμοί από τους συγγραφείς.

Σημείωση: Το μερίδιο του κρασιού δεν εμφανίζεται, καθώς είναι αμελητέο (0,05%).



139

Έσοδα από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα…

4.3.2.  Έσοδα από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά στην ΕE

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται τα έσοδα από τους ΕΦΚ στα αλκο-
ολούχα ποτά ως ποσοστό του ΑΕΠ, στα κράτη-μέλη της ΕΕ την περίο-
δο 2008-2016 με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή.85/86 Τα έσοδα από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά διαφέ-
ρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, όπως φαίνεται και 
στο Διά γραμμα 4.11. Για παράδειγμα, στην Εσθονία τα έσοδα από τους 
ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά αγγίζουν το 1,12% του ΑΕΠ, ενώ στην Ιταλία 
το 0,08% του ΑΕΠ, το 2016. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 13η θέση, καθώς 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.11
Έσοδα από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
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Πηγή: European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, “Excise duty tables: 
Tax receipts – Alcoholic beverages”, 2017. Eurostat Database, Gross domestic product at market prices, 
in current prices (αντλήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2017). Επεξεργασία στοιχείων από τους συγγραφείς.

Σημείωση: * Τα έσοδα αφορούν το 2015 και το 2008. ** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα έσοδα για το 
2008.

85  European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, “Excise duty 
tables: Tax receipts – Alcoholic beverages”, July 2017.
86  Τα έσοδα από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά σε ευρώ, στα κράτη-μέλη της ΕΕ, πα-
ρουσιάζονται στο Παράρτημα Β.
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τα έσοδα από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά, το 2016 αντιστοιχούν 
στο 0,26% του ΑΕΠ, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος (για τα 25 κράτη- 
μέλη για το οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το 2016) είναι 
0,32%.

Σε γενικές γραμμές, όπως και με την περίπτωση των καπνικών προϊό-
ντων, δεν υπάρχουν ξεκάθαρες τάσεις μεταξύ των κρατών-μελών αναφο-
ρικά με τη μεταβολή των εσόδων από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3
Οι μέσοι ρυθμοί μεταβολής των εσόδων από τους ΕΦΚ  

στα αλκοολούχα ποτά ως ποσοστό του ΑΕΠ, για τα κράτη-μέλη της ΕΕ, 
για την περίοδο 2009-2016

Χώρα Ρυθμός μεταβολής Χώρα Ρυθμός μεταβολής

Βέλγιο 2,0% Λιθουανία -3,5%

Βουλγαρία 1,8% Λουξεμβούργο 2,1%

Τσεχία -0,1% Ουγγαρία -0,7%

Δανία* 0,9% Μάλτα 0,6%

Γερμανία -3,0% Ολλανδία* 1,8%

Εσθονία 2,5% Αυστρία -0,2%

Ιρλανδία -2,5% Πολωνία -1,3%

Ελλάδα 9,7% Πορτογαλία -0,2%

Ισπανία -1,0% Ρουμανία -4,8%

Γαλλία 2,1% Σλοβενία 3,8%

Κροατία** 2,7% Σλοβακία -2,0%

Ιταλία 3,1% Φινλανδία 0,6%

Κύπρος 4,2% Σουηδία* -0,1%

Λετονία 2,1% Ην. Βασίλειο -0,8%

Σημείωση: * Τα έσοδα αφορούν την περίοδο 2009-2015. ** Τα έσοδα αφορούν την περίοδο 2014-

2016.
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ως ποσοστό του ΑΕΠ την περίοδο 2009-2016.87 Σε 15 κράτη μέλη κατα-
γράφεται θετική μέση ετήσια μεταβολή των εσόδων, η οποία κυμαίνε-
ται από 0,6% στη Μάλτα και τη Φινλανδία μέχρι 9,7% στην Ελλάδα. Ενώ 
σε 13 κράτη-μέλη η μέση ετήσια μεταβολή είναι αρνητική και κυμαίνεται 
από -0,1% στην Τσεχία και τη Σουηδία (για τη Σουηδία, περίοδος 2009-
2015) μέχρι -4,8% στην Ρουμανία (Πίνακας 4.3).

4.4.  Σύνοψη

Στη βάση της ως άνω ανάλυσης καταλήγουμε σε ιδιαίτερα χρήσιμα 
συμπεράσματα. Σε ό,τι αφορά τα έσοδα από τους ΕΦΚ στα καπνικά προ-
ϊόντα, την περίοδο 2000-2016, παρατηρείται μία τάση αύξησης των εσό-
δων. Αν όμως αναλυθεί η πορεία των εσόδων κατά τη διάρκεια των δύο 
υποπεριόδων που εξετάστηκαν, παρατηρείται ότι την πρώτη υποπερί-
οδο (2000-2008) τα έσοδα αυξάνονται κατά μέσο όρο, ενώ τη δεύτερη 
υποπερίοδο (2009-2016) τα έσοδα μειώνονται. Η διαφορά αυτή μπορεί 
να σχετίζεται τόσο με τις σημαντικές αλλαγές στους συντελεστές των 
ΕΦΚ που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα αυτό, όσο και με τις επιπτώ-
σεις της οικονομικής κρίσης στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών 
αλλά και με την άνοδο του λαθρεμπορίου. Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος 
που εξετάζεται χαρακτηρίζεται από συνεχείς μεταβολές στους συντε-
λεστές ΕΦΚ των τσιγάρων (από τα οποία προέρχεται και το μεγαλύτε-
ρο μέρος των εσόδων από τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα). Επίσης, ιδι-
αίτερα κρίσιμη ήταν η μεταβολή που πραγματοποιήθηκε το 2013 στους 
συντελεστές ΕΦΚ τόσο των τσιγάρων όσο και του καπνού, η οποία ου-
σιαστικά άλλαξε τη δομή του φορολογικού συστήματος μετατοπίζοντας 
το βάρος από τον αναλογικό συντελεστή στον πάγιο. 

Αναφορικά με τα έσοδα από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά κατά τη 
διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου (2000-2016), παρατηρείται μία τάση 
αύξησης των εσόδων. Οι αυξήσεις αυτές μπορούν ενδεχομένως να συν-

87  Για την Ολλανδία, τη Δανία και τη Σουηδία το υπό εξέταση διάστημα είναι 2009-2015, 
καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το 2016. Ενώ για την Κροατία το υπό εξέτα-
ση διάστημα είναι 2014-2016, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την περίοδο 
πριν το 2013.
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δεθούν και με τις σημαντικές αυξήσεις στους συντελεστές ΕΦΚ στα αλ-
κοολούχα ποτά, τόσο στα οινοπνευματώδη ποτά και τα ενδιάμεσα προ-
ϊόντα, όσο και στην μπίρα, που έχουν πραγματοποιηθεί τη συγκεκριμέ-
νη χρονική περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα από τη φορολόγη-
ση των οινοπνευματωδών ποτών και των ενδιάμεσων προϊόντων παρου-
σίασαν σχετικά μικρή αύξηση, ενώ αντίθετα τα έσοδα από τη φορολόγη-
ση της μπίρας αυξήθηκαν σημαντικά. Συνεπώς, δεν προκαλεί εντύπωση 
το γεγονός ότι, αν και τα έσοδα από τον ΕΦΚ στα οινοπνευματώδη ποτά 
και τα ενδιάμεσα προϊόντα αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των συ-
νολικών εσόδων από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά, το ποσοστό αυτό 
μειώνεται, ενώ αντίθετα η συμμετοχή των εσόδων από τον ΕΦΚ στην μπί-
ρα αυξάνεται. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποτελεί μία ένδειξη ότι η ζή-
τηση για μπίρα είναι περισσότερο ανελαστική σε σύγκριση με τη ζήτη-
ση για οινοπνευματώδη ποτά και ενδιάμεσα προϊόντα, με την έννοια ότι 
οι αυξήσεις των τιμών που προκλήθηκαν από τις αυξήσεις του συντελε-
στή του ΕΦΚ στην μπίρα επηρέασαν συγκριτικά λιγότερο την κατανάλω-
ση μπίρας και κατ’ επέκταση τα έσοδα από τον ΕΦΚ στην μπίρα σε σύ-
γκριση με τα οινοπνευματώδη ποτά. 

Στο πλαίσιο της ΕΕ αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα από τους ΕΦΚ 
στα καπνικά προϊόντα αλλά και στα αλκοολούχα ποτά, ως ποσοστό του 
ΑΕΠ, διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, ενώ δεν 
φαίνεται να υπάρχουν ξεκάθαρες τάσεις αύξησης ή μείωσης των εσό-
δων. Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση (ανάμεσα στα 24 κράτη- 
μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το 2016) σε ό,τι 
αφορά τα έσοδα από τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα το 2016, τα 
οποία αντιστοιχούν στο 1,42% του ΑΕΠ, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος 
όρος είναι 0,9%. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα έσοδα από τους ΕΦΚ στα 
αλκοολούχα ποτά η Ελλάδα βρίσκεται στην 13η θέση (ανάμεσα στα 25 
κράτη-μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το 2016), 
τα οποία αντιστοιχούν στο 0,26% του ΑΕΠ, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος 
όρος είναι 0,32%. Συνολικά οι δύο αυτές κατηγορίες εσόδων αποτε-
λούν το 1,68% του ΑΕΠ, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 1,22%. 
Συνεπώς, κατά τη διαδικασία επιλογής των σχετικών φορολογικών συ-
ντελεστών και την αξιολόγηση των ενδεχόμενων δυνατοτήτων ενίσχυ-
σης των φορολογικών εσόδων, οι ασκούντες τη φορολογική πολιτι-
κή είναι σημαντικό να λάβουν υπόψη τους, ειδικά σε ότι αφορά τα κα-
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πνικά προϊόντα, τους όποιους περιορισμούς που απορρέουν από τις 
ισχύουσες τάξεις μεγέθους και το ότι η επιβάρυνση στην Ελλάδα βρί-
σκεται ήδη σε ένα υψηλό επίπεδο συγκριτικά με τα υπόλοιπα κράτη- 
μέλη της ΕΕ.88 Θα πρέπει, όμως, να σημειωθεί ό,τι η φορολογική πο-
λιτική που αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα εξυπηρετεί τόσο τα δη-
μόσια έσοδα όσο και τους στόχους που τίθενται από τις πολιτικές για 
την υγεία.

88  Ευχαριστούμε τον ανώνυμο κριτή για τις σχετικές επισημάνσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

5.1.  Εισαγωγή

Οι έννοιες της ελαστικότητας και της ευαισθησίας αφορούν, εν γένει, 
τον βαθμό ανταπόκρισης ενός μεγέθους σε μεταβολές που παρατηρού-
νται σε έναν από τους προσδιοριστικούς του παράγοντες. Συνεπώς, τα 
σχετικά μέτρα ανταπόκρισης είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα τόσο για τις επι-
χειρήσεις, όσο και για την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής 
πολιτικής (συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών των ΕΦΚ), των πολιτι-
κών για την υγεία, κλπ. Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί το θεωρη-
τικό πλαίσιο για τις έννοιες που σχετίζονται με τις ελαστικότητες ζήτη-
σης και την ευαισθησία των φορολογικών εσόδων που πραγματεύεται η 
παρούσα μελέτη. Αρχικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο για τον 
προσδιορισμό των ελαστικοτήτων ζήτησης ως προς την τιμή και το εισό-
δημα. Στη συνέχεια, αναλύεται η θεωρία πίσω από τις έννοιες της ελα-
στικότητας και της τάσης μεταβολής των φορολογικών εσόδων. 

5.2.  Ελαστικότητες ζήτησης

Κεντρικές επιμέρους έννοιες της ελαστικότητας ζήτησης είναι η ελα-
στικότητα ως προς την ιδία τιμή ή ως προς τις τιμές άλλων αγαθών 
(σταυροειδείς ελαστικότητες) και η εισοδηματική ελαστικότητα, το θεω-
ρητικό πλαίσιο των οποίων αναλύεται στις επόμενες ενότητες.89 

89  Για την ενίσχυση του θεωρητικού πλαισίου αναφορικά με τις ελαστικότητες ζήτησης 
για τα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά, που αφορούν εν γένει την εθιστική 
ζήτηση, το Παράρτημα Γ παρουσιάζει το σχετικό ευρύτερο βιβλιογραφικό πλαίσιο με 
μια γενική αναφορά στα οικονομικά του εθισμού και ειδική αναφορά στη μυωπική και 
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5.2.1.  Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή 

Μια από τις βασικότερες έννοιες της οικονομικής θεωρίας είναι η 
ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, η οποία αποτυπώνει την αντί-
δραση της ζήτησης στις μεταβολές της τιμής. Η καμπύλη ζήτησης περι-
γράφει την κατά βάση αρνητική σχέση που υπάρχει μεταξύ ζητούμενης 
ποσότητας και τιμής ενός αγαθού (νόμος της ζήτησης) και η ελαστικό-
τητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι ο λόγος της ποσοστιαίας μεταβο-
λής της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού προς την ποσοστιαία με-
ταβολή της τιμής του. Η μαθηματική έκφραση της ελαστικότητας (e) εί-
ναι η ακόλουθη:

 
∆
∆
Q Q

e –
P P

�  (5.1)

όπου, P είναι η τιμή, Q είναι η ζητούμενη ποσότητα, ΔP είναι η μεταβολή 
της τιμής και ΔQ είναι η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας.

Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή επηρεάζεται από δύο απο-
τελέσματα μιας μεταβολής της τιμής: το αποτέλεσμα εισοδήματος και 
το αποτέλεσμα υποκατάστασης (Laffer, 2014). Το αποτέλεσμα εισοδή-
ματος προκύπτει λόγω της μεταβολής της τιμής ενός αγαθού, η οποία 
οδηγεί σε μεταβολή της πραγματικής αγοραστικής δύναμης των εισο-
δημάτων των καταναλωτών. Το αποτέλεσμα υποκατάστασης προκύπτει 
όταν μεταβάλλεται η σχετική τιμή ενός αγαθού, δηλαδή η τιμή του σε 
σχέση με τα υπόλοιπα αγαθά. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των 
υποκατάστατων αγαθών και όσο πιο ομοιογενή είναι αυτά μεταξύ τους, 
τόσο μεγαλύτερο είναι και το αποτέλεσμα υποκατάστασης, συνεπώς και 
η ελαστικότητα ως προς την τιμή του ίδιου του αγαθού.

Η χρησιμότητα της έννοιας της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την 
τιμή ενός αγαθού αφορά τον προσδιορισμό της μεταβολής της συνολι-
κής κατανάλωσης ενός αγαθού καθώς μεταβάλλεται η τιμή του. Επομέ-
νως, από την πλευρά των επιχειρήσεων το ενδιαφέρον εστιάζεται στις 
επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης, ενώ από την πλευ-

την ορθολογική συμπεριφορά. Βλέπε σχετικά και το Κεφάλαιο 6 με τη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση, τη μεθοδολογική εξειδίκευση και τις οικονομετρικές εφαρμογές για τις 
εκτιμήσεις των ελαστικοτήτων της παρούσας μελέτης.
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ρά του κράτους εξετάζονται οι επιπτώσεις στα φορολογικά έσοδα του 
Δημοσίου καθώς μεταβάλλεται η τιμή ενός αγαθού, στον βαθμό που τα 
έσοδα συνδέονται με την τιμή μέσω των φόρων, αλλά και η επίπτωση 
στην κατανάλωση γενικότερα, ανάλογα με τη στόχευση που μπορεί να 
είναι, μεταξύ άλλων, η προστασία της δημόσιας υγείας.

Είναι δυνατόν, ανάλογα με τη μορφή της καμπύλης ζήτησης, η ελα-
στικότητα ως προς την τιμή να μεταβάλλεται κατά μήκος της καμπύλης 
ζήτησης και αναμένεται υψηλή ελαστικότητα σε υψηλές τιμές και χαμη-
λή ελαστικότητα σε χαμηλές τιμές (Begg et al., 2006). Όπως φαίνεται και 
στο Διάγραμμα 5.1, ιδίου μεγέθους αυξήσεις και μειώσεις της τιμής (από 
Ρ0 σε Ρ1 και από Ρ0 σε Ρ2, αντίστοιχα) έχουν ως αποτέλεσμα διαφορετι-
κού μεγέθους μεταβολές στη ζητούμενη ποσότητα (από Q0 σε Q1 και από 
Q0 σε Q2, αντίστοιχα). Αυτό μαθηματικά συμβαίνει επειδή η ίδια μεταβολή 
στην τιμή ισοδυναμεί με διαφορετικό ποσοστό επί της αρχικής τιμής ανά-
λογα με το εάν είναι υψηλή ή χαμηλή. Για να ισχύει η υπόθεση σταθερής 
ελαστικότητας ζήτησης, θα πρέπει η καμπύλη ζήτησης να έχει τέτοια μη 
γραμμική μορφή (πλην των ακραίων περιπτώσεων πλήρως ελαστικής και 
ανελαστικής ζήτησης) στην οποία κάθε ανοδική ή πτωτική μεταβολή στην 
τιμή έχει ως αποτέλεσμα ισόποση μεταβολή στην κατανάλωση.

Για την απλούστευση της μη γραμμικής σχέσης μεταξύ τιμής και πο-
σότητας, θεωρούμε ότι για πολύ μικρές μεταβολές της τιμής η ελαστι-
κότητα δεν διαφέρει σημαντικά και η καμπύλη σε αυτήν την περιοχή εί-
ναι σχεδόν ευθεία γραμμή. Στην περίπτωση της γραμμικής καμπύλης 
ζήτησης (Διάγραμμα 5.2), αν και η κλίση της ευθείας παραμένει σταθε-
ρή, η ελαστικότητα ως προς την τιμή μεταβάλλεται καθώς μεταβάλλεται 
η τιμή. Σε χαμηλότερα επίπεδα τιμής η ζήτηση είναι σχετικά ανελαστική 
λόγω του μικρότερου αποτελέσματος εισοδήματος και γίνεται πιο ελα-
στική καθώς αυξάνεται η τιμή. 

Με τους φόρους να αποτελούν τμήμα της τελικής τιμής του προϊόντος, 
ιδιαίτερη σημασία αποκτά ο μηχανισμός λειτουργίας της ζήτησης. Στα 
ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζεται γραφικά η επίδραση της επιβολής 
ενός ειδικού φόρου (σε χρηματικές μονάδες) σε ένα αγαθό (Χ), ο οποίος   
επιβάλλεται από το κράτος στον αγοραστή,90 με όλους τους άλλους 

90  Αντίστοιχη είναι η ανάλυση από την πλευρά του πωλητή.
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παράγοντες να παραμένουν σταθεροί. Υποθέτουμε ότι οι καμπύλες ζή-
τησης (D) και προσφοράς (S) είναι γραμμικές και το αρχικό σημείο ισορ-
ροπίας για το αγαθό είναι το Α (στο Διάγραμμα 5.3, iii). Με δεδομένη 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1
Η (μη γραμμική) καμπύλη ζήτησης (D)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.3
Η επίδραση της επιβολής ενός ειδικού φόρου σε ένα αγαθό
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Πηγές: Bade and Parkin (2010) και Προδρομίδης (2014).
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την αρχική καμπύλη αδιαφορίας του ατόμου (IC), η επιβολή ειδικού 
φόρου (αξίας t) μεταβάλλει τον εισοδηματικό του περιορισμό (από 
BC σε BC΄) (Διάγραμμα 5.3, i) και οδηγεί τελικά σε μετατόπιση της κα-
μπύλης ζήτησης (από D σε D΄) (Διάγραμμα 5.3, ii). Ο αγοραστής πλέ-
ον πληρώνει (PB+ t), ο πωλητής εισπράττει (PB), ενώ τα φορολογικά 
έσοδα για το κράτος δίνονται από την σκιασμένη περιοχή (QB × t) (Δι-
άγραμμα 5.3, iii). Αν και στο παραπάνω διάγραμμα ο αγοραστής και 
ο πωλητής μοιράζονται την επιβάρυνση του φόρου, στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις η επιβάρυνση μοιράζεται άνισα και μπορεί να επιβα-
ρύνει ακόμη και αποκλειστικά μία πλευρά ανάλογα με την ελαστικότητα 
ζήτησης και προσφοράς για το συγκεκριμένο αγαθό (Bade and Parkin, 
2010). Πιο συγκεκριμένα, με δεδομένη την ελαστικότητα προσφοράς,91 
ο αγοραστής πληρώνει μεγαλύτερο μέρος του φόρου όσο πιο ανελα-
στική είναι η ζήτηση, ενώ με δεδομένη την ελαστικότητα ζήτησης, ο πω-
λητής πληρώνει μεγαλύτερο μέρος του φόρου όσο πιο ανελαστική είναι 
η προσφορά. 

Γενικά, διακρίνονται αγαθά υψηλής και χαμηλής ελαστικότητας. Η ζή-
τηση είναι ελαστική εάν η ελαστικότητα ως προς την τιμή είναι μεγαλύ-
τερη της μονάδας σε απόλυτες τιμές, ανελαστική εάν η ελαστικότητα 
ως προς την τιμή είναι μικρότερη της μονάδας σε απόλυτες τιμές και 
μοναδιαία εάν η ελαστικότητα ως προς την τιμή είναι ίση με -1. Όσο πιο 
ελαστικό είναι ένα αγαθό, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίδραση των κατα-
ναλωτών στις μεταβολές της τιμής του, με αποτέλεσμα μικρές μεταβο-
λές στην τιμή να προκαλούν μεγαλύτερες μεταβολές στη ζητούμενη πο-
σότητα. Κατ’ επέκταση, όσο πιο ελαστικό είναι ένα αγαθό, τόσο μεγαλύ-
τερη θα είναι η επίδραση της μεταβολής της κατανάλωσης στα φορο-
λογικά έσοδα. Είναι εμφανές δηλαδή ότι, ενάντια στη γενική άποψη ότι 
τα κρατικά έσοδα αυξάνονται με την αύξηση των φορολογικών συντε-
λεστών, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει πάντα. Γι’ αυτό τον λόγο η έννοια της 
ελαστικότητας είναι εξαιρετικά σημαντική.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιοι είναι οι παράγοντες που καθιστούν 
τη ζήτηση για ένα αγαθό ή μια υπηρεσία ελαστική ή ανελαστική. Ο ση-

91  Η ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή αποτελεί μέτρο της ανταπόκρισης της 
προσφερόμενης ποσότητας ενός αγαθού στις μεταβολές της τιμής του, με όλους τους 
άλλους παράγοντες να παραμένουν σταθεροί (Bade and Parkin, 2010).
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μαντικότερος παράγοντας είναι η ευκολία με την οποία οι καταναλωτές 
μπορούν να υποκαταστήσουν ένα αγαθό με ένα άλλο για να καλύψουν 
την ίδια ανάγκη, συνεπώς παίζει ρόλο η διαθεσιμότητα στενών υποκα-
τάστατων αγαθών. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι όσο πιο στενά 
ορίζουμε ένα αγαθό, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ελαστικότητα ζήτησής 
του ως προς την τιμή, επειδή θα είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των διαθέ-
σιμων υποκατάστατων (Begg et al., 2006). Για παράδειγμα, μικρές μετα-
βολές στην τιμή των τσιγάρων αναμένεται, εν γένει, να έχουν μικρή επί-
δραση στην κατανάλωση. Αν όμως αυξηθεί η τιμή μόνο μιας συγκεκρι-
μένης μάρκας τσιγάρων, τότε η ελαστικότητα της συγκεκριμένης μάρ-
κας αναμένεται να είναι πολύ υψηλή, καθώς υπάρχουν πλέον φθηνότε-
ρα υποκατάστατα προϊόντα. Όταν αναφερόμαστε, λοιπόν, σε υποκατά-
στατα αγαθά, η υψηλότερη τιμή ενός αγαθού αναμένεται να αυξάνει τη 
ζήτηση για τα υποκατάστατά του. Αντιθέτως, όταν αναφερόμαστε σε 
συμπληρωματικά αγαθά, η υψηλότερη τιμή ενός αγαθού αναμένεται να 
μειώνει τη ζήτηση για τα συμπληρωματικά του αγαθά. Σημαντικός παρά-
γοντας είναι και το ποσοστό δαπάνης για το αγαθό, καθώς όσο μεγαλύ-
τερο είναι το ποσοστό της δαπάνης για την κατανάλωση του εξεταζόμε-
νου αγαθού σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα, τόσο μεγαλύτερη είναι 
και η ελαστικότητά του. Θα πρέπει, επίσης, να λαμβάνονται υπόψη και 
οι προτιμήσεις των καταναλωτών, οι οποίες προσδιορίζουν αν ένα αγα-
θό είναι απαραίτητο ή αποτελεί περιττή πολυτέλεια, η οποία μπορεί και 
να αποφευχθεί.

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει και στην εκτίμηση της σταυρο-
ειδούς ελαστικότητας ζήτησης, για να προσδιοριστεί η επίδραση των 
μεταβολών των τιμών άλλων αγαθών στη ζητούμενη ποσότητα του εξε-
ταζόμενου αγαθού, με όλους τους άλλους παράγοντες να παραμένουν 
σταθεροί. Η μαθηματική έκφραση της σταυροειδούς ελαστικότητας (ec,i) 
είναι η ακόλουθη:

 c i,

∆
∆

i i

j j

Q Q
e

P P
� �  (5.2)

όπου, Pj είναι η τιμή του αγαθού j, Qj είναι η ζητούμενη ποσότητα του 
αγαθού i, ΔPj είναι η μεταβολή της τιμής του αγαθού j και ΔQi είναι η με-
ταβολή της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού i.
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Η σταυροειδής ελαστικότητα μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνη-
τική. Θετική είναι στην περίπτωση των υποκατάστατων αγαθών, καθώς 
η μείωση της τιμής ενός υποκατάστατου αγαθού αναμένεται να προ-
καλέσει μείωση της ζητούμενης ποσότητας του εξεταζόμενου αγα-
θού. Αρνητική είναι στην περίπτωση των συμπληρωματικών αγαθών, 
καθώς η μείωση της τιμής ενός συμπληρωματικού αγαθού αναμένε-
ται να προκαλέσει αύξηση της ζητούμενης ποσότητας του εξεταζόμε-
νου αγαθού.

Η πολυδιάστατη σχέση ζητούμενης ποσότητας και τιμής, καθώς και 
η διαχρονική μεταβολή της ελαστικότητας λόγω διαθεσιμότητας αγα-
θών και μεταβολών στις οικονομικές συνθήκες και στις προτιμήσεις των 
καταναλωτών, καθιστούν την εκτίμηση της ελαστικότητας μια διαδικα-
σία η οποία απαιτεί πολλή προσοχή και περιοδική επανεκτίμηση. Επι-
πλέον, η ελαστικότητα εξαρτάται και από τον χρόνο που έχουν οι κατα-
ναλωτές στη διάθεσή τους για να αναπροσαρμόσουν τις δαπάνες τους 
όταν αλλάξουν οι τιμές. Η άμεση βραχυχρόνια αντίδραση διαφέρει από 
τη μακροχρόνια και η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή αναμένε-
ται να είναι μικρότερη βραχυχρόνια απ’ ό,τι μακροχρόνια, καθώς σε βά-
θος χρόνου υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα υποκατάστασης και ανα-
προσαρμογής των δαπανών. Ακόμη και στην περίπτωση εθιστικών αγα-
θών, όπως είναι τα καπνικά προϊόντα, ακόμη και αν δεν μειωθεί σημαντι-
κά η κατανάλωση των καπνιστών βραχυχρόνια λόγω συνήθειας, θα είναι 
λιγότεροι οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα ξεκινήσουν το κάπνισμα μακρο-
χρόνια (Bade and Parkin, 2010). Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η διάρ-
κεια της μακροχρόνιας περιόδου που απαιτείται για την πλήρη προσαρ-
μογή της κατανάλωσης στις μεταβολές της τιμής διαφέρει ανάλογα με 
το αγαθό και τον τύπο της προσαρμογής.

Γενικά, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο το ζήτημα της ζήτησης εθιστικών προ-
ϊόντων (π.χ. καπνικά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά, βλέπε σχετικά και 
το Παράρτημα Γ για τα οικονομικά του εθισμού). Η ζήτηση για εθιστικές 
ουσίες από μη χρήστες είναι ελαστική. Συνεπώς μια μετρίως υψηλότε-
ρη τιμή αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικά μικρότερο αριθμό ατόμων 
που θα δοκιμάσουν το εθιστικό αγαθό. Αντίθετα, η ζήτηση για εθιστικές 
ουσίες από χρήστες είναι σχετικά ανελαστική, δηλαδή εν γένει αναμένε-
ται μικρή μείωση της κατανάλωσης ακόμη και με σημαντική αύξηση της 
τιμής. Σύμφωνα με τους Bade and Parkin (2010), αν και οι υψηλοί φόροι 
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στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά περιορίζουν τον αριθμό 
των νέων που γίνονται χρήστες, έχουν μέτρια επίδραση στην πραγματι-
κή κατανάλωση των εθισμένων χρηστών, ιδιαίτερα όταν μπορούν να τα 
προμηθευτούν με παράνομα μέσα.

5.2.2. Εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης

Εκτός από τις επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές στην κατανάλω-
ση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίδραση της μεταβολής του 
εισοδήματος στη ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού, με όλους τους 
άλλους παράγοντες να παραμένουν σταθεροί. Η επίδραση αυτή απο-
τυπώνεται με την εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης και ορίζεται ως 
η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού προς 
την ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος (Begg et al., 2006). Η μα-
θηματική έκφραση της εισοδηματικής ελαστικότητας (eΥ) είναι η ακό-
λουθη:

 
∆
∆Y

Q Q
e

Y Y
�  (5.3)

όπου Y είναι το εισόδημα, Q είναι η ζητούμενη ποσότητα, ΔΥ είναι η με-
ταβολή του εισοδήματος και ΔQ είναι η μεταβολή της ζητούμενης πο-
σότητας.

Μια μεταβολή του εισοδήματος μετατοπίζει τον εισοδηματικό περιο-
ρισμό (από BCΑ σε BCΒ) και ο καταναλωτής μετακινείται σε νέο συνδυ-
ασμό ισορροπίας σε διαφορετική καμπύλη αδιαφορίας (από ICΑ σε ICB) 
(Διάγραμμα 5.4, i).92 Η καμπύλη Engel αποτυπώνει γραφικά τη ζήτηση 
ενός εκ των δύο αγαθών Χ και Ζ (εδώ του αγαθού Χ) συναρτήσει του ει-
σοδήματος (Υ), διατηρώντας σταθερές τις τιμές των αγαθών (Px και Pz) 
(Διάγραμμα 5.4, ii). Η κλίση της καμπύλης Engel προσδιορίζει το πρόση-
μο της εισοδηματικής ελαστικότητας.

Εάν δεν λάβουμε υπόψη το ενδεχόμενο της αποταμίευσης, μια αύξη-
ση του εισοδήματος των καταναλωτών αναμένεται να οδηγήσει σε ισο-

92  Δεν θα πρέπει, επίσης, να παραβλέπεται το γεγονός ότι, όταν μεταβάλλονται οι κα-
ταναλωτικές συνήθειες, μεταβάλλεται και η εισοδηματική ελαστικότητα (Laffer, 2014).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4
Μεταβολή του εισοδήματος
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Πηγή: Προδρομίδης (2014).

δύναμη αύξηση της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης και η εισοδη-
ματική ελαστικότητα προσδιορίζει το μέγεθος της μετατόπισης της κα-
μπύλης ζήτησης ενός αγαθού, καθώς μεταβάλλεται το εισόδημα. Παρ’ 
όλα αυτά, οι ζητούμενες ποσότητες των διαφορετικών αγαθών μετα-
βάλλονται κατά διαφορετικό ποσοστό καθώς αυξάνεται το εισόδημα 
και διακρίνονται επιμέρους κατηγορίες αγαθών. Θετική εισοδηματική 
ελαστικότητα έχουν τα κανονικά αγαθά, δηλαδή τα αγαθά για τα οποία 
μια αύξηση του εισοδήματος θα οδηγήσει σε αύξηση της ζητούμενης 
ποσότητάς τους (με όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς), ενώ 
αρνητική εισοδηματική ελαστικότητα έχουν τα κατώτερα αγαθά, δηλα-
δή τα αγαθά για τα οποία μια αύξηση του εισοδήματος θα οδηγήσει σε 
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μείωση της ζητούμενης ποσότητάς τους (με όλους τους άλλους πα-
ράγοντες σταθερούς). Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα πολυτε-
λή αγαθά έχουν εισοδηματική ελαστικότητα μεγαλύτερη της μονάδας, 
ενώ τα αναγκαία αγαθά μικρότερη της μονάδας. Εξ ορισμού, τα κατώ-
τερα αγαθά είναι και αναγκαία, αν και η κατηγορία των αναγκαίων αγα-
θών περιλαμβάνει και κανονικά αγαθά με εισοδηματική ελαστικότητα 
μεταξύ του μηδενός και της μονάδας. Τα κατώτερα αγαθά είναι συνή-
θως χαμηλής ποιότητας αγαθά με ακριβότερα και καλύτερης ποιότη-
τας υποκατάστατα. Αντίστροφα, τα πολυτελή αγαθά είναι υψηλής ποι-
ότητας αγαθά με χαμηλότερης ποιότητας (ικανοποιητικά) υποκατάστα-
τα (Begg et al., 2006). 

Γενικά, η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης είναι ιδιαίτερα χρήσι-
μη για την εκτίμηση της εξέλιξης της ζήτησης καθώς αναπτύσσεται η οι-
κονομία και το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται και, αντίστροφα, όταν πα-
ρατηρείται μείωση του εισοδήματος. Η ανάλυσή της παρουσιάζει ακόμη 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε περιόδους αξιοσημείωτων μεταβολών στα 
εισοδήματα, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τη ζήτηση. 
Καθώς αυξάνεται το εισόδημα, τα αγαθά με εισοδηματικά ελαστική ζή-
τηση καταλαμβάνουν αυξανόμενο ποσοστό του εισοδήματος, τα αγαθά 
με εισοδηματικά ανελαστική ζήτηση καταλαμβάνουν μικρότερο ποσο-
στό του εισοδήματος και τα αγαθά με αρνητική εισοδηματική ελαστικό-
τητα καταλαμβάνουν μικρότερο μέρος του εισοδήματος σε απόλυτα με-
γέθη (Bade and Parkin, 2010). Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι εν-
διαφέρει κυρίως το σχετικό μέγεθος του εισοδήματος και όχι το απόλυ-
το. Εάν, για παράδειγμα, διπλασιαστεί το εισόδημα αλλά ταυτόχρονα δι-
πλασιαστεί και η τιμή, τότε ο καταναλωτής βρίσκεται στην ίδια κατάστα-
ση συγκριτικά με εκείνη χωρίς καμία απολύτως μεταβολή στο εισόδη-
μα και τις τιμές. Εάν, όμως, αυξηθεί η τιμή ενός αγαθού, χωρίς αντίστοι-
χη αύξηση του εισοδήματος, τότε επιδεινώνεται η θέση του καταναλω-
τή, κάτι που ισοδυναμεί με μείωση του εισοδήματος με τις τιμές να πα-
ραμένουν σταθερές (Laffer, 2014). Τέλος, η εισοδηματική ελαστικότη-
τα δεν είναι υποχρεωτικά σταθερή για όλα τα επίπεδα εισοδήματος. Για 
παράδειγμα, ένα ποδήλατο μπορεί να αποτελεί κανονικό αγαθό για ένα 
άτομο μέσου εισοδήματος, αγαθό πολυτελείας για ένα άτομο χαμηλού 
εισοδήματος και κατώτερο αγαθό για ένα άτομο υψηλού εισοδήματος 
(Laffer, 2014). 
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5.3.  Η ευαισθησία των φορολογικών εσόδων

Εκτός από τους παραδοσιακούς ορισμούς αναφορικά με την ελαστι-
κότητα ζήτησης ως προς την τιμή και το εισόδημα, συχνά εξετάζεται η 
αντίδραση/ευαισθησία (response/sensitivity) των φορολογικών εσόδων 
στις μεταβολές μακροοικονομικών μεγεθών με τη χρήση της ελαστικό-
τητας (tax revenue elasticity) και της τάσης μεταβολής (tax buoyancy) 
των φορολογικών εσόδων. Η αντίδραση των φορολογικών εσόδων στις 
μακροοικονομικές εξελίξεις αποτελεί βασική μεταβλητή για την άσκηση 
δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία χρησιμοποιείται συχνά για την πρό-
βλεψη εσόδων κατά την προετοιμασία των προϋπολογισμών.93 Ιδιαίτε-
ρα σε περιόδους κρίσης, μελετάται σε βάθος η επίδραση των μεταβο-
λών της οικονομικής δραστηριότητας στα φορολογικά έσοδα του κρά-
τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δύο ευρέως χρησιμοποιούμενες 
έννοιες της ευαισθησίας των φορολογικών εσόδων, η ελαστικότητα των 
φορολογικών εσόδων και η τάση μεταβολής των φορολογικών εσόδων, 
όπως αυτές ορίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία.

5.3.1.  Η ελαστικότητα των φορολογικών εσόδων 

Η έννοια της ελαστικότητας των φορολογικών εσόδων αποτυπώνει 
την επίδραση της ενδογενούς εξέλιξης βασικών μακροοικονομικών με-
γεθών στα φορολογικά έσοδα, απαλλαγμένη από την εξωγενή αντίδρα-
ση που προκαλεί η επιβολή διακριτικών μέτρων πολιτικής (discretionary 
measures). Συνεπώς, η εν λόγω ελαστικότητα είναι ένα μέγεθος που 
υποδηλώνει ποια θα ήταν η μεταβολή των φορολογικών εσόδων, ως 

93  Για την ενίσχυση του θεωρητικού πλαισίου αναφορικά με την ευαισθησία των εσόδων 
από τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά ως προς τις μεταβολές 
συνολικών οικονομικών μεγεθών, το Παράρτημα Δ παρουσιάζει το σχετικό ευρύτερο 
βιβλιογραφικό πλαίσιο. Γίνεται αναφορά στη γενική έννοια της ευαισθησίας των εσό-
δων, στη σημασία της για τα δημόσια οικονομικά και τη δημοσιονομική πολιτική, ενώ 
παρουσιάζεται η σύνδεσή της με εξειδικευμένες θεματολογίες και έννοιες (όπως η αντι-
σταθμιστική δημοσιονομική πολιτική, η σταθερότητα έναντι της ευελιξίας των εσόδων, 
η ενσωματωμένη ευελιξία, η εκτίμηση των επιπτώσεων της διακριτικής δημοσιονομικής 
πολιτικής κ.ά.). Βλέπε σχετικά και το Κεφάλαιο 7 με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, τη 
μεθοδολογική εξειδίκευση και τις οικονομετρικές εφαρμογές για τις εκτιμήσεις της ευ-
αισθησίας των εσόδων, μέσω των εκτιμήσεων των ελαστικοτήτων και της τάσης μεταβο-
λής, της παρούσας μελέτης.
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αποτέλεσμα μεταβολών σε μακροοικονομικά μεγέθη, εάν δεν υπήρχαν 
σχετικά μέτρα πολιτικής κατά την εξεταζόμενη περίοδο. 

Τα διακριτικά μέτρα μπορούν να οριστούν γενικά σύμφωνα με τους 
Princen et al. (2013) ως «οποιαδήποτε νομοθετική ή διοικητική αλλαγή 
στην πολιτική που έχει επίπτωση στα φορολογικά έσοδα, είτε έχει ήδη 
υιοθετηθεί οριστικά είτε είναι πιθανόν να εφαρμοστεί». Η ύπαρξη αξιό-
πιστων εκτιμήσεων των επιπτώσεων των μέτρων αυτών είναι ιδιαιτέρως 
σημαντική για την αξιολόγηση της δημοσιονομικής θέσης μιας οικονομί-
ας. Στο πλαίσιο του Output Gap Working Group of the Economic Policy 
Committee (OGWG), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συλλέγει μέσω ερωτηματο-
λογίου τα σχετικά δεδομένα καθώς επηρεάζουν, ακόμη και εν μέρει, τη 
βραχυχρόνια ελαστικότητα των φορολογικών εσόδων ως προς το ΑΕΠ 
(Barrios and Fargnoli, 2010) και μπορούν να ερμηνεύσουν τις βραχυ-
χρόνιες μεταβολές των ελαστικοτήτων (Wolswijk, 2007). Θα πρέπει δε 
να σημειωθεί ότι τα μέτρα που καταγράφονται αντιστοιχούν σε μεταβο-
λές νομοθεσίας ή κανονισμών που επηρεάζουν σημαντικά τις φορολο-
γικές εισπράξεις, τουλάχιστον κατά 0,05 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ 
σε όρους απώλειας/κέρδους των εσόδων. 

Η βασική χρησιμότητα του μεγέθους της ελαστικότητας των φορολο-
γικών εσόδων είναι ο εντοπισμός των φόρων που είναι από τη φύση τους 
ελαστικοί/ανελαστικοί και θα αποδώσουν περισσότερα/λιγότερα έσοδα 
καθώς μεταβάλλονται βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές (π.χ. κα-
θώς αυξάνεται/μειώνεται το ΑΕΠ), χωρίς επιπρόσθετα μέτρα, και κυρίως 
μεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές (Haughton, 1998). Σύμφω-
να με τον Mansfield (1972), η υψηλή ελαστικότητα φόρων είναι ένα ιδι-
αιτέρως θετικό χαρακτηριστικό (σε περιόδους ανάπτυξης),94 καθώς επι-
τρέπει να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες μέσω της αύξησης των φορο-
λογικών εσόδων χωρίς την ανάγκη πρόσθετης φορολογικής επιβάρυν-
σης. Σε αντίθετη περίπτωση, η αύξηση των φορολογικών εσόδων μπο-
ρεί να επιτευχθεί με τη λήψη πρόσθετων μέτρων (βλέπε και Kusi and 
Asafu-Adjaye, 1995). Εντούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, γενικά, οι 
απόψεις για το εάν θα πρέπει οι τιμές της ελαστικότητας των φορολογι-
κών εσόδων να είναι υψηλές ή χαμηλές διίστανται (Wolswijk, 2007), κάτι 

94  Σχετικά με τη συζήτηση εάν θα πρέπει να είναι επιθυμητή μια υψηλή ή χαμηλή ευαισθη-
σία, βλέπε και το Παράρτημα Δ, Ενότητα 1. 
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το οποίο συνδέεται και με τους στόχους ως προς την προσαρμογή στην 
εκάστοτε οικονομική συγκυρία. Σύμφωνα με τον Wolswijk (2007), η βι-
βλιογραφία που είναι προσανατολισμένη στις ΗΠΑ τονίζει ότι η μεγάλη 
φορολογική μεταβλητότητα σύμφωνα με τον οικονομικό κύκλο αποτελεί 
εμπόδιο για τη συμμόρφωση με τους κρατικούς δημοσιονομικούς κανό-
νες, οι οποίοι συχνά απαιτούν ετήσιους ισορροπημένους προϋπολογι-
σμούς, και ότι στο πλαίσιο αυτό είναι προτιμότερες αντικυκλικές ελαστι-
κότητες, οι οποίες οδηγούν σε σχετικά σταθερή αύξηση των φορολογι-
κών εσόδων. Από την άλλη πλευρά, στην Ευρώπη η πορεία των φορολο-
γικών εσόδων σύμφωνα με τον οικονομικό κύκλο θεωρείται ένα σημαντι-
κό εργαλείο μακροοικονομικής σταθεροποίησης (εφόσον οι χώρες της 
ΕΕ ακολουθούν μια κεντρική νομισματική πολιτική και αντιμετωπίζουν 
περιορισμούς ως προς το μέγεθος του δημοσιονομικού ελλείμματος, 
την έλλειψη ενός συστήματος μεταβιβάσεων μεταξύ των κρατών ανάλο-
γα με τον οικονομικό κύκλο και περιορισμένη ευελιξία ως προς τις τιμές 
και τους μισθούς). Αυτό αναγνωρίζεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, το οποίο δεσμεύει τις χώρες να επιδιώκουν μικρά ελλείμμα-
τα ή ακόμη και πλεονάσματα, ώστε να υπάρχει περιθώριο για τους αυτό-
ματους σταθεροποιητές να λειτουργούν ελεύθερα (χωρίς να ξεπερνιέ-
ται το όριο του 3% για το έλλειμμα σε μια περίοδο φυσιολογικής κάμψης 
(normal downturn) της οικονομικής δραστηριότητας).

Η σημασία του βαθμού στον οποίο η εκάστοτε οικονομική συγκυρία 
μπορεί να αλληλεπιδρά με το μέγεθος της ελαστικότητας των φορολογι-
κών εσόδων γίνεται ακόμα πιο σαφής μέσα από το παράδειγμα της πρό-
σφατης οικονομικής ύφεσης και της Ελλάδας. Ειδικότερα, η υφιστάμε-
νη βιβλιογραφία (Sancak et al., 2010· Poghosyan, 2011), αναδεικνύει ότι 
η μεταβλητότητα της ελαστικότητας των έμμεσων φόρων ως προς την 
οικονομική δραστηριότητα τείνει να αυξάνεται κατά τη διάρκεια κρίσε-
ων. Συνεπώς, η συνεχιζόμενη πτώση της οικονομικής δραστηριότητας, 
όπως παρατηρείται και στην περίπτωση της Ελλάδας, μπορεί να συνδε-
θεί με μεγαλύτερη ελαστικότητα για τους έμμεσους φόρους, η οποία 
οδηγεί και σε μεγαλύτερες απώλειες εσόδων. Οι επιπτώσεις είναι σημα-
ντικές για τους διαμορφωτές πολιτικής καθώς, αν δεν ληφθούν υπόψη 
στις προβλέψεις των εσόδων, θα προκύπτουν συνεχώς ελλείμματα στα 
έσοδα και δεν θα επιτυγχάνονται οι στόχοι της φορολογικής πολιτικής. 
Επιπλέον, εάν χρειαστούν και πρόσθετα μέτρα για την επίτευξη των δη-
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μοσιονομικών στόχων, τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν αρνητικά 
την οικονομική δραστηριότητα και μειώνουν περαιτέρω τα φορολογικά 
έσοδα, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που συνεχώς ανατροφοδο-
τείται (Tagkalakis, 2014).

Η πιο κλασική προσέγγιση της ελαστικότητας φορολογικών εσόδων 
αφορά την ελαστικότητα ως προς το εισόδημα (Βλ. Mansfield, 1972), η 
οποία ορίζεται ως εξής: 

 
Υ Y
R R

( )
∆
∆

Tax elasticity TE � , (5.4)

όπου R είναι τα φορολογικά έσοδα και Υ το εισόδημα. 
Πέραν της απευθείας σχέσης ως προς το εισόδημα, η ελαστικότητα 

μπορεί να διαχωριστεί και στο γινόμενο δύο ελαστικοτήτων (σχέση 5.5): 
η πρώτη είναι η ελαστικότητα των φορολογικών εσόδων ως προς τη φο-
ρολογική τους βάση (b) και η δεύτερη η ελαστικότητα της φορολογικής 
βάσης ως προς το εισόδημα: 

 
∆ ∆
∆ ∆

R R b b
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b b Y Y
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Για παράδειγμα, ο Tagkalakis (2014) ορίζει την ελαστικότητα των έμ-
μεσων φόρων ως προς το ΑΕΠ, στους οποίους ανήκουν και οι ΕΦΚ, 
ως το γινόμενο δύο ελαστικοτήτων: της ελαστικότητας έμμεσων φόρων 
(R) ως προς την πραγματική ιδιωτική κατανάλωση (RPC) (φορολογική 
βάση) και της ελαστικότητας της πραγματικής ιδιωτικής κατανάλωσης 
ως προς το πραγματικό ΑΕΠ (RGDP):95 

 ∆ ∆
∆ ∆

R R RPC RPC
TE

RPC RPC RGDP RGDP
� � . (5.6)

Η ανάλυση της ελαστικότητας σε δύο σκέλη βοηθά να εντοπιστεί από 
πού προέρχεται η αύξηση των εσόδων και σε ποιο σημείο μπορούν να 

95  Αντίστοιχη προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των επιμέρους 
κατηγοριών έμμεσων φόρων, συμπεριλαμβανομένων και των ΕΦΚ.
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επέμβουν οι διαμορφωτές πολιτικής (Muriithi and Moyi, 2003). Για παρά-
δειγμα, το κομμάτι των φορολογικών εσόδων ως προς τη βάση μπορεί 
να αυξηθεί από μια βελτίωση στη φορολογική διοίκηση και είναι εν μέ-
ρει στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων των αρχών, ενώ η σχέση της φορολογι-
κής βάσης με το εισόδημα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες των αρχών 
και εξαρτάται από τις μεταβολές στη δομή της οικονομίας καθώς μετα-
βάλλεται το εισόδημα (Mansfield, 1972). Επιπλέον, η ελαστικότητα μπο-
ρεί να οριστεί και μόνο ως προς τη φορολογική βάση χρησιμοποιώντας 
ως κατάλληλη φορολογική βάση ανάλογα με το είδος του φόρου, για 
παράδειγμα, το σύνολο των μισθών για τους προσωπικούς φόρους ει-
σοδήματος, τα κέρδη των επιχειρήσεων για την εταιρική φορολόγηση 
και τη συνολική κατανάλωση για τους έμμεσους φόρους. Η εμπειρία της 
πρόσφατης οικονομικής κρίσης καταδεικνύει ότι η ελαστικότητα των φο-
ρολογικών εσόδων ως προς τη φορολογική τους βάση διαφέρει ανάλο-
γα με το είδος του φόρου (Bettendorf and Limbergen, 2013). Τα έσο-
δα ενός προοδευτικού φόρου τυπικά πρέπει να μειώνονται περισσότερο 
από αναλογικά ως προς τη φορολογική τους βάση, ενώ στην περίπτωση 
των αναλογικών φόρων τα έσοδα αναμένεται να εξελίσσονται αντίστοι-
χα με τη βάση.96 Εάν τα φορολογικά έσοδα διαχρονικά αυξάνονται λι-
γότερο απ’ ό,τι θα αναμενόταν στη βάση των μεταβολών του ΑΕΠ, τότε 
προκύπτει το ζήτημα μιας πιθανής διαρθρωτικά μειούμενης (structurally 
reduced) ελαστικότητας των εσόδων ως προς το ΑΕΠ. 

Σύμφωνα με την υφιστάμενη βιβλιογραφία (βλ. Girouard and André, 
2005· Princen et al., 2013) για τον ορισμό της ελαστικότητας των φορο-
λογικών εσόδων, είτε με απευθείας εκτίμηση είτε σε δύο σκέλη, χρησι-
μοποιείται η μεταβλητή του ΑΕΠ ή αυτή του παραγωγικού κενού. Η επι-
λογή του ΑΕΠ ως μιας κοινής βάσης για κάθε κατηγορία φόρου επιτρέ-

96  Αξίζει να σημειωθεί ότι συχνά η τιμή της ελαστικότητας έμμεσων φόρων τίθεται ίση 
με τη μονάδα, δηλαδή χρησιμοποιείται μια σταθερή μοναδιαία ελαστικότητα καθ’ όλη 
τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου (βλ. Girouard and André (2005) και European Com-
mission (2005)). Εντούτοις, υπάρχουν ευρήματα για την Ελλάδα που προσδιορίζουν την 
ελαστικότητα έμμεσων φόρων ως προς το ΑΕΠ σε υψηλότερες της μονάδας τιμές για 
τα τελευταία χρόνια (Tagkalakis, 2014). Αυτό οφείλεται τόσο στην αυξημένη μεταβλη-
τότητα της φορολογικής βάσης προς το ΑΕΠ, όσο και στην αυξημένη μεταβλητότητα 
των εσόδων από έμμεσους φόρους προς τη φορολογική βάση (βλέπε και Ενότητα 7.2 
και 7.3).
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πει τη σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των διαφορετικών κατη-
γοριών φόρων. Παράλληλα, η χρήση του παραγωγικού κενού για τον 
υπολογισμό της ελαστικότητας των εσόδων ως προς τη φορολογική 
βάση και της ελαστικότητας της φορολογικής βάσης ως προς το παρα-
γωγικό κενό αποτελεί τη διαδικασία που ακολουθείται από τον ΟΟΣΑ 
και χρησιμοποιείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της 
δημοσιονομικής εποπτείας, ιδίως για τον υπολογισμό του κυκλικά προ-
σαρμοσμένου δημοσιονομικού ισοζυγίου (cyclically adjusted budget 
balance - CAB). 

Σημειώνεται, επιπλέον, ότι η ελαστικότητα των φορολογικών εσόδων 
ορίζεται συνήθως για τις επιμέρους κατηγορίες φόρων και όχι για το σύ-
νολο των φορολογικών εσόδων.97 Παράλληλα, μπορεί να διαχωρίζεται η 
μακροχρόνια από τη βραχυχρόνια ελαστικότητα φορολογικών εσόδων 
(Koester and Priesmeier 2012· Boschi and d’Addona 2017), όπου στην 
πρώτη περίπτωση η έμφαση είναι στη μεταβολή των εσόδων ως αντί-
δραση στη μακροχρόνια μεγέθυνση των σχετιζόμενων μακροοικονομι-
κών μεγεθών, ενώ στη δεύτερη στη μεταβολή ως αντίδραση στις βρα-
χυχρόνιες διακυμάνσεις των μεγεθών αυτών. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι 
η έννοια της ελαστικότητας των φορολογικών εσόδων ορίζεται για μια 
συγκεκριμένη φορολογική δομή και είναι εν γένει δύσκολο να προσδι-
οριστεί με ακρίβεια, καθώς απαιτείται τα έσοδα να είναι απαλλαγμένα 
από τις επιπτώσεις των μέτρων πολιτικής. Συνεπώς, οποιαδήποτε μετα-
βολή στα έσοδα η οποία οφείλεται στις ενδογενείς μεταβολές της φο-
ρολογικής βάσης θα πρέπει να διαχωριστεί από την επίδραση πιθανών 
φορολογικών ή νομικών αλλαγών που έχουν προκύψει. Για παράδειγμα, 

97  Αν και σε αρκετές περιπτώσεις η ελαστικότητα των φορολογικών εσόδων ορίζεται 
συνολικά, δηλαδή εξετάζοντας τις μεταβολές των συνολικών φορολογικών εσόδων ως 
προς τις μεταβολές του ΑΕΠ, είναι πιο ρεαλιστικό αυτό να προκύψει από τον σταθμισμέ-
νο μέσο όρο των ελαστικοτήτων των επιμέρους φόρων (φορολογικά έσοδα R1 έως Rt ) 
ως προς το εισόδημα (Υ ), καθώς αυτοί μπορεί να διαφέρουν αισθητά στην ευαισθησία 
τους στο εισόδημα και αυτή η πληροφορία ενδέχεται να χαθεί ή να παραβλεφθεί. 

 � � . (5.7)

Οι επιμέρους ελαστικότητες μπορούν να οριστούν είτε απευθείας ως προς το ΑΕΠ είτε 
ως γινόμενο δύο μερών σύμφωνα με τη σχέση (5.5).
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σύμφωνα με τους Barrios and Fargnoli (2010), τα μέτρα που επεβλήθη-
σαν την περίοδο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις επηρέασαν σημαντικά την ευαισθησία των φορολογι-
κών εσόδων, με αποτέλεσμα να μεταβληθεί η σχέση μεταξύ των φορο-
λογικών εσόδων και του οικονομικού κύκλου, η οποία έχει βασικό ρόλο 
στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εποπτείας της ΕΕ.98

5.3.2.  Η τάση μεταβολής των φορολογικών εσόδων 

Μια ακόμη συχνά χρησιμοποιούμενη προσέγγιση της ευαισθησίας 
των φορολογικών εσόδων αφορά τη λεγόμενη τάση μεταβολής των φο-
ρολογικών εσόδων, γνωστή στη διεθνή αρθρογραφία ως tax buoyancy.99 
Η τάση μεταβολής των φορολογικών εσόδων, σε αντίθεση με την ελα-
στικότητα των φορολογικών εσόδων, δεν είναι απαλλαγμένη από την 
επίδραση των μέτρων πολιτικής, άρα ενσωματώνει και τις επιδράσεις 
που απορρέουν από τη λήψη νέων μέτρων. 

Η τάση μεταβολής πιο συχνά ορίζεται ως μεταβολή των φορολογικών 
εσόδων ως προς τις μεταβολές του ΑΕΠ (Belinga et al., 2014). Γενικότε-
ρα, όμως, σύμφωνα με τον Haughton (1998), η τάση μεταβολής των φο-
ρολογικών εσόδων μπορεί να προσδιορίζεται (και) ως προς τη φορολο-
γική βάση. Για τους φόρους κατανάλωσης, για παράδειγμα, και συνε-
πώς και για τους ΕΦΚ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί (και) η κατανάλωση ως 
φορολογική βάση, όπως αντίστοιχα οι εισαγωγές για τους δασμούς.100 
Τα φορολογικά έσοδα μπορεί να αναφέρονται είτε στα συνολικά είτε 
στα έσοδα των επιμέρους κατηγοριών φόρων. Στη γενική της μορφή, η 
τάση μεταβολής των φορολογικών εσόδων (ΤΒ) ορίζεται ως η ποσοστι-

98  Για τη σημασία του ζητήματος αυτού που θίγουν οι Barrios and Fargnoli (2010), βλέπε 
και τη σχετική αναφορά στους Masten and Grdović Gnip (2016), οι οποίοι εξετάζουν την 
αποτελεσματικότητα του υπολογιζόμενου κυκλικά προσαρμοσμένου δημοσιονομικού 
ισοζυγίου, ως βασικού εργαλείου στο ενισχυμένο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, 
για την αξιολόγηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. 
99  Ο όρος tax buoyancy συναντάται στη βιβλιογραφία και ως αποτέλεσμα «φορολογικής 
ευρωστίας» (Ταγκαλάκης, 2014).
100  Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός, καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, 
οι εκτιμήσεις για την τάση μεταβολής των φορολογικών εσόδων θα είναι μεροληπτικές 
προσεγγίζοντας τη μονάδα. Αντιστοίχως, και στον υπολογισμό της ελαστικότητας των 
φορολογικών εσόδων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός.
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αία μεταβολή των φορολογικών εσόδων (R) προς την ποσοστιαία μετα-
βολή της φορολογικής βάσης (b) (Haughton, 1998): 

 
∆

( )
∆

R R
Tax Buoyancy TB

b b
� . (5.8)

Η σημασία του εν λόγω όρου, όπως και στην περίπτωση της ελαστικό-
τητας, έγκειται στη σύνδεση μεταξύ της πλευράς των εσόδων του Κρα-
τικού Προϋπολογισμού και της δυνατότητας να μειωθούν τα ελλείμμα-
τα μέσω της υψηλότερης οικονομικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερα μετά την πά-
ροδο της πρόσφατης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, σημαντικός αριθ-
μός κρατών αντιμετωπίζει σοβαρές δημοσιονομικές προκλήσεις, αναφο-
ρικά με τα υψηλά ελλείμματα και τα ζητήματα βιωσιμότητας του χρέους. 
Καίριο ρόλο λαμβάνει, συνεπώς, ο κατάλληλος και αποτελεσματικός χει-
ρισμός των δημοσιονομικών μεγεθών με στόχο την αποφυγή οποιου-
δήποτε περαιτέρω δημοσιονομικού εκτροχιασμού, λαμβάνοντας υπόψη 
και το θέμα της πληθυσμιακής γήρανσης. Εάν μια θετική (αρνητική) με-
ταβολή του ΑΕΠ κατά μία ποσοστιαία μονάδα μπορεί να αυξήσει (μειώ-
σει) τα φορολογικά έσοδα κατά παραπάνω από μία μονάδα (έχοντας λά-
βει υπόψη και τις επιδράσεις των μέτρων πολιτικής), δυνητικά μπορεί να 
μειωθεί (αυξηθεί) η αναλογία του ελλείμματος ως προς το ΑΕΠ. Θα πρέ-
πει, φυσικά, να σημειωθεί ότι στην περίπτωση της ελαστικότητας (που 
αναπτύχθηκε στην προηγούμενη υποενότητα) οι μεταβολές αυτές είναι 
ξεκάθαρο ότι προκύπτουν ενδογενώς και όχι λόγω της επίδρασης μέ-
τρων πολιτικής.

Τέλος, σημασία έχει να τονιστεί ότι και η τάση μεταβολής των φορο-
λογικών εσόδων μπορεί να διαφέρει μεταξύ της βραχυχρόνιας και μα-
κροχρόνιας περιόδου. Σύμφωνα με τους Belinga et al. (2014), σε βρα-
χυχρόνιο ορίζοντα, συνδέεται με τον σταθεροποιητικό ρόλο της δημο-
σιονομικής πολιτικής, εφόσον με τάση μεγαλύτερη της μονάδας, όπου 
τα έσοδα από φόρους αυξάνονται περισσότερο απ’ ό,τι το ΑΕΠ (σε πε-
ριόδους ανάπτυξης), το φορολογικό σύστημα μπορεί να αποτελεί έναν 
ικανοποιητικό αυτόματο σταθεροποιητή. Το αντίθετο ισχύει στην περί-
πτωση τάσης μεταβολής μικρότερης της μονάδας, όπου τα φορολογικά 
έσοδα είναι πιο σταθερά από το ΑΕΠ και λειτουργούν λιγότερο ως αυ-
τόματος σταθεροποιητής. Σε μακροχρόνιο ορίζοντα, η τάση μεταβολής 
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είναι κρίσιμη αναφορικά με την επίδραση της οικονομικής μεγέθυνσης 
στη μακροχρόνια δημοσιονομική βιωσιμότητα, εφόσον, όταν είναι μεγα-
λύτερη της μονάδας, η υψηλότερη ανάπτυξη θα βελτιώσει το δημοσιο-
νομικό ισοζύγιο μέσα από την πλευρά των εσόδων, με όλους τους άλ-
λους παράγοντες σταθερούς, ενώ το αντίθετο ισχύει για τάση μεταβο-
λής μικρότερη της μονάδας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ  
ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

6.1.  Εισαγωγή

H εκτίμηση των ελαστικοτήτων ζήτησης ως προς τις τιμές και το ει-
σόδημα για τα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά αποτελεί εδώ 
και δεκαετίες αντικείμενο εντατικής εμπειρικής διερεύνησης, και εξακο-
λουθεί μέχρι σήμερα να ελκύει το ενδιαφέρον των ερευνητών και οικο-
νομολόγων, όπως και στο παρελθόν (ενδεικτικά για τα καπνικά προϊό-
ντα: Stavrinos, 1987· Chaloupka and Warner, 2000· Wilkins et al., 2001· 
Tauras et al., 2016· IOBE, 2016, και ενδεικτικά για τα αλκοολούχα ποτά: 
Clements and Selvanathan, 1991· Leppännen et al., 2001· Wagenaar et 
al. 2009· IOBE, 2013). Παλαιότερα θεωρείτο (όπου η ανάλυση αναφερό-
ταν κυρίως στα τσιγάρα, βλέπε Chaloupka and Warner, 2000) ότι η ζή-
τηση για εθιστικά προϊόντα δεν ακολουθεί τις βασικές οικονομικές αρ-
χές, και κυρίως την πιο θεμελιώδη που αποτυπώνεται στην καμπύλη ζή-
τησης με αρνητική κλήση. Εντούτοις, η πληθώρα σχετικών εφαρμογών 
καταδεικνύει πλέον ότι η ζήτηση αυτή ξεκάθαρα αντιδρά σε μεταβολές 
των τιμών και άλλων παραγόντων. Αυτό φαίνεται να προκύπτει από τις 
εφαρμογές τόσο των παραδοσιακών υποδειγμάτων ζήτησης όσο και 
από τις πιο πρόσφατες εργασίες που διακριτά λαμβάνουν υπόψη την 
εθιστική φύση των καπνικών προϊόντων και την επίδραση της διαμόρ-
φωσης της συνήθειας στην κατανάλωση αλκοολούχων ποτών (βλέπε 
και το Παράρτημα Γ). Με τους φόρους, γενικότερα, και τους ΕΦΚ, ειδι-
κότερα, να αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της τιμής των καπνικών 
προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών, η διερεύνηση της αντίδρασης 
της ζήτησης στις μεταβολές των τιμών, που ενσωματώνουν την επιβο-
λή (και σπανιότερα την κατάργηση) ΕΦΚ ή/και τη μεταβολή των συντε-
λεστών των ΕΦΚ, μέσω των ελαστικοτήτων, δεν μπορεί παρά να αποτε-
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λεί προτεραιότητα για τη φορολογική πολιτική και τις συνδεόμενες πο-
λιτικές για την υγεία. 

Ειδικότερα, η ανάλυση της ζήτησης καπνικών προϊόντων και αλκοο-
λούχων ποτών –ως προς τη φύση των προσδιοριστικών της παραγόντων, 
την αντίδρασή της στις μεταβολές τους κλπ.– αποσκοπεί στο να παρέχει 
ικανοποιητική γνώση αναφορικά με τους μηχανισμούς που την προσδιορί-
ζουν. Η εν λόγω γνώση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον σχεδια-
σμό της πολιτικής η οποία παρεμβαίνει,101 μέσω των φόρων και της λήψης 
άλλων σχετικών μέτρων, έχοντας μια στόχευση με οικονομικό υπόβαθρο 
(είσπραξη φορολογικών εσόδων) ή/και με στόχο τον περιορισμό της κα-
τανάλωσης βλαπτικών και εθιστικών προϊόντων. Αναζητώντας και διερευ-
νώντας κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη ζητού-
μενη ποσότητα, όπως αίσθηση της αξίας του προϊόντος, εισόδημα, προτι-
μήσεις κλπ., καθώς και τα πιθανά κανάλια και την έκταση της δυνατότητας 
επηρεασμού της κατανάλωσης, καθίσταται εφικτή η ενίσχυση της αποτε-
λεσματικότητας της παρέμβασης. Η τελευταία μπορεί να πραγματοποιεί-
ται μέσω της επιβολής ΕΦΚ, των περιορισμών χρήσης σε χωρικούς (απα-
γόρευση καπνίσματος) ή σε ηλικιακούς (απαγόρευση πώλησης αλκοόλ 
σε ανήλικους) όρους, της ρύθμισης της διαφήμισης για τα προϊόντα ή και 
μέσω ενημερωτικών προγραμμάτων ως προς τις επιπτώσεις στην υγεία. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και έχοντας παρουσιάσει ανα-
λυτικά το θεωρητικό υπόβαθρο102 για τις έννοιες των ελαστικοτήτων ζή-
τησης ως προς τις τιμές και το εισόδημα (Ενότητα 5.2), το παρόν κεφά-
λαιο προχωρά στην εμπειρική ανάλυση των εν λόγω ελαστικοτήτων σε 
όρους τριών διαφορετικών διαστάσεων: της μεθοδολογικής επισκόπη-
σης, της επισκόπησης των εμπειρικών ευρημάτων και των εκτιμήσεων 
της παρούσας μελέτης. Αρχικά (Ενότητα 6.2), παρουσιάζεται μια ενδει-
κτική, αλλά ταυτόχρονα αναλυτική, επισκόπηση της συναφούς εμπειρι-
κής βιβλιογραφίας, αναφορικά με τις μεθοδολογίες εκτίμησης των ελα-
στικοτήτων ζήτησης για καπνικά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά. Στη συ-

101  Δεν είναι αντικείμενο της παρούσας μελέτης η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο η 
παρέμβαση είναι ή δεν είναι θεμιτή ή κρίνεται αναγκαία. 
102  Βλέπε σχετικά και το Παράρτημα Γ που παρουσιάζει το σχετικό ευρύτερο βιβλιογρα-
φικό πλαίσιο με μια γενική αναφορά στα οικονομικά του εθισμού και ειδική αναφορά στη 
μυωπική και την ορθολογική συμπεριφορά. 
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νέχεια (Ενότητα 6.3), παρουσιάζονται λεπτομερώς τα σχετικά ευρήμα-
τα της συναφούς διεθνούς και ελληνικής εμπειρικής βιβλιογραφίας ως 
προς τις εκτιμώμενες ελαστικότητες ζήτησης για τις κατηγορίες των κα-
πνικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών. Τέλος (Ενότητα 6.4), πα-
ρουσιάζονται διεξοδικά οι εκτιμήσεις των ελαστικοτήτων ζήτησης για τις 
κατηγορίες των καπνικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών που 
πραγματοποιούνται στην παρούσα μελέτη. 

6.2.   Εμπειρικές μεθοδολογίες στη βιβλιογραφία  
για την εκτίμηση των ελαστικοτήτων ζήτησης 

Μέσα από την αναλυτική ανασκόπηση ενός ενδεικτικού, αν και σα-
φώς όχι εξαντλητικού, δείγματος εργασιών της εμπειρικής βιβλιογραφί-
ας, παρουσιάζονται στις ενότητες που ακολουθούν οι βασικές διαστά-
σεις των εφαρμοζόμενων μεθοδολογιών για την εκτίμηση των ελαστικο-
τήτων ζήτησης, στον βαθμό που έχουν συνάφεια με τους στόχους των 
εκτιμήσεων της παρούσας μελέτης. Στην Ενότητα 6.2.1 σκιαγραφείται 
το γενικό πλαίσιο, εντός του οποίου εξελίσσεται η αναφορά στις μεθο-
δολογίες της συναφούς βιβλιογραφίας. Οι Ενότητες 6.2.2 και 6.2.3 προ-
σφέρουν, ξεχωριστά για τις δύο βασικές υπό εξέταση κατηγορίες προϊ-
όντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ, όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες και την 
πληροφόρηση για τη διαμόρφωση και κατανόηση της εμπειρικής μεθο-
δολογίας που ακολουθείται. Η ενότητα ολοκληρώνεται με μια σύντομη 
και ενδεικτική ανασκόπηση εργασιών που εξετάζουν ταυτόχρονα τη ζή-
τηση και στις δύο κατηγορίες προϊόντων (Ενότητα 6.2.4). 

6.2.1.   Πλαίσιο αναφοράς στις μεθοδολογίες της συναφούς 
εμπειρικής βιβλιογραφίας

Όπως καταδεικνύει η υφιστάμενη βιβλιογραφία, μεταξύ των σχετι-
κών εμπειρικών εφαρμογών διακρίνονται σημαντικά στοιχεία διαφορο-
ποίησης. Αυτά προβάλλονται με αρκετά συνοπτικό τρόπο στις εργα σίες 
 που αποτελούν μετα-αναλύσεις και συνοψίζουν –ή προβαίνουν και σε τε-
χνικές αναλύσεις των παρεχόμενων ευρημάτων– τα βασικά χαρακτηρι-
στικά μεγάλου αριθμού εμπειρικών εργασιών (βλέπε και Ενότητα 6.3). 
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Ιδιαίτερα, γίνεται σαφές ότι οι εκτιμήσεις των ελαστικοτήτων ζήτησης 
ως προς τις τιμές και το εισόδημα επιδεικνύουν ευαισθησία, κυρίως ως 
προς τα υποδείγματα ζήτησης που εφαρμόζονται, και συγκεκριμένα ως 
προς την υποκείμενη θεωρητική μορφή των συναρτήσεων ζήτησης, που 
προσδιορίζουν το εφαρμοζόμενο υπόδειγμα και καθορίζουν τις μετα-
βλητές που ενσωματώνονται. Στο πιο στενό μεθοδολογικό επίπεδο, η 
ευαισθησία αυτή των εκτιμήσεων αναφέρεται και σε διαστάσεις όπως: 
(α) η συναρτησιακή μορφή (π.χ. γραμμική μη λογαριθμική (linear), απλή 
λογαριθμική (semi-log)103 ή διπλή λογαριθμική (double-log)), (β) οι τεχνι-
κές εκτίμησης (π.χ. εκτιμήσεις με τη μέθοδο των απλών ελαχίστων τε-
τραγώνων, ordinary least squares (OLS), ή των ελαχίστων τετραγώνων 
σε δύο στάδια, two-stage least squares (2SLS), εκτίμηση μέσω διανυ-
σματικών αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων (vector autoregressive (VAR) 
models) ή διανυσματικών υποδειγμάτων διόρθωσης σφάλματος (vector 
error correction (VEC) models), και (γ) τα υποκείμενα δεδομένα (μεταξύ 
άλλων, ως προς τη μορφή της ζήτησης, για παράδειγμα σε όρους κα-
τανάλωσης ή πωλήσεων, ως προς τη σύνθεση και προέλευση των δεδο-
μένων, για παράδειγμα, συγκεντρωτικά δεδομένα ή δεδομένα από έρευ-
νες (π.χ. αγοράς ή νοικοκυριών), καθώς και ως προς τη συχνότητα των 
δεδομένων, για παράδειγμα ετήσια, τριμηνιαία και πιο σπάνια μηνιαία). 

Ως γενική διαπίστωση, προκύπτει ότι τα καπνικά προϊόντα και τα αλ-
κοολούχα ποτά αποτελούν στην πλειονότητα των περιπτώσεων ξεχω-
ριστά αντικείμενα διερεύνησης αναφορικά με τις ελαστικότητες ζήτη-
σης. Την εξαίρεση σε αυτό προσφέρουν οι εφαρμογές εκείνες που επι-
χειρούν να συνδυάσουν την ανάλυση των ελαστικοτήτων και στις δύο 
αυτές κατηγορίες, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αλληλεπιδράσεις 
στην κατανάλωση. Επιπλέον, στην κατηγορία των καπνικών προϊόντων 
υπερτερεί η ανάλυση των ελαστικοτήτων ζήτησης για τσιγάρα, με ορι-
σμένες προσεγγίσεις για το σύνολο των καπνικών προϊόντων και πολύ 
περιορισμένες περιπτώσεις επέκτασης της ανάλυσης σε άλλα καπνικά 
προϊόντα ή και ειδικά καπνικά προϊόντα ανάλογα με τη χώρα αναφοράς. 

103  Η απλή λογαριθμική μορφή (ή αλλιώς και ημιλογαριθμική) μπορεί να έχει δύο τύπους: 
τη γραμμική-λογαριθμική (lin-log) ή τη λογαριθμική-γραμμική (log-lin), όπου στην πρώτη 
περίπτωση η εξαρτημένη μεταβλητή εκφράζεται σε επίπεδα και οι ανεξάρτητες μετα-
βλητές σε λογαρίθμους, και στη δεύτερη περίπτωση το αντίστροφο. 
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Στην κατηγορία των αλκοολούχων ποτών, οι εκτιμήσεις των ελαστικο-
τήτων, όταν δεν αφορούν το σύνολο της κατηγορίας, συχνά διεξάγο-
νται ξεχωριστά για τις τρεις βασικές υποκατηγορίες αλκοολούχων πο-
τών, την μπίρα, το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά. Διακρίνονται και 
εφαρμογές που διαφοροποιούν ανάλογα με την ποιότητα του προϊόντος 
μέσα σε μια υποκατηγορία (π.χ. διαφορετικές ποιοτικές κατηγορίες κρα-
σιού) ή και μεταξύ των αγορών των σερβιριζόμενων (on-trade market) 
και μη σερβιριζόμενων (off-trade market) αλκοολούχων ποτών.104 Επίσης, 
εκτιμώνται και στην περίπτωση των αλκοολούχων ποτών ελαστικότητες 
για ειδικές κατηγορίες ανάλογα με τη χώρα αναφοράς. 

Οι εκτιμώμενες συναρτήσεις των ελαστικοτήτων ζήτησης ενσωματώ-
νουν ως ανεξάρτητες μεταβλητές σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις το εισό-
δημα και την ιδία τιμή. Ταυτόχρονα, μπορεί να διαφοροποιούνται ως προς 
την ενσωμάτωση επιπρόσθετων μεταβλητών, όπως οι τιμές άλλων προϊό-
ντων της ίδιας κατηγορίας για τη διερεύνηση των σταυροειδών ελαστικο-
τήτων (βλέπε και την Ενότητα 5.2.2), διαφορετικές ψευδομεταβλητές ώστε 
να λαμβάνεται υπόψη η λήψη μέτρων πολιτικής που αφορά τα υπό εξέτα-
ση προϊόντα, καθώς και υστερήσεις και προηγήσεις της εξαρτημένης με-
ταβλητής. Σε συνάρτηση με την τελευταία αυτή διάσταση, καθίσταται εφι-
κτή και η διαφοροποίηση μεταξύ βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων ελαστι-
κοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η χρήση των υποδειγμάτων 
εθισμού, κυρίως για τα καπνικά προϊόντα, και τμηματικής προσαρμογής ή 
και εξακολουθούμενης συνήθειας, κυρίως για τα αλκοολούχα ποτά. 

6.2.2.   Εμπειρικές μεθοδολογίες στη βιβλιογραφία για την εκτίμηση 
των ελαστικοτήτων ζήτησης στα καπνικά προϊόντα

Η ανασκόπηση της εμπειρικής μεθοδολογικής βιβλιογραφίας για την 
κατηγορία των καπνικών προϊόντων ξεκινά με τη συνάρτηση ζήτησης 

104  Η αγορά των σερβιριζόμενων αλκοολούχων ποτών αφορά αυτά που καταναλώνονται 
στα μπαρ και τα εστιατόρια, δηλαδή εκεί όπου σερβίρονται, ενώ η αγορά των μη σερβι-
ριζόμενων αναφέρεται σε αυτά που καταναλώνονται στο σπίτι και αγοράζονται σε ειδικά 
καταστήματα για αλκοολούχα ποτά (off-licenses) και τα σούπερ μάρκετ. Όπως τονίζουν 
και οι Collis et al. (2010), η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο κατηγοριών είναι κρίσιμη, 
αφού δεν θεωρείται δεδομένο ότι οι καταναλωτές θα συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο 
σε μια μεταβολή της τιμής στις δύο περιπτώσεις, παρά το ότι ο κατ’ εξοχήν επιβαλλόμε-
νος ΕΦΚ είναι ο ίδιος και στις δύο περιπτώσεις. 
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και τους προσδιοριστικούς της παράγοντες, ακολουθεί η αναφορά στα 
υποδείγματα εθιστικής ζήτησης (βλέπε και το Παράρτημα Α), στη συνέ-
χεια αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα διαφοροποιούμενα υποδείγματα 
και εναλλακτικές εμπειρικές εφαρμογές, και η ενότητα ολοκληρώνεται με 
εφαρμογές που εστιάζουν, παράλληλα με την εκτίμηση των ελαστικοτή-
των, στην ανάλυση ορισμένων περισσότερο ποιοτικών χαρακτηριστικών 
της ζήτησης. Σε όλες τις περιπτώσεις ενσωματώνονται λεπτομέρειες ως 
προς το επιλεγόμενο υπόδειγμα ζήτησης, τη συναρτησιακή μορφή, τη 
μέθοδο εκτίμησης και τα υποκείμενα στατιστικά δεδομένα.

6.2.2.1. Συνάρτηση ζήτησης και προσδιοριστικοί παράγοντες

Οι εμπειρικές εφαρμογές για την ανάλυση της ζήτησης καπνικών 
προϊόντων βασίζονται σε υποδείγματα συνεπή με την υποκείμενη θεω-
ρία. Όπως ισχύει σύμφωνα με την παραδοσιακή οικονομική βιβλιογρα-
φία για τα αγαθά συνολικά, έτσι και στην περίπτωση των καπνικών προϊ-
όντων (Hsieh et al., 1999), η συνάρτηση ζήτησης για αυτά απορρέει από 
το υπόδειγμα μεγιστοποίησης της χρησιμότητας των καταναλωτών. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η ζήτηση εξαρτάται από μια σειρά προσδιοριστικών 
παραγόντων, με βασικότερους την ιδία τιμή και το εισόδημα. Η ανά-
λυση του ρόλου επιπρόσθετων παραγόντων που δύνανται να επιδρούν 
στη ζήτηση καπνικών προϊόντων αποτελεί και ένα από τα κύρια επίπεδα 
δια φοροποίησης των εμπειρικών εφαρμογών. Γενικά, τα εμπειρικά υπο-
δείγματα για τα καπνικά προϊόντα απορρέουν από μια υποκείμενη συ-
νάρτηση ζήτησης του ενδεικτικού τύπου105 (βλέπε, για παράδειγμα τους 
Nikolaou and Velentzas (2001) που εστιάζουν στα τσιγάρα):

 � �, , , ,T OT
t t t t t tQ f P P Y A S� , (6.1)

105  Διαφοροποιούμενο σε σχέση με τα βασικά υποδείγματα ζήτησης είναι το πιο πρό-
σφατο θεωρητικό υπόδειγμα των Dutkowsky and Sullivan (2014), το οποίο ερευνά την 
υπερμετατόπιση στους ΕΦΚ (over-shifting, δηλαδή την αύξηση της τιμής για τον κατα-
ναλωτή μεγαλύτερου εύρους από το εύρος της αύξησης του ΕΦΚ), με τη χρήση ενός 
υποδείγματος σταθερής ελαστικότητας ζήτησης υπό τον μονοπωλιακό ανταγωνισμό. Η 
λύση ως προς τη βέλτιστη τιμή προκύπτει από το θεωρητικό υπόδειγμα, στη βάση της 
συνάρτησης κόστους της επιχείρησης που μεγιστοποιεί το κέρδος. Η τιμή που χρεώ-
νει η επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚ) είναι συνάρτηση των εξωγενών με-
ταβλητών κόστους και συνδέεται γραμμικά με τον ΕΦΚ. Η λύση αυτή εφαρμόζεται σε 
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όπου το Qt αποτυπώνει την καταναλωθείσα ποσότητα από τους ενήλι-
κες την περίοδο t, συνήθως άνω των 15 ή των 18, το T

tP  αποδίδει την τιμή 
του εξεταζόμενου καπνικού προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των φό-
ρων, το OT

tP  αποτελεί την τιμή άλλων καταναλωτικών αγαθών, πιθανώς 
και αγαθών της ίδιας κατηγορίας προϊόντων, το Yt αποτυπώνει το κατά 
κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα,106 το At αναφέρεται στις διαφημιστικές δα-
πάνες και το St είναι ένα διάνυσμα άλλων προσδιοριστικών παραγόντων, 
όπως οι χωρικοί περιορισμοί για το κάπνισμα, η πληροφόρηση για τους 
κινδύνους για την υγεία κλπ. Σημειώνεται ότι η ανάλυση των Nikolaou 
and Velentzas (2001) για την Ελλάδα γίνεται υπό την υπόθεση ότι η τιμή 
των τσιγάρων προσδιορίζεται εξωγενώς, τυπικά μέσω της ελληνικής νο-
μοθεσίας.107 

Συγκριτικά, υπάρχει μια γενική αντιστοιχία σε επίπεδο εγχώριων και 
διεθνών εφαρμογών ως προς την υποκείμενη συνάρτηση ζήτησης και 
τους προσδιοριστικούς της παράγοντες. Ο Stavrinos (1987), για παρά-
δειγμα, παρουσιάζει ένα αντίστοιχο υπόβαθρο για τις εμπειρικές εκτιμή-
σεις που διεξάγει, με τη συνάρτηση ζήτησης για τσιγάρα ως συνάρτηση 
του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος, της τιμής, της διαφημιστι-
κής δαπάνης και της παροχής πληροφόρησης συνδυαστικά με την εκ-
παίδευση ως προς την υγεία και τους κινδύνους του καπνίσματος. Ταυ-
τόχρονα, διακρίνονται διαφοροποιήσεις που μπορεί να οδηγούν τελικά 
στην παρατηρούμενη ευαισθησία των ευρημάτων, ως προς τους υπό 
εξέταση παράγοντες, όπως ήδη αναφέρθηκε στα παραπάνω. Για παρά-
δειγμα, στο υποκείμενο θεωρητικό υπόδειγμα ζήτησης-προσφοράς των 
Hondroyiannis and Papapetrou (1997), επιπλέον των ως άνω μεταβλη-

προγενέστερες εμπειρικές εργασίες για την απόκτηση της εκτίμησης της ελαστικότητας 
ζήτησης ως προς την τιμή, αξιοποιώντας έτσι την πρόσφατη εμπειρία αναφορικά με αυ-
ξήσεις στους ΕΦΚ για τα αλκοολούχα ποτά και τα τσιγάρα. Επίσης, εξάγεται ο ΕΦΚ που 
μεγιστοποιεί τα έσοδα. 
106  Το κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα βασίζεται στο σύνολο του πληθυσμού, ώστε να 
αντανακλά το γεγονός ότι όλα τα άτομα έχουν αξίωση επάνω στο διαθέσιμο εισόδημα. 
107  Συνεπώς, όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, η εκτίμηση της συνάρτησης ζήτησης δεν 
παρουσιάζει προβλήματα ταυτοποίησης. Σημειώνεται, επίσης, ότι γίνεται η υπόθεση 
της ομοιογένειας μηδενικού βαθμού της συνάρτησης ζήτησης ως προς τις τιμές και 
το εισόδημα. Στη γενική της μορφή, η ομοιογένεια μηδενικού βαθμού συνεπάγεται ότι  
f(tx, ty) = t0 f(x, y).
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τών, στη συνάρτηση ζήτησης τσιγάρων υπεισέρχονται και μεταβλητές 
που συνδέονται με τις προτιμήσεις. Ο Dritsakis (2003) ενσωματώνει στην 
ανάλυση της ζήτησης τσιγάρων, επιπλέον της τιμής και του εισοδήμα-
τος, τις δαπάνες για εκπαίδευση. Στο κλασικό (στατικό) υπόδειγμα ζήτη-
σης βασίζεται, για παράδειγμα, και η ανάλυση των Nguyen et al. (2012) 
για έντεκα ευρωπαϊκές χώρες. Σε αντιστοιχία με άλλες εργασίες, οι συγ-
γραφείς ενσωματώνουν στα υποδείγματα και τις τιμές άλλων προϊόντων 
και, επιπλέον, ένα διάνυσμα επιπρόσθετων παραγόντων που συνδέονται 
με τις πολιτικές ελέγχου του καπνίσματος όπως: περιορισμοί και απα-
γορεύσεις του καπνίσματος στους δημόσιους και εργασιακούς χώρους, 
αυξημένη πληροφόρηση ως προς τους κινδύνους για την υγεία από το 
κάπνισμα, εκστρατείες πληροφόρησης του κοινού, απαγορεύσεις δια-
φήμισης και προώθησης καπνικών προϊόντων, προειδοποιητικές ετικέ-
τες στα πακέτα και τα άλλα καπνικά προϊόντα, και θεραπεία για την απε-
ξάρτηση από το κάπνισμα.

Όπως διακρίνεται από τα παραπάνω (και θα καταστεί ακόμα πιο ξε-
κάθαρο στα πλαίσια των αναφορών των ενοτήτων που ακολουθούν), οι 
σχετικές εφαρμογές εστιάζουν σχεδόν αποκλειστικά στην εκτίμηση των 
συναρτήσεων ζήτησης. Η σχετική εμπειρική βιβλιογραφία συχνά αναφέ-
ρεται, εντούτοις, και στην πλευρά της προσφοράς, η οποία όμως δεν 
εκτιμάται. Για παράδειγμα, στην εργασία του Stavrinos (1987), η συνάρ-
τηση προσφοράς εμφανίζεται ως συνάρτηση της τιμής και στην ισορρο-
πία η ζητούμενη ποσότητα τσιγάρων θεωρείται ότι ισούται με την προ-
σφερόμενη. Σύμφωνα με το θεώρημα της συνεπαγόμενης συνάρτησης 
(implicit function theorem), οι ενδογενείς μεταβλητές που είναι η επιθυ-
μητή κατανάλωση (κατανάλωση ισορροπίας) τσιγάρων και η τιμή μπο-
ρούν να προσδιοριστούν σε όρους των εξωγενών μεταβλητών. Η έμφα-
ση για την εκτίμηση δίδεται στη συνάρτηση ζήτησης, η οποία περιγρά-
φει την επιθυμητή (στην ισορροπία) κατά κεφαλήν κατανάλωση τσιγά-
ρων ως συνάρτηση των εξωγενών μεταβλητών.108 Αναφορά στην πλευρά 
της προσφοράς κάνουν και οι Hondroyiannis and Papapetrou (1997), οι 

108  Το επιθυμητό επίπεδο κατανάλωσης δεν είναι, εντούτοις, παρατηρήσιμο, εξαιτίας 
του ότι η προσαρμογή στις μεταβολές του επιθυμητού επιπέδου επέρχεται με χρονική 
υστέρηση. Για τη συνεπαγωγή αυτού ως προς τον προσδιορισμό των εξισώσεων της 
ζήτησης, βλέπε και την αναλυτική αναφορά στην Ενότητα 6.4.2.1.1.
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οποίοι εξηγούν ότι εστιάζουν στη συνάρτηση ζήτησης για τσιγάρα, θεω-
ρώντας ότι η μέση τιμή των τσιγάρων στην Ελλάδα προσδιορίζεται εξω-
γενώς από την ελληνική νομοθεσία. Και οι Nguyen et al. (2012) αναφέ-
ρουν ότι, τυπικά, η συνάρτηση ζήτησης θα πρέπει να ταυτοποιείται μέσω 
μιας προσέγγισης συστήματος ζήτησης και προσφοράς. 

Γενικά, η ζήτηση και η προσφορά στις αγορές προσδιορίζονται ταυ-
τόχρονα, και δεν είναι άμεσα εμφανές εάν ένα υπόδειγμα που εφαρ-
μόζεται στην ποσότητα και την τιμή περιγράφει και αντανακλά τη ζή-
τηση ή την προσφορά. Εντούτοις, οι αγορές καπνικών προϊόντων είναι 
κατά βάση ατελείς, αφού συνήθως υπάρχει μόνο ένας πολύ περιορισμέ-
νος αριθμός προμηθευτών στην αγορά και η τιμή καθορίζεται σε μεγά-
λο βαθμό από τους φόρους. Έτσι, η τιμή συχνά θεωρείται εξωγενής109 
ως προς την κατανάλωση και, τότε, τα παρατηρούμενα δεδομένα για τις 
τιμές και την κατανάλωση θεωρείται ότι βρίσκονται πάνω στη συνάρτη-
ση ζήτησης. Επιπροσθέτως, η ταυτόχρονη υποδειγματοποίηση της προ-
σφοράς και της ζήτησης δυσχεραίνεται από τα ζητήματα διαθεσιμότη-
τας δεδομένων και πιθανών δυσκολιών ως προς τη διατύπωση των υπο-
δειγμάτων. Τα απαραίτητα στοιχεία για το κόστος παραγωγής καπνι-
κών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων του κόστους κεφαλαίου, του κό-
στους πρώτων υλών κλπ.) δεν είναι συνήθως διαθέσιμα, και δεν θεωρεί-
ται πιθανό ότι οι ίδιες οι εταιρείες παραγωγής θα διαθέσουν τέτοιου εί-
δους στοιχεία. Παράλληλα, μια γενική διατύπωση ενός υποδείγματος 
για την πλευρά της προσφοράς δύναται να μην ανταποκρίνεται στη δι-
άρθρωση και τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε υπό εξέταση αγοράς κα-
πνικών προϊόντων (Wilkins et al., 2001). 

6.2.2.2. Υποδείγματα εθιστικής ζήτησης

Ένα μεγάλο τμήμα της βιβλιογραφίας εφαρμόζει τα λεγόμενα υπο-
δείγματα εθιστικής ζήτησης (ή συμπεριφοράς) καπνικών προϊόντων 
(addiction models), συχνά σε συνδυασμό με τα απλά υποδείγματα ζή-
τησης. Όπως εξηγούν οι Chaloupka and Warner (2000) και οι Nguyen et 

109  Εάν δεν είναι λογικό να θεωρηθεί ότι η προσφορά είναι απείρως ελαστική, και συ-
νεπώς, η τιμή μπορεί να θεωρηθεί ενδογενής, υπάρχουν τεχνικές διαδικασίες ώστε να 
ληφθεί υπόψη αυτή η υπόθεση (Wilkins et al., 2001). Βλέπε και αναλυτικά τις σχετικές 
αναφορές στις εν λόγω τεχνικές των επόμενων ενοτήτων.
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al. (2012), το απλό υπόδειγμα ζήτησης υποθέτει, σε σχέση με τα υπο-
δείγματα εθισμού, σταθερές αλλά ασυνεπείς προτιμήσεις μεταξύ της 
βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας περιόδου.110 Στα υποδείγματα εθιστι-
κής συμπεριφοράς (βλέπε και Becker and Murphy, 1988, αλλά και το Πα-
ράρτημα Γ) εντάσσονται τα υποδείγματα μυωπικού (ή στραμμένου στο 
παρελθόν) εθισμού (backward-looking, myopic addiction models) ή αλ-
λιώς υποδείγματα εμμονής της συνήθειας (habit persistence models), 
στη βάση της αφελούς, μυωπικής, συμπεριφοράς υπό την έννοια της 
ατελούς ορθολογικής συμπεριφοράς (ή, πιο γενικά, της έλλειψης ορθο-
λογικής συμπεριφοράς). Η αφέλεια της συμπεριφοράς συνίσταται στο 
ότι το άτομο αναγνωρίζει την εξάρτηση των τρεχουσών αποφάσεων εθι-
στικής κατανάλωσης από την παρελθούσα, αλλά αγνοεί τη σύνδεση με 
τις αποφάσεις της μελλοντικής περιόδου. Με άλλα λόγια, στη διαδικα-
σία μεγιστοποίησης της χρησιμότητας λαμβάνει υπόψη το παρελθόν ως 
προς τη χρήση, αλλά αγνοεί το μέλλον. Για τον λόγο αυτό, τα υποδείγ-
ματα μυωπικού εθισμού αποτελούν και υποδείγματα τμηματικής προ-
σαρμογής (partial adjustment models). Ο εθισμός ως ορθολογική συ-
μπεριφορά, που αντανακλάται στα υποδείγματα ορθολογικού (ή στραμ-
μένου στο μέλλον) εθισμού (forward-looking, rational addiction models), 
σε αντίθεση, προϋποθέτει ότι τα άτομα ενσωματώνουν στις αποφάσεις 
τους για την κατανάλωση της τρέχουσας περιόδου την αλληλεπίδραση 
μεταξύ παρελθούσας, τρέχουσας και μελλοντικής κατανάλωσης. 

Όπως εξηγούν επιπλέον οι Nguyen et al. (2012), τα υποδείγματα εθι-
στικής ζήτησης προσπαθούν να καλύψουν τρεις διαφορετικές διαστά-
σεις-κίνητρα που χαρακτηρίζουν τον εθισμό, την ανοχή (tolerance), την 
ενίσχυση (reinforcement) και την υπαναχώρηση (withdrawal), που προ-
φανώς συνδέονται και ερμηνεύουν την κατανάλωση εθιστικών προϊό-
ντων. Σύμφωνα με την ανοχή, ένα δεδομένο επίπεδο τρέχουσας κατα-
νάλωσης είναι λιγότερο ικανοποιητικό (χαμηλότερη χρησιμότητα), εφό-
σον η σωρευτική παρελθούσα κατανάλωση είναι υψηλότερη. Η ενίσχυση 
αντανακλά τις μαθησιακές αντιδράσεις στην κατανάλωση και τις αντα-
μοιβές που συνδέονται με αυτήν. Η υπαναχώρηση αφορά τις αρνητικές 
σωματικές και ψυχικές αντιδράσεις όταν κόβεται το κάπνισμα ή όταν μει-

110  Αυτό ερμηνεύεται μέσα από τη μακροχρόνια επιθυμία για υγεία και μακροζωία, και 
τη βραχυχρόνια επιθυμία για κατανάλωση καπνικών προϊόντων που βλάπτουν την υγεία. 
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ώνεται ή διακόπτεται η κατανάλωση. Επομένως, ο εθισμός συνεπάγεται 
ότι οι τρέχουσες καταναλωτικές αποφάσεις εξαρτώνται από τις παρελ-
θούσες καταναλωτικές επιλογές και η παρελθούσα κατανάλωση αυξά-
νει την οριακή χρησιμότητα της τρέχουσας. Μια επιπρόσθετη διάσταση 
προστίθεται στη βάση του υποδείγματος ορθολογικού εθισμού, όπου η 
κατανάλωση του εθιστικού αγαθού λαμβάνει υπόψη τις επιδράσεις της 
μελλοντικής κατανάλωσης κατά τη λήψη των αποφάσεων για την τρέ-
χουσα κατανάλωση. 

Σύμφωνα με τους Nguyen et al. (2012), συνολικά και μεταξύ των πε-
ριόδων, η κατανάλωση ενός εθιστικού αγαθού θεωρείται ότι επιδεικνύει 
παρακείμενη συμπληρωματικότητα (adjacent complementarity),111 όπου 
εξαιτίας του κινήτρου ενίσχυσης, οι ποσότητες του εθιστικού αγαθού 
που ζητούνται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους λειτουργούν συ-
μπληρωματικά. Με τη σειρά του αυτό συνεπάγεται ότι η τρέχουσα κα-
τανάλωση του εθιστικού προϊόντος θα συσχετίζεται αντίστροφα με όλες 
τις τρέχουσες, παρελθούσες και μελλοντικές τιμές του αγαθού. Επίσης, 
αναμένεται η παρελθούσα κατανάλωση να έχει μεγαλύτερη επίδραση 
στην τρέχουσα σε σχέση με τη μελλοντική. Ταυτόχρονα, η μακροχρό-
νια επίδραση μιας μόνιμης μεταβολής στην τιμή του εθιστικού αγαθού 
αναμένεται να ξεπερνά τη βραχυχρόνια, αφού οι καταναλωτές θεωρεί-
ται ότι προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους τμηματικά, και όχι απότο-
μα, με αποτέλεσμα μια σχετικά συγκρατημένη βραχυχρόνια προσαρμο-
γή της κατανάλωσης και μια συγκριτικά υψηλότερη μακροχρόνια ελα-
στικότητα. Με αυτή τη λογική ερμηνεύεται και το χαρακτηριστικό των 
μη συνεπών χρονικά ελαστικοτήτων μέσω της διαμόρφωσης της συνή-
θειας (Laffer, 2014). Τέλος, η επίδραση μιας αναμενόμενης μεταβολής 
της τιμής του αγαθού αυτού θα είναι υψηλότερη από την επίδραση μιας 
μη αναμενόμενης μεταβολής της τιμής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ισχύς 
του υποδείγματος ορθολογικού εθισμού συνδέεται και με τον πιθανό 
ρυθμιστικό ρόλο των κρατικών αρχών. Πιο συγκεκριμένα, εάν επιβεβαι-
ώνεται ότι η απόφαση για το κάπνισμα διέπεται, όπως όλες οι άλλες κα-
ταναλωτικές αποφάσεις, από ορθολογικές επιλογές των καταναλωτών, 

111  Για τον προσδιορισμό της έννοιας της παρακείμενης συμπληρωματικότητας μέσα 
στο υπό εξέταση πλαίσιο καθώς και για τη σύνδεσή της με την έννοια του εθισμού, βλέπε 
Becker and Murphy (1988).
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τότε το γεγονός ότι οι καπνιστές επιβάλλουν στον εαυτό τους ένα ιδιαί-
τερα υψηλό κόστος (σε όρους επιβάρυνσης της υγείας τους) δεν παίζει 
ρόλο. Είναι αποκλειστικά και μόνο το κόστος που επιβάλλουν οι καπνι-
στές στους άλλους (με τη μορφή των εξωτερικοτήτων) που μπορεί να δι-
καιολογήσει την ανάληψη δράσης από τις κρατικές αρχές (Grubber and 
Kőszegi, 2002, βλέπε και το Πλαίσιο 1, Ενότητα 2.3). 

Ο Stavrinos (1987) εφαρμόζει, στην εργασία για την Ελλάδα που ήδη 
αναφέρθηκε, το μυωπικό υπόδειγμα ζήτησης, στη βάση της απλής γραμ-
μικής συναρτησιακής μορφής –όπου όλες οι μεταβλητές (και η εξαρτη-
μένη και οι ανεξάρτητες) εκφράζονται σε επίπεδα– και της αντίστοιχης 
διπλής λογαριθμικής –όπου όλες οι μεταβλητές εκφράζονται σε λογα-
ρίθμους– συνάρτησης ζήτησης για τα τσιγάρα, επιλέγοντας τελικά τη 
δεύτερη μορφή. Το υπόδειγμα ζήτησης εκτιμάται με τη διαδικασία των 
απλών ελαχίστων τετραγώνων, ενσωματώνοντας την τιμή των τσιγάρων, 
το ονομαστικό εισόδημα και την υστέρηση της κατανάλωσης. Επιπλέ-
ον, με τη χρήση ψευδομεταβλητών λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των 
διαφημίσεων μέσω της τηλεόρασης (πριν ξεκινήσουν να προβάλλονται, 
όταν επιτράπηκαν και όταν σταμάτησαν λόγω της αντικαπνιστικής κα-
μπάνιας του 1979), καθώς και της εκστρατείας ενημέρωσης και προει-
δοποίησης ως προς την υγεία της περιόδου 1979-1982. Σημειώνεται ότι, 
ελλείψει δεδομένων για τη ζήτηση, η ετήσια κατανάλωση εκτιμάται από 
τα διαθέσιμα δεδομένα για την παραγωγή, επιτρέποντας την απόκλιση 
μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών. 

Οι Hsieh et al. (1999) βασίζουν την ανάλυσή τους, αρχικά, σε ένα απλό 
υπόδειγμα ζήτησης τσιγάρων για την Ταϊβάν λαμβάνοντας υπόψη, εκτός 
από την τιμή και το εισόδημα, την πληροφόρηση σχετικά με τις επιπτώ-
σεις του καπνίσματος στην υγεία και άλλους προσδιοριστικούς παράγο-
ντες (μερίδιο των εισαγόμενων τσιγάρων και βαθμός συμμετοχής των 
γυναικών στο εργατικό δυναμικό). Επιπλέον, στη συνέχεια εκτιμάται και 
το μυωπικό υπόδειγμα, με την ενσωμάτωση της υστέρησης της εξαρτη-
μένης μεταβλητής. Οι εξισώσεις εκτιμώνται με τη μέθοδο των ελαχίστων 
τετραγώνων και εναλλακτικά και με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώ-
νων σε δύο στάδια, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το πρόβλημα ενδογέ-
νειας της τιμής, μέσω της χρήσης βοηθητικών μεταβλητών (instrumental 
variables) (μεταξύ άλλων χρησιμοποιούνται υστερήσεις της τιμής, του 
εισοδήματος και των μεταβλητών για τους φόρους). Επιπλέον, δίνοντας 
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έμφαση στη διαφοροποίηση μεταξύ των κατηγοριών των εισαγόμενων 
και εγχωρίως παραγόμενων τσιγάρων, και με στόχο τη διαπίστωση τυ-
χόν σχέσεων υποκατάστασης και συμπληρωματικότητας μεταξύ αυτών, 
οι συγγραφείς εκτιμούν δύο ξεχωριστές εξισώσεις για την κάθε κατη-
γορία, στις οποίες εισέρχονται και οι τιμές της άλλης κατηγορίας τσι-
γάρων. Η ταυτόχρονη εκτίμηση διεξάγεται με τη μέθοδο της φαινομε-
νικά μη σχετιζόμενης παλινδρόμησης (seemingly unrelated regression, 
SURE) και τη χρήση των ελαχίστων τετραγώνων σε τρία στάδια. Στην 
εργασία χρησιμοποιούνται ετήσια στοιχεία για την περίοδο 1966-1995 
για τις πωλήσεις πακέτων τσιγάρων σε ενήλικες, την πραγματική μέση 
σταθμισμένη τιμή, το πραγματικό κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα και 
μια ψευδομεταβλητή για τις αντικαπνιστικές πληροφοριακές εκστρατεί-
ες, με εναλλακτική τη χρήση των δαπανών για αντικαπνιστικές εκστρα-
τείες στα μέσα ενημέρωσης. 

Σε μια παρόμοια εφαρμογή για την Κίνα ως χώρα παραγωγής τσιγά-
ρων από κρατική εταιρεία, οι Hu and Mao (2002) εκτιμούν το απλό υπό-
δειγμα με την τιμή ανά πακέτο, το κατά κεφαλήν εισόδημα και μια χρο-
νική τάση (ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές στις προτιμήσεις), 
καθώς και το υπόδειγμα με ενσωματωμένη την υστέρηση της κατανάλω-
σης (ετήσιες κατά κεφαλήν πωλήσεις πακέτων τσιγάρων) για την από-
κτηση της βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας ελαστικότητας. Η συναρτη-
σιακή μορφή που χρησιμοποιείται είναι η απλή λογαριθμική (μόνο η με-
ταβλητή της κατανάλωσης είναι σε λογαρίθμους) και η περίοδος αναφο-
ράς είναι 1980-1996. 

Σχετική είναι και η εφαρμογή για τα τσιγάρα των Kim and Seldon 
(2004) για τη Νότια Κορέα και την περίοδο 1960-1997, όπου εφαρμόζε-
ται κυρίως το υπόδειγμα της εμμονής της συνήθειας ως μυωπικό υπό-
δειγμα τμηματικής προσαρμογής, εφόσον οι προσπάθειες για την εκτί-
μηση του ορθολογικού υποδείγματος οδηγούν σε μη αποδεκτά αποτε-
λέσματα. Οι συγγραφείς οδηγούνται στο υπόδειγμα της εμμονής της 
συνήθειας, μέσα από τη θεώρηση της σχέσης μεταξύ της πραγματικής 
(actual) και της επιθυμητής (desired) κατανάλωσης, και το χρησιμοποι-
ούν και για τη συγκριτική αναφορά στις βραχυχρόνιες και μακροχρόνι-
ες ελαστικότητες, με τη βοήθεια του συντελεστή εμμονής της συνήθειας 
ή τμηματικής προσαρμογής. Εκτός της πραγματικής λιανικής τιμής του 
πακέτου και του κατά κεφαλήν πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, 
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ενσωματώνονται στην εξίσωση της ετήσιας κατά κεφαλήν (καπνιστές 
άνω των 18) ζήτησης πακέτων των είκοσι τσιγάρων, που είναι εκφρα-
σμένη σε λογαρίθμους, δύο ψευδομεταβλητές, ώστε να συνδεθούν τυ-
χόν μεταβολές της κατανάλωσης με προειδοποιήσεις για την υγεία. Το-
νίζεται ότι, ενώ η τιμή θεωρείται εξωγενής (εξαιτίας του μονοπωλιακού 
εγχώριου παραγωγού βιομηχανοποιημένων καπνών στη χώρα), για λό-
γους σταθερότητας ελέγχεται η υπόθεση της εξωγένειας. Επίσης, χρη-
σιμοποιείται η τεχνική των βοηθητικών μεταβλητών για την αντιμετώπι-
ση της πιθανής συσχέτισης των καταλοίπων με την υστέρηση της εξαρ-
τημένης μεταβλητής, και οι εκτιμήσεις πραγματοποιούνται με τη χρήση 
των μη γραμμικών ελαχίστων τετραγώνων. 

Μεταξύ των εργασιών που πραγματεύονται τον εθισμό εφαρμόζοντας 
τόσο το στατικό υπόδειγμα όσο και τις δύο μορφές της εθιστικής ζήτη-
σης, δηλαδή το μυωπικό και το ορθολογικό υπόδειγμα εθισμού, είναι και 
η προαναφερθείσα εργασία των Nguyen et al. (2012). Ειδικότερα, εφαρ-
μόζονται τα εν λόγω υποδείγματα για τα τσιγάρα, τον καπνό για πίπα, 
τον καπνό για στριφτό και το snus112 στις περιπτώσεις έντεκα ευρωπα-
ϊκών χωρών (μη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), όπου η κάθε μία 
χώρα εξετάζεται χωριστά στη βάση ετήσιων στοιχείων ανάλογα με τη 
δια θεσιμότητα για κάθε χώρα.113 Η ανάλυση ενσωματώνει: (α) το στατι-
κό υπόδειγμα, (β) το υπόδειγμα του στραμμένου στο παρελθόν εθισμού 
ή υπόδειγμα μυωπικού εθισμού (ή και υπόδειγμα τμηματικής προσαρ-
μογής) που βασίζεται στην έννοια της εμμονής της συ νή θειας, και (γ) το 
υπόδειγμα του στραμμένου στο μέλλον εθισμού ή αλλιώς ορθολογικού 
εθισμού. Οι βασικές μεταβλητές είναι η κατά κεφαλήν κατανάλωση του 
εκάστοτε καπνικού προϊόντος (που προσεγγίζεται μέσω των ετήσιων πω-
λήσεων ή των δεδομένων για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τις βιο-
μηχανίες), η πραγματική ιδία τιμή και η τιμή άλλων καπνικών προϊόντων 
για τη διερεύνηση ύπαρξης σχέσεων υποκατάστασης ή συμπληρωματι-
κότητας, και το πραγματικό κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα. Κατά πε-
ρίπτωση, χρησιμοποιούνται και οι υστερήσεις και προηγήσεις της κατα-

112  Το snus είναι ένα αρωματικό προϊόν καπνού σε υγρή μορφή που δεν καπνίζεται 
(smokeless tobacco product) και παράγεται στη Σουηδία. 
113  Ανάλογα με τη χώρα, δύναται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην περίοδο αναφο-
ράς, τη χρήση δεδομένων κλπ.
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νάλωσης. Κατασκευάζεται, επίσης, ένας τροποποιημένος δείκτης για τις 
πολιτικές ελέγχου του καπνίσματος που χρησιμοποιείται ως επεξηγημα-
τική μεταβλητή για τα μέτρα πολιτικής στην κάθε μία χώρα. Οι μεταβλη-
τές είναι όλες σε λογαριθμική μορφή και εφαρμόζεται, επομένως, η δι-
πλή λογαριθμική συναρτησιακή μορφή. Οι συγγραφείς διαφοροποιούν 
μεταξύ της βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας ελαστικότητας, τόσο μέσω 
της χρήσης των υποδειγμάτων μυωπικού και ορθολογικού εθισμού όσο 
και μέσω της εφαρμογής του υποδείγματος διόρθωσης σφάλματος. Οι 
εκτιμήσεις των υποδειγμάτων εθισμού διεξάγονται με τη διαδικασία των 
απλών ελαχίστων τετραγώνων και των ελαχίστων τετραγώνων σε δύο 
στάδια στις περιπτώσεις (υποδείγματα μυωπικού και ορθολογικού εθι-
σμού) όπου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ενδογένεια για την απόκτη-
ση συνεπών εκτιμητών των συντελεστών ενδιαφέροντος. Θεωρώντας ότι 
οι τιμές συσχετίζονται στενά με την κατανάλωση, επιλέγονται οι υστε-
ρήσεις και προηγήσεις τους ως κατάλληλα εργαλεία, δηλαδή βοηθητι-
κές μεταβλητές, σε συνδυασμό με τις άλλες ερμηνευτικές μεταβλητές. 
Για να διε ρευνηθεί η πιθανότητα ύπαρξης φαινομενικής σχέσης παλιν-
δρόμησης (spurious regression) μεταξύ των μεταβλητών, ελέγχεται μετά 
τη στασιμότητα των μεταβλητών σε επίπεδα και πρώτες διαφορές, και η 
στασιμότητα των καταλοίπων στα εκτιμώμενα υποδείγματα. Σημειώνεται 
ότι η τελική επιλογή υποδείγματος για κάθε χώρα βασίζεται κυρίως στην 
ευλογοφάνεια (plausibility) των εκτιμήσεων των ελαστικοτήτων ως προς 
τα θεωρητικά αναμενόμενα αποτελέσματα και τα ευρήματα της υφιστά-
μενης βιβλιογραφίας. Όπως προαναφέρθηκε, συμπληρωματικά του πλή-
ρους εθιστικού υποδείγματος, οι συγγραφείς εφαρμόζουν υποδείγματα 
διόρθωσης σφάλματος στις υπό εξέταση χώρες, εκφρασμένα σε πρώτες 
διαφορές των λογαρίθμων των μεταβλητών για τη βραχυχρόνια περίοδο, 
όπου ενσωματώνονται, εκτός του όρου διόρθωσης σφάλματος, κατά πε-
ρίπτωση και υστερήσεις της εξαρτημένης μεταβλητής. Έχοντας εδραι-
ώσει την ύπαρξη σχέσεων συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών, τα 
υποδείγματα διόρθωσης σφάλματος εκτιμώνται με τη διαδικασία σε δύο 
στάδια, σύμφωνα με τους Engle and Granger (1987). 

Μια αρκετά πρόσφατη και ενδιαφέρουσα αντίστοιχη εφαρμογή του 
πλήρους υποδείγματος για τα τσιγάρα, με το στατικό υπόδειγμα και τα 
δύο υποδείγματα εθισμού (το μυωπικό και το ορθολογικό) για την Ελλά-
δα πραγματοποιούν οι Tarantilis et al. (2015) για την κατηγορία των τσι-
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γάρων με τη χρήση ετήσιων στοιχείων για την περίοδο 1994-2012. Οι 
βασικές μεταβλητές είναι η κατά κεφαλήν ετήσια κατανάλωση, η μέση 
σταθμισμένη τιμή114 και το κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα βασισμέ-
νο στο ΑΕΠ. Στις εκτιμήσεις χρησιμοποιείται η διπλή λογαριθμική μορφή 
με όλες τις μεταβλητές εκφρασμένες σε λογαρίθμους, ενώ ενσωματώ-
νονται επίσης ένας δείκτης για τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις 
στο κάπνισμα,115 που εισήχθησαν το 2002 και θεσμοθετήθηκαν το 2010, 
και ένας διχοτομικός δείκτης που αντανακλά την ύπαρξη αντικαπνιστι-
κών εκστρατειών για κάθε χρόνο (ως αντικαπνιστική εκστρατεία χρησιμο-
ποιείται το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο του 2008). 
Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεταβλητή για τις επιδράσεις των περιορισμών 
στο κάπνισμα εμφανίζεται να είναι στατιστικά μη σημαντική και εξαιρείται 
τελικά από το υπόδειγμα. Ο έλεγχος στασιμότητας των καταλοίπων της 
βασικής εξίσωσης υποδεικνύει την ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ των 
μεταβλητών και επιβεβαιώνει ότι η σχέση παλινδρόμησης δεν είναι φαι-
νομενική. Σημειώνεται ότι, στη βάση των εκτιμήσεων των υποδειγμάτων 
εθισμού, οι συγγραφείς καταλήγουν ότι αυτά τα υποδείγματα δεν προ-
σφέρουν επιπρόσθετη πληροφόρηση, συγκριτικά με το στατικό υπόδειγ-
μα, αναφορικά με το πώς επηρεάζεται η κατανάλωση. 

6.2.2.3.  Διαφοροποιούμενα υποδείγματα και εναλλακτικές εμπειρικές 
εφαρμογές

Παρά το γεγονός ότι, ως μεθοδολογική επιλογή, τα υποδείγματα εθι-
σμού συναντώνται σε σημαντικό αριθμό εμπειρικών εφαρμογών για τα 
καπνικά προϊόντα, συχνά απαντώνται και διαφοροποιούμενα υποδείγμα-
τα και εναλλακτικές εμπειρικές εφαρμογές. 

Για την περίπτωση της Ελλάδας, οι Hondroyiannis and Papapetrou 
(1997), με στόχο να σκιαγραφήσουν όλες τις βραχυχρόνιες σχέσεις με-

114  Η προσεγγιστική μεταβλητή που χρησιμοποιήθηκε για τον αποπληθωρισμό των τιμών 
από ονομαστικές σε πραγματικές υπολογίστηκε από τη σύγκριση των πραγματικών και 
ονομαστικών τιμών του ΑΕΠ που αποκτήθηκαν από την World Bank.
115  Εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ως προς τη δαπάνη για τον έλεγχο του κα-
πνίσματος, δημιουργείται ένας δείκτης ο οποίος λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τη συχνότητα 
επιβολής περιορισμών του καπνίσματος, αλλά και τον βαθμό συμμόρφωσης. Οι τιμές 
που λαμβάνει ξεκινούν από το μηδέν (καθόλου περιορισμοί) και φτάνουν στη μονάδα 
(απόλυτος περιορισμός) αυξανόμενες κατά 0,25. 
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ταξύ των μεταβλητών, εφαρμόζουν ένα δυναμικό υπόδειγμα διόρθωσης 
σφάλματος. Προηγείται, βέβαια, η ανάλυση συνολοκλήρωσης, για τη 
διαπίστωση ύπαρξης μακροχρόνιας σχέσης, που διεξάγεται σε όρους 
ενός διανυσματικού αυτοπαλίνδρομου υποδείγματος. Οι συγγραφείς 
χρησιμοποιούν ετήσια στοιχεία για την Ελλάδα και την περίοδο 1960-
1990, και ως μεταβλητές σε λογαρίθμους: την κατά κεφαλήν κατανάλω-
ση τσιγάρων (στις ηλικίες άνω των 15), την τιμή που προσεγγίζεται μέσω 
του δείκτη σχετικής τιμής τσιγάρων, το ονομαστικό κατά κεφαλήν δια-
θέσιμο εισόδημα, και ψευδομεταβλητές για να καλύψουν τις επιδράσεις 
των διαφημίσεων τσιγάρων, της νομοθεσίας για τον περιορισμό της δια-
φήμισης στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και τις προειδοποιήσεις για την 
υγεία στα πακέτα των τσιγάρων. 

Και οι Nikolaou and Velentzas (2001) διαφοροποιούν μεταξύ της μα-
κροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου. Εφαρμόζουν την ανάλυση συ-
νολοκλήρωσης και το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος, με τη χρήση 
ετήσιων στοιχείων για την Ελλάδα και την περίοδο 1960-1995, και ως με-
ταβλητές σε λογαρίθμους: την κατά κεφαλή κατανάλωση τσιγάρων (στα 
άτομα άνω των 15), τον δείκτη τιμών για τα τσιγάρα, τον δείκτη τιμών 
καταναλωτή, εξαιρουμένων των τσιγάρων, το ονομαστικό κατά κεφαλήν 
διαθέσιμο εισόδημα και μια σειρά ψευδομεταβλητών (για τη διαφήμιση 
των τσιγάρων μέσω της τηλεόρασης, την παροχή πληροφόρησης και τις 
προειδοποιήσεις για την υγεία κατά την περίοδο διεξαγωγής της αντικα-
πνιστικής εκστρατείας 1979-1982, και τις επιδράσεις των προειδοποιή-
σεων για τις επιπτώσεις στην υγεία επάνω στα πακέτα τσιγάρων, καθώς 
και άλλων αντικαπνιστικών προσπαθειών κατά την περίοδο 1987-1995). 

Σε μια άλλη εφαρμογή για την Ελλάδα με παρόμοιο μεθοδολογικό 
πλαίσιο, ο Dritsakis (2003) εκτιμά τη σχέση μεταξύ κατανάλωσης τσιγά-
ρων κατά άτομο, καθαρού κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος, δεί-
κτη τιμών τσιγάρων και κατά κεφαλήν δαπανών για εκπαίδευση. Όλες οι 
ετήσιες πραγματικές μεταβλητές είναι σε λογαρίθμους και αναφέρονται 
στην περίοδο 1960-2000. Έχοντας διαπιστώσει την ύπαρξη σχέσης συ-
νολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών, εφαρμόζεται ένα διανυσματικό 
αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα και ένα υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος, 
στη βάση της μακροχρόνιας σχέσης. 

Η πιο πρόσφατη εργασία του ΙΟΒΕ (2016), που αναφέρεται και στην 
κατηγορία του λεπτοκομμένου καπνού, πραγματεύεται τις επιπτώσεις 
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από τις αυξήσεις των συντελεστών ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού στην Ελ-
λάδα. Χρησιμοποιούνται για την περίοδο Ιανουαρίου 2007-Σεπτεμβρί-
ου 2016 μηνιαία στοιχεία για την κατανάλωση τσιγάρων (ανά τιμολογια-
κή κατηγορία) και λεπτοκομμένου καπνού, καθώς και για τις αντίστοιχες 
σταθμισμένες μέσες τιμές, και στοιχεία για το μέγεθος της κατανάλω-
σης των αφορολόγητων τσιγάρων, τα οποία προέρχονται από την εται-
ρεία ερευνών Nielsen. Τα τριμηνιαία στοιχεία για το διαθέσιμο εισόδη-
μα, που μετατρέπονται σε μηνιαία, και τα μηνιαία στοιχεία για τον δείκτη 
τιμών καταναλωτή προέρχονται από την ΕΛΣΤΑΤ. Το υπόδειγμα για τη 
συνολική δαπάνη για τσιγάρα, με ανεξάρτητες μεταβλητές την τιμή και 
το εισόδημα, εκτιμάται με τη μέθοδο των σταθμισμένων ελαχίστων τε-
τραγώνων. Επίσης, εφαρμόζεται και ένα υπόδειγμα Γραμμικής Προσέγ-
γισης-Σχεδόν Ιδανικό Σύστημα Ζήτησης (Linear Approximation-Almost 
Ideal Demand System, LA-AIDS) ως σύστημα ζήτησης αγαθών και εκτι-
μάται με τη μέθοδο της φαινομενικά μη σχετιζόμενης παλινδρόμησης. 
Τέλος, η ζήτηση λεπτοκομμένου καπνού εκτιμάται μέσω ενός υποδείγ-
ματος διόρθωσης σφάλματος, με τις βασικές μεταβλητές εκφρασμένες 
σε πρώτες διαφορές. 

Την ανάλυση στη βάση ενός διανυσματικού αυτοπαλίνδρομου υπο-
δείγματος με τη χρήση τριμηνιαίων στοιχείων, για την περίπτωση της 
Νότιας Αφρικής, επιλέγει ο Boshoff (2008), που αντιμετωπίζει όλες τις 
λογαριθμισμένες και εποχικά διορθωμένες μεταβλητές (κατανάλωση 
τσιγάρων από στοιχεία καπνοπαραγωγού για τα χονδρικά φορτία, σταθ-
μισμένη τιμή, διαθέσιμο εισόδημα, και επίγνωση ως προς την υγεία) ως 
ενδογενείς. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η επιλογή, συγκριτικά και με 
την ανάλυση υποδειγμάτων διόρθωσης σφάλματος που πραγματοποι-
ούν άλλες εργασίες, βασίζεται στον στόχο να διεξάγεται μια πιο στοιχει-
ώδης ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών. Επίσης, λαμβάνο-
νται υπόψη το μερίδιο των ελαφρών τσιγάρων και η επίδραση των πα-
ρεμβάσεων των πολιτικών για το κάπνισμα, ενώ εξετάζονται έξι διαφορε-
τικές, αν και σύντομες, περίοδοι αναφοράς. Η επιλογή των σύντομων πε-
ριόδων αναφοράς δικαιολογείται, σε σχέση με μια πιο μακροχρόνια πε-
ρίοδο, εφόσον η τελευταία δεν λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές στις προ-
τιμήσεις, άρα και πιο διαρθρωτικούς παράγοντες. 

Μια από τις περιπτώσεις εργασιών που λαμβάνουν υπόψη τον ρόλο 
του λαθρεμπορίου, μεταξύ άλλων, είναι η εργασία των Yurekli and Zhang 
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(2000). Αναλύεται η ζήτηση τσιγάρων σε 50 Πολιτείες των ΗΠΑ για την πε-
ρίοδο 1970-1995, με στόχο να εκτιμηθούν οι απώλειες εσόδων από ΕΦΚ 
και φόρους πωλήσεων που οφείλονται στο λαθρεμπόριο και να αποτιμη-
θούν οι επιπτώσεις των αντικαπνιστικών νόμων για τον καθαρό εσωτερι-
κό αέρα (clean indoor-air laws) στην κατά κεφαλήν συνολική κατανάλωση 
τσιγάρων. Το λαθρεμπόριο λαμβάνεται υπόψη μέσω κατασκευής ξεχω-
ριστών μεταβλητών για το λαθρεμπόριο μικρής και μεγάλης απόστασης 
(short-distance and long-distance smuggling) μεταξύ των Πολιτειών των 
ΗΠΑ.116 Ως βασικές μεταβλητές λαμβάνονται υπόψη οι κατά κεφαλήν πω-
λήσεις σε πακέτα, οι φόροι (ως σταθμισμένος μέσος του φόρου σε πραγ-
ματικούς όρους ανά πακέτο, εκτός των φόρων στις πωλήσεις) και οι τιμές 
(μέση σταθμισμένη τιμή πακέτου μάρκας τσιγάρων premium, αποπληθωρι-
σμένη με τον ΔΤΚ), δεδομένα για τους νόμους (μέσω της κατασκευής ενός 
δείκτη) και το κατά κεφαλήν διαθέσιμο πραγματικό (αποπληθωρισμένο με 
τον ΔΤΚ) εισόδημα. Για κάθε Πολιτεία εκτιμάται ένα στατικό υπόδειγμα ζή-
τησης με ανεξάρτητες μεταβλητές την τιμή, το εισόδημα, του νόμους, το 
λαθρεμπόριο και άλλες μεταβλητές (ψευδομεταβλητές για την Πολιτεία 
και το έτος, δημογραφικά χαρακτηριστικά τυπικά για μια Πολιτεία, όπως 
θρησκεία, ηλικία, φύλο, φυλή, μόρφωση, ανεργία και έσοδα από τουρισμό, 
μεταξύ άλλων). Εκτιμώνται τέσσερα διαφορετικά υποδείγματα, ανάλογα 
με το ποιες επιπρόσθετες μεταβλητές ενσωματώνονται, ενώ επίσης διαφο-
ροποιείται η περίπτωση χρήσης των ΕΦΚ ως βοηθητικής μεταβλητής, δε-
δομένης της πιθανής ενδογένειας των τιμών στα υποδείγματα. 

Σε μια πιο πρόσφατη εργασία για τις ΗΠΑ, οι Tauras et al. (2016), και 
πάλι σε επίπεδο Πολιτειών, εστιάζουν στην εκτίμηση ελαστικοτήτων ζή-
τησης τσιγάρων ως προς την τιμή για διαφορετικά επίπεδα τιμών. Με 
άλλα λόγια, η έμφαση είναι στη διερεύνηση της πιθανής ετερογένειας 

116  Για το λαθρεμπόριο μικρής απόστασης, κατασκευάζονται δείκτες εισαγωγών τσιγά-
ρων μικρής απόστασης από Πολιτείες με χαμηλότερες τιμές σε Πολιτείες με υψηλό-
τερες, και εξαγωγών μικρής απόστασης από Πολιτείες με χαμηλότερες τιμές σε Πο-
λιτείες με υψηλότερες τιμές. Το άθροισμα των δύο δεικτών παρέχει πληροφόρηση ως 
προς το εάν μία Πολιτεία κατέληξε χαμένη ή κερδισμένη σε οικονομικούς όρους από το 
λαθρεμπόριο μικρής απόστασης. Για το λαθρεμπόριο μεγάλης απόστασης, εκτιμώνται 
μεταβλητές εισαγωγών μεγάλης απόστασης για όλες τις Πολιτείες που εισάγουν από 
τρεις συγκεκριμένες Πολιτείες, από τις οποίες θεωρείται ότι προέρχεται το λαθρεμπόριο 
μεγάλης απόστασης. Για όλες τις λοιπές λεπτομέρειες κατασκευής των μεταβλητών, 
βλέπε το κείμενο των Yurekli and Zhang (2000). 
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στις ελαστικότητες των τιμών, ανάλογα με το ύψος των τιμών μεταξύ 
των Πολιτειών. Χρησιμοποιούν ετήσια δεδομένα σε επίπεδο Πολιτειών 
για την περίοδο 1991-2012, όπου η εξαρτημένη μεταβλητή είναι οι κατά 
κεφαλήν πωλήσεις τσιγάρων και οι τιμές είναι οι σταθμισμένοι μέσοι των 
τιμών για ένα πακέτο 20 τσιγάρων. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη οι νό-
μοι για τον καθαρό από τον καπνό αέρα (smoke-free air laws), οι διασυ-
νοριακές πωλήσεις τσιγάρων μεταξύ των Πολιτειών, η ανεργία και το ει-
σόδημα. Μεθοδολογικά, εκτιμάται ένα γενικευμένο γραμμικό υπόδειγμα 
(generalized linear model, GLM) δύο κατευθύνσεων (two-way) με σταθε-
ρές επιδράσεις (fixed effects), που συνεπάγεται την ενσωμάτωση διχοτο-
μικών μεταβλητών για τις Πολιτείες και τα έτη στις εξισώσεις των πωλή-
σεων. Η μεθοδολογία αυτή απαιτεί την επιλογή μιας συνάρτησης σύνδε-
σης και μιας συνάρτησης κατανομής. 

Τέλος, σε μια εφαρμογή για την Τουρκία, η οποία επιχειρεί, μεταξύ 
άλλων να λάβει υπόψη τις πιθανές επιδράσεις των περιόδων κρίσης, οι 
Yurekli et al. (2010) εκτιμούν με τη χρήση λογαριθμισμένων δεδομένων 
για την περίοδο 2001 έως 2006 την κατά κεφαλήν (άνω των 15) κατανάλω-
ση τσιγάρων ως συνάρτηση της μέσης πραγματικής τιμής και του πραγ-
ματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος. Στην εργασία χρησιμοποιείται η με-
θοδολογία των γενικευμένων ελαχίστων τετραγώνων (generalized least 
squares, GLS) και εκτιμώνται τέσσερα εναλλακτικά υποδείγματα, ανάλο-
γα με την ενσωμάτωση των επιπροσθέτων μεταβλητών, όπως του δείκτη 
για τις ρυθμίσεις, ψευδομεταβλητών για τις κρίσεις των περιόδων 1994 
έως 1996, και 2001 έως 2002, και μιας μεταβλητής χρονικής τάσης. Για να 
ληφθεί υπόψη η τυχόν ενδογένεια της τιμής, εφαρμόζεται και μια τεχνική 
βοηθητικών μεταβλητών, όπου χρησιμοποιούνται ο πραγματικός φόρος 
ανά πακέτο, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα και η χρονική τάση. 

6.2.2.4.  Ανάλυση με έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά  
της ζήτησης

Μια άλλη μερίδα συναφών εργασιών διερευνά τους προσδιοριστι-
κούς παράγοντες της ζήτησης καπνικών προϊόντων και εκτιμά τις σχε-
τικές ελαστικότητες, δίνοντας, παράλληλα, έμφαση σε ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά της ζήτησης. Αυτά συνήθως έχουν δημογραφικό και κοινω-
νικοοικονομικό χαρακτήρα. Στην πλειονότητά τους, οι εν λόγω εμπειρι-
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κές εφαρμογές, εξαιτίας της μεθοδολογικής αυτής σκοπιμότητας, βασί-
ζονται σε δειγματοληπτικές έρευνες αγοράς για την απόκτηση των απα-
ραίτητων ποιοτικών στοιχείων. Σημαντικός αριθμός ανάμεσα σε αυτές 
εφαρμόζει τη μεθοδολογία διαχωρισμού της ζήτησης, και συνεπώς και 
των εκτιμήσεων, σε δύο τμήματα: την απόφαση για το κάπνισμα (συμ-
μετοχή στο κάπνισμα, smoking participation) και την ποσότητα των κα-
πνικών προϊόντων που καταναλώνονται (ένταση καπνίσματος, smoking 
intensity), υπό τη συνθήκη ότι η μονάδα αναφοράς (άτομο, νοικοκυριό 
κλπ.) κάνει χρήση καπνικών προϊόντων. 

Μια σχετική εφαρμογή για την Ελλάδα είναι εκείνη των Raptou et al. 
(2005) για τα τσιγάρα, στη βάση της μεθοδολογίας της έρευνας αγο-
ράς που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη (Μάιος-Σεπτέμβριος 2003) μέσω 
προσωπικών συνεντεύξεων κατ’ οίκον, όπου συλλέχθηκε πληροφόρη-
ση από 680 ερωτηματολόγια που θεωρήθηκαν ένα αντιπροσωπευτικό 
δείγμα. Ως εξαρτημένες μεταβλητές χρησιμοποιούνται στην εργασία η 
συμμετοχή στο κάπνισμα και η μέση ημερήσια κατανάλωση τσιγάρων. 
Οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι μια πληθώρα διχοτομικών δημογραφι-
κών, κοινωνικοοικονομικών, ψυχολογικών δεικτών, διχοτομικών δεικτών 
που αφορούν τους καπνιστικούς περιορισμούς, και μια συνεχής μετα-
βλητή για το συνολικό μέσο μηνιαίο εισόδημα. Για την τιμή, χρησιμοποι-
είται ένας διχοτομικός δείκτης που λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των 
ερωτηθέντων ως προς το εάν θεωρούν ότι η τιμή είναι χαμηλή ή υψη-
λή. Η εφαρμοζόμενη εμπειρική μεθοδολογία είναι το υπόδειγμα σε δύο 
στάδια κατά Cragg (1971). Σύμφωνα με αυτό, στο πρώτο στάδιο εκτιμά-
ται ένα πιθανολογικό υπόδειγμα αναφορικά με την απόφαση ενός ατό-
μου να καπνίσει, ως συνάρτηση των σχετικών μεταβλητών, με εξαρτημέ-
νη μεταβλητή έναν διχοτομικό δείκτη (που λαμβάνει την τιμή μηδέν για 
τους μη κανιστές και μονάδα για τους καπνιστές). Στο δεύτερο εκτιμά-
ται, μόνο για το τμήμα του δείγματος που αφορά τους καπνιστές, ένα 
υπόδειγμα με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, με εξαρτημένη με-
ταβλητή τη μέση ημερήσια ζήτηση τσιγάρων σε λογαρίθμους, σε εξάρ-
τηση από τις ίδιες μεταβλητές. 

Μια παρόμοια εφαρμογή είναι εκείνη των Lance et al. (2004) για τα 
τσιγάρα, που εφαρμόζεται σε επίπεδο νοικοκυριών και κοινοτήτων για 
την Κίνα και τη Ρωσία. Οι συγγραφείς εκτιμούν τη συνολική ελαστικό-
τητα της μη υπό συνθήκη ζήτησης (unconditional demand) ως άθροι-
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σμα των ελαστικοτήτων που αποκτώνται από την εκτίμηση ενός υπο-
δείγματος λογιστικής συνάρτησης (logit), για το πρώτο τμήμα της ζή-
τησης, και μιας γραμμικής παλινδρόμησης, για το δεύτερο. Και στις 
δύο περιπτώσεις η ζήτηση αποτελεί συνάρτηση της τιμής των τσιγά-
ρων, του πλούτου, της ηλικίας, της εκπαίδευσης, του μεγέθους του 
νοικοκυριού, ενός αποπληθωριστή σε επίπεδο κοινότητας και ψευδο-
μεταβλητών για το κύμα της έρευνας (survey wave), ενώ ενσωματώ-
νονται και όροι που αντανακλούν την αλληλεπίδραση της τιμής με την 
ηλικία και τον πλούτο, καθώς και επιλεγμένες μεταβλητές ελέγχου ως 
μεταβλητές σταθερών επιδράσεων. Στόχος είναι η εντατική διερεύνη-
ση της μεταβλητότητας στην ευαισθησία της ζήτησης ως προς την 
τιμή μεταξύ των δημογραφικών υποομάδων, με έμφαση στις διακοινο-
τικές διαφορές. 

Το υπόδειγμα κατά Cragg (1971) σε δύο στάδια, με εναλλακτική την 
εκτίμηση ενός υποδείγματος Tobit, το οποίο δεν αξιολογείται ως ικα-
νοποιητικό, εφαρμόζεται στην περίπτωση της Κίνας από τους Bishop 
et al. (2007) για τα τσιγάρα. Το δείγμα αφορά τους ενήλικες άντρες 
των αστικών περιοχών (σε δέκα επαρχίες) με στοιχεία από το Έργο για 
το Εισόδημα των Κινέζικων Νοικοκυριών (Chinese Household Income 
Project) του 1995, το οποίο χρησιμοποιεί και το άτομο και το νοικοκυ-
ριό ως μονάδα ανάλυσης. Μέσω της έρευνας συλλέγονται και πλη-
ροφορίες δημογραφικού και κοινωνικοοικονομικού χαρακτήρα. Η τιμή 
υπολογίζεται ως o λόγος της δαπάνης του νοικοκυριού προς τον συ-
νολικό αριθμό πακέτων που καταναλώνει το νοικοκυριό, ενώ ως μέγε-
θος για το εισόδημα χρησιμοποιείται η κατά κεφαλήν οικογενειακή κα-
τανάλωση. Η συνολική ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή εκτιμά-
ται ως άθροισμα των ελαστικοτήτων που προκύπτουν από τα δύο στά-
δια της εκτίμησης. 

Το ίδιο υπόδειγμα σε δύο στάδια για την κατηγορία των τσιγάρων 
εφαρμόζουν και οι Nargis et al. (2014) για το Μπανγκλαντές, στη βάση 
στοιχείων που συλλέχθηκαν από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δύο 
κύματα (2009 και 2010). Και στις δύο εξισώσεις ενσωματώνονται, εκτός 
από τους ποσοτικούς (τιμή και εισόδημα) παράγοντες και αυτούς που 
αφορούν τους περιορισμούς για το κάπνισμα, ποιοτικά χαρακτηριστικά, 
όπως η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, το μέγεθος του νοι-
κοκυριού, η εκπαίδευση και η αστική περιοχή κατοικίας. 
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Τέλος, ενδεικτικά αναφέρονται και κάποιες εργασίες που δεν διε-
ξάγονται σε δύο στάδια σύμφωνα με τις ως άνω μεθοδολογίες, εστιά-
ζουν, εντούτοις, και αυτές σε ποιοτικά χαρακτηριστικά και βασίζονται σε 
έρευνες αγοράς. Σε αυτές συγκαταλέγεται η εργασία των Selvaraj et al. 
(2015) για την ανάλυση της καταναλωτικής δαπάνης για διάφορα αγα-
θά στην Ινδία, συμπεριλαμβανομένων και των καπνικών προϊόντων (το-
πικά bidi, τσιγάρα και φύλλα καπνού). Τη βάση για την εν λόγω εφαρ-
μογή αποτελούν στοιχεία από έρευνα αγοράς της περιόδου 2011-2012 
από δύο δείγματα, για τις αγροτικές και τις αστικές περιοχές. Στην ερ-
γασία λαμβάνονται υπόψη και ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως η κοινωνι-
κή ομάδα, η θρησκεία, η ηλικία, και τα προσόντα που αποκτώνται ανάλο-
γα με το επίπεδο της εκπαίδευσης. Το υπόδειγμα διατυπώνεται σύμφω-
να με την ακολουθούμενη θεωρία, σε όρους μεριδίων της δαπάνης στον 
προϋπολογισμό και σε όρους μοναδιαίων αξιών. Οι μοναδιαίες αξίες  
αποκτώνται προσεγγιστικά, ελλείψει στοιχείων για τις τιμές, από τη διαί-
ρεση των δαπανών με τις ποσότητες που καταναλώνονται. 

Βασιζόμενη σε έρευνα αγοράς του 2005 για τον Λίβανο είναι η ερ-
γασία των Salti et al. (2015), όπου τη βάση για τα αποκτώμενα στοιχεία 
αποτελούν τέσσερα ερωτηματολόγια, για την άντληση ποσοτικών, αλλά 
και ποιοτικών πληροφοριών, μεταξύ των οποίων τα χαρακτηριστικά του 
νοικοκυριού και οι συνθήκες διαβίωσης. Οι εκτιμήσεις προκύπτουν από 
την εφαρμογή του Σχεδόν Ιδανικού Συστήματος Ζήτησης (AIDS) που 
εφαρμόζουν οι συγγραφείς, με στόχο την απόκτηση των ελαστικοτήτων 
ζήτησης για καπνικά προϊόντα (εισαγόμενα τσιγάρα, τοπικά τσιγάρα και 
καπνό shisha) ως προς την ιδία τιμή, καθώς και των σταυροειδών ελα-
στικοτήτων. 

6.2.3.  Εμπειρικές μεθοδολογίες στη βιβλιογραφία για την εκτίμηση 
των ελαστικοτήτων ζήτησης στα αλκοολούχα ποτά

Σε αντιστοιχία με την περίπτωση των καπνικών προϊόντων, πραγματο-
ποιείται και για την κατηγορία των αλκοολούχων ποτών μια ανασκόπηση 
της εμπειρικής μεθοδολογικής βιβλιογραφίας, η οποία ξεκινά με τη συ-
νάρτηση ζήτησης και τους προσδιοριστικούς της παράγοντες, ακολου-
θεί η αναφορά στα υποδείγματα εθισμού και συνήθειας (βλέπε και το 
Παράρτημα Γ), στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα διαφο-
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ροποιούμενα υποδείγματα και εναλλακτικές εμπειρικές εφαρμογές, και 
η ενότητα ολοκληρώνεται με εφαρμογές που εστιάζουν, παράλληλα με 
την εκτίμηση των ελαστικοτήτων, στην ανάλυση ορισμένων περισσότε-
ρο ποιοτικών χαρακτηριστικών της ζήτησης. Σε όλες τις περιπτώσεις εν-
σωματώνονται λεπτομέρειες ως προς το επιλεγόμενο υπόδειγμα ζήτη-
σης, τη συναρτησιακή μορφή, τη μέθοδο εκτίμησης και τα υποκείμενα 
στατιστικά δεδομένα.

6.2.3.1. Συνάρτηση ζήτησης και προσδιοριστικοί παράγοντες

Όπως ισχύει και στην περίπτωση των καπνικών προϊόντων, η ανάλυ-
ση της ζήτησης για αλκοολούχα ποτά –σερβιριζόμενα και μη σερβιρι-
ζόμενα– και η εκτίμηση των σχετιζόμενων ελαστικοτήτων βασίζεται σε 
υποδείγματα που απορρέουν από την υποκείμενη θεωρία. Η ζήτηση 
για αλκοολούχα ποτά συνολικά ή για τα επιμέρους προϊόντα της κα-
τηγορίας, εξαρτάται από έναν αριθμό προσδιοριστικών παραγόντων, 
όπου κεντρικό ρόλο κατέχουν η ιδία τιμή και το εισόδημα. Δεδομέ-
νων των πιθανών δυνατοτήτων εναλλαγής ή/και υποκατάστασης μετα-
ξύ των επιμέρους προϊόντων της γενικής κατηγορίας των αλκοολού-
χων ποτών, βασικό ρόλο διαδραματίζουν, εκτός από τις ίδιες τιμές, και 
οι τιμές των άλλων προϊόντων μέσα στην κατηγορία. Επιπροσθέτως, 
και στη βάση της σχετικής εθιστικής φύσης των αλκοολούχων ποτών, 
η ανάλυση της ζήτησης για αυτά συχνά λαμβάνει υπόψη την εμμονή 
της συνήθειας, μέσα από την εξακολουθούμενη χρήση. Ταυτόχρονα, 
ένα από τα βασικά επίπεδα διαφοροποίησης των εμπειρικών εφαρμο-
γών αποτελεί η ενσωμάτωση και ανάλυση επιπρόσθετων παραγόντων 
που δύνανται να επιδρούν στη ζήτηση αλκοολούχων ποτών, κάτι που 
οδηγεί σε έναν σημαντικό βαθμό ετερογένειας στη σχετική εμπειρική 
βιβλιογραφία. 

Σε ένα γενικό πλαίσιο, τα εμπειρικά υποδείγματα για τα αλκοολούχα 
ποτά βασίζονται σε μια υποκείμενη συνάρτηση ζήτησης του ενδεικτικού 
τύπου (βλέπε, για παράδειγμα τους Goel and Morey (1995) που ερευ-
νούν τα αλκοολούχα ποτά σε συνδυασμό με τα καπνικά προϊόντα):

 CONSL = g(PL, POL, AL, Y, HL, RL), (6.2)
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όπου το CONSL είναι η κατά κεφαλήν κατανάλωση, το PL αποτελεί την 
τιμή του εξεταζόμενου αλκοολούχου ποτού, το POL

117 αποδίδει την τιμή 
άλλου αλκοολούχου ποτού, το AL αποτυπώνει την πραγματική δαπάνη 
για διαφήμιση, το Y αποδίδει το πραγματικό κατά κεφαλήν διαθέσιμο ει-
σόδημα, το HL αναφέρεται στην επίδραση της εμμονής της συνή θειας 
που προσεγγίζεται μέσω της υστέρησης της κατανάλωσης, και το RL 
αφορά τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις. 

6.2.3.2. Υποδείγματα εθισμού και συνήθειας στα αλκοολούχα ποτά 

Όπως εξηγούν οι Leppänen et al. (2001), ο εθισμός και η διαμόρ-
φωση συνήθειας στην κατανάλωση αγαθών είναι σχετικά συχνά φαι-
νόμενα. Μεταξύ άλλων,118 τα άτομα αποκτούν εθισμό στα αλκοολού-
χα ποτά, και για τον λόγο αυτό στην εργασία τους λαμβάνουν υπόψη 
τη σωματική εξάρτηση από το αλκοόλ. Σε μια από τις περιορισμένες σε 
αριθμό σχετικές εργασίες για τη συνολική ζήτηση αλκοολούχων ποτών 
που αναφέρεται και στην Ελλάδα, διερευνούν την κατανάλωση αλκοο-
λούχων ποτών σε 14 ευρωπαϊκές χώρες. Η καταναλωθείσα ποσότητα 
υπολογίζεται μέσω του δείκτη ποσότητας αλκοολούχων ποτών διά του 
αριθμού των ενηλίκων (άνω των 15), ο οποίος υπολογίζεται στη βάση 
της δαπάνης για αλκοολούχα ποτά σε σταθερές τιμές. Οι τυχόν μετα-
βολές στις καταναλωτικές συνήθειες ενσωματώνονται μέσω μεταβλη-
τών χρονικής τάσης, γραμμικής ή τετραγωνικής συνάρτησης του χρό-
νου. Η παρελθούσα κατανάλωση αλκοόλ θεωρείται ότι επιδρά στη χρη-
σιμότητα της τρέχουσας περιόδου και χρησιμοποιείται ως σωρευτική 
μεταβλητή, ώστε να αποδίδεται ο βαθμός του τρέχοντος εθισμού. Τα 
στοιχεία των εκτιμήσεων είναι από τον ΟΟΣΑ, και η περίοδος αναφο-
ράς διαφοροποιείται ανά χώρα, όπου κοινή μεταξύ όλων είναι η περί-
οδος 1970-1991. Στη βασική εξίσωση με απλή λογαριθμική μορφή που 
εκτιμάται για κάθε μία χώρα με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, 
εισέρχονται οι σχετικές πραγματικές τιμές και η πραγματική συνολική 

117  Στην εργασία των Goel and Moray (1995), ο όρος αναφέρεται στην τιμή των καπνικών 
προϊόντων.
118  Τονίζεται στην εργασία ότι ο εθισμός δεν αφορά μόνο το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και 
τα τσιγάρα, αλλά και την εργασία, το φαγητό, τη μουσική, την τηλεόραση και άλλες 
δραστηριότητες. 
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δαπάνη ως μέτρο σύγκρισης του επιπέδου διαβίωσης μεταξύ των χω-
ρών.119 Επιπλέον, πραγματοποιούνται και ομαδοποιημένες εκτιμήσεις 
με τη μεθοδολογία SURE, π.χ. για ομάδες χωρών που είναι παραγωγοί 
ή χωρών στις οποίες οι πωλήσεις αλκοολούχων ποτών ελέγχονται κυ-
ρίως από κρατικά μονοπώλια. Στη διαδικασία αυτή, ελέγχεται η ύπαρ-
ξη τυχόν κοινών συντελεστών για τις ελαστικότητες μεταξύ των χωρών 
εντός των διαμορφωμένων ομάδων, ώστε να αποκτηθούν οι αντίστοιχοι 
οριοθετημένοι εκτιμητές (restricted estimators) που αναμένεται να είναι 
πιο αποτελεσματικοί από αυτούς που αποκτώνται από τις εκτιμήσεις σε 
επίπεδο μεμονωμένων χωρών. 

Μια συναφής εργασία που αφορά τον κλάδο των αλκοολούχων πο-
τών στην Ελλάδα, είναι εκείνη του ΙΟΒΕ (2013) που τον διερευνά στο σύ-
νολό του και από πολλές διαφορετικές διαστάσεις.120 Σε αυτό το πλαί-
σιο, εφαρμόζεται και ένα οικονομετρικό υπόδειγμα ζήτησης αλκοολού-
χων ποτών για την Ελλάδα, με έμφαση στην εκτίμηση των ελαστικοτή-
των ζήτησης ως προς τις τιμές και το εισόδημα, διακρίνοντας μεταξύ 
των καναλιών διανομής σερβιριζόμενων και μη σερβιριζόμενων αλκοο-
λούχων ποτών. Το υπόδειγμα εκφράζεται σε όρους μετασχηματισμού 
Koyck (1954), σε συνδυασμό με την επιλογή του υποδείγματος τμημα-
τικής προσαρμογής, και έτσι διατυπώνεται στη βάση της χρήσης μιας 
υστέρησης της εξαρτημένης ως επιπρόσθετης ανεξάρτητης μεταβλη-
τής, υπό την υπόθεση ότι οι χρονικές υστερήσεις όλων των μορφών 
αντανακλώνται σε μια υστέρηση της εξαρτημένης μεταβλητής. Η επιλο-
γή του υποδείγματος καθιστά εφικτή, εκτός από την εκτίμηση της εξα-
κολουθούμενης συνήθειας, και την εκτίμηση των μακροχρόνιων ελαστι-
κοτήτων. Για τις εν λόγω εκτιμήσεις χρησιμοποιούνται μηνιαία στοιχεία 
για την κατανάλωση σε φιάλες,121 μηνιαίοι δείκτες τιμών από την ΕΛΣΤΑΤ 
και το τριμηνιαίο εισόδημα, το οποίο μετατρέπεται σε μηνιαίο με τη χρή-

119  Η βασική εξίσωση δεν περιλαμβάνει τα σερβιριζόμενα ποτά, τα οποία ενσωματώνο-
νται σε μια άλλη εξειδίκευση.
120  Στη μελέτη αποτυπώνονται οι τρέχουσες εξελίξεις στον κλάδο, εκτιμώνται οι προο-
πτικές του και διατυπώνονται προτάσεις στην κατεύθυνση διασφάλισης της βιωσιμότη-
τας των επιχειρήσεων του κλάδου. Όπως αναφέρεται, η εργασία επικαιροποιεί την ανά-
λυση προηγούμενης μελέτης του ΙΟΒΕ, η οποία δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2011.
121  Για τις πηγές των μηνιαίων στοιχείων για τις αγορές των σερβιριζόμενων και μη σερ-
βιριζόμενων ποτών, βλέπε την εργασία του ΙΟΒΕ.
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ση βραχυχρόνιων παραμέτρων. Οι μεταβλητές εξομαλύνονται ως προς 
την εποχικότητα με τη μέθοδο των κινητών μέσων και η εκτίμηση πραγ-
ματοποιείται σε λογαρίθμους. 

6.2.3.3.  Διαφοροποιούμενα υποδείγματα και εναλλακτικές  
εμπειρικές εφαρμογές

Στη βάση της συχνά διαφοροποιούμενης διάρθρωσης της αγοράς 
των αλκοολούχων ποτών διεθνώς, ανάλογα με τα προϊόντα που κατέ-
χουν κεντρικό ρόλο, αλλά και με άλλα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστι-
κά, απαντώνται και διαφορετικά υποδείγματα και εναλλακτικές εμπειρι-
κές εφαρμογές. 

Με αναφορά μόνο στην κατηγορία της μπίρας, σε μια εξειδικευμένη 
εργασία για το Ην. Βασίλειο και την περίοδο 1982-2010, οι Tomlinson and 
Branston (2014) διαφοροποιούν μεταξύ της αγοράς σερβιριζόμενης και 
μη σερβιριζόμενης μπίρας. Ειδικότερα, εκτιμούν τη μακροχρόνια ελαστι-
κότητα ως προς την ιδία τιμή, καθώς και τη σταυροειδή και την εισοδημα-
τική ελαστικότητα για την κατηγορία της κατά κεφαλήν κατανάλωσης της 
σερβιριζόμενης και της μη σερβιριζόμενης μπίρας (σε λίτρα). Οι εξισώ-
σεις και για τις δύο αγορές εκφράζονται σε λογαρίθμους των ετήσιων με-
ταβλητών και περιλαμβάνουν τις αποπληθωρισμένες τιμές της ίδιας και 
της άλλης αγοράς, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, 
και μεταβλητές ελέγχου για την πραγματική κατά κεφαλήν διαφημιστική 
δαπάνη για την προώθηση των πωλήσεων μπίρας. Οι εκτιμήσεις πραγμα-
τοποιούνται στο πλαίσιο της ανάλυσης συνολοκλήρωσης και εφαρμογής 
ενός διανυσματικού αυτοπαλίνδρομου υποδείγματος, σε συνδυασμό με 
ένα διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος. 

Στην εργασία τους για τη φορολόγηση των αλκοολούχων ποτών στην 
Ολλανδία και την Ευρώπη, όπου ο αριθμός χωρών ποικίλλει ανάλογα με 
τη διαθεσιμότητα στοιχείων για κάθε κατηγορία αλκοολούχου ποτού, οι 
Loretz and Zwirn (2015) εκτιμούν, μεταξύ άλλων, εξισώσεις ζήτησης σε 
λογαρίθμους, με εξαρτημένη μεταβλητή την ποσότητα που πωλείται. Οι 
υπό εξέταση κατηγορίες είναι η μπίρα, το κρασί και τα οινοπνευματώδη 
ποτά, καθώς και επιλεγμένα ποτά από την κατηγορία των οινοπνευματω-
δών ποτών. Ως ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιούνται οι φόροι –ως 
βοηθητική μεταβλητή αντί των τιμών, ώστε να αντανακλά την εξωγενή 
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μεταβολή στις τιμές–, το ΑΕΠ ώστε να λαμβάνονται υπόψη επιδράσεις 
μεγέθους και εισοδήματος, καθώς και μια σειρά σταθερών επιδράσεων 
ανά χώρα –για τα επιμέρους χαρακτηριστικά των χωρών και τα έτη– και 
χρονικών ψευδομεταβλητών, που καλύπτουν τις κοινές διαταραχές. Τα 
δεδομένα όγκου (και αξίας) προέρχονται από τη Διεθνή Έρευνα για το 
Κρασί και τα Αλκοολούχα Ποτά (International Wine and Spirit Research, 
IWSR) από το 1994 έως το 2013 για όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ (και από 
το 2000 έως το 2013 για την αξία).

Σε μια διαφοροποιούμενη εργασία, ως προς το ότι ενσωματώνει 
στην εκτίμηση το μερίδιο της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών στη 
συνολική δαπάνη και τα μερίδια κατανάλωσης των επιμέρους κατηγο-
ριών στη συνολική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, οι Clements and 
Selvanathan (1991) χρησιμοποιούν δεδομένα (τιμή, κατά κεφαλήν κατα-
νάλωση, συνολική δαπάνη) για την Αυστραλία και την περίοδο 1955/56-
1985/86 για τη μελέτη των προσδιοριστικών παραγόντων της ζήτησης 
αλκοολούχων ποτών. Οι κατηγορίες που εξετάζονται είναι η μπίρα, το 
κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά, και ελέγχεται η ισχύς των υποθέσε-
ων της ομοιογένειας της ζήτησης και της συμμετρίας κατά Slutsky. Οι 
συνολικές ελαστικότητες αποκτώνται (α) από τη χρήση των υπό συνθήκη 
λογαριθμικών εξισώσεων ζήτησης, που εκτιμώνται ως σύστημα, σύμφω-
να με τον καταμερισμό της προϋπολογισθείσας δαπάνης για αλκοολού-
χα ποτά μεταξύ των κατηγοριών, και (β) από την εκτίμηση της συνολικής 
ζήτησης, όπου ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιείται ένας δείκτης 
Divisia (εκφρασμένος σε μεταβολές λογαρίθμων) που κατασκευάζεται 
και αποτελεί έναν σταθμισμένο μέσο στη βάση των μεριδίων της δαπά-
νης για τις τρεις κατηγορίες, και η επίδραση όλων των μεταβολών στις 
τιμές και το εισόδημα εκτιμάται ως σύνολο των άμεσων και έμμεσων επι-
δράσεων. Μια αρκετά παρόμοια εφαρμογή συστήματος ταυτόχρονης 
εκτίμησης είναι αυτή του Selvanathan (1991) για τα πρότυπα κατανάλω-
σης τριών κατηγοριών αλκοολούχων ποτών, της μπίρας, του κρασιού 
και των οινοπνευματωδών ποτών σε εννέα χώρες (Αυστραλία, Καναδάς, 
Φινλανδία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και ΗΠΑ). Χρησι-
μοποιούνται ετήσια δεδομένα για την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, 
ενώ η περίοδος αναφοράς διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.

Μια ενδιαφέρουσα διάσταση, που αφορά την ύπαρξη τυχόν ασυμμε-
τρίας, εξετάζεται στην εργασία του Norström (2005). Ειδικότερα, εκτιμά-
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ται ένα υπόδειγμα ζήτησης για τις τρεις βασικές κατηγορίες αλκοολού-
χων ποτών, τη μπίρα, το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά, για τη Σου-
ηδία, τη συνολική περίοδο 1984-2004 και επιλεγμένες υποπεριόδους. 
Σημειώνεται ότι η εκτιμώμενη εξίσωση, εκφρασμένη σε πρώτες διαφο-
ρές και λογαρίθμους, περιλαμβάνει μόνο τις τιμές. Επιπλέον, λαμβάνε-
ται υπόψη, με τη χρήση ψευδομεταβλητής, η πιθανή ύπαρξη ασυμμε-
τρίας, θεωρώντας ότι η αντίδραση της ζήτησης δεν είναι η ίδια σε μειώ-
σεις και αυξήσεις των τιμών, όπου ο σχετικός συντελεστής δίνει την ελα-
στικότητα. Στην εργασία συγκρίνονται οι εκτιμήσεις με τη χρήση τριμη-
νιαίων με αυτές της χρήσης μηνιαίων στοιχείων, ενώ η διάρθρωση των 
καταλοίπων εκτιμάται με τέτοιον τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη η τυ-
χόν εποχικότητα. Η υποκείμενη βάση δεδομένων ενσωματώνει μηνιαία 
στοιχεία πωλήσεων του κρατικού μονοπωλίου μπίρας, κρασιού και οι-
νοπνευματωδών ποτών, τα οποία μετατρέπονται σε τριμηνιαία για την 
εναλλακτική εκτίμηση, ενώ οι δείκτες τιμών βασίζονται σε σταθμισμένα 
καλάθια, αποπληθωρισμένα με τον δείκτη του κόστους διαβίωσης. 

Οι Gruenewald et al. (2006) διαφοροποιούνται από τις άλλες εργα-
σίες προσθέτοντας μια διάσταση που αφορά την ποιότητα των επιμέ-
ρους ποτών μέσα σε κάθε κατηγορία. Πιο συγκεκριμένα, δίνουν έμφα-
ση στην αναγκαιότητα διαχωρισμού μεταξύ των επιμέρους ποιοτικών 
κατηγο ριών εντός της κατηγορίας της μπίρας, του κρασιού και των οινο-
πνευματωδών ποτών στην περίπτωση της Σουηδίας. Θεωρούν ότι οι κα-
ταναλωτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν υψηλότερο τίμημα ανά μονά-
δα αλκοόλ ανάλογα με τις προτιμήσεις, τη συσκευασία, την εικόνα του 
προϊόντος, κ.ά. Σε αυτή τη λογική, δεν είναι ρεαλιστικό να μεταχειρίζεται 
κανείς όλα τα επιμέρους προϊόντα ως ενιαίο προϊόν με ίδια τιμή. Για τον 
λόγο αυτό, εφαρμόζεται ένα υπόδειγμα SURE για την ανάλυση των επι-
πτώσεων των τιμών και άλλων μεταβλητών στις πωλήσεις για κάθε ποι-
οτική κατηγορία. Ειδικότερα, εκτιμώνται χωριστά συστήματα SURE για 
κάθε συνολική κατηγορία αλκοολούχου ποτού, με μία εξίσωση για καθε-
μία από τις τρεις ποιοτικές κατηγορίες (εντός της κάθε συνολικής κατη-
γορίας, οι τρεις εξισώσεις για τις ποιοτικές κατηγορίες εκτιμώνται ταυ-
τόχρονα). Με τον τρόπο αυτό θεωρείται ότι λαμβάνονται υπόψη τα συ-
σχετιζόμενα σφάλματα μεταξύ των τριών ποιοτικών κατηγοριών και επι-
τυγχάνεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα απ’ ό,τι με την εφαρμογή 
ξεχωριστών εξισώσεων OLS. Σε επιπρόσθετα υποδείγματα λαμβάνονται 
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υπόψη και οι σταυροειδείς επιδράσεις των τιμών μεταξύ των ποιοτικών 
κατηγοριών μέσα σε κάθε συνολική κατηγορία ποτού, ενώ σε άλλα λαμ-
βάνονται υπόψη τέτοιου είδους επιδράσεις μεταξύ των συνολικών κατη-
γοριών ποτών, επιλεκτικά για τις ομάδες των λιγότερο και περισσότερο 
ποιοτικών ποτών. Στην εργασία, χρησιμοποιούνται μηνιαία δεδομένα122 
για τις πωλήσεις και τις τιμές κατά την περίοδο 1984-1994, με διαχωρι-
σμό των πωλήσεων σε τρεις υποκατηγορίες ανάλογα με την ποιότητα. 
Το επίπεδο της ποιότητας εξάγεται απευθείας από τις τιμές, αφού θεω-
ρείται ότι αυτές αντανακλούν το κόστος παραγωγής και τη ζήτηση. Με-
ταξύ των γενικών και ποιοτικών κατηγοριών αποκτώνται (μη σταθμισμέ-
νοι) μέσοι για τις τιμές, οι οποίες αποπληθωρίζονται με τη χρήση του 
Δείκτη Τιμών Λιανικής. Επίσης, χρησιμοποιείται το μέσο πραγματικό ει-
σόδημα κατά ενεργό μισθωτό και το μηνιαίο ποσοστό ανεργίας, ενώ εν-
σωματώνεται και μια μεταβλητή για τον αριθμό των Παρασκευών και των 
υπόλοιπων ημερών του μήνα (τα κρατικά καταστήματα πώλησης αλκο-
όλ παραμένουν κλειστά τα Σαββατοκύριακα), όπου οι Παρασκευές δια-
χωρίζονται από τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, αφού την ημέρα 
αυτή πραγματοποιούνται οι μισές πωλήσεις. Τα δεδομένα είναι σε λο-
γαρίθμους και προσαρμόζονται εποχικά, ενώ αφαιρείται επίσης η τάση.

Τέλος, σε μια εφαρμογή για δέκα επαρχίες του Καναδά, οι Ogwang 
and Cho (2009) εκτιμούν ένα υπόδειγμα ζήτησης για αλκοολούχα ποτά, 
για τις τρεις υπό εξέταση κατηγορίες, μπίρα, κρασί και οινοπνευματώ-
δη ποτά. Πρόκειται για ένα υπόδειγμα διπλής κατεύθυνσης με σταθε-
ρές επιδράσεις (two-way fixed effects model), ώστε να λαμβάνονται υπό-
ψη οι σταθερές επιδράσεις που είναι ειδικές για κάθε μία επαρχία αλλά 
σταθερές στον χρόνο, καθώς και οι χρονικές επιδράσεις που είναι κοι-
νές στις επαρχίες (σε μια δεδομένη χρονική στιγμή) αλλά μεταβάλλονται 
στον χρόνο. Η εφαρμογή βασίζεται σε ένα πρόσφατο, ευρύ και αντιπρο-
σωπευτικό σύνολο δεδομένων (balanced data panel) για μια περίοδο 24 
ετών (1981-2004). Σημειώνεται ότι τα δεδομένα αυτά αποτελούν συνδυ-
ασμό διαστρωματικών δεδομένων και δεδομένων χρονολογικών σειρών, 
και έτσι καθίσταται εφικτό να καλυφθούν και οι στατικές (με τα διαστρω-
ματικά) αλλά και οι δυναμικές (με τις χρονολογικές σειρές) πτυχές των 

122  Ο μηνιαίος πληθυσμός αποκτάται με γραμμική μετατροπή της συχνότητας (linear 
interpolation) από τα ετήσια δεδομένα.
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προσδιοριστικών παραγόντων των υπό εξέταση αλκοολούχων ποτών. Οι 
επιμέρους μεταβλητές εκφρασμένες σε λογαρίθμους αφορούν την ετή-
σια κατά κεφαλήν κατανάλωση (πωλήσεις, άνω των 15), τους δείκτες 
 ιδίων  τιμών για κάθε αλκοολούχο ποτό και το πρώτο πιθανό υποκατά-
στατο, το κατά κεφαλήν εισόδημα, και το ποσοστό ανεργίας, με τις δύο 
τελευταίες να καλύπτουν την τυχόν επίδραση του οικονομικού κύκλου. 
Για τις τιμές, η εξωγένεια θεωρείται ως μια σχετικά ρεαλιστική υπόθε-
ση, εφόσον προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις επαρχιακές κυ-
βερνητικές αρχές. 

6.2.3.4.  Ανάλυση με έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά  
της ζήτησης

Ανάλογα με τη στόχευση που τίθεται, και στην περίπτωση των αλκο-
ολούχων ποτών συχνά δίδεται έμφαση στην ενσωμάτωση και ποιοτικών 
χαρακτηριστικών, επιπλέον των ποσοτικών, ώστε να λαμβάνονται υπό-
ψη ως πιθανοί προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης. Οι εν λόγω πα-
ράγοντες, που συνήθως έχουν κυρίως δημογραφικό και κοινωνικοοικο-
νομικό χαρακτήρα, βασίζονται στην πληροφόρηση που προέρχεται από 
δειγματοληπτικές έρευνες αγοράς. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η εργασία των Collis et al. (2010), οι οποίοι 
εφαρμόζουν ένα υπόδειγμα Tobit123 ως υπόδειγμα λύσης άκρων (corner 
solution) για την κατανάλωση (σε όρους όγκου ή μεριδίου δαπάνης) αλ-
κοολούχων ποτών στο Ην. Βασίλειο. Οι βασικές εξεταζόμενες κατηγο-
ρίες, που αφορούν τόσο την αγορά των σερβιριζόμενων όσο και των 
μη σερβιριζόμενων αλκοολούχων ποτών, είναι τέσσερις: οι κατηγορίες 
της μπίρας, του μηλίτη, του κρασιού και των οινοπνευματωδών ποτών, 
ενώ επιπλέον εξετάζονται τα «οινοπνευματώδη έτοιμα για κατανάλωση» 
(RTDs). Τα δεδομένα είναι από την ετήσια Έρευνα για τη Δαπάνη Διαβί-
ωσης και τα Τρόφιμα (Living Cost and Food Survey, LCF) στο Ην. Βασί-
λειο για την περίοδο 2001/02 έως 2006, όπου οι τιμές αποκτώνται από τη 
διαίρεση της δαπάνης για κάθε κατηγορία με την ποσότητα, το εισόδη-

123  Σημειώνεται ότι πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, και μια χρήσιμη συγκριτική αναφο-
ρά σε μεθοδολογίες και εμπειρικές εφαρμογές. Επίσης, συγκρίνεται η εφαρμογή αυτή 
με τα υποδείγματα κατά Cragg (1971) και Heckman (1979). 
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μα είναι το ακαθάριστο κανονικό εβδομαδιαίο, ενώ αποκτάται και μια με-
ταβλητή του αριθμού των διαφορετικών τύπων αλκοολούχων ποτών που 
καταναλώνουν τα νοικοκυριά σε σχέση με το μέγεθος του νοικοκυριού. 
Χρησιμοποιούνται, επίσης, και άλλες μεταβλητές με τη μορφή ψευδο-
μεταβλητών για δημογραφικά, κοινωνικοοικονομικά, χωρικά κ.ά. χαρα-
κτηριστικά του νοικοκυριού. Στο σύνολο εκτιμώνται αρκετά διαφορετι-
κά υποδείγματα, σε γραμμική ή απλή λογαριθμική μορφή, με τον όγκο ή 
το μερίδιο στη δαπάνη ως εξαρτημένες μεταβλητές, και το εισόδημα ή 
εναλλακτικά τη συνολική δαπάνη (εξαιρουμένης της δαπάνης για αλκοο-
λούχα ποτά) ως ανεξάρτητες μεταβλητές. Σημειώνεται ότι τελικά επιλέ-
γεται η απλή λογαριθμική μορφή, με τα μερίδια στη δαπάνη ως εξαρτη-
μένη μεταβλητή και το εισόδημα μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών. 

Μια άλλη εργασία για το Ην. Βασίλειο είναι των Meng et al. (2014), με 
στοιχεία επίσης από την από την LCF για την περίοδο από το 2001/2 έως 
το 2009 για δέκα κατηγορίες ποτών. Ο αριθμός αυτός κατηγοριών προ-
κύπτει από τις τέσσερις βασικές υπό εξέταση κατηγορίες της μπίρας, 
του μηλίτη, του κρασιού, των οινοπνευματωδών ποτών, και των RTDs, 
που εξετάζονται και για την αγορά των σερβιριζόμενων και των μη σερ-
βιριζόμενων αλκοολούχων ποτών. Από την έρευνα συλλέγονται δεδομέ-
να για τη δαπάνη και το επίπεδο της αποκτώμενης ποσότητας σε μονά-
δες αλκοόλ, οι οποίες υπολογίζονται ως γινόμενο του καταγεγραμμέ-
νου όγκου προϊόντος (π.χ. 330ml μπίρας) και της αλκοόλης κατά όγκο 
για κάθε κατηγορία. Η δαπάνη υπολογίζεται ως ο λόγος της συνολικής 
δαπάνης διά του συνόλου των μονάδων που καταναλώθηκαν. Ο μηνιαί-
ος δείκτης λιανικών τιμών στο Ην. Βασίλειο χρησιμοποιείται για την από-
κτηση των πραγματικών τιμών των αλκοολούχων ποτών και του εισοδή-
ματος, που είναι το εβδομαδιαίο εισόδημα ανά νοικοκυριό. Η προσέγγι-
ση της εργασίας αυτής βασίζεται στη δημιουργία υποτυπωδών ομάδων 
(pseudo-panels), όπου αντί των ατόμων, ως μονάδες της ανάλυσης εμ-
φανίζονται υποομάδες του πληθυσμού, που ορίζονται στη βάση συγκε-
κριμένων χαρακτηριστικών όπως έτος γέννησης, φύλο, εθνικότητα κλπ., 
τα οποία δεν μεταβάλλονται στον χρόνο. Στις εξισώσεις ζήτησης, που 
εκφράζονται σε λογαρίθμους των μεταβλητών, η εξαρτημένη μεταβλητή 
είναι ο μέσος των μονάδων αλκοόλ που καταναλώθηκαν ανάλογα με την 
υπoομάδα και την κατηγορία. Οι βασικές ανεξάρτητες μεταβλητές είναι 
οι ίδιες τιμές και οι τιμές των άλλων προϊόντων, το εισόδημα ανά υποο-
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μάδα, και άλλες ποιοτικές ανεξάρτητες μεταβλητές, ενώ ενσωματώνο-
νται και ετήσιες ψευδομεταβλητές ώστε να λαμβάνεται υπόψη η χρονική 
τάση. Θεωρώντας ότι η προσαρμογή της ζήτησης αλκοολούχων ποτών 
σε μεταβολές των τιμών δεν διαρκεί πάνω από ένα έτος, τα υποδείγματα 
είναι στατικά και δεν ενσωματώνονται υστερήσεις των εξαρτημένων με-
ταβλητών. Οι εξισώσεις εκτιμώνται ως υποδείγματα σταθερών επιδρά-
σεων με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. 

6.2.4.  Εμπειρικές μεθοδολογίες στη βιβλιογραφία για  
τη συνδυαστική διερεύνηση της ζήτησης καπνικών  
προϊόντων και αλκοολούχων ποτών 

Στη διεθνή εμπειρική βιβλιογραφία για την εκτίμηση των ελαστικο-
τήτων ζήτησης για εθιστικά προϊόντα, εντάσσεται και η κατηγορία των 
εφαρμογών που αναφέρονται συνδυαστικά στα καπνικά προϊόντα και τα 
αλκοολούχα ποτά. Σύμφωνα, για παράδειγμα, με τους Goel and Morey 
(1995), είναι αναγκαία η ταυτόχρονη διερεύνηση της ζήτησης καπνικών 
προϊόντων και αλκοολούχων ποτών. Το επιχείρημα αυτό εδράζεται στη 
φύση των ουσιών αυτών, που δημιουργούν και στις δύο περιπτώσεις συ-
νήθεια, ενώ συχνά καταναλώνονται από τα ίδια άτομα, με αποτέλεσμα 
να θεωρείται ότι συνδέονται κατά την κατανάλωσή τους. Εάν θεωρηθεί 
δεδομένο το εν λόγω επιχείρημα, τότε η δημόσια πολιτική για τη μία κα-
τηγορία προϊόντων δεν πρέπει να είναι ανεξάρτητη από την πολιτική για 
την άλλη. 

Η από κοινού ζήτηση για καπνικά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά 
εξαρτάται, σύμφωνα με τη θεωρία, από μια σειρά παραγόντων, μεταξύ 
των οποίων κεντρικό ρόλο κατέχουν οι ίδιες τιμές και οι τιμές των προϊό-
ντων της άλλης κατηγορίας, καθώς και το εισόδημα. Σε ένα γενικό πλαί-
σιο, τα εμπειρικά υποδείγματα για την ταυτόχρονη διερεύνηση της ζήτη-
σης καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών βασίζονται στις υπο-
κείμενες συναρτήσεις ζήτησης του ενδεικτικού τύπου (βλέπε, για παρά-
δειγμα τους Goel and Morey, 1995):

 CONSC = f (PC, PL, AC, Y, HC, RC), (6.3)

 CONSL = g(PL, PC, AL, Y, HL, RL), (6.4)
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όπου το CONSC (CONSL) είναι η κατά κεφαλήν κατανάλωση καπνικών 
προϊόντων (αλκοολούχων ποτών), το PC (PL) αποτελεί την τιμή των εξε-
ταζόμενων καπνικών προϊόντων (αλκοολούχων ποτών), το PL (PC) αποδί-
δει την τιμή των προϊόντων της άλλης κατηγορίας, τα AC και AL αποτυπώ-
νουν την πραγματική δαπάνη για διαφήμιση στην κάθε κατηγορία, το Y 
αποδίδει το πραγματικό κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα, τα HC και HL 
αναφέρονται στην επίδραση της εμμονής της συνήθειας που προσεγγί-
ζεται μέσω της υστέρησης της εκάστοτε κατανάλωσης, και τα RC και RL 
αφορούν τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις για την κάθε κατηγορία. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι Goel and Morey (1995) εκτιμούν στην 
εφαρμογή τους για τις ΗΠΑ ένα σύστημα δύο εξισώσεων, για την κατα-
νάλωση τσιγάρων και αλκοολούχων ποτών, που μπορεί να σκιαγραφή-
σει τις αλληλεξαρτήσεις στην από κοινού κατανάλωση. Για τις εκτιμή-
σεις χρησιμοποιούνται η κατά κεφαλήν κατανάλωση, οι τιμές (οι τιμές 
των ποτών αντιπροσωπεύονται από έναν δείκτη κατά Laspeyres, που κα-
τασκευάζεται για ένα εύρος με εννέα μεγάλες μάρκες ποτών), η πραγ-
ματική δαπάνη για διαφήμιση, το πραγματικό κατά κεφαλήν διαθέσιμο 
εισόδημα, μεταβλητές που αντανακλούν τις νομοθετικές ρυθμίσεις στις 
ΗΠΑ, καθώς και ψευδομεταβλητές για τις σταθερές επιδράσεις ανά Πο-
λιτεία, ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο διαφορετικός ελεγκτικός ρόλος του 
κράτους αναφορικά με τη δημόσια διανομή αλκοολούχων ποτών. Σημει-
ώνεται ότι η επίδραση της εξακολουθούμενης κατανάλωσης ή εμμονής 
της συνήθειας διερευνάται μέσω της χρήσης της υστέρησης της κατα-
νάλωσης. Οι μεταβλητές στις εξισώσεις είναι σε λογαρίθμους και η πε-
ρίοδος αναφοράς είναι τα έτη 1959-1982. Εξαιτίας της από κοινού ενδο-
γένειας των τιμών, οι εκτιμήσεις διεξάγονται με τη χρήση των ελαχίστων 
τετραγώνων με βοηθητικές μεταβλητές, ώστε να αποκτηθούν εκτιμήσεις 
που είναι (θεωρητικά) συνεπείς και ασυμπτωτικά κανονικές. 

Μια σύνδεση μεταξύ της κατανάλωσης τσιγάρων και των αλκοολού-
χων ποτών επιχειρούν και οι Gruber et al. (2003), η εργασία των οποίων 
εστιάζει στην προσπάθεια να ληφθεί υπόψη ο ρόλος του λαθρεμπορί-
ου τσιγάρων στον Καναδά, θεωρώντας ότι το λαθρεμπόριο καθιστά δύ-
σκολη την αξιόπιστη εκτίμηση των ελαστικοτήτων ζήτησης ως προς την 
τιμή. Σε αυτό το πλαίσιο, ερευνάται η επίδραση των μεταβολών στις τι-
μές των τσιγάρων και του λαθρεμπορίου τσιγάρων στη ζήτηση αλκο-
όλ, όπου λαμβάνεται υπόψη, πιο συγκεκριμένα, η κατηγορία της μπίρας 
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επειδή θεωρείται σχετικά ομοιογενής, συγκριτικά με το σύνολο των αλ-
κοολούχων ποτών. Οι συγγραφείς εστιάζουν και στο ερώτημα εάν τα 
καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά αποτελούν συμπληρωματικά 
αγαθά ή υποκατάστατα, και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του λαθρε-
μπορίου σε κάθε μία περίπτωση. Στην εργασία ακολουθούνται δύο με-
θοδολογίες για την εκτίμηση υποδειγμάτων ζήτησης που προσπαθούν 
να διορθώσουν ως προς το λαθρεμπόριο. Στην πρώτη εφαρμογή, εξαι-
ρούνται οι περιοχές και τα έτη με τη μεγαλύτερη επιδείνωση του φαινο-
μένου του λαθρεμπορίου και έτσι εκτιμάται η ελαστικότητα για τις πε-
ριοχές και περιόδους όπου το λαθρεμπόριο δεν αποτελούσε σημαντικό 
ζήτημα. Σαφώς, η απλή αυτή αφαίρεση δεδομένων είναι ένα αδρό μέσο 
και έχει αρκετά μειονεκτήματα. Για τον λόγο αυτό, η εργασία καταφεύ-
γει και στη δεύτερη μεθοδολογία, όπου χρησιμοποιούνται μικροδεδο-
μένα για τις δαπάνες για τσιγάρα, σε συνδυασμό με άλλες πληροφορί-
ες που προκύπτουν από την έρευνα, όπως εισόδημα, μέγεθος νοικοκυ-
ριού, φύλο του αρχηγού του νοικοκυριού, συνολική καταναλωτική δαπά-
νη, κλπ. Η συνάρτηση των ετήσιων νόμιμων κατά κεφαλήν πωλήσεων για 
κάθε Πολιτεία, που επιλέγονται ως εξαρτημένη μεταβλητή, ενσωματώ-
νει την τιμή, μια γραμμική χρονική τάση και μεταβλητές σταθερών επι-
δράσεων (fixed effects) για κάθε Πολιτεία και έτος. Για την αντιμετώπιση 
της τυχόν ενδογένειας των τιμών, χρησιμοποιείται και μια εναλλακτική 
εφαρμογή με βοηθητικές μεταβλητές στην εξίσωση, όπου οι πολιτειακοί 
και ετήσιοι φόροι χρησιμοποιούνται ως επεξηγηματικές μεταβλητές για 
τις τιμές. Αντίστοιχη είναι και η εκτιμώμενη συνάρτηση που εφαρμόζε-
ται ώστε να ληφθεί υπόψη η κατηγορία των αλκοολούχων ποτών μέσω 
της μπίρας, όπου ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιούνται οι πωλή-
σεις μπίρας και ως ανεξάρτητες μεταβλητές οι τιμές και των τσιγάρων 
και της μπίρας. 

Τέλος, σε μια εφαρμογή για τη Γερμανία, οι Tauchmann et al. (2013) 
επίσης διερευνούν την πιθανή σχέση υποκατάστασης και συμπληρωμα-
τικότητας μεταξύ των καπνικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών, 
τονίζοντας τη σημασία της για την αντικαπνιστική πολιτική. Υπό αυτό 
το πρίσμα, εκτιμούν αρχικά ένα διαρθρωτικό υπόδειγμα συμπληρωμα-
τικότητας (με αλληλεξάρτηση μεταξύ των δύο κατηγοριών προϊόντων), 
όπου η ζήτηση για αλκοολούχα ποτά (και αντίστοιχα και η ζήτηση για κα-
πνικά προϊόντα) εκφράζεται ως γραμμική συνάρτηση της κατανάλωσης 
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καπνικών προϊόντων (αλκοολούχων ποτών), εξειδικευμένων μεταβλητών 
που σχετίζονται με τα αλκοολούχα ποτά (τα καπνικά προϊόντα) και κοι-
νών παραγόντων. Παράλληλα, για την αποφυγή απόκτησης μεροληπτι-
κών εκτιμήσεων λόγω ενδογένειας, εξαιτίας της ενσωμάτωσης της ζή-
τησης για την κάθε μία κατηγορία στην εξίσωση της άλλης, λαμβάνεται 
υπόψη η χρήση βοηθητικών μεταβλητών. Επίσης, διατυπώνοντας όλες 
τις εξισώσεις σε όρους της λανθάνουσας ζήτησης και όχι της πραγμα-
τικής (λόγω των περιπτώσεων όσων δεν καπνίζουν και δεν πίνουν), η 
εφαρμογή καταλήγει σε ένα υπόδειγμα της μορφής Tobit. Η εργασία 
βασίζεται σε μικροδεδομένα από την Πληθυσμιακή Έρευνα για την Κα-
τανάλωση Ψυχοδραστικών Ουσιών στη Γερμανία (Population Survey on 
the Consumption of Psychoactive Substances in Germany) για τις κα-
ταναλωθείσες ποσότητες καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών 
(γραμμάρια ημερήσιας πρόσληψης αλκοόλ και μέσος αριθμός τσιγάρων 
που καπνίζονται ημερησίως) και άλλες μεταβλητές σε ατομικό επίπεδο. 
Σημειώνεται ότι, επειδή τα δεδομένα για τις τιμές δεν επιδεικνύουν κά-
ποια σημαντική μεταβλητότητα στον χρόνο και μεταξύ των περιοχών, 
αλλά ούτε και στο επίπεδο των μεμονωμένων ατόμων, δεν χρησιμοποι-
ούνται οι τιμές ως ανεξάρτητες μεταβλητές. 

6.3.  Εμπειρικά ευρήματα αναφορικά με τις ελαστικότητες 
ζήτησης ως προς την τιμή και το εισόδημα  
για τα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά

6.3.1.  Εμπειρικά ευρήματα αναφορικά με τις ελαστικότητες ζήτησης 
των καπνικών προϊόντων

Το ζήτημα της ελαστικότητας ζήτησης των καπνικών προϊόντων έχει 
διερευνηθεί εκτενώς σε διεθνές επίπεδο, με τις περισσότερες εργασί-
ες να εστιάζουν στη ζήτηση τσιγάρων. Εντούτοις, η ομαδοποίηση των 
εμπειρικών ευρημάτων είναι αρκετά δύσκολη, καθώς οι σημειακές εκτι-
μήσεις που λαμβάνονται προκύπτουν από την υιοθέτηση διαφορετι-
κών οικονομετρικών τεχνικών και υποδειγμάτων, αλλά και διαθέσιμων 
βάσεων δεδομένων. Επιπλέον, πολλοί ερευνητές υποθέτουν αυξημέ-
νη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή και υιοθετούν λιγότερο ανελαστι-
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κές εκτιμήσεις για τις προβλέψεις τους (ACS-CAN, 2011). Θα πρέπει 
επίσης να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τους Gallet and List (2003), τα 
εμπειρικά αποτελέσματα τόσο για την ελαστικότητα ζήτησης των τσι-
γάρων ως προς την τιμή, όσο και για την ελαστικότητα ως προς το ει-
σόδημα, είναι μικρότερα βραχυπρόθεσμα, λόγω του εθιστικού χαρα-
κτήρα του καπνίσματος. Μακροπρόθεσμα αποτυπώνεται στις εκτιμή-
σεις και το αποτέλεσμα των υιοθετούμενων αντικαπνιστικών πολιτικών, 
καθώς και της σχετικής ενημέρωσης/εκπαίδευσης για τις επιπτώσεις 
του καπνίσματος.

Oι Chaloupka and Warner (2000) παρέχουν μια αναλυτική παρουσία-
ση των διεθνών εμπειρικών ευρημάτων με τις εκτιμήσεις για την ελαστι-
κότητα ζήτησης των τσιγάρων ως προς την τιμή να κυμαίνονται μεταξύ 
-0,3 και -0,5 (γύρω από το -0,4).124 Οι Gallet and List (2003), πραγματο-
ποιώντας μια μετα-ανάλυση 86 δημοσιευμένων εργασιών μέχρι το 2001 
εκτίμησαν τη μέση ελαστικότητα τσιγάρων ως προς την τιμή τους στο 
-0,48, όμως με αρκετά υψηλή τυπική απόκλιση (0,43). Ο Nelson (2003) 
εξέτασε διαστρωματικά 20 χώρες του ΟΟΣΑ (συμπεριλαμβανομένης και 
της Ελλάδας) για την περίοδο 1970-1995 και κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι η κατανάλωση τσιγάρων εξαρτάται από την τιμή, το εισόδημα και συ-
γκεκριμένους παράγοντες που σχετίζονται με τη χώρα, ενώ η απαγόρευ-
ση των διαφημίσεων τσιγάρων δεν φαίνεται να μειώνει την κατανάλω-
ση. Πιο συγκεκριμένα, η ελαστικότητα ως προς την τιμή εκτιμήθηκε στο 
-0,39 και η εισοδηματική ελαστικότητα στο 0,21. Οι Gallus et al. (2006), 
εξετάζοντας διαστρωματικά 52 ευρωπαϊκές χώρες (συμπεριλαμβανομέ-
νης και της Ελλάδας) για το έτος 2000, εκτίμησαν την ελαστικότητα ως 
προς την τιμή στο -0,40 και -0,85 για τα εγχώρια και τα ξένα τσιγάρα, 
αντίστοιχα. Πιο πρόσφατα, οι Yeh et al. (2017) χρησιμοποιώντας διαχρο-
νικά διαστρωματικά δεδομένα για 28 χώρες της ΕΕ την περίοδο 2005-
2014 εκτίμησαν την ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων στο -0,59 για το σύ-
νολο των εξεταζόμενων χωρών. Εξετάζοντας υποομάδες χωρών με κρι-
τήριο το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, στις χώρες με το 
χαμηλότερο εισόδημα η ελαστικότητα ζήτησης ήταν η μεγαλύτερη σε 

124  Σημειώνεται ότι στην παρούσα ενότητα τα εμπειρικά ευρήματα των αναφερόμενων 
εργασιών αποδίδονται με τον αριθμό των δεκαδικών που παρουσιάζονται κατά περίπτω-
ση στα σχετικά άρθρα. 
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απόλυτες τιμές στο -1,23 και η εισοδηματική ελαστικότητα η μικρότερη 
στο 0,28, στη μεσαία κατηγορία η ελαστικότητα εκτιμήθηκε σε -0,83 και 
η εισοδηματική ελαστικότητα σε 0,42, ενώ στην υψηλότερη εισοδηματι-
κή κατηγορία (στην οποία περιλαμβάνεται και η Ελλάδα) η ελαστικότη-
τα ζήτησης ήταν η μικρότερη στο -0,50 και η εισοδηματική ελαστικότη-
τα η μεγαλύτερη στο 0,58.

Εστιάζοντας στις εκτιμήσεις για μεμονωμένες χώρες προκύπτει ότι 
τα εμπειρικά αποτελέσματα διαφέρουν αισθητά μεταξύ διαφορετικών 
χωρών. Οι Yurekli and Zhang (2000) εκτίμησαν την ελαστικότητα ζήτη-
σης τσιγάρων για τις Πολιτείες των ΗΠΑ από -0,48 έως -0,62. Ενδια-
φέρον παρουσιάζει, επίσης, η εργασία των Tauras et al. (2016) για τις 
ΗΠΑ την περίοδο 1991-2012, η οποία εξέτασε την ελαστικότητα ζήτη-
σης ως προς την τιμή για διαφορετικά επίπεδα τιμής και βρήκε ότι η 
ελαστικότητα αυξάνεται (σε απόλυτα μεγέθη) καθώς αυξάνεται η τιμή. 
Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο τιμής 2 δολαρίων ανά πακέτο η μέση 
ελαστικότητα εκτιμήθηκε στο -0,34, ενώ για τιμή 10 δολαρίων ανά πα-
κέτο εκτιμήθηκε στο -1,70. Τέλος, ανάμεσα στα υπόλοιπα ευρήματα 
των συγγραφέων, τεκμηριώνεται και μια αρνητική στατιστικά σημα-
ντική επίδραση της ανεργίας στη ζήτηση τσιγάρων. Επιπλέον, οι πιο 
πρόσφατες εκτιμήσεις των Zheng et al. (2017) για τις κομητείες των 
ΗΠΑ την περίοδο Νοεμβρίου 2009-Απριλίου 2013 (σε συχνότητα τεσ-
σάρων εβδομάδων) προσδιορίζουν την ελαστικότητα ζήτησης τσιγά-
ρων από -0,96 έως -1,19 (ανάλογα με το εκτιμημένο υπόδειγμα), λαμ-
βάνοντας υπόψη σε κάποιες περιπτώσεις και τις τιμές των λοιπών κα-
πνικών προϊ όντων.

Η Κίνα είναι ανάμεσα στις σημαντικότερες χώρες από άποψη παρα-
γωγής και κατανάλωσης τσιγάρων και για τον λόγο αυτό έχει συγκε-
ντρώσει το ερευνητικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Hu 
and Mao (2002) για την περίοδο 1980-1997, η βραχυχρόνια ελαστικότη-
τα ζήτησης τσιγάρων εκτιμήθηκε στο -0,35 και η μακροχρόνια στο -0,66. 
Οι Lance et al. (2004) εξέτασαν την ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων 
στην Κίνα και τη Ρωσία με τη χρήση δεδομένων από έρευνες (έτη 1993 
και 1997 για την Κίνα και έτη 1996, 1998, 2000 για τη Ρωσία) και κατέ-
ληξαν σε εκτιμήσεις που κυμαίνονταν μεταξύ του 0 και του -0,15. Τα 
αποτελέσματα αυτά διαφέρουν αισθητά από παλιότερες εκτιμήσεις για 
αναπτυσσόμενες οικονομίες, οι οποίες ήταν γύρω στο -0,75, και υποδη-
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λώνουν ότι η αύξηση της τιμής των τσιγάρων στις φτωχότερες χώρες 
δεν μειώνει την κατανάλωση στον βαθμό που είχε εκτιμηθεί στο παρελ-
θόν και συνεπώς καθίσταται λιγότερο αποτελεσματική ως μέτρο περι-
ορισμού του καπνίσματος ή/και αύξησης των σχετικών εσόδων. Μια πι-
θανή ερμηνεία της χαμηλής ελαστικότητας ζήτησης στην Κίνα και τη 
Ρωσία αφορά την εξαιρετικά υψηλή ένταση καπνίσματος και την έλλει-
ψη καθορισμένων κανονισμών για τη συγκέντρωση πίσσας και νικοτί-
νης που μπορεί να οδηγήσει σε εντονότερο εθισμό. Επιπλέον, η χαμηλή 
ελαστικότητα στην Κίνα μπορεί να αποδοθεί και στην ύπαρξη ενός με-
γάλου εύρους τιμών που επιτρέπει την επιλογή φθηνότερων τσιγάρων, 
σε συνδυασμό με τη γρήγορη αύξηση των εισοδημάτων που καθιστούν 
τα τσιγάρα περισσότερο προσιτά (Hu et al., 2010). Από την άλλη πλευ-
ρά, σε μεταγενέστερη μελέτη των Bishop et al. (2007) για την Κίνα χρη-
σιμοποιώντας δεδομένα εθνικής έρευνας για το έτος 1995 εκτιμήθηκε 
η ελαστικότητα στο -0,50, υποδηλώνοντας ότι μια αύξηση της φορολο-
γίας στα τσιγάρα θα μειώσει την κατανάλωση και ταυτόχρονα θα αυξή-
σει τα φορολογικά έσοδα. Πιο πρόσφατα, οι Liu et al. (2015), εξέτασαν 
την ανταπόκριση των Κινέζων καπνιστών στις αυξήσεις των τιμών των 
τσιγάρων, οι οποίες προέρχονται από την αύξηση των σχετικών φόρων 
χρησιμοποιώντας δεδομένα σε επίπεδο μάρκας για την περίοδο 2005-
2010. Η σταθμισμένη με βάση τις πωλήσεις κατά μάρκα ελαστικότητα 
ως προς την τιμή ήταν -0,81 και η συνολική ελαστικότητα της αγοράς 
ήταν -0,49. Οι συγγραφείς επιβεβαίωσαν τη σχέση υποκατάστασης με-
ταξύ τσιγάρων διαφορετικής μάρκας από τα φθηνότερα τσιγάρα και 
από τα τσιγάρα με υψηλή περιεκτικότητα σε πίσσα. 

Οι Kim and Seldon (2004) εξέτασαν τη ζήτηση τσιγάρων στη Δημο-
κρατία της Κορέας για την περίοδο 1960-1997 και κατέληξαν στο συμπέ-
ρασμα ότι η τρέχουσα κατανάλωση εξαρτάται μόνο από την τιμή και την 
παρελθούσα κατανάλωση. Σύμφωνα με τα εμπειρικά τους αποτελέσμα-
τα, η μακροχρόνια ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων ήταν -0,35 και η βρα-
χυχρόνια -0,28. Το γεγονός ότι το εισόδημα δεν έχει επίδραση στη ζή-
τηση οφείλεται στο ότι τα τσιγάρα ήταν σχετικά φθηνά την εξεταζόμε-
νη περίοδο και πέραν τούτου συνηθίζεται να μοιράζονται τα τσιγάρα με 
γνωστούς ή ακόμη και με ξένους. Επιπλέον, το κάπνισμα στην Κορέα εί-
ναι γενικά περισσότερο κοινωνικά αποδεκτό για τους άνδρες σε σχέση 
με άλλες χώρες, όπως π.χ. στις ΗΠΑ. Σε παρόμοια επίπεδα εκτίμησαν 
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οι Yurekli et al. (2010) την ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων ως προς την 
τιμή σε εργασία για την Τουρκία για την περίοδο 1960-2006, με τα απο-
τελέσματα να κυμαίνονται κατά μέσο όρο σε -0,39, και την εισοδηματική 
ελαστικότητα κατά μέσο όρο σε 0,56. Τέλος, οι Osoro et al. (2006), εξε-
τάζοντας την περίπτωση της Τανζανίας με τη χρήση τριμηνιαίων δεδο-
μένων για την περίοδο 1990-1998, εκτίμησαν την ελαστικότητα ζήτησης 
τσιγάρων στο -0,112 βραχυχρόνια και στο -0,164 μακροχρόνια. Επιπλέ-
ον, η εισοδηματική ελαστικότητα εκτιμήθηκε σε 3,937 βραχυχρόνια και 
4,406 μακροχρόνια, ενώ οι συγγραφείς εντόπισαν σχέση υποκατάστα-
σης μεταξύ καπνού και τσιγάρου.

Συγκεντρωτικά, οι εκτιμήσεις της βραχυπρόθεσμης ελαστικότητας 
ως προς την τιμή στις χώρες υψηλού εισοδήματος κυμαίνονται γύρω 
στο -0,4. Η πλειονότητα αυτών λαμβάνει τιμές μεταξύ -0,2 και-0,6, ενώ οι 
εκτιμήσεις για τις χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος κυμαίνονται 
μεταξύ -0,2 και -0,8, με πολλές χώρες να κυμαίνονται στο -0,5 και με τις 
εκτιμήσεις να τείνουν να είναι πιο ανελαστικές σε χώρες στις οποίες εί-
ναι ευρέως διαθέσιμα τσιγάρα σε σχετικά προσιτές τιμές (U.S. National 
Cancer Institute και World Health Organization, 2016). Επιπλέον, οι νεό-
τεροι σε ηλικία και οι ασθενέστερες κοινωνικοοικονομικές ομάδες αντι-
δρούν εντονότερα στις μεταβολές της τιμής (Kostova et al., 2010· IARC, 
2011· Gallus and La Vecchia, 2012) και είναι πολύ πιθανότερο να στρα-
φούν στο φθηνότερο λαθραίο προϊόν. Για παράδειγμα, στην Ινδία η ελα-
στικότητα ζήτησης τσιγάρων ως προς την τιμή έχει εκτιμηθεί βάσει δε-
δομένων εθνικής έρευνας του 2011-2012 σε -0,832 για τη φτωχότερη 
ομάδα ατόμων και -0,2645 για την πλουσιότερη ομάδα ατόμων (Selvaraj 
et al., 2015). Συνεπώς, τα άτομα με χαμηλότερα εισοδήματα αντιδρούν 
εντονότερα στις μεταβολές των τιμών.

Οι εργασίες που αφορούν την ελαστικότητα άλλων καπνικών προϊ-
όντων είναι, εν γένει, περιορισμένες και ακόμη λιγότερες είναι εκείνες 
που εξετάζουν τις σταυροειδείς ελαστικότητες των τσιγάρων με τα υπό-
λοιπα καπνικά προϊόντα. Αξιοσημείωτα είναι τα ευρήματα των Ohsfeldt 
and Boyle (1994), σύμφωνα με τα οποία υπάρχει σχέση υποκατάστασης 
μεταξύ των καπνικών προϊόντων, καθώς και αυτά του Pekurinen (1989, 
1991) σύμφωνα με τα οποία ο σημαντικότερος προσδιοριστικός παρά-
γοντας της ζήτησης καπνού για πίπα είναι η τιμή των τσιγάρων. Επιπλέ-
ον, οι (Φινλανδοί) καπνιστές θα ήταν πρόθυμοι να υποκαταστήσουν τα 
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τσιγάρα με τον φθηνότερο καπνό για στριφτό τσιγάρο.125 Πιο συγκεκρι-
μένα, η σταυροειδής ελαστικότητα (+2,14) ήταν τρεις φορές υψηλότε-
ρη της ελαστικότητας ως προς την ιδία τιμή (-0,60). Σύμφωνα με την ίδια 
εργασία, η ζήτηση για πούρα ερμηνεύεται κυρίως από την ιδία τιμή τους 
και εκτιμήθηκε βραχυχρόνια στο -1,70 και μακροχρόνια στο -0,90, ενώ 
δεν φαίνεται να επηρεάζεται από το εισόδημα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Nguyen et al. (2012) για την ελαστικό-
τητα ζήτησης τσιγάρων ως προς την τιμή σε 11 ευρωπαϊκές χώρες (Αυ-
στρία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτο-
γαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ην. Βασίλειο) για την περίοδο 1950-2009 
(χρησιμοποιώντας διαφορετικά έτη ανά χώρα), οι βραχυπρόθεσμες εκτι-
μήσεις κυμαίνονται μεταξύ -0,30 και -0,40, ενώ οι μακροπρόθεσμες με-
ταξύ -0,21 και -1,49, και η διάμεσος εισοδηματική ελαστικότητα κυμαί-
νεται μεταξύ 0,30 και 0,40. Επιπλέον, οι συγγραφείς εκτίμησαν την ελα-
στικότητα ζήτησης του καπνού για πίπα και για στριφτό τσιγάρο στη 
Φινλανδία και την Ολλανδία. Στη Φινλανδία, η βραχυχρόνια ελαστικό-
τητα ήταν -0,43 και η μακροχρόνια -1,16, ενώ παράλληλα προσδιορί-
στηκε σχέση υποκατάστασης με τα τσιγάρα με τη σταυροειδή ελαστι-
κότητα στο 1,73 (δηλ. μια αύξηση 10% στην τιμή των τσιγάρων αναμέ-
νεται να αυξήσει την κατανάλωση καπνού για πίπα και στριφτό τσιγάρο 
κατά 17,3%). Στην Ολλανδία, η βραχυχρόνια ελαστικότητα ζήτησης εκτι-
μήθηκε από -0,55 έως -0,73, ανάλογα με το εκτιμημένο υπόδειγμα και 
δεν προκύπτουν στατιστικά σημαντικά ευρήματα για την εκτίμηση της 
μακροχρόνιας ελαστικότητας. Θα πρέπει, δε, να σημειωθεί ότι οι συγ-
γραφείς εντόπισαν αρνητική εισοδηματική ελαστικότητα (από -0,69 έως 
-0,49). Σύμφωνα με το εύρημα αυτό, τα άτομα που καπνίζουν καπνό για 
πίπα και στριφτό τσιγάρο αναμένεται να στραφούν στα τσιγάρα καθώς 
αυξάνεται το εισόδημά τους.

Σύμφωνα με τα εμπειρικά ευρήματα των Tait et al. (2013) για τη Νέα 
Ζηλανδία την περίοδο 1991-2011, η ελαστικότητα ζήτησης των τσιγά-
ρων ήταν -1,033 και η ελαστικότητα του καπνού για στριφτό τσιγάρο 
ήταν -0,441. Τα αποτελέσματα της εισοδηματικής ελαστικότητας είναι 

125  Σύμφωνα με τον συγγραφέα, την εξεταζόμενη περίοδο (1960-1981) η τιμή των στρι-
φτών τσιγάρων ήταν περίπου στο μισό της τιμής των τσιγάρων και περίπου το 50-60% 
του καπνού για πίπα χρησιμοποιείτο για στριφτό τσιγάρο.
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σε συμφωνία με αυτά των Nguyen et al. (2012) και αναδεικνύουν ότι ο 
καπνός για στριφτό τσιγάρο είναι κατώτερο αγαθό με αρνητική εισο-
δηματική ελαστικότητα ίση με -0,804, ενώ η εισοδηματική ελαστικότη-
τα των τσιγάρων εκτιμήθηκε στο 0,397. Παράλληλα, ο καπνός για στρι-
φτό τσιγάρο είναι υποκατάστατο του τσιγάρου, καθώς 1% αύξηση στην 
τιμή του τσιγάρου συνεπάγεται 0,867% αύξηση στη ζήτηση για καπνό 
για στριφτό τσιγάρο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα εμπειρικά ευρήματα από τον Λίβα-
νο, στη βάση εθνικής έρευνας του 2005. Σύμφωνα με τους Salti et al. 
(2015), η ζήτηση για εισαγόμενα τσιγάρα είναι ανελαστική ως προς την 
τιμή τους με ελαστικότητα -0,22. Επιπλέον, τα εγχώρια τσιγάρα και ο κα-
πνός για πίπα νερού είναι υποκατάστατα των εισαγόμενων τσιγάρων με 
ελαστικότητες ζήτησης ως προς την ιδία τιμή -1,54 και -1,45 αντίστοιχα, 
σημαντικά υψηλότερες αυτής των εισαγόμενων τσιγάρων (-0,22). 

Επιπλέον, οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις των Zheng et al. (2017) για τις 
ΗΠΑ προσδιορίζουν την ελαστικότητα ζήτησης για τα πουράκια να κυ-
μαίνεται από -0,01 έως 0,08, για τα πούρα από -0,03 έως -0,01, για το 
ηλεκτρονικό τσιγάρο από -0,01 έως 0,004, για τα μη καπνιζόμενα προϊ-
όντα καπνού από -0,07 έως -0,05 και για τον καπνό για στριφτό τσιγάρο 
από -0,002 έως -0,001 (ανάλογα με το εκτιμημένο υπόδειγμα), λαμβάνο-
ντας υπόψη και τις τιμές των λοιπών καπνικών προϊόντων.

Πιο πρόσφατα, οι Jawad et al. (2018) πραγματοποίησαν μια συστημα-
τική καταγραφή και μετα-ανάλυση 36 εργασιών που εξετάζουν την ελα-
στικότητα ζήτησης των καπνικών προϊόντων πλην των τσιγάρων από 15 
χώρες (μη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας). Σύμφωνα με τα αποτε-
λέσματα, η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την ιδία τιμή κυμαίνεται για τα 
πούρα στο -0,83 και για τα στριφτά τσιγάρα στο -0,64. Επίσης, η ελαστι-
κότητα ζήτησης των bidis στην Ινδία κυμαίνεται στο -0,57. Αναφορικά με 
το στριφτό τσιγάρο, από τις πέντε εργασίες (Mindell and Whynes, 2000· 
Da Pra and Arnade, 2009· Cornelsen and Normand, 2013· Tait et al., 2013· 
Zheng et al., 2017) που εξετάζουν οι συγγραφείς για χώρες υψηλού ει-
σοδήματος προκύπτει διάμεσος ελαστικότητα ως προς την ιδία τιμή στο 
-0,6 (από -1,7 έως -0,4) και διάμεσος σταυροειδής ελαστικότητα με τα 
τσιγάρα στο -0,3 (από -1,3 έως 1,6). Οι σταυροειδείς ελαστικότητες υπο-
δεικνύουν σχέση υποκατάστασης των τσιγάρων με τα λοιπά εξεταζόμενα 
καπνικά προϊόντα, η οποία δηλώνει την ανάγκη ταυτόχρονης και συγκρί-



206

Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα…

σιμης μεταβολής των φόρων/τιμών των καπνικών προϊόντων, εάν ο στό-
χος είναι η μείωση της κατανάλωσης καπνικών προϊόντων.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ένας παράγοντας ο οποίος συ-
χνά παραβλέπεται στην εκτίμηση των ελαστικοτήτων είναι η επίδραση 
του λαθρεμπορίου. Οι εκτιμήσεις βασίζονται, στην πλειονότητα των πε-
ριπτώσεων, σε δεδομένα που αφορούν τη νόμιμη κατανάλωση και όχι 
την πραγματική, με αποτέλεσμα οι εκτιμήσεις, ενδεχομένως, να ενσω-
ματώνουν κάποιο βαθμό μεροληψίας ως προς την αντίδραση των κατα-
ναλωτών στις μεταβολές της τιμής. Σε αυτή την περίπτωση η μετάβαση 
από το νόμιμο στο λαθραίο προϊόν αποτυπώνεται ως υψηλότερη ευαι-
σθησία της νόμιμης κατανάλωσης στις μεταβολές της τιμής. Για να αντι-
μετωπίσουν αυτό το πρόβλημα για την αγορά του Καναδά για την περίο-
δο 1981-1999, οι Gruber et al. (2003) χρησιμοποίησαν δύο διαφορετικές 
προσεγγίσεις: (α) παρέλειψαν από την ανάλυση των δεδομένων νόμιμης 
κατανάλωσης περιοχές και έτη με υψηλό λαθρεμπόριο και (β) χρησιμο-
ποίησαν δεδομένα δαπανών για το κάπνισμα σε επίπεδο νοικοκυριού. 
Οι εκτιμήσεις βάσει των δύο προσεγγίσεων κυμαίνονται από -0,45 έως 
-0,47, με την ευαισθησία των καπνιστών στην τιμή να είναι πολύ μεγαλύ-
τερη μεταξύ των Καναδών με χαμηλότερο εισόδημα. 

Εστιάζοντας στην περίπτωση της Ελλάδας, τα σχετικά εμπειρικά ευ-
ρήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποκτούν σημασία για 
τη διαμόρφωση αποτελεσματικής φορολογικής πολιτικής σε σχέση με 
τα καπνικά προϊόντα, καθώς και για την προστασία της δημόσιας υγεί-
ας. Ο Stavrinos (1987) εξέτασε τις επιπτώσεις της αντικαπνιστικής εκ-
στρατείας στην κατανάλωση τσιγάρων, η οποία ξεκίνησε στην Ελλάδα 
το 1979. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο υπήρχαν σημαντικά περιθώρια 
για την αύξηση της ευημερίας των πολιτών από τη μείωση της κατανά-
λωσης τσιγάρων μέσω της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης για τους 
κινδύνους του καπνίσματος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του συγγραφέα, 
χρησιμοποιώντας ετήσια δεδομένα για την περίοδο 1960-1982, η βρα-
χυπρόθεσμη επίδραση του εισοδήματος και της τιμής είναι κυρίως ποι-
οτική (δηλ. αγορά ακριβότερων ή φθηνότερων τσιγάρων ανάλογα με το 
ύψος του εισοδήματος και της τιμής και όχι τόσο μεγάλη μεταβολή στην 
κατανάλωση), ενώ τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα είναι μεγαλύτερα 
σε μέγεθος (δηλ. συνεπάγονται μεγαλύτερες μεταβολές στην κατανά-
λωση). Πιο συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις για την ελαστικότητα ως προς 
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την τιμή ήταν -0,079 βραχυχρόνια και -0,147 μακροχρόνια. Η εκτιμηθεί-
σα εισοδηματική ελαστικότητα υπολογίστηκε σε 0,176 βραχυπρόθεσμα 
και 0,326 μακροπρόθεσμα. 

Σε μεταγενέστερη μελέτη οι Hondroyiannis and Papapetrou (1997) 
εξέτασαν την εισοδηματική ελαστικότητα και την ελαστικότητα ως προς 
την τιμή για την περίοδο 1960-1990 και τα ευρήματά τους ήταν αρκετά 
υψηλότερα αυτών του Stavrinos (1987). Πιο συγκεκριμένα, η ελαστικό-
τητα ζήτησης τσιγάρων ως προς την τιμή βρέθηκε -0,33 βραχυπρόθε-
σμα και -0,6 μακροπρόθεσμα και η εισοδηματική ελαστικότητα 0,35 και 
0,54, αντίστοιχα. Επιπλέον, τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι προειδο-
ποιήσεις για τις αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία είναι 
πιο αποτελεσματικές στη μείωση του καπνίσματος από μια αύξηση της 
τιμής. Αν και οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι μια αύξη-
ση στη φορολογία στα τσιγάρα θα οδηγούσε σε μείωση της κατανάλω-
σης με ταυτόχρονη αύξηση των φορολογικών εσόδων, οι διαμορφωτές 
πολιτικής θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σχετικά με το ύψος του φόρου, 
καθώς μια σημαντική αύξηση της τιμής των τσιγάρων θα μπορούσε να 
ενθαρρύνει το λαθρεμπόριο. 

Οι Nikolaou and Velentzas (2001), εξετάζοντας την περίοδο 1960-
1995, εκτίμησαν την ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων ως προς την τιμή 
σε -0,24 βραχυπρόθεσμα και -0,48 μακροπρόθεσμα, καθώς και την εισο-
δηματική ελαστικότητα σε 0,19 και 0,40, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα εί-
ναι χαμηλότερα συγκριτικά με αυτά των Hondroyiannis and Papapetrou 
(1997) και οι συγγραφείς τονίζουν τη σχετικά χαμηλή επίδραση της τι-
μής στην κατανάλωση, γεγονός που δεν επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί ως 
αποτελεσματικό εργαλείο αντικαπνιστικής πολιτικής. Αντιθέτως, οι προ-
ειδοποιήσεις για τις αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία 
αποδεικνύονται και σε αυτή την περίπτωση περισσότερο αποτελεσματι-
κές. Αντίστοιχα είναι και τα ευρήματα του Dritsakis (2003) για την περί-
οδο 1960-2000. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, μια αύξηση στην τιμή των 
τσιγάρων και στην κατά κεφαλήν δαπάνη για εκπαίδευση126 οδηγούν σε 
μείωση της κατανάλωσης κατά 0,07% και 0,08%, αντίστοιχα, ενώ μια αύ-

126  Η δαπάνη για εκπαίδευση ενδέχεται είτε να αυξήσει την κατανάλωση λόγω υψηλότε-
ρου εισοδήματος, είτε να την μειώσει λόγω καλύτερης γνώσης των αρνητικών επιπτώ-
σεων του καπνίσματος. 
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ξηση του κατά κεφαλήν καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος κατά 1% οδη-
γεί σε αύξηση της κατανάλωσης τσιγάρων κατά 0,22%. 

Οι Raptou et al. (2005) εντοπίζουν ασήμαντη επίδραση των τιμών των 
τσιγάρων και εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης ίση με 0,28. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον έχουν τα εμπειρικά ευρήματα που εστιάζουν στη σημαντι-
κή επίδραση μιας σειράς ψυχολογικών παραγόντων, ιδιαίτερα στους νέ-
ους, όπως είναι ο έλεγχος από την οικογένεια, η προσκόλληση στην οι-
κογένεια, η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, η συμπεριφορά που 
επιδιώκει τον κίνδυνο, το τι σκέφτονται οι υπόλοιποι για το άτομο, η 
ύπαρξη καπνιστών στην οικογένεια ή στο φιλικό περιβάλλον, η αντίληψη 
για τις επιπτώσεις του καπνίσματος, η διαφήμιση κ.ά. Και σε αυτή την 
περίπτωση, άλλοι ποιοτικοί παράγοντες (ψυχολογικοί) φαίνεται να έχουν 
μεγαλύτερη επίπτωση από την τιμή. Επιπλέον, τα αποτελέσματα επιβε-
βαιώνουν ότι η απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους εργασίας 
και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των ποσο-
στών καπνίσματος, εάν εφαρμόζεται με συνέπεια.

Επιπλέον, οι Alpert et al. (2013), χρησιμοποιώντας τις εκτιμήσεις για 
την ελαστικότητα από την υφιστάμενη βιβλιογραφία (δηλ. -0,4) και δεδο-
μένα έως το 2011, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι χώρες όπως η Ελλά-
δα, θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη φορολογία ως ένα σημαντικό εργα-
λείο για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και την οικονομική ανάπτυ-
ξη και ότι μια πρόσθετη αύξηση της τιμής των τσιγάρων στην Ελλάδα θα 
οδηγούσε σε πρόσθετα φορολογικά έσοδα. 

Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις, οι Tarantilis et al. (2015) 
υπολόγισαν τη βραχυπρόθεσμη ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων ως 
προς την τιμή στο −0,441 και τη βραχυπρόθεσμη εισοδηματική ελα-
στικότητα στο 1,04, χρησιμοποιώντας ετήσια δεδομένα για την περίο-
δο 1994-2012. Σύμφωνα με εργασία του ΚΕΠΕ (2014) με τη χρήση μη-
νιαίων στοιχείων για την περίοδο Ιανουαρίου 2007-Σεπτεμβρίου 2013, 
η βραχυπρόθεσμη ελαστικότητα των τσιγάρων ως προς την τιμή εκτι-
μάται στο -0,8854 και η μακροχρόνια στο -1,3288, τιμή ιδιαίτερα ελα-
στική για καπνικά προϊόντα. Τέλος, πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ (2016) 
εκτιμά την ελαστικότητα ζήτησης των τσιγάρων ως προς την τιμή στο 
-0,67 και την εισοδηματική ελαστικότητα στο 0,57, με τη χρήση μηνιαί-
ων δεδομένων για την περίοδο Ιανουαρίου 2007-Σεπτεμβρίου 2016. Η 
ελαστικότητα ζήτησης του λεπτοκομμένου καπνού για την ίδια περίο-
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δο εκτιμήθηκε στο -1,38, ενώ η εισοδηματική ελαστικότητα είναι αρνη-
τική, αλλά στατιστικά ασήμαντη.

Από την ανωτέρω συνοπτική παρουσίαση των εμπειρικών ευρημάτων 
για την Ελλάδα γίνεται σαφές ότι η ελαστικότητα ζήτησης (ως προς την 
τιμή και το εισόδημα): (α) διαφέρει σημαντικά βραχυχρόνια και μακρο-
χρόνια, (β) μεταβάλλεται διαχρονικά ανάλογα με την εξεταζόμενη περίο-
δο και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας, (γ) εκτι-
μάται με τη χρήση ετήσιων δεδομένων (λόγω διαθεσιμότητας) για μα-
κρές χρονικές περιόδους, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα οι πλέον αντι-
προσωπευτικές για την τρέχουσα περίοδο και (δ) δεν λαμβάνει υπόψη 
τη διάσταση του λαθρεμπορίου, δηλαδή βασίζεται στη νόμιμη κατανά-
λωση και όχι στην πραγματική κατανάλωση, η οποία μπορεί να είναι αρ-
κετά υψηλότερη λόγω των μεγάλων διαστάσεων του λαθρεμπορίου τσι-
γάρων στην Ελλάδα (βλ. Κεφάλαιο 8). Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί 
ότι οι πρόσφατες εκτιμήσεις για την ελαστικότητα ως προς την τιμή είναι 
αρκετά αυξημένες σε σχέση με το παρελθόν. Για την αξιολόγηση αυτού 
του ευρήματος θα πρέπει να συνυπολογιστεί η σημαντική αύξηση του 
λαθρεμπορίου τσιγάρων στην Ελλάδα (εφόσον θα ήταν εφικτή), η οποία 
θα μπορούσε να συνεπάγεται ότι η ζήτηση τσιγάρων γίνεται περισσότε-
ρο ελαστική (Gruber et al., 2003), καθώς υπάρχουν τα φθηνά λαθραία 
τσιγάρα στα οποία μπορούν να στραφούν κάποιοι καπνιστές.

Οι διαπιστώσεις αυτές καθιστούν αναγκαία την επανεκτίμηση της 
ελαστικότητας με τη χρήση των πρόσφατων διαθέσιμων παρατηρήσε-
ων υψηλότερης συχνότητας για μικρότερες και κατ’ επέκταση περισσό-
τερο αντιπροσωπευτικές για τις υφιστάμενες συνθήκες περιόδους, κα-
θώς η χρησιμοποίηση παλαιών εκτιμήσεων αναφορικά με την ελαστικό-
τητα μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα για την τρέχου-
σα περίοδο. 

6.3.2.   Εμπειρικά ευρήματα αναφορικά με την ελαστικότητα ζήτησης 
αλκοολούχων ποτών

Όπως στα καπνικά προϊόντα, έτσι και στα αλκοολούχα ποτά η επιβο-
λή ειδικού φόρου αποτελεί ένα εργαλείο για τον έλεγχο της κατανάλω-
σης αλκοόλ και τον περιορισμό των επακόλουθων αρνητικών επιπτώσε-
ών της, αλλά και μια πηγή πρόσθετων κρατικών εσόδων.
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Η εκτίμηση της ελαστικότητας ζήτησης στα αλκοολούχα ποτά έχει 
εξεταστεί εκτενώς τόσο κατά κατηγορία ποτού όσο και στο σύνολό 
τους. Ξεκινώντας από τις εκτιμήσεις κατά κατηγορία, σύμφωνα με τους 
Clements and Selvanathan (1991), από την εξέταση της ζήτησης για 
μπίρα, κρασί και οινοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία την περίοδο 
1955-1986 προκύπτει ότι η μπίρα και το κρασί είναι αναγκαία προϊόντα, 
ενώ τα οινοπνευματώδη ποτά αποτελούν είδος πολυτελείας (με τις ελα-
στικότητες ζήτησης ως προς την τιμή τους στο -0,2, -0,3, και -0,6, αντί-
στοιχα), ενώ η προτίμηση για την κατανάλωση κρασιού φαίνεται να εί-
ναι ανεξάρτητη της προτίμησης για μπίρα και οινοπνευματώδη ποτά. 
Οι εκτιμήσεις για την ελαστικότητα ζήτησης αλκοόλ συνολικά είναι στο 
1,00 για την εισοδηματική ελαστικότητα και στο -0,6 για την ελαστικό-
τητα ως προς την τιμή. 

Ο Selvanathan (1991) εξέτασε, επίσης, την κατανάλωση μπίρας κρα-
σιού και οινοπνευματωδών ποτών για εννέα χώρες (Αυστραλία, Καναδά, 
Φινλανδία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ην. Βασίλειο και 
ΗΠΑ). Τα δεδομένα κάλυπταν την περίοδο 1946-1989 με μικρές διαφο-
ροποιήσεις ανά χώρα. Συγκρίνοντας τα εμπειρικά αποτελέσματα μεταξύ 
των χωρών, διαπιστώθηκε ότι η κατανάλωση κρασιού αυξήθηκε γρηγο-
ρότερα σε σχέση με τα άλλα αλκοολούχα ποτά, αν και το μερίδιο κατα-
ναλωτικής δαπάνης σε αλκοόλ μειώνεται διαχρονικά. Και τα τρία προϊό-
ντα είναι ανελαστικά ως προς την τιμή τους, ανά δύο υποκατάστατα και, 
όπως αναφέρουν και οι Clements and Selvanathan (1991), η μπίρα είναι 
αναγκαίο προϊόν, ενώ τα οινοπνευματώδη ποτά θεωρούνται είδος πολυ-
τελείας. Επιπλέον, ο συγγραφέας ελέγχει και απορρίπτει την υπόθεση 
επίδρασης από κοινούς παράγοντες στις επιμέρους χώρες για τη δια-
στρωματική εκτίμηση των ελαστικοτήτων.

O Norström (2005) εκτίμησε την ελαστικότητα ζήτησης των αλκο-
ολούχων ποτών ως προς την τιμή στη Σουηδία για την περίοδο 1984 
έως και το πρώτο τρίμηνο του 2004. Σύμφωνα με τα εμπειρικά απο-
τελέσματα με τη χρήση τριμηνιαίων δεδομένων, η ελαστικότητα εκτι-
μήθηκε σε -0,8 για την μπίρα, -0,6 για το κρασί και -1,0 για τα οινο-
πνευματώδη ποτά, ενώ τα αποτελέσματα είναι αντίστοιχα και με τη 
χρήση μηνιαίων παρατηρήσεων. Επιπλέον, η ελαστικότητα της μπίρας 
ήταν μικρότερη την περίοδο 1995-2004 (-0,6) σε σχέση με την περίο-
δο 1984-1994 (-1,4).
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Οι Gruenewald et al. (2006), εξετάζοντας την περίοδο 1984-1994 για 
τη Σουηδία, έδειξαν ότι οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν τις αυξήσεις των 
τιμών στα αλκοολούχα ποτά μεταβάλλοντας την κατανάλωσή τους και 
αλλάζοντας μάρκες (παραγωγούς) για το ίδιο προϊόν, επιλέγοντας μετα-
ξύ διαφορετικών ποιοτικών επιπέδων. Η ελαστικότητα ως προς την τιμή 
εκτιμήθηκε για τα οινοπνευματώδη ποτά στο -0,663, για το κρασί στο 
-0,59 και για την μπίρα στο -1,70. Η εκτίμηση για την μπίρα προκαλεί έκ-
πληξη καθώς η υπάρχουσα βιβλιογραφία συνήθως καταγράφει τη ζήτη-
ση μπίρας ως τη λιγότερο ευαίσθητη στις μεταβολές της τιμής. 

Οι Osoro et al. (2006), εξετάζοντας τριμηνιαία δεδομένα για την πε-
ρίοδο 1990-1998 στην Τανζανία, εκτίμησαν τη βραχυχρόνια ελαστικότη-
τα ζήτησης σε -0,215 για την μπίρα, -0,528 για το Chibuku και -0,472 για 
το Konyagi. Οι αντίστοιχες εκτιμήσεις για τη μακροχρόνια ελαστικότητα 
ζήτησης ήταν -0,312 για την μπίρα, -0,444 για το Chibuku και -0,643 για 
το Konyagi. Επιπλέον, η βραχυχρόνια εισοδηματική ελαστικότητα εκτι-
μήθηκε σε 7,294 για την μπίρα, 2,609 για το Chibuku και 11,519 για το 
Konyagi (με υστέρηση τεσσάρων τριμήνων) και τα αντίστοιχα μεγέθη για 
τη μακροχρόνια εισοδηματική ελαστικότητα εκτιμήθηκαν σε 1,040 για 
την μπίρα, 3,609 για το Chibuku και 1,457 για το Konyagi (με υστέρηση 
τριών τριμήνων). Επιπλέον, οι συγγραφείς εντόπισαν σχέσεις υποκατά-
στασης μεταξύ των διαφορετικών ποτών.

Οι Ogwang and Cho (2009) εξέτασαν τους προσδιοριστικούς πα-
ράγοντες της ζήτησης για την μπίρα, το κρασί και τα οινοπνευματώδη 
ποτά στον Καναδά την περίοδο 1981-2004. Η ελαστικότητα ως προς την 
τιμή για το κρασί εκτιμήθηκε στο -0,28, για τα οινοπνευματώδη ποτά στο 
-1,23, ενώ για την μπίρα δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική εκτίμηση. 
Το εισόδημα φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά την κατανάλωση κρασιού 
(εισοδηματική ελαστικότητα 1,53) και οινοπνευματωδών ποτών (εισοδη-
ματική ελαστικότητα 0,61), όχι όμως και της μπίρας, η κατανάλωση της 
οποίας επηρεάζεται αρνητικά από το ποσοστό ανεργίας.

Οι Collis et al. (2010) εξέτασαν την ελαστικότητα ζήτησης ως προς 
την τιμή και την εισοδηματική ελαστικότητα για πέντε κατηγορίες αλ-
κοολούχων ποτών (μπίρα, κρασί, μηλίτης, οινοπνευματώδη ποτά, οινο-
πνευματώδη ποτά - έτοιμα για κατανάλωση), σερβιριζόμενων και μη, βά-
σει δεδομένων έρευνας για το Ην. Βασίλειο για την περίοδο 2001-2006. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι ελαστικότητες ως προς την τιμή είναι 
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όλες αρνητικές και στατιστικά σημαντικές. Οι μεγαλύτερες ελαστικότη-
τες (άνω της μονάδας) ως προς την ιδία τιμή σημειώθηκαν για τον μη 
σερβιριζόμενο μηλίτη (-1,34), τα σερβιριζόμενα οινοπνευματώδη ποτά 
(-1,15) και τη μη σερβιριζόμενη μπίρα (-1,11) και οι χαμηλότερες ελαστι-
κότητες για το σερβιριζόμενο κρασί (-0,46), το μη σερβιριζόμενο κρασί 
(-0,54) και τη σερβιριζόμενη μπίρα (-0,77). Επιπλέον, οι εκτιμήσεις της 
εισοδηματικής ελαστικότητας είναι όλες θετικές και στατιστικά σημαντι-
κές, με τις υψηλότερες τιμές να σημειώνονται για το σερβιριζόμενο κρα-
σί (0,90), τα σερβιριζόμενα οινοπνευματώδη ποτά - έτοιμα για κατανά-
λωση (0,69) και τον σερβιριζόμενο μηλίτη (0,64). Οι Meng et al. (2014) 
αναφέρονται επίσης στο Ην. Βασίλειο την περίοδο 2001-2009 και εκτί-
μησαν ότι ο μη σερβιριζόμενος μηλίτης και η μη σερβιριζόμενη μπίρα εί-
ναι τα πιο ελαστικά αλκοολούχα ποτά ως προς την τιμή τους (-1,27 και 
-0,98, αντίστοιχα) και τα μη σερβιριζόμενα οινοπνευματώδη ποτά και τα 
σερβιριζόμενα οινοπνευματώδη ποτά - έτοιμα για κατανάλωση είναι λι-
γότερο ελαστικά (-0,08 και -0,19). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εργασίες οι οποίες επιχει-
ρούν να καταγράψουν συστηματικά και να συνοψίσουν τις υφιστάμενες 
εκτιμήσεις. Σε μετα-ανάλυση 132 εργασιών από το 1945 έως το 2003, ο 
Gallet (2007) διαπίστωσε ότι οι εκτιμήσεις για τις ελαστικότητες του αλ-
κοόλ είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στον προσδιορισμό της ζήτησης, τα χρη-
σιμοποιούμενα δεδομένα και τις μεθόδους εκτίμησης. Η διάμεσος ελα-
στικότητα ως προς την τιμή ήταν -0,52 βραχυχρόνια και -0,82 μακροχρό-
νια. Επιπλέον, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η μπίρα είναι περισσότερο 
ανελαστική συγκριτικά με τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά. Οι σχετικές τι-
μές ελαστικότητας για την μπίρα, το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά 
είναι -0,36, -0,70 και -0,68. Αναφορικά με την εισοδηματική ελαστικότη-
τα οι βραχυχρόνιες εκτιμήσεις κυμαίνονταν στο 0,68 και οι μακροχρόνι-
ες στο 0,86. Η εισοδηματική ελαστικότητα για την μπίρα ήταν αρκετά χα-
μηλότερη (0,39) σε σχέση με αυτήν του κρασιού (1,10) και των οινοπνευ-
ματωδών ποτών (1,00). Επιπλέον, η διάμεσος ελαστικότητα της διαφήμι-
σης ήταν χαμηλή για όλες τις κατηγορίες (0,02 μπίρα, 0,01 κρασί, 0,07 
οινοπνευματώδη ποτά), τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια (0,03 
και στις δύο περιπτώσεις για όλες τις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών). 

Οι Wagenaar et al. (2009) πραγματοποίησαν μετα-ανάλυση 112 δημο-
σιευμένων εργασιών από το 1968 έως το 2006 και εντόπισαν την ελαστι-
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κότητα ως προς την τιμή στο -0,46 για την μπίρα, -0,69 για το κρασί και 
-0,80 για τα οινοπνευματώδη ποτά, ενώ η ελαστικότητα για τη συνολική 
κατανάλωση αλκοόλ ήταν -0,51 (μέσος όρος 91 δημοσιευμένων εργασι-
ών). Επιπλέον, οι Elder et al. (2010), καταγράφοντας τα ευρήματα 72 ερ-
γασιών που είχαν δημοσιευθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2005, προσδιόρισαν 
τη διάμεσο ελαστικότητα ως προς την τιμή για τα οινοπνευματώδη ποτά 
στο -0,79, για την μπίρα στο -0,50 και για το κρασί στο -0,64. Εντούτοις, 
ο Fogarty (2010), καταγράφοντας τα ευρήματα από 141 δημοσιευμένες 
εργασίες της περιόδου 1945-2006, εντοπίζει αξιοσημείωτη διαφοροποί-
ηση στα αποτελέσματα. Η ελαστικότητα ζήτησης της μπίρας ως προς 
την τιμή κυμαινόταν από 1,28 έως -3,00, με μέση τιμή -0,44 και διάμε-
σο -0,33 (τυπική απόκλιση 0,46). Οι εκτιμήσεις για το κρασί κυμαίνονταν 
από 0,82 έως -3,00, με μέση τιμή -0,65 και διάμεσο -0,55 (τυπική απόκλι-
ση 0,51), ενώ τα οινοπνευματώδη ποτά είχαν ελαστικότητα από 0,37 έως 
-4,65, με μέση τιμή -0,73 και διάμεσο -0,76 (τυπική απόκλιση 0,56). Παρά 
το μεγάλο εύρος τιμών, στο 92% των περιπτώσεων οι εκτιμήσεις για την 
μπίρα είναι ανελαστικές, στο 83% των περιπτώσεων οι εκτιμήσεις για το 
κρασί είναι ανελαστικές και στο 78% των περιπτώσεων οι εκτιμήσεις για 
τα οινοπνευματώδη ποτά είναι ανελαστικές. Αναφορικά με την εισοδη-
ματική ελαστικότητα, οι εκτιμήσεις για την μπίρα κυμαίνονται από -0,98 
έως 6,38, με μέση τιμή 0,64 και διάμεσο 0,67 (τυπική απόκλιση 0,69). Τα 
αντίστοιχα αποτελέσματα για το κρασί κυμαίνονταν από -1,10 έως 6,00, 
με μέση τιμή 1,10 και διάμεσο 1,00 (τυπική απόκλιση 0,89) και για τα οι-
νοπνευματώδη ποτά από -0,29 έως 2,52, με μέση τιμή 1,15 και διάμεσο 
1,24 (τυπική απόκλιση 0,64). Αν και σε αυτή την περίπτωση το εύρος των 
αποτελεσμάτων είναι μεγάλο, το 89% των εκτιμήσεων για την εισοδημα-
τική ελαστικότητα της μπίρας βρίσκεται κάτω από τη μονάδα, ενώ στα 
οινοπνευματώδη ποτά πάνω από τη μονάδα είναι το 60% και για το κρασί 
οι εκτιμήσεις κατανέμονται περισσότερο ομοιόμορφα γύρω από τη μο-
νάδα. Επιπλέον, από την ανασκόπηση των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι 
η ζήτηση για αλκοολούχα ποτά έχει γίνει λιγότερο ανελαστική μετά τα 
μέσα της δεκαετίας του 1950 και η εισοδηματική ελαστικότητα μειώνε-
ται από τα μέσα της δεκαετίας του 1960.

Οι Sornpaisarn et al. (2013) μελέτησαν δώδεκα εργασίες της περιό-
δου 1988-2010 και κατέληξαν σε ελαστικότητες -0,64 για τη συνολική 
κατανάλωση αλκοόλ, -0,50 για την κατανάλωση μπίρας και -0,79 για τα 
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υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά. O Nelson (2013) πραγματοποίησε μια ακό-
μη μετα-ανάλυση χρησιμοποιώντας 182 μελέτες, οι οποίες κάλυπταν την 
περίοδο 1949-2005, προσαρμόζοντας το δείγμα για τις ακραίες τιμές, 
καθώς και για το σφάλμα δημοσίευσης (publication bias). Σύμφωνα με 
τα εμπειρικά του αποτελέσματα, η μέση ελαστικότητα ως προς την τιμή 
ήταν -0,30 για την μπίρα, -0,45 για το κρασί και -0,55 για τα οινοπνευμα-
τώδη ποτά. Η μέση εισοδηματική ελαστικότητα ήταν 0,50 για την μπίρα, 
1,00 για το κρασί και 1,00 για τα οινοπνευματώδη ποτά. Η ελαστικότη-
τα ζήτησης ως προς την τιμή για τη συνολική κατανάλωση αλκοόλ ήταν 
κατά μέσο όρο -0,50 και η εισοδηματική ελαστικότητα 0,60. Τα αποτε-
λέσματα για τις επιμέρους κατηγορίες αλκοολούχων ποτών είναι μικρό-
τερα (λιγότερο ελαστικές τιμές) κατά 28-29% σε σχέση με άλλες εκτι-
μήσεις που χρησιμοποιούνται συχνά, με αποτέλεσμα και οι αυξήσεις τι-
μών/φόρων να είναι λιγότερο αποτελεσματικές για τη μείωση της κατα-
νάλωσης αλκοόλ. Θα πρέπει φυσικά να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα 
των μετα-αναλύσεων έχουν προκύψει από την ταυτόχρονη ανάλυση ευ-
ρημάτων που αφορούν διαφορετικές περιόδους, μεθόδους εκτίμησης, 
γεωγραφικές περιοχές κλπ. και οι περιορισμοί αυτοί πρέπει να λαμβάνο-
νται σοβαρά υπόψη για την αξιοποίησή τους.

Τέλος, καταγράφονται εργασίες οι οποίες εξετάζουν τη ζήτηση αλ-
κοολούχων ποτών σε συνδυασμό με τη ζήτηση για καπνικά προϊόντα. 
Δεδομένου ότι τα τσιγάρα και τα αλκοολούχα ποτά περιέχουν ουσίες 
που διαμορφώνουν συνήθεια, πολλές φορές καταναλώνονται από τα ίδια 
άτομα. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι ένας μεγάλος αριθμός καπνι-
στών καταναλώνουν και αλκοολούχα ποτά και το αντίστροφο, συνεπώς, 
τα αγαθά αυτά είναι πιθανόν να έχουν συσχετισμένη κατανάλωση (Goel 
and Morey, 1995). Σε αυτή την περίπτωση, μια δημόσια πολιτική για ένα 
αγαθό δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από την άλλη, καθώς, εάν είναι 
συμπληρω ματικά αγαθά, αρκεί μια πολιτική που ελέγχει την κατανάλωση 
στο ένα αγαθό για να επηρεάσει την κατανάλωση και στο άλλο. Οι Goel 
and Morey (1995) εξέτασαν ταυτόχρονα την κατανάλωση τσιγάρων και 
ποτών στις ΗΠΑ για την περίοδο 1959-1982 και κατέληξαν σε ενδιαφέ-
ροντα συμπεράσματα. Τόσο τα τσιγάρα όσο και τα ποτά είχαν αρνητική 
ελαστικότητα, αρκετά χαμηλότερη της μονάδας, με τα τσιγάρα να έχουν 
υψηλότερη ελαστικότητα ως προς την τιμή σε απόλυτους όρους (-0,37) 
σε σχέση με τα ποτά (-0,13). Επιπλέον, η θετική εισοδηματική ελαστικό-
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τητα υποδηλώνει ότι τα αγαθά (αλκοολούχα ποτά και τσιγάρα) είναι κα-
νονικά και τα αποτελέσματα είναι πολύ υψηλότερα για τα αλκοολούχα 
ποτά (0,92) σε σχέση με τα τσιγάρα (0,31). Τα αποτελέσματα των συγ-
γραφέων ανέδειξαν επίσης την εθιστική φύση των εξεταζόμενων αγαθών 
και την ανάγκη οι πολιτικές για τη μείωση της κατανάλωσης των εξετα-
ζόμενων εθιστικών αγαθών να στραφούν κυρίως στους νέους. Τέλος, τα 
αποτελέσματα των σταυροειδών ελαστικοτήτων τσιγάρων και αλκοολού-
χων ποτών (0,10 και 0,33) ανέδειξαν ότι τα εξεταζόμενα αγαθά είναι υπο-
κατάστατα στην κατανάλωση, συνεπώς μια αύξηση στην τιμή των τσιγά-
ρων μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και αντί-
στροφα. Από την άλλη πλευρά, οι Tauchmann et al. (2013), χρησιμοποι-
ώντας διαστρωματικά δεδομένα εννέα ερευνών σε καταναλωτές για την 
περίοδο 1980-2006 στη Γερμανία, κατέληξαν ότι τα καπνικά προϊόντα και 
το αλκοόλ είναι συμπληρωματικά, συνεπώς η μείωση του καπνίσματος 
δεν θα οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης αλκοόλ. Θα πρέπει όμως 
να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα αυτό ισχύει για τους άντρες, ενώ δεν 
υπήρχε στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα για τις γυναίκες. 

Η υφιστάμενη βιβλιογραφία για την Ελλάδα είναι περιορισμένη. Εξε-
τάζοντας συνολικά την κατανάλωση αλκοόλ, οι Leppänen et al. (2001) 
μελέτησαν 14 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλά-
δα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουη-
δία και Ην. Βασίλειο) για την περίοδο 1960-1996 με διαφοροποιήσεις 
ανά χώρα, π.χ. για την Ελλάδα υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την πε-
ρίοδο 1960-1995. Σε αντίθεση με τον Selvanathan (1991), οι συγγραφείς 
εκτιμούν τις ελαστικότητες ανά χώρα για το σύνολο της κατανάλωσης 
αλκοόλ και όχι ως σύστημα εξισώσεων ζήτησης για τις επιμέρους κατη-
γορίες ποτών. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι εκτιμήσεις εξαρτώνται 
από τον χρόνο και οι εκτιμήσεις για την Ελλάδα (μέση τιμή από το 1980 
και μετά) ήταν στο -0,20 για την ελαστικότητα ως προς την τιμή και στο 
0,469 ως προς την καταναλωτική δαπάνη. 

Σε μελέτη του ΙΟΒΕ (2013) η μακροχρόνια ελαστικότητα ζήτησης ως 
προς την τιμή των μη σερβιριζόμενων αλκοολούχων ποτών εκτιμήθηκε 
στο -1,12 και η εισοδηματική ελαστικότητα στο 0,85 για την περίοδο Φε-
βρουαρίου 2005-Δεκεμβρίου 2012. Οι σχετικές βραχυχρόνιες εκτιμήσεις 
ήταν -0,80 και 0,61, αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες εκτιμήσεις της ελαστικό-
τητας ζήτησης για τα σερβιριζόμενα ποτά ήταν μακροχρόνια στο -1,66 
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και η εισοδηματική ελαστικότητα στο 0,93. Βραχυχρόνια η ελαστικότητα 
των σερβιριζόμενων ποτών ως προς την τιμή εκτιμήθηκε σε -0,94 και ως 
προς το εισόδημα σε 0,53.

Συγκεντρωτικά, όπως και στην περίπτωση των καπνικών προϊόντων, 
έτσι και στην περίπτωση των αλκοολούχων ποτών, οι ελαστικότητες παί-
ζουν καθοριστικό ρόλο για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών 
και είναι απαραίτητη η επανεκτίμησή τους διαχρονικά καθώς η υφιστά-
μενη βιβλιογραφία αναδεικνύει ότι σημειώνουν μεγάλο εύρος τιμών ανά-
λογα με την εξεταζόμενη περίοδο, μέθοδο, χώρα, κατηγορία ποτού κλπ. 

6.4.  Εκτιμήσεις των ελαστικοτήτων ζήτησης 

6.4.1.  Εισαγωγή

Η εμπειρική εκτίμηση των ελαστικοτήτων ζήτησης, κυρίως ως προς 
την ιδία τιμή και την τιμή συναφών αγαθών της εκάστοτε κατηγορίας, 
αλλά και ως προς το εισόδημα, αποκτά πρωταρχικό ρόλο στο πεδίο δια-
μόρφωσης της φορολογικής πολιτικής των ΕΦΚ. Γενικότερα, στην Ελλά-
δα, στη βάση της σημασίας της δημοσιονομικής πολιτικής κατά τα πρό-
σφατα έτη της οικονομικής κρίσης, αλλά και ως προς την περίοδο ανά-
καμψης και μετάβασης σε αναπτυξιακό καθεστώς, ο υπολογισμός των 
εν λόγω ελαστικοτήτων δεν μπορεί παρά να αποκτά κεντρικό ρόλο. Επι-
πλέον, ειδικά για τις κατηγορίες εθιστικών προϊόντων όπως τα καπνικά 
προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά, όπου εμπλέκεται και το κίνητρο της 
άσκησης πολιτικών υγείας, οι ενδείξεις αναφορικά με τον τρόπο αντί-
δρασης της ζήτησης σε μεταβολές των τιμών και των εισοδημάτων είναι 
απόλυτα απαραίτητες. Συνεπώς, η όσο το δυνατόν βαθύτερη κατανόη-
ση των μηχανισμών λειτουργίας της ζήτησης για τα προϊόντα αυτά ανα-
μένεται να ενισχύει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων μέσω 
της πολιτικής. 

Ενδεικτικό για τη σημασία της εκτίμησης των ελαστικοτήτων αυτών 
παγκοσμίως είναι, άλλωστε, κυρίως για τα τσιγάρα και τα αλκοολούχα 
ποτά, το εύρος της σχετικής βιβλιογραφίας (βλέπε τις Ενότητες 6.2 και 
6.3), είτε για μεμονωμένες είτε για ομάδες ανεπτυγμένων και, σε αρ-
κετές περιπτώσεις πλέον, και αναπτυσσόμενων χωρών. Με τους ΕΦΚ 
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να αποτελούν ήδη ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της συνολικής τιμής, οι 
εκτιμήσεις αυτές διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τη φορολογική πολιτική και τους στόχους της. Όπως ανέδει-
ξαν οι σχετικές επισκοπήσεις, ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η διαφοροποίηση 
της ανάλυσης μεταξύ των κατηγοριών των καπνικών προϊόντων και των 
αλκοολούχων ποτών, δεδομένων των αρκετά διαφορετικών χαρακτηρι-
στικών τους, εφόσον βέβαια το επιτρέπει ο παράγοντας της διαθεσιμό-
τητας των στατιστικών στοιχείων. Ειδικά για την Ελλάδα, λαμβάνοντας 
υπόψη τα σχετικά μέτρα πολιτικής που έχουν ληφθεί τα τελευταία έτη, 
είναι κρίσιμο στην τρέχουσα συγκυρία να επανεξεταστούν οι ελαστικό-
τητες ζήτησης ως προς τις τιμές και το εισόδημα. Παράλληλα, μπορεί να 
διαπιστωθεί κατά πόσο επιβεβαιώνονται ή διαφοροποιούνται τα ευρήμα-
τα από αυτά της υφιστάμενης βιβλιογραφίας για την Ελλάδα, αλλά και 
εάν διαφέρουν από τα ευρήματα της βιβλιογραφίας για άλλες ανεπτυγ-
μένες ή/και ευρωπαϊκές χώρες. 

Διαχωρίζοντας μεταξύ της κατηγορίας των τσιγάρων και του καπνού 
από τα καπνικά προϊόντα, και της μπίρας, του κρασιού και των οινοπνευ-
ματωδών ποτών από την κατηγορία των αλκοολούχων ποτών, η παρού-
σα οικονομετρική εφαρμογή εστιάζει στην εκτίμηση των ελαστικοτήτων 
ζήτησης ως προς τις ίδιες τιμές και τις τιμές των λοιπών υπό εξέταση 
αγαθών από κάθε κατηγορία, αλλά και ως προς το εισόδημα. Με τον 
τρόπο αυτό, επεκτείνεται σημαντικά η διερεύνηση των ελαστικοτήτων 
ζήτησης για την Ελλάδα, η οποία κατά κύριο λόγο αναφέρεται, σύμφωνα 
με την υφιστάμενη βιβλιογραφία, σχεδόν αποκλειστικά στα τσιγάρα και 
συνήθως δεν διαφοροποιεί στην πράξη μεταξύ των κατηγοριών των αλ-
κοολούχων ποτών. Στην επόμενη ενότητα, παρουσιάζεται αρχικά αναλυ-
τικά η εμπειρική μεθοδολογία που ακολουθείται για τα καπνικά προϊόντα 
και τα αλκοολούχα ποτά και στη συνέχεια περιγράφονται τα δεδομένα 
που χρησιμοποιούνται (Ενότητα 6.4.2). Ακολουθεί η ενότητα των εμπει-
ρικών αποτελεσμάτων, όπου παρέχονται, αναλύονται και ερμηνεύονται 
τα αποκτώμενα εμπειρικά ευρήματα (Ενότητα 6.4.3). 

6.4.2.  Εμπειρική μεθοδολογία και δεδομένα

Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται αρχικά λεπτομερώς η εμπειρι-
κή μεθοδολογία που ακολουθείται στη μελέτη για την εκτίμηση των ελα-
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στικοτήτων ζήτησης ως προς τις τιμές και το εισόδημα για τα επιλεγό-
μενα καπνικά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά. Με άλλα λόγια, εξηγού-
νται οι μεθοδολογικές επιλογές για την εκτίμηση των ελαστικοτήτων και 
αποτυπώνονται με τη μορφή των υποδειγμάτων που εκτιμώνται στη συ-
νέχεια (Ενότητα 6.4.3). Στη βάση της εμπειρικής βιβλιογραφίας, αναλυτι-
κή επισκόπηση της οποίας έχει προηγηθεί (Ενότητα 6.2), παρατίθενται οι 
βασικές γενικές μεθοδολογικές επιλογές της μελέτης (Ενότητα 6.4.2.1) 
και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα υπό εκτίμηση υποδείγματα αναλυ-
τικά και ξεχωριστά για καθεμία από τις δύο βασικές κατηγορίες προϊό-
ντων (Ενότητα 6.4.2.1.1 για τα καπνικά προϊόντα και Ενότητα 6.4.2.1.2 για 
τα αλκοολούχα ποτά). Στο δεύτερο τμήμα της ενότητας περιγράφονται  
διεξοδικά τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των οι-
κονομετρικών εκτιμήσεων, εξηγώντας ποιες υποκατηγορίες εξαιρούνται 
και με ποιες διαδικασίες γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές (Ενότη-
τα 6.4.2.2). 

6.4.2.1. Εμπειρική μεθοδολογία

Ο καθορισμός της μορφής της συνάρτησης ζήτησης για τα καπνικά 
προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά αποκτά διττή διάσταση, αφού συνί-
σταται σε ένα ποιοτικό και ένα ποσοτικό σκέλος. Το ποιοτικό αφορά την 
εξειδίκευση εκείνων των βασικών παραγόντων που προσδιορίζουν και 
ερμηνεύουν τη ζητούμενη ποσότητα και το ποσοτικό αναφέρεται στην 
ποσοτικοποίηση με την επιλογή και χρήση των οικονομετρικών μεθο-
δολογιών. Σαφώς, πραγματοποιούνται και συμβιβαστικές επιλογές, οι 
οποίες συνδέονται για παράδειγμα με τη διαθεσιμότητα των στοιχείων 
και τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε αγοράς. Στην περίπτωση της Ελλά-
δας, και οι δύο αυτές πτυχές είναι άκρως σημαντικές, αφού η διαθεσιμό-
τητα στατιστικών δεδομένων παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη (βλέπε 
και την Ενότητα 6.4.2.2), ενώ διαστάσεις όπως το θεσμικό και νομοθε-
τικό πλαίσιο που διέπουν την αγορά, το λαθρεμπόριο, αλλά και η ύπαρ-
ξη και φορολόγηση των υποκατάστατων πρέπει, αλλά συχνά καθίσταται 
δύσκολο, να λαμβάνονται υπόψη. 

Ξεκινώντας με τη συναρτησιακή μορφή, στην παρούσα μελέτη επιλέ-
γεται η διπλή λογαριθμική, η οποία βρίσκει ευρεία εφαρμογή στη σχε-
τική εμπειρική βιβλιογραφία (βλέπε και τη μετα-ανάλυση των Gallet and 
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List, 2003), όπου τόσο οι ανεξάρτητες όσο και οι εξαρτημένες μεταβλη-
τές μετατρέπονται σε λογαρίθμους. Ως αποτέλεσμα, οι εκτιμήσεις των 
συντελεστών στις τιμές και το εισόδημα δίδουν στην ουσία απευθείας 
τις βραχυχρόνιες ελαστικότητες ζήτησης ως προς τις τιμές και την ει-
σοδηματική ελαστικότητα. Το στοιχείο αυτό αποτελεί και ένα από τα βα-
σικά πλεονεκτήματα της χρήσης της διπλής λογαριθμικής μορφής, η 
οποία βασίζεται στην υπόθεση σταθερών ελαστικοτήτων. Αναφορικά με 
τις ελαστικότητες των τιμών, εφόσον στις εξισώσεις ενσωματώνονται 
και οι τιμές των άλλων προϊόντων της εκάστοτε κατηγορίας, υπολογίζο-
νται απευθείας και οι σταυροειδείς ελαστικότητες, ως συντελεστές των 
τιμών αυτών. Η διάσταση αυτή αποκτά κεντρικό ρόλο για τη διερεύνηση 
των σχέσεων μεταξύ των επιμέρους προϊόντων μέσα σε καθεμία από τις 
δύο γενικές υπό εξέταση κατηγορίες. 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται είναι σε ονομαστικούς όρους και 
δεν επιλέγεται ο αποπληθωρισμός τους με έναν ή διαφορετικούς απο-
πληθωριστές (θα μπορούσε να επιλεγεί ανάλογα με τη μεταβλητή), δε-
δομένου ότι η εξαρτημένη μεταβλητή είναι σε ποσότητες και οι βασικές 
ανεξάρτητες είναι το εισόδημα και οι τιμές. Οι τελευταίες, στη βάση των 
στοιχείων που χρησιμοποιούνται (βλέπε και την Ενότητα 6.4.2.2), δεν 
παρουσιάζουν σημαντική διαφοροποίηση ως προς την εξέλιξη και την 
τάση μεταξύ των ονομαστικών και των πραγματικών μεγεθών.127 Όπως 
επισημαίνει και ο Stavrinos (1987), η χρήση μη σχετικών αποπληθωρι-
στών θα μπορούσε να είναι περισσότερο επιβλαβής. Ταυτόχρονα με την 
επιλογή της χρήσης ονομαστικών μεταβλητών, και διατηρώντας έτσι αυ-
τούσια την πληροφόρηση σε αυτές, λαμβάνεται υπόψη ο τυχόν σημαντι-
κός ρόλος του πληθωρισμού με την ενσωμάτωση της σχετικής μεταβλη-
τής ως μεταβλητής ελέγχου στην ανάλυση. 

Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία 
εκτίμησης η πιθανή επίδραση μέτρων φορολογικής πολιτικής που αφο-
ρούν κυρίως τον ΕΦΚ, αλλά και νομοθετικών ρυθμίσεων που θεωρείται 
ότι μπορεί να επηρεάσουν τη ζήτηση για καπνικά προϊόντα και αλκοολού-
χα ποτά. Σε αυτά ανήκουν οι πιο σημαντικές σε εύρος μεταβολές των φο-

127  Για λόγους πληρότητας, εντούτοις, αποκτώνται με τη χρήση του αποπληθωριστή 
του ΑΕΠ οι μεταβλητές σε πραγματικούς όρους και χρησιμοποιούνται σε εναλλακτικές 
εκτιμήσεις ελέγχου. Βλέπε και Ενότητα 6.4.3. 
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ρολογικών συντελεστών των ΕΦΚ, προσδιορίζοντας τη χρονική περίοδο 
νομοθέτησης ή/και εφαρμογής, και, κυρίως για τα καπνικά προϊόντα, οι 
πρόσφατοι νόμοι που ενσωματώνουν ρυθμίσεις για τον περιορισμό του 
καπνίσματος σε δημόσιους και κλειστούς χώρους, την απαγόρευση των 
διαφημίσεων και για τους ελέγχους της τήρησης των κανόνων αυτών. 
Η ενσωμάτωση της πληροφόρησης που εμπεριέχεται σε όλες αυτές τις 
δια στάσεις πραγματοποιείται με τη χρήση ψευδομεταβλητών. 

6.4.2.1.1. Καπνικά προϊόντα

Η εκτίμηση των ελαστικοτήτων τιμών και εισοδήματος για τα καπνικά 
προϊόντα διεξάγεται στη βάση τόσο των συμβατικών στατικών όσο και 
των δυναμικών υποδειγμάτων, των λεγόμενων υποδειγμάτων εθιστικής 
ζήτησης.128 Στόχος είναι να λαμβάνεται υπόψη στην ανάλυση το καίριο 
στοιχείο της επίδρασης της συνήθειας στην κατανάλωση, ή αλλιώς του 
εθισμού, που προκαλείται διαχρονικά από την κατανάλωση των καπνι-
κών προϊόντων (για το σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο, βλέπε αναλυτικά 
το Παράρτημα Γ). Με άλλα λόγια, η επιλογή αυτή αποσκοπεί στο να δο-
θεί έμφαση στην εθιστική φύση των καπνικών προϊόντων και να διαπι-

128  Η επιλογή της εν λόγω μεθοδολογίας συνδέεται με τη στόχευση να δοθεί έμφαση 
στην εξειδίκευση της πιθανής εθιστικής ζήτησης για τα υπό εξέταση προϊόντα και όχι 
στην ταυτόχρονη εξειδίκευση των εξισώσεων για τις τιμές και το εισόδημα, όπου θα μπο-
ρούσε να επιλεγεί, για παράδειγμα, η εφαρμογή ενός διανυσματικού αυτοπαλίνδρομου 
συστήματος. Παράλληλα, με την έμφαση να είναι στη διερεύνηση της αντίδρασης της 
ζήτησης σε μεταβολές των τιμών και του εισοδήματος για ξεχωριστές υποκατηγορίες 
σύμφωνα με τη θεματολογία της μελέτης, και όχι στην ανάλυση του ρόλου άλλων δη-
μογραφικών και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, δεν επιλέγεται επίσης η εμπειρική 
μεθοδολογία σε δύο στάδια κατά Cragg (1971). Επίσης, ακολουθώντας το συγκεκριμένο 
πρότυπο διερεύνησης της ζήτησης της σχετικής εμπειρικής βιβλιογραφίας δεν εξετάζο-
νται εναλλακτικές συναρτήσεις άλλης μορφής (π.χ διαφορετικής μη γραμμικής μορφής). 
Ταυτόχρονα, δεδομένου ότι η εμπειρική ανάλυση της παρούσας ενότητας δεν αποσκο-
πεί στη διερεύνηση τυχόν διαχρονικών προσαρμογών των καταναλωτικών προτύπων (ή 
γενικότερα της συμπεριφοράς του καταναλωτή ως προς την καταβαλλόμενη δαπάνη) 
εξαιτίας μεταβολών στις τιμές και το εισόδημα, δεν εφαρμόζονται μεθοδολογίες που 
ακολουθεί η σχετική βιβλιογραφία (βλέπε π.χ. Aitken et al. (2014), όπου διερευνώνται 
για διαφορετικούς τύπους νοικοκυριών τα καταναλωτικά τους πρότυπα, εκτιμώνται οι 
καμπύλες Engel, μεταξύ άλλων για τα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά, και 
υπολογίζονται οι εισοδηματικές ελαστικότητες, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν διαφορο-
ποιήσεις ως προς τη διαχρονική πορεία για τις διαφορετικές περιπτώσεις χαμηλών και 
υψηλών εισοδημάτων).



221

Ελαστικότητες ζήτησης ως προς τις τιμές και το εισόδημα για τα καπνικά προϊόντα…

στωθεί εάν αυτή επιβεβαιώνεται εμπειρικά, ακολουθώντας ένα σημαντι-
κό τμήμα της σχετικής διεθνούς εμπειρικής βιβλιογραφίας και επεκτεί-
νοντας, παράλληλα, την εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία για την Ελλά-
δα. Ειδικότερα, αρχικά εκτιμώνται τα στατικά υποδείγματα, χωρίς ή με 
την ενσωμάτωση της τιμής του άλλου προϊόντος της κατηγορίας, για 
την εκτίμηση και των σταυροειδών ελαστικοτήτων. Στη συνέχεια, εκτι-
μώνται τα υποδείγματα μυωπικού και ορθολογικού εθισμού, που λαμβά-
νουν υπόψη την επίδραση της συνήθειας της χρήσης: στην πρώτη περί-
πτωση με ατελώς ορθολογική συμπεριφορά, εφόσον λαμβάνεται υπό-
ψη η ποσότητα ζήτησης της προηγούμενης, αλλά όχι της επόμενης πε-
ριόδου, σε αντίθεση με τη δεύτερη περίπτωση, όπου ενσωματώνεται 
και η επίδραση της ζήτησης της επόμενης περιόδου. Η εκτίμηση των 
υποδειγμάτων που ενσωματώνουν και την υστέρηση της ζητούμενης 
ποσότητας παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού και της μακροχρόνιας 
ελαστικότητας, με τη χρήση του συντελεστή στην υστέρηση. Αντίστοι-
χα, στην περίπτωση του υποδείγματος του ορθολογικού εθισμού, χρη-
σιμοποιείται και ο συντελεστής στην προήγηση της ζητούμενης ποσό-
τητας για τον υπολογισμό της μακροχρόνιας ελαστικότητας. 

Σύμφωνα με το θεωρητικό υπόβαθρο (βλέπε και την αναφορά στην 
Eνότητα 6.2.2.1 και το Παράρτημα Γ), η επιθυμητή κατανάλωση του υπό 
εξέταση προϊόντος είναι συνάρτηση των εξωγενών μεταβλητών που θε-
ωρείται ότι την προσδιορίζουν. Εντούτοις, δεν είναι παρατηρήσιμη, εξαι-
τίας των υστερήσεων κατά την προσαρμογή στις μεταβολές του επι-
θυμητού επιπέδου κατανάλωσης. Εάν η προσαρμογή στα μακροχρόνια 
επιθυμητά επίπεδα της κατανάλωσης είναι σταδιακή, όπως αναμένεται 
δεδομένης της φύσης του καπνίσματος που δημιουργεί συνήθεια, τότε 
είναι απαραίτητη μια εξειδίκευση τμηματικής προσαρμογής (Stavrinos, 
1987). Με άλλα λόγια θα ισχύει, 

 , (6.5)

όπου το Q αποδίδει την πραγματική κατανάλωση και το Q* την επιθυμη-
τή. Η επιθυμητή κατανάλωση ορίζεται ως συνάρτηση των παραγόντων 
που την επηρεάζουν, κυρίως των τιμών P και του εισοδήματος Y, ως

 *
0 1 2t t tQ c c Y c P� � � , (6.6)
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και με αντικατάσταση της σχέσης (6.6) στη σχέση (6.5), προκύπτει η 
γραμμική σχέση (6.7) ως εξής:     

 Qt = δc0 + δc1Yt + δc2Pt + δ(1 – Qt –1), (6.7)

η οποία με τη χρήση λογαρίθμων μπορεί να εκτιμηθεί απευθείας ως: 

 lnQt = β0 + β1lnYt + β2lnPt + β3lnQt–1 + εt . (6.8)

Η βραχυχρόνια ελαστικότητα της ιδίας τιμής αποκτάται απευ θείας 
από την εκτίμηση του συντελεστή β2. Για την απόκτηση της μακροχρό-
νιας ελαστικότητας ζήτησης της ιδίας τιμής, χρησιμοποιείται ο συντελε-
στής της ταχύτητας προσαρμογής στο επιθυμητό επίπεδο κατανάλω-
σης ή αλλιώς της εμμονής της συνήθειας, d, που ορίζεται ως d = (1 – β3)  
(βλέπε τους Nguyen et al., 2012, και τους Kim and Seldon, 2004). Η μα-
κροχρόνια ελαστικότητα προκύπτει από τη διαίρεση του βραχυχρόνιου 
συντελεστή με τον συντελεστή προσαρμογής ως λόγος β2 /(1 – β3)].129 Η  
κατανάλωση καπνικών προϊόντων είναι εθιστική εάν β3 > 0,130 και ο βαθ-
μός εθισμού μεγαλώνει με το μέγεθος του συντελεστή. Όσο μικρότερος 
είναι ο συντελεστής β3, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο όρος d της βαθ-
μιαίας προσαρμογής και τόσο πιο γρήγορα η πραγματική κατανάλωση 
θα φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. Στο αντίστοιχο υπόδειγμα του ορθο-
λογικού εθισμού,131 το οποίο διατυπώνεται σε λογαρίθμους ως 

 lnQt = β0
 + β1lnYt + β2lnPt + β3lnQt –1 + β4lnQt+1

 + εt,  (6.9)

η μακροχρόνια ελαστικότητα ισούται με β2 /[1 – (β3 + β4)] (Nguyen et al., 
2012). Η σημαντικότητα των συντελεστών β3 και β4 καταδεικνύει   εάν οι 
καταναλωτές είναι μυωπικά εθισμένοι ή/και ορθολογικά εθισμένοι. 

129  Η έμφαση εδώ δίδεται στη μακροχρόνια ελαστικότητα τιμής και όχι εισοδήματος, δε-
δομένης της θεματολογίας της μελέτης για τους ΕΦΚ που επηρεάζουν άμεσα τις τιμές. 
Με αντίστοιχο τρόπο και τη χρήση της βραχυχρόνιας εισοδηματικής ελαστικότητας και 
του συντελεστή προσαρμογής μπορεί να υπολογιστεί και η μακροχρόνια ελαστικότητα 
εισοδήματος.
130  Και εφόσον είναι στατιστικά σημαντικός ο συντελεστής. 
131  Το υπόδειγμα ορθολογικού εθισμού προφανώς ενσωματώνει επίσης την έννοια της 
διαμόρφωσης συνήθειας (βλέπε αναλυτικά το Παράρτημα Γ). 



223

Ελαστικότητες ζήτησης ως προς τις τιμές και το εισόδημα για τα καπνικά προϊόντα…

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, διαφοροποιώντας μεταξύ των δύο κα-
τηγοριών καπνικών προϊόντων i = 1,2, το απλό στατικό υπόδειγμα έχει 
την ακόλουθη μορφή:

 lnQi,t = βi,0 + βi,1 lnYt + βi,2 lnPi,t + εi,t , (6.10)

και το υπόδειγμα με την ενσωμάτωση της τιμής και του άλλου καπνικού 
προϊόντος διατυπώνεται ως: 

 lnQi,t = βi,0 + βi,1 lnYt + βi,2 lnPi,t + βi,3 lnPj,t + εi,t, (6.11)

όπου, για τις κατηγορίες των τσιγάρων και του καπνού, Qi,t είναι η κατα-
νάλωση του εκάστοτε καπνικού προϊόντος i, Yt είναι το εισόδημα και βi,1 η 
αντίστοιχη εισοδηματική ελαστικότητα, Pi,t είναι η ιδία τιμή του καπνικού 
προϊόντος και βi,2 είναι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την ιδία τιμή, Pj, t 

είναι η τιμή του καπνού στην εξίσωση των τσιγάρων (και των τσιγάρων 
στην εξίσωση του καπνού) και βi,3 είναι η συνδεόμενη σταυροειδής ελα-
στικότητα, και εi,t είναι τα σφάλματα. 

Επιπλέον, και σύμφωνα με τις γενικές εξισώσεις (6.8) και (6.9), η πλή-
ρης εξειδίκευση των δυναμικών υποδειγμάτων μυωπικού και ορθολογι-
κού εθισμού για την κάθε κατηγορία προϊόντος i, δηλαδή τις κατηγορίες 
των τσιγάρων και του καπνού, μπορεί να περιγραφεί μέσω των ακόλου-
θων εξισώσεων:   

 lnQi,t = βi,0 + βi,1lnYt + βi,2 lnPi,t + βi,3 lnQi,t –1 + εi,t , (6.12)

 lnQi,t = βi,0 + βi,1lnYt + βi,2 lnPi,t + βi,3 lnQi,t –1 + βi,4 lnQi,t+1 + εi,t , (6.13)

όπου Qi,t –1 και Qi,t +1 είναι η υστέρηση και προήγηση της κατανάλωσης 
του καπνικού προϊόντος i, αντίστοιχα, ενώ βi,3 και βi,4 είναι οι συντελεστές 
που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του συντελεστή προσαρμο-
γής και των μακροχρόνιων ελαστικοτήτων, ανάλογα με το υπό εξέταση 
υπόδειγμα εθισμού, μυωπικό ή ορθολογικό. 

Εφόσον στις ως άνω εξισώσεις ενσωματώνονται οι ίδιες τιμές και 
οι υστερήσεις και προηγήσεις της κατανάλωσης, τίθεται το ζήτημα 
της ταυτοποίησης εάν θεωρηθεί ότι οι ανεξάρτητες αυτές μεταβλητές 
προσδιορίζονται ενδογενώς (βλέπε σχετικά και την Ενότητα 6.2, αλλά 
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και την Ενότητα 6.4.3 για τις διαδικασίες εκτίμησης).132 Για την αντιμε-
τώπιση του προβλήματος που προκύπτει στην περίπτωση αυτή, που εί-
ναι η πιθανή συσχέτιση μιας ανεξάρτητης μεταβλητής με τα σφάλμα-
τα της εξίσωσης, αναζητούνται βοηθητικές μεταβλητές που αναμένε-
ται να μην συσχετίζονται με τα κατάλοιπα. Σύμφωνα και με τους Becker 
et al. (1994), Hsieh et al. (1999), Yurekli and Zhang (2000), Wilkins et al. 
(2001), Gruber et al. (2003), Kim and Seldon (2004), Stehr (2005), Duffy 
(2006), Yurekli et al. (2010), Nguyen et al. (2012) και Prieger and Kulick 
(2018), λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από βοηθητικές μεταβλητές που 
εξετάζονται ώστε να ενσωματωθούν στις εκτιμήσεις για την απόκτηση 
των προσαρμοσμένων ανεξάρτητων μεταβλητών (βλέπε και τη διαδικα-
σία εκτίμησης, Ενότητα 6.4.3). Μεταξύ αυτών των βοηθητικών μεταβλη-
τών συγκαταλέγονται οι ακόλουθες: t, ως μεταβλητή του χρόνου που εν-
σωματώνεται ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν μεταβολές στις προ-
τιμήσεις (Hu and Mao, 2002), infl ως μεταβλητή ελέγχου του πληθωρι-
σμού,133 Yt–1 που είναι η υστέρηση του εισοδήματος, Pi,t–k, Pi,t+k που εί-
ναι οι σχετικές υστερήσεις και προηγήσεις των ιδίων τιμών των καπνι-
κών προϊόντων, DMs ως μεμονωμένες ψευδομεταβλητές για επιλεγμέ-
να αντικαπνιστικά μέτρα (τρεις διαφορετικές ψευδομεταβλητές) και μέ-
τρα φορολογικής πολιτικής (τρεις διαφορετικές ψευδομεταβλητές) που 
αφορούν τους συντελεστές ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα (η κάθε μία ψευ-
δομεταβλητή λαμβάνει την τιμή μηδέν μέχρι την προηγούμενη περίοδο 
από εκείνη όπου πραγματοποιείται η εκάστοτε σημαντική σε εύρος με-
ταβολή του συντελεστή, και στη συνέχεια λαμβάνει την τιμή της μονά-
δας, βλέπε αναλυτικά και την Ενότητα 6.4.2.2), και εναλλακτικά η μετα-

132  Για το ζήτημα της ενδογένειας της τιμής ή γενικότερα του καθορισμού της τιμής 
«εντός» ή «εκτός» της αλληλεπίδρασης της προσφοράς και της ζήτησης, βλέπε και τους 
Wilkins et al. (2001). Για το ζήτημα της ενδογένειας των υστερήσεων και προηγήσεων 
της ζήτησης (που συνδέεται με τη συμπεριφορά αριστοποίησης του καταναλωτή) για 
εθιστικά προϊόντα, όπως είναι τα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά, στα υπο-
δείγματα εθισμού που εφαρμόζονται, βλέπε τους Becker et al. (1994). Επίσης, βλέπε 
αναλυτικά και το Παράρτημα Γ.
133  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξαρτημένη μεταβλητή αντανακλά ποσότητες, η μεταβλη-
τή του πληθωρισμού ενσωματώνεται ως βοηθητική μεταβλητή για την απόκτηση των 
προσαρμοσμένων ανεξάρτητων μεταβλητών. Για λόγους πληρότητας της ανάλυσης δο-
κιμάζεται, εντούτοις, και η ενσωμάτωσή της στις βασικές εξισώσεις. Βλέπε σχετικά και 
την αναφορά στα αποτελέσματα. 
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βλητή EFK που αποδίδει το επίπεδο των συνολικών συντελεστών ΕΦΚ 
(πάγιου και αναλογικού) για τα τσιγάρα, ως ποσοστό της τελικής λιανι-
κής τιμής (βλέπε και την Ενότητα 6.4.2.2). Η επιλογή των βοηθητικών με-
ταβλητών που ενσωματώνονται στην ανάλυση και τις εξισώσεις εξαρτά-
ται από την εκάστοτε εξαρτημένη μεταβλητή και τη βασική υπό εκτίμη-
ση εξίσωση.134 

6.4.2.1.2. Αλκοολούχα ποτά

Η εκτίμηση των ελαστικοτήτων τιμών και εισοδήματος για την κατη-
γορία των μη σερβιριζόμενων αλκοολούχων ποτών (βλέπε σχετικά και 
την Ενότητα 6.4.2.2 των εμπειρικών δεδομένων) διεξάγεται στη βάση 
των βασικών στατικών υποδειγμάτων ζήτησης, με ή χωρίς την ενσωμά-
τωση της τιμής των άλλων προϊόντων της κατηγορίας, καθώς και του 
υποδείγματος τμηματικής προσαρμογής. Ειδικότερα, για τις κατηγορίες 
της μπίρας, του κρασιού135 και των οινοπνευματωδών ποτών εκτιμώνται 
επιπλέον του βασικού απλού υποδείγματος, τα υποδείγματα με τις τιμές 
των άλλων υπό εξέταση προϊόντων για την εκτίμηση και των σταυροει-
δών ελαστικοτήτων. Το υπόδειγμα τμηματικής προσαρμογής εφαρμόζε-

134  Η σχετική πληροφόρηση ενσωματώνεται στον κάθε πίνακα με τα αποτελέσματα των 
εκτιμήσεων. Για παράδειγμα, στην εξίσωση του ορθολογικού υποδείγματος εθιστικής 
ζήτησης, όπου περιλαμβάνεται και η προήγηση της εξαρτημένης μεταβλητής, ενσω-
ματώνονται και προηγήσεις των ιδίων τιμών. Συνολικά, και εξαιτίας του περιορισμένου 
αριθμού παρατηρήσεων (βλέπε και Ενότητα 6.4.2.2), ενώ γίνεται προσπάθεια να ενσω-
ματώνονται οι σημαντικές βοηθητικές μεταβλητές, ταυτόχρονα διατηρείται όσο το δυνα-
τόν χαμηλότερος ο αριθμός τους, με στόχο τη μικρότερη απώλεια βαθμών ελευθερίας. 
Παράλληλα, και εξαιτίας της πολύ συγκεκριμένης εξειδίκευσης των υπό εκτίμηση σχέ-
σεων ζήτησης καπνικών προϊόντων, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα διαφοροποίησης 
των βασικών υποδειγμάτων, η εκτίμηση εναλλακτικών εξισώσεων και ο έλεγχος της στα-
θερότητας των αποκτώμενων ελαστικοτήτων και συντελεστών επεκτείνεται και συμπλη-
ρώνεται με την επιλογή των βοηθητικών μεταβλητών και τη σύγκριση των αποκτώμενων 
στατιστικών. 
135  Σημειώνεται ότι οι ΕΦΚ στο κρασί επιβλήθηκαν μόλις από τις αρχές του 2016, που 
αποτελεί και το τελευταίο έτος αναφοράς στην τρέχουσα εφαρμογή, με αποτέλεσμα να 
μην συμπεριλαμβάνεται μεγάλη χρονική περίοδος για την εξέταση επιδράσεων από με-
ταβολές στις τιμές που μπορεί να συνδέονται με την επιβολή ΕΦΚ. Εντούτοις, ως σημα-
ντική κατηγορία στο αλκοόλ και με στόχο την πληρότητα και ομοιογένεια στις εκτιμήσεις 
των ελαστικοτήτων ζήτησης ως προς τις τιμές και το εισόδημα, καθώς και τη διερεύνηση 
τυχόν ύπαρξης σχέσεων υποκατάστασης και συμπληρωματικότητας, όλες οι εκτιμήσεις 
πραγματοποιούνται και για την κατηγορία του κρασιού. 
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ται θεωρώντας ότι η προσαρμογή της ζήτησης αλκοολούχων ποτών σε 
μεταβολές των τιμών και του εισοδήματος δεν πραγματοποιείται στιγμι-
αία, αλλά μπορεί να διαρκεί μέχρι και ένα έτος (σύμφωνα με τους Μeng 
et al. (2014) δεν ξεπερνά το έτος), και με στόχο να λαμβάνεται υπόψη η 
πιθανότητα συνήθειας ή/και εξακολουθούμενης χρήσης, με άλλα λόγια 
του χαρακτηριστικού του εθισμού στην κατανάλωση των αλκοολούχων 
ποτών. Η επιλογή αυτή συνδέεται επιπλέον με τον στόχο να εκτιμηθούν 
με αντίστοιχο τρόπο οι εξισώσεις της ζήτησης για τις τρεις βασικές κα-
τηγορίες αλκοολούχων ποτών, λαμβάνοντας υπόψη και τις πιθανές σχέ-
σεις μεταξύ των επιμέρους προϊόντων, και ακολουθώντας παράλληλα 
ένα σημαντικό τμήμα της σχετικής διεθνούς εμπειρικής βιβλιογραφίας 
(βλέπε Ενότητα 6.2.3). Επίσης, χρησιμοποιείται το υπόδειγμα της μερι-
κής προσαρμογής ως ειδική περίπτωση του υποδείγματος με μετασχη-
ματισμό Koyck (1954), με τη χρήση μιας υστέρησης της εκάστοτε εξαρ-
τημένης μεταβλητής, στη βάση της υπόθεσης ότι οι χρονικές υστερή-
σεις όλων των μορφών αντανακλώνται σε αυτήν (βλέπε και ΙΟΒΕ, 2013). 

Κατά αντιστοιχία με την περίπτωση της ζήτησης καπνικών προϊόντων 
και σύμφωνα με το θεωρητικό υπόβαθρο (βλέπε και την αναφορά στην 
Ενότητα 6.2.3 και το Παράρτημα Γ), η πραγματική κατανάλωση των υπό 
εξέταση κατηγοριών αλκοολούχων ποτών είναι κυρίως συνάρτηση του 
εισοδήματος και των τιμών. Η σχέση αυτή μπορεί να εκτιμηθεί με τη χρή-
ση λογαρίθμων απευθείας ως: 

 InQi,t = βi,0 + βi,1 lnYt + βi,2 lnPi,t + εi,t , (6.14)

όπου το Qi,t είναι η ζητούμενη ποσότητα του εκάστοτε αλκοολούχου πο-
τού i = 1,2,3, Yt είναι το εισόδημα και βi,1 η αντίστοιχη εισοδηματική ελα-
στικότητα, Pi,t είναι η ιδία τιμή του εκάστοτε αλκοολούχου ποτού i και βi,2 
είναι η σχετική ελαστικότητα ζήτησης ως προς την ιδία τιμή, και εi,t είναι 
τα σφάλματα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν επιδράσεις των τιμών των άλλων αλ-
κοολούχων ποτών στη ζήτηση του προϊόντος i προκύπτει το αντίστοιχο 
υπόδειγμα:

 lnQi,t = βi,0 + βi,1 lnYt + βi,2 lnPi,t + βi,3 lnPj,t + εi,t ,  (6.15)
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όπου το Pj,t αποδίδει την αντίστοιχη τιμή, για παράδειγμα την τιμή του 
κρασιού και των οινοπνευματωδών ποτών στην εξίσωση της μπίρας, και 
βi,3 είναι η εκάστοτε συνδεόμενη σταυροειδής ελαστικότητα. Επεκτείνο-
ντας το βασικό υπόδειγμα στο υπόδειγμα της τμηματικής προσαρμο-
γής, που συνδέεται με την έννοια της εμμονής της συνήθειας, ώστε να 
περιλαμβάνει και μια υστέρηση της ζήτησης,136 η εκτιμώμενη εξίσωση 
δια μορφώνεται ως ακολούθως: 

 InQi,t = βi,0 + βi,1 lnYt + βi,2 lnPi,t + βi,3 lnQi,t –1 + εi, t , (6.16)

όπου το Qi,t –1 αποδίδει την υστέρηση της εξαρτημένης μεταβλητής και 
συνεπώς και της ζητούμενης ποσότητας ή της κατανάλωσης του εκά-
στοτε αλκοολούχου ποτού i. Στη βάση του υποδείγματος αυτού, η βρα-
χυχρόνια ελαστικότητα της ιδίας τιμής αποκτάται απευθείας από την 
εκτίμηση του συντελεστή βi,2, ενώ μπορεί να υπολογιστεί και η μακρο-
χρόνια ως προϊόν διαίρεσης του βραχυχρόνιου συντελεστή με τον συ-
ντελεστή της ταχύτητας προσαρμογής στο επιθυμητό επίπεδο κατανά-
λωσης, d = (1 – βi,3), δηλαδή ως ο λόγος βi,2 / (1 – βi,3). Σημειώνεται ότι, 
όσο μικρότερος είναι ο συντελεστής βi,3, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο 
όρος d της βαθμιαίας προσαρμογής και τόσο πιο γρήγορα θα πραγμα-
τοποιείται η προσαρμογή της πραγματικής κατανάλωσης των κατηγορι-
ών προϊόντων των αλκοολούχων ποτών. 

Και στην περίπτωση των αλκοολούχων ποτών, εφόσον στις ως άνω 
εξισώσεις ενσωματώνονται οι ίδιες τιμές και η υστέρηση της κατανάλω-
σης, τίθεται το ζήτημα της ταυτοποίησης, εάν θεωρηθεί ότι οι ανεξάρ-
τητες αυτές μεταβλητές προσδιορίζονται ενδογενώς (βλέπε σχετικά και 
την Ενότητα 6.2, αλλά και την Ενότητα 6.4.3 για τις διαδικασίες εκτίμη-
σης). Όπως αναφέρθηκε και για την περίπτωση των καπνικών προϊό-
ντων, για την αντιμετώπιση του προβλήματος που προκύπτει στην περί-
πτωση αυτή, που είναι η πιθανή συσχέτιση μιας ανεξάρτητης μεταβλη-
τής με τα σφάλματα της εξίσωσης, αναζητούνται βοηθητικές μεταβλη-

136  Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο υπόδειγμα ταυτίζεται με το υπόδειγμα του μυω-
πικού εθισμού, βλέπε εξίσωση (6.12), που εφαρμόζεται για τα καπνικά προϊόντα. Και 
τα δύο αποτελούν υποδείγματα που λαμβάνουν υπόψη τη συνήθεια στη χρήση. Βλέπε 
αναλυτικά και το Παράρτημα Γ.
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τές που αναμένεται να μην συσχετίζονται με τα κατάλοιπα (βλέπε Goel 
and Morey, 1995). Κατά αντιστοιχία και με την περίπτωση των καπνι-
κών προϊόντων, με μικρές διαφοροποιήσεις, ως βοηθητικές μεταβλητές 
λαμβάνονται υπόψη και εξετάζονται, ώστε να ενσωματωθούν στις εκτι-
μήσεις, οι ακόλουθες: t, ως μεταβλητή του χρόνου που ενσωματώνε-
ται ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν μεταβολές στις προτιμήσεις, 
infl ως μεταβλητή ελέγχου του πληθωρισμού,137 Yt–1 που είναι η υστέρη-
ση του εισοδήματος, Pi,t – k, που είναι οι σχετικές υστερήσεις των ιδίων τι-
μών των αλκοολούχων ποτών, APSt που αποτελεί τη δαπάνη για σερβι-
ριζόμενα αλκοολούχα ποτά (βλέπε και την Ενότητα 6.4.2.2 των εμπειρι-
κών δεδομένων), και δύο μεμονωμένες DMs ως ψευδομεταβλητές για 
επιλεγμένα μέτρα φορολογικής πολιτικής αναφορικά με τους συντελε-
στές ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά (η κάθε μία ψευδομεταβλητή λαμβάνει 
την τιμή μηδέν μέχρι την προηγούμενη περίοδο από εκείνη όπου πραγ-
ματοποιείται η σημαντική σε εύρος μεταβολή, και στη συνέχεια λαμβά-
νει την τιμή της μονάδας) (βλέπε και Ενότητα 6.4.2.2). Η επιλογή των βο-
ηθητικών μεταβλητών που ενσωματώνονται στην ανάλυση και τις εξισώ-
σεις εξαρτάται από την εκάστοτε εξαρτημένη μεταβλητή και τη βασική 
υπό εκτίμηση εξίσωση.138 

6.4.2.2. Δεδομένα

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ενότητα της με-
λέτης για την εκτίμηση των ελαστικοτήτων ζήτησης ως προς τις τιμές 
και το εισόδημα για τα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά εί-
ναι σε τριμηνιαία συχνότητα και καλύπτουν τη χρονική περίοδο από 
το πρώτο τρίμηνο του 2008 έως το τέταρτο τρίμηνο του 2016. Οι βα-

137  Λαμβάνοντας και εδώ υπόψη ότι η εξαρτημένη μεταβλητή αντανακλά ποσότητες, η 
μεταβλητή του πληθωρισμού ενσωματώνεται ως βοηθητική μεταβλητή για την απόκτηση 
των προσαρμοσμένων ανεξάρτητων μεταβλητών. Και στην περίπτωση του αλκοόλ, και 
για λόγους πληρότητας της ανάλυσης, δοκιμάζεται επιπλέον η ενσωμάτωσή της στις 
βασικές εξισώσεις. Βλέπε σχετικά και την αναφορά στα αποτελέσματα. 
138  Η σχετική πληροφόρηση ενσωματώνεται στον κάθε πίνακα με τα αποτελέσματα των 
εκτιμήσεων. Για παράδειγμα, στην εξίσωση του υποδείγματος τμηματικής προσαρμογής 
ή εμμονής της συνήθειας, όπου περιλαμβάνεται και η υστέρηση της εξαρτημένης μετα-
βλητής, ενσωματώνονται περισσότερες από μία υστερήσεις των ιδίων τιμών. Κατά τα 
άλλα ισχύει ό,τι και στην περίπτωση των καπνικών προϊόντων. 
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σικές πηγές των στοιχείων είναι η ΕΛΣΤΑΤ, η Eurostat και η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή. 

Τα τριμηνιαία στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατανάλωση 
των καπνικών προϊόντων και την κατανάλωση μη σερβιριζόμενων αλκοο-
λούχων ποτών,139 όπως και για το εισόδημα, προκύπτουν από τις Έρευ-
νες Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διεξάγει η ΕΛΣΤΑΤ σε 
τακτική βάση κατά τη διάρκεια του έτους.140 Ως αποτέλεσμα, μονάδα βά-
σης της ανάλυσης αποτελεί το νοικοκυριό. Σημειώνεται ότι η διαθεσιμό-
τητα διαστρωματικών στοιχείων από τις ΕΟΠ στην Ελλάδα αποτελεί ένα 
σημαντικό πλεονέκτημα, λαμβάνοντας υπόψη τον πλούτο πληροφόρη-
σης που ενσωματώνουν και τα χαρακτηριστικά αναφορικά με την ποιό-
τητα (ενιαία συγχρονική και διαχρονική έρευνα, πλέον κατάλληλη πηγή 
για τη μελέτη της διάρθρωσης των δαπανών των νοικοκυριών, πλήρης 
κάλυψη του πληθυσμού αναφοράς με αποτέλεσμα την αντιπροσωπευτι-
κότητα του δείγματος, χαμηλά τυπικά σφάλματα κλπ.) σύμφωνα και με 
την ΕΛΣΤΑΤ.141 Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της χρήσης αυτών των στοι-
χείων είναι ότι αποφεύγονται κάποια προβλήματα όπως η συσχέτιση της 
κατανάλωσης με τις τιμές και τα μέτρα φορολογικής πολιτικής, αφού 

139  Η κατηγορία των σερβιριζόμενων αλκοολούχων ποτών δεν λαμβάνεται υπόψη εξαι-
τίας της μη διαθεσιμότητας στοιχείων σε αντιστοίχως αναλυτικό επίπεδο από τις ΕΟΠ, 
εφόσον δεν υπάρχουν δεδομένα σε επίπεδο υποκατηγοριών. Συνεπώς, θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ότι η ανάλυση υπόκειται σε έναν περιορισμό (όπως επισημάνθηκε από έναν 
ανώνυμο κριτή), εφόσον αφορά μόνο τα μη σερβιριζόμενα αλκοολούχα ποτά. Ωστόσο, 
εάν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για τις υποκατηγορίες, η ανάλυση θα έπρεπε να πραγ-
ματοποιηθεί ξεχωριστά για τα σερβιριζόμενα αλκοολούχα ποτά, δεδομένης της σημαντι-
κής διαφοροποίησης των τιμών και άλλων χαρακτηριστικών της συνδεόμενης ζήτησης, 
εφόσον στα σερβιριζόμενα αλκοολούχα ποτά ενσωματώνεται και η συνδεόμενη υπηρε-
σία και το στοιχείο της αναψυχής. Κατά συνέπεια, τα αποκτώμενα αποτελέσματα, π.χ. 
ως προς τις ελαστικότητες της ζήτησης ως προς την τιμή, δεν θα ήταν άμεσα συγκρίσι-
μα με αυτά από τις εκτιμήσεις για τα μη σερβιριζόμενα ποτά. Για τους λόγους αυτούς, 
δεν θεωρείται ότι η διεξαγωγή εκτιμήσεων μόνο για τα μη σερβιριζόμενα αλκοολούχα 
ποτά περιορίζει την ανάλυση με άμεσο τρόπο. 
140  Οι ΕΟΠ διεξάγονταν και πριν από το 2008, αλλά σε μεμονωμένη βάση και όχι συστη-
ματικά (διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν, για παράδειγμα, για τα έτη 1993-1994, 1998-1999, 
και για το 2004). Για τον λόγο αυτό, η περίοδος ανάλυσης του Κεφαλαίου 6 ξεκινά το 
2008.
141  Βλέπε τις σχετικές εκθέσεις ποιότητας και τα μεθοδολογικά σημειώματα που δημο-
σιεύει η ΕΛΣΤΑΤ.
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βασίζονται στην ατομική απόφαση για την κατανάλωση αυτών των προϊ-
όντων και στα εισοδηματικά δεδομένα σε ατομικό επίπεδο.142 Ταυτόχρο-
να, η χρήση των εν λόγω στοιχείων υπαγορεύεται και από την έλλειψη 
τριμηνιαίων δεδομένων για την κατανάλωση ή/και τις πωλήσεις σε μορ-
φή χρονολογικών σειρών για μια ικανοποιητική χρονική περίοδο, αλλά 
κυρίως για τις επιμέρους μεμονωμένες κατηγορίες.143 

Για την απόκτηση των συγκεντρωτικών στοιχείων χρησιμοποιούνται 
τα δεδομένα των ΕΟΠ και οι παρεχόμενοι συντελεστές στάθμισης για το 
μέσο νοικοκυριό, και έτσι εξάγεται η μέση144 μηνιαία ποσότητα για κάθε 

142  Τονίζεται, παράλληλα, ότι η προσωπική δήλωση αναφορικά με την κατανάλωση των 
εθιστικών αυτών προϊόντων μπορεί να απέχει από την πραγματική, δημιουργώντας 
σφάλματα μεροληψίας δήλωσης, συνήθως προς τα κάτω. Εντούτοις, εάν θεωρηθεί ότι 
η υπο-δήλωση της κατανάλωσης είναι αναλογική ως προς την πραγματική σε όλο το 
εύρος των ομάδων ενδιαφέροντος, οι εκτιμήσεις της ελαστικότητας της τιμής δεν θα 
είναι συστηματικά μεροληπτικές (Chaloupka and Warner, 2000). Επίσης, κάτι αντίστοιχο 
μπορεί να ισχύει αναφορικά με το δηλωθέν εισόδημα, το οποίο δύναται να αποκλίνει από 
το πραγματικό, λαμβάνοντας υπόψη και το φαινόμενο της παραοικονομίας στην Ελλάδα. 
Από τα ετήσια στοιχεία των Medina and Schneider (2018), υπολογίζουμε το ποσοστό της 
παραοικονομίας στην Ελλάδα την περίοδο 1991-2015 κατά μέσο όρο στο 27,06% (με 
διάμεσο 27,08% και τυπική απόκλιση 1,66%). Εστιάζοντας στην περίοδο ανάλυσης της 
παρούσας μελέτης, δηλαδή την υποπερίοδο 2008-2015, το σχετικό ποσοστό ήταν κατά 
μέσο όρο στο 26,44% (με διάμεσο 26,77% και τυπική απόκλιση 1,62%). Με εξαίρεση το 
έτος 2008, κατά το οποίο σημειώθηκε ποσοστό 23,2%, τα υπόλοιπα έτη κινήθηκαν κοντά 
στα επίπεδα των περασμένων ετών. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η οποιαδήποτε απόκλι-
ση στα δεδομένα λόγω παραοικονομίας παραμένει σχετικά σταθερή και δεν αναμένεται 
να επηρεάσει σημαντικά τα εμπειρικά αποτελέσματα.
143  Αναφέρεται στο σημείο αυτό ότι η κατανάλωση είναι η δηλωθείσα κατά τις συνε-
ντεύξεις που λαμβάνουν χώρα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο στα νοικοκυριά. 
Δεδομένου ότι τα νοικοκυριά μπορούν αλλά δεν υποχρεώνονται να υποβάλουν τις σχε-
τικές με την εκάστοτε δαπάνη αποδείξεις, η δηλωθείσα κατανάλωση σε ποσότητα αλλά 
και η δηλωθείσα δαπάνη ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει και προϊόντα, για παράδειγμα 
τσιγάρα, τα οποία αφορούν λαθραίο προϊόν. Συνεπώς, η κατανάλωση δύναται σε κάποιο 
βαθμό να περιλαμβάνει και μη νόμιμη κατανάλωση. Κάτι τέτοιο δεν είναι φυσικά δυνατόν 
να εξακριβωθεί, εφόσον τα ερωτηματολόγια δεν περιλαμβάνουν κάποιο συγκεκριμένο 
σχετικό ερώτημα. Σημειώνεται, βέβαια, ότι γενικότερα και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, 
η μη νόμιμη κατανάλωση καπνικών προϊόντων αναμένεται να υπο-δηλώνεται στις κατα-
ναλωτικές έρευνες, δεδομένου ότι οι ερωτηθέντες δεν αισθάνονται άνετα ως προς το να 
μοιραστούν πληροφόρηση για τυχόν μη νόμιμες δραστηριότητες (OECD, 2016b).
144  Με τη χρήση του συνολικού αριθμού των νοικοκυριών ανά τρίμηνο. Σημειώνεται ότι οι 
συντελεστές στάθμισης παρέχονται από την ΕΛΣΤΑΤ και τα αποκτώμενα στοιχεία είναι 
σύμφωνα με αυτά που δημοσιεύονται από την ΕΛΣΤΑΤ σε συγκεντρωτικό και συνολικό 
επίπεδο ως αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών. Επισημαίνε-
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τρίμηνο σε πακέτα 20 τσιγάρων και ποσότητες των 5 γραμμαρίων καπνού 
για τα τσιγάρα και τον καπνό,145 αντίστοιχα, και σε λίτρα για τις τρεις κα-
τηγορίες των αλκοολούχων ποτών, την μπίρα, το κρασί και τα οινοπνευ-
ματώδη ποτά. Με τον ίδιο τρόπο αποκτάται και το μέγεθος του εισοδήμα-
τος για το σύνολο των νοικοκυριών, σύμφωνα με τα συνολικά εισοδήματα 
που δηλώνονται στις ΕΟΠ, και κατ΄ επέκταση υπολογίζεται το μέσο μηνι-
αίο εισόδημα ανά τρίμηνο. Αντίστοιχα, από τα στοιχεία των ΕΟΠ αποκτά-
ται και μια μεταβλητή για τη μέση μηνιαία καταναλωτική δαπάνη ανά τρί-
μηνο όλων των σερβιριζόμενων αλκοολούχων ποτών, τόσο εντός όσο και 
εκτός περιόδου διακοπών, από την κατηγορία των ξενοδοχείων, καφενεί-
ων και εστιατορίων.146 Για τις τιμές, δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα των 
ΕΟΠ, διότι δεν παρέχεται σχετική πληροφόρηση, και η απόκτηση των τι-
μών με τη χρήση της δαπάνης που δηλώνεται θα οδηγούσε σε ιδιαίτερα 
σοβαρά προβλήματα στις εκτιμήσεις των εξισώσεων ως προς την ενδογέ-
νεια. Εναλλακτικά, παρέχονται από την ΕΛΣΤΑΤ οι επιμέρους Δείκτες Τι-
μών Καταναλωτή για κάθε ξεχωριστή κατηγορία σε μηνιαία βάση, οι οποί-
οι προσαρμόζονται σε τριμηνιαία συχνότητα με την απόκτηση των μέσων 
για τις ανάγκες της μελέτης.147 Η μεταβλητή ελέγχου για τον πληθωρισμό 
βασίζεται στον Γενικό (Εθνικό) Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ).148 

ται ότι αφορούν την ‘αγορά’ ως τρόπο κτήσεως, όπως και οι συνδεόμενες δαπάνες, και 
δεν ενσωματώνουν ‘παραγωγή του νοικοκυριού’ ή ‘επιχείρηση του νοικοκυριού’ κ.ά. ως 
τρόπους κτήσεως. Αυτό συνεπάγεται, για τα αλκοολούχα ποτά, ότι δεν λαμβάνονται 
υπόψη οι τυχόν ποσότητες που αφορούν, για παράδειγμα, σε ιδία παραγωγή κρασιού, 
οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία των ΕΟΠ αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό του 
συνόλου. 
145  Οι ΕΟΠ παρέχουν και πληροφόρηση για την κατηγορία των πούρων και συναφών 
προϊόντων καπνού, δεδομένης όμως της συγκριτικά πολύ μικρής αναλογίας της κατηγο-
ρίας αυτής στο σύνολο, δεν πραγματοποιούνται εκτιμήσεις. 
146  Για τη χρήση της εν λόγω μεταβλητής ως βοηθητικής μεταβλητής, βλέπε τις Ενότη-
τες 6.4.2.1.2 και 6.4.3.2.
147  Για τα αλκοολούχα ποτά είναι οι δείκτες τιμών για τις επιμέρους κατηγορίες για τα 
μη σερβιριζόμενα ποτά. Σημειώνεται ότι, σε όλους τους υποδείκτες τιμών που χρησιμο-
ποιούνται, οι σταθμίσεις αναπροσαρμόζονται από την ΕΛΣΤΑΤ ετησίως στη βάση των 
στοιχείων των ΕΟΠ δύο χρόνια πριν (π.χ. για την αναπροσαρμογή του 2016 χρησιμοποι-
ήθηκαν οι ΕΟΠ του 2014). 
148  Ο αποπληθωρισμός των μεταβλητών για τη μετατροπή από ονομαστικούς σε πραγ-
ματικούς όρους (μόνο για τις εναλλακτικές εκτιμήσεις) πραγματοποιείται με τη βοήθεια 
του αποπληθωριστή του ΑΕΠ που αποκτάται από την Eurostat.
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Οι ψευδομεταβλητές για τα μέτρα φορολογικής πολιτικής και η μετα-
βλητή για την πορεία του συνόλου των συντελεστών ΕΦΚ για τα τσιγά-
ρα (άθροισμα του πάγιου και αναλογικού συντελεστή ως ποσοστό της 
συνολικής λιανικής τιμής πώλησης) κατασκευάζονται στη βάση της πλη-
ροφόρησης για τις μεταβολές των συντελεστών που αντλείται από τους 
πίνακες του αναλυτικού και ιστορικού αρχείου με διαχρονικά στοιχεία 
της εφαρμογής CIRCABC (Communication and Information Centre for 
Administrations, Businesses and Citizens) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.149 
Από τα φορολογικά μέτρα που σχετίζονται με τους ΕΦΚ στα καπνικά προ-
ϊόντα, λαμβάνονται υπόψη οι σημαντικές σε εύρος μεταβολές των συντε-
λεστών του πρώτου τριμήνου του 2010 και του 2011 για τα τσιγάρα, και 
του πρώτου τριμήνου του 2013 για τα τσιγάρα και τον καπνό. Κατά αντι-
στοιχία κατασκευάζονται τρεις μεμονωμένες ψευδομεταβλητές που λαμ-
βάνουν μηδενική τιμή καθ’ όλη την περίοδο πριν την εφαρμογή του εκά-
στοτε φορολογικού μέτρου και την τιμή της μονάδας από το τρίμηνο της 
εφαρμογής και έπειτα. Για τα αλκοολούχα ποτά, σημειώνεται ότι για την 
κατηγορία του κρασιού η επιβολή των ΕΦΚ ίσχυσε από τις αρχές του 
2016. Από τα φορολογικά μέτρα που σχετίζονται με τους ΕΦΚ στα αλκοο-
λούχα ποτά, λαμβάνονται υπόψη οι σημαντικές σε εύρος μεταβολές των 
συντελεστών του πρώτου τριμήνου του 2010 για την κατηγορία της μπί-
ρας και των οινοπνευματωδών ποτών, και του πρώτου τριμήνου του 2016 
για την κατηγορία του κρασιού. Κατά αντιστοιχία, κατασκευάζονται δύο 
μεμονωμένες ψευδομεταβλητές που λαμβάνουν μηδενική τιμή καθ’ όλη 
την περίοδο πριν την εφαρμογή του εκάστοτε φορολογικού μέτρου και 
την τιμή της μονάδας από το τρίμηνο της εφαρμογής και έπειτα.

Για τα αντικαπνιστικά μέτρα, χρησιμοποιούνται τα ΦΕΚ των σχετι-
κών νόμων και αποφάσεων. Ειδικότερα, από την αντικαπνιστική νομοθε-
σία, λαμβάνονται υπόψη ο Νόμος 3730/2008 για την απαγόρευση χρή-
σης προϊόντων καπνού σε όλους τους κλειστούς χώρους, που τέθηκε σε 
εφαρμογή από την 1/9/2009 (και άρα σε ισχύ από το τρίτο τρίμηνο του 
2009), ο νόμος 3868/2010 με τα μέτρα για την ολική απαγόρευση του κα-
πνίσματος στους δημόσιους χώρους, σε εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο 
του 2010, σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 104720 του Αυγούστου 2010 σχετι-

149  <https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp> είναι ο 
σχετικός ηλεκτρονικός σύνδεσμος.

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
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κά με τις διαδικασίες ελέγχου εφαρμογής του Νόμου αυτού (και άρα σε 
ισχύ από το τρίτο τρίμηνο του 2010), και η Εγκύκλιος της Υφυπουργού 
Yγείας του Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την εντατικοποίηση των ελέγ-
χων (και άρα σε ισχύ από το πρώτο τρίμηνο του 2014). Κατά αντιστοι-
χία κατασκευάζονται τρεις μεμονωμένες ψευδομεταβλητές που λαμβά-
νουν μηδενική τιμή καθ’ όλη την περίοδο πριν την εφαρμογή του εκάστο-
τε αντικαπνιστικού μέτρου και την τιμή της μονάδας από το τρίμηνο της 
εφαρμογής και έπειτα.150

Όλες οι χρονολογικές σειρές προσαρμόζονται ως προς την εποχικό-
τητα με τη διαδικασία TRAMO/SEATS,151 όπου είναι αναγκαίο διορθώνο-
νται ως προς τις ακραίες τιμές και μετατρέπονται σε λογαρίθμους. 

Από την κατηγορία των καπνικών προϊόντων επιλέγονται για την ανά-
λυση της ζήτησης από τους καταναλωτές τα τσιγάρα και ο καπνός. Από 
τις δύο κατηγορίες, τα τσιγάρα είναι η βασική κατηγορία που κυριαρ-
χεί στις ανεπτυγμένες οικονομίες, σε σχέση με τα υποκατάστατα, από 
τα οποία εδώ λαμβάνεται υπόψη ο καπνός.152 Από την κατηγορία των μη 
σερβιριζόμενων αλκοολούχων ποτών, επιλέγονται οι τρεις βασικές κατη-
γορίες σύμφωνα και με τη διεθνή βιβλιογραφία, της μπίρας, του κρασιού 
και των οινοπνευματωδών ποτών. 

Η πορεία της κατανάλωσης των κατηγοριών αυτών των καπνικών 
προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών απεικονίζεται στα Διαγράμμα-
τα 6.1 και 6.2, αντίστοιχα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πορεία του

150  Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει αναφερθεί στις Ενότητες 6.4.2.1.1 και 6.4.2.1.2, η χρήση 
των ψευδομεταβλητών (ως βοηθητικών μεταβλητών) εξαρτάται από την εκάστοτε υπό 
εκτίμηση εξίσωση. Για τις λεπτομέρειες, βλέπε και την αναφορά στον κάθε πίνακα. 
151  Χρησιμοποιείται το πρόγραμμα Demetra+, βλέπε και <https://ec.europa.eu/eurostat/
cros/content/software-jdemetra_en>. Η διαδικασία TRAMO/SEATS (όπου TRAMO: Times 
Series Regression with ARIMA Noise, Missing Observations and Outliers και SEATS: Sig-
nal Extraction in ARIMA Time Series) αποτελείται από δύο προγράμματα που λειτουργούν 
συνδυαστικά για την απόκτηση των εποχικά διορθωμένων δεδομένων. Η διαδικασία χρη-
σιμοποιείται επίσημα από φορείς όπως η Eurostat, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, άλ-
λες Κεντρικές Τράπεζες και φορείς σχετικοί με την επεξεργασία και παροχή στατιστικών 
στοιχείων. Βλέπε σχετικά και <https://ec.europa.eu/eurostat/sa-elearning/tramoseats>. 
152  Συνολικά, δεν λαμβάνονται υπόψη προϊόντα που δεν καπνίζονται αλλά μασιούνται ή 
εισπνέονται. Σημειώνεται ότι το κάπνισμα των τσιγάρων θεωρείται ότι προκαλεί δυσανά-
λογα μεγαλύτερα προβλήματα και θανάτους απ’ ό,τι τα υποκατάστατα των τσιγάρων, τα 
οποία και καταναλώνονται ευρύτερα στις αναπτυσσόμενες και μη ανεπτυγμένες οικονο-
μίες (Wilkins et al., 2001).

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/software-jdemetra_en
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/software-jdemetra_en
https://ec.europa.eu/eurostat/sa-elearning/tramoseats
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.1
Μέση μηνιαία κατανάλωση καπνικών προϊόντων ανά τρίμηνο, 2008-2016 

Λογάριθμοι, με εποχική διόρθωση
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Τσιγάρα Καπνός (∆Α)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, υπολογισμοί από τους συγγραφείς.

Σημειώσεις: Η αρχική μεταβλητή κατανάλωσης τσιγάρων είναι σε πακέτα 20 τσιγάρων και του 
καπνού σε ποσότητες των 5 γραμμαρίων. ΔΑ: δεξιός άξονας.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.2
Μέση μηνιαία κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ανά τρίμηνο, 2008-2016 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, υπολογισμοί από τους συγγραφείς.

Σημειώσεις: Η αρχική μεταβλητή κατανάλωσης μπίρας και κρασιού είναι σε λίτρα. Σημειώνεται 
ότι η αρχική μεταβλητή κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών είναι σε χιλιόλιτρα, για λόγους 
διαγραμματικής απεικόνισης. ΔΑ: δεξιός άξονας.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.3
Μέσο μηνιαίο εισόδημα ανά τρίμηνο, 2008-2016 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, υπολογισμοί από τους συγγραφείς.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.4
Μέσος μηνιαίος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή καπνικών προϊόντων  

ανά τρίμηνο, 2008-2016, Λογάριθμοι, με εποχική διόρθωση
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, υπολογισμοί από τους συγγραφείς.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.5
Μέσος μηνιαίος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αλκοολούχων ποτών  

ανά τρίμηνο, 2008-2016, Λογάριθμοι, με εποχική διόρθωση
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, υπολογισμοί από τους συγγραφείς.

εισοδήματος και των τιμών για τις υπό εξέταση κατηγορίες των καπνι-
κών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με τα πιο πάνω 
Δια γράμματα 6.3, 6.4 και 6.5, αντίστοιχα. Αξίζει να επισημανθούν ορισμέ-
να σημεία σχετικά με την παρατηρούμενη εξέλιξη των μεταβλητών που 
απεικονίζονται διαγραμματικά. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση της αντίστροφης διαχρονι-
κής πορείας της κατανάλωσης των δύο εξεταζόμενων καπνικών προϊ-
όντων, που είναι πτωτική για τα τσιγάρα και ανοδική για τον καπνό. Μι-
κρότερη μεταβλητότητα, σε σχέση με τις άλλες δύο κατηγορίες φαίνε-
ται να χαρακτηρίζει συνολικά την πορεία της κατανάλωσης μπίρας, ενώ 
η χρονική περίοδος (μετά το πρώτο ήμισυ του 2013, περίπου) έναρξης 
μιας δια φαινόμενης ανάκαμψης της κατανάλωσης κρασιού συμπίπτει με 
την περίοδο έναρξης μιας διαφαινόμενης καθόδου στην κατανάλωση 
οινοπνευματωδών ποτών. Η πορεία του εισοδήματος των νοικοκυριών 
συμβαδίζει με το φαινόμενο της πρόσφατης βαθιάς οικονομικής ύφεσης 
στην ελληνική οικονομία. Τέλος, η απεικονιζόμενη διαχρονική πορεία 
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των Δεικτών Τιμών Καταναλωτή για τα καπνικά προϊόντα και τα αλκοο-
λούχα ποτά ενσωματώνει, μεταξύ άλλων, τις σημαντικές μεταβολές στο 
φορολογικό καθεστώς των ΕΦΚ που αφορά τα υπό εξέταση προϊόντα. 

6.4.3.  Εκτιμήσεις και εμπειρικά αποτελέσματα 

Οι χρονολογικές σειρές των δεδομένων εξετάζονται για το χαρακτη-
ριστικό της στασιμότητας σε επίπεδα και πρώτες διαφορές και τα σχετι-
κά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.1 (α και β). Όπως τονί-
ζουν και οι Nguyen et al. (2012), για την εκτίμηση των σχετικών συναρτή-
σεων ζήτησης, στην περίπτωση μη στασιμότητας των δεδομένων, υπάρ-
χει κίνδυνος διερεύνησης μιας φαινομενικής σχέσης παλινδρόμησης με-
ταξύ των μεταβλητών. Εφαρμόζεται ο επαυξημένος έλεγχος μοναδιαίας 
ρίζας σύμφωνα με τους Dickey και Fuller (1979), ο έλεγχος μοναδιαίας 
ρίζας σύμφωνα με τους Phillips και Perron (1988), και ο έλεγχος στασι-
μότητας σύμφωνα με τους Kwiatkowski, Phillips, Schmidt και Shin (1992) 
είτε με τη χρήση μόνο μιας σταθεράς στην εξίσωση είτε με τη χρήση 
σταθεράς και τάσης. 

Τα στοιχεία του Πίνακα 6.1(α και β) καταδεικνύουν ότι οι μεταβλητές 
είναι κατά βάση μη στάσιμες σε επίπεδα και στάσιμες σε πρώτες διαφο-
ρές. Στη συνέχεια εξετάζονται τα αποκτώμενα κατάλοιπα από τις εκτι-
μώμενες βασικές σχέσεις ως προς τη στασιμότητα με τη βοήθεια του 
ελέγχου στασιμότητας σύμφωνα με τους Kwiatkowski, Phillips, Schmidt 
και Shin (1992). Τα σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στους αντί-
στοιχους πίνακες με τα λεπτομερή αποτελέσματα των οικονομετρικών 
εκτιμήσεων.

Οι οικονομετρικές εκτιμήσεις για τις συναρτήσεις ελαστικοτήτων ζή-
τησης των νοικοκυριών ως προς τις τιμές και το εισόδημα διεξάγονται με 
τη διαδικασία των ελαχίστων τετραγώνων. Δεδομένου του ζητήματος της 
ενδογένειας, η χρήση της διαδικασίας των απλών ελαχίστων τετραγώνων 
θα οδηγούσε σε μεροληπτικούς και μη συνεπείς εκτιμητές. Για τον λόγο 
αυτό, οι εκτιμήσεις διεξάγονται με τη διαδικασία των ελαχίστων τετραγώ-
νων σε δύο στάδια, η οποία βρίσκει ευρεία εφαρμογή στη σχετική εμπει-
ρική βιβλιογραφία (βλέπε και τη μετα-ανάλυση των Gallet and List, 2003). 
Στο πρώτο στάδιο γίνεται η χρήση των επιλεγμένων βοηθητικών μετα-
βλητών για την προσαρμογή των ανεξάρτητων μεταβλητών, οι οποίες
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ενσωματώνονται αυτομάτως στις βασικές εξισώσεις που εκτιμώνται στο 
επόμενο στάδιο. Η επιλογή των βοηθητικών μεταβλητών βασίζεται σε 
στατιστικές ελέγχου, υπό την προϋπόθεση ότι η παραμετροποίηση πα-
ραμένει διαχειρίσιμη, δεδομένου του συνολικού αριθμού των παρατηρή-
σεων. Επιπλέον, για τις εκτιμήσεις των συντελεστών χρησιμοποιείται ο 
εκτιμητής κατά Newey-West (1987) που είναι συνεπής με την παρουσία 
ετεροσκεδαστικότητας και αυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπα. Ως αποτέλε-
σμα αποκτώνται βελτιωμένα και ανθεκτικά τυπικά σφάλματα. 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των οικονομετρικών εκτιμήσεων για τα 
υπό εξέταση καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά παρουσιάζονται 
στις επόμενες δύο ενότητες, αρχικά για τα τσιγάρα και τον καπνό (Ενό-
τητα 6.4.3.1) και στη συνέχεια για την μπίρα, το κρασί και τα οινοπνευ-
ματώδη ποτά (Ενότητα 6.4.3.2), ενώ συνοψίζονται και ερμηνεύονται στο 
τέλος της ενότητας (Ενότητα 6.4.3.3). 

6.4.3.1. Αποτελέσματα για τα καπνικά προϊόντα 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις των ελαστικοτή-
των ζήτησης των νοικοκυριών ως προς τις τιμές και το εισόδημα για τα 
υπό εξέταση καπνικά προϊόντα. Ο Πίνακας 6.2 αποδίδει τα σχετικά απο-
τελέσματα για την κατηγορία των τσιγάρων και ο Πίνακας 6.3 για την κα-
τηγορία του καπνού. Παρουσιάζονται και στις δύο περιπτώσεις οι εξισώ-
σεις του απλού στατικού υποδείγματος, του υποδείγματος που ενσωμα-
τώνει την τιμή του προϊόντος της άλλης κατηγορίας, του υποδείγματος 
του μυωπικού εθισμού και του υποδείγματος του ορθολογικού εθισμού. 
Οι συντελεστές που εκτιμώνται και παρουσιάζονται αποτελούν τις απευ-
θείας εισοδηματικές ελαστικότητες, τις ελαστικότητες ως προς την ιδία 
τιμή και την τιμή του προϊόντος της άλλης κατηγορίας, και τους συντελε-
στές στη βάση των οποίων αξιολογείται η ισχύς των εθιστικών υποδειγ-
μάτων για τα καπνικά προϊόντα, και στους οποίους βασίζεται ο υπολογι-
σμός των μακροχρόνιων ελαστικοτήτων. Επίσης, στα αποτελέσματα εν-
σωματώνονται κάποιες βασικές στατιστικές ελέγχου της ποιότητας των 
εξισώσεων, οι οποίες σε όλες τις περιπτώσεις καταδεικνύουν μια ικανο-
ποιητική εξειδίκευση και ερμηνευτική ικανότητα. Αναφέρεται στο σημείο 
αυτό ότι, εναλλακτικά και με στόχο τον έλεγχο της σταθερότητας των 
εκτιμήσεων, έχουν εκτιμηθεί επιπλέον: (α) οι βασικές εξισώσεις με την 
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ενσωμάτωση του πληθωρισμού ως ανεξάρτητης μεταβλητής χωρίς να 
προκύπτει στατιστική σημαντικότητα και (β) οι βασικές εξισώσεις εναλ-
λακτικά με τα πραγματικά153 –αντί με τα ονομαστικά– μεγέθη, χωρίς να 
οδηγούν σε διαφοροποιήσεις των ευρημάτων. Σύμφωνα με τα ευρήμα-
τα των Πινάκων 6.2 και 6.3, προκύπτουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πλη-
ροφορίες αναφορικά με την αντίδραση της ζήτησης τσιγάρων και κα-
πνού των ελληνικών νοικοκυριών σε μεταβολές του εισοδήματος και των 
τιμών, καθώς και ως προς τη διερεύνηση ύπαρξης εθιστικής ζήτησης, 
κατά την υπό εξέταση περίοδο. Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να 
κατέχει η παρατηρούμενη σχέση μεταξύ των δύο κατηγοριών καπνικών 
προϊόντων που εξετάζονται, η ζήτηση για τα οποία φαίνεται να επιδει-
κνύει σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Τσιγάρα

Πιο αναλυτικά, ξεκινώντας με το απλό στατικό υπόδειγμα για τα τσι-
γάρα, η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης των νοικοκυριών είναι θετι-
κή και στατιστικά σημαντική154 και ανέρχεται στο 0,71. Με άλλα λόγια, σε 
μια αύξηση (μείωση) του εισοδήματος των νοικοκυριών κατά 10%, η κα-
τανάλωση τσιγάρων θα αυξηθεί (μειωθεί) κατά 7,1%. Παράλληλα, αρκε-
τά ελαστική φαίνεται να είναι, στη βάση του απλού υποδείγματος, η ζή-
τηση τσιγάρων ως προς την τιμή τους, όπου η σχετική ελαστικότητα εί-
ναι αρνητική και στατιστικά σημαντική και εκτιμάται στο -0,96. Το εύρη-
μα αυτό καταδεικνύει ότι σε μια αύξηση (μείωση) της τιμής κατά 10%, η 
ζήτηση για τσιγάρα θα μειωθεί (αυξηθεί) κατά 9,6%. Παράλληλα, λαμβά-
νοντας υπόψη την εκτίμηση του δεύτερου υποδείγματος που ενσωμα-
τώνει την τιμή του καπνού, προκύπτει, πρώτον, ότι ούτε η εισοδηματική 
αλλά ούτε και η ελαστικότητα ως προς την ιδία τιμή μεταβάλλονται ση-
μαντικά, εκτιμώμενες στο 0,68 και -0,92, αντίστοιχα. Πιο σημαντική, δεύ-
τερον, είναι η αποκτώμενη ένδειξη ότι η τιμή του καπνού δεν διαδραματί-
ζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ζήτησης τσιγάρων, δεδομένης 

153  Οι εν λόγω εκτιμήσεις πραγματοποιούνται για λόγους πληρότητας και συγκρισιμό-
τητας με ορισμένες περιπτώσεις χρήσης πραγματικών στοιχείων στη σχετική βιβλιο-
γραφία. 
154  Σημειώνεται ότι ο σχολιασμός σε όλη την παρούσα ενότητα θα αφορά τη στατιστική 
σημαντικότητα στο επίπεδο του 10% και 5%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2
Ελαστικότητες ζήτησης των νοικοκυριών για την κατηγορία  

των τσιγάρων

Υπόδειγμα/
εξίσωση ζήτησης

Υπό εκτίμηση μέγεθος/Ανεξάρτητες μεταβλητές/Στατιστικές
Τιμή συντελεστή [τιμή p]

Στατιστικές 
εξίσωσης

Εισόδημα Ιδία 
τιμή

Τιμή του 
καπνού

Υστέρηση
ζήτησης

Προήγηση 
ζήτησης

R2
ad j / ΤΣ1)

KPSS2) / JB3)

F-test4)

C-test5)

1η εξίσωση: 
Απλό, στατικό 
υπόδειγμα

0,71 
[0,00]

-0,96 
[0,00]

- - - 0,89 / 0,09 
0,16 / 0,38

0,00
0,26/0,06/0,97

2η εξίσωση: 
Υπόδειγμα 
με την τιμή  
του καπνού

0,68 
[0,01]

-0,92 
[0,00]

-0,11 
[0,78]

- - 0,89 / 0,09
0,16 / 0,45

0,00
0,08/0,16/0,19

3η εξίσωση: 
Υπόδειγμα 
μυωπικού εθισμού

0,28 
[0,02]

-0,61 
[0,01]

- 0,44 
[0,03]

- 0,95 / 0,06
0,06 / 0,74

0,00
0,34/0,88/0,81

4η εξίσωση: 
Υπόδειγμα 
ορθολογικού 
εθισμού

0,28 
[0,04]

-0,60 
[0,02]

- 0,38 
[0,09]

0,07 
[0,76]

0,94 / 0,06
0,06 / 0,73

0,00
0,23/0,20/0,14

Σημειώσεις: 1) Τυπικό σφάλμα της εξίσωσης. 2) Έλεγχος στασιμότητας των καταλοίπων των εξισώ-
σεων, όπου παρουσιάζονται οι στατιστικές σύμφωνα με τον έλεγχο στασιμότητας κατά Kwiatkowski, 
Phillips, Schmidt και Shin (1992). Οι συνδεόμενες κριτικές τιμές σε επίπεδο 1%, 5% και 10% είναι 
0,739, 0,463 και 0,347, αντίστοιχα. 3) Δίδεται η πιθανότητα που σχετίζεται με τη στατιστική Jarque-
Bera για την υπόθεση της κανονικότητας. Όλες οι εξισώσεις περιλαμβάνουν και σταθερό όρο. 4) 
Δίδεται η τιμή p (p-value) της στατιστικής F για τον έλεγχο κατά Wald της υπόθεσης ότι όλοι οι συντε-
λεστές της εξίσωσης είναι ίσοι με το μηδέν, δηλαδή για την από κοινού σημαντικότητά τους. 5) Δίδε-
ται η τιμή p (p-value) που προκύπτει από την εφαρμογή του ελέγχου C (orthogonality C-test) για την 
ισχύ (validity) των βοηθητικών μεταβλητών (ελέγχεται εάν είναι ορθογώνιες ως προς τα κατάλοιπα, 
δηλαδή εξωγενείς). Λόγω του αριθμού τους, ελέγχονται χωριστά οι ψευδομεταβλητές (πρώτη τιμή 
p) και οι λοιπές μεταβλητές, με (δεύτερη στατιστική) και χωρίς (τρίτη στατιστική) τη μεταβλητή του 
χρόνου. Σημειώνεται ότι οι βοηθητικές μεταβλητές που επιλέγονται στο πρώτο στάδιο των 2SLS, 
σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο κείμενο, είναι οι υστερήσεις (μία στην 1η και τη 2η 
εξίσωση, και δύο στην 3η και 4η εξίσωση) και οι προηγήσεις της ιδίας τιμής (δύο στην 4η εξίσω-
ση), η μεταβλητή του χρόνου, ο πληθωρισμός, δύο από τις ψευδομεταβλητές για τα αντικαπνιστικά 
μέτρα (2010, 2014) και η μεταβλητή για τους συνολικούς συντελεστές των ΕΦΚ ως ποσοστού της 
τελικής τιμής. Συνεπώς, οι πρώτες δύο εξισώσεις εκτιμώνται με 35 παρατηρήσεις και 6 βοηθητικές 
μεταβλητές, η 3η εξίσωση με 34 παρατηρήσεις και 7 βοηθητικές μεταβλητές και η 4η εξίσωση με 
32 παρατηρήσεις και 9 βοηθητικές μεταβλητές.
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της σχετικής μη στατιστικά σημαντικής εκτίμησης της σταυροειδούς 
ελαστικότητας.

Τα ευρήματα της εκτίμησης των υποδειγμάτων εθισμού προσδίδουν 
μία τελείως διαφορετική και πολύ καίρια διάσταση, αναφορικά με την 
αντίδραση της ζήτησης τσιγάρων ως προς το εισόδημα και την τιμή του 
εν λόγω καπνικού προϊόντος. Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι η ζήτηση 
τσιγάρων των ελληνικών νοικοκυριών φαίνεται να ακολουθεί το υπό-
δειγμα του μυωπικού και όχι του ορθολογικού εθισμού, οδηγώντας σε 
ελαστικότητες, οι οποίες, επιπροσθέτως, διαφοροποιούνται σημαντικά 
από αυτές του απλού στατικού υποδείγματος. Το ορθολογικό υπόδειγ-
μα φαίνεται να απορρίπτεται, όχι μόνο στη βάση του χαμηλού σχετι-
κού συντελεστή στην προήγηση της ζήτησης, αλλά κυρίως εξαιτίας του 
ότι είναι στατιστικά μη σημαντικός. Συμπεραίνεται ότι τα νοικοκυριά επι-
δεικνύουν αφέλεια στην καταναλωτική συμπεριφορά ως προς τα τσιγά-
ρα, αφού αγνοούν και δεν λαμβάνουν υπόψη στις τρέχουσες αποφάσεις 
τους για την κατανάλωση τσιγάρων τον ρόλο της μελλοντικής κατανά-
λωσης και, συνεπώς, την αλληλεπίδραση μεταξύ παρελθούσας, τρέχου-
σας και μελλοντικής κατανάλωσης.

Ως αποτέλεσμα, συνολικά επικρατέστερο θεωρείται το υπόδειγμα 
του μυωπικού εθισμού, που αποτελεί και το λεγόμενο υπόδειγμα τμη-
ματικής προσαρμογής. Σύμφωνα με αυτό, η εισοδηματική ελαστικότη-
τα, ενώ παραμένει θετική και στατιστικά σημαντική, μειώνεται σημαντικά 
στο 0,28, και η ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων ως προς την ιδία τιμή, 
η οποία επίσης παραμένει στατιστικά σημαντική και αρνητική, εκτιμάται 
πλέον αρκετά χαμηλότερα στο -0,61. Η θετική και στατιστικά σημαντι-
κή εκτίμηση του συντελεστή στην υστέρηση της ζήτησης τσιγάρων στο 
0,44 καταδεικνύει ότι υπάρχει μια σημαντική και θετική επίδραση της 
κατανάλωσης τσιγάρων της προηγούμενης περιόδου στην κατανάλω-
ση της τρέχουσας περιόδου και επιβεβαιώνει ότι οι ποσότητες του εθι-
στικού προϊόντος που ζητούνται σε δύο διαδοχικές περιόδους λειτουρ-
γούν συμπληρωματικά (βλέπε το κίνητρο ενίσχυσης σύμφωνα με τους 
Nguyen et al. (2012), Ενότητα 6.2.2.2). Συνολικά, επιβεβαιώνεται η ύπαρ-
ξη στραμμένου στο παρελθόν (backward-looking) εθισμού στα τσιγάρα, 
στον βαθμό που αυτή συνδέεται με το κάπνισμα της προηγούμενης πε-
ριόδου. Με τη βοήθεια του συντελεστή αυτού, υπολογίζεται (ως διαφο-
ρά από τη μονάδα) και ο συντελεστής προσαρμογής στο 0,56, που κα-
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ταδεικνύει το πόσο γρήγορα η πραγματική κατανάλωση θα προσεγγί-
σει το επιθυμητό επίπεδο κατανάλωσης (βλέπε Ενότητα 6.4.2.1.1). Συνε-
πώς, στην περίπτωση των τσιγάρων, το 56% της προσαρμογής προκύ-
πτει ότι πραγματοποιείται μέσα σε ένα τρίμηνο. 

Επιπροσθέτως, η απόκτηση των στατιστικά σημαντικών συντελεστών 
στην εξίσωση του μυωπικού εθισμού επιτρέπει τη διαφοροποίηση μετα-
ξύ της βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας ελαστικότητας ως προς την ιδία 
τιμή των τσιγάρων. Με τη βοήθεια του αποκτώμενου συντελεστή προ-
σαρμογής, η μακροχρόνια ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων ως προς την 
ιδία τιμή υπολογίζεται (ως λόγος του -0,61 ως προς το 0,56) κοντά στη 
μονάδα, και συγκεκριμένα στο -1,09.155 Το εύρημα αυτό της υψηλότερης 
(σε απόλυτους όρους) μακροχρόνιας ελαστικότητας, σε σχέση με τη 
βραχυχρόνια, επιβεβαιώνει ότι μια μεταβολή στην τρέχουσα τιμή θα έχει 
μεγαλύτερη επίδραση στην κατανάλωση των τσιγάρων μακροχρόνια απ’ 
ό,τι βραχυχρόνια. Ταυτόχρονα, η μακροχρόνια ελαστικότητα λίγο πάνω 
από το επίπεδο της μονάδας καταδεικνύει ότι μια αύξηση της τιμής των 
τσιγάρων θα μεταφραστεί μακροχρόνια σε μια λίγο παραπάνω από ισό-
ποση (σε όρους αναλογίας) μείωση της κατανάλωσής τους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για λόγους πληρότητας156 εφαρμόζεται και 
μια εναλλακτική διαδικασία εκτίμησης στη βάση της ανάλυσης συνο-

155  Για τη στατιστική εξακρίβωση των σχέσεων μεταξύ της βραχυχρόνιας και της μα-
κροχρόνιας ελαστικότητας, αλλά και του ύψους της μακροχρόνιας ελαστικότητας σε 
σχέση με τη μονάδα, διεξάγονται εναλλακτικοί έλεγχοι κατά Wald (για τις μεμονωμένες 
υποθέσεις αλλά και για τον συνδυασμό των υποθέσεων, καθώς και με διαφορετικές 
διατυπώσεις των μη γραμμικών υποθέσεων, εφόσον τα αποτελέσματα των μη γραμμι-
κών ελέγχων κατά Wald δύναται να διαφέρουν ανάλογα με τη μη γραμμική διατύπωση 
των υποθέσεων). Σε όλες τις περιπτώσεις η υπόθεση ότι η μακροχρόνια ελαστικότητα 
ισούται με τη βραχυχρόνια και η υπόθεση ότι η μακροχρόνια είναι ίση με τη μονάδα 
απορρίπτονται στα επίπεδα σημαντικότητας τουλάχιστον του 5% και 10% στη βάση της 
στατιστικής χ2. Επίσης, στη βάση των στατιστικών χ2 και F, με τις εκτιμηθείσες τιμές p 
(p-value) ύψους 0,00 και 0,00, αντίστοιχα, απορρίπτεται η υπόθεση ότι η μακροχρόνια 
ελαστικότητα ισούται με το μηδέν. 
156  Ευχαριστούμε τον ανώνυμο κριτή για τη σχετική πρόταση. Η παρουσίαση των συν-
δεόμενων αποτελεσμάτων είναι συνοπτική, εφόσον αποτελεί μια απλή εναλλακτική και 
όχι τη βασική μεθοδολογική επιλογή των συγγραφέων που είναι η συγκριτική εκτίμηση 
υποδειγμάτων εθισμού σε δύο στάδια με τη χρήση των βοηθητικών μεταβλητών, ώστε 
να ελέγχεται η εθιστική φύση των υπό εξέταση προϊόντων και να λαμβάνεται υπόψη το 
ζήτημα της ενδογένειας. 
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λοκλήρωσης και του υποδείγματος διόρθωσης σφάλματος (για τη γενι-
κή φύση του εν λόγω υποδείγματος, βλέπε το Κεφάλαιο 7). Η ανάλυση 
αυτή προσφέρει μεταξύ άλλων μια δυνατότητα συγκριτικής εκτίμησης 
των μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων σχέσεων, χωρίς βέβαια να λαμβά-
νεται ρητά υπόψη το ζήτημα της πιθανής ενδογένειας και χωρίς έμφαση 
στον εθισμό. Αρχικά, διερευνάται με τη βοήθεια των ελέγχων η ύπαρξη 
συνολοκλήρωσης μεταξύ των βασικών μεταβλητών (ζήτηση τσιγάρων, 
τιμή τσιγάρων και εισόδημα σε λογαρίθμους) κατά Engle and Granger 
(1987) και Phillips and Ouliaris (1990). Και στις δύο περιπτώσεις η υπό-
θεση μη ύπαρξης συνολοκλήρωσης απορρίπτεται με εξαρτημένη μετα-
βλητή τη ζήτηση. Στη συνέχεια εφαρμόζεται ένα υπόδειγμα συνολοκλή-
ρωσης για την 1η (βλέπε Πίνακα 6.2) βασική εξίσωση, όπου η μακρο-
χρόνια σχέση εκτιμάται με τη διαδικασία των δυναμικών ελαχίστων τε-
τραγώνων (Dynamic Ordinary Least Squares, DOLS, βλέπε πιο αναλυτι-
κά και την Ενότητα 7.4.3). Η προκύπτουσα στατιστικά σημαντική θετι-
κή εισοδηματική ελαστικότητα είναι της τάξεως του 0,56, ενώ η στατι-
στικά σημαντική αρνητική μακροχρόνια ελαστικότητα ως προς την ιδία 
τιμή εκτιμάται στο -1,15. Η εφαρμογή της βραχυχρόνιας σχέσης μέσω 
του υποδείγματος διόρθωσης σφάλματος με τις μεταβλητές σε πρώτες 
διαφορές και την ενσωμάτωση του όρου διόρθωσης σφάλματος οδη-
γεί σε μια στατιστικά σημαντική αρνητική βραχυχρόνια ελαστικότητα ως 
προς την ιδία τιμή ύψους -0,73, χαμηλότερη της μακροχρόνιας. Σημειώ-
νεται ότι αρνητικός και στατιστικά σημαντικός εκτιμάται ο όρος διόρθω-
σης σφάλματος (-0,50), ενώ μη στατιστικά σημαντικός είναι ο συντελε-
στής στις πρώτες διαφορές του εισοδήματος. Δεδομένου ότι το βραχυ-
χρόνιο υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος δεν είναι άμεσα συγκρίσιμο με 
την εξίσωση του μυωπικού υποδείγματος, από το οποίο προκύπτει και ο 
υπολογισμός της μακροχρόνιας ελαστικότητας, εκτιμάται εναλλακτικά η 
3η εξίσωση (βλέπε Πίνακα 6.2) με τη διαδικασία των πλήρως τροποποι-
ημένων ελαχίστων τετραγώνων (Fully Modified Ordinary Least Squares, 
FMOLS), εξαιτίας της ύπαρξης στην εξίσωση της υστέρησης της ζήτη-
σης. Προκύπτει ένας στατιστικά σημαντικός (στο 10%) θετικός συντε-
λεστής για την εισοδηματική ελαστικότητα ύψους 0,14, ένας στατιστι-
κά σημαντικός αρνητικός συντελεστής ύψους -0,74 για την ελαστικότη-
τα της ιδίας τιμής και ένας στατιστικά σημαντικός θετικός συντελεστής 
ύψους 0,74 για την υστέρηση της ζήτησης. Η απόκτηση του συντελεστή 
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προσαρμογής ύψους 0,26 οδηγεί σε μια μακροχρόνια ελαστικότητα της 
τάξεως του 2,85, η οποία δεν φαίνεται να συνάδει με καμία από τις υπό-
λοιπες εκτιμήσεις. Τέλος, για λόγους σύγκρισης των αποτελεσμάτων ως 
προς τη σταυροειδή ελαστικότητα, ελέγχεται η σχέση συνολοκλήρωσης 
με την ενσωμάτωση και της τιμής του καπνού, και η υπόθεση μη ύπαρ-
ξής της απορρίπτεται μόνο με τη χρήση του ελέγχου κατά Phillips and 
Ouliaris (1990). Από τη σχετική εκτίμηση της μακροχρόνιας σχέσης με 
τη διαδικασία των DOLS προκύπτει ότι ο συντελεστής της τιμής του κα-
πνού δεν είναι στατιστικά σημαντικός (επίσης εκτιμώνται μια στατιστικά 
σημαντική θετική εισοδηματική ελαστικότητα ύψους 0,75 και στατιστικά 
σημαντική αρνητική ελαστικότητα ως προς την τιμή ύψους -0,97). Συνε-
πώς, προκύπτει συνολικά ότι κατά βάση επιβεβαιώνονται οι εκτιμηθείσες 
σχέσεις του Πίνακα 6.2, σε όρους προσήμων, ισχύος της βραχυχρόνιας 
και μακροχρόνιας σχέσης ως προς την ιδία τιμή και των διαφορών μετα-
ξύ των συνδεόμενων ελαστικοτήτων, καθώς και σε όρους σχέσεων υπο-
κατάστασης και εθισμού. Σαφώς, οι εναλλακτικές εκτιμήσεις οδηγούν 
σε αποκλίσεις στις τάξεις μεγέθους των συντελεστών (και των σχετικών 
στατιστικών), όπου, κατά βάση, θεωρείται ότι ενσωματώνουν έναν βαθ-
μό μεροληψίας, εφόσον δεν ακολουθείται πιστά η διαδικασία εκτίμησης 
εθιστικών υποδειγμάτων και δεν λαμβάνεται ρητά υπόψη η ενδογένεια. 

Καπνός

Μια τελείως διαφορετική διάσταση παρουσιάζουν τα στοιχεία των 
εκτιμήσεων των ελαστικοτήτων ζήτησης ως προς το εισόδημα και τις 
τιμές, για την κατηγορία του καπνού. Ειδικότερα, στη βάση του απλού 
στατικού υποδείγματος προκύπτει αρχικά το διαφοροποιούμενο εύρημα 
της αρνητικής, στατιστικά σημαντικής και αρκετά υψηλότερης της μο-
νάδας εισοδηματικής ελαστικότητας ζήτησης της τάξεως του -1,66. Δια-
φαίνεται ότι μια αύξηση (μείωση) του εισοδήματος θα οδηγήσει σε μεί-
ωση (αύξηση) της κατανάλωσης καπνού. Ο καπνός δεν φαίνεται να απο-
τελεί ένα κανονικό αγαθό και η ζήτησή του συνδέεται αντίστροφα με 
την εξέλιξη στα εισοδήματα των νοικοκυριών. Ακόμα πιο σημαντικό εί-
ναι, εντούτοις, το εύρημα της θετικής και μη στατιστικά σημαντικής ελα-
στικότητας της ιδίας τιμής για τον καπνό, που σημαίνει ότι οι μεταβολές 
των τιμών στην κατηγορία του καπνού δεν επηρεάζουν τη ζήτησή του. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3
Ελαστικότητες ζήτησης των νοικοκυριών για την κατηγορία του καπνού

Υπόδειγμα/
εξίσωση ζήτησης

Υπό εκτίμηση μέγεθος/Ανεξάρτητες μεταβλητές/Στατιστικές
Τιμή συντελεστή [τιμή p]

Στατιστικές 
εξίσωσης

Εισόδημα Ιδία 
τιμή

Τιμή των 
τσιγάρων

Υστέρηση
ζήτησης

Προήγηση 
ζήτησης

R2
ad j / ΤΣ1) 

KPSS2) / JB3)

F-test4)

C-test5)

1η εξίσωση: 
Απλό, στατικό 
υπόδειγμα

-1,66 
[0,03]

2,07 
[0,11]

- - - 0,84 / 0,26 
0,15 / 0,98

0,00
0,62/0,26/0,39

2η εξίσωση: 
Υπόδειγμα 
με την τιμή  
των τσιγάρων

-0,94 
[0,03]

1,63 
[0,11]

2,06 
[0,00]

- - 0,88 / 0,22
0,09 / 0,97

0,00
0,65/0,10/0,05

3η εξίσωση: 
Υπόδειγμα 
μυωπικού  
εθισμού

-1,08 
[0,01]

0,52 
[0,51]

- 0,43 
[0,01]

- 0,83 / 0,25
0,11 / 0,44

0,00
0,27/0,15/0,25

4η εξίσωση: 
Υπόδειγμα 
ορθολογικού 
εθισμού

-0,74 
[0,03]

0,17 
[0,86]

- 0,36 
[0,00]

0,29 
[0,10]

0,84 / 0,25
0,07 / 0,84

0,00
0,24/0,13/0,10

Σημειώσεις: 1) Τυπικό σφάλμα της εξίσωσης. 2) Έλεγχος στασιμότητας των καταλοίπων των εξισώ-
σεων, όπου παρουσιάζονται οι στατιστικές σύμφωνα με τον έλεγχο στασιμότητας κατά Kwiatkowski, 
Phillips, Schmidt και Shin (1992). Οι συνδεόμενες κριτικές τιμές σε επίπεδο 1%, 5% και 10% είναι 
0,739, 0,463 και 0,347, αντίστοιχα. 3) Δίδεται η πιθανότητα που σχετίζεται με τη στατιστική Jarque-
Bera για την υπόθεση της κανονικότητας. Όλες οι εξισώσεις περιλαμβάνουν και σταθερό όρο. 4) 
Δίδεται η τιμή p (p-value) της στατιστικής F για τον έλεγχο κατά Wald της υπόθεσης ότι όλοι οι συ-
ντελεστές της εξίσωσης είναι ίσοι με το μηδέν, δηλαδή για την από κοινού σημαντικότητά τους. 5) 
Δίδεται η τιμή p (p-value) που προκύπτει από την εφαρμογή του ελέγχου C (orthogonality C-test) για 
την ισχύ (validity) των βοηθητικών μεταβλητών (ελέγχεται εάν είναι ορθογώνιες ως προς τα κατάλοι-
πα, δηλαδή εξωγενείς). Λόγω του αριθμού τους, ελέγχονται χωριστά οι ψευδομεταβλητές (πρώτη 
τιμή p) και οι λοιπές μεταβλητές, με (δεύτερη στατιστική) και χωρίς (τρίτη στατιστική) τη μεταβλη-
τή του χρόνου. Σημειώνεται ότι οι βοηθητικές μεταβλητές που επιλέγονται στο πρώτο στάδιο των 
2SLS, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο κείμενο, είναι μία υστέρηση του εισοδήματος, 
οι υστερήσεις (μία στην 1η και τη 2η εξίσωση, και δύο στην 3η και 4η εξίσωση) και οι προηγήσεις 
της ιδίας τιμής (δύο στην 4η εξίσωση), η μεταβλητή του χρόνου, ο πληθωρισμός, δύο από τις ψευ-
δομεταβλητές για τα αντικαπνιστικά μέτρα (2009, 2010) και η ψευδομεταβλητή για τις μεταβολές 
των συντελεστών ΕΦΚ στον καπνό του 2013. Συνεπώς, οι πρώτες δύο εξισώσεις εκτιμώνται με 35 
παρατηρήσεις και 7 βοηθητικές μεταβλητές, η 3η εξίσωση με 34 παρατηρήσεις και 8 βοηθητικές 
μεταβλητές και η 4η εξίσωση με 32 παρατηρήσεις και 10 βοηθητικές μεταβλητές. 
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Η διαφαινόμενη έλλειψη σύνδεσης μεταξύ τιμής και κατανάλωσης για 
τον καπνό μπορεί να συνδέεται με τον πιθανό ρόλο του αγαθού αυτού 
σε σχέση με το επικρατέστερο και σημαντικότερο προϊόν της κατηγορί-
ας των καπνικών προϊόντων που είναι τα τσιγάρα. Ένα τέτοιο επιχείρημα 
μοιάζει να επιβεβαιώνεται και από τις εκτιμήσεις των ελαστικοτήτων του 
δεύτερου υποδείγματος που ενσωματώνει την τιμή των τσιγάρων. Πα-
ράλληλα με την όχι αμελητέα μείωση (σε απόλυτους όρους) της εκ νέου 
αρνητικής και στατιστικά σημαντικής εισοδηματικής ελαστικότητας στο 
-0,94, αποκτάται μια θετική, στατιστικά σημαντική και πολύ υψηλή σταυ-
ροειδής ελαστικότητα ως προς την τιμή των τσιγάρων στην εξίσωση του 
καπνού, της τάξεως του 2,06. Διαφαίνεται, συνεπώς, ότι η τιμή των τσι-
γάρων διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ζήτη-
σης καπνού, υποδεικνύοντας στη βάση αυτής της εξίσωσης μια σχέση 
υποκατάστασης μεταξύ των δύο καπνικών προϊόντων. Με άλλα λόγια, 
φαίνεται τα νοικοκυριά να υποκαθιστούν τα τσιγάρα με τον καπνό ή αλ-
λιώς να καταφεύγουν στον καπνό (ή να απομακρύνονται από αυτόν) ως 
χρήστες καπνικών προϊόντων, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στις αυ-
ξήσεις (μειώσεις) των τιμών των τσιγάρων, που, όπως αναφέρθηκε, απο-
τελούν και το κεντρικό προϊόν της κατηγορίας των καπνικών προϊόντων. 
Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι ση-
μαντικές μεταβολές –ως επί το πλείστον αυξήσεις– των τιμών στην κατη-
γορία του καπνού, οφειλόμενες στις μεταβολές (κυρίως αυξήσεις) των 
φόρων, λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα με αυτές για την κατηγορία των 
τσιγάρων. Συνεπώς, διαισθητικά, δεν θα φαινόταν παράλογο οι αυξή-
σεις των τιμών στον καπνό να οδηγούν σε αύξηση της ζήτησης του συ-
γκεκριμένου καπνικού προϊόντος, και άρα και να δικαιολογούν μια θετι-
κή ελαστικότητα ζήτησης καπνού ως προς την ιδία τιμή. Αυτό το επιχεί-
ρημα μοιάζει να συμβαδίζει με το σχετικό εύρημα της παρούσας εφαρ-
μογής, το οποίο εντούτοις αδρανεί εξαιτίας της στατιστικής μη σημαντι-
κότητας του σχετικού συντελεστή. 

Αναφορικά με τα υποδείγματα εθισμού, και στις δύο περιπτώσεις δεν 
προκύπτει κάποια σημαντική διαφοροποίηση είτε ως προς τις εισοδη-
ματικές ελαστικότητες ζήτησης είτε ως προς τις ελαστικότητες ζήτησης 
σε σχέση με την ιδία τιμή. Πιο αναλυτικά, οι πρώτες παραμένουν αρνητι-
κές, στατιστικά σημαντικές και σχετικά υψηλές, και ταυτόχρονα θετικές 
αλλά στατιστικά μη σημαντικές παραμένουν οι ελαστικότητες ζήτησης 
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ως προς την τιμή του καπνού. Διαπιστώνεται, παράλληλα, ότι ο συντελε-
στής της υστέρησης της κατανάλωσης καπνού είναι θετικός και στατι-
στικά σημαντικός ύψους 0,43, καταδεικνύοντας και στην περίπτωση του 
καπνού ότι υπάρχει μια σημαντική και θετική επίδραση της κατανάλω-
σης της προηγούμενης περιόδου στην κατανάλωση της τρέχουσας πε-
ριόδου. Επιβεβαιώνεται έτσι ότι οι ποσότητες του εθιστικού προϊόντος 
που ζητούνται σε δύο διαδοχικές περιόδους λειτουργούν συμπληρωμα-
τικά. Και στην περίπτωση του καπνού προκύπτει ένα είδος εθισμού που 
βασίζεται στο παρελθόν (backward-looking), στον βαθμό που συνδέε-
ται με τη χρήση καπνού κατά την προηγούμενη περίοδο. Εντούτοις, και 
εξαιτίας της μη στατιστικά σημαντικής ελαστικότητας ζήτησης ως προς 
την τιμή, δεν καθίσταται εφικτή στην περίπτωση του καπνού η διαφο-
ροποίηση μεταξύ της βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας ελαστικότητας, 
εφόσον δεν μπορεί να υπολογιστεί ούτε ο συντελεστής προσαρμογής 
και, συνεπώς, ούτε και η μακροχρόνια ελαστικότητα ζήτησης ως προς 
την ιδία τιμή. Δυνατότητα για τον υπολογισμό της εν λόγω μακροχρό-
νιας ελαστικότητας δεν παρέχει ούτε η εκτίμηση του υποδείγματος ορ-
θολογικού εθισμού, αφού ούτε εδώ αποκτώνται στατιστικά σημαντικές 
ελαστικότητες ζήτησης ως προς την τιμή, αλλά ούτε και η προήγηση της 
κατανάλωσης καπνού φαίνεται να διαδραματίζει κάποιο ρόλο ως προς 
την τρέχουσα ζήτηση. Το ορθολογικό υπόδειγμα φαίνεται να απορρί-
πτεται, και στην περίπτωση του καπνού, στη βάση του μη στατιστικά 
σημαντικού σχετικού συντελεστή. Τα νοικοκυριά φαίνεται να επιδεικνύ-
ουν αφέλεια και στην καταναλωτική συμπεριφορά τους ως προς τον κα-
πνό, αφού αγνοούν και δεν λαμβάνουν υπόψη στις τρέχουσες αποφά-
σεις τους για την κατανάλωση καπνού τον ρόλο της μελλοντικής κατα-
νάλωσης, και συνεπώς την αλληλεπίδραση μεταξύ παρελθούσας, τρέ-
χουσας και μελλοντικής κατανάλωσης. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πα-
ραπάνω, ως μερικώς αποδεκτά υποδείγματα, που παρέχουν σημαντική 
επιπρόσθετη πληροφόρηση, φαίνεται να επικρατούν το δεύτερο που εν-
σωματώνει την τιμή των τσιγάρων στην εκτιμώμενη εξίσωση και το τρίτο 
που περιλαμβάνει την υστέρηση της ζήτησης, τα οποία δεν διαφοροποι-
ούνται ως προς τη μη σημαντικότητα της ιδίας τιμής. 

Κατά αντιστοιχία με την περίπτωση των τσιγάρων, για λόγους σύγκρι-
σης εφαρμόζεται και για τον καπνό μια εναλλακτική διαδικασία εκτίμη-
σης στη βάση της ανάλυσης συνολοκλήρωσης και του υποδείγματος δι-
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όρθωσης σφάλματος, όπου βέβαια δεν λαμβάνεται ρητά υπόψη το ζή-
τημα της πιθανής ενδογένειας και χωρίς έμφαση στον εθισμό. Αρχικά, 
διερευνάται μέσω των κατάλληλων ελέγχων η ύπαρξη συνολοκλήρωσης 
μεταξύ των βασικών μεταβλητών (ζήτηση καπνού, τιμή καπνού και εισό-
δημα σε λογαρίθμους) κατά Engle and Granger (1987) και Phillips and 
Ouliaris (1990). Και στις δύο περιπτώσεις η υπόθεση μη ύπαρξης συνο-
λοκλήρωσης απορρίπτεται με εξαρτημένη μεταβλητή τη ζήτηση. Στη συ-
νέχεια εφαρμόζεται ένα υπόδειγμα συνολοκλήρωσης για την 1η (βλέπε 
Πίνακα 6.3) βασική εξίσωση, όπου η μακροχρόνια σχέση εκτιμάται με τη 
διαδικασία των δυναμικών ελαχίστων τετραγώνων. Η προκύπτουσα στα-
τιστικά σημαντική αρνητική εισοδηματική ελαστικότητα είναι της τάξεως 
του -1,80, ενώ η μακροχρόνια ελαστικότητα ως προς την ιδία τιμή δεν εί-
ναι στατιστικά σημαντική. Εφόσον δεν εκτιμάται κάποια στατιστικά ση-
μαντική μακροχρόνια σχέση ως προς την ιδία τιμή, και συνεπώς δεν μπο-
ρεί να διεξαχθεί σύγκριση των εκτιμήσεων για τη μακροχρόνια και βρα-
χυχρόνια περίοδο μεταξύ των δύο μεθοδολογικών εφαρμογών (δεν έχει 
υπολογιστεί μακροχρόνια ελαστικότητα ούτε στα παραπάνω υποδείγ-
ματα εθισμού), δεν εφαρμόζεται το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος. 
Συμβατά με τα ως άνω ευρήματα είναι και τα αποτελέσματα της εναλ-
λακτικής εκτίμησης της 3ης εξίσωσης (βλέπε Πίνακα 6.3) με τη διαδι-
κασία των FMOLS, εξαιτίας της ύπαρξης στην εξίσωση της υστέρησης 
της ζήτησης. Προκύπτει ένας στατιστικά σημαντικός αρνητικός συντε-
λεστής για την εισοδηματική ελαστικότητα ύψους -0,97, ένας μη στατι-
στικά σημαντικός συντελεστής για την ελαστικότητα της ιδίας τιμής και 
ένας στατιστικά σημαντικός θετικός συντελεστής ύψους 0,46 για την 
υστέρηση της ζήτησης. Ως αποτέλεσμα δεν είναι ούτε εδώ εφικτός ο 
υπολογισμός μιας μακροχρόνιας ελαστικότητας ως προς την τιμή. Τέ-
λος, για λόγους σύγκρισης των αποτελεσμάτων ως προς τη σταυροειδή 
ελαστικότητα, ελέγχεται η σχέση συνολοκλήρωσης με την ενσωμάτωση 
και της τιμής των τσιγάρων, και η υπόθεση μη ύπαρξής της απορρίπτε-
ται με τη χρήση των ελέγχων κατά Engle and Granger (1987) και κατά 
Phillips and Ouliaris (1990). Από τη σχετική εκτίμηση της μακροχρόνιας 
σχέσης με τη διαδικασία των DOLS προκύπτει ένας θετικός και στατι-
στικά σημαντικός συντελεστής της τιμής των τσιγάρων ύψους 2,48 (επί-
σης εκτιμώνται μια στατιστικά σημαντική αρνητική εισοδηματική ελαστι-
κότητα ύψους -0,97 και μη στατιστικά σημαντική ελαστικότητα ως προς 
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την ιδία τιμή). Συνεπώς, προκύπτει συνολικά ότι, κατά βάση, επιβεβαι-
ώνονται οι εκτιμηθείσες σχέσεις του Πίνακα 6.3, σε όρους στατιστικής 
σημαντικότητας ή μη, προσήμων, σχέσεων υποκατάστασης και εθισμού, 
και κυρίως επιβεβαιώνεται η μη ύπαρξη στατιστικά σημαντικής μακρο-
χρόνιας σχέσης της ζήτησης με την τιμή για την εξεταζόμενη περίο-
δο. Σαφώς, οι εναλλακτικές εκτιμήσεις οδηγούν σε αποκλίσεις στις τά-
ξεις μεγέθους των συντελεστών (και των σχετικών στατιστικών), όπου, 
κατά βάση, θεωρείται ότι ενσωματώνουν έναν βαθμό μεροληψίας, εφό-
σον δεν ακολουθείται πιστά η διαδικασία εκτίμησης εθιστικών υποδειγ-
μάτων και δεν λαμβάνεται ρητά υπόψη η ενδογένεια. 

6.4.3.2. Αποτελέσματα για τα αλκοολούχα ποτά

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις των ελαστικο-
τήτων ζήτησης των νοικοκυριών ως προς τις τιμές και το εισόδημα για 
τα υπό εξέταση αλκοολούχα ποτά. Ο Πίνακας 6.4 αποδίδει τα σχετικά 
αποτελέσματα για την κατηγορία της μπίρας, ο Πίνακας 6.5 για την κα-
τηγορία του κρασιού και ο Πίνακας 6.6 για την κατηγορία των οινοπνευ-
ματωδών ποτών. Παρουσιάζονται και στις τρεις περιπτώσεις οι εξισώ-
σεις του απλού στατικού υποδείγματος, των δύο υποδειγμάτων που εν-
σωματώνουν τις τιμές των προϊόντων των άλλων δύο κατηγοριών και 
του υποδείγματος της τμηματικής προσαρμογής που ενσωματώνει και 
την υστέρηση της εξαρτημένης μεταβλητής, δηλαδή της κατανάλωσης 
του εκάστοτε αλκοολούχου ποτού. Οι συντελεστές που παρουσιάζονται 
εκτιμούν και αποδίδουν τις απευθείας εισοδηματικές ελαστικότητες, τις 
ελαστικότητες ως προς την ιδία τιμή και τις τιμές των προϊόντων των 
άλλων δύο κατηγοριών, ενώ οι πίνακες εμπεριέχουν και τους συντελε-
στές της υστέρησης για τον έλεγχο της πιθανής ισχύος του υποδείγμα-
τος της τμηματικής προσαρμογής, καθώς και τον υπολογισμό του εκά-
στοτε συντελεστή προσαρμογής και, κατ’ επέκταση, των μακροχρόνιων 
ελαστικοτήτων. Επίσης, ενσωματώνονται κάποιες βασικές στατιστικές 
ελέγχου της ποιότητας των εξισώσεων, οι οποίες στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις καταδεικνύουν μια ικανοποιητική εξειδίκευση. Αναφορικά με 
την ερμηνευτική ικανότητα των υποδειγμάτων για τα αλκοολούχα ποτά, 
φαίνεται ότι η ενσωμάτωση της υστέρησης της κατανάλωσης κατέχει 
κεντρικό ρόλο. Τονίζεται στο σημείο αυτό ότι, εναλλακτικά και με στό-
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χο τον έλεγχο της σταθερότητας των εκτιμήσεων, έχουν εκτιμηθεί επι-
πλέον: (α) οι βασικές εξισώσεις με την ενσωμάτωση του πληθωρισμού 
ως ανεξάρτητης μεταβλητής χωρίς να προκύπτει στατιστική σημαντικό-
τητα, (β) οι βασικές εξισώσεις εναλλακτικά με τα πραγματικά157 αντί των 
ονομαστικών μεγεθών χωρίς να οδηγούν σε διαφοροποιήσεις των ευ-
ρημάτων, και (γ) οι βασικές εξισώσεις με τη μεταβλητή της δαπάνης για 
τα σερβιριζόμενα αλκοολούχα ποτά ως ανεξάρτητη μεταβλητή χωρίς να 
προκύπτει στις περισσότερες περιπτώσεις στατιστική σημαντικότητα. 

Tα ευρήματα των Πινάκων 6.4, 6.5 και 6.6 καταδεικνύουν κάποια από 
τα βασικά χαρακτηριστικά της ζήτησης των ελληνικών νοικοκυριών για 
τις τρεις υπό εξέταση κατηγορίες αλκοολούχων ποτών. Αυτά αφορούν 
τόσο την αντίδραση της ζήτησης μπίρας, κρασιού και οινοπνευματωδών 
ποτών σε μεταβολές του εισοδήματος και των τιμών, όσο και τη σχέση 
με τη ζήτηση της προηγούμενης περιόδου, καθώς και μεταξύ των προϊό-
ντων της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών. Επίσης, προσφέρουν ση-
μαντική πληροφόρηση αναφορικά με τις τυχόν ομοιότητες και διαφορές 
ως προς τη ζήτηση μεταξύ των τριών εξεταζόμενων κατηγοριών. 

Μπίρα

Ειδικότερα, για την κατηγορία της (μη σερβιριζόμενης) μπίρας, οι 
εκτιμήσεις των συντελεστών του απλού στατικού υποδείγματος κατα-
δεικνύουν μια θετική και στατιστικά σημαντική, αν και ιδιαίτερα χαμηλή, 
εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης των νοικοκυριών της τάξεως του 
0,05.158 Με άλλα λόγια, σε μια αύξηση (μείωση) του εισοδήματος των 
νοικοκυριών κατά 10%, η κατανάλωση μπίρας θα αυξηθεί (μειωθεί) κατά 
0,5%. Ταυτόχρονα, αρνητική, στατιστικά σημαντική και πολύ χαμηλότε-
ρη της μονάδας, στο -0,18, εκτιμάται, στη βάση του απλού υποδείγμα-
τος, η ελαστικότητα ζήτησης μπίρας ως προς την τιμή της, καταδεικνύ-
οντας ότι σε μια αύξηση (μείωση) της τιμής κατά 10%, η ζήτηση για μπί-
ρα θα μειωθεί (αυξηθεί) κατά 1,8%. 

157  Οι εν λόγω εκτιμήσεις πραγματοποιούνται για λόγους πληρότητας και συγκρισιμό-
τητας με ορισμένες περιπτώσεις χρήσης πραγματικών στοιχείων στη σχετική βιβλιο-
γραφία. 
158  Σημειώνεται ότι και στην παρούσα ενότητα ο σχολιασμός θα αφορά στατιστική σημα-
ντικότητα στο επίπεδο του 10% και 5%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4
Ελαστικότητες ζήτησης των νοικοκυριών για την κατηγορία της μπίρας

Υπόδειγμα/
εξίσωση ζήτησης

Υπό εκτίμηση μέγεθος/Ανεξάρτητες μεταβλητές/Στατιστικές
Τιμή συντελεστή [τιμή p]

Στατιστικές 
εξίσωσης

Εισόδημα Ιδία 
τιμή

Τιμή του 
κρασιού

Τιμή των 
οινοπνευματωδών 

ποτών

Υστέρηση 
ζήτησης

R2
ad j / ΤΣ1) 

KPSS2) / JB3)

F-test4)

C-test5)

1η εξίσωση: 
Απλό, στατικό 
υπόδειγμα

0,05 
[0,00]

-0,18 
[0,00]

- - - 0,70 / 0,01 
0,09 / 0,64

0,00
0,79/0,89/0,94

2η εξίσωση: 
Υπόδειγμα 
με την τιμή του 
κρασιού

0,07 
[0,04]

-0,21 
[0,06]

0,22 
[0,49]

- - 0,56 / 0,01
0,11 / 0,61

0,00
0,97/0,60/0,55

3η εξίσωση: 
Υπόδειγμα 
με την τιμή των 
οινοπνευματωδών 
ποτών

0,05 
[0,01]

-0,14 
[0,00]

- -0,01 
[0,70]

- 0,70 / 0,01
0,09 / 0,69

0,00
0,80/0,88/0,88

4η εξίσωση: 
Υπόδειγμα 
τμηματικής 
προσαρμογής

0,01 
[0,29]

-0,08 
[0,05]

- - 0,52 
[0,01]

0,75 / 0,01
0,15 / 0,65

0,00
0,28/0,53/0,43

Σημειώσεις: 1) Τυπικό σφάλμα της εξίσωσης. 2) Έλεγχος στασιμότητας των καταλοίπων των εξισώ-
σεων, όπου παρουσιάζονται οι στατιστικές σύμφωνα με τον έλεγχο στασιμότητας κατά Kwiatkowski, 
Phillips, Schmidt και Shin (1992). Οι συνδεόμενες κριτικές τιμές σε επίπεδο 1%, 5% και 10% είναι 
0,739, 0,463 και 0,347, αντίστοιχα. 3) Δίδεται η πιθανότητα που σχετίζεται με τη στατιστική Jarque-
Bera για την υπόθεση της κανονικότητας. Όλες οι εξισώσεις περιλαμβάνουν και σταθερό όρο. 4) 
Δίδεται η τιμή p (p-value) της στατιστικής F για τον έλεγχο κατά Wald της υπόθεσης ότι όλοι οι συ-
ντελεστές της εξίσωσης είναι ίσοι με το μηδέν, δηλαδή για την από κοινού σημαντικότητά τους. 5) 
Δίδεται η τιμή p (p-value) που προκύπτει από την εφαρμογή του ελέγχου C (orthogonality C-test) 
για την ισχύ (validity) των βοηθητικών μεταβλητών (ελέγχεται εάν είναι ορθογώνιες ως προς τα κα-
τάλοιπα, δηλαδή εξωγενείς). Λόγω του αριθμού τους, ελέγχονται χωριστά η ψευδομεταβλητή μαζί 
με τη μεταβλητή για την κατανάλωση των σερβιριζόμενων αλκοολούχων ποτών (πρώτη τιμή p) και 
οι λοιπές μεταβλητές, με (δεύτερη στατιστική) και χωρίς (τρίτη στατιστική) τη μεταβλητή του χρό-
νου. Σημειώνεται ότι οι βοηθητικές μεταβλητές που επιλέγονται στο πρώτο στάδιο των 2SLS, σύμ-
φωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο κείμενο, είναι οι υστερήσεις (μία στην 1η, τη 2η και την 
3η εξίσωση, και δύο στην 4η εξίσωση) της ιδίας τιμής, η μεταβλητή του χρόνου, ο πληθωρισμός και 
η ψευδομεταβλητή για τις μεταβολές των συντελεστών ΕΦΚ στην μπίρα του 2010 και η μεταβλη-
τή για την κατανάλωση σερβιριζόμενων αλκοολούχων ποτών. Συνεπώς, οι πρώτες τρεις εξισώσεις 
εκτιμώνται με 35 παρατηρήσεις και 5 βοηθητικές μεταβλητές, ενώ η 4η εξίσωση με 34 παρατηρή-
σεις και 6 βοηθητικές μεταβλητές.
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Συνεχίζοντας με τα υποδείγματα που ενσωματώνουν τις τιμές των 
δύο άλλων προϊόντων της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών, και στις 
δύο περιπτώσεις δεν φαίνεται να διαφέρουν σημαντικά, σε σχέση με το 
απλό υπόδειγμα, ούτε οι εκτιμήσεις των εισοδηματικών ελαστικοτήτων 
αλλά ούτε των ελαστικοτήτων ζήτησης μπίρας των νοικοκυριών ως προς 
την ιδία τιμή. Πιο αναλυτικά, στις εξισώσεις που συμπεριλαμβάνουν επι-
προσθέτως την τιμή του κρασιού και των οινοπνευματωδών ποτών, οι ει-
σοδηματικές ελαστικότητες εξακολουθούν να είναι θετικές, στατιστικά 
σημαντικές και χαμηλές, ύψους 0,07 και 0,05, αντίστοιχα. Και εδώ, μια 
μεταβολή του εισοδήματος θα οδηγήσει σε μια συγκριτικά περιορισμένη 
μεταβολή στην ίδια κατεύθυνση της κατανάλωσης (μη σερβιριζόμενης) 
μπίρας. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τις ελαστικότητες ως προς την ιδία 
τιμή, όπου επιβεβαιώνεται και στις δύο εξισώσεις με τις εκτιμήσεις της 
τάξεως του -0,21 και -0,14 το εύρημα του απλού υποδείγματος των αρ-
νητικών, στατιστικά σημαντικών και συγκριτικά χαμηλών ελαστικοτήτων 
τιμής για την μπίρα. Σύμφωνα και με αυτές τις εκτιμήσεις, μια μεταβολή 
της τιμής της μπίρας θα οδηγήσει σε μια αναλογικά περιορισμένη μετα-
βολή, στην αντίθετη κατεύθυνση, της κατανάλωσης μπίρας. 

Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζουν επιπροσθέτως τα ευρήματα ως 
προς τις σταυροειδείς ελαστικότητες, με άλλα λόγια αναφορικά με την 
αντίδραση της ζήτησης μπίρας των ελληνικών νοικοκυριών σε μεταβο-
λές των τιμών του κρασιού και των οινοπνευματωδών. Και στις δύο πε-
ριπτώσεις, οι τιμές των άλλων εξεταζόμενων προϊόντων της κατηγορί-
ας των αλκοολούχων ποτών δεν φαίνεται να επιδρούν στην κατανάλωση 
της μπίρας, λαμβάνοντας υπόψη ότι και η θετική σταυροειδής ελαστικό-
τητα ως προς την τιμή του κρασιού, ύψους 0,22, και η ιδιαίτερα χαμηλή 
αρνητική σταυροειδής ελαστικότητα ως προς την τιμή των οινοπνευμα-
τωδών ποτών, ύψους -0,01, δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Συνεπώς, 
δεν προκύπτουν σε αυτό το στάδιο ενδείξεις για την ύπαρξη σχέσεων 
υποκατάστασης ή συμπληρωματικότητας μεταξύ της μπίρας και των άλ-
λων δύο εξεταζόμενων αλκοολούχων ποτών. 

Μια αρκετά ενδιαφέρουσα διάσταση προστίθεται στην ανάλυση της 
ζήτησης της (μη σερβιριζόμενης) μπίρας λαμβάνοντας υπόψη και την 
κατανάλωση μπίρας των νοικοκυριών της προηγούμενης περιόδου. Η 
σημασία της ενσωμάτωσης της εν λόγω μεταβλητής γίνεται διακριτή και 
από τη βελτίωση της ικανότητας ερμηνείας της ζήτησης μπίρας από το 
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επιλεγμένο υπόδειγμα. Επιπλέον, η ενσωμάτωση της υστέρησης της ζή-
τησης μπίρας φαίνεται να περιορίζει ακόμα περισσότερο το εύρος αλλά 
και τον ρόλο της εισοδηματικής ελαστικότητας και οδηγεί σε περαιτέρω 
μείωση της ελαστικότητας ως προς την ιδία τιμή. Ειδικότερα, η εισοδη-
ματική ελαστικότητα εκτιμάται πλέον, στη βάση του υποδείγματος τμη-
ματικής προσαρμογής, στο 0,01 και δεν είναι στατιστικά σημαντική, ενώ 
η (βραχυχρόνια) ελαστικότητα ζήτησης μπίρας ως προς την τιμή της 
περιορίζεται σημαντικά στο -0,08, παραμένοντας στατιστικά σημαντική. 
Ταυτόχρονα, η θετική, στατιστικά σημαντική και συγκριτικά αρκετά υψη-
λότερη εκτίμηση του συντελεστή της υστέρησης της ζήτησης μπίρας, 
της τάξεως του 0,52, καταδεικνύει ότι υπάρχει μια σημαντική και θετι-
κή επίδραση της κατανάλωσης της προηγούμενης περιόδου στην κα-
τανάλωση της τρέχουσας περιόδου. Το εύρημα αυτό παρέχει ενδείξεις 
ότι οι ποσότητες της κατανάλωσης μπίρας που ζητούνται σε δύο δια-
δοχικές περιόδους συνδέονται και, συνεπώς, φαίνεται να υπάρχει μια 
σχέση, αν όχι εθισμού, τουλάχιστον εξακολουθούμενης συνήθειας στην 
κατανάλωση μπίρας των νοικοκυριών. Παράλληλα, η εκτίμηση του εν 
λόγω συντελεστή επιτρέπει τον υπολογισμό (ως διαφορά από τη μονά-
δα) του συντελεστή προσαρμογής στο 0,48, που καταδεικνύει την ταχύ-
τητα προσαρμογής στα δεδομένα της ζήτησης σε μακροχρόνιο ορίζο-
ντα (βλέπε και Ενότητα 6.4.2.1.2) μετά από μια μεταβολή της τιμής της 
μπίρας, όπου φαίνεται ότι το 48% της προσαρμογής πραγματοποιείται 
μέσα στο πρώτο τρίμηνο. 

Επιπλέον, η απόκτηση του στατιστικά σημαντικού αυτού συντελεστή 
της υστέρησης της ζήτησης επιτρέπει τον υπολογισμό της μακροχρό-
νιας ελαστικότητας ως προς την ιδία τιμή της (μη σερβιριζόμενης) μπί-
ρας. Με τη χρήση του αποκτώμενου συντελεστή προσαρμογής, η προ-
κύπτουσα μακροχρόνια ελαστικότητα ζήτησης μπίρας ως προς την ιδία 
τιμή (που υπολογίζεται ως λόγος του -0,08 ως προς το 0,48) είναι μεν 
σχετικά χαμηλή κοντά στο -0,17, παραμένει όμως υψηλότερη (σε από-
λυτους όρους) από τη σχετική βραχυχρόνια.159 Αυτό συνεπάγεται ότι μια 

159  Για τη στατιστική εξακρίβωση των σχέσεων μεταξύ της βραχυχρόνιας και της μα-
κροχρόνιας ελαστικότητας, αλλά και του ύψους της μακροχρόνιας ελαστικότητας σε 
σχέση με το μηδέν, διεξάγονται εναλλακτικοί έλεγχοι κατά Wald (για τις μεμονωμένες 
υποθέσεις αλλά και για τον συνδυασμό των υποθέσεων, καθώς και με διαφορετικές δια-
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μεταβολή στην τρέχουσα τιμή θα έχει μεγαλύτερη επίδραση στην κα-
τανάλωση της μπίρας μακροχρόνια απ’ ό,τι βραχυχρόνια, παρότι συνο-
λικά το ύψος της μακροχρόνιας ελαστικότητας καταδεικνύει ότι μια αύ-
ξηση της τιμής της μπίρας θα μεταφραστεί μακροχρόνια σε αναλογικά 
πολύ μικρή μείωση της κατανάλωσής της. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
παραπάνω, ως μερικώς αποδεκτά υποδείγματα, που παρέχουν σημα-
ντική πληροφόρηση, φαίνεται να επικρατούν το στατικό, αλλά και το τέ-
ταρτο που περιλαμβάνει τη στατιστικά σημαντική υστέρηση της ζήτη-
σης, παρά το ότι αποδυναμώνεται το αποτέλεσμα ως προς την εισοδη-
ματική ελαστικότητα. 

Όπως για τα καπνικά προϊόντα,160 εφαρμόζεται και για τα αλκοολού-
χα ποτά, εδώ για την μπίρα, μια εναλλακτική διαδικασία εκτίμησης στη 
βάση της ανάλυσης συνολοκλήρωσης και του υποδείγματος διόρθωσης 
σφάλματος. Τονίζεται εδώ ότι η ανάλυση αυτή προσφέρει, μεταξύ άλ-
λων, μια δυνατότητα συγκριτικής εκτίμησης των μακροχρόνιων και βρα-
χυχρόνιων σχέσεων, χωρίς βέβαια να λαμβάνεται ρητά υπόψη το ζήτη-
μα της πιθανής ενδογένειας ταυτόχρονα με την εξακολουθούμενη συνή-
θεια. Αρχικά, διερευνάται μέσω των κατάλληλων ελέγχων η ύπαρξη συ-
νολοκλήρωσης μεταξύ των βασικών μεταβλητών (ζήτηση μπίρας, τιμή 
μπίρας και εισόδημα σε λογαρίθμους) κατά Engle and Granger (1987) 
και Phillips and Ouliaris (1990). Και στις δύο περιπτώσεις η υπόθεση μη 
ύπαρξης συνολοκλήρωσης απορρίπτεται με εξαρτημένη μεταβλητή τη 
ζήτηση. Στη συνέχεια εφαρμόζεται ένα υπόδειγμα συνολοκλήρωσης για 

τυπώσεις των μη γραμμικών υποθέσεων, εφόσον τα αποτελέσματα των μη γραμμικών 
ελέγχων κατά Wald δύναται να διαφέρουν ανάλογα με τη μη γραμμική διατύπωση των 
υποθέσεων). Στις περισσότερες περιπτώσεις η υπόθεση ότι η μακροχρόνια ελαστικότη-
τα ισούται με τη βραχυχρόνια και η υπόθεση ότι η μακροχρόνια είναι ίση με το μηδέν 
απορρίπτονται στα επίπεδα σημαντικότητας του 5% και 10% στη βάση της στατιστικής 
χ2. Επίσης, στη βάση των στατιστικών χ2 και F, με τις εκτιμηθείσες τιμές p (p-value) 
ύψους 0,03 και 0,02, αντίστοιχα, απορρίπτεται η υπόθεση ότι η μακροχρόνια ελαστικό-
τητα ισούται με το μηδέν. 
160  Ευχαριστούμε τον ανώνυμο κριτή για τη σχετική πρόταση. Η παρουσίαση των συν-
δεόμενων αποτελεσμάτων είναι συνοπτική, εφόσον αποτελεί μια απλή εναλλακτική και 
όχι τη βασική μεθοδολογική επιλογή των συγγραφέων που είναι η συγκριτική εκτίμηση 
υποδειγμάτων (τμηματικής προσαρμογής) σε δύο στάδια με τη χρήση των βοηθητικών 
μεταβλητών, ώστε να ελέγχεται η φύση της εξακολουθούμενης συνήθειας των υπό εξέ-
ταση προϊόντων και να λαμβάνεται υπόψη το ζήτημα της ενδογένειας.
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την 1η (βλέπε Πίνακα 6.4) βασική εξίσωση, όπου η μακροχρόνια σχέση 
εκτιμάται με τη διαδικασία των DOLS. Η προκύπτουσα στατιστικά σημα-
ντική θετική εισοδηματική ελαστικότητα είναι χαμηλή, στο 0,03, ενώ η 
στατιστικά σημαντική αρνητική μακροχρόνια ελαστικότητα ως προς την 
ιδία τιμή είναι της τάξεως του -0,17. Η εφαρμογή της βραχυχρόνιας σχέ-
σης μέσω του υποδείγματος διόρθωσης σφάλματος με τις μεταβλητές 
σε πρώτες διαφορές και την ενσωμάτωση του όρου διόρθωσης σφάλ-
ματος οδηγεί σε έναν στατιστικά σημαντικό αρνητικό συντελεστή στις 
πρώτες διαφορές του εισοδήματος ύψους -0,04, μια μη στατιστικά ση-
μαντική βραχυχρόνια ελαστικότητα ως προς την ιδία τιμή, ενώ εκτιμά-
ται ένας αρνητικός και στατιστικά σημαντικός όρος διόρθωσης σφάλμα-
τος (-0,48). Δεδομένου ότι το βραχυχρόνιο υπόδειγμα διόρθωσης σφάλ-
ματος δεν είναι συμβατό με τα γενικότερα αποτελέσματα, αλλά δεν εί-
ναι έτσι κι αλλιώς άμεσα συγκρίσιμο με αυτό της εξακολουθούμενης συ-
νήθειας, από το οποίο προκύπτει και ο υπολογισμός της μακροχρόνιας 
ελαστικότητας, εκτιμάται εναλλακτικά η 3η εξίσωση (βλέπε Πίνακα 6.4) 
με τη διαδικασία των πλήρως τροποποιημένων ελαχίστων τετραγώνων 
(Fully Modified Ordinary Least Squares, FMOLS), εξαιτίας της ύπαρξης 
στην εξίσωση της υστέρησης της ζήτησης. Προκύπτει ένας μη στατιστι-
κά σημαντικός συντελεστής για την εισοδηματική ελαστικότητα, ένας 
στατιστικά σημαντικός αρνητικός συντελεστής ύψους -0,06 για την ελα-
στικότητα της ιδίας τιμής και ένας στατιστικά σημαντικός θετικός συντε-
λεστής ύψους 0,70 για την υστέρηση της ζήτησης. Η απόκτηση του συ-
ντελεστή προσαρμογής ύψους 0,3 οδηγεί σε μια μακροχρόνια ελαστικό-
τητα της τάξεως του 0,2. Τέλος, με σκοπό τη σύγκριση των αποτελεσμά-
των ως προς τις σταυροειδείς ελαστικότητες, ελέγχονται (ξεχωριστά) οι 
σχέσεις συνολοκλήρωσης με την ενσωμάτωση των τιμών του κρασιού 
και των οινοπνευματωδών ποτών. Σε όλες τις περιπτώσεις η υπόθεση μη 
ύπαρξής της γίνεται αποδεκτή με τη χρήση των ελέγχων κατά Engle and 
Granger (1987) και Phillips and Ouliaris (1990) και για τον λόγο αυτό δεν 
διεξάγονται περαιτέρω εκτιμήσεις. Συνεπώς, προκύπτει συνολικά ότι σε 
κάποιο βαθμό επιβεβαιώνονται οι εκτιμηθείσες σχέσεις του Πίνακα 6.4, 
σε όρους προσήμων, ισχύος της βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας σχέ-
σης ως προς την ιδία τιμή, καθώς και σε όρους σχέσεων υποκατάστα-
σης και εθισμού. Η μη συμβατότητα κάποιων αποτελεσμάτων με τα βα-
σικά ευρήματα, καθώς και ορισμένες αποκλίσεις στις τάξεις μεγέθους 
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των συντελεστών (και των σχετικών στατιστικών) θεωρείται ότι συνδέο-
νται σε κάποιο βαθμό με τη μεροληψία των σχετικών εκτιμήσεων, εφό-
σον ούτε στις απλές ούτε στην εξίσωση της εξακολουθούμενης συνήθει-
ας δεν λαμβάνεται ρητά υπόψη η ενδογένεια.

Κρασί

Προχωρώντας με το επόμενο υπό εξέταση αλκοολούχο ποτό που εί-
ναι το (μη σερβιριζόμενο) κρασί, και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συ-
ντελεστών του απλού στατικού υποδείγματος, διαφαίνεται ότι η περί-
πτωση του κρασιού είναι ιδιάζουσα και διαφοροποιείται από εκείνη της 
μπίρας. Πιο αναλυτικά, στατιστικά σημαντική αλλά αρνητική της τάξεως 
του -0,36 εκτιμάται η εισοδηματική ελαστικότητα, καταδεικνύοντας μια 
αντίστροφη από την, κατά βάση, αναμενόμενη σχέση ζήτησης κρασιού 
από τα νοικοκυριά και εισοδήματός τους. Με άλλα λόγια, σε μια αύξη-
ση (μείωση) του εισοδήματος κατά 10%, η κατανάλωση (μη σερβιριζό-
μενου) κρασιού θα μειωθεί (αυξηθεί) κατά 3,6%. Ταυτόχρονα, ιδιαίτε-
ρα υψηλή, αρνητική και στατιστικά σημαντική στο -1,26 είναι, στη βάση 
του απλού υποδείγματος, η ελαστικότητα ζήτησης κρασιού ως προς την 
τιμή του. Συνεπώς, σε μια αύξηση (μείωση) της τιμής κατά 10%, η ζήτη-
ση για (μη σερβιριζόμενο) κρασί θα μειωθεί (αυξηθεί) αναλογικά περισ-
σότερο κατά 12,6%.

Πληροφόρηση για την τυχόν σχέση υποκατάστασης ή συμπληρωμα-
τικότητας μεταξύ (μη σερβιριζόμενου) κρασιού και (μη σερβιριζόμενης) 
μπίρας και (μη σερβιριζόμενων) οινοπνευματωδών ποτών παρέχουν τα 
υποδείγματα που ενσωματώνουν τις τιμές των δύο άλλων προϊόντων της 
κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών. Αρχικά, αξίζει να αναφερθεί ότι 
οι εκτιμήσεις του απλού υποδείγματος για την εισοδηματική ελαστικό-
τητα και την ελαστικότητα ως προς την ιδία τιμή δεν διαφοροποιούνται 
ως προς τα βασικά σημεία. Πιο αναλυτικά, στατιστικά σημαντικές, αρ-
νητικές και κοντά στην αρχική εκτίμηση κινούνται οι εισοδηματικές ελα-
στικότητες στα υποδείγματα που συμπεριλαμβάνουν επιπροσθέτως την 
τιμή της μπίρας και των οινοπνευματωδών ποτών που είναι της τάξεως 
του -0,37 και -0,38, αντίστοιχα. Και εδώ, φαίνεται ότι μια μεταβολή του 
εισοδήματος θα οδηγήσει σε μια όχι αμελητέα μεταβολή της κατανά-
λωσης κρασιού προς την αντίθετη κατεύθυνση. Παράλληλα, στατιστικά 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5
Ελαστικότητες ζήτησης των νοικοκυριών για την κατηγορία του κρασιού

Υπόδειγμα/
εξίσωση ζήτησης

Υπό εκτίμηση μέγεθος/Ανεξάρτητες μεταβλητές/Στατιστικές
Τιμή συντελεστή [τιμή p]

Στατιστικές 
εξίσωσης

Εισόδημα Ιδία 
τιμή

Τιμή της 
μπίρας

Τιμή των 
οινοπνευματωδών 

ποτών

Υστέρηση 
ζήτησης

R2
ad j / ΤΣ1) 

KPSS2)/ JB3)

F-test4)

C-test5)

1η εξίσωση: 
Απλό, στατικό 
υπόδειγμα

-0,36 
[0,00]

-1,26 
[0,02]

- - - 0,52 / 0,05 
0,15 / 0,75

0,00
0,57/0,05/0,57

2η εξίσωση: 
Υπόδειγμα 
με την τιμή της 
μπίρας

-0,37
[0,00]

-1,78 
[0,04]

0,15 
[0,66]

- - 0,51 / 0,04
0,08 / 0,39

0,00
0,74/0,57/0,93

3η εξίσωση: 
Υπόδειγμα 
με την τιμή των 
οινοπνευματωδών 
ποτών

-0,38 
[0,00]

-1,84 
[0,04]

- 0,09 
[0,53]

- 0,55 / 0,05
0,13 / 0,75

0,00
0,28/0,10/0,86

4η εξίσωση: 
Υπόδειγμα 
τμηματικής 
προσαρμογής

-0,21 
[0,00]

-0,71 
[0,04]

- - 0,52 
[0,00]

0,79 / 0,03
0,09 / 0,22

0,00
0,66/0,53/0,44

Σημειώσεις: 1) Τυπικό σφάλμα της εξίσωσης. 2) Έλεγχος στασιμότητας των καταλοίπων των εξισώ-
σεων, όπου παρουσιάζονται οι στατιστικές σύμφωνα με τον έλεγχο στασιμότητας κατά Kwiatkowski, 
Phillips, Schmidt και Shin (1992). Οι συνδεόμενες κριτικές τιμές σε επίπεδο 1%, 5% και 10% είναι 
0,739, 0,463 και 0,347, αντίστοιχα. 3) Δίδεται η πιθανότητα που σχετίζεται με τη στατιστική Jarque-
Bera για την υπόθεση της κανονικότητας. Όλες οι εξισώσεις περιλαμβάνουν και σταθερό όρο. 4) 
Δίδεται η τιμή p (p-value) της στατιστικής F για τον έλεγχο κατά Wald της υπόθεσης ότι όλοι οι συ-
ντελεστές της εξίσωσης είναι ίσοι με το μηδέν, δηλαδή για την από κοινού σημαντικότητά τους. 5) 
Δίδεται η τιμή p (p-value) που προκύπτει από την εφαρμογή του ελέγχου C (orthogonality C-test) για 
την ισχύ (validity) των βοηθητικών μεταβλητών (ελέγχεται εάν είναι ορθογώνιες ως προς τα κατά-
λοιπα, δηλαδή εξωγενείς). Λόγω του αριθμού τους, ελέγχονται χωριστά η ψευδομεταβλητή μαζί με 
τη μεταβλητή για την κατανάλωση των σερβιριζόμενων αλκοολούχων ποτών (πρώτη τιμή p) και οι 
λοιπές μεταβλητές, με (δεύτερη στατιστική) και χωρίς (τρίτη στατιστική) τη μεταβλητή του χρόνου. 
Σημειώνεται ότι οι βοηθητικές μεταβλητές που επιλέγονται στο πρώτο στάδιο των 2SLS, σύμφωνα 
με τα κριτήρια που αναφέρονται στο κείμενο, είναι μια υστέρηση του εισοδήματος, οι υστερήσεις 
(μία στην 1η, τη 2η και την 3η εξίσωση, και δύο στην 4η εξίσωση) της ιδίας τιμής, η μεταβλητή του 
χρόνου, ο πληθωρισμός, η ψευδομεταβλητή για τις μεταβολές των συντελεστών ΕΦΚ στο κρασί του 
2016 και η μεταβλητή για την κατανάλωση σερβιριζόμενων αλκοολούχων ποτών. Συνεπώς, οι πρώ-
τες τρεις εξισώσεις εκτιμώνται με 35 παρατηρήσεις και 6 βοηθητικές μεταβλητές, ενώ η 4η εξίσωση 
με 34 παρατηρήσεις και 7 βοηθητικές μεταβλητές.
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σημαντικές αρνητικές και ακόμα υψηλότερες εκτιμώνται στα δύο αυτά 
υποδείγματα οι ελαστικότητες του κρασιού ως προς την ιδία τιμή, ύψους 
-1,78 (στην εξίσωση με την τιμή της μπίρας) και -1,84 (στην εξίσωση με 
την τιμή των οινοπνευματωδών ποτών). Οι εν λόγω εκτιμήσεις ενισχύ-
ουν το εύρημα σύμφωνα με το απλό υπόδειγμα, και καταδεικνύουν ότι 
μια αύξηση (μείωση) της ιδίας τιμής θα οδηγήσει σε μια αναλογικά πολύ 
ευρύτερη μείωση (αύξηση) της ζήτησης για (μη σερβιριζόμενο) κρασί.

Επιπροσθέτως, τα ευρήματα ως προς τις σταυροειδείς ελαστικότη-
τες, με άλλα λόγια αναφορικά με την αντίδραση της ζήτησης (μη σερ-
βιριζόμενου) κρασιού των ελληνικών νοικοκυριών σε μεταβολές των τι-
μών της (μη σερβιριζόμενης) μπίρας και των (μη σερβιριζόμενων) οινο-
πνευματωδών ποτών, επιδεικνύουν ομοιότητες με εκείνα των εκτιμήσε-
ων ως προς τη ζήτηση της μπίρας. Με άλλα λόγια, και στις δύο περι-
πτώσεις, οι τιμές των άλλων εξεταζόμενων προϊόντων της κατηγορίας 
των αλκοολούχων ποτών δεν φαίνεται να επιδρούν στην κατανάλωση 
του κρασιού. Αυτό διαφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη σχετικά χα-
μηλή, θετική και μη στατιστικά σημαντική σταυροειδή ελαστικότητα ως 
προς την τιμή της μπίρας, ύψους 0,15, καθώς και την πιο χαμηλή, θετι-
κή και πάλι μη στατιστικά σημαντική σταυροειδή ελαστικότητα ως προς 
την τιμή των οινοπνευματωδών ποτών, ύψους 0,09. Ως αποτέλεσμα, τα 
ευρήματα από τις εκτιμήσεις των εν λόγω υποδειγμάτων δεν παρέχουν 
ούτε σε αυτό το στάδιο ενδείξεις για την ύπαρξη σημαντικών σχέσεων 
υποκατάστασης ή συμπληρωματικότητας μεταξύ του κρασιού και των 
άλλων δύο εξεταζόμενων αλκοολούχων ποτών. 

Μικρές διαφορές στις εκτιμήσεις των βασικών ελαστικοτήτων προ-
κύπτουν στη βάση της ανάλυσης της ζήτησης (μη σερβιριζόμενου) κρα-
σιού, λαμβάνοντας υπόψη και την κατανάλωση κρασιού των νοικοκυ-
ριών της προηγούμενης περιόδου. Η ενσωμάτωση της υστέρησης της 
ζήτησης κρασιού περιορίζει σε κάποιο βαθμό το ύψος της εισοδηματι-
κής ελαστικότητας, η οποία παραμένει στατιστικά σημαντική και αρνητι-
κή στο -0,21, ενώ αρνητική, στατιστικά σημαντική και σημαντικά μειωμέ-
νη είναι στην εν λόγω εξίσωση η (βραχυχρόνια) ελαστικότητα ως προς 
την ιδία τιμή στο -0,71. Σημαντική είναι η διαπίστωση ότι η ενσωμάτω-
ση της υστέρησης της εξαρτημένης μεταβλητής βελτιώνει πολύ την ικα-
νότητα ερμηνείας της ζήτησης κρασιού μέσω του συγκεκριμένου υπο-
δείγματος. Ο θετικός συντελεστής της υστέρησης της ζήτησης κρασιού, 
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ύψους 0,52, είναι στατιστικά σημαντικός, καταδεικνύοντας ότι υπάρχει 
μια μη αμελητέα θετική επίδραση της κατανάλωσης της προηγούμενης 
περιόδου στην κατανάλωση της τρέχουσας περιόδου. Και στην περί-
πτωση του κρασιού, το συγκεκριμένο εύρημα παρέχει ενδείξεις ότι οι 
ποσότητες της κατανάλωσης κρασιού που ζητούνται σε δύο διαδοχικές 
περιόδους συνδέονται και φαίνεται, συνεπώς, να υπάρχει μια σχέση εξα-
κολουθούμενης συνήθειας στην κατανάλωση κρασιού των νοικοκυριών, 
παρόμοια με την περίπτωση της μπίρας. Η σημαντικότητα του εν λόγω 
συντελεστή επιτρέπει τον υπολογισμό (ως διαφορά από τη μονάδα) του 
συντελεστή προσαρμογής στο 0,48, παρέχοντας έτσι την απαραίτητη 
πληροφόρηση ως προς την ταχύτητα προσαρμογής στα δεδομένα της 
ζήτησης σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Σύμφωνα με αυτήν την πληροφόρη-
ση προκύπτει ότι μετά από μια μεταβολή της τιμής του κρασιού, το 48% 
της προσαρμογής πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο τρίμηνο.

Η απόκτηση του στατιστικά σημαντικού συντελεστή της υστέρησης 
της ζήτησης επιτρέπει, ως επόμενο στάδιο, τον υπολογισμό της μα-
κροχρόνιας ελαστικότητας ως προς την ιδία τιμή του (μη σερβιριζόμε-
νου) κρασιού. Μέσω της χρήσης του ως άνω υπολογισθέντα συντελεστή 
προσαρμογής, προκύπτει (ως λόγος του -0,71 ως προς το 0,48) η μα-
κροχρόνια ελαστικότητα ζήτησης κρασιού ως προς την ιδία τιμή που εί-
ναι της τάξεως του -1,48, αρκετά υψηλότερη από τη μονάδα.161 Η μακρο-
χρόνια ελαστικότητα δεν είναι απλά υψηλότερη (σε απόλυτους όρους) 
αλλά διπλάσια από τη βραχυχρόνια ελαστικότητα τιμής της ίδιας εξί-
σωσης, κάτι που συνεπάγεται ότι μια μεταβολή στην τρέχουσα τιμή του 
κρασιού θα έχει τη διπλάσια επίδραση στην κατανάλωση στον μακρο-

161  Για τη στατιστική εξακρίβωση των σχέσεων μεταξύ της βραχυχρόνιας και της μα-
κροχρόνιας ελαστικότητας, αλλά και του ύψους της μακροχρόνιας ελαστικότητας σε 
σχέση με τη μονάδα, διεξάγονται εναλλακτικοί έλεγχοι κατά Wald (για τις μεμονωμένες 
υποθέσεις αλλά και για τον συνδυασμό των υποθέσεων, καθώς και με διαφορετικές 
διατυπώσεις των μη γραμμικών υποθέσεων, εφόσον τα αποτελέσματα των μη γραμμι-
κών ελέγχων κατά Wald δύναται να διαφέρουν ανάλογα με τη μη γραμμική διατύπωση 
των υποθέσεων). Σε όλες τις περιπτώσεις η υπόθεση ότι η μακροχρόνια ελαστικότητα 
ισούται με τη βραχυχρόνια και η υπόθεση ότι η μακροχρόνια είναι ίση με τη μονάδα 
απορρίπτονται στα επίπεδα σημαντικότητας τουλάχιστον του 5% και 10% στη βάση της 
στατιστικής χ2. Επίσης, στη βάση των στατιστικών χ2 και F, με τις εκτιμηθείσες τιμές p 
(p-value) ύψους 0,01 και 0,01, αντίστοιχα, απορρίπτεται η υπόθεση ότι η μακροχρόνια 
ελαστικότητα ισούται με το μηδέν.
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χρόνιο, σε σχέση με τον βραχυχρόνιο, ορίζοντα. Λαμβάνοντας υπόψη 
όλα τα παραπάνω, επικρατέστερο θεωρείται το υπόδειγμα της εξακο-
λουθούμενης συνήθειας.

Κατά αντιστοιχία με την περίπτωση της μπίρας, εφαρμόζεται και για 
το κρασί μια εναλλακτική διαδικασία εκτίμησης στη βάση της ανάλυσης 
συνολοκλήρωσης και του υποδείγματος διόρθωσης σφάλματος. Επιση-
μαίνεται, ξανά, ότι η ανάλυση αυτή προσφέρει μεταξύ άλλων μια δυνα-
τότητα συγκριτικής εκτίμησης των μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων σχέ-
σεων, χωρίς βέβαια να λαμβάνεται ρητά υπόψη το ζήτημα της πιθανής 
ενδογένειας ταυτόχρονα με την εξακολουθούμενη συνήθεια. Αρχικά, δι-
ερευνάται μέσω των κατάλληλων ελέγχων η ύπαρξη συνολοκλήρωσης 
μεταξύ των βασικών μεταβλητών (ζήτηση κρασιού, τιμή κρασιού και ει-
σόδημα σε λογαρίθμους) κατά Engle and Granger (1987) και Phillips and 
Ouliaris (1990). Και στις δύο περιπτώσεις η υπόθεση μη ύπαρξης συνο-
λοκλήρωσης απορρίπτεται με εξαρτημένη μεταβλητή τη ζήτηση. Στη συ-
νέχεια εφαρμόζεται ένα υπόδειγμα συνολοκλήρωσης για την 1η (βλέπε 
Πίνακα 6.5) βασική εξίσωση, όπου η μακροχρόνια σχέση εκτιμάται με τη 
διαδικασία των DOLS. Η προκύπτουσα στατιστικά σημαντική αρνητική 
εισοδηματική ελαστικότητα είναι της τάξεως του -0,53, ενώ η στατιστι-
κά σημαντική αρνητική μακροχρόνια ελαστικότητα ως προς την ιδία τιμή 
εκτιμάται υψηλή στο -2,90. Η εφαρμογή της βραχυχρόνιας σχέσης μέσω 
του υποδείγματος διόρθωσης σφάλματος με τις μεταβλητές σε πρώ-
τες διαφορές και την ενσωμάτωση του όρου διόρθωσης σφάλματος δεν 
οδηγεί σε στατιστικά σημαντικούς συντελεστές για καμία από τις ενσω-
ματωμένες μεταβλητές, ενώ μη στατιστικά σημαντικός εμφανίζεται και 
ο όρος διόρθωσης σφάλματος. Δεδομένου ότι το βραχυχρόνιο υπόδειγ-
μα διόρθωσης σφάλματος δεν είναι συμβατό με τα γενικότερα αποτελέ-
σματα και δεν προσφέρει κάποια επιπρόσθετη πληροφόρηση, αλλά δεν 
είναι έτσι κι αλλιώς άμεσα συγκρίσιμο με αυτό της εξακολουθούμενης 
συνήθειας, από το οποίο προκύπτει και ο υπολογισμός της μακροχρό-
νιας ελαστικότητας, εκτιμάται εναλλακτικά η 4η εξίσωση (βλέπε Πίνακα 
6.5) με τη διαδικασία των πλήρως τροποποιημένων ελαχίστων τετραγώ-
νων (Fully Modified Ordinary Least Squares, FMOLS), εξαιτίας της ύπαρ-
ξης στην εξίσωση της υστέρησης της ζήτησης. Προκύπτει ένας στατι-
στικά σημαντικός αρνητικός συντελεστής για την εισοδηματική ελαστι-
κότητα ύψους -0,15, ένας μη στατιστικά σημαντικός συντελεστής για την 
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ελαστικότητα της ιδίας τιμής και ένας στατιστικά σημαντικός θετικός συ-
ντελεστής ύψους 0,84 για την υστέρηση της ζήτησης. Εφόσον δεν μπο-
ρεί να υπολογιστεί ο συντελεστής προσαρμογής, δεν αποκτάται κάποια 
εκτίμηση για τη μακροχρόνια ελαστικότητα ως προς την ιδία τιμή. Τέ-
λος, με σκοπό τη σύγκριση των αποτελεσμάτων ως προς τις σταυροει-
δείς ελαστικότητες, ελέγχονται (ξεχωριστά) οι σχέσεις συνολοκλήρω-
σης με την ενσωμάτωση των τιμών της μπίρας και των οινοπνευματωδών 
ποτών. Σε όλες τις περιπτώσεις η υπόθεση μη ύπαρξής της δεν γίνεται 
αποδεκτή με τη χρήση των ελέγχων κατά Engle and Granger (1987) και 
Phillips and Ouliaris (1990). Από τις σχετικές (ξεχωριστές) εκτιμήσεις 
των μακροχρόνιων σχέσεων με τη διαδικασία των DOLS προκύπτει ότι 
οι συντελεστές των τιμών της μπίρας και των οινοπνευματωδών ποτών 
δεν είναι στατιστικά σημαντικοί (εκτιμώνται επίσης στις εξισώσεις με την 
τιμή της μπίρας και των οινοπνευματωδών ποτών μια στατιστικά σημα-
ντική αρνητική εισοδηματική ελαστικότητα ύψους -0,51 και -0,61, αντί-
στοιχα, και στατιστικά σημαντική –στο 10%– αρνητική ελαστικότητα ως 
προς την ιδία τιμή ύψους -2,44 και -4,2, αντίστοιχα). Συνεπώς, προκύπτει 
συνολικά ότι, σε κάποιο βαθμό, επιβεβαιώνονται οι εκτιμηθείσες σχέσεις 
του Πίνακα 6.5, κυρίως σε όρους προσήμων, αλλά και σε όρους σχέσε-
ων υποκατάστασης και εξακολουθούμενης συνήθειας. Η μη συμβατότη-
τα κάποιων αποτελεσμάτων με τα βασικά ευρήματα (κυρίως η μη από-
κτηση εναλλακτικών αποτελεσμάτων για τη σύγκριση της βραχυχρόνιας 
και μακροχρόνιας σχέσης ως προς την ιδία τιμή μεταξύ των εφαρμογών), 
καθώς και ορισμένες αποκλίσεις στις τάξεις μεγέθους των συντελεστών 
(και των σχετικών στατιστικών) θεωρείται ότι συνδέονται σε κάποιο βαθ-
μό με τη μεροληψία των σχετικών εκτιμήσεων, εφόσον τόσο στις απλές 
όσο και στην εξίσωση της εξακολουθούμενης συνήθειας δεν λαμβάνε-
ται ρητά υπόψη η ενδογένεια.

Οινοπνευματώδη ποτά

Η παρουσίαση των οικονομετρικών ευρημάτων της παρούσας ενότη-
τας ολοκληρώνεται με την αναφορά στις εκτιμώμενες ελαστικότητες για 
το τρίτο υπό εξέταση αλκοολούχο ποτό που είναι τα (μη σερβιριζόμενα) 
οινοπνευματώδη ποτά. Σύμφωνα με το απλό στατικό υπόδειγμα ζήτησης 
των νοικοκυριών, και η περίπτωση των οινοπνευματωδών ποτών παραλ-
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λάζει σε σχέση με τις άλλες δύο εξεταζόμενες κατηγορίες αλκοολού-
χων ποτών. Πιο συγκεκριμένα, στατιστικά σημαντική,162 θετική και υψη-
λότερη συγκριτικά με τα άλλα προϊόντα, στο 0,60, εκτιμάται η εισοδη-
ματική ελαστικότητα, καταδεικνύοντας μια πιο ισχυρή σχέση μεταξύ της 
ζήτησης οινοπνευματωδών ποτών από τα νοικοκυριά και του εισοδήμα-
τός τους, στην τυπικά αναμενόμενη κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, σε μια 
αύξηση (μείωση) του εισοδήματος κατά 10%, η κατανάλωση (μη σερβι-
ριζόμενων) οινοπνευματωδών ποτών θα αυξηθεί (μειωθεί) κατά 6%. Ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ταυτόχρονα, το εύρημα θετικής, ύψους 
0,53, αλλά μη στατιστικά σημαντικής ελαστικότητας ζήτησης οινοπνευ-
ματωδών ποτών ως προς την ιδία τιμή. Με άλλα λόγια, η απόρριψη της 
στατιστικής της σημαντικότητας, στη βάση του απλού υποδείγματος, 
καταδεικνύει ότι η τιμή δεν διαδραματίζει ρόλο στη διαμόρφωση της ζή-
τησης των νοικοκυριών για (μη σερβιριζόμενα) οινοπνευματώδη ποτά. 

Προχωρώντας στα ευρήματα των εξισώσεων που ενσωματώνουν τις 
τιμές των δύο άλλων προϊόντων της κατηγορίας των αλκοολούχων πο-
τών, εξάγεται χρήσιμη πληροφόρηση για την τυχόν σχέση υποκατάστα-
σης ή συμπληρωματικότητας μεταξύ των (μη σερβιριζόμενων) οινοπνευ-
ματωδών ποτών και της (μη σερβιριζόμενης) μπίρας και του (μη σερβι-
ριζόμενου) κρασιού. Παρατηρείται, αρχικά, ότι δεν προκύπτουν σημα-
ντικές διαφοροποιήσεις ως προς τις εκτιμήσεις του απλού υποδείγμα-
τος για την εισοδηματική ελαστικότητα και την ελαστικότητα ως προς 
την ιδία τιμή. Πιο συγκεκριμένα, στατιστικά σημαντικές, θετικές και υψη-
λότερες σε σχέση με τις εκτιμήσεις των άλλων δύο κατηγοριών αλκοο-
λούχων ποτών, παραμένουν οι εισοδηματικές ελαστικότητες στα υπο-
δείγματα που συμπεριλαμβάνουν επιπροσθέτως την τιμή της μπίρας και 
του κρασιού που είναι της τάξεως του 0,60 και 0,52, αντίστοιχα. Και εδώ, 
φαίνεται ότι μια μεταβολή του εισοδήματος θα οδηγήσει σε μια όχι αμε-
λητέα μεταβολή της κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών προς την 
ίδια κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, θετικές και μη στατιστικά σημαντικές εμφα-
νίζονται και στις δύο αυτές εξισώσεις οι ελαστικότητες των οινοπνευματω-
δών ποτών ως προς την ιδία τιμή (ύψους 0,73 στην εξίσωση με την τιμή της 
μπίρας και 0,48 στην εξίσωση με την τιμή του κρασιού), επιβεβαιώνοντας 

162  Σημειώνεται ότι και στην παρούσα ενότητα ο σχολιασμός θα αφορά στατιστική σημα-
ντικότητα στο επίπεδο του 10% και 5%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6
Ελαστικότητες ζήτησης των νοικοκυριών για την κατηγορία  

των οινοπνευματωδών ποτών

Υπόδειγμα/
εξίσωση 
ζήτησης

Υπό εκτίμηση μέγεθος/Ανεξάρτητες μεταβλητές/Στατιστικές
Τιμή συντελεστή [τιμή p]

Στατιστικές 
εξίσωσης

Εισόδημα Ιδία 
τιμή

Τιμή της 
μπίρας

Τιμή του 
κρασιού

Υστέρηση 
ζήτησης

R2
ad j / ΤΣ1) 

KPSS2)/ JB3)

F-test4)

C-test5)

1η εξίσωση: 
Απλό, στατικό 
υπόδειγμα

0,60
[0,00]

0,53 
[0,15]

- - - 0,36 / 0,12 
0,15 / 0,33

0,01
0,65/0,03/0,59

2η εξίσωση: 
Υπόδειγμα 
με την τιμή  
της μπίρας

0,60
[0,00]

0,73 
[0,12]

-0,96 
[0,19]

- - 0,43 / 0,11
0,15 / 0,13

0,00
0,97/0,03/0,56

3η εξίσωση: 
Υπόδειγμα 
με την τιμή  
του κρασιού

0,52
[0,00]

0,48 
[0,26]

- 0,47 
[0,81]

- 0,36 / 0,11
0,14 / 0,36

0,01
0,53/0,05/0,98

4η εξίσωση: 
Υπόδειγμα 
τμηματικής 
προσαρμογής

0,15
[0,03]

0,07 
[0,50]

- - 0,75 
[0,00]

0,79 / 0,06
0,07 / 0,84

0,00
0,76/0,44/0,53

Σημειώσεις: 1) Τυπικό σφάλμα της εξίσωσης. 2) Έλεγχος στασιμότητας των καταλοίπων των εξισώ-
σεων, όπου παρουσιάζονται οι στατιστικές σύμφωνα με τον έλεγχο στασιμότητας κατά Kwiatkowski, 
Phillips, Schmidt και Shin (1992). Οι συνδεόμενες κριτικές τιμές σε επίπεδο 1%, 5% και 10% είναι 
0,739, 0,463 και 0,347, αντίστοιχα. 3) Δίδεται η πιθανότητα που σχετίζεται με τη στατιστική Jarque-
Bera για την υπόθεση της κανονικότητας. Όλες οι εξισώσεις περιλαμβάνουν και σταθερό όρο. 4) 
Δίδεται η τιμή p (p-value) της στατιστικής F για τον έλεγχο κατά Wald της υπόθεσης ότι όλοι οι συ-
ντελεστές της εξίσωσης είναι ίσοι με το μηδέν, δηλαδή για την από κοινού σημαντικότητά τους. 5) 
Δίδεται η τιμή p (p-value) που προκύπτει από την εφαρμογή του ελέγχου C (orthogonality C-test) για 
την ισχύ (validity) των βοηθητικών μεταβλητών (ελέγχεται εάν είναι ορθογώνιες ως προς τα κατά-
λοιπα, δηλαδή εξωγενείς). Λόγω του αριθμού τους, ελέγχονται χωριστά η ψευδομεταβλητή μαζί με 
τη μεταβλητή για την κατανάλωση των σερβιριζόμενων αλκοολούχων ποτών (πρώτη τιμή p) και οι 
λοιπές μεταβλητές, με (δεύτερη στατιστική) και χωρίς (τρίτη στατιστική) τη μεταβλητή του χρόνου. 
Σημειώνεται ότι οι βοηθητικές μεταβλητές που επιλέγονται στο πρώτο στάδιο των 2SLS, σύμφωνα 
με τα κριτήρια που αναφέρονται στο κείμενο, είναι μια υστέρηση του εισοδήματος, οι υστερήσεις 
(μία στην 1η, τη 2η και την 3η εξίσωση, και δύο στην 4η εξίσωση) της ιδίας τιμής, η μεταβλητή του 
χρόνου, ο πληθωρισμός και η ψευδομεταβλητή για τις μεταβολές των συντελεστών ΕΦΚ στα οινο-
πνευματώδη ποτά του 2010. Συνεπώς, οι πρώτες τρεις εξισώσεις εκτιμώνται με 35 παρατηρήσεις 
και 5 βοηθητικές μεταβλητές, ενώ η 4η εξίσωση με 34 παρατηρήσεις και 6 βοηθητικές μεταβλητές.
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και στις δύο περιπτώσεις το εύρημα του απλού υποδείγματος ότι η τιμή, 
σε αντιδιαστολή με το εισόδημα, δεν αποτελεί προσδιοριστικό παράγο-
ντα της ζήτησης για (μη σερβιριζόμενα) οινοπνευματώδη ποτά.

Παράλληλα, ακόμα μια φορά, τα ευρήματα ως προς τις σταυροει-
δείς ελαστικότητες, δηλαδή αναφορικά με την αντίδραση της ζήτησης 
(μη σερβιριζόμενων) οινοπνευματωδών ποτών των ελληνικών νοικοκυρι-
ών σε μεταβολές των τιμών της (μη σερβιριζόμενης) μπίρας και του (μη 
σερβιριζόμενου) κρασιού, επισημαίνουν την έλλειψη σχέσεων υποκατά-
στασης ή/και συμπληρωματικότητας. Πιο ειδικά, σύμφωνα και με τα δύο 
υποδείγματα, οι τιμές των άλλων εξεταζόμενων προϊόντων της κατηγο-
ρίας των αλκοολούχων ποτών δεν φαίνεται να επιδρούν στην κατανά-
λωση των οινοπνευματωδών ποτών. Αυτό προκύπτει στη βάση τόσο της 
μη στατιστικά σημαντικής σταυροειδούς ελαστικότητας ως προς την 
τιμή της μπίρας (ύψους -0,96), καθώς και της μη στατιστικά σημαντι-
κής σταυροειδούς ελαστικότητας ως προς την τιμή του κρασιού (ύψους 
0,47). Συνεπώς, οι ενδείξεις από τις εκτιμήσεις των εν λόγω υποδειγμά-
των συνηγορούν στο ότι δεν διαπιστώνεται ούτε σε αυτό το τελευταίο 
στάδιο η ύπαρξη σχέσεων υποκατάστασης ή/και συμπληρωματικότητας 
μεταξύ των οινοπνευματωδών ποτών και της μπίρας ή/και του κρασιού. 

Λαμβάνοντας τέλος, υπόψη και την κατανάλωση οινοπνευματωδών 
ποτών των νοικοκυριών της προηγούμενης περιόδου, προκύπτουν ενδια - 
φέρουσες διαφοροποιήσεις στις εκτιμήσεις των βασικών ελαστικοτή-
των. Πιο ειδικά, στη βάση της ανάλυσης της ζήτησης (μη σερβιριζόμε-
νων) οινοπνευματωδών ποτών με ενσωματωμένη την υστέρησή της, πα-
ρατηρείται μια σημαντική μείωση της εισοδηματικής ελαστικότητας στο 
0,15, η οποία παραμένει θετική και στατιστικά σημαντική, περιορίζοντας 
έτσι σε κάποιο βαθμό τον ρόλο του εισοδήματος. Παράλληλα, δεν μετα-
βάλλεται το εύρημα της (θετικής, ύψους 0,07) μη στατιστικά σημαντικής 
ελαστικότητας της ζήτησης οινοπνευματωδών ποτών ως προς την ιδία 
τιμή. Τονίζεται ότι η ενσωμάτωση της υστέρησης της εξαρτημένης με-
ταβλητής φαίνεται να βελτιώνει πολύ την ικανότητα ερμηνείας της ζήτη-
σης οινοπνευματωδών ποτών μέσω του συγκεκριμένου υποδείγματος. 
Επιπλέον, ο στατιστικά σημαντικός θετικός συντελεστής της υστέρη-
σης της ζήτησης οινοπνευματωδών ποτών, ύψους 0,75, καταδεικνύει ότι 
υπάρχει μια μη αμελητέα θετική επίδραση της κατανάλωσης της προ-
ηγούμενης περιόδου στην κατανάλωση της τρέχουσας περιόδου. Ακό-
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μα μια φορά, διαφαίνεται ότι οι ποσότητες της κατανάλωσης που ζητού-
νται σε δύο διαδοχικές περιόδους συνδέονται, επιβεβαιώνοντας και εδώ 
την ύπαρξη μιας σχέσης, αν όχι υποχρεωτικά εθισμού, τουλάχιστον εξα-
κολουθούμενης συνήθειας στην κατανάλωση (μη σερβιριζόμενων) οινο-
πνευματωδών ποτών των νοικοκυριών, σε αντιστοιχία με τις περιπτώσεις 
της μπίρας και του κρασιού. Παρά τη στατιστική σημαντικότητα του εν 
λόγω συντελεστή, δεν καθίσταται, εντούτοις, στην περίπτωση των οινο-
πνευματωδών ποτών εφικτός ο υπολογισμός του συντελεστή προσαρ-
μογής, αλλά ούτε και της αναφοράς στη μακροχρόνια ελαστικότητα της 
ιδίας τιμής, εξαιτίας της μη σημαντικότητας της ελαστικότητας ζήτησης 
ως προς την τιμή. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ως μερικώς 
αποδεκτά υποδείγματα, που παρέχουν σημαντική πληροφόρηση, φαίνε-
ται να επικρατούν το στατικό, αλλά και το τέταρτο που περιλαμβάνει τη 
στατιστικά σημαντική υστέρηση της ζήτησης, δεδομένου ότι δεν διαφέ-
ρουν ως προς το εύρημα της μη στατιστικά σημαντικής ελαστικότητας 
ως προς την ιδία τιμή. 

Όπως και στις περιπτώσεις της μπίρας και του κρασιού, εφαρμόζε-
ται και για τα οινοπνευματώδη ποτά μια εναλλακτική διαδικασία εκτίμη-
σης στη βάση της ανάλυσης συνολοκλήρωσης και του υποδείγματος δι-
όρθωσης σφάλματος. Η ανάλυση αυτή προσφέρει, μεταξύ άλλων, τη δυ-
νατότητα συγκριτικής εκτίμησης των μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων 
σχέσεων, χωρίς βέβαια να λαμβάνεται ρητά υπόψη το ζήτημα της πιθα-
νής ενδογένειας ταυτόχρονα με την εξακολουθούμενη συνήθεια. Αρχικά, 
διερευνάται μέσω των κατάλληλων ελέγχων η ύπαρξη συνολοκλήρωσης 
μεταξύ των βασικών μεταβλητών (ζήτηση οινοπνευματωδών ποτών, τιμή 
οινοπνευματωδών ποτών και εισόδημα σε λογαρίθμους) κατά Engle and 
Granger (1987) και Phillips and Ouliaris (1990). Και στις δύο περιπτώσεις η 
υπόθεση μη ύπαρξης συνολοκλήρωσης απορρίπτεται με εξαρτημένη με-
ταβλητή τη ζήτηση. Στη συνέχεια εφαρμόζεται ένα υπόδειγμα συνολοκλή-
ρωσης για την 1η βασική εξίσωση (βλέπε Πίνακα 6.6), όπου η μακροχρό-
νια σχέση εκτιμάται με τη διαδικασία των DOLS. Η προκύπτουσα στατιστι-
κά σημαντική θετική εισοδηματική ελαστικότητα εκτιμάται στο 0,67, ενώ 
η μακροχρόνια ελαστικότητα ως προς την ιδία τιμή δεν είναι στατιστικά 
σημαντική. Η εφαρμογή της βραχυχρόνιας σχέσης μέσω του υποδείγ-
ματος διόρθωσης σφάλματος με τις μεταβλητές σε πρώτες δια φορές 
και την ενσωμάτωση του όρου διόρθωσης σφάλματος οδηγεί σε έναν 
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μη στατιστικά σημαντικό αρνητικό συντελεστή στις πρώτες δια φορές  
του εισοδήματος, σε μια μη στατιστικά σημαντική βραχυχρόνια ελαστι-
κότητα ως προς την ιδία τιμή, ενώ εκτιμάται ένας αρνητικός και στατι-
στικά σημαντικός όρος διόρθωσης σφάλματος (-0,29). Δεδομένου ότι το 
βραχυχρόνιο υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος δεν προσφέρει επιπρό-
σθετη πληροφόρηση, αλλά δεν είναι έτσι κι αλλιώς άμεσα συγκρίσιμο με 
αυτό της εξακολουθούμενης συνήθειας, από το οποίο προκύπτει και ο 
υπολογισμός της μακροχρόνιας ελαστικότητας, εκτιμάται εναλλακτικά η 
4η εξίσωση (βλέπε Πίνακα 6.6) με τη διαδικασία των πλήρως τροποποι-
ημένων ελαχίστων τετραγώνων (Fully Modified Ordinary Least Squares, 
FMOLS), εξαιτίας της ύπαρξης στην εξίσωση της υστέρησης της ζή-
τησης. Προκύπτει ένας στατιστικά σημαντικός θετικός συντελεστής για 
την εισοδηματική ελαστικότητα ύψους 0,10, ένας μη στατιστικά σημαντι-
κός συντελεστής για την ελαστικότητα της ιδίας τιμής και ένας στατιστι-
κά σημαντικός θετικός συντελεστής ύψους 0,88 για την υστέρηση της 
ζήτησης. Εφόσον δεν μπορεί να υπολογιστεί ο συντελεστής προσαρμο-
γής, δεν αποκτάται κάποια εκτίμηση για τη μακροχρόνια ελαστικότητα 
ως προς την ιδία τιμή. Τέλος, με σκοπό τη σύγκριση των αποτελεσμάτων 
ως προς τις σταυροειδείς ελαστικότητες, ελέγχονται (ξεχωριστά) οι σχέ-
σεις συνολοκλήρωσης με την ενσωμάτωση των τιμών της μπίρας και του 
κρασιού. Σε όλες τις περιπτώσεις η υπόθεση μη ύπαρξής της δεν γίνε-
ται αποδεκτή με τη χρήση των ελέγχων κατά Engle and Granger (1987) 
και Phillips and Ouliaris (1990). Από τις σχετικές (ξεχωριστές) εκτιμήσεις 
των μακροχρόνιων σχέσεων με τη διαδικασία των DOLS προκύπτει ότι οι 
συντελεστές των τιμών της μπίρας και του κρασιού δεν είναι στατιστικά 
σημαντικοί (εκτιμώνται επίσης στις εξισώσεις με την τιμή της μπίρας και 
του κρασιού μια στατιστικά σημαντική θετική εισοδηματική ελαστικότη-
τα ύψους -0,47 και -0,85, αντίστοιχα, και μη στατιστικά σημαντικές ελα-
στικότητες ως προς την ιδία τιμή). Συνεπώς, προκύπτει συνολικά ότι, σε 
κάποιο βαθμό, επιβεβαιώνονται οι εκτιμηθείσες σχέσεις του Πίνακα 6.6, 
κυρίως σε όρους προσήμων, σημαντικότητας, αλλά και σε όρους σχέσε-
ων υποκατάστασης και εξακολουθούμενης συνήθειας. Η μη συμβατότη-
τα κάποιων αποτελεσμάτων με τα βασικά ευρήματα, καθώς και ορισμέ-
νες αποκλίσεις στις τάξεις μεγέθους των συντελεστών (και των σχετικών 
στατιστικών) θεωρείται ότι συνδέονται σε κάποιο βαθμό με τη μερολη-
ψία των σχετικών εκτιμήσεων, εφόσον τόσο στις απλές όσο και στην εξί-
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σωση της εξακολουθούμενης συνήθειας δεν λαμβάνεται ρητά υπόψη η 
ενδογένεια.

6.4.3.3. Σύνοψη αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται μια σύνοψη και ερμηνεία των βα-
σικών ευρημάτων από τις εκτιμήσεις των ελαστικοτήτων ζήτησης ως 
προς τις τιμές και το εισόδημα για τις επιλεγμένες κατηγορίες καπνικών 
προϊόντων και μη σερβιριζόμενων αλκοολούχων ποτών. Η ομαδοποίη-
ση που πραγματοποιείται αφορά τόσο τα βασικά συμπεράσματα αναφο-
ρικά με τις εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες όσο και τα κεντρικά αποτελέ-
σματα των εκτιμήσεων, διαφοροποιώντας μεταξύ των δύο υπό εξέταση 
κατηγοριών προϊόντων στις οποίες εφαρμόζονται ΕΦΚ, και όπου καθί-
σταται αναγκαίο και μεταξύ των επιμέρους καπνικών προϊόντων και αλ-
κοολούχων ποτών. Επίσης, στον βαθμό που η διαφοροποίηση της πα-
ρούσας εργασίας το επιτρέπει και η υφιστάμενη βιβλιογραφία πραγμα-
τεύεται παρόμοιες εμπειρικές εφαρμογές, πραγματοποιούνται συγκρί-
σεις των εκτιμώμενων ελαστικοτήτων με τα αποτελέσματα άλλων εργα-
σιών για την Ελλάδα ή/και για άλλες χώρες.

Αναφορικά με τις μεθόδους που εφαρμόζονται, τα ευρήματα επιβε-
βαιώνουν τις μεθοδολογικές επιλογές για τη διερεύνηση των ελαστικο-
τήτων ζήτησης ως προς τις τιμές και το εισόδημα για τα εξεταζόμενα 
προϊόντα, καταδεικνύοντας μια σημαντική σταθερότητα μεταξύ των δια-
φορετικών υποδειγμάτων που εφαρμόζονται για κάθε κατηγορία, αλλά 
και των εναλλακτικών εκτιμήσεων που πραγματοποιούνται. Ειδικότερα, 
τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι είναι αναγκαία, πέραν της διερεύνη-
σης της απλής σχέσης ζήτησης-τιμών-εισοδήματος: (α) η εξέταση των 
τυχόν σχέσεων υποκατάστασης και συμπληρωματικότητας μεταξύ των 
επιμέρους προϊόντων μιας κατηγορίας, (β) η εστίαση στην πιθανή ισχύ 
της διαχρονικά τμηματικής προσαρμογής της ζήτησης, αλλά και στην 
αναζήτηση σχέσεων εθισμού και του είδους του εθισμού, και (γ) η διε-
ρεύνηση ύπαρξης διαφοροποιήσεων μεταξύ βραχυχρόνιων και μακρο-
χρόνιων ελαστικοτήτων, όπου έμφαση δίδεται στις τιμές. Η χρήση βο-
ηθητικών μεταβλητών για την αντιμετώπιση ζητημάτων ενδογένειας κα-
θιστούν επιπλέον εφικτό να λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, ο ρόλος 
των μεταβολών στις προτιμήσεις, αλλά και των μέτρων πολιτικής που 
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συνδέονται με την επιβολή ΕΦΚ και τους περιορισμούς στη χρήση συ-
γκεκριμένων προϊόντων από τα εξεταζόμενα. Το επιπρόσθετο συμπέρα-
σμα που προκύπτει, ότι η ικανότητα ερμηνείας της ζήτησης των εξετα-
ζόμενων προϊόντων μέσω των εφαρμοζόμενων υποδειγμάτων ποικίλλει 
ανάλογα με το προϊόν, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Στις περιπτώσεις, ειδικό-
τερα, όπου οι τιμές και το εισόδημα, μεταξύ άλλων, δεν ερμηνεύουν ικα-
νοποιητικά τη βραχυχρόνια ζήτηση για τα εκάστοτε υπό εξέταση προϊό-
ντα, είναι σημαντικό να διερευνάται κατά πόσο η συνήθεια της χρήσης 
και ο εθισμός παίζουν έναν σημαντικό ρόλο. Αυτό σαφώς σημαίνει, συ-
νολικά, ότι και άλλοι ποιοτικοί παράγοντες που δεν συνδέονται με τις τι-
μές προσδιορίζουν τη ζήτηση για τα υπό εξέταση καπνικά προϊόντα και 
τα αλκοολούχα ποτά. 

Επίσης, οι διαφοροποιήσεις στα οικονομετρικά ευρήματα των ελα-
στικοτήτων μεταξύ των προϊόντων της κάθε βασικής κατηγορίας αποτε-
λούν σημαντική απόδειξη της αναγκαιότητας διαχωρισμού μεταξύ των 
κατηγοριών και διεξαγωγής διαφορετικών εκτιμήσεων, επιβεβαιώνοντας 
την εν λόγω επιλογή στην παρούσα μελέτη. Προκύπτει, με άλλα λόγια, 
ότι δεν είναι σκόπιμο –και εφόσον σαφώς το επιτρέπει η διαθεσιμότητα 
στατιστικών στοιχείων– να διερευνώνται ως μια συνολική κατηγορία οι 
ελαστικότητες ζήτησης των καπνικών προϊόντων και των αλκοολούχων 
ποτών, δεδομένων των καίριων διαφοροποιήσεων στα μεγέθη, το πρό-
σημο και τη σημαντικότητα των αποκτώμενων ελαστικοτήτων. Το συμπέ-
ρασμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την άσκηση της φορολογικής 
πολιτικής αλλά και την άσκηση πολιτικών για την υγεία. Η επίδραση της 
φορολογικής πολιτικής στη ζήτηση των εξεταζόμενων προϊόντων, για 
παράδειγμα μέσω των τιμών, πρέπει να διερευνάται ξεχωριστά, εστιά-
ζοντας στις ενδείξεις που παρέχονται από τα ευρήματα των ελαστικοτή-
των και δίνοντας έμφαση στον ρόλο που αναλαμβάνει το κάθε ένα προ-
ϊόν εντός της κατηγορίας προϊόντων στην οποία ανήκει, καθώς και στη 
μεταξύ τους σχέση. 

Αναφορικά με τα βασικά αποτελέσματα των εκτιμήσεων, γενικά προ-
κύπτει ότι η ζήτηση των υπό εξέταση προϊόντων σε κάποιες περιπτώσεις 
προσδιορίζεται, ενώ/και σε κάποιες άλλες δεν προσδιορίζεται υποχρεω-
τικά από τα τυπικά αναμενόμενα χαρακτηριστικά ως προς τις τιμές και το 
εισόδημα. Με άλλα λόγια, σε αρκετές περιπτώσεις επιβεβαιώνεται η ανα-
μενόμενη σχέση μεταξύ ζήτησης, από τη μία πλευρά, και τιμής και εισο-
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δήματος, από την άλλη. Παράλληλα, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν επι-
βεβαιώνεται ο αναμενόμενος ρόλος είτε του εισοδήματος είτε των τιμών, 
ενώ σε άλλες περιπτώσεις η ζήτηση δεν φαίνεται να αντιδρά προς την 
αναμενόμενη κατεύθυνση. Ως αποτέλεσμα, δεν καθίσταται πάντοτε εφι-
κτή μία απευθείας σύγκριση του ύψους των εκτιμώμενων ελαστικοτήτων 
μεταξύ των επιμέρους προϊόντων μέσα σε μια κατηγορία. Σε κάθε περί-
πτωση, απαιτούνται και δίδονται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις συγκε-
κριμένες επιμέρους ερμηνείες, οι οποίες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε 
όρους άσκησης της φορολογικής πολιτικής ή/και των πολιτικών για την 
υγεία, στον βαθμό που οι ασκούντες την όποια πολιτική δεν θα πρέπει 
να θεωρούν δεδομένη την αντίδραση της ζήτησης σύμφωνα με τους τυ-
πικούς κανόνες. Ταυτόχρονα, με εξαίρεση τον καπνό που εμφανίζεται 
να υποκαθιστά τα τσιγάρα, δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη άλλων σχέσεων 
υποκατάστασης ή/και συμπληρωματικότητας, ενώ σημαντική είναι η επι-
βεβαίωση ύπαρξης εθισμού στα καπνικά προϊόντα και εξακολουθούμε-
νης συνήθειας στη χρήση στα μη σερβιριζόμενα αλκοολούχα ποτά. 

Ειδικότερα για τα καπνικά προϊόντα που εξετάζονται, δηλαδή τη βασι-
κή κατηγορία των τσιγάρων και την κατηγορία του καπνού, ο κεντρικός 
ρόλος που κατέχουν τα τσιγάρα και η σχέση με τη ζήτηση καπνού επι-
βεβαιώνονται από τα ευρήματα της παρούσας ενότητας. Η κατανάλω-
ση τσιγάρων των ελληνικών νοικοκυριών, σύμφωνα με το επικρατέστερο 
υπόδειγμα, το οποίο καταδεικνύει ανεξαρτησία σε σχέση με την τιμή του 
καπνού, επιδεικνύει: (α) μια πολύ χαμηλότερη της μονάδας ελαστικότη-
τα ως προς το εισόδημα, (β) μια χαμηλότερη της μονάδας, αλλά σημα-
ντική, βραχυχρόνια ελαστικότητα ως προς την ιδία τιμή, (γ) μια υψηλότε-
ρη και ελαφρώς πάνω από το επίπεδο της μονάδας μακροχρόνια ελαστι-
κότητα ως προς την ιδία τιμή, (δ) την προσαρμογή μεταξύ των δύο περι-
όδων να ολοκληρώνεται εντός ενός εξαμήνου περίπου και, τέλος, (ε) την 
ύπαρξη στραμμένου στο παρελθόν εθισμού στην κατανάλωση τσιγάρων 
και, παράλληλα, την έλλειψη ορθολογικής συμπεριφοράς, και άρα αφέ-
λεια στην καταναλωτική συμπεριφορά, αφού αγνοείται ο ρόλος της μελ-
λοντικής κατανάλωσης.

Συμπερασματικά, μικρότερο ρόλο στη διαμόρφωση της ζήτησης τσι-
γάρων αναλαμβάνει το εισόδημα, κάτι που είναι απόλυτα συμβατό με 
την ύπαρξη εθισμού, ο οποίος δεν επιτρέπει ή/και δικαιολογεί μεγάλης 
έκτασης μεταβολές της ζήτησης (είτε στη μία είτε στην άλλη κατεύθυν-
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ση) ως αποτέλεσμα των εισοδηματικών μεταβολών. Βασικό ρόλο στη δια-
μόρφωση της ζήτησης τσιγάρων διαδραματίζει η τιμή, αν και η μεταβο-
λή της ζήτησης βραχυχρόνια δεν είναι του ίδιου ύψους με αυτό της με-
ταβολής της τιμής, συμπέρασμα το οποίο παίζει ρόλο για την επίδρα-
ση στα έσοδα. Σημαντική για τη φορολογική πολιτική είναι η διαπίστω-
ση ότι η προσαρμογή στις μεταβολές των τιμών λαμβάνει χώρα μέσα 
σε δύο περιόδους και, άρα, η όποια βραχυχρόνια επίδραση εξαντλείται 
τότε. Ταυτόχρονα, άκρως καίριο για τη φορολογική πολιτική είναι το ότι 
η προσαρμογή της ζήτησης σε μακροχρόνιο ορίζοντα είναι παρόμοιου, 
και λίγο μεγαλύτερου, ύψους σε σχέση με αυτό της μεταβολής της τι-
μής. Επίσης, σημαντικό για τις πολιτικές της υγείας είναι το εύρημα του 
μυωπικού και μη ορθολογικού εθισμού, που συνεπάγεται ότι τα νοικοκυ-
ριά κατά τη διαμόρφωση της ζήτησης σε μια περίοδο επιδεικνύουν αφέ-
λεια και δεν λαμβάνουν υπόψη την επίδραση της μελλοντικής κατανά-
λωσης τσιγάρων. 

Στον βαθμό που τα αποτελέσματα της παρούσας εμπειρικής εφαρμο-
γής για τις ελαστικότητες ζήτησης τσιγάρων είναι συγκρίσιμα με αυτά 
της σχετικής βιβλιογραφίας για την Ελλάδα και άλλες χώρες,163 συμπερι-
λαμβανομένων και των μετα-αναλύσεων και εργασιών που συνοψίζουν τα 
ευρήματα της βιβλιογραφίας, διαπιστώνεται ότι υπάρχει γενική συμβατό-
τητα των ευρημάτων. Ειδικότερα, τόσο η εκτιμώμενη εισοδηματική ελα-
στικότητα όσο και η ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων ως προς την ιδία 
τιμή σε ευρωπαϊκές χώρες και χώρες υψηλού εισοδήματος εμπίπτουν 
εντός του εύρους των πιο πρόσφατων σχετικών εκτιμήσεων της βιβλι-
ογραφίας που αφορά την Ελλάδα, (βλέπε αναλυτικά την Ενότητα 6.3). 
Επίσης, συμβατό είναι και το εύρημα υψηλότερης (σε απόλυτες τιμές) 
μακροχρόνιας ελαστικότητας ως προς την τιμή, σε σχέση με τη βραχυ-
χρόνια, εξαιτίας και του εθιστικού χαρακτήρα του προϊόντος (Gallet and 
List, 2003), καθιστώντας έτσι τη βραχυχρόνια επίδραση των μεταβολών 
των τιμών περισσότερο ποιοτική παρά ποσοτική (οι μεταβολές των τιμών 

163  Ο βαθμός συγκρισιμότητας συνδέεται και με τη μονάδα αναφοράς, που στην παρού-
σα μελέτη είναι το νοικοκυριό και όχι το άτομο, αλλά και με άλλους κρίσιμους παράγο-
ντες όπως η περίοδος αναφοράς, τα υποκείμενα στατιστικά στοιχεία, οι εφαρμοζόμε-
νες μεθοδολογίες και τα εκτιμώμενα υποδείγματα. Βλέπε αναλυτικά και τις Ενότητες 
6.2 και 6.3. 
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οδηγούν βραχυχρόνια, με άλλα λόγια, λιγότερο σε μια ποσοτικά σημαντι-
κή μεταβολή της καταναλωθείσας ποσότητας και περισσότερο σε μετα-
στροφή σε άλλα προϊόντα κλπ. Βλέπε Stavrinos, 1987). Παράλληλα, συμ-
βαδίζουν με το συμπέρασμα ότι οι (βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες) ελα-
στικότητες ζήτησης τσιγάρων ως προς την τιμή τείνουν να αυξάνονται δι-
αχρονικά, κάτι που σημαίνει ότι η ζήτηση γίνεται περισσότερο ελαστική. 
Όλα αυτά τα ευρήματα μπορεί να συνδέονται, σύμφωνα και με τη βιβλι-
ογραφία, με τις διαχρονικές μειώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα, τις μετα-
βολές των καταναλωτικών προτύπων (Chaloupka and Warner, 2000), τον 
σημαντικό αριθμό διαφορετικών τιμών και ποιοτήτων, αλλά και με τον 
ρόλο που αναλαμβάνει το λαθρεμπόριο τσιγάρων σε εγχώριο και διεθνές 
επίπεδο (βλέπε σχετικά και το Κεφάλαιο 8). 

Σε αντιδιαστολή με τα τσιγάρα, η κατανάλωση καπνού των ελληνικών 
νοικοκυριών, σύμφωνα με τα δύο υποδείγματα που ενσωματώνουν ση-
μαντικούς ερμηνευτικούς παράγοντες, επιδεικνύει: (α) μια πολύ σημα-
ντική στο επίπεδο της μονάδας, αλλά αρνητική, ελαστικότητα ως προς 
το εισόδημα, (β) ασήμαντη βραχυχρόνια ελαστικότητα ως προς την ιδία 
τιμή, (γ) πολύ υψηλή σημαντική σταυροειδή ελαστικότητα ως προς την 
τιμή των τσιγάρων, και (δ) την ύπαρξη στραμμένου στο παρελθόν εθι-
σμού στη ζήτηση καπνού, παράλληλα με την έλλειψη ορθολογικής συ-
μπεριφοράς, και άρα αφέλεια στην καταναλωτική συμπεριφορά, αφού 
αγνοείται ο ρόλος της μελλοντικής κατανάλωσης.

Συνεπώς, κεντρικό αν και αντίστροφο ρόλο στη διαμόρφωση της ζή-
τησης των ελληνικών νοικοκυριών για καπνό κατέχει το εισόδημα, κάτι 
που θα μπορούσε να καταδεικνύει μεγαλύτερη συγκέντρωση της κατα-
νάλωσης καπνού μεταξύ των νοικοκυριών χαμηλών εισοδημάτων (βλέ-
πε και Yurekli and Zhang, 2000). Ασήμαντος εμφανίζεται να είναι ταυ-
τόχρονα ο ρόλος της ιδίας τιμής στη διαμόρφωση της ζήτησης κα-
πνού, εύρημα που επίσης είναι σημαντικό αναφορικά με τη διαμόρφω-
ση της φορολογικής πολιτικής στον καπνό. Η προαναφερόμενη σχέση 
υποκατάστασης των τσιγάρων από τον καπνό, με τα τσιγάρα να κατέ-
χουν τον ρόλο του βασικού καπνικού προϊόντος, έρχεται στο προσκή-
νιο μέσω της ιδιαίτερα σημαντικής επίδρασης της τιμής των τσιγάρων 
στη διαμόρφωση της κατανάλωσης καπνού. Το εύρημα αυτό μοιάζει 
να είναι συμβατό με την ερμηνεία ότι, κατά την εξεταζόμενη περίοδο 
βαθιάς οικονομικής ύφεσης και σημαντικής συρρίκνωσης των εισοδη-
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μάτων, τα νοικοκυριά αναγκάστηκαν να στραφούν σε ένα περισσότερο 
οικονομικό καπνικό προϊόν. Επίσης συμβαδίζει με τη γενικότερη ανα-
φορά, σύμφωνα με έκθεση της ΕΕ,164 ότι ο λεπτοκομμένος καπνός εί-
ναι σε μεγάλο βαθμό υποκατάστατο των τσιγάρων για φορολογικούς 
λόγους. Η ερμηνεία συμβαδίζει και με τα ευρήματα ως προς τον ρόλο 
του εισοδήματος και της ιδίας τιμής, αλλά και με το εύρημα της εθιστι-
κής κατανάλωσης καπνού που βασίζεται στη σχετική επιλογή της αμέ-
σως προηγούμενης περιόδου.165 

Η συγκρισιμότητα των ευρημάτων της παρούσας μελέτης αναφορι-
κά με τις ελαστικότητες ζήτησης για τον καπνό με τα αποτελέσματα από 
τη βιβλιογραφία περιορίζεται ακόμα περισσότερο εξαιτίας του ιδιαίτε-
ρα μικρού αριθμού εργασιών που διαφοροποιούν μεταξύ των κατηγο-
ριών των καπνικών προϊόντων ή/και εξετάζουν τον καπνό. Για την Ελ-
λάδα δεν υπάρχουν σχετικές εμπειρικές αναφορές στην πρόσφατη βι-
βλιογραφία, η οποία εστιάζει στα τσιγάρα. Ενδεικτικά αναφέρεται, στο 
σημείο αυτό, το αντίστοιχο εύρημα του ΙΟΒΕ (2016), αναφορικά με μια 
αντίστροφη σχέση μεταξύ εισοδήματος και ζήτησης λεπτοκομμένου κα-
πνού, το οποίο, όπως επισημαίνεται, δεν είναι, εντούτοις, στατιστικά ση-
μαντικό. Αξίζει, συμπληρωματικά, να αναφερθεί ότι στη διεθνή βιβλιο-
γραφία επισημαίνεται ότι η εισοδηματική ελαστικότητα δύναται να δια-
φοροποιείται μεταξύ των καπνικών προϊόντων και ο καπνός δεν αποκλεί-
εται να αποτελεί κατώτατο αγαθό (Laffer, 2014). Σε μεμονωμένες περι-
πτώσεις παρουσιάζονται ευρήματα αρνητικών εισοδηματικών ελαστικο-
τήτων (βλέπε π.χ. τους Nguyen et al. (2012) και τα αποτελέσματα για τη 
Φινλανδία και την Ολλανδία, όπου προκύπτουν αρνητικές ελαστικότητες 
εισοδήματος για τον καπνό για πίπα και στριφτό τσιγάρο, αλλά και τους 
Tait et al. (2013) αναφορικά με το παρόμοιο εύρημα για το στριφτό τσι-
γάρο στην περίπτωση της Νέας Ζηλανδίας).

164  «Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σχετικά με την Οδηγία 2011/64/ΕΕ για 
τη διάρθρωση και τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζο-
νται στα βιομηχανοποιημένα καπνά» Βρυξέλλες, 12/01/2018 <https://ec.europa.eu/ 
taxation_customs/sites/taxation/files/report_excise_duty_manufactured_tobacco_ 
12012018_el.pdf>.
165  Βεβαίως είναι συμβατό και με την αντίστροφη, ως προς την κατεύθυνση, πορεία της 
κατανάλωσης καπνού και τσιγάρων κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Βλέπε την Ενότητα 
6.4.2.2 των δεδομένων. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/report_excise_duty_manufactured_tobacco_12012018_el.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/report_excise_duty_manufactured_tobacco_12012018_el.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/report_excise_duty_manufactured_tobacco_12012018_el.pdf
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Αναφορικά με τα ευρήματα για τα μη σερβιριζόμενα αλκοολούχα 
ποτά που εξετάζονται, μόνο η ζήτηση μπίρας των νοικοκυριών φαίνεται 
να χαρακτηρίζεται από τις τυπικά αναμενόμενες ελαστικότητες ως προς 
τη σημαντικότητα και τα πρόσημα. Ειδικότερα, συνδυάζοντας τα δύο με-
ρικώς αποδεκτά υποδείγματα, τα οποία δεν καταδεικνύουν κανενός εί-
δους σχέσεις υποκατάστασης ή συμπληρωματικότητας μεταξύ μπίρας 
και κρασιού ή οινοπνευματωδών ποτών, προκύπτει: (α) μια σχεδόν αμε-
λητέα ή/και μη σημαντική ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα, 
(β) μια ιδιαίτερα χαμηλή σε σχέση με τη μονάδα βραχυχρόνια ελαστικό-
τητα ως προς την ιδία τιμή, (γ) μια υψηλότερη αλλά και πάλι ιδιαίτερα 
χαμηλή σε σχέση με τη μονάδα μακροχρόνια ελαστικότητα ως προς την 
ιδία τιμή, (δ) η προσαρμογή της κατανάλωσης μεταξύ των δύο περιόδων 
να ολοκληρώνεται εντός ενός εξαμήνου περίπου και, τέλος, (ε) η ύπαρ-
ξη εξακολουθούμενης συνήθειας στην κατανάλωση μπίρας. 

Συμπερασματικά, αμελητέο ρόλο στη διαμόρφωση της ζήτησης μη 
σερβιριζόμενης μπίρας φαίνεται να κατέχει το εισόδημα, κάτι που μοιά-
ζει να συμβαδίζει με τη φύση του προϊόντος της μπίρας και την αναλο-
γικά περιορισμένη συνδεόμενη δαπάνη, συγκριτικά με τα άλλα εξεταζό-
μενα αλκοολούχα ποτά. Κάποιο ρόλο στη διαμόρφωση της ζήτησης μπί-
ρας φαίνεται να διαδραματίζει η τιμή, αν και η μεταβολή της ζήτησης 
βραχυχρόνια μακράν δεν είναι του ίδιου ύψους με αυτό της μεταβολής 
της τιμής. Το συμπέρασμα αυτό που καθιστά τη ζήτηση της μπίρας ως 
προς την ιδία τιμή πολύ ανελαστική, έχει σημασία για την εφαρμογή της 
φορολογικής πολιτικής και παίζει ρόλο ως προς τις επιδράσεις μεταβο-
λών των τιμών στα έσοδα. Σημαντική για τη φορολογική πολιτική μπο-
ρεί να είναι, ταυτόχρονα, η διαπίστωση ότι η προσαρμογή στις μεταβο-
λές των τιμών λαμβάνει χώρα σχεδόν μέσα σε δύο περιόδους. Εντός του 
χρονικού αυτού διαστήματος εξαντλείται η όποια βραχυχρόνια επίδρα-
ση των μεταβολών, όπου υπενθυμίζεται ότι, στην περίπτωση της μη σερ-
βιριζόμενης μπίρας, η προσαρμογή της ζήτησης σε μακροχρόνιο ορίζο-
ντα είναι και πάλι πολύ περιορισμένη σε σχέση με το ύψος της μεταβο-
λής της τιμής. 

Στοιχεία διαφοροποίησης κυρίως ως προς το πρόσημο της εισοδη-
ματικής ελαστικότητας και το ύψος της ελαστικότητας ως προς την ιδία 
τιμή χαρακτηρίζουν, συγκριτικά με τη μπίρα, τη ζήτηση κρασιού των νοι-
κοκυριών. Πιο αναλυτικά, στη βάση του επικρατέστερου υποδείγματος, 
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το οποίο δεν καταδεικνύει σχέσεις υποκατάστασης ή συμπληρωματικό-
τητας μεταξύ κρασιού και μπίρας ή οινοπνευματωδών ποτών, προκύπτει: 
(α) μια αρκετά χαμηλότερη της μονάδας αλλά αρνητική ελαστικότητα ζή-
τησης ως προς το εισόδημα, (β) μια αρκετά υψηλή, συγκριτικά και με την 
περίπτωση της μπίρας, αν και πάλι χαμηλότερη της μονάδας, βραχυχρό-
νια ελαστικότητα ως προς την ιδία τιμή, (γ) μια υψηλότερη από τη βραχυ-
χρόνια και αρκετά υψηλότερη σε σχέση με τη μονάδα μακροχρόνια ελα-
στικότητα ως προς την ιδία τιμή, (δ) η προσαρμογή της κατανάλωσης με-
ταξύ των δύο περιόδων να ολοκληρώνεται εντός ενός εξαμήνου περίπου 
και στην περίπτωση της ζήτησης κρασιού και, τέλος, (ε) η ύπαρξη εξακο-
λουθούμενης συνήθειας και στην κατανάλωση κρασιού. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αντίστροφο από τον κατά βάση αναμε-
νόμενο ρόλο στη διαμόρφωση της ζήτησης μη σερβιριζόμενου κρασιού 
φαίνεται να κατέχει το εισόδημα. Μια τέτοια σχέση θα μπορούσε να ση-
ματοδοτεί κυρίως τη στροφή προς το μη σερβιριζόμενο (και συγκριτικά 
φθηνότερο) κρασί και την κατανάλωση αυτού στο σπίτι κατά τη διάρκεια 
της περιόδου οικονομικής ύφεσης, ως εναλλακτικής σε σχέση με άλλα 
αλκοολούχα ποτά και, πιθανώς, ως προς την κατανάλωση σερβιριζόμε-
νου κρασιού (δηλαδή ενδέχεται να υπάρχει μια σχέση υποκατάστασης 
μεταξύ σερβιριζόμενου και μη σερβιριζόμενου κρασιού), η οποία δυστυ-
χώς δεν είναι δυνατόν να διερευνηθεί στην ίδια βάση λόγω μη διαθεσι-
μότητας στοιχείων.166 Μια πρόσθετη πιθανή ερμηνεία της αρνητικής ει-
σοδηματικής ελαστικότητας μη σερβιριζόμενου κρασιού για την Ελλά-
δα θα μπορούσε να είναι η στροφή των καταναλωτών σε φθηνότερα (χα-
μηλότερης ποιότητας) κρασιά κατά την περίοδο της κρίσης, με αποτέ-
λεσμα (μεταξύ άλλων) την αύξηση της συνολικής κατανάλωσης. Εάν το 
μερίδιο των φθηνών κρασιών υπερέχει, αυτό θα μπορούσε να έχει ως 
αποτέλεσμα και την αρνητική εισοδηματική ελαστικότητα του (μη σερ-
βιριζόμενου) κρασιού. Το εύρημα της αρνητικής εισοδηματικής ελαστι-

166  Η εξήγηση θα ήταν συμβατή με την πορεία της κατανάλωσης κρασιού κατά την εξε-
ταζόμενη περίοδο. Βλέπε την Ενότητα 6.4.2.2 των δεδομένων. Επίσης θα μπορούσε να 
αποτελεί εναλλακτική και της κατανάλωσης άλλων σερβιριζόμενων αλκοολούχων ποτών. 
Αξίζει να επισημανθεί ότι η κατανάλωση από τα νοικοκυριά σερβιριζόμενων αλκοολού-
χων ποτών σε μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία που χρησιμοποιείται στην παρούσα μελέ-
τη καταγράφει μια σταθερά πτωτική πορεία κατά την εξεταζόμενη περίοδο. 
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κότητας, αν και τυπικά μη αναμενόμενο, είναι σε συμφωνία με τμήμα 
της σχετικής εμπειρικής βιβλιογραφίας που εντοπίζει αρνητική εισοδη-
ματική ελαστικότητα για το κρασί ή συγκεκριμένες κατηγορίες αυτού.167 
Σύμφωνα με τους Ornstein and Levy (1983), για παράδειγμα, καθώς το 
διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται, αναμένεται να μειώνεται η κατανάλωση 
φθηνού κρασιού και να αυξάνεται η κατανάλωση ακριβού κρασιού, και 
αντίστροφα, με συνέπεια μια αρνητική εισοδηματική ελαστικότητα του 
φθηνού κρασιού. Επιπλέον, σύμφωνα με τους Thach and Cuellar (2007) 
η εισοδηματική ελαστικότητα του λευκού ισπανικού κρασιού στις ΗΠΑ 
είναι αρνητική, ενώ η εισοδηματική ελαστικότητα του κόκκινου ισπανι-
κού κρασιού στις ΗΠΑ είναι θετική και στατιστικά ασήμαντη. Αυτό πρα-
κτικά σημαίνει ότι οι Αμερικανοί θεωρούν το λευκό ισπανικό κρασί ως 
κατώτερο αγαθό, το οποίο είναι λογικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές 
του 95% των κρασιών αυτών κυμαίνονται μεταξύ $3-$10. Αρνητική ει-
σοδηματική ελαστικότητα για το κρασί βρίσκει και ο Troncoso-Valverde 
(2004) για τη Χιλή. Μια πιθανή ερμηνεία που προτείνει ο συγγραφέας εί-
ναι ότι οι καταναλωτές κρασιού έγιναν πιο απαιτητικοί ως προς την ποι-
ότητα του κρασιού, καταναλώνοντας μικρότερες ποσότητες. Επισημαί-
νει, επίσης, ότι η συνολική κατανάλωση κρασιού εξηγείται κυρίως από 
το κρασί χαμηλής ποιότητας και δεν προκαλεί έκπληξη η αρνητική εισο-
δηματική ελαστικότητα, όταν εξετάζεται η συνολική κατανάλωση κρα-
σιού. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, εάν υπήρχαν τα διαθέσιμα δεδομέ-
να σχετικά με την κατανάλωση κρασιού ανά κατηγορία θα αναμενόταν 
θετική εισοδηματική ελαστικότητα για την κατανάλωση κρασιού υψηλής 
ποιότητας. Πιο βασικό ρόλο, σε σχέση με τη μπίρα, διαδραματίζει βρα-
χυχρόνια η τιμή του κρασιού, όπου η μεταβολή της ζήτησης αντιπροσω-
πεύει σε σημαντικό, αν και όχι απόλυτο βαθμό, το ύψος της μεταβολής 
της τιμής. Το συμπέρασμα αυτό που καθιστά τη ζήτηση του κρασιού ως 
προς την ιδία τιμή συγκριτικά πιο ελαστική, παίζει ρόλο στην εφαρμο-
γή της φορολογικής πολιτικής και έχει σημασία ως προς τις επιδράσεις 
μεταβολών των τιμών στα έσοδα. Υπενθυμίζεται ότι η επιβολή ΕΦΚ στο 
κρασί υπήρξε πολύ πρόσφατη και η χρησιμότητά της σε επίπεδο ενίσχυ-

167  Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό ότι τα διαθέσιμα δεδομένα κατανάλωσης (σε ποσό-
τητα) κρασιού αφορούν το σύνολο των κατηγοριών μη σερβιριζόμενου κρασιού (ακριβό/
φθηνό, κόκκινο/λευκό, εγχώριο/εισαγωγής).
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σης των συνολικών εσόδων από ΕΦΚ μένει να διαπιστωθεί.168 Σε αυτό το 
πλαίσιο θεώρησης, ακόμα πιο σημαντικό ρόλο για τη φορολογική πολιτι-
κή φαίνεται να αναλαμβάνει η διαπίστωση ότι η προσαρμογή στις μετα-
βολές των τιμών λαμβάνει χώρα σχεδόν μέσα σε δύο περιόδους. Συνε-
πώς, η όποια βραχυχρόνια επίδραση των μεταβολών στις τιμές εξαντλεί-
ται σχεδόν μέσα σε ένα εξάμηνο, όπου ταυτόχρονα η προσαρμογή της 
ζήτησης σε μακροχρόνιο ορίζοντα αντανακλά σε έναν πολύ μεγαλύτερο 
βαθμό το ύψος της μεταβολής της τιμής. 

Και στην περίπτωση της ζήτησης της τελευταίας από τις εξεταζόμε-
νες κατηγορίες αλκοολούχων ποτών, των μη σερβιριζόμενων οινοπνευ-
ματωδών ποτών, προκύπτουν ενδιαφέροντα σημεία διαφοροποίησης 
συγκριτικά με τη ζήτηση μπίρας και κρασιού των νοικοκυριών. Το πιο 
βασικό αφορά τη διαπίστωση έλλειψης σύνδεσης μεταξύ της τιμής και 
της ζήτησης οινοπνευματωδών ποτών. Πιο ειδικά, σύμφωνα με τα δύο 
υποδείγματα που ενσωματώνουν σημαντικούς ερμηνευτικούς παράγο-
ντες εκτός της τιμής, τα οποία και δεν καταδεικνύουν την ύπαρξη σχέσε-
ων υποκατάστασης ή συμπληρωματικότητας μεταξύ οινοπνευματωδών 
ποτών και μπίρας ή κρασιού, προκύπτει: (α) μια θετική και χαμηλότερη 
της μονάδας ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα, το ύψος της 
οποίας αποκλίνει σημαντικά μεταξύ των δύο υποδειγμάτων, (β) μια ασή-
μαντη βραχυχρόνια ελαστικότητα ως προς την ιδία τιμή, και (γ) η ύπαρ-
ξη εξακολουθούμενης συνήθειας και στην κατανάλωση μη σερβιριζόμε-
νων οινοπνευματωδών ποτών. Αναφορικά με το εύρημα της απουσίας 
σύνδεσης μεταξύ της τιμής και της ζήτησης οινοπνευματωδών ποτών, 
δηλαδή της ασήμαντης βραχυχρόνιας ελαστικότητας ως προς την ιδία 
τιμή, θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν στη σχετική εμπειρική βιβλι-
ογραφία και άλλα ευρήματα στατιστικά μη σημαντικής ελαστικότητας 
ως προς την ιδία τιμή για τα οινοπνευματώδη ποτά. Για παράδειγμα, τα 
εμπειρικά ευρήματα των Johnson et al. (1992) αναφορικά με την ελαστι-
κότητα ζήτησης όλων των κατηγοριών αλκοολούχων ποτών στις επαρχί-
ες του Καναδά την περίοδο 1956-1983 δεν επιβεβαιώνουν ότι η κατανά-

168  Ενδεικτικά αναφέρεται πρόσφατη (30/1/2018) επισήμανση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων ως προς την πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει τον εν 
λόγω φόρο, εφόσον, μεταξύ άλλων, δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα έσοδα. <https://
www.ellinikigeorgia.gr/efk-sto-krasi-oi-uposxeseis-gia-katargisi-tou-sunexizontai/>.

https://www.ellinikigeorgia.gr/efk-sto-krasi-oi-uposxeseis-gia-katargisi-tou-sunexizontai/
https://www.ellinikigeorgia.gr/efk-sto-krasi-oi-uposxeseis-gia-katargisi-tou-sunexizontai/
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λωση οινοπνευματωδών ποτών επηρεάζεται από την τιμή μακροχρόνια. 
Σε κάποιες περιπτώσεις επαρχιών δεν εντοπίζεται στατιστικά σημαντική 
σχέση τιμής και κατανάλωσης οινoπνευματωδών ποτών ούτε βραχυχρό-
νια. Επίσης, οι Zhang and Casswell (1999) εντόπισαν θετική και στατιστι-
κά μη σημαντική επίδραση της (πραγματικής) τιμής στην κατανάλωση 
οινoπνευματωδών ποτών στη Νέα Ζηλανδία την περίοδο 1984-1996, ενώ 
σε αντίστοιχα ευρήματα κατέληξε και ο Nelson (2003) για τις ΗΠΑ την 
περίοδο 1982-1997. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η διαθέσιμη βιβλιογραφία 
δεν παρέχει κάποια ερμηνεία για τα ευρήματα αυτά. Πιο συνολικά, τα 
ευρήματα της παρούσας μελέτης για την ελαστικότητα ζήτησης των οι-
νοπνευματωδών ποτών ως προς την τιμή και το εισόδημα πρακτικά κα-
ταδεικνύουν ότι η μη σερβιριζόμενη κατανάλωση οινοπνευματωδών πο-
τών δεν επηρεάστηκε από τις μεταβολές της τιμής κατά την εξεταζόμε-
νη περίοδο, αλλά μόνο από το εισόδημα. Μια πιθανή ερμηνεία του ευρή-
ματος αυτού ενδέχεται να σχετίζεται με το γεγονός ότι η ανάλυση εστι-
άζει, λόγω διαθεσιμότητας δεδομένων, στην κατανάλωση μη σερβιρι-
ζόμενων οινοπευματωδών ποτών.169 Συνεπώς, θα μπορούσε να αποδο-
θεί σε παράγοντες όπως είναι το επίπεδο της αρχικής τους τιμής, το μέ-
γεθος μιας μεταβολής της τιμής σε σχέση με την αρχική και οι πιθανές 
προτιμήσεις και χρήσεις των οινοπνευματωδών ποτών που αγοράζουν 
τα νοικοκυριά για να τα καταναλώσουν ή να τα προσφέρουν. 

Συμπερασματικά, διαφαίνεται ότι στη διαμόρφωση της ζήτησης μη 
σερβιριζόμενων οινοπνευματωδών ποτών των νοικοκυριών σημασία έχει 
μόνο το εισόδημα και όχι η τιμή. Λαμβάνοντας υπόψη, επίσης, την προ-
κύπτουσα σημασία της κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών της προ-
ηγούμενης περιόδου, η οποία φαίνεται να οδηγεί στον περιορισμό της 
επίδρασης των μεταβολών του εισοδήματος, τα ευρήματα μπορεί να 
θεωρηθεί ότι συμβαδίζουν με τη φύση του προϊόντος και την αναλογι-
κά υψηλότερη συνδεόμενη δαπάνη, συγκριτικά με τα άλλα εξεταζόμενα 
αλκοολούχα ποτά. Εφόσον τα οινοπνευματώδη ποτά αποτελούν μια επι-
λογή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από τα νοικοκυριά, συμβατή με 
τους εισοδηματικούς τους περιορισμούς, και αφού η κατανάλωσή τους 
λειτουργεί συμπληρωματικά μεταξύ δύο συνεχόμενων χρονικών περιό-

169  Η πλειονότητα της διαθέσιμης βιβλιογραφίας εξετάζει, βέβαια, τη συνολική κατανά-
λωση οινοπνευματωδών ποτών.
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δων, οι μεταβολές των τιμών τους δεν δρουν αποτρεπτικά (ή ενισχυτι-
κά) ως προς τη συνδεόμενη ζήτηση. Το εύρημα αυτό για την εξεταζό-
μενη χρονική περίοδο μπορεί να διαδραματίσει σαφώς σημαντικό ρόλο 
αναφορικά με τις επιλογές της φορολογικής πολιτικής και να προσφέρει 
ενδείξεις ως προς τις επιδράσεις στα σχετιζόμενα φορολογικά έσοδα. 

Επιχειρώντας μια γενική σύγκριση των ευρημάτων της παρούσας 
ενότητας, αναφορικά με τις ελαστικότητες ζήτησης, με τα σχετικά απο-
τελέσματα της πιο πρόσφατης εμπειρικής βιβλιογραφίας που διαφορο-
ποιεί μεταξύ των τριών βασικών κατηγοριών αλκοολούχων ποτών, προ-
κύπτουν ομοιότητες και διαφορές.170 Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη βι-
βλιογραφία για την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη και δεν υπάρ-
χουν εργασίες που πραγματεύονται ξεχωριστά τις τρεις κατηγορίες των 
αλκοολούχων ποτών.171 Χρήσιμες για την εξαγωγή κάποιων βασικών συ-
μπερασμάτων είναι οι μετα-αναλύσεις και οι εργασίες που συνοψίζουν 
τα βιβλιογραφικά ευρήματα. Εκεί, διαπιστώνεται η σημαντική ευαισθη-
σία των εκτιμήσεων των ελαστικοτήτων ως προς τον προσδιορισμό της 
ζήτησης, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται και τις μεθόδους εκτίμη-
σης (βλέπε Gallet, 2007), ενώ καταγράφεται το συνολικά μεγάλο εύρος 
των διαφοροποιήσεων (βλέπε Fogarty, 2010). Το εύρημα ότι η ζήτηση 
μπίρας είναι η λιγότερο ελαστική ως προς την τιμή σε σχέση με τις άλ-
λες κατηγορίες αλκοολούχων ποτών (βλέπε, για παράδειγμα, Meng et 
al., 2014) τείνει να συμβαδίζει με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέ-
της. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τη διαπίστωση συνολικά χαμηλότερης 
εισοδηματικής ελαστικότητας στην περίπτωση της μπίρας. Παράλληλα, 
τα ευρήματα της αρνητικής εισοδηματικής ελαστικότητας για το κρασί 
και της μη σημαντικής ελαστικότητας ζήτησης ως προς την ιδία τιμή για 
τα οινοπνευματώδη ποτά διαφοροποιούνται σημαντικά από αυτά της βι-
βλιογραφίας. Εντούτοις, ειδικές περιπτώσεις και σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις απαντώνται και σε άλλες εργασίες, όπως για παράδειγμα τα 
ευρήματα μη σημαντικής ελαστικότητας τιμής και εισοδήματος για την 

170  Για την αναλυτική παρουσίαση, βλέπε Ενότητα 6.3. 
171  Για παράδειγμα, στην εργασία των Leppänen et al. (2001), που ενσωματώνει και την 
Ελλάδα, εκτιμάται το σύνολο της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών, όπως και στην ερ-
γασία του ΙΟΒΕ (2013) για την Ελλάδα όπου η αναφορά είναι, μεταξύ άλλων, στο σύνολο 
των μη σερβιριζόμενων αλκοολούχων ποτών.
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μπίρα (Ogwang and Cho (2009) για τον Καναδά) ή και υψηλότερης ελα-
στικότητας τιμής για την μπίρα σε σχέση με τα άλλα εξεταζόμενα αλκο-
ολούχα ποτά (Gruenewald et al. (2006) για τη Σουηδία). Μικτές, και συ-
νεπώς όχι σαφείς, εμφανίζονται να είναι επίσης οι ενδείξεις σχετικά με 
την υποκατάσταση και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των κατηγοριών 
(Meng et al., 2014). 

Καταλήγοντας, είναι σαφές και πρέπει να τονιστεί ότι η αξιολόγη-
ση όλων των ως άνω αποτελεσμάτων και ερμηνειών πρέπει να λαμβά-
νει υπόψη την ορισμένη περίοδο αναφοράς της εμπειρικής εφαρμογής 
και το γεγονός ότι γίνεται χρήση μιας συγκεκριμένης βάσης δεδομένων. 
Η επέκταση της χρονικής περιόδου αναφοράς και η χρήση εναλλακτι-
κών βάσεων δεδομένων αποτελούν άκρως απαραίτητες δράσεις για την 
εξαγωγή συγκριτικών αποτελεσμάτων, με στόχο τη βελτίωση της βά-
σης πληροφόρησης για την άσκηση της όποιας πολιτικής για τους φό-
ρους ή/και για την υγεία. Συνολικά, η διαδικασία εκτίμησης των ελαστι-
κοτήτων ζήτησης των καπνικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών 
ως προς τις τιμές και το εισόδημα δεν πρέπει να είναι στατική, αλλά να 
αποτελεί μια δυναμική άσκηση που πρέπει να υπόκειται σε τακτική επα-
νεξέταση και τυχόν απαραίτητη ενδιάμεση αναθεώρηση. Επίσης, η τε-
λική αξιολόγηση των ελαστικοτήτων πρέπει να συμπεριλαμβάνει και άλ-
λες διαστάσεις (όπως ο πιθανός ρόλος του λαθρεμπορίου, η πιθανώς 
διαχρονικά μεταβαλλόμενη προσιτότητα των προϊόντων, συμπεριφορι-
κοί παράγοντες που επιδρούν στη ζήτηση κλπ.) που δύνανται να επηρε-
άζουν τις εκτιμήσεις προς μία ή και άλλες κατευθύνσεις (βλέπε σχετικά 
και Κεφάλαιο 8). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ  
ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΦΚ  

ΣΤΑ ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

7.1. Εισαγωγή

Κατά την πιο πρόσφατη περίοδο, η εμπειρική εκτίμηση της ευαισθη-
σίας –ελαστικότητας ή/και τάσης μεταβολής– των φορολογικών εσό-
δων, δηλαδή της σχέσης αντίδρασης των φορολογικών εσόδων σε με-
ταβολές βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, αποκτά όλο και μεγαλύ-
τερο ενδιαφέρον και σημασία για τρεις βασικούς λόγους με καθαρά δη-
μοσιονομικό υπόβαθρο (Koester and Priesmeier, 2012· Havranek et al., 
2016· Boschi and d’Addona, 2017). Ο ένας είναι γενικότερος και αφορά 
τη διαδικασία πρόβλεψης των φορολογικών εσόδων,172 η οποία αποτελεί 
τμήμα της κατάρτισης των Κρατικών Προϋπολογισμών. Όπως για όλες 
τις οικονομίες, και για την Ελλάδα, η όσο το δυνατόν καλύτερη προ-
σέγγιση του ύψους της ευαισθησίας των εσόδων σε μεταβολές των μα-
κροοικονομικών μεταβλητών θα οδηγήσει αρχικά σε καλύτερες προβλέ-
ψεις και συνεπώς σε τελικά χαμηλότερες αποκλίσεις,173 περιορίζοντας 

172  Και οι Creedy and Sanz-Sanz (2010) αναφέρονται στην προφανή σημασία της ελα-
στικότητας των φορολογικών εσόδων για την κατάρτιση των φορολογικών προβλέψεων. 
Στην εργασία τους καταρτίζουν αναλυτικές εξισώσεις για την ελαστικότητα των εσόδων 
πολύπλοκων συστημάτων φορολογίας εισοδήματος (σε μεμονωμένη και συνολική βάση) 
για την Ισπανία με τη χρήση διαστρωματικών στοιχείων με στόχο την εκτίμηση των σχε-
τικών ελαστικοτήτων.
173  Ενδεικτικά αναφέρεται στο σημείο αυτό η εργασία των Hannon et al. (2016) που εστιάζει 
στην ανάλυση των σφαλμάτων πρόβλεψης των φορολογικών εσόδων στην Ιρλανδία μέσω 
της διάσπασης των σφαλμάτων σε κατηγορίες. Η ανάλυση αναδεικνύει ότι η προβλεπτική 
επίδοση μπορεί να βελτιωθεί μέσω τυπικών επαναθεωρήσεων συγκεκριμένων διαδικασιών 
και υποθέσεων, με αναφορά και στις υποκείμενες υποθέσεις αναφορικά με την απόκριση 
των εσόδων σε μεταβολές του βασικού μακροοικονομικού μεγέθους, δηλαδή αναφορικά 
με την ελαστικότητα των εσόδων. Η εργασία αναφέρεται και στην κατηγορία των ΕΦΚ, 
όπου ως σχετικό μακροοικονομικό μέγεθος δίδεται η ονομαστική ατομική κατανάλωση. 
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την ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων (Sancak et al., 2010). Ο δεύτε-
ρος λόγος έγκειται στο ότι τα μεγέθη αυτά αποτελούν αναγκαίο κομμάτι 
για τον υπολογισμό των κυκλικά διορθωμένων/προσαρμοσμένων δημο-
σιονομικών ισοζυγίων, με στόχο τον διαχωρισμό τους σε ένα κυκλικό και 
ένα διαρθρωτικό κομμάτι. Τα διορθωμένα ως προς τις κυκλικές επιδρά-
σεις ισοζύγια (αποκαλούμενα και διαρθρωτικά ισοζύγια) κατέχουν πλέον 
κεντρική θέση στο αναθεωρημένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη δημοσιονο-
μική επιτήρηση, ως δείκτης κλειδί μετά τη μεταρρύθμιση του 2005 του 
Συμφώνου για τη Σταθερότητα και την Ανάπτυξη (ΣΣΑ). Ειδικότερα, είναι 
πλέον ο βασικός δείκτης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των 
μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων σε επίπεδο μεμονωμένων χω-
ρών υπό το ‘προληπτικό σκέλος’ του ΣΣΑ και της δημοσιονομικής προ-
σαρμογής που επιβάλλεται σε κράτη-μέλη σε θέση υπερβολικού ελλείμ-
ματος (Mourre et al., 2013), θέση στην οποία βρέθηκε η Ελλάδα174 (βλέπε 
σχετικά και την Ενότητα 3.4 του Παραρτήματος Δ). Συνεπώς, ιδιαίτερη 
κρισιμότητα αποκτά για την Ελλάδα ο ρόλος κλειδί της ευαισθησίας των 
εσόδων στο πλαίσιο της δημοσιονομικής επιτήρησης ως κράτος-μέλος 
της ΕΕ. Ο τρίτος λόγος αφορά τη θεμελιώδη σύνδεση του υπολογισμού 
των φορολογικών πολλαπλασιαστών με τις ελαστικότητες των φορολο-
γικών εσόδων (Mertens and Ravn, 2014). Με τους φορολογικούς πολλα-
πλασιαστές να κατέχουν κεντρικό ρόλο στη διερεύνηση της επίπτωσης 
της φορολογικής πολιτικής στην οικονομική δραστηριότητα, και συνε-
πώς και στη συνολική συζήτηση σχετικά με τις επιδράσεις από την άσκη-
ση της διακριτικής δημοσιονομικής πολιτικής, γίνεται ακόμα πιο ξεκάθα-
ρη η σημασία της αναφοράς στην ευαισθησία των φορολογικών εσόδων 
(βλέπε και τις Ενότητες 3.2 και 3.3 του Παραρτήματος Δ).175 

174  Ειδική αναφορά στην περίπτωση της Ελλάδας και την πρόσφατη πορεία ορισμένων 
δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας πραγματοποιείται από τον Schalck (2011). Ο ίδιος 
αναφέρεται στη δημοσιονομική εξυγίανση στην Ευρώπη πριν και μετά την οικονομική 
κρίση, η οποία συνδέθηκε με την επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών και, συνολι-
κά, τη δημοσιονομική ολίσθηση σε αρκετές περιπτώσεις χωρών. Ο συγγραφέας τονίζει 
τον ρόλο της πτώσης των φορολογικών εσόδων, εξαιτίας της καθίζησης των φορολογι-
κών βάσεων, και γενικά της υστέρησης των εσόδων (revenue shortfall) κατά την περίοδο 
της κρίσης.
175  Ο φορολογικός πολλαπλασιαστής μετράει, γενικά, τη μεταβολή του ΑΕΠ σε μια με-
ταβολή των φόρων. Δίνοντας έμφαση στον προσδιορισμό του μεγέθους του εν λόγω 
πολλαπλασιαστή, οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι οι διαφορές στα εκτιμώμενα μεγέθη 
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Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ευαισθησίας των φορολογικών εσό-
δων σε μεταβολές μακροοικονομικών μεγεθών,176 σημαντικό τμήμα της 
εμπειρικής βιβλιογραφίας ασχολείται με την εκτίμηση των σχετικών ελα-
στικοτήτων ή/και της τάσης μεταβολής. Σύμφωνα και με τη θεωρία (βλέ-
πε Ενότητα 5.3), η ανάλυση των ελαστικοτήτων εστιάζει περισσότερο 
στη διερεύνηση της ενδογενούς συμπεριφοράς του φορολογικού συ-
στήματος, ενώ η ανάλυση της τάσης μεταβολής εξετάζει επιπλέον τις 
εξελίξεις στα φορολογικά έσοδα που ενσωματώνουν και απορρέουν 
και από νομοθετικές ρυθμίσεις και μέτρα πολιτικής. Εφόσον εξετάζο-
νται και οι δύο εκδοχές ευαισθησίας και συγκρίνονται μεταξύ τους, η 
τυχόν προκύπτουσα απόκλιση αποτυπώνει, σύμφωνα με τη βιβλιογρα-
φία (Mansfield, 1972), τη σημασία των μέτρων πολιτικής. Όπως εξηγεί ο 
Choudhry (1979), όταν η συνολική επίδραση των μέτρων πολιτικής (που 
ενσωματώνουν φορολογικές αλλαγές) είναι η αύξηση των φορολογικών 
εσόδων, τότε αναμένεται η ελαστικότητά τους να είναι χαμηλότερη από 
την τάση μεταβολής, ενώ το αντίστροφο αναμένεται να ισχύει όταν τα 
μέτρα πολιτικής μειώνουν τα έσοδα. Παράλληλα, όσο μεγαλύτερη η επί-
δραση των μέτρων, τόσο υψηλότερη αναμένεται να είναι και η διαφορά 
μεταξύ των δύο μεγεθών της ευαισθησίας των εσόδων. Με τους ΕΦΚ να 
αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι των φόρων στην κατανάλωση, καθώς 
και των έμμεσων φόρων, και τη φορολόγηση των καπνικών προϊόντων 
και των αλκοολούχων ποτών να κατέχει κεντρικό ρόλο στην κατηγορία 
των ΕΦΚ,177 ως προς τη βασική στόχευση της συλλογής φορολογικών 
εσόδων (εκτός των λοιπών στόχων, όπως οι πολιτικές της υγείας), ιδιαί-

του πολλαπλασιαστή (που καταγράφονται και στη σχετική βιβλιογραφία) οφείλονται στην 
παρατηρούμενη απόκλιση της ελαστικότητας των φορολογικών εσόδων ως προς το εισό-
δημα. Τονίζουν, μεταξύ άλλων, και τα μειονεκτήματα της υπόθεσης μοναδιαίας ελαστικό-
τητας εσόδων ως προς τη φορολογική τους βάση (βλέπε και το Παράρτημα Δ). 
176  Βλέπε σχετικά και το Παράρτημα Δ που παρουσιάζει αναλυτικά το σχετικό ευρύ-
τερο βιβλιογραφικό πλαίσιο, με αναφορά στη γενική έννοια της ευαισθησίας των εσό-
δων, στη σημασία της για τα δημόσια οικονομικά και τη δημοσιονομική πολιτική, καθώς 
και τη σύνδεσή της με εξειδικευμένες θεματολογίες και έννοιες (όπως η αντισταθ-
μιστική δημοσιονομική πολιτική, η σταθερότητα έναντι της ευελιξίας των εσόδων, η 
ενσωματωμένη ευελιξία, η εκτίμηση των επιπτώσεων της διακριτικής δημοσιονομικής 
πολιτικής κ.ά.). 
177  Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό ότι η παρούσα μελέτη δεν πραγματεύεται την κα-
τηγορία των ΕΦΚ στα καύσιμα. 



285

Ελαστικότητα και τάση μεταβολής των φορολογικών εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά…

τερο ενδιαφέρον αποκτά η εκτίμηση της ευαισθησίας των φορολογικών 
εσόδων από ΕΦΚ στις εν λόγω κατηγορίες. 

Έχοντας θεμελιώσει το θεωρητικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο ορί-
ζονται οι ελαστικότητες και η τάση μεταβολής των φορολογικών εσό-
δων (βλέπε Ενότητα 5.3), και με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της 
εμπειρικής τους εκτίμησης και για τις υπό εξέταση κατηγορίες εσόδων 
από ΕΦΚ, στο παρόν κεφάλαιο διεξάγεται η εμπειρική ανάλυση των εν 
λόγω μεγεθών σε όρους τριών διαφορετικών διαστάσεων: της μεθοδο-
λογικής επισκόπησης, της επισκόπησης των εμπειρικών ευρημάτων και 
των εκτιμήσεων της παρούσας μελέτης. Σε ένα πρώτο στάδιο (Ενότητα 
7.2), πραγματοποιείται μια ενδεικτική, αλλά ταυτόχρονα περιεκτική, επι-
σκόπηση της συναφούς εμπειρικής βιβλιογραφίας, με αναλυτική αναφο-
ρά στις μεθοδολογίες εκτίμησης των ελαστικοτήτων και της τάσης μετα-
βολής φορολογικών εσόδων για διαφορετικές κατηγορίες φορολογικών 
εσόδων. Στη συνέχεια (Ενότητα 7.3), παρουσιάζονται κάποια ευρήματα 
της εμπειρικής βιβλιογραφίας, στον βαθμό που αξιολογείται ότι υπάρ-
χει ένας επαρκής βαθμός συνάφειας με την ανάλυση της παρούσας με-
λέτης. Στο τρίτο στάδιο (Ενότητα 7.4), διεξάγονται οι σχετικές εμπειρι-
κές εκτιμήσεις για τις κατηγορίες των καπνικών προϊόντων και των αλ-
κοολούχων ποτών. 

7.2.   Εμπειρικές μεθοδολογίες στη βιβλιογραφία για  
την εκτίμηση της ελαστικότητας και τάσης μεταβολής 
των φορολογικών εσόδων

Η παρούσα ενότητα εστιάζει στις βασικές διαστάσεις των εφαρμο-
ζόμενων μεθοδολογιών της εμπειρικής βιβλιογραφίας, στον βαθμό που 
αυτή συνδέεται με τους στόχους των εκτιμήσεων της παρούσας μελέ-
της. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, αν και οι εφαρμογές δεν αφο-
ρούν αποκλειστικά τις κατηγορίες των ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και 
τα αλκοολούχα ποτά, αποδίδουν όλες τις λεπτομέρειες που είναι απα-
ραίτητες ώστε να αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση της εμπει-
ρικής μεθοδολογίας που ακολουθείται στην παρούσα μελέτη. Η επισκό-
πηση ξεκινά με τη σκιαγράφηση του γενικού πλαισίου, εντός του οποί-
ου εξελίσσεται η αναφορά στις μεθοδολογίες της συναφούς βιβλιογρα-
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φίας (Ενότητα 7.2.1). Στη συνέχεια περιγράφονται οι εναλλακτικές εκ-
δοχές της μορφής της εκτιμώμενης ελαστικότητας ή/και τάσης μεταβο-
λής, που απαντώνται στη βιβλιογραφία (Ενότητα 7.2.2), τίθεται το ζήτη-
μα της προσαρμογής (των εσόδων) ως προς τα μέτρα πολιτικής (Ενότη-
τα 7.2.3), παρουσιάζονται οι βασικές μεθοδολογίες εκτίμησης που εφαρ-
μόζονται στην εμπειρική βιβλιογραφία (Ενότητα 7.2.4) και πραγματοποι-
είται, τέλος, μια αναφορά στους τρόπους θεώρησης της ενδεχόμενης 
ύπαρξης ασυμμετρίας. 

7.2.1.  Πλαίσιο αναφοράς στις μεθοδολογίες της συναφούς 
εμπειρικής βιβλιογραφίας

Οι εμπειρικές εφαρμογές στη βιβλιογραφία για την εκτίμηση των ελα-
στικοτήτων και της τάσης μεταβολής των φορολογικών εσόδων διαφέ-
ρουν σε όρους πολλών διαφορετικών παραγόντων, οι οποίοι συνδέονται 
στενά με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Η τελευταία καθορίζει σε με-
γάλο βαθμό τις βασικές πτυχές των εφαρμογών, όπως την επιλογή των 
υπό εξέταση οικονομιών, την περίοδο αναφοράς, τη συχνότητα και μορ-
φή των δεδομένων, αλλά κυρίως την επιμέρους επιλογή των προς εκτί-
μηση επιλεγμένων μεγεθών. 

Ένα από τα κεντρικά στοιχεία των ακολουθούμενων μεθοδολογιών 
συνδέεται με το ζήτημα της επιλεγόμενης κατηγορίας φορολογικών εσό-
δων, όπου, εκτός από τη διερεύνηση της ευαισθησίας των συνολικών 
εσόδων, στη βιβλιογραφία γίνεται εμφανής από τις σχετικές επιμέρους 
εφαρμογές η αναγκαιότητα ξεχωριστής και συχνά συγκριτικής διερεύνη-
σης της ευαισθησίας για επιμέρους κατηγορίες φορολογικών εσόδων. 
Ο εν λόγω διαχωρισμός επιτρέπει την εξεύρεση των ισχυρών και αδύ-
νατων συνιστωσών του φορολογικού συστήματος και συνεπώς και την 
περισσότερο στοχευμένη παρέμβαση, κάτι που δεν καθίσταται εφικτό 
όταν η αναφορά είναι για το σύνολο των εσόδων. Η διάσπαση του συ-
νόλου και η επιμέρους διερεύνηση μπορεί να αφορά πιο γενικές κατη-
γορίες φόρων και συνεπώς και εσόδων, όπως για παράδειγμα συγκριτι-
κά τους άμεσους και έμμεσους φόρους, ή τους φόρους στο εισόδημα, 
την κατανάλωση και την εργασία. Συχνές είναι και οι περιπτώσεις εξέ-
τασης της ευαισθησίας των εσόδων για επιμέρους υποκατηγορίες φό-
ρων που εντάσσονται σε μια ευρύτερη κατηγορία, αλλά κατέχουν ση-
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μαίνοντα ρόλο, όπως για παράδειγμα, των εσόδων από τον ΦΠΑ ως φό-
ρου από τη γενική κατηγορία των έμμεσων φόρων ή των εσόδων από 
τους ΕΦΚ, ως φόρων από τη γενική κατηγορία των φόρων κατανάλω-
σης και των έμμεσων φόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, αν και λιγότερο συ-
χνά (κυρίως εξαιτίας ζητημάτων διαθεσιμότητας δεδομένων), αντικείμε-
νο της εμπειρικής διερεύνησης της ευαισθησίας των φορολογικών εσό-
δων αποτελούν και οι επιμέρους κατηγορίες των ΕΦΚ στα καπνικά προϊ-
όντα και τα αλκοολούχα ποτά (ή και τα καύσιμα), από τη συνολική κατη-
γορία των ΕΦΚ. Η βασική λογική για την ξεχωριστή ανάλυση της ευαι-
σθησίας των εσόδων για τις υποκατηγορίες των ΕΦΚ είναι η δυνατότη-
τα να διαπιστωθούν τυχόν επιδράσεις στην πορεία των εσόδων από ΕΦΚ 
(και πιθανώς και στη διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων και πραγμα-
τοποιηθέντων εσόδων) από μετατοπίσεις μεταξύ των στοιχείων σύνθε-
σης της κατανάλωσης των σχετιζόμενων αγαθών (καπνικών προϊόντων, 
αλκοολούχων ποτών και καυσίμων) (Morris et al., 2009). Η πληροφόρη-
ση αυτή χάνεται όταν ερευνάται η ευαισθησία του συνόλου των φορο-
λογικών εσόδων από ΕΦΚ. 

Ο διαχωρισμός και η συγκριτική ανάλυση της ευαισθησίας για διαφο-
ρετικές κατηγορίες φόρων (και εσόδων) αποκτά νόημα και ως προς τη 
χρονική διάσταση που ερευνάται. Με άλλα λόγια, διαφορές μεταξύ των 
κατηγοριών ως προς τις αντιδράσεις των εσόδων αναμένεται να υπάρ-
χουν τόσο στη βραχυχρόνια όσο και τη μακροχρόνια περίοδο. Σύμφωνα 
με τους Belinga et al. (2014), τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και η διάρ-
θρωση των κατηγοριών φόρων μπορεί να ερμηνεύουν τις διαφοροποιή-
σεις της ευαισθησίας των εσόδων τόσο σε μακροχρόνιο ορίζοντα και ως 
προς την ανάπτυξη, όσο και σε βραχυχρόνιο ως προς τις διακυμάνσεις 
του οικονομικού κύκλου. 

Ταυτόχρονα, η ευαισθησία των εσόδων για κάθε κατηγορία μπορεί 
να διαφοροποιείται ανάμεσα στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίο-
δο, στοιχείο που αποτελεί ένα άλλο σημαντικό σκέλος των σχετικών 
μεθοδολογικών προσεγγίσεων της διεθνούς εμπειρικής βιβλιογραφίας, 
του οποίου ο ρόλος ενισχύεται διαχρονικά. Γενικότερα, σε μακροχρό-
νιο ορίζοντα η ευαισθησία διερευνά το πώς τείνουν να μεταβάλλονται 
τα έσοδα με την αύξηση των μακροοικονομικών μεταβλητών, π.χ. του 
εισοδήματος, αποδίδοντας έτσι τη δυνητική αύξηση των εσόδων, ενώ 
σε βραχυχρόνιο ορίζοντα αντανακλάται η διακύμανση, δηλαδή η μετα-
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βλητότητα των εσόδων στον οικονομικό κύκλο, καθώς διακυμαίνονται τα 
συνδεόμενα μακροοικονομικά μεγέθη (βλέπε και Dye, 2004). Οι τυχόν 
διαφορές μεταξύ βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας ευαισθησίας μπορεί 
να οφείλονται και σε άλλους παράγοντες, όπως στις αποκλίσεις μετα-
ξύ των πραγματικών φορολογικών βάσεων και των μακροοικονομικών 
μεγεθών που χρησιμοποιούνται για να τις προσεγγίσουν,178 τη χρονι-
κή υστέρηση της ανταπόκρισης των εμπλεκομένων στις οικονομικές 
διακυμάνσεις, τη βελτιστοποίηση της φορολογικής επιβάρυνσης μετα-
ξύ σύντομων χρονικών περιόδων (για παράδειγμα, από το ένα τρίμηνο 
στο επόμενο) ή τις υστερήσεις στην είσπραξη των φόρων (Havranek et 
al., 2016). 

7.2.2.   Εναλλακτικές εκδοχές της μορφής της εκτιμώμενης 
ελαστικότητας ή/και τάσης μεταβολής 

Το πιο βασικό σημείο αναφοράς για τις εκτιμήσεις των ελαστικοτήτων 
και της τάσης μεταβολής των φορολογικών εσόδων αποτελεί η υποκεί-
μενη μορφή της. Όπως διαφαίνεται από την πληθώρα των εφαρμογών 
στη βιβλιογραφία, και σε συμφωνία με το θεωρητικό πλαίσιο που ανα-
πτύχθηκε στο Κεφάλαιο 5, οι εμπειρικές εκτιμήσεις της ευαισθησίας –
ελαστικότητας ή/και τάσης μεταβολής– των φορολογικών εσόδων δια-
φέρουν συχνά ως προς την επιμέρους υπό εξέταση σχέση. Τρεις είναι 
οι βασικές εκδοχές που συναντώνται: 

(α)  η εκτίμηση της συνολικής ευαισθησίας των εσόδων απευθείας ως 
προς ένα συνολικό μέγεθος, που συνήθως είναι το ΑΕΠ ή το παρα-
γωγικό κενό, 

(β)  η εκτίμηση της συνολικής ευαισθησίας ως γινόμενο από εκτιμήσεις 
σε δύο σκέλη: της ευαισθησίας των εσόδων ως προς την εκάστοτε 
φορολογική βάση, και της ευαισθησίας της βάσης ως προς το εισό-
δημα ή το παραγωγικό κενό, και 

(γ)  η εκτίμηση της ευαισθησίας των εσόδων κυρίως ως προς την εκά-
στοτε φορολογική βάση. 

178  Λόγω της συχνής μη διαθεσιμότητας των μεταβλητών των πραγματικών φορολογικών 
βάσεων, καθίσταται αναγκαία η χρήση μακροοικονομικών μεγεθών, που ανανεώνονται 
εγκαίρως και σε τακτική βάση, ως προσεγγιστικών μεταβλητών (Havranek et al., 2016). 
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Σε λιγότερες και μεμονωμένες περιπτώσεις εκτιμάται μόνο η ευαισθη-
σία της βάσης ως προς ένα συνολικό μακροοικονομικό μέγεθος179 (βλέπε, 
π.χ. Sobel and Holcombe, 1996· Girouard and André, 2005), ενώ σε άλλες 
συνδυάζεται η εκτίμηση της (απευθείας) συνολικής ευαισθησίας με την 
εκτίμηση της ευαισθησίας που προκύπτει (ως γινόμενο) από τα επιμέ-
ρους δύο σκέλη (βλέπε, π.χ. Haughton, 1998, Tagkalakis, 2014). Σύμφω-
να με τους Bouthevillain et al. (2001), η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής (για τις ελαστικότητες) βασιζόταν παλαιότερα στην απευθείας 
εκτίμηση. Αντίθετα, η προσέγγιση του ΟΟΣΑ, που χρησιμοποιείται πλέον 
και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της δημοσιονομικής επι-
τήρησης, ενσωματώνει την απόκτηση της ελαστικότητας των φορολογι-
κών εσόδων ως γινομένου από τις εκτιμήσεις σε δύο σκέλη. Σύμφωνα και 
με τους Girouard and André (2005), και κατά την πρόσφατη επανεκτίμη-
ση των ελαστικοτήτων –που αποτελούν κύριο κομμάτι του υπολογισμού 
των κυκλικά προσαρμοσμένων δημοσιονομικών ισοζυγίων στο Οικονομι-
κό Τμήμα του ΟΟΣΑ–, οι ελαστικότητες διαχωρίζονται σε δύο επιμέρους 
συνιστώσες (αντίστοιχη μεθοδολογία ακολουθείται και από τους Mourre 
et al., 2013· Mourre et al., 2014· Price et al., 2014· Tagkalakis, 2014). 

Η τελική επιλογή συνδέεται με μια πληθώρα παραγόντων, που ξεκι-
νούν από την κεντρική στόχευση, αφορούν το εάν πρόκειται για το σύ-
νολο των φόρων ή/και για υποκατηγορίες, και φτάνουν μέχρι τους περι-
ορισμούς που απαντώνται σε όρους διαθεσιμότητας δεδομένων.

Ένα επιπρόσθετο κεντρικό σημείο αναφοράς των μεθοδολογιών εκτί-
μησης της ευαισθησίας των εσόδων είναι η μεταβλητή της φορολογικής 

179  Μια τέτοια εκτίμηση των ελαστικοτήτων βάσης ως προς π.χ. το ΑΕΠ μπορεί να συν-
δέεται και με την ευρύτερη συζήτηση αναφορικά με το εάν πρέπει η ανταπόκριση της 
φορολογίας σε μεταβολές μακροοικονομικών μεγεθών να στηρίζεται στη χρήση των 
εσόδων ή της φορολογικής βάσης. O Dye (2004) τονίζει τη σημασία της επιλογής μεταξύ 
της χρήσης της φορολογικής βάσης ή εναλλακτικά των εσόδων (όπου περιλαμβάνονται 
και πιθανές επιδράσεις από τα μέτρα πολιτικής) για την εκτίμηση των βραχυχρόνιων 
ελαστικοτήτων για τους φόρους φυσικών προσώπων σε πολιτειακό επίπεδο στις ΗΠΑ, 
όπου οι Πολιτείες διαφοροποιούνται σε όρους διάρθρωσης της φορολογικής βάσης, 
ελαστικοτήτων και οικονομικών κύκλων. Και οι Fricke and Süssmuth (2013) αναφέρονται 
σε αυτό το ζήτημα, και τα συνδεόμενα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ενώ τελικά 
βασίζονται στη μεταβλητή των εσόδων για τις εκτιμήσεις των ελαστικοτήτων. Είναι σα-
φές ότι η ταυτόχρονη εφαρμογή των ως άνω εκδοχών (α) και (β) παρέχει τη δυνατότητα 
συνδυασμού των δύο προσεγγίσεων. 
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βάσης. Ειδικότερα, σε όποιες περιπτώσεις εμπλέκεται η εν λόγω μετα-
βλητή (ως άνω (β) και (γ)), καθίσταται αναγκαία η προσέγγισή της μέσω 
μακροοικονομικών μεγεθών, εφόσον η πραγματική φορολογική βάση, 
όπως ορίζεται από τον νόμο, αποκτάται με σημαντική χρονική υστέρηση, 
αφού πρέπει να καταστούν διαθέσιμα τα σχετικά συνολικά και οριστικά 
οικονομικά δεδομένα. Τα μακροοικονομικά μεγέθη που χρησιμοποιού-
νται προσεγγιστικά είναι συνήθως διαθέσιμα και αναθεωρούνται σε πιο 
τακτική και έγκαιρη βάση. Εκτός από τη συνολική μακροοικονομική με-
ταβλητή του (ονομαστικού) ΑΕΠ, στη βιβλιογραφία αξιολογείται ως πιο 
κατάλληλη η χρήση λιγότερο συγκεντρωτικών μακροοικονομικών μεγε-
θών, για κάθε ξεχωριστή κατηγορία φόρων. Γενικά, οι μακροοικονομικές 
μεταβλητές που χρησιμοποιούνται από τους διεθνείς οργανισμούς και 
τη διεθνή βιβλιογραφία ως φορολογικές βάσεις (με στόχο κυρίως την 
κυκλική προσαρμογή) είναι σχετικά κοινές. Ειδικότερα, για τους συνολι-
κούς έμμεσους φόρους, χρησιμοποιείται παραδοσιακά η ιδιωτική κατα-
νάλωση ως φορολογική βάση (Havranek et al., 2016). Για την κατηγορία 
του ΦΠΑ, συχνά χρησιμοποιείται επίσης η ιδιωτική κατανάλωση, όπου 
σε κάποιες εφαρμογές προστίθεται και η ιδιωτική επένδυση σε κατοικί-
ες (βλέπε, για παράδειγμα Havranek et al., 2016). Για τους ΕΦΚ, οι οποί-
οι αποτελούν φόρους στην καταναλωτική δαπάνη, καθώς και συνιστώσα 
των έμμεσων φόρων, η επιλογή της φορολογικής βάσης αφορά επίσης 
την (ονομαστική ή την πραγματική) ιδιωτική κατανάλωση, όπου ταυτό-
χρονα συνιστάται η χρήση της κατανάλωσης σε επίπεδο μεμονωμένων 
προϊόντων (Morris et al., 2009). 

Είναι, τέλος, σημαντικό να τονιστεί ότι, στις περιπτώσεις και των ως 
άνω τριών εκδοχών ((α) έως (γ)), οι εφαρμογές στην εμπειρική βιβλιο-
γραφία μπορεί να επεκτείνονται σε όρους διαχωρισμού μεταξύ βραχυ-
χρόνιας και μακροχρόνιας ευαισθησίας των φορολογικών εσόδων, μια 
σημαντική διάσταση που αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα σε 
συνολικό επίπεδο. Εφόσον η έμφαση δίδεται, για παράδειγμα, στην ευ-
αισθησία των εσόδων ως προς τις φορολογικές βάσεις (εκδοχή (γ)), οι 
τελευταίες μπορεί να παρουσιάζουν τόσο μακροχρόνιες μεταβολές όσο 
και βραχυχρόνιες κυκλικές διακυμάνσεις. Σε αυτή την περίπτωση, είναι 
σημαντική και αναγκαία μια διαφοροποιημένη διερεύνηση και η εμπει-
ρική βιβλιογραφία εστιάζει στο κατά πόσο τα φορολογικά έσοδα αντι-
δρούν –σε μεταβολές της φορολογικής βάσης– στις δύο αυτές χρονι-
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κές διαστάσεις με διαφορετικό τρόπο ή όχι. Με άλλα λόγια, η μακρο-
χρόνια ευαισθησία μετράει την αντίδραση των εσόδων στη μακροχρό-
νια μεγέθυνση της φορολογικής βάσης, για παράδειγμα της κατανάλω-
σης, ενώ η βραχυχρόνια μετράει τον βαθμό στον οποίο οι βραχυχρόνιες 
διακυμάνσεις της βάσης, δηλαδή της κατανάλωσης, οδηγούν σε διακυ-
μάνσεις ή μεταβλητότητα στα έσοδα. Τυχόν αποκλίσεις στα μεγέθη της 
ευαισθησίας των εσόδων –ως προς τη φορολογική τους βάση– μεταξύ 
βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας περιόδου, ερμηνεύονται πιθανώς από 
μια καθυστερημένη προσαρμογή των εσόδων στις μεταβολές της φορο-
λογικής βάσης. Δυνητικά μπορεί να εξηγούνται και από το ότι οι κυκλι-
κές μεταβολές στην καταναλωτική δαπάνη μπορεί να επιδρούν στη σύν-
θεση της δαπάνης για κατηγορίες αγαθών που υπόκεινται σε διαφορετι-
κή φορολόγηση με διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι οι μακροχρόνιες μεταβο-
λές (Koester and Priesmeier, 2012). 

7.2.3. Η προσαρμογή ως προς τα μέτρα πολιτικής

Η προσαρμογή των χρονολογικών σειρών των φορολογικών εσόδων 
ως προς την επίδραση των μέτρων πολιτικής, για την εκτίμηση των ελα-
στικοτήτων έναντι της τάσης μεταβολής, πραγματοποιείται με διαφο-
ρετικές μεθόδους. Σαφώς, όπως αναφέρει και ο Choudhry (1979), μια 
πλήρης προσαρμογή δεν είναι εφικτή με καμία από τις εφαρμοζόμενες 
μεθόδους. Ο ίδιος χρησιμοποιεί μια εξειδικευμένη μέθοδο, εκτιμώντας 
τις επιδράσεις των μέτρων πολιτικής μέσω ενός δείκτη –στη βάση της 
αρχής του δείκτη Divisia180–που απομονώνει την ‘αυτόματη’ αύξηση των 
εσόδων (που αποκτάται από την αφαίρεση της αύξησης των εσόδων 
που οφείλεται στα μέτρα από τη συνολική τους αύξηση). Ο εν λόγω 
δείκτης χρησιμοποιείται στη συνέχεια για τον υπολογισμό των ελαστι-
κοτήτων, μέσα από μια σχέση που συμπεριλαμβάνει τα αρχικά υπολο-
γιζόμενα μεγέθη της τάσης μεταβολής ως προς το ΑΕΠ. Η εφαρμο-

180  Ο δείκτης Divisia χρησιμοποιείται ευρέως για τον υπολογισμό της μεταβολής στη συ-
νολική παραγωγικότητα που αντανακλά οποιαδήποτε μετατόπιση της συνάρτησης πα-
ραγωγής προκαλούμενη από όλων των ειδών τους παράγοντες, που για λόγους διευκό-
λυνσης αποκαλούνται ‘τεχνολογική αλλαγή’ (technical change). Για τη λογική, σύμφωνα 
με την οποία ένας δείκτης Divisia για τις μεταβολές της φορολογικής πολιτικής μπορεί 
να θεωρηθεί ανάλογος του δείκτη τεχνολογικής αλλαγής, βλέπε Choudhry (1979).
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γή αφορά τέσσερις περιπτώσεις χωρών (ΗΠΑ, Ην. Βασίλειο, Μαλαι-
σία και Κένυα). 

Κεντρικό στοιχείο για την αφαίρεση της επίδρασης των μέτρων πολι-
τικής από τα φορολογικά έσοδα είναι η διαθεσιμότητα σχετικών ποσοτι-
κών δεδομένων από τους κρατικούς φορείς. Στη βάση αυτών των στοι-
χείων, εφόσον καθίστανται διαθέσιμα, μια από τις βασικές και εδραιω-
μένες σχετικές εμπειρικές εφαρμογές είναι η μέθοδος κατά Prest (1962) 
που εφαρμόζεται, για παράδειγμα, από τον Mansfiled (1972) για τα φο-
ρολογικά έσοδα στην Παραγουάη. Σύμφωνα με την εν λόγω μαθηματι-
κή μέθοδο, αφαιρείται από τα έσοδα για κάθε έτος το κομμάτι των εσό-
δων που οφείλεται στα μέτρα, αλλά και η εξακολουθούμενη αναλογική 
επίδραση των μέτρων παλαιότερων ετών. Ο Wolswijk (2007, 2009) χρη-
σιμοποιεί την ίδια μέθοδο για την αφαίρεση της επίδρασης των μέτρων 
πολιτικής από τα στοιχεία των εσόδων για την Ολλανδία, δεδομένης της 
διαθεσιμότητας μακροχρόνιων χρονολογικών σειρών για τα μέτρα. Γε-
νικά, η μέθοδος κατά Prest ή παραπλήσιες μέθοδοι αναλογικής προ-
σαρμογής υιοθετούνται από έναν σημαντικό αριθμό συγγραφέων, όπως 
από τους Leuthold and N’ Guessan (1986) για μια αναπτυσσόμενη οικο-
νομία, την Ακτή Ελεφαντοστού, με δεδομένα από το Υπουργείο Οικο-
νομικών· τους Osoro et al. (2006) για την Τανζανία, με δεδομένα από το 
Υπουργείο Οικονομικών και την Αρχή Εσόδων· τους Barrios and Fargnoli 
(2010) για ένα μεγάλο αριθμό κρατών-μελών της ΕΕ181· τους Koester and 
Priesmeier (2012) για τη Γερμανία, στη βάση εκτιμήσεων του Υπουργεί-
ου Οικονομικών για τις δημοσιονομικές επιδράσεις των φορολογικών 
μεταρρυθμίσεων· τους Bettendorf and Limbergen (2013) για την Ολλαν-
δία, με τη χρήση εκτιμήσεων των δυνητικών ωφελειών/απωλειών στα 
έσοδα από την εφαρμογή των μέτρων που παρέχονται επίσης από το 
Υπουργείο Οικονομικών· τους Princen et al. (2013) και τους Mourre and 
Princen (2015) για τα κράτη-μέλη της ΕΕ, με τα στοιχεία που παρέχονται 
από την ομάδα OGWG της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μέτρα που ξεπερ-
νούν το 0,05% του ΑΕΠ. Μια ελαφρώς τροποποιημένη έκδοση της μεθό-
δου αναλογικής προσαρμογής κατά Prest χρησιμοποιούν οι Havranek et 

181  Τα δεδομένα αφορούν την πληροφόρηση που συλλέγεται στα πλαίσια της Ομάδας 
Εργασίας για το Παραγωγικό Κενό (Output Gap Working Group, OGWG) της Επιτροπής 
Οικονομικής Πολιτικής, καλύπτοντας ένα ευρύ δείγμα χωρών της ΕΕ. 
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al. (2016) για τη Δημοκρατία της Τσεχίας, με δεδομένα στη βάση των (ex 
ante και διορθωμένων ex post) προβλέψεων της Εθνικής Τράπεζας της 
Τσεχίας για τις επιπτώσεις των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων. 

Σε περιπτώσεις έλλειψης στοιχείων, με συνέπεια τη μη δυνατότητα 
της απευθείας αφαίρεσης –από τα στοιχεία των φορολογικών εσόδων– 
της επίδρασης των μέτρων πολιτικής, αλλά και για λόγους ελέγχου της 
ανθεκτικότητας των υποδειγμάτων, μπορούν να συμπεριληφθούν μετα-
βλητές ελέγχου για τις μεταβολές αυτές, όπως για παράδειγμα μετα-
βολές στους φορολογικούς συντελεστές ή στις εξαιρέσεις. Οι Leuthold 
and N’ Guessan (1986) εφαρμόζουν (εναλλακτικά της αναλογικής προ-
σαρμογής) και τη μέθοδο των ψευδομεταβλητών για τις εξωγενείς μετα-
βολές στην πολιτική, όπου η τιμή της ισούται με μηδέν πριν και με τη μο-
νάδα μετά την υιοθέτηση του μέτρου. Οι Kusi and Asafu-Adjaye (1995) 
ενσωματώνουν στις εξισώσεις, ως εξωγενείς μεταβλητές, τους σχετι-
κούς φορολογικούς συντελεστές, ανάλογα με τη φορολογική κατηγο-
ρία. Οι Bouthevillain et al. (2001) ενσωματώνουν στην εξίσωση εκτίμη-
σης των ελαστικοτήτων επιπρόσθετες μεταβλητές ελέγχου –με τη μορ-
φή ψευδομεταβλητών– ως προς τα μέτρα διακριτικής πολιτικής αξιοποι-
ώντας το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, ανάλογα με την περίπτωση της 
υπό εξέταση χώρας. 

Οι Yousuf and Huq (2013)182 χρησιμοποιούν τη μέθοδο της εκθετι-
κής εξομάλυνσης και της ψευδομεταβλητής κλίσης για την απομάκρυν-
ση των επιδράσεων των μέτρων πολιτικής από τα δεδομένα των εσό-
δων για το Μπανγκλαντές. Οι Fricke and Süssmuth (2013) ελέγχουν για 
την επίδραση της θεσμοθέτησης μέτρων πολιτικής και άλλων μεταβο-
λών στον φορολογικό κώδικα (π.χ. αλλαγές στον ορισμό των νόμιμων 
φορολογικών βάσεων) μέσω της ενσωμάτωσης των φορολογικών συντε-
λεστών και της χρήσης ψευδομεταβλητών. Οι Price et al. (2014) ενσωμα-
τώνουν τους φορολογικούς συντελεστές (π.χ. για τον ΦΠΑ ή τον εταιρι-
κό φόρο) και ψευδομεταβλητές (π.χ. για τον εταιρικό φόρο στη Γαλλία) 
ως μεταβλητές ελέγχου των φορολογικών μεταβολών και των μέτρων 
πολιτικής. Οι Boschi and d’ Addona (2017), στοχεύοντας στην αντιμετώ-
πιση του προβλήματος της τυχόν μεροληψίας λόγω παράλειψης σημα-

182  Η εργασία των Yousuf and Huq (2013) περιλαμβάνει μια αναλυτική βιβλιογραφική 
επισκόπηση συναφών άρθρων για αναπτυσσόμενες οικονομίες.
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ντικών μεταβλητών, χρησιμοποιούν την ποιοτική πληροφόρηση σχετικά 
με τις μεταβολές της φορολογικής πολιτικής για την απόκτηση της ελα-
στικότητας των εσόδων. Η εν λόγω επιλογή των συγγραφέων συνδέε-
ται τόσο με τη μη διαθεσιμότητα των στοιχείων από τη βάση του OGWG 
για τα μέτρα πολιτικής, όσο και με τον σκοπό να αποφευχθούν όλα τα 
προβλήματα που συνδέονται με τις ποσοτικές μεθόδους προσαρμογής 
των σειρών. Ειδικότερα, η σχετική πληροφόρηση κωδικοποιείται μέσω 
της κατασκευής μιας ψευδομεταβλητής που ενσωματώνεται στις εκτιμή-
σεις και αλλάζει τιμή ανάλογα με το εάν πραγματοποιείται ή όχι μια αλ-
λαγή στη φορολογική πολιτική. Τέλος, στην εργασία τους για ένα πολύ 
μεγάλο δείγμα χωρών και με στόχο τον υπολογισμό ελαστικοτήτων, οι 
Dudine and Jalles (2018) ελέγχουν μόνο για την επίδραση των μεταβο-
λών των φορολογικών συντελεστών, δεδομένης της μη διαθεσιμότητας 
πιο κατάλληλων στοιχείων. Για τους ίδιους λόγους, ο έλεγχος πραγμα-
τοποιείται για ένα μικρότερο δείγμα χωρών και ένα πιο περιορισμένο 
χρονικό διάστημα, για επιλεγμένες κατηγορίες φόρων. 

7.2.4.  Μεθοδολογίες εκτίμησης

Οι μεθοδολογίες εκτίμησης της ευαισθησίας των φορολογικών εσό-
δων ως προς τις μεταβολές βασικών μακροοικονομικών μεγεθών ποικίλ-
λουν ανάλογα με τη στόχευση που τίθεται, τις μεμονωμένες χώρες ή/και 
τις ομάδες χωρών που εξετάζονται, τον κρίσιμο παράγοντα της διαθεσι-
μότητας των δεδομένων, αλλά και εξειδικευμένους επιπρόσθετους πα-
ράγοντες. Επίσης, μπορεί να αφορούν απλές υπολογιστικές ασκήσεις, 
να ενσωματώνουν γενικές απλουστευμένες και προσεγγιστικές υποθέ-
σεις, αλλά και να εστιάζουν σε απλές εμπειρικές εκτιμήσεις εξισώσεων 
ή/και να βασίζονται σε πιο πολύπλοκες και εξελιγμένες οικονομετρικές 
μεθόδους.

7.2.4.1. Γενικές μεθοδολογίες

Οι ελαστικότητες ή η τάση μεταβολής των φορολογικών εσόδων σε 
ορισμένες εργασίες εξάγονται απευθείας μέσω του φορολογικού κώ-
δικα, συνήθως υπολογίζοντας τον λόγο του οριακού ως προς τον μέσο 
φορολογικό συντελεστή. Η μέθοδος αυτή αποφεύγει τις δυσκολίες που 
συνδέονται με την ανάγκη προσαρμογής των δεδομένων ως προς τις 
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επιδράσεις των μέτρων, αλλά και τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την 
εφαρμογή των τεχνικών εκτιμήσεων (Havranek et al., 2016). Ο Wolswijk 
(2007) παρουσιάζει συγκριτικά διαχρονικά στοιχεία για την τάση μετα-
βολής και τη συνολική ελαστικότητα των φόρων στην Ολλανδία, διαιρώ-
ντας τη μεταβολή των εσόδων με τη μεταβολή του ονομαστικού ΑΕΠ. Οι 
Barrios and Fargnoli (2010) εφαρμόζουν επίσης την απλή διαδικασία δι-
αίρεσης της μεταβολής των εσόδων (με ή χωρίς την επίδραση των μέ-
τρων πολιτικής) με τη μεταβολή του ΑΕΠ. Σε αυτό το άρθρο, η επιλεγμέ-
νη βάση είναι για όλες τις περιπτώσεις το ονομαστικό ΑΕΠ, με στόχο την 
άμεση συγκρισιμότητα με τις βασικές (benchmark) ελαστικότητες των 
εσόδων του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που χρησιμοποιού-
νται για τον υπολογισμό του κυκλικά διορθωμένου δημοσιονομικού ισο-
ζυγίου. Κατά αντιστοιχία με τους Barrios and Fargnoli (2010), οι Princen 
et al. (2013) υπολογίζουν τις ελαστικότητες εσόδων ως προς το ΑΕΠ για 
όλες τις κατηγορίες φόρων διαιρώντας την ετήσια μεταβολή των εσό-
δων (προσαρμοσμένων και μη ως προς τα μέτρα πολιτικής) με την ετή-
σια μεταβολή του ονομαστικού ΑΕΠ. 

Σύμφωνα με μια άλλη προσέγγιση, γίνεται η υπόθεση μιας αναλογι-
κής και στατικής σχέσης μεταξύ εσόδων και φορολογικής βάσης, με την 
έμφαση να δίνεται παράλληλα στο πώς η τελευταία επηρεάζεται και με-
ταβάλλεται με τις μεταβολές σε ένα συνολικό μακροοικονομικό μέγε-
θος, όπως το ΑΕΠ. Στην εργασία των Girouard and André (2005) για τις 
χώρες του ΟΟΣΑ, αναλύονται οι ελαστικότητες για τέσσερις κατηγορί-
ες εσόδων, μεταξύ των οποίων και οι έμμεσοι φόροι, ως συνδυασμός 
δύο επιμέρους ελαστικοτήτων (για τον υπολογισμό των ελαστικοτήτων 
σε δύο σκέλη, βλέπε και Ενότητα 5.3.1). Οι ελαστικότητες των εσόδων 
ως προς την εκάστοτε φορολογική βάση εξάγονται από τη φορολογι-
κή νομοθεσία και τα σχετικά δημοσιονομικά δεδομένα. Για τον υπολο-
γισμό της ελαστικότητας της εκάστοτε βάσης ως προς το παραγωγικό 
κενό, που επιλέγεται ως κυκλικός δείκτης, χρησιμοποιούνται οικονομε-
τρικές εκτιμήσεις. Ειδικά για την περίπτωση των έμμεσων φόρων, εντού-
τοις, γίνεται η υπόθεση της αναλογικότητας των εσόδων ως προς την 
καταναλωτική δαπάνη, ως φορολογική βάση. Επίσης, και ενώ πραγματο-
ποιούνται εκτιμήσεις της αντίδρασης της βάσης ως προς το παραγωγι-
κό κενό, οι ελαστικότητες τίθενται ίσες με τη μονάδα, εξαιτίας των υψη-
λών τυπικών σφαλμάτων που συνδέονται με τους εκτιμώμενους συντε-
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λεστές, αλλά και της ευρείας απόκλισης των εκτιμήσεων για τις υπό εξέ-
ταση χώρες που δυσχεραίνουν την εύρεση συνεπών εκτιμητών μεταξύ 
των χωρών. Ως αποτέλεσμα και οι συνολικές ελαστικότητες για τους έμ-
μεσους φόρους ορίζονται ίσες με τη μονάδα.183 

Στην εργασία των Mοurre et al. (2013), η οποία αφορά κυρίως βελ-
τιώσεις της μεθοδολογίας εκτίμησης του κυκλικά διορθωμένου δημο-
σιονομικού ισοζυγίου, οι συνολικές ελαστικότητες για τις μεμονωμένες 
κατηγορίες φόρων υπολογίζονται σε δύο σκέλη, από τις ελαστικότητες 
εσόδων-βάσης και τις ελαστικότητες βάσης-παραγωγικού κενού. Για το 
πρώτο σκέλος, είτε χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του φορολογικού κώ-
δικα και τα αναλυτικά στοιχεία εσόδων, είτε γίνεται η υπόθεση αναλο-
γικότητας των φόρων ως προς τη φορολογική τους βάση (π.χ. για τους 
έμμεσους φόρους), όπου και για την κατηγορία των έμμεσων φόρων για 
την Ελλάδα, οι ελαστικότητες τίθενται ίσες με τη μονάδα. Για τον υπο-
λογισμό του δεύτερου σκέλους, χρησιμοποιούνται οικονομετρικές μέ-
θοδοι σε ορισμένες περιπτώσεις φόρων, όπου εντούτοις, για τους έμ-
μεσους φόρους, η ελαστικότητα της ιδιωτικής κατανάλωσης (ως βάσης) 
ως προς το παραγωγικό κενό τίθεται ίση με τη μονάδα για όλες τις χώ-
ρες, εξαιτίας προβλημάτων εκτίμησης. Παρόμοια είναι η μεθοδολογία 
σύμφωνα με τους Mοurre et al. (2014), για την αναθεώρηση των ελαστι-
κοτήτων εσόδων που ανετέθη στον ΟΟΣΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή και διεξήχθη υπό την καθοδήγησή της και την επίβλεψη των αντιπρο-
σώπων των κρατών-μελών της ΕΕ (στο πλαίσιο του OGWG). Και εδώ, 
στην περίπτωση των έμμεσων φόρων διατηρείται η υπόθεση της συνο-
λικής μοναδιαίας ελαστικότητας ως προς το παραγωγικό κενό, η οποία 
θεωρείται ότι αποτελεί γινόμενο των δύο επιμέρους. Αναφορικά με την 
πρώτη, και ενώ πραγματοποιούνται αναλυτικές οικονομετρικές εκτιμή-
σεις, προτιμάται η ενιαία υπόθεση της μοναδιαίας ελαστικότητας εσό-

183  Για την Ελλάδα, ειδικότερα, γίνονται διάφορες επιμέρους υποθέσεις και προσεγγί-
σεις, ανάλογα με τη φορολογική κατηγορία και τα προβλήματα που ανακύπτουν. Για 
τους φόρους στο εισόδημα, για παράδειγμα, και εξαιτίας των πολύ υψηλών τιμών που 
προκύπτουν στη βάση του φορολογικού κώδικα, υιοθετείται ως ελαστικότητα των εσό-
δων ως προς τη βάση ο μέσος όρος των εκτιμήσεων των ελαστικοτήτων για την Ευρω-
ζώνη. Σε άλλες περιπτώσεις υπολογισμού των ελαστικοτήτων ως προς το παραγωγικό 
κενό, οι τιμές για την Ελλάδα προσαρμόζονται σύμφωνα με αποτελέσματα για επιμέ-
ρους υποομάδες χωρών (βλέπε Girouard and André, 2005). 
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δων-βάσης, η οποία επιλέγεται επίσης ως προς το δεύτερο σκέλος, την 
ελαστικότητα βάσης-παραγωγικού κενού. Σημειώνεται ότι ως φορολογι-
κή βάση των εκτιμήσεων για τους έμμεσους φόρους χρησιμοποιείται η 
αξία της ιδιωτικής τελικής καταναλωτικής δαπάνης. Ως συνέχεια της ερ-
γασίας των Girouard and André (2005), και κατ’ ανάθεση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, οι Price et al. (2014) εκτιμούν τις συνολικές ελαστικότη-
τες των εσόδων –που απορρέουν από τα δύο επιμέρους σκέλη– για τις 
28 χώρες-μέλη της ΕΕ και τις τέσσερις βασικές κατηγορίες φόρων, με-
ταξύ των οποίων και οι έμμεσοι φόροι. Στην περίπτωση αυτή, η υπόθεση 
ότι η συνολική ελαστικότητα εσόδων είναι μοναδιαία διερευνάται εμπει-
ρικά και διατηρείται, στη βάση των ζητημάτων ευρωστίας που αφορούν 
τις εμπειρικές εκτιμήσεις. 

Ευρεία εφαρμογή βρίσκει γενικά η οικονομετρική ανάλυση ή/και η ανά-
λυση χρονολογικών σειρών για τον υπολογισμό των ελαστικοτήτων, εφό-
σον επιτρέπει να γίνεται έλεγχος για την επίδραση άλλων σημαντικών πα-
ραγόντων (βλέπε και Deli et al., 2017184). Με τη χρήση μιας απλής λογα-
ριθμικής σχέσης μεταξύ της εξαρτημένης και της ανεξάρτητης μεταβλη-
τής, η οποία εκτιμάται με οικονομετρικές μεθόδους, ο Mansfiled (1972) 
υπολογίζει απευθείας την ελαστικότητα και την τάση μεταβολής για επι-
λεγμένες κατηγορίες φόρων, μεταξύ των οποίων και οι ΕΦΚ, καθώς και 
οι υποκατηγορίες των τσιγάρων και των αλκοολούχων ποτών. Προσδιορί-
ζονται τόσο οι επιμέρους ελαστικότητες (εσόδων-βάσης και βάσης- ΑΕΠ) 
όσο και οι συνολικές ελαστικότητες (εσόδων-ΑΕΠ), με τις τελευταίες να 
συγκρίνονται με τα αντίστοιχα μεγέθη για την τάση μεταβολής. Ενδει-
κτικά αναφέρεται ότι ως προσεγγιστικά μεγέθη για τις φορολογικές βά-
σεις στις κατηγορίες των τσιγάρων και αλκοολούχων ποτών χρησιμοποι-
ούνται η παραγωγή τσιγάρων και οι πωλήσεις ποτών, αντίστοιχα. Και οι 
Leuthold and N’ Guessan (1986) εκτιμούν την τάση μεταβολής των εσό-
δων και την ελαστικότητα ως προς το ΑΕΠ, με τη χρήση της οικονομετρι-
κής εκτίμησης των συντελεστών, σε μια διπλή λογαριθμική εξίσωση. Στην 

184  Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, που διερευνούν την ευαισθησία/ελαστικότητα των 
εσόδων από τον φόρο εισοδήματος ως προς τη συνολική οικονομική δραστηριότητα 
στην Ιρλανδία, η ανάλυση χρονολογικών σειρών επιτρέπει, σε σχέση με τη διαδικασία 
των αναλυτικών υπολογισμών των ελαστικοτήτων, να ελέγχονται επιδράσεις παραγό-
ντων σχετικά με τη μακροοικονομική, την κυβερνητική και τη δημοσιονομική πολιτική. 
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περίπτωση της χρήσης της μεθοδολογίας των ψευδομεταβλητών για την 
αφαίρεση των επιπτώσεων των μέτρων πολιτικής, η μεταβλητή αυτή εν-
σωματώνεται επίσης στην εξίσωση (ως άθροισμα για τυχόν πολλαπλές 
μεταβολές κατά την εξεταζόμενη περίοδο). Στις τέσσερις βασικές κατη-
γορίες που αναλύονται είναι και οι φόροι στην κατανάλωση, όπου εξετά-
ζονται ξεχωριστά οι ΕΦΚ, και επιπλέον ως υποκατηγορία αυτών τα καύ-
σιμα. Εστιάζοντας στις επιδράσεις των διακριτικών μέτρων πολιτικής, οι 
Kusi and Asafu-Adjaye (1995) εκτιμούν για την περίπτωση της Παπούα 
Νέας Γουινέας λογαριθμικές στοχαστικές εξισώσεις για την ελαστικό-
τητα και την τάση μεταβολής των φορολογικών εσόδων για διαφορετι-
κές κατηγορίες φόρων, μεταξύ των οποίων και οι ΕΦΚ. Η συνολική σχέση 
έσοδα-ΑΕΠ διασπάται και στις επιμέρους σχέσεις, έσοδα-βάση και βάση- 
ΑΕΠ για τον υπολογισμό των ελαστικοτήτων, όπου στην περίπτωση των 
ΕΦΚ η φορολογική βάση προσεγγίζεται μέσω της ιδιωτικής κατανάλω-
σης. Διαφοροποιώντας μεταξύ της βραχυχρόνιας και της μακροχρόνιας 
περιόδου, οι Sobel and Holcombe (1996) εκτιμούν με τη χρήση λογαριθ-
μικών (και στη βραχυχρόνια περίοδο εκφρασμένων σε πρώτες διαφορές) 
σχέσεων τις ελαστικότητες των φορολογικών βάσεων ως προς το ΑΕΠ. 
Η εργασία αφορά τις ΗΠΑ και όλους τους βασικούς φόρους, όπου χρη-
σιμοποιούνται, όπου δυνατόν, οι πραγματικές φορολογικές βάσεις. Ση-
μειώνεται ότι στην περίπτωση των αλκοολούχων ποτών, ως βάση χρησι-
μοποιούνται οι συνολικές πωλήσεις των καταστημάτων αλκοολούχων πο-
τών, η οποία και αξιολογείται ως όχι αρκετά ακριβής. 

Με μια απλή λογαριθμική σχέση εκτιμούν και οι Sancak et al. (2010) 
την ελαστικότητα των εσόδων από τον ΦΠΑ ως προς την κατανάλωση 
(ενσωματώνοντας επιπλέον στην εξίσωση τον συντελεστή του ΦΠΑ και 
το παραγωγικό κενό) για ένα μεγάλο δείγμα ευρωπαϊκών αλλά και άλ-
λων ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών. Και οι Yousuf and 
Huq (2013) εκτιμούν απλές λογαριθμικές σχέσεις, για το σύνολο των φό-
ρων και τρεις επιμέρους φορολογικές κατηγορίες, μεταξύ των εσόδων 
και των σχετικών φορολογικών βάσεων, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα 
για την τάση μεταβολής και την ελαστικότητα. Μεταξύ των κατηγοριών 
είναι και οι φόροι στις πωλήσεις και ο ΦΠΑ, όπου ως φορολογική βάση 
χρησιμοποιείται η ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη. 

Οι Price et al. (2014) παρουσιάζουν, μεταξύ άλλων, ένα τυπικό βρα-
χυχρόνιο υπόδειγμα με την εξαρτημένη και ανεξάρτητη μεταβλητή σε 
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πρώτες διαφορές (σε λογαριθμική μορφή) για τις ελαστικότητες εσό-
δων-βάσης και τις ελαστικότητες βάσης-εισοδήματος, και ως απευθεί-
ας σχέση, όπου τα έσοδα συνδέονται άμεσα με το εισόδημα (ως συνο-
λική μεταβλητή για το εισόδημα χρησιμοποιείται το παραγωγικό κενό). 
Ένα βραχυχρόνιο υπόδειγμα σε πρώτες διαφορές λογαρίθμων εκτιμά 
και ο Tagkalakis (2014)185 για τους έμμεσους φόρους στην Ελλάδα, είτε 
διαχωρίζοντας μεταξύ ΦΠΑ και λοιπών έμμεσων φόρων, είτε για το σύ-
νολό τους. Στην πρώτη περίπτωση του διαχωρισμού, η εκτιμώμενη ελα-
στικότητα για τον ΦΠΑ διασπάται σε δύο σκέλη, την ελαστικότητα εσό-
δων από ΦΠΑ ως προς τη φορολογική βάση, που προσεγγίζεται μέσω 
της καταναλωτικής δαπάνης, και την ελαστικότητα βάσης-ΑΕΠ. Για τους 
λοιπούς έμμεσους φόρους, σημαντικό κομμάτι των οποίων αποτελούν οι 
ΕΦΚ, εκτιμάται βασικά η απευθείας ελαστικότητα εσόδων-ΑΕΠ. Στη δεύ-
τερη περίπτωση των συνολικών έμμεσων φόρων, η ελαστικότητα υπο-
λογίζεται με δύο τρόπους: (α) ως συνδυασμός των ελαστικοτήτων στις 
δύο επιμέρους κατηγορίες (ΦΠΑ και λοιποί έμμεσοι φόροι), όπου η ελα-
στικότητα των λοιπών έμμεσων φόρων διασπάται σε δύο σκέλη, την ελα-
στικότητα εσόδων-βάσης και βάσης-ΑΕΠ, και (β) για το σύνολο των έμ-
μεσων φόρων, ως γινόμενο της ελαστικότητας των εσόδων ως προς τη 
βάση (ιδιωτική κατανάλωση) και της ελαστικότητας της βάσης ως προς 
το ΑΕΠ. Επιπρόσθετες μεταβλητές ελέγχου που ενσωματώνονται αφο-
ρούν τις εκλογικές περιόδους, την περίοδο κατά την οποία η χώρα βρι-
σκόταν σε δημοσιονομική εποπτεία, την περίοδο της διαδικασίας υπερ-
βολικού ελλείμματος (excessive deficit procedure) και τις μεταβολές των 
φορολογικών συντελεστών, μεταξύ άλλων. 

7.2.4.2. Υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος

Η πιο εξειδικευμένη μέθοδος του υποδείγματος διόρθωσης σφάλμα-
τος χρησιμοποιείται σε σημαντικό αριθμό εργασιών για τον υπολογισμό 
των ελαστικοτήτων ή/και της τάσης μεταβολής των φορολογικών εσό-
δων, συνολικά αλλά και ανά κατηγορία. Η εν λόγω εφαρμογή επιτρέπει 

185  Ο Tagkalakis (2015) και ο Tagkalakis (2017) εφαρμόζει στην περίπτωση της Ελλάδας 
παρόμοια βραχυχρόνια υποδείγματα για την εκτίμηση των ελαστικοτήτων εσόδων από 
τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώ-
πων, αντίστοιχα, με αναφορά στο τι συνεπάγονται τα ευρήματα για την τάση μεταβολής.
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τη διερεύνηση των υποκείμενων σχέσεων διαχωρίζοντας μεταξύ της μα-
κροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου και λαμβάνοντας υπόψη την πι-
θανή απόκλιση της βραχυχρόνιας σχέσης από τη μακροχρόνια ισορρο-
πία. Ειδικότερα, εφόσον οι σχέσεις διατυπώνονται και εκτιμώνται σε λο-
γαριθμική μορφή, στη μακροχρόνια σχέση ο εκτιμώμενος συντελεστής 
της επιλεγόμενης ανεξάρτητης μεταβλητής, π.χ. του ΑΕΠ ή της ιδιωτι-
κής κατανάλωσης ως φορολογικής βάσης, αποδίδει το μέγεθος της σχε-
τικής μακροχρόνιας ελαστικότητας ή τάσης μεταβολής των εσόδων. Δια-
τυπώνοντας τις εξισώσεις σε πρώτες διαφορές (των λογαρίθμων), και 
ενσωματώνοντας τον όρο διόρθωσης σφάλματος, ο εκτιμώμενος συντε-
λεστής της επιλεγόμενης ανεξάρτητης μεταβλητής αποδίδει το μέγε-
θος της σχετικής βραχυχρόνιας ελαστικότητας ή τάσης μεταβολής. Ο 
συντελεστής της διόρθωσης σφάλματος αποτυπώνει την ταχύτητα προ-
σαρμογής της ελαστικότητας ή τάσης μεταβολής στο μακροχρόνιο επί-
πεδο ισορροπίας. 

Οι Bouthevillain et al. (2001), στην εργασία όπου προτείνουν μια εναλ-
λακτική εφαρμογή για τον υπολογισμό των κυκλικά διορθωμένων δημο-
σιονομικών ισοζυγίων, προβαίνουν στην εκτίμηση των απαραίτητων ελα-
στικοτήτων των εσόδων, ως προς βασικά μακροοικονομικά μεγέθη ή συ-
νιστώσες του ΑΕΠ. Έχοντας διαπιστώσει την ύπαρξη σχέσεων συνολο-
κλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών, εφαρμόζουν εναλλακτικά το απλό 
υπόδειγμα και το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος, ενσωματώνοντας 
τη μακροχρόνια σχέση μέσα στην εξίσωση που διατυπώνεται σε πρώ-
τες διαφορές (των λογαρίθμων). Η εφαρμογή αφορά διαφορετικές κα-
τηγορίες φόρων, μεταξύ των οποίων και οι έμμεσοι φόροι, που συνδέο-
νται με το μακροοικονομικό μέγεθος της κατανάλωσης, ενώ γίνεται επί-
σης αναφορά και στην Ελλάδα. Οι Osoro et al. (2006) εφαρμόζουν το 
υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος για την εκτίμηση της ελαστικότητας 
και της τάσης μεταβολής των φορολογικών εσόδων από ΕΦΚ ως προς 
το ΑΕΠ στην Τανζανία. Οι λογαριθμικές μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες 
εξισώσεις εκτιμώνται στη βάση του υποδείγματος συνολοκλήρωσης και 
της εξίσωσης σε πρώτες διαφορές που ενσωματώνει τον όρο διόρθω-
σης σφάλματος, αντίστοιχα. Οι Bruce et al. (2006), σε μια εφαρμογή για 
τις Πολιτείες των ΗΠΑ και τις κατηγορίες των φόρων στις πωλήσεις και 
το προσωπικό εισόδημα, εκτιμούν τις μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες 
ελαστικότητες των βάσεων ως προς το εισόδημα, λαμβάνοντας υπόψη 
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τον όρο διόρθωσης σφάλματος. Ο Wolswijk (2007) επίσης δίνει έμφα-
ση στη σημασία διαφοροποίησης μεταξύ της βραχυχρόνιας και μακρο-
χρόνιας περιόδου για τη διερεύνηση των ελαστικοτήτων των εσόδων ως 
προς τις βάσεις για πέντε βασικές κατηγορίες φόρων. Συμπεριλαμβάνε-
ται και η κατηγορία των λοιπών έμμεσων φόρων, που περιλαμβάνει τους 
ΕΦΚ, για τους οποίους ως γενικό προσεγγιστικό μέγεθος της φορολο-
γικής βάσης χρησιμοποιείται η κατανάλωση. Σε συνέχεια της εκτίμησης 
της μακροχρόνιας σχέσης, εφαρμόζεται και ένα υπόδειγμα διόρθωσης 
σφάλματος για τη βραχυχρόνια σχέση. Σε μια παρόμοια εφαρμογή, ο 
Wolswijk (2009) εκτιμά μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες ελαστικότητες 
για τρεις βασικές φορολογικές κατηγορίες ως προς τις βάσεις τους. 

Οι Koester and Priesmeier (2012) εφαρμόζουν υποδείγματα διόρθω-
σης σφάλματος για την ανάλυση της σχέσης μεταξύ των εσόδων και των 
φορολογικών βάσεων για τρεις φορολογικές κατηγορίες, μεταξύ των 
οποίων και ο ΦΠΑ στη Γερμανία. Ο ορισμός των βάσεων απορρέει από 
το μη συγκεντρωτικό (disaggregated) πλαίσιο που χρησιμοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ESCB), και ορίζει επιμέρους 
βάσεις για κάθε κατηγορία. Στην περίπτωση του ΦΠΑ, για παράδειγμα, 
και καθώς οι πραγματικές βάσεις είναι διαθέσιμες με σημαντική χρονι-
κή υστέρηση, η φορολογική βάση αποτελείται από την ιδιωτική κατανά-
λωση, τις επενδύσεις σε κατοικίες και τμήμα της δημόσιας δαπάνης που 
υπόκειται σε ΦΠΑ. Ο διαχωρισμός μεταξύ βραχυχρόνιας και μακροχρό-
νιας περιόδου επιτρέπει τον υπολογισμό της μακροχρόνιας ελαστικό-
τητας, της άμεσης βραχυχρόνιας ελαστικότητας, αλλά και της έμμεσης 
επίδρασης προσαρμογής στην ισορροπία. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη 
επιπρόσθετοι όροι που ελέγχουν για εμμονή (τυχόν παρατεταμένη επί-
δραση για πολλές περιόδους, persistence) και μια τυχόν καθυστερημέ-
νη προσαρμογή στις οικονομικές διαταραχές, μέσω ενσωμάτωσης υστε-
ρήσεων των εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών. 

Οι Bettendorf and Limbergen (2013) εφαρμόζουν το υπόδειγμα διόρ-
θωσης σφάλματος για τον υπολογισμό των ελαστικοτήτων των εσόδων 
από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος ως προς τις αντίστοιχες φορολογικές 
βάσεις. Συμπληρωματικά, εκτιμούν και τις σχετικές ελαστικότητες των 
βάσεων ως προς το παραγωγικό κενό και υπολογίζουν τη συνολική ελα-
στικότητα ως γινόμενο των επιμέρους ελαστικοτήτων ανά κατηγορία. 
Οι Fricke and Süssmuth (2013) εκτιμούν μακροχρόνιες και βραχυχρόνι-
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ες εξισώσεις (σε λογαρίθμους) για τις ελαστικότητες των φορολογικών 
εσόδων ως προς το ΑΕΠ στη βάση του υποδείγματος διόρθωσης σφάλ-
ματος για τη διερεύνηση της μεγέθυνσης και της μεταβλητότητας, αντί-
στοιχα, των εσόδων στη Λατινική Αμερική, δίνοντας έμφαση στην ανά-
γκη διαφοροποίησης μεταξύ των δύο. Εστιάζουν στον φόρο εισοδήμα-
τος και τον ΦΠΑ, με αναφορά και σε υποκατηγορίες αυτών (π.χ. φόρο 
εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, εγχώριο και εξωτερικό 
ΦΠΑ), ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Οι Belinga et al. 
(2014) χρησιμοποιούν τη μέθοδο αυτή για τις εκτιμήσεις της τάσης με-
ταβολής των εσόδων ως προς το ΑΕΠ στις χώρες του ΟΟΣΑ για κάθε 
χώρα ξεχωριστά, αλλά και για τις χώρες ως ομάδα. Επίσης, εξετάζουν 
τα συνολικά έσοδα και, εναλλακτικά, έξι διαφορετικές κατηγορίες, μετα-
ξύ των οποίων και οι ΕΦΚ. Ως επιπρόσθετη μεταβλητή ελέγχου ενσωμα-
τώνεται ο πληθωρισμός, και συγκρίνονται τα αποτελέσματα των εκτιμή-
σεων της τάσης μεταβολής με και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εν λόγω 
μεταβλητή. Οι Price et al. (2014) εφαρμόζουν επίσης υποδείγματα διόρ-
θωσης σφάλματος για τις εκτιμήσεις των ελαστικοτήτων, όπου στην πε-
ρίπτωση των έμμεσων φόρων στοχεύουν στο να αξιολογήσουν τη συχνή 
υπόθεση της μοναδιαίας ελαστικότητας εσόδων-βάσης (με τη βάση να 
προσεγγίζεται μέσω της ιδιωτικής κατανάλωσης). Για τις υπόλοιπες κα-
τηγορίες φόρων, τα υποδείγματα διατυπώνονται σε δύο διαφορετικές 
μορφές: η πρώτη αφορά τον προσδιορισμό των βραχυχρόνιων ελαστι-
κοτήτων εσόδων-βάσης και του όρου διόρθωσης σφάλματος, ενώ η δεύ-
τερη τον απευθείας υπολογισμό των ελαστικοτήτων εσόδων-εισοδήμα-
τος και του συναφούς όρου διόρθωσης σφάλματος. 

Οι Havranek et al. (2016), που εστιάζουν στην εκτίμηση των ελαστικο-
τήτων των εσόδων ως προς τη φορολογική βάση για τη Δημοκρατία της 
Τσεχίας και τρεις κατηγορίες φόρων (μεταξύ των οποίων και ο ΦΠΑ, ως 
έμμεσος φόρος), επίσης βασίζονται στο υπόδειγμα διόρθωσης σφάλμα-
τος. Εκτός από την έμφαση στη διαφοροποίηση μεταξύ βραχυχρόνιας 
και μακροχρόνιας περιόδου, οι συγγραφείς λαμβάνουν υπόψη τη σημα-
ντική φορολογική μεταρρύθμιση του 2008 που επηρέασε και τις τρεις 
φορολογικές κατηγορίες και επιπλέον ενσωματώνουν στη βραχυχρόνια 
εξίσωση μια υστέρηση της μεταβολής των εσόδων (ώστε να λαμβάνεται 
υπόψη, η τυχόν εμμονή των διαταραχών στην είσπραξη των φόρων). Έμ-
φαση στη διαφοροποίηση μεταξύ βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας ελα-
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στικότητας εσόδων-βάσης δίνουν και οι Mοurre and Princen (2015). Στην 
εργασία τους, εφαρμόζουν το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος είτε σε 
ένα (μια εξίσωση, με ενσωμάτωση της μακροχρόνιας σχέσης στη βρα-
χυχρόνια) είτε σε δύο βήματα (δύο εξισώσεις, ξεχωριστή εκτίμηση για 
τη βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο), ενώ χρησιμοποιούν και με-
ταβλητές ελέγχου (για παράδειγμα, επενδύσεις σε κατοικίες) και υστε-
ρήσεις (για παράδειγμα, της εξαρτημένης μεταβλητής). Η μεθοδολο-
γία της διαχρονικής διαστρωματικής ανάλυσης (panel) αφορά τέσσερις 
φορολογικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και οι φόροι στην κατανά-
λωση, με την ονομαστική ιδιωτική κατανάλωση ως προσεγγιστικό μέγε-
θος της φορολογικής βάσης. Οι συγγραφείς τονίζουν και τη σημασία 
της διερεύνησης της επίδρασης του οικονομικού κύκλου, ενσωματώνο-
ντας στη μακροχρόνια εξίσωση, ως επιπρόσθετη μεταβλητή, το παρα-
γωγικό κενό.

Οι Boschi and d’ Addona (2017) εκτιμούν για 15 ευρωπαϊκές χώρες –
συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας– και για διαφορετικές κατηγορί-
ες φόρων –συμπεριλαμβανομένων και των έμμεσων φόρων– τις μακρο-
χρόνιες και βραχυχρόνιες ελαστικότητες τόσο των εσόδων ως προς τις 
βάσεις, όσο και των βάσεων ως προς το ΑΕΠ. Ως βάση, στην περίπτωση 
των έμμεσων φόρων, χρησιμοποιείται η ιδιωτική κατανάλωση. Συμπλη-
ρωματικά και για τη βραχυχρόνια περίοδο με στόχο να ληφθεί υπόψη 
η επίδραση του κύκλου ή αλλιώς η εναλλαγή μεταξύ ύφεσης και ανά-
πτυξης, διατυπώνεται το υπόδειγμα ως ανέλιξη κατά Markov. Η συνολι-
κή ελαστικότητα για κάθε κατηγορία, τόσο στη μακροχρόνια όσο και τη 
βραχυχρόνια περίοδο, προκύπτει ως γινόμενο των δύο επιμέρους ελα-
στικοτήτων. 

Τέλος,186 οι Dudine and Jalles (2018) εκτιμούν τη μακροχρόνια και 
βραχυχρόνια τάση μεταβολής των (λογαρίθμων) φορολογικών εσόδων 
ως προς το ΑΕΠ για 107 χώρες ανά χώρα (μέσω ανάλυσης χρονολογι-
κών σειρών), καθώς και σε ομάδες χωρών (ανεπτυγμένες, αναπτυσσό-

186  Αξίζει να αναφερθεί και η πρόσφατη εργασία σε περιφερειακό επίπεδο των 
Lagravinese et al. (2018), οι οποίοι εφαρμόζουν για δύο κατηγορίες περιφερειακών φό-
ρων το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος για την Ιταλία και εκτιμούν τις ελαστικότητες 
της φορολογικής βάσης ως προς το ΑΕΠ, με στόχο την αξιολόγηση του εγχώριου περι-
φερειακού συστήματος φορολόγησης. 
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μενες και με χαμηλό ΑΕΠ, μέσω ανάλυσης panel) για το σύνολο των φό-
ρων και τέσσερις επιμέρους κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και οι φό-
ροι στα αγαθά και τις υπηρεσίες.187 Στην ανάλυση συμπεριλαμβάνεται 
και η Ελλάδα, τόσο μεμονωμένα σε επίπεδο συνολικών φόρων, όσο και 
στο πλαίσιο ομαδοποίησης των εξεταζόμενων χωρών. Ως επιπλέον έλεγ-
χο για τη σταθερότητα των εκτιμήσεων, οι συγγραφείς ενσωματώνουν 
στις μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες εξισώσεις τον πληθωρισμό, αφού 
οι μεταβλητές είναι σε ονομαστικές τιμές, ώστε να εξακριβωθεί η τυχόν 
εξάρτηση της τάσης μεταβολής των εσόδων από τις εξελίξεις στις τιμές. 

7.2.5.  Η θεώρηση της ασυμμετρίας 

Η πρόσφατη κρίση και η συνδεόμενη πορεία των εσόδων ενίσχυσε 
ακόμα περισσότερο τη βαρύτητα της διερεύνησης της τυχόν ασύμμε-
τρης αντίδρασης των φορολογικών εσόδων, ανάλογα με το εάν μια οι-
κονομία διανύει περίοδο ύφεσης ή ανάπτυξης. Ως αποτέλεσμα, το ζήτη-
μα της ασυμμετρίας λαμβάνει πλέον κεντρικό ρόλο σε έναν σημαντικό 
αριθμό εργασιών. Αναφορικά με τους φόρους στην κατανάλωση, η βα-
σική ερμηνεία τυχόν ασυμμετριών συνδέεται με τις πιθανές επιδράσεις 
της σύνθεσης της καταναλωτικής δαπάνης μεταξύ των αγαθών ή του 
ΑΕΠ μεταξύ των μεριδίων των φορολογικών βάσεων, μέσα στον οικονο-
μικό κύκλο. Εφόσον η σύνθεση των βασικών μεγεθών μεταβάλλεται ανά-
λογα με τη φάση του οικονομικού κύκλου, είναι δυνατόν να προκύπτουν 
διαφορετικές ελαστικότητες ανάλογα με την οικονομική συγκυρία. Επι-
πλέον, οι εισοδηματικές ανισότητες μπορεί να διαδραματίζουν σημαντι-
κό ρόλο, ενώ συχνά προβάλλονται και συμπεριφορικές εξηγήσεις (βλέ-
πε και το Κεφάλαιο 8). Όπως τονίζουν οι Boschi and d’ Addona (2017), η 
φορολογική συμμόρφωση τείνει να εξασθενεί σε περιόδους ύφεσης, ενώ 
τα μερίδια της άτυπης οικονομικής δραστηριότητας, σε σχέση με αυτά 
της επίσημης δραστηριότητας, τείνουν να ενισχύονται στην ύφεση. Το 
εν λόγω επιχείρημα φαίνεται να συμβαδίζει και με το εύρημα της μειωμέ-
νης αποτελεσματικότητας είσπραξης των φόρων σε περιόδους κρίσεων.

187  Εδώ χρησιμοποιείται ένα υπόδειγμα της μορφής autoregressive distributed lag 
(ARDL) χωρίς περιορισμούς, με υστερήσεις της εξαρτημένης (φορολογικά έσοδα) και 
της επεξηγηματικής μεταβλητής (ΑΕΠ). 
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Στη σχετική εμπειρική βιβλιογραφία απαντώνται διαφορετικοί τρόποι 
αντιμετώπισης του ζητήματος της τυχόν ασύμμετρης αντίδρασης των 
φορολογικών εσόδων. Οι Bruce et al. (2006) διαμορφώνουν ένα εναλ-
λακτικό βραχυχρόνιο υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος, με την ενσω-
μάτωση μιας ψευδομεταβλητής, ώστε να λαμβάνεται υπόψη εάν η πι-
θανή απόκλιση μεταξύ βραχυχρόνιας περιόδου και μακροχρόνιας ισορ-
ροπίας είναι θετική ή αρνητική. Η τεχνική αυτή επιλέγεται για τη διε-
ρεύνηση της ύπαρξης τυχόν ασυμμετριών, δεδομένου ότι ο πειραματι-
σμός με άλλη ψευδομεταβλητή που διαχωρίζει μεταξύ ύφεσης και ανά-
πτυξης δεν οδήγησε σε ευρήματα υπέρ της ασυμμετρίας.188 Ο Wolswijk 
(2007), στοχεύοντας στη διερεύνηση πιθανών ασυμμετριών, διαφορο-
ποιεί στη βραχυχρόνια εξίσωση μεταξύ των θετικών και αρνητικών τιμών 
του όρου διόρθωσης σφάλματος. Εναλλακτικά, εφαρμόζει μια ψευδομε-
ταβλητή (με τιμή μονάδα ή μηδέν, ανάλογα με το εάν ο όρος είναι θε-
τικός ή αρνητικός) επάνω στον συνολικό όρο διόρθωσης σφάλματος ή 
που αλληλεπιδρά με τη φορολογική βάση. Και στην παραπλήσια εφαρ-
μογή του Wolswijk (2009), λαμβάνεται υπόψη με παρόμοιο τρόπο ο πα-
ράγοντας τυχόν μη συμμετρικών αντιδράσεων των εσόδων στη βραχυ-
χρόνια περίοδο. 

Οι Belinga et al. (2014) συμπεριλαμβάνουν μια ψευδομεταβλητή, η 
οποία λαμβάνει την τιμή ένα στα έτη με θετικές μεταβολές του ΑΕΠ και 
μηδέν σε αυτά με αρνητικές. Οι Fricke and Süssmuth (2013) χρησιμο-
ποιούν ψευδομεταβλητές σχετικά με το ύψος των εσόδων ως προς το 
επίπεδο μακροχρόνιας ισορροπίας τους (παίρνουν μηδενική τιμή όταν 
τα έσοδα είναι χαμηλότερα και την τιμή της μονάδας όταν είναι υψη-
λότερα). Οι Bettendorf and Limbergen (2013) διερευνούν στη βάση της 
βραχυχρόνιας εξίσωσης την ύπαρξη πιθανών ασυμμετριών με δύο δια-
φορετικούς τρόπους: εξετάζουν κατά πόσο η ταχύτητα προσαρμογής 
διαφέρει μεταξύ περιόδων ευνοϊκών (όπου τα έσοδα ξεπερνούν το επί-
πεδο μακροχρόνιας ισορροπίας τους) και δυσμενών (όπου τα έσοδα 
υπολείπονται του επιπέδου μακροχρόνιας ισορροπίας τους) οικονομι-
κών εξελίξεων, και διασπούν τη φορολογική βάση (σε πρώτες διαφο-

188  Αναφέρεται, βέβαια, ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν μεσολάβησαν αρκετές 
περίοδοι ύφεσης ή πολύ χαμηλής ανάπτυξης, ώστε να μπορεί να ταυτοποιηθεί η ασυμ-
μετρία. 
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ρές) σε δύο τμήματα, ανάλογα με το πρόσημο του παραγωγικού κενού. 
Οι Mοurre and Princen (2015) επιτρέπουν στην ελαστικότητα να δια  φέρει 
μεταξύ καθεστώτων ύφεσης και ανάπτυξης, μέσω της χρήσης επιπρό-
σθετων μεταβλητών στη βραχυχρόνια εξίσωση. Ειδικότερα, ενσωματώ-
νουν έναν δείκτη για τον οικονομικό κύκλο ως μεμονωμένη μεταβλητή 
ή ως μεταβλητή που αλληλεπιδρά με τη φορολογική βάση. Ως δείκτης 
χρησιμοποιείται εναλλακτικά το παραγωγικό κενό, το πρόσημο του πα-
ραγωγικού κενού (μέσω μιας ψευδομεταβλητής), το κενό του βαθμού 
χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού, καθώς και το πρόσημο 
αυτού (μέσω μιας ψευδομεταβλητής). Τέλος, έλεγχος για την τυχόν δι-
αφοροποιημένη αντίδραση των εσόδων σε μεταβολές του ΑΕΠ ανάλο-
γα με τη φάση του οικονομικού κύκλου πραγματοποιείται και στην ερ-
γασία των Dudine and Jalles (2018). Οι εκτιμήσεις διεξάγονται για τη 
σχετικά πιο σύντομη περίοδο αναφοράς (σε σχέση με τη συνολική που 
είναι αρκετά ευρύτερη και ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα) 2008-2012, 
εφόσον αναγνωρίζεται συχνά ως περίοδος της διεθνούς χρηματοπι-
στωτικής κρίσης. Εναλλακτικά εκτιμάται μια βραχυχρόνια εξίσωση που 
διαχωρίζει μεταξύ περιόδων ύφεσης και ανάπτυξης, μέσω ενός δείκτη 
της κατάστασης της οικονομίας στη βάση του ρυθμού μεταβολής του 
πραγματικού ΑΕΠ. 

7.3.   Εμπειρικά ευρήματα αναφορικά με την ευαισθησία  
των φορολογικών εσόδων

Αντικείμενο της παρούσας ενότητας είναι η ανασκόπηση των εμπει-
ρικών ευρημάτων της διεθνούς βιβλιογραφίας, τα οποία σχετίζονται με 
την ευαισθησία των φορολογικών εσόδων ως προς τη μεταβολή βασι-
κών μακροοικονομικών μεγεθών. Από την ανασκόπηση της σχετικής βι-
βλιογραφίας προκύπτει ότι οι εργασίες αναφορικά με την ευαισθησία 
των ΕΦΚ είναι περιορισμένες και είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις εξέτα-
σης των επιμέρους κατηγοριών ΕΦΚ σε καπνικά προϊόντα και αλκοολού-
χα ποτά. Εξετάζεται κυρίως η ευαισθησία των συνολικών φορολογικών 
εσόδων, των συνολικών έμμεσων φόρων (στους οποίους ανήκουν και 
οι ΕΦΚ) ή των φόρων από ΦΠΑ. Ακόμη, όμως, και αυτή η βιβλιογραφία 
παρέχει χρήσιμη πληροφόρηση για τη συμπεριφορά των φορολογικών 
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εσόδων διαχρονικά και μπορεί να αξιοποιηθεί, σε κάποιο βαθμό, για την 
κατανόηση των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης. 

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα στη βιβλιογραφία που μελετά την 
ευαισθησία των φορολογικών εσόδων είναι η διάκριση μεταξύ της τάσης 
μεταβολής και της ελαστικότητας των φορολογικών εσόδων, με βασική 
διαφορά τους τη συμπερίληψη ή μη της επίδρασης των μέτρων πολιτι-
κής στα εξεταζόμενα φορολογικά έσοδα, όπως παρουσιάστηκε στο Κε-
φάλαιο 5.189 

Συγκρίνοντας τις δύο έννοιες οι Barrios and Fargnoli (2010) δείχνουν 
ότι, για επιλεγμένες χώρες της ΕΕ, η επίπτωση των μέτρων πολιτικής 
στις ελαστικότητες των φόρων ως προς το ΑΕΠ μπορεί να είναι αρκε-
τά ευρεία και να οδηγήσει σε σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ της ελαστι-
κότητας και της τάσης μεταβολής των φορολογικών εσόδων, οι οποί-
ες με τη σειρά τους επηρεάζουν την αντίληψη ως προς την πραγματική 
δημοσιονομική θέση μιας οικονομίας. Οι συγγραφείς εφαρμόζουν την 
απλή διαδικασία διαίρεσης της μεταβολής των εσόδων με τη μεταβο-
λή του ΑΕΠ για επιλεγμένα κράτη-μέλη της ΕΕ (χωρίς την Ελλάδα λόγω 
μη διαθεσιμότητας δεδομένων) την περίοδο 2000-2008 για το σύνολο, 
αλλά και για ευρείες φορολογικές κατηγορίες. Σύμφωνα με τα εμπειρι-
κά ευρήματα, για το σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου (2000-2008) η 
επίπτωση των μέτρων πολιτικής είναι μικρή για το σύνολο των φόρων, 
ενώ παρατηρούνται διαφοροποιήσεις μεταξύ των κατηγοριών. Εντού-
τοις, εξετάζοντας την επίπτωση των ετήσιων μέτρων πολιτικής, το με-
ρίδιό τους στο σύνολο των εσόδων είναι σε ορισμένες περιπτώσεις ση-
μαντικό, καταδεικνύοντας ότι οι επιπτώσεις των μέτρων παρουσιάζουν 
υψηλή συγκέντρωση στον χρόνο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι, ενώ η επί-
δραση των μέτρων είναι σημαντική σε μεμονωμένες φορολογικές κα-

189  Αναφέρεται εδώ η εργασία του Dwivedi (1976), ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά με 
τους ΕΦΚ στην Ινδία και εκτιμά τις ελαστικότητες και την τάση μεταβολής για πολλές 
ξεχωριστές κατηγορίες προϊόντων, μεταξύ των οποίων και η κατηγορία ‘πούρα και τσι-
γάρα’. Εντούτοις, η εκτίμηση της τάσης μεταβολής διαφοροποιείται από τις συνήθεις 
εφαρμογές. Ειδικότερα, ορίζεται από τον συγγραφέα ως άθροισμα των ελαστικοτήτων. 
Οι τελευταίες αποκτώνται, εκτιμώντας μια διπλή λογαριθμική εξίσωση με εξαρτημένη 
μεταβλητή τα έσοδα και ανεξάρτητες μεταβλητές τον συντελεστή των ΕΦΚ, τη φορο-
λογική βάση και την τιμή των προϊόντων στα οποία επιβάλλεται αναλογικός φόρος, ως 
συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών. 
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τηγορίες, στις περισσότερες περιπτώσεις οι εν λόγω επιδράσεις δεν εί-
ναι σε θέση να μεταβάλουν τη βασική τάση της πορείας των ελαστικοτή-
των. Συνολικά, και σε πολλές περιπτώσεις, τα μέτρα πολιτικής αλληλο-
εξουδετερώνονται. Με άλλα λόγια, αφού οι μεγαλύτερες διαφοροποιή-
σεις σε μια φορολογική κατηγορία αντισταθμίζονται από το αντίστροφο 
πρότυπο σε μια άλλη, η συνολική επίδραση εξουδετερώνεται. Επιπλέον, 
τα αποτελέσματα των Barrios and Fargnoli (2010), δείχνουν ότι τα μέτρα 
πολιτικής τείνουν να αυξάνουν τα έσοδα όταν το παραγωγικό κενό εί-
ναι χαμηλότερο και να μειώνουν τα έσοδα όταν το παραγωγικό κενό εί-
ναι μεγαλύτερο, υποδηλώνοντας ότι τα μέτρα που επιδρούν στο σύνολο 
των φόρων είναι προκυκλικά. 

Θα πρέπει, δε, να σημειωθεί ότι, στην περίπτωση εκτίμησης της ελα-
στικότητας, αυτή γίνεται είτε απευθείας, είτε σε δύο σκέλη εκτιμώντας 
τις επιμέρους σχέσεις εσόδων –φορολογικής βάσης και φορολογικής 
βάσης - ΑΕΠ ή παραγωγικού κενού (output gap). 

Σε μια από τις πρώτες εργασίες που διέκριναν και εκτίμησαν τόσο την 
τάση μεταβολής όσο και την ελαστικότητα των φορολογικών εσόδων, ο 
Mansfield (1972) όρισε και εκτίμησε τόσο την αντίδραση των φορολο-
γικών εσόδων, για το σύνολο και για υποκατηγορίες φόρων, απευθείας 
ως προς το ΑΕΠ, όσο και τη συνολική αντίδραση των φορολογικών εσό-
δων χρησιμοποιώντας το γινόμενο της αντίδρασης ως προς την εκάστο-
τε φορολογική βάση και την αντίδραση της βάσης ως προς το εισόδημα. 
Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας δεδομένα για την Παραγουάη, την 
περίοδο 1962-1970, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εκτιμώμενη ελαστι-
κότητα των συνολικών φορολογικών εσόδων είναι ελαφρώς υψηλότερη 
της μονάδας (1,14). Οι επιμέρους ελαστικότητες της φορολογικής βά-
σης ως προς το εισόδημα υπερβαίνουν ελαφρά τη μονάδα και οι ελαστι-
κότητες των φορολογικών εσόδων ως προς τη βάση υπολείπονται ση-
μαντικά της μονάδας για τις περισσότερες κατηγορίες φόρων, με εξαί-
ρεση τους ΕΦΚ στα τσιγάρα που σημειώνουν χαμηλότερες της μονάδας 
τιμές και στις δύο επιμέρους ελαστικότητες (0,54 για την ελαστικότητα  
βάσης -εισοδήματος και 0,44 για την ελαστικότητα φορολογικών εσόδων-  
βάσης). Οι εκτιμήσεις για τα έσοδα από ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά, στις 
επιμέρους ελαστικότητες φορολογικής βάσης ως προς το εισόδημα, εί-
ναι στο 1,54 και η ελαστικότητα των φορολογικών εσόδων ως προς τη 
βάση είναι στο 0,58. Συγκεντρωτικά, σύμφωνα με τον συγγραφέα, θα 
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πρέπει να δοθεί έμφαση στο σκέλος της ελαστικότητας των εσόδων ως 
προς τη βάση για να αυξηθεί συνολικά η ελαστικότητα ως προς το ει-
σόδημα. Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι η τιμή της τάσης μετα-
βολής των συνολικών φορολογικών εσόδων προκύπτει υψηλότερη της 
ελαστικότητας, στο 1,69, ενώ η σχετική εκτίμηση για τους ΕΦΚ (χωρίς τα 
καύσιμα) είναι χαμηλότερη της μονάδας, στο 0,39, και συμπίπτει με την 
απευθείας εκτίμηση της ελαστικότητας των εσόδων ως προς το ΑΕΠ.

Οι Leuthold and N’ Guessan (1986) εξέτασαν, επίσης, τόσο την τάση 
μεταβολής όσο και την ελαστικότητα των φορολογικών εσόδων ως προς 
το ΑΕΠ για την Ακτή Ελεφαντοστού την περίοδο 1970-1979 για τους φό-
ρους στο εισόδημα και τα κέρδη, την κατανάλωση (ΦΠΑ και ΕΦΚ), με ει-
δική κατηγορία για τα καύσιμα, και τους φόρους στο εμπόριο. Σύμφω-
να με τα αποτελέσματά τους, ο ΦΠΑ έχει μεγαλύτερη τάση μεταβολής 
(1,49), ενώ μικρότερες εκτιμήσεις έχουν ο φόρος στις εξαγωγές (0,37) 
και οι ΕΦΚ (0,52). Με εξαίρεση την περίπτωση του ΦΠΑ, όπου τα μέτρα 
πολιτικής ήταν αμελητέα, οι ελαστικότητες είναι χαμηλότερες από τις 
εκτιμήσεις για την τάση μεταβολής, όπως αναμένεται, έχοντας αφαιρέ-
σει από την αντίδραση των εσόδων την επίδραση των μέτρων πολιτικής, 
π.χ. η ελαστικότητα των ΕΦΚ εκτιμήθηκε στο 0,49.

Οι Kusi and Asafu-Adjaye (1995) εξέτασαν την ευαισθησία των φορο-
λογικών εσόδων στην Παπούα Νέα Γουινέα, την περίοδο 1975-1992. Οι 
συγγραφείς εκτίμησαν την τάση μεταβολής και την ελαστικότητα των 
φορολογικών εσόδων ως προς το ΑΕΠ τόσο για το σύνολο των φόρων 
όσο και για επιμέρους κατηγορίες. Εστιάζοντας στους ΕΦΚ που επιβάλ-
λονται στα εγχωρίως παραγόμενα οινοπνευματώδη ποτά, την μπίρα, τον 
καπνό και το τσιγάρο, η τάση μεταβολής εκτιμήθηκε στο 0,95 και η ελα-
στικότητα χαμηλότερα στο 0,88. Εκτιμώντας την ελαστικότητα σε δύο 
σκέλη, η ελαστικότητα των εσόδων ως προς την φορολογική βάση εκτι-
μήθηκε στο 0,66 και η ελαστικότητα της φορολογικής βάσης ως προς το 
ΑΕΠ εκτιμήθηκε στο 1,34. 

Επιπλέον, οι Osoro et al. (2006) εκτίμησαν την τάση μεταβολής και 
την ελαστικότητα των ΕΦΚ στην Τανζανία χρησιμοποιώντας τριμηνιαία 
δεδομένα, για την περίοδο 1990-1998. Η εκτίμηση της μακροχρόνιας 
τάσης μεταβολής των εσόδων από ΕΦΚ ως προς το ΑΕΠ εκτιμήθηκε 
πολύ κοντά στη μονάδα, στο 0,938, ενώ οι εκτιμήσεις για τη βραχυχρό-
νια τάση μεταβολής δεν παρείχαν στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα, 
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με τους συγγραφείς να αποδίδουν το γεγονός αυτό στο ότι χρησιμο-
ποιήθηκαν για τις εκτιμήσεις τριμηνιαία δεδομένα. Σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις των συγγραφέων, η μακροχρόνια ελαστικότητα είναι της τάξε-
ως του -0,73 και η βραχυχρόνια ελαστικότητα δεν ήταν στατιστικά ση-
μαντική. 

Εστιάζοντας σε επιμέρους σχέσεις, οι Bruce et al. (2006) εξέτασαν 
την ελαστικότητα των φορολογικών βάσεων (για τους φόρους στις πω-
λήσεις και το εισόδημα) ως προς το προσωπικό εισόδημα σε επίπεδο 
Πολιτειών για τις ΗΠΑ την περίοδο 1976-2000. Οι συγγραφείς τονίζουν 
τη σημασία της επιλογής των φορολογικών βάσεων για τις εκτιμήσεις 
και καταλήγουν σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα ανά κατηγορία φόρου. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η μέση μακροχρόνια ελαστικότητα των 
φόρων εισοδήματος (1,83) είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με την ελαστι-
κότητα των φόρων στις πωλήσεις (0,81). Επιπλέον, παρατηρείται ασυμ-
μετρία στη βραχυχρόνια ελαστικότητα όταν η φορολογική βάση είναι 
υψηλότερη σε σχέση με τη μακροχρόνια τιμή ισορροπίας της και για τις 
δύο κατηγορίες φόρων, με την ελαστικότητα των φόρων εισοδήματος 
να λαμβάνει και πάλι υψηλότερες τιμές.

Αναφορικά με τα ευρήματα που αφορούν μόνο την ελαστικότητα των 
φορολογικών εσόδων, ο Wolswijk (2007) εκτίμησε την ελαστικότητα των 
φορολογικών εσόδων ως προς τη φορολογική βάση στην Ολλανδία για 
την περίοδο 1970-2015 για 5 κατηγορίες φόρων, με ιδιαίτερη έμφα-
ση στις διαφορές μεταξύ βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων ελαστικο-
τήτων. Σύμφωνα με τα εμπειρικά αποτελέσματα, οι βραχυχρόνιες ελα-
στικότητες είναι συχνά χαμηλότερες από τις μακροχρόνιες. Αναφορι-
κά με τους έμμεσους φόρους πλην ΦΠΑ, οι οποίοι στην Ολλανδία περι-
λαμβάνουν κυρίως τους φόρους στα νέα αυτοκίνητα, τους ΕΦΚ επί των 
πετρελαιοειδών και του καπνού, περιβαλλοντικές εισφορές και άλλους 
νόμιμους φόρους, π.χ. τέλη χαρτοσήμου, η εκτίμηση της μακροχρόνι-
ας ελαστικότητας ήταν στο 0,43 με τη διαδικασία των OLS (και στο 0,55 
με τη διαδικασία των DOLS). Οι εκτιμήσεις για τις βραχυχρόνιες ελαστι-
κότητες ως προς τη βάση στις εξισώσεις όπου λαμβάνεται υπόψη και η 
ασυμμετρία ήταν της τάξεως του 0,33 (για επίπεδο εσόδων κάτω από 
την ισορροπία) και του 0,61 (για επίπεδο εσόδων πάνω από την ισορρο-
πία). Τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν λαμβάνοντας 
υπόψη τη διαφορετική φύση των επιμέρους έμμεσων φόρων. Σε ακό-
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μη μια εργασία για την Ολλανδία, οι Bettendorf and Limbergen (2013) 
εκτίμησαν τις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες ελαστικότητες του ΦΠΑ 
και του φόρου εισοδήματος ως προς τη φορολογική βάση. Οι συγγρα-
φείς χρησιμοποιούν εναλλακτικούς ορισμούς για τη φορολογική βάση, 
έχοντας διορθώσει τα δεδομένα για τις μεταβολές στα μέτρα πολιτι-
κής με τη μέθοδο αναλογικής προσαρμογής. Σύμφωνα με τα εμπειρι-
κά αποτελέσματα, η βραχυχρόνια και μακροχρόνια ελαστικότητα του 
ΦΠΑ είναι κοντά στη μονάδα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ελαστικότη-
τα των εσόδων από ΦΠΑ ως προς το παραγωγικό κενό είναι 0,7, μικρό-
τερη της μονάδας όπως θεωρούν και οι Girouard and André (2005) για 
τους έμμεσους φόρους. Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι οι ελαστικότη-
τες δεν εξαρτώνται από τη φορολογική βάση, καθώς προκύπτουν πα-
ρόμοια αποτελέσματα χρησιμοποιώντας είτε τη στενότερη είτε την ευ-
ρύτερη φορολογική βάση. 

Οι Price et al. (2014) επανεκτίμησαν τις ελαστικότητες των εσόδων 
και δαπανών190 ως προς το παραγωγικό κενό για τις χώρες-μέλη της ΕΕ, 
οι οποίες χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως τμήμα της 
δια δικασίας δημοσιονομικής επιτήρησης της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, ανα-
θεώρησαν τη μελέτη του 2005 για τις χώρες του ΟΟΣΑ, στην οποία γι-
νόταν η υπόθεση μοναδιαίας ελαστικότητας για τους έμμεσους φόρους 
χρησιμοποιώντας τις πλέον πρόσφατες βάσεις δεδομένων και φορολο-
γικούς κώδικες, με την κάλυψη να περιορίζεται στις 28 χώρες-μέλη της 
ΕΕ, επτά από τις οποίες δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ. Στις τέσσερις εξετα-
ζόμενες κατηγορίες που θεωρείται ότι επιδεικνύουν κυκλική ευαισθησία 
περιλαμβάνονται και οι έμμεσοι φόροι. Σημειώνεται ότι, σε κάποιες περι-
πτώσεις, μια φορολογική κατηγορία μπορεί να διασπαστεί σε υποκατη-
γορίες και να διερευνηθούν οι ελαστικότητες σε λεπτομερέστερο επίπε-
δο ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα για τους ΕΦΚ, η συνολική ελαστικότη-
τα ως προς την κατανάλωση θα πρέπει να είναι συνάρτηση των διαφο-
ρετικών ελαστικοτήτων των βάσεων ως προς το εισόδημα. Διατηρείται 
η διαδικασία σε δύο βήματα, υπολογίζοντας ξεχωριστά την ελαστικότη-
τα των μεμονωμένων κατηγοριών εσόδων ως προς τη βάση και την ελα-

190  Η ελαστικότητα των δαπανών εκτιμάται κατά τον ίδιο τρόπο που εκτιμάται και η ελα-
στικότητα των φορολογικών εσόδων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά κυβερνητικές 
δαπάνες που σχετίζονται με την ανεργία και τις κοινωνικές μεταβιβάσεις.
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στικότητα της βάσης ως προς το παραγωγικό κενό, ώστε να προκύψει 
η συνολική ελαστικότητα των εσόδων ως προς το παραγωγικό κενό ως 
γινόμενο των δύο. Οι εκτιμήσεις των βραχυχρόνιων ελαστικοτήτων έμ-
μεσων φόρων ως προς την κατανάλωση κυμαίνονται από 0,61 έως 1,19, 
με τις περισσότερες εκτιμήσεις να είναι κοντά στη μονάδα. Για την Ελ-
λάδα, η εκτιμώμενη ελαστικότητα είναι ίση με 0,81. Στον βαθμό όπου οι 
εκτιμώμενες ελαστικότητες έμμεσων φόρων συσχετίζονται με τις διαρ-
θρωτικές μετατοπίσεις ως προς την αποτελεσματικότητα των φόρων, η 
αξιοπιστία τους για τους σκοπούς της κυκλικής διόρθωσης αμφισβητεί-
ται. Εξαιτίας των ζητημάτων σταθερότητας των υποδειγμάτων που επη-
ρέαζαν τις εμπειρικές εκτιμήσεις συνεχίζει να εφαρμόζεται η μοναδιαία 
ελαστικότητα. 

Σε άλλη μελέτη οι Mourre et al. (2014) εξέτασαν τις πτυχές της ανα-
θεώρησης των ελαστικοτήτων εσόδων και δαπανών από τον ΟΟΣΑ. 
Ο ΟΟΣΑ εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τη διαδικασία σε δύο βήματα 
(Girouard and André, 2005), υπολογίζοντας ξεχωριστά την ελαστικότη-
τα των μεμονωμένων κατηγοριών εσόδων ως προς τη βάση και την ελα-
στικότητα της βάσης ως προς το παραγωγικό κενό, ώστε να προκύψει η 
συνολική ελαστικότητα των εσόδων ως προς το παραγωγικό κενό. Πα-
ράλληλα, διατηρήθηκαν ορισμένες υποθέσεις, όπως η υπόθεση της μο-
ναδιαίας ελαστικότητας των εσόδων από έμμεσους φόρους ως προς το 
παραγωγικό κενό, δεδομένων των ζητημάτων αναφορικά με τη σταθε-
ρότητα και τα δεδομένα ανά χώρα.191 Επιπλέον, έγινε η υπόθεση ότι οι 
ελαστικότητες είναι ίσες με τη μονάδα, αφού τα έσοδα φαίνεται να εξε-
λίσσονται αναλογικά ως προς τις βάσεις τους. Οι ελαστικότητες επιδει-
κνύουν μεγάλο βαθμό απόκλισης μεταξύ των χωρών και συχνά είναι μι-
κρότερες της μονάδας, κάτι που δεν μπορεί εύκολα να δικαιολογηθεί. 
Το μόνο σταθερό στοιχείο, που επιβεβαιώνεται από τις εκτιμήσεις του 
ΔΝΤ (Belinga et al., 2014) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Mourre et al., 
2014· Mourre and Princen, 2015), είναι ότι η ελαστικότητα των έμμεσων 

191  Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, η αναθεώρηση των μεμονωμένων ελαστικοτήτων 
αποσκοπούσε και στην επίλυση συγκεκριμένων μεθοδολογικών ζητημάτων. Μεταξύ αυ-
τών ήταν και η συνεκτική μεταχείριση των στατιστικά μη σημαντικών ευρημάτων και των 
διακριτικών μέτρων πολιτικής. Βλέπε σχετικά και την αναφορά στο ζήτημα αυτό που 
κάνουν οι Masten and Grdović Gnip (2016). 
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φόρων ως προς τη βάση δεν απέχει πολύ από τη μονάδα στις περισσό-
τερες περιπτώσεις στο μεσοπρόθεσμο διάστημα. Συνολικά, οι ελαστικό-
τητες των εσόδων ως προς τη βάση είναι μεγαλύτερες από αυτές της 
βάσης ως προς το παραγωγικό κενό (για τους έμμεσους φόρους υπόθε-
ση μοναδιαίας ελαστικότητας).

Επιπλέον, οι Mourre and Princen (2015) εξέτασαν την ελαστικότη-
τα φορολογικών εσόδων ως προς τη φορολογική βάση για τις επιμέ-
ρους κατηγορίες φόρων, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση του οικο-
νομικού κύκλου για τις χώρες της ΕΕ την περίοδο 2001-2013. Αν και οι 
δια χρονικές διαστρωματικές εκτιμήσεις (panel) δεν διαφέρουν σημαντι-
κά από προηγούμενες εκτιμήσεις, εντοπίζονται σημεία ενδιαφέροντος 
ανά φορολογική κατηγορία. Οι φόροι στην κατανάλωση, τόσο βραχυ-
χρόνια όσο και μακροχρόνια, παρουσιάζουν ελαστικότητα η οποία είναι 
ίση ή ξεπερνά ελαφρά τη μονάδα. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, επιβε-
βαιώνεται και η επίδραση του οικονομικού κύκλου στις βραχυπρόθεσμες 
ελαστικότητες (πέραν της άμεσης επίδρασης στη φορολογική βάση) για 
όλες τις κατηγορίες φόρων πλην των φόρων κατανάλωσης. 

Την επίδραση του οικονομικού κύκλου στην ελαστικότητα των φορο-
λογικών εσόδων ως προς το ΑΕΠ εξέτασαν πρόσφατα και οι Boschi and 
d’Addona (2017), χρησιμοποιώντας μια νέα βάση δεδομένων (σε τριμη-
νιαία συχνότητα) για τις φορολογικές αλλαγές σε 15 χώρες της ΕΕ την 
περίοδο 1980-2013, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων για 
κάθε χώρα. Σύμφωνα με τα εμπειρικά αποτελέσματα υπάρχει, εν γένει, 
μια τάση των βραχυπρόθεσμων ελαστικοτήτων των έμμεσων φόρων και 
των κοινωνικών εισφορών, και σε μικρότερο βαθμό των εταιρικών φό-
ρων, να αυξάνονται σε περιόδους ύφεσης. Οι διαφορές είναι μικρότε-
ρες για τους φόρους εισοδήματος. 

Σχετικά με τα ευρήματα που αφορούν την τάση μεταβολής των φο-
ρολογικών εσόδων, οι Belinga et al. (2014) εκτίμησαν τη βραχυχρόνια 
και μακροχρόνια τάση μεταβολής των φόρων ως προς το ΑΕΠ για τις 
χώρες του ΟΟΣΑ την περίοδο 1965-2012. Στις εκτιμήσεις ανά κατηγο-
ρία για το σύνολο των χωρών, οι συντελεστές της τάσης μεταβολής εί-
ναι αρκετά χαμηλοί στην κατηγορία των ΕΦΚ, υποδηλώνοντας ίσως την 
έλλειψη (τιμαριθμικής) αναπροσαρμογής των συντελεστών των ΕΦΚ 
σε πολλές χώρες. Η μακροχρόνια τάση μεταβολής εκτιμάται στο 0,77 
και η βραχυχρόνια στο 0,51. Χωρίζοντας το δείγμα στις δύο υποπεριό-
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δους, στην κατηγορία των ΕΦΚ προκύπτουν για τον μακροχρόνιο ορί-
ζοντα οι συντελεστές 0,79 (1965-1988) και 0,52 (1989-2012) και για τον 
βραχυχρόνιο οι συντελεστές 0,43 (1965-1988, όχι στατιστικά σημαντι-
κός) και 0,36 (1989-2012). Και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται ότι οι 
συντελεστές μειώνονται διαχρονικά και είναι μικρότεροι της μονάδας. 
Επιπλέον, η τάση μεταβολής για το σύνολο των φορολογικών εσόδων 
είναι μεγαλύτερη στις περιόδους ύφεσης απ’ ό,τι στις περιόδους ανά-
πτυξης, σηματοδοτώντας ότι κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ τα 
φορολογικά συστήματα λειτουργούν καλύτερα ως αυτόματοι σταθε-
ροποιητές σε περιόδους ύφεσης. Το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται να επι-
κρατεί ιδιαίτερα για τους ΕΦΚ, πρέπει εντούτοις να χρησιμοποιείται με 
προσοχή εξαιτίας των υψηλών τυπικών σφαλμάτων για τα αποτελέσμα-
τα με την αρνητική ανάπτυξη. 

Επιπλέον, οι Dudine and Jalles (2018) εξέτασαν την τάση μεταβολής 
των φορολογικών εσόδων ως προς το ΑΕΠ για 107 χώρες (ανεπτυγμένες, 
αναδυόμενες και χαμηλού εισοδήματος) για την περίοδο 1980-2014. Γε-
νικά, η μακροχρόνια τάση μεταβολής δεν διαφέρει από τη μονάδα, ενώ 
δια φορές εμφανίζονται στη βραχυχρόνια τάση μεταβολής μεταξύ των χω-
ρών και των κατηγοριών φόρων. Μεγαλύτερη της μονάδας είναι η μακρο-
χρόνια τάση μεταβολής των εταιρικών φόρων στις ανεπτυγμένες οικονο-
μίες, της φορολογίας εισοδήματος και των εισφορών κοινωνικής ασφάλι-
σης για τις αναδυόμενες οικονομίες και των φόρων σε αγαθά και υπηρε-
σίες για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος. Αναφορικά με τη φάση του οι-
κονομικού κύκλου, τα στοιχεία των εσόδων καταδεικνύουν ότι, σε κάποιες 
περιπτώσεις, η βραχυχρόνια τάση μεταβολής των εσόδων είναι υψηλότε-
ρη από τη μονάδα σε περιόδους ύφεσης και, ενώ στις αναδυόμενες αγο-
ρές τα έσοδα φαίνεται να επανέρχονται άμεσα (στην περίοδο t +1), στις 
ανεπτυγμένες απαιτείται περισσότερος χρόνος και τα έσοδα παραμένουν 
για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα υποτονικά. Μεγαλύτερη τάση μετα-
βολής των φορολογικών εσόδων μιας συγκεκριμένης κατηγορίας κατά 
τη διάρκεια υφέσεων, συγκριτικά με τις περιόδους ανάπτυξης, υποδηλώ-
νει ότι η συγκεκριμένη φορολογική κατηγορία σταθεροποιεί καλύτερα το 
προϊόν στη διάρκεια των δυσμενών οικονομικών συνθηκών. Τέλος, σύμ-
φωνα με τους συγγραφείς, το άνοιγμα στις διεθνείς αγορές και το ανθρώ-
πινο κεφάλαιο τείνουν να αυξάνουν την τάση μεταβολής, ενώ ο πληθωρι-
σμός και η μεταβλητότητα του προϊόντος την μειώνουν. 
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Αν και τα ευρήματα για την Ελλάδα είναι περιορισμένα παρουσιά-
ζουν ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τους Belinga et al. (2014), η τάση μεταβο-
λής των συνολικών φορολογικών εσόδων ως προς το ΑΕΠ διαμορφώνε-
ται σε 0,89 βραχυχρόνια και σε 1,09 μακροχρόνια. Επιπλέον, σύμφωνα 
με τον Tagkalakis (2014), η ελαστικότητα των έμμεσων φόρων ως προς 
το ΑΕΠ δείχνει μεγάλη μεταβλητότητα τα τελευταία έτη και έχει αυξηθεί 
σημαντικά μετά το 2010, ξεπερνώντας το επίπεδο του 1 μετά το γ΄ τρί-
μηνο του 2010. Χρησιμοποιώντας εναλλακτικές προσεγγίσεις και παρά 
τις αποκλίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων, διαπιστώνεται ότι η ελαστι-
κότητα των έμμεσων φόρων ως προς το ΑΕΠ μπορεί να είναι κατά 25% 
έως 80% υψηλότερη από τη μοναδιαία ελαστικότητα των Girouard and 
André (2005).

Σύμφωνα με τους Koester and Priesmeier (2017) τα αποτελέσματα 
της εκτίμησης των ελαστικοτήτων για το σύνολο των φορολογικών εσό-
δων ως προς το ΑΕΠ, για τις χώρες της ΕΕ, την περίοδο 1970-2013, δεί-
χνουν ότι οι διαφορές μεταξύ των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων ελα-
στικοτήτων είναι σημαντικές μεταξύ των κρατών-μελών και αναδεικνύ-
ουν τα πλεονεκτήματα των δυναμικών εκτιμήσεων έναντι των στατικών. 
Στην πλειονότητα των χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η βρα-
χυχρόνια ελαστικότητα είναι χαμηλότερη της μακροχρόνιας, λαμβάνο-
ντας υπόψη δυναμικές εκτιμήσεις της ελαστικότητας, ενώ μόνο τρεις 
χώρες (Κύπρος, Ισπανία και Λετονία) έχουν βραχυχρόνια ελαστικότητα 
υψηλότερη από τη μακροχρόνια. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, 
αν και οι Boschi and d’Addona (2017) ανέδειξαν, μεταξύ άλλων, την 
τάση των βραχυπρόθεσμων ελαστικοτήτων ως προς το ΑΕΠ των έμ-
μεσων φόρων να αυξάνονται σε περιόδους ύφεσης στις χώρες της ΕΕ, 
τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται για την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμέ-
να, εξετάζοντας την περίοδο 2000 έως και το πρώτο τρίμηνο του 2013, 
εντοπίζεται υψηλότερη βραχυπρόθεσμη ελαστικότητα του φόρου εισο-
δήματος και των κοινωνικών εισφορών σε περιόδους ύφεσης. Τα αποτε-
λέσματα δεν διαφοροποιούνται για τους εταιρικούς φόρους, ενώ οι έμ-
μεσοι φόροι παρουσιάζουν υψηλότερη βραχυπρόθεσμη ελαστικότητα 
σε περιόδους ανάπτυξης.

Συνολικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα διαθέσιμα εμπειρικά ευρήμα-
τα στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα μεταξύ 
τους, καθώς αφορούν διαφορετικές χρονικές περιόδους, χώρες και φο-
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ρολογικά συστήματα. Παρέχουν όμως χρήσιμες ενδείξεις για την ευαι-
σθησία των φορολογικών εσόδων. Ειδικότερα, στην περίπτωση της Ελ-
λάδας, τα εμπειρικά αποτελέσματα είναι περιορισμένα και δεν μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για άμεσες συγκρίσεις, καθώς αφορούν συνήθως 
το σύνολο των φόρων ή ειδικές κατηγορίες φόρων χωρίς να περιλαμβά-
νονται οι ΕΦΚ σε καπνικά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά, που είναι το 
αντικείμενο της παρούσας μελέτης.

7.4.   Εκτιμήσεις των ελαστικοτήτων και της τάσης μεταβολής 
των φορολογικών εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά 
προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά

7.4.1.  Εισαγωγή

Η εμπειρική εκτίμηση της ευαισθησίας –της ελαστικότητας και της 
τάσης μεταβολής (βλέπε και Ενότητα 5.3)– των φορολογικών εσόδων 
σε μεταβολές βασικών μακροοικονομικών μεγεθών είναι απόλυτα κρίσι-
μη για τη διαμόρφωση και τον σχεδιασμό της φορολογικής πολιτικής στη 
χώρα. Το επιχείρημα αυτό συνδέεται με τον ρόλο της πολιτικής των φο-
ρολογικών εσόδων στη διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας 
σε μακροχρόνιο ορίζοντα και στη σταθεροποίηση της οικονομίας κατά 
τις διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου σε βραχυχρόνιο ορίζοντα. Με 
άλλα λόγια, ο υπολογισμός της ελαστικότητας και της τάσης μεταβο-
λής των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα επιτρέπει να αξιολογηθεί 
κατά πόσο η λειτουργία του φορολογικού συστήματος, που προσδιορί-
ζεται ενδογενώς ή/και σε συνδυασμό με τα μέτρα φορολογικής πολιτι-
κής, συμβαδίζει με την οικονομική συγκυρία και το εκάστοτε επίπεδο της 
οικονομικής δραστηριότητας. 

Η αναλυτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, τόσο σε όρους 
εμπειρικών μεθοδολογιών όσο και σε όρους εμπειρικών αποτελεσμάτων 
(Ενότητες 7.2 και 7.3, αντίστοιχα), απέδειξε την κρισιμότητα της εξειδι-
κευμένης προσέγγισης για κάθε μία χώρα ξεχωριστά. Οι κοινές υποθέ-
σεις για ομάδες χωρών, αλλά και ο ορισμός μοναδιαίων ελαστικοτήτων, 
δεν ενισχύουν την ανάδειξη των ειδικών και ιδιοσυγκρασιακών χαρακτη-
ριστικών του φορολογικού συστήματος της κάθε μεμονωμένης χώρας. 
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Ως αποτέλεσμα, δεν συμβάλλουν στην ταυτοποίηση των τυχόν διαφορο-
ποιούμενων προβλημάτων κατά τον προσδιορισμό της αντίδρασης των 
εσόδων σε μεταβολές βασικών μακροοικονομικών μεγεθών. Όπως τονί-
ζει και ο Tagkalakis (2014), για την περίπτωση των έμμεσων φόρων, εί-
ναι αναγκαίο να επανεξεταστεί για την Ελλάδα η υπόθεση της σταθε-
ρής εντός του κύκλου μοναδιαίας ελαστικότητας, ώστε να γίνει καλύτε-
ρα κατανοητή η αλληλεπίδραση μεταξύ της δημοσιονομικής εξυγίανσης 
και της οικονομικής δραστηριότητας, με στόχο να βελτιωθεί και η χάρα-
ξη της οικονομικής πολιτικής.192 

Επιπροσθέτως, και παρότι η διαθεσιμότητα των δεδομένων δεν το 
επιτρέπει πάντα, έμφαση πρέπει να δίδεται στη διαφοροποίηση των 
εκτιμήσεων μεταξύ των φορολογικών κατηγοριών, και ειδικά, όπου κα-
θίσταται εφικτό, και των υποκατηγοριών. Στόχος είναι η εξακρίβωση 
των ισχυρών και αδύναμων συνιστωσών του συστήματος των εσόδων 
(Dudine and Jalles, 2018), δηλαδή η διαπίστωση ποιες υποκατηγορί-
ες φόρων επιδεικνύουν ισχυρότερη ή ασθενέστερη επίδοση ως προς 
τα έσοδα. Συνεπώς, και όπως έχει διαφανεί από τη σχετική βιβλιογρα-
φία, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίδεται στον προσδιορισμό της ευαι-
σθησίας των εσόδων σε μεταβολές βασικών μακροοικονομικών μεγε-
θών, μέσω των ελαστικοτήτων ή/και της τάσης μεταβολής σε πολύ πιο 
λεπτομερές επίπεδο (Price et al., 2014). Θεωρείται δεδομένο ότι, όσο 
πιο γενική είναι κατά τη διαδικασία εκτίμησης η κατηγοριοποίηση (π.χ. 
αναφορά στο σύνολο των έμμεσων φόρων), τόσο μεγαλύτερη θα είναι 
και η ετερογένεια που θα χαρακτηρίζει τις επιμέρους κατηγορίες (π.χ. 
τις κατηγορίες του ΦΠΑ και των ΕΦΚ), με αποτέλεσμα να καθίσταται 
λιγότερο αντιπροσωπευτικό το εκάστοτε αποτέλεσμα των εκτιμήσεων 
σε συνολικό επίπεδο –αναφορικά με την ευαισθησία των εσόδων– για 
τις επιμέρους κατηγορίες (π.χ. η εκτίμηση της συνολικής ευαισθησίας 
δεν αναμένεται να είναι εξίσου αντιπροσωπευτική για τα έσοδα από 
ΦΠΑ και ΕΦΚ). Στη βιβλιογραφία, εντούτοις, μια τέτοια διαδικασία πα-
ραλείπεται, συνήθως για λόγους ομοιομορφίας και διαχειρισιμότητας, 

192  Σαφώς, σε ένα πλαίσιο συνολικής ανάλυσης, όπως για παράδειγμα η δημοσιονομι-
κή επιτήρηση εντός της ΕΕ, τα κριτήρια της ανάγκης διαφάνειας και συγκρισιμότητας 
υπερτερούν, και οι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούν ένα σχετικά απλούστερο και τυ-
ποποιημένο πρότυπο (Morris et al., 2009).



318

Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα…

όταν πρόκειται για ομάδες χωρών (βλέπε για παράδειγμα, Price et al., 
2014), αλλά και εξαιτίας των περιορισμών αναφορικά με τη διαθεσιμό-
τητα των στοιχείων.

Ως αποτέλεσμα όλων των ως άνω θεωρήσεων, και με δεδομένο ότι η 
παρούσα μελέτη ερευνά τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοο-
λούχα ποτά, κεντρικό στοιχείο της παρούσας οικονομετρικής εφαρμο-
γής αποτελεί η εκτίμηση της ευαισθησίας των φορολογικών εσόδων στο 
επίπεδο των συγκεκριμένων υποκατηγοριών των ΕΦΚ, οι οποίοι αποτε-
λούν υποκατηγορίες των έμμεσων φόρων και των φόρων κατανάλωσης, 
γενικότερα. Για τους λόγους αυτούς εκτιμάται ξεχωριστά η ευαισθησία 
των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά.193 
Σε αυτό το πλαίσιο, η επόμενη ενότητα παρουσιάζει αρχικά την αναλυ-
τική εμπειρική μεθοδολογία που ακολουθείται για την εκτίμηση των ελα-
στικοτήτων και της τάσης μεταβολής των εσόδων για τις δύο υποκατη-
γορίες των ΕΦΚ, τα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά, και στη 
συνέχεια περιγράφει τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στις εκτιμή-
σεις (Ενότητα 7.4.2). Ακολουθεί η ενότητα των εμπειρικών αποτελεσμά-
των, όπου παρουσιάζονται, αναλύονται και ερμηνεύονται τα παρεχόμε-
να εμπειρικά ευρήματα (Ενότητα 7.4.3). 

7.4.2.  Εμπειρική μεθοδολογία και δεδομένα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται αρχικά λεπτομερώς η εμπειρική 
μεθοδολογία που ακολουθείται στην παρούσα μελέτη για την εκτίμη-
ση της ευαισθησίας των εσόδων σε μεταβολές βασικών μακροοικονομι-
κών μεγεθών. Με άλλα λόγια, εξηγούνται οι μεθοδολογικές επιλογές και 
αποτυπώνονται με τη μορφή των υποδειγμάτων που εκτιμώνται στη συ-
νέχεια, για την εκτίμηση των ελαστικοτήτων και της τάσης μεταβολής 
των εσόδων για τις δύο υποκατηγορίες των ΕΦΚ, τα καπνικά προϊόντα 
και τα αλκοολούχα ποτά (Ενότητα 7.4.2.1). Στο δεύτερο τμήμα της ενό-

193  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η ξεχωριστή μεταχείριση της κατηγορίας των 
τσιγάρων, δεδομένης της σημασίας της. Εντούτοις, δεν ήταν διαθέσιμα από το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους ξεχωριστά στοιχεία για τα έσοδα από ΕΦΚ στα καπνικά προϊ-
όντα ανά κατηγορία και τα σχετικά στοιχεία για τις επιμέρους κατηγορίες εσόδων από 
τα στοιχεία των τελωνείων δεν διατέθηκαν στους ερευνητές από την αρμόδια Αρχή για 
τους σκοπούς της παρούσας μελέτης. 
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τητας περιγράφονται διεξοδικά τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για 
τη διεξαγωγή των οικονομετρικών εκτιμήσεων (Ενότητα 7.4.2.2).

7.4.2.1. Εμπειρική μεθοδολογία

Η εκτίμηση της ευαισθησίας των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊό-
ντα και τα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα πραγματοποιείται στη βάση του 
υποδείγματος διόρθωσης σφάλματος, σύμφωνα με την πρόσφατη σχετι-
κή εμπειρική βιβλιογραφία. Η επιλογή αυτή συνδέεται με τον στόχο δια-
φοροποίησης μεταξύ της μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου και 
προσδιορισμού της ταχύτητας προσαρμογής από τη βραχυχρόνια πε-
ρίοδο στη μακροχρόνια ισορροπία. Με άλλα λόγια, επιλέγεται μια δυνα-
μική και όχι μια στατική ανάλυση, δεδομένου ότι οι οικονομικές εξελίξεις 
επιδρούν στα μεγέθη για περισσότερες από μία περιόδους και τα έσοδα 
μπορεί να αντιδρούν διαφορετικά στις μακροχρόνιες μεταβολές απ’ ό,τι 
στις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις των μακροοικονομικών μεγεθών. 

Στην παρούσα μελέτη επιλέγεται η χρήση των ονομαστικών μεταβλη-
τών, και όχι η χρήση αποπληθωρισμένων μεταβλητών. Και άλλοι συγ-
γραφείς στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία βασίζονται στη χρήση των με-
ταβλητών σε τρέχουσες τιμές όπως, μεταξύ άλλων, ο Mansfield (1972), 
οι Sancak et al. (2010) που δεν χρησιμοποιούν στοιχεία σε πραγματι-
κές τιμές για τα έσοδα (ενώ χρησιμοποιούν για το παραγωγικό κενό), ο 
Wolswijk (2009), που χρησιμοποιεί όλα τα σχετικά μεγέθη (έσοδα, ΑΕΠ, 
φορολογική βάση) σε τρέχουσες τιμές, οι Barrios and Fargnoli (2010), 
που χρησιμοποιούν το ονομαστικό ΑΕΠ ως βάση, οι Mourre and Princen 
(2015), που χρησιμοποιούν όλα τα δεδομένα σε ονομαστικούς όρους, οι 
Boschi and d’ Addona (2017), που χρησιμοποιούν ονομαστικά στοιχεία 
για την Ελλάδα, οι Deli et al. (2017), που χρησιμοποιούν το ονομαστικό 
ΑΕΠ ως μέγεθος για τη φορολογική βάση και οι Dudine and Jalles (2018), 
που χρησιμοποιούν τα έσοδα και το ΑΕΠ σε ονομαστικούς όρους. Ένα 
από τα βασικά κριτήρια για την επιλογή αυτή είναι η προσπάθεια απο-
φυγής χρήσης πραγματικών μεγεθών, για τον αποπληθωρισμό των οποί-
ων θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά μεγέθη (π.χ. αποπληθω-
ριστής του ΑΕΠ, της ιδιωτικής κατανάλωσης και Γενικός Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή). Πιο αναλυτικά, για το ΑΕΠ θα ήταν σωστή η χρήση του 
αποπληθωριστή του ΑΕΠ, για την κατανάλωση ο αποπληθωριστής της 
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καταναλωτικής δαπάνης και για τα έσοδα ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή. 
Εντούτοις, δεν θεωρείται ότι η χρήση διαφορετικών αποπληθωριστών 
είναι μια δόκιμη διαδικασία, κάτι το οποίο δεν εφαρμόζεται και στη σχε-
τική βιβλιογραφία. Ειδικότερα, η διερεύνηση της διαχρονικής πορείας 
των τριών μεγεθών καταδεικνύει σημαντικές διαφοροποιήσεις, όπως η 
έλλειψη ταυτόχρονης πορείας, οι αποκλίσεις ως προς τη συνολική μετα-
βλητότητα, αλλά και ως προς το ύψος των ποσοστιαίων μεταβολών με-
ταξύ περιόδων. Σε αντίθετη περίπτωση, θα έπρεπε να επιλεγεί ένας κοι-
νός αποπληθωριστής που δεν θα ήταν σωστός για όλα τα μεγέθη ταυ-
τόχρονα. Υπενθυμίζεται ότι είναι τελείως διαφορετική η σύγκριση (με-
ταξύ της περιόδου αναφοράς και του έτους βάσης) του καλαθιού αγα-
θών που αντανακλά ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ, από εκείνη που αντα-
νακλάται μέσα από τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Επίσης, και οι τιμές 
των αγαθών που αντανακλώνται στο ένα μέγεθος δεν ταυτίζονται με αυ-
τές που αντανακλά το άλλο. Ένα επιπρόσθετο βασικό κριτήριο για την 
επιλογή χρήσης ονομαστικών μεταβλητών συνδέεται με τη δυνατότη-
τα αξιοποίησης αυτούσιας της πληροφόρησης που εμπεριέχεται σε αυ-
τές, και όχι της πληροφόρησης που ενσωματώνεται σε αποπληθωρισμέ-
νες και συνεπώς προσαρμοσμένες σειρές από το αρχικό στάδιο, δεδο-
μένων και των μετέπειτα προσαρμογών (βλέπε Ενότητα 7.4.2.2). Ειδικά 
για το μέγεθος των εσόδων, κρίνεται ότι είναι σημαντικό η σχετική σει-
ρά να μην υπόκειται σε προσαρμογή μέσω του αποπληθωρισμού. Αυτό 
συνδέεται και με την έμφαση που δίδεται σε όλα τα στάδια της μελέτης 
στη διαφοροποίηση μεταξύ της ελαστικότητας των εσόδων και της τά-
σης μεταβολής, όπου σημαντικό ρόλο κατέχει η διακριτή εξέταση του 
ρόλου των μέτρων πολιτικής. Εφόσον αυτά αφορούν την παρούσα με-
λέτη, κατά βάση, τις μεταβολές των φορολογικών συντελεστών, δεν εί-
ναι επιθυμητή κάποια προσαρμογή με δείκτες τιμών, οι οποίοι σε κάποιο 
βαθμό αντανακλούν/ενσωματώνουν και τις μεταβολές των τιμών εξαι-
τίας των μεταβολών των φορολογικών συντελεστών. Εντούτοις, με στό-
χο να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν σημαντική επίδραση της μεταβολής 
των τιμών και ακολουθώντας τμήμα της σχετικής βιβλιογραφίας, ενσω-
ματώνεται στις εξισώσεις ο πληθωρισμός ως μεταβλητή ελέγχου194 (βλέ-

194  Σημειώνεται ότι έχουν εκτιμηθεί εναλλακτικά όλες οι εξισώσεις του Κεφαλαίου 7 
και χωρίς τη χρήση του πληθωρισμού ως μεταβλητής ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό 
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πε στη βιβλιογραφία για μια παρόμοια προσέγγιση τους Belinga et al. 
(2014) και τους Dudine and Jalles (2018), που ενσωματώνουν τον πλη-
θωρισμό ως μεταβλητή ελέγχου). 

Ταυτόχρονα, καθοριστικό είναι να λαμβάνεται με κάποιον αποδεκτό 
τρόπο υπόψη και η επίδραση των φορολογικών μέτρων και μεταρρυθμί-
σεων. Ο στόχος είναι να γίνεται σαφές ποια σχέση αντανακλά την καθα-
ρά ενδογενή αντίδραση των εσόδων στα συνδεόμενα μακροοικονομικά 
μεγέθη και ποια τείνει να συμπεριλαμβάνει τις επιδράσεις της συναφούς 
πολιτικής, και τυχόν να μεταβάλλει (ενισχύει ή αποδυναμώνει) την ενδο-
γενή σχέση, καθιστώντας προφανώς πιο ξεκάθαρο τον ρόλο της πολι-
τικής. Ο διαχωρισμός αυτός οδηγεί και στη διάκριση μεταξύ ελαστικο-
τήτων και τάσης μεταβολής. Για τον υπολογισμό των ελαστικοτήτων, οι 
οποίες αποδίδουν την ενδογενή ή καθαρή αντίδραση των εσόδων στις 
μεταβολές των μακροοικονομικών μεγεθών, εφαρμόζεται η προσαρμο-
γή για την επίδραση των μέτρων πολιτικής μέσω της χρήσης ψευδομε-
ταβλητών. Δεδομένων και των περιορισμών αναφορικά με τη διαθεσι-
μότητα των στοιχείων,195 η μεθοδολογία αυτή επιλέγεται και εφαρμόζε-
ται, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί μια περισσότερο εξειδικευμένη 
σύνδεση με όποιες μεταβολές αφορούν άμεσα και στοχευμένα τις πολύ 
λεπτομερείς κατηγορίες ΕΦΚ των καπνικών προϊόντων και των αλκοο-
λούχων ποτών. Οι ψευδομεταβλητές που ενσωματώνονται αποδίδουν 
τις πιο αξιοσημείωτες μεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές στις 
υπό εξέταση κατηγορίες κατά την περίοδο αναφοράς. Σε ένα παράλλη-
λο και ακριβώς αντίστοιχο πλαίσιο των εκτιμήσεων, υπολογίζεται η τάση 
μεταβολής, χωρίς να ενσωματώνονται στις εξισώσεις οι σχετικές ψευδο-

ελέγχεται κατά πόσο επηρεάζεται η ανάλυση ή όχι από την ενσωμάτωση της συγκε-
κριμένης μεταβλητής στις εξισώσεις (ευχαριστούμε τον ανώνυμο κριτή για τη σχετική 
υπόδειξη), καθώς και η σταθερότητα των ευρημάτων και συμπερασμάτων. Βλέπε το 
Παράρτημα Ζ. 
195  Η βάση των στοιχείων για τα μέτρα πολιτικής στην Ελλάδα από το OGWG της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για την Οικονομική Πολιτική, στη βάση της οποίας θα μπορούσε 
ίσως να εφαρμοστεί μια διαδικασία προσαρμογής στη λογική της μεθόδου κατά Prest 
(βλέπε Ενότητα 7.2.3), έχει σταματήσει το 2015 και βρίσκεται στην τρέχουσα περίοδο 
σε στάδιο επανασχεδιασμού. Τα σχετικά ετήσια ιστορικά στοιχεία μέχρι και το 2015 δεν 
ήταν διαθέσιμα στην ομάδα εργασίας. Οι Princen et al. (2013) και οι Mourre and Princen 
(2015) αναφέρονται σε ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία αυτά και για την 
Ελλάδα. 
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μεταβλητές, με στόχο τη σύγκριση μεταξύ των εκτιμώμενων ελαστικοτή-
των και της τάσης μεταβολής των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊό-
ντα και τα αλκοολούχα ποτά. 

Στην παρούσα μελέτη, και αναφορικά με τις ελαστικότητες, οι εκτι-
μήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις εκδοχές (α) και (β) (βλέπε 
και Ενότητα 7.2.2), ακολουθώντας ένα σημαντικό τμήμα της συναφούς 
βιβλιογραφίας. Με άλλα λόγια, οι συνολικές ελαστικότητες αποκτώνται, 
αρχικά, ως γινόμενο των επιμέρους ελαστικοτήτων από τις εκτιμήσεις 
σε δύο σκέλη (εκδοχή (β)): πρώτα εκτιμάται η ελαστικότητα των εσόδων 
ως προς τις μεταβολές της εκάστοτε φορολογικής βάσης και στη συνέ-
χεια η ελαστικότητα της βάσης ως προς τις μεταβολές του ΑΕΠ, ως επι-
λεγμένου βασικού κυκλικού δείκτη. Στη συνέχεια (εκδοχή (α)), υπολο-
γίζεται η ελαστικότητα των εσόδων απευθείας ως προς το ΑΕΠ. Με την 
έμφαση που δίδεται στη μελέτη στην αποσύνδεση των εσόδων και των 
βάσεων από το ΑΕΠ196 και τη χρήση πιο στοχευμένων και άμεσα συν-
δεδεμένων μακροοικονομικών μεγεθών ως φορολογικών βάσεων, θεω-
ρείται ότι η άσκηση αυτή δύναται να παρέχει ενδιαφέροντα συμπληρω-
ματικά αποτελέσματα και να ενισχύει τα αποτελέσματα της εκτίμησης 
σε δύο σκέλη, συγκριτικά με αυτά από την απευθείας εκτίμηση. Για την 
τάση μεταβολής, εφαρμόζονται με παρόμοια διαδικασία ξεχωριστά και 
απευθείας στάδια εκτίμησης, όπου η έμφαση δίδεται κυρίως στην τάση 
μεταβολής των εσόδων ως προς το ΑΕΠ και τη σύγκριση με τις αντί-
στοιχες ελαστικότητες. 

Αναφορικά με την πρώτη εφαρμογή σε δύο σκέλη, στόχος είναι να 
καθίσταται εφικτή η διάκριση μεταξύ του τμήματος εκείνου της ελα-
στικότητας (και γενικότερα της αντίδρασης) των εσόδων που οφείλε-
ται στην εξέλιξη της φορολογικής βάσης και εκείνου που συνδέεται με 
τον οικονομικό κύκλο. Σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης, μείζονα ρόλο απο-
κτά η επιλογή της εκάστοτε φορολογικής βάσης. Όπως αναλύουν και 
οι Morris et al. (2009), τυχόν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των προβλε-

196  Σύμφωνα με το ‘μη συγκεντρωτικό πλαίσιο (disaggregated framework) για την ανάλυ-
ση των διαρθρωτικών εξελίξεων στα δημόσια οικονομικά’ που εφαρμόζεται για τη δημο-
σιονομική ανάλυση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ESCB), η αποσύνδε-
ση των βάσεων από το ΑΕΠ αποτελεί μία από τις τέσσερις συνιστώσες που καλούνται να 
ερμηνεύσουν τις εξελίξεις στα δημοσιονομικά έσοδα (Morris et al., 2009). 
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πόμενων και των τελικά εισπραχθέντων εσόδων είναι πιθανόν να οφεί-
λονται στο επιλεγμένο μακροοικονομικό μέγεθος της φορολογικής βά-
σης, με άλλα λόγια σε λανθασμένες αντιστοιχίσεις μεταξύ κατηγορι-
ών φόρων και των φορολογικών τους βάσεων. Για τις επιμέρους κατη-
γορίες των ΕΦΚ, οι ίδιοι καταλήγουν ότι οι εναλλακτικές προσεγγιστι-
κές φορολογικές βάσεις, αντί των συνολικών μακροοικονομικών μεγε-
θών, έχουν καλύτερη απόδοση και βοηθούν να εξηγηθούν, έστω τμημα-
τικά, οι αποκλίσεις στα μεγέθη των εσόδων.197 Παράλληλα, και ως προς 
το μακροοικονομικό μέγεθος της συνολικής κατανάλωσης, σύμφωνα 
και με τους Price et al. (2014), εφόσον οι έμμεσοι φόροι επιβάλλονται 
σε μια σειρά βάσεων δαπανών, των οποίων η κυκλική ευαισθησία μπο-
ρεί να διαφέρει από αυτήν της συνολικής κατανάλωσης, οι σχετικές φο-
ρολογικές βάσεις πρέπει τυπικά να διαχωρίζονται από αυτήν. Με αυτόν 
τον τρόπο, μπορούν να ληφθούν υπόψη και οι επιδράσεις από τυχόν με-
ταβολές των μεριδίων της κατανάλωσης επιμέρους αγαθών στη συνο-
λική κατανάλωση, οι οποίες δεν θα ήταν διακριτές με τη χρήση του συ-
νολικού μεγέθους της ιδιωτικής κατανάλωσης. 

Στη βάση της ως άνω επιχειρηματολογίας, στην παρούσα μελέτη επι-
διώκεται η χρήση εναλλακτικών και όσο το δυνατόν πιο εκλεπτυσμέ-
νων μεγεθών ως φορολογικών βάσεων. Ακολουθώντας την εργασία των 
Morris et al. (2009), η οποία με την εφαρμογή για τις περιπτώσεις της 
Γερμανίας, Ιρλανδίας και Ολλανδίας προσεγγίζει περισσότερο τη στό-
χευση της παρούσας μελέτης, χρησιμοποιείται και εδώ ως φορολογική 
βάση, για τα έσοδα από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα 
ποτά, η επιμέρους κατανάλωση στην κάθε κατηγορία. Σημειώνεται ότι 
στη βιβλιογραφία για τις συνολικές κατηγορίες των έμμεσων φόρων και 
των φόρων στην κατανάλωση, αλλά και για την κατηγορία των λοιπών 
έμμεσων φόρων (βλέπε Wolswijk, 2007 και Tagkalakis, 2014), σημαντικό 
τμήμα των οποίων είναι και οι ΕΦΚ, χρησιμοποιείται αντίστοιχα η συνολι-
κή ιδιωτική κατανάλωση. 

197  Σημειώνεται ότι, όπως τονίζουν οι συγγραφείς, το συνολικό συμπέρασμά τους ότι 
η χρήση των εναλλακτικών φορολογικών βάσεων για τις υπό εξέταση κατηγορίες δεν 
οδηγεί σε σημαντική διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων, εξαιρουμένων κάποιων περι-
πτώσεων, συνδέεται κυρίως με τη μη διαθεσιμότητα ενός συνολικού μακροοικονομικού 
μεγέθους που έστω να πλησιάζει στην ερμηνεία των παρατηρούμενων βραχυχρόνιων 
διακυμάνσεων στους φόρους που συνδέονται με τα κέρδη. 
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Αποσκοπώντας σε μια επιπρόσθετη και άκρως σημαντική διάστα-
ση, στο να ληφθεί υπόψη η τυχόν ύπαρξη ασυμμετριών, γίνεται έλεγ-
χος μέσω της ενσωμάτωσης ψευδομεταβλητής που αντανακλά τον οι-
κονομικό κύκλο και, επιπλέον, ψευδομεταβλητής που αντανακλά τη θε-
τική ή αρνητική απόκλιση της βραχυχρόνιας σχέσης από τη μακροχρό-
νια ισορροπία. 

Τέλος, για λόγους ελέγχου της ποιότητας των εκτιμήσεων, παρου-
σίασης επιπρόσθετων χρήσιμων αποτελεσμάτων, και σύγκρισης με προ-
σεγγίσεις στη βιβλιογραφία, διεξάγεται μια σειρά εναλλακτικών εκτιμή-
σεων. Η πιο βασική διάσταση αυτών είναι η διεξαγωγή των εκτιμήσεων 
των δύο σταδίων και με τη χρήση της συνολικής καταναλωτικής δαπά-
νης, και όχι της κατανάλωσης στις επιμέρους κατηγορίες, ως φορολογι-
κής βάσης. Η διάσταση αυτή αναμένεται να προσφέρει σημαντικές πλη-
ροφορίες ως προς την επιλογή των εξειδικευμένων φορολογικών βάσε-
ων σε σχέση με τις συγκεντρωτικές, που συχνά χρησιμοποιούνται τόσο 
για λόγους ομοιόμορφης διαχείρισης στις συγκριτικές αναλύσεις, όσο 
και εξαιτίας της μη διαθεσιμότητας σχετικών χρονολογικών σειρών. Επί-
σης, διεξάγονται εναλλακτικές εκτιμήσεις με τη χρήση μιας συνολικής 
ψευδομεταβλητής, και όχι των μεμονωμένων, για τις μεταβολές των φο-
ρολογικών συντελεστών, με στόχο την ενσωμάτωση της επίδρασης των 
μεταβολών της πολιτικής. 

Η γενική σχέση μεταξύ των εσόδων και του βασικού μακροοικονομι-
κού μεγέθους,198 για παράδειγμα του ΑΕΠ, προσεγγίζεται μακροχρόνια 
από τη μη γραμμική συνάρτηση:

 R = αGDPβ (7.1)

όπου R είναι τα φορολογικά έσοδα και GDP είναι το ΑΕΠ. Μετατρέπο-
ντας τη συνάρτηση αυτή σε γραμμική με διπλή λογαριθμική μορφή ως:

 logR = logα + βlogGDP , (7.2)

198  Σημειώνεται ότι η γενική αυτή σχέση ενσωματώνει την υπόθεση σταθερής ελαστικό-
τητας ως προς το ΑΕΠ σε όλο το φάσμα των επιπέδων του που λαμβάνεται υπόψη. Με 
άλλα λόγια, γίνεται η υπόθεση ότι η αναλογική απόκριση των εσόδων σε μια μεταβολή 
του ΑΕΠ κατά μία ποσοστιαία μονάδα θα είναι ίδια, ανεξάρτητα από το επίπεδο του ΑΕΠ. 
Η ίδια σχέση ισχύει και για την περίπτωση της τάσης μεταβολής. Βλέπε Mansfield (1972), 
Choudhry (1979), Osoro et al. (2006) και Boschi and d’Addona (2017).
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αποκτάται με την οικονομετρική εκτίμηση της σχέσης ο συντελεστής 
της ελαστικότητας β απευθείας, με άλλα λόγια ως ποσοστιαία μεταβο-
λή των εσόδων που συνοδεύει μια μεταβολή του ΑΕΠ κατά μία ποσο-
στιαία μονάδα. 

Για την περίπτωση διάσπασης σε δύο σκέλη, το σκέλος έσοδα-βάση 
και το σκέλος βάση-ΑΕΠ, ισχύει αντίστοιχα η γενική μη γραμμική σχέση:

 R = αGDPβγ, (7.3)

όπου, μετατρέποντας τη συνάρτηση αυτή σε γραμμική με διπλή λογα-
ριθμική μορφή, προκύπτει η σχέση: 

 logR = logα + [βγ]logGDP, (7.4)

σύμφωνα με την οποία η συνολική απόκριση ως προς το ΑΕΠ αποκτά-
ται ως γινόμενο βγ. 

Η σχέση αυτή ταυτίζεται με τη σχέση που προκύπτει στη βάση των 
δύο επιμέρους λογαριθμικών σχέσεων για τα δύο σκέλη, το σκέλος 
έσοδα- βάση και το σκέλος βάση-ΑΕΠ: 

 logR = logδ + βlogB (7.5)

 logB = logζ + γlogGDP, (7.6)

όπου B είναι ο όρος της φορολογικής βάσης. Αντικαθιστώντας τη σχέ-
ση (7.6) στη σχέση (7.5), προκύπτει η συνολική σχέση αντίδρασης (7.4).

Για το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος, η μη γραμμική σχέση μετα-
ξύ εσόδων και εισοδήματος διατυπώνεται κατά αντιστοιχία, για την πε-
ρίπτωση της απευθείας εκτίμησης. Η βραχυχρόνια σχέση σε λογαρίθ-
μους αποκτάται από αυτή τη σχέση, όπου οι μεταβλητές εκφράζονται 
σε πρώτες διαφορές των λογαρίθμων. Στην περίπτωση της εκτίμησης σε 
δύο σκέλη, σύμφωνα και με τους Price et al. (2014), η μη γραμμική σχέ-
ση είναι, κατά αντιστοιχία με την περίπτωση της μακροχρόνιας, παρό-
μοια αλλά περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της σχέσης (7.6) στη βραχυ-
χρόνια εξίσωση έσοδα-βάση. 

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, το συνολικό υπό-
δειγμα διόρθωσης σφάλματος για το πρώτο σκέλος, που αφορά τη σχέ-
ση μεταξύ των εσόδων και της φορολογικής βάσης (έσοδα-βάση, R-B), 
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εκτιμάται για τη βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο και έχει την ακό-
λουθη γενική μορφή: 

 RB RB RB� � � � �logR logB infá á á ål α D
i k

p

i t i i i t i t i k Μ i tk ,,             ,0 ,1 , ,2 , ,1�� , (7.7)

 , (7.8)

όπου στη μακροχρόνια εξίσωση (7.7), logRi,t είναι ο λογάριθμος των φο-

ρολογικών εσόδων για την κατηγορία i (καπνικά προϊόντα και αλκοολού-

χα ποτά) στον χρόνο t, logBi,t είναι ο λογάριθμος της εκάστοτε φορολο-

γικής βάσης για την κατηγορία i στον χρόνο t,  είναι το μέτρο της μα-

κροχρόνιας ελαστικότητας των εσόδων ως προς τη βάση, inflt είναι η με-

ταβλητή του πληθωρισμού, DMi,k
 είναι οι k ψευδομεταβλητές για τα μέ-

τρα πολιτικής (λαμβάνουν την τιμή μηδέν μέχρι το προηγούμενο τρίμηνο 

από εκείνο όπου πραγματοποιείται η σημαντική μεταβολή, και στη συνέ-

χεια λαμβάνουν την τιμή της μονάδας),199 και εi,t είναι τα σφάλματα. Στη 

βραχυχρόνια εξίσωση (7.8), οι βασικές μεταβλητές ορίζονται σε πρώ-

τες διαφορές,  είναι το μέτρο της βραχυχρόνιας ελαστικότητας των 

εσόδων ως προς τη βάση, , είναι ο όρος διόρθωσης σφάλματος 

που συνδέει τη μακροχρόνια με τη βραχυχρόνια περίοδο και ενσωματώ-

νεται επιπλέον, με συντελεστή δ, ο οποίος αποδίδει την ταχύτητα προ-

σαρμογής στη μακροχρόνια ισορροπία. Οι όροι  και  αποδίδουν 

τις ψευδομεταβλητές που περιλαμβάνονται στη βραχυχρόνια εξίσωση, 

ώστε να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη τυχόν ασυμμετριών ανάλογα με το (α) 

εάν η οικονομία διανύει φάση ανάπτυξης ή ύφεσης (για τον λόγο αυτό 

και BC για τον οικονομικό κύκλο, business cycle) και (β) εάν ο όρος διόρ-

θωσης σφάλματος είναι θετικός ή αρνητικός (για τον λόγο αυτό και ECT, 

error correction term, για τον όρο διόρθωσης σφάλματος), αντίστοιχα. Η 

199 Για τις μεταβολές αναφοράς, βλέπε την Ενότητα 7.4.2.2. Ο αριθμός των ψευδομετα-
βλητών είναι αντίστοιχος με τις μεταβολές αναφοράς. 



327

Ελαστικότητα και τάση μεταβολής των φορολογικών εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά…

κάθε ψευδομεταβλητή λαμβάνει τιμή ίση με τη μονάδα και το μηδέν, αντί-

στοιχα, ανάλογα με το εκάστοτε καθεστώς. Η βραχυχρόνια εξίσωση πε-

ριλαμβάνει επίσης την πρώτη υστέρηση της εξαρτημένης και της βασι-

κής ανεξάρτητης μεταβλητής, ΔlogRi,t–1 και ΔlogΒi,t–1, αντίστοιχα.
Αντίστοιχη είναι η γενική μορφή του υποδείγματος διόρθωσης σφάλ-

ματος που εκτιμάται για το δεύτερο σκέλος, το οποίο αφορά τη σχέση 
μεταξύ της φορολογικής βάσης και του ΑΕΠ (βάση-ΑΕΠ, B-GDP), για τη 
βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο:

 
i k

pB GDP B
t

GDP B GDP
i t i i t i t i k Μ ik

B GDP γ i γnfγ γ vl D
,, ,0 ,1 ,2 ,1 ,log log

�
� � � ��� , (7.9)
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� � � �
i k

pB GDP B GDP B GDP
i i t i t i k Μk

λ logB in∆ fλ τ Dl
,,3 , 1 ,4 ,1� �� , (7.10)

όπου στη μακροχρόνια εξίσωση (7.9), logBi,t είναι ο λογάριθμος της εκά-

στοτε φορολογικής βάσης για την κατηγορία i (καπνικά προϊόντα και αλ-

κοολούχα ποτά) στον χρόνο t, logGDPt είναι ο λογάριθμος του ΑΕΠ στον 

χρόνο t,  είναι το μέτρο της μακροχρόνιας ελαστικότητας της βά-

σης ως προς το ΑΕΠ, inflt είναι η μεταβλητή του πληθωρισμού, DMi,k
 είναι 

οι k ψευδομεταβλητές για τα μέτρα πολιτικής,200 και vt είναι τα σφάλμα-

τα. Στη βραχυχρόνια εξίσωση (7.10), οι βασικές μεταβλητές ορίζονται σε 

πρώτες διαφορές,  είναι το μέτρο της βραχυχρόνιας ελαστικότη-

τας της βάσης ως προς το ΑΕΠ, και ενσωματώνεται επιπλέον ο όρος δι-

όρθωσης σφάλματος , που συνδέει τη μακροχρόνια με τη βρα-

χυχρόνια περίοδο, και έχει τον συντελεστή θ, ο οποίος αποδίδει την τα-

χύτητα προσαρμογής στη μακροχρόνια ισορροπία. Κατά αντιστοιχία, οι 

200  Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι, ενώ το δεύτερο σκέλος, που αφορά τη σχέση βά-
ση-ΑΕΠ, δεν περιλαμβάνει καθόλου μεταβλητές εσόδων, ενσωματώνονται οι ψευδομε-
ταβλητές των μέτρων πολιτικής ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν έμμεσες επιδράσεις 
στη φορολογική βάση, αλλά και για λόγους ομοιομορφίας με τις λοιπές εξισώσεις και 
διαχωρισμού μεταξύ ελαστικότητας και τάσης μεταβολής.
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δύο όροι  και  αποδίδουν τις ψευδομεταβλητές που περιλαμ-

βάνονται στη βραχυχρόνια εξίσωση, ώστε να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη 

τυχόν ασυμμετριών ανάλογα με το εάν η οικονομία διανύει φάση ανά-

πτυξης ή ύφεσης και το εάν ο όρος διόρθωσης σφάλματος είναι θετικός 

ή αρνητικός, αντίστοιχα. Και εδώ, η βραχυχρόνια εξίσωση περιλαμβά-

νει επιπλέον την πρώτη υστέρηση της εξαρτημένης και της βασικής ανε-

ξάρτητης μεταβλητής, ΔlogΒi,t –1 και ΔlogGDPt –1, αντίστοιχα. 
Έχοντας αποκτήσει τις επιμέρους ελαστικότητες σε μακροχρόνιο και 

βραχυχρόνιο ορίζοντα, οι συνολικές ελαστικότητες αποκτώνται ως γινό-
μενα των επιμέρους ελαστικοτήτων: 

 R B B GDPΤ
i i iα α γ,1 ,1 ,1� � , (7.11)

 R B B GDPΤ
i i iβ β λ,1 ,1 ,1� � , (7.12)

όπου στην εξίσωση (7.11), αΤ
i,1 είναι η συνολική μακροχρόνια ελαστικότη-

τα των εσόδων και στην εξίσωση (7.12), βΤ
i,1 είναι η συνολική βραχυχρό-

νια ελαστικότητα των εσόδων. 
Η εναλλακτική και συγκριτική εκτίμηση της συνολικής ελαστικότητας 

των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά, 
μέσω του απευθείας υπολογισμού της ελαστικότητας ως προς το ΑΕΠ 
πραγματοποιείται μέσω των ακόλουθων εξισώσεων: 

 � � �
i k

pRGDP RGDP RGDP
i t i i i t i t i kk tΜ ilogR ψ ψ logGDP ψ infl Dψ z
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όπου στη μακροχρόνια εξίσωση (7.13),  είναι το μέτρο της μακρο-
χρόνιας ελαστικότητας των εσόδων απευθείας ως προς το ΑΕΠ, στη 
βραχυχρόνια εξίσωση (7.14),  είναι το μέτρο της βραχυχρόνιας 
ελαστικότητας των εσόδων απευθείας ως προς το ΑΕΠ, και   
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είναι ο συνδεόμενος όρος διόρθωσης σφάλματος με συντελεστή ζ. Οι 
ψευδομεταβλητές ορίζονται αντίστοιχα με τις περιπτώσεις των εξισώσε-
ων (7.7) έως (7.10). Η βραχυχρόνια εξίσωση περιλαμβάνει επιπλέον την 
πρώτη υστέρηση της εξαρτημένης και της βασικής ανεξάρτητης μετα-
βλητής, ΔlogRi,t–1 και ΔlogGDPt–1, αντίστοιχα. 

Για την απόκτηση των εκτιμήσεων για την τάση μεταβολής, εκτιμώ-
νται όλα τα ως άνω στάδια κατά αντίστοιχο τρόπο, όπου από τις εξι-
σώσεις αφαιρούνται οι ψευδομεταβλητές που αφορούν τα μέτρα πολι-
τικής. Στόχος είναι, κυρίως, η απόκτηση του συνολικού μεγέθους της 
απόκρισης των εσόδων ως προς το ΑΕΠ, είτε μέσω της διάσπασης στα 
δύο σκέλη είτε μέσω της απευθείας εκτίμησης. 

Τέλος, και αναφορικά με τις συμπληρωματικές και εναλλακτικές εκτι-
μήσεις που διεξάγονται, η πρώτη αφορά τη χρήση της συνολικής κατα-
νάλωσης ως φορολογικής βάσης, αντί των επιμέρους βάσεων για τις με-
μονωμένες κατηγορίες. Έτσι, τα μεγέθη logBi,t και ΔlogBi,t στις εξισώ-
σεις (7.7) έως (7.10) αντικαθίστανται από τα συνολικά μεγέθη logBTOT,t 

και ΔlogBTOT,t, αντίστοιχα. Η δεύτερη αναφέρεται στην εναλλακτική χρή-
ση μιας συνολικής ψευδομεταβλητής για τις αλλαγές πολιτικής στις εκτι-
μήσεις των ελαστικοτήτων, όπου οι k ψευδομεταβλητές αντικαθίστανται 
από μια ψευδομεταβλητή DMi

, η οποία λαμβάνει την τιμή της μονάδας 
στο τρίμηνο κατά το οποίο πραγματοποιείται η εκάστοτε παρέμβαση και 
μηδέν στη συνέχεια, μέχρι την επόμενη παρέμβαση. Οι μεταβολές ανα-
φοράς ταυτίζονται με αυτές που περιγράφονται από τις k μεμονωμένες 
ψευδομεταβλητές. 

7.4.2.2. Δεδομένα

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ενότητα της μελέ-
της για την εκτίμηση των ελαστικοτήτων και της τάσης μεταβολής των 
φορολογικών εσόδων είναι σε τριμηνιαία συχνότητα και αφορούν τη 
χρονική περίοδο από το πρώτο τρίμηνο του 2000 έως το τέταρτο τρίμη-
νο του 2016.201 Οι βασικές πηγές των στοιχείων είναι το Γενικό Λογιστή-

201  Για λόγους πληρότητας και απόδοσης έμφασης στη σημασία των οικονομετρικών εκτι-
μήσεων των συντελεστών της τάσης μεταβολής, στο Πλαίσιο 3 διεξάγεται ο καθαρά μα-
θηματικός υπολογισμός της τάσης μεταβολής των φορολογικών εσόδων από τους ΕΦΚ 
στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά (tax buoyancy) για την περίοδο 2001-2016.



330

Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα…

ριο του Κράτους (ΓΛΚ) για τα έσοδα από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και 
τα αλκοολούχα ποτά, και η ΕΛΣΤΑΤ και η Eurostat για τις σειρές της ιδι-
ωτικής κατανάλωσης, του ΑΕΠ σε ονομαστικούς όρους από τους Τριμη-
νιαίους Εθνικούς Λογαριασμούς, του Γενικού (Εθνικού) Δείκτη Τιμών Κα-
ταναλωτή (ΔΤΚ), καθώς και των υποδεικτών για τις κατηγορίες των κα-
πνικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών. Η πληροφόρηση για τις 
μεταβολές στους συντελεστές φορολόγησης στις κατηγορίες που εξε-
τάζονται αντλείται από τους πίνακες του αναλυτικού και ιστορικού αρ-
χείου της εφαρμογής CIRCABC (Communication and Information Centre 
for Administrations, Businesses and Citizens) της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής.202 Για τα καπνικά προϊόντα οι μεταβολές αναφοράς είναι πέντε και 
αφορούν τις περιόδους: Ιούλιος 2005, Ιανουάριος 2010, Μάρτιος 2011, 
Ιανουάριος 2013 και Ιανουάριος 2014. Για τα αλκοολούχα ποτά είναι 
τέσσερις και αφορούν τις περιόδους: Ιούλιος 2005, Ιανουάριος 2009, Ια-
νουάριος 2010, Ιανουάριος 2016. Όλες οι χρονολογικές σειρές προσαρ-
μόζονται ως προς την εποχικότητα με τη διαδικασία TRAMO/SEATS.203 
Υπολογίζονται, τέλος, οι λογάριθμοι και οι πρώτες διαφορές των μετα-
βλητών για τη χρήση τους στις βραχυχρόνιες εξισώσεις.

Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία των εσόδων είναι σε τρέχουσες τιμές και 
αφορούν τα εισπραχθέντα έσοδα, προ μείωσης επιστροφών, σύμφωνα με 
τους σχετικούς Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων (ΚΑΕ). Οι βασικές κατηγορί-
ες που αναλύονται είναι τα έσοδα από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα 
αλκοολούχα ποτά, όπου αθροίζονται τα έσοδα από ΕΦΚ των κατηγοριών 
του οινοπνεύματος και οινοπνευματωδών ποτών, της μπίρας, και του κρα-
σιού. Υπενθυμίζεται ότι η επιβολή ΕΦΚ στο κρασί ίσχυσε από τον Ιανου-
άριο του 2016.204

 Σε όλες τις περιπτώσεις τα στοιχεία αφορούν εγχώρια 
προϊόντα, προϊόντα από χώρες της ΕΕ και εισαγόμενα προϊόντα από τρί-
τες χώρες. Τα στοιχεία των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και 

202  <https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp> είναι ο 
σχετικός ηλεκτρονικός σύνδεσμος για τους ΕΦΚ.
203  Χρησιμοποιείται το πρόγραμμα Demetra+. 
204  Δεδομένης της πρόσφατης επιβολής ΕΦΚ στο κρασί μόλις από τον Ιανουάριο του 
2016, όλες οι εκτιμήσεις της παρούσας ενότητας έχουν πραγματοποιηθεί και χωρίς την 
ενσωμάτωση των σχετικών εσόδων για το έτος 2016, ώστε να ελεγχθεί η σταθερότητα 
των εκτιμήσεων. Οι διαφορές που προκύπτουν είναι στην πλειονότητα των περιπτώσεων 
ελάχιστες, έως αμελητέες. 

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
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τα αλκοολούχα ποτά παρέχονται από το ΓΛΚ σε μηνιαία βάση και μετα-
τρέπονται σε τριμηνιαία για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης. Τα 
εν λόγω στοιχεία παρουσιάζονται, σε λογαριθμισμένη μορφή, στα Δια-
γράμματα 7.1 και 7.2.

Όπως διαφαίνεται, η πορεία των εσόδων από ΕΦΚ ακολουθούσε, παρά 
τη σχετική ενδιάμεση μεταβλητότητα, μια συνολικά ανοδική πορεία και 
στις δύο κατηγορίες προϊόντων μέχρι και την περίοδο της πρόσφατης οι-
κονομικής κρίσης στη χώρα. Στην κατηγορία των καπνικών προϊόντων, η 
καθοδική πορεία των εσόδων από ΕΦΚ φαίνεται να ξεκινά στα τέλη του 
2011, και δεν είναι διακριτό εάν ανακόπτεται κατά την πιο πρόσφατη περί-
οδο των ετών 2015-2016, εξαιτίας της μεταβλητότητας που την χαρακτηρί-
ζει. Στην κατηγορία των αλκοολούχων ποτών, η καθοδική πορεία των εσό-
δων από ΕΦΚ ξεκινά λίγο νωρίτερα, στα τέλη του 2010, εντούτοις διακρί-
νεται μια πιο ξεκάθαρη τάση ανόδου από το δεύτερο εξάμηνο του 2015.

Τα στοιχεία της κατανάλωσης για τις κατηγορίες των καπνικών προϊ-
όντων και των αλκοολούχων ποτών, που επιλέγονται και χρησιμοποιού-
νται ως προσεγγιστικά μεγέθη για τη φορολογική βάση στις δύο κατη-
γορίες, παρέχονται σε ετήσια συχνότητα από τους Εθνικούς Λογαρια-
σμούς. Για την απόκτηση τριμηνιαίων στοιχείων για τη φορολογική βάση 
εφαρμόζεται η μεθοδολογία μετατροπής της συχνότητας σύμφωνα με 
τους Chow and Lin (1971)205. Σύμφωνα με την εν λόγω μεθοδολογία, 
χρησιμοποιούνται τα ετήσια δεδομένα της κατανάλωσης και επιλεγμέ-
νες επεξηγηματικές μεταβλητές σε τριμηνιαία συχνότητα που θεωρού-
νται συναφείς, για την απόκτηση της βέλτιστης γραμμικής εκτίμησης. 
Στην περίπτωση των καπνικών προϊόντων, ως επεξηγηματικές μεταβλη-
τές σε τριμηνιαία συχνότητα χρησιμοποιούνται το ονομαστικό εισόδημα 
των νοικοκυριών, ο (εθνικός) Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για τη συγκε-
κριμένη κατηγορία και μια χρονολογική σειρά της δαπάνης για καπνικά 
προϊόντα που αποκτάται από τα σχετικά τριμηνιαία δεδομένα εσόδων   
από τον ΦΠΑ στα προϊόντα καπνού. Στην περίπτωση των αλκοολούχων 

205  Η διαδικασία σύμφωνα με τους Chow and Lin (1971) για τη μετατροπή της συχνότη-
τας, είτε από τριμηνιαία σε μηνιαία είτε από ετήσια σε τριμηνιαία, χρησιμοποιείται δια-
χρονικά σε σημαντικό αριθμό εργασιών, σε διαφορετικές κατηγορίες δεδομένων, όπως 
τα μακροοικονομικά και τα χρηματοοικονομικά. Ενδεικτικά αναφέρονται εδώ από την πιο 
πρόσφατη βιβλιογραφία οι εργασίες των Kim and Swanson (2014)· Anaya et al. (2017)· 
Billio et al. (2017)· Stuart (2018) και Allegret and Allegret (2018). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.1
Τριμηνιαία έσοδα από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα, 2000-2016 
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Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, υπολογισμοί από τους συγγραφείς.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.2
Τριμηνιαία έσοδα από ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά, 2000-2016 
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Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, υπολογισμοί από τους συγγραφείς.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.3
Τριμηνιαία κατανάλωση καπνικών προϊόντων, 2000-2016 
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Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, υπολογισμοί από τους συγγραφείς.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.4
Τριμηνιαία κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, 2000-2016 
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Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, υπολογισμοί από τους συγγραφείς.
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ποτών, ως επεξηγηματικές μεταβλητές σε τριμηνιαία συχνότητα χρησι-
μοποιούνται το ονομαστικό εισόδημα των νοικοκυριών, ο (εθνικός) Δεί-
κτης Τιμών Καταναλωτή για τη συγκεκριμένη κατηγορία και μια χρονολο-
γική σειρά που αντανακλά την τριμηνιαία κατανομή των εσόδων από ΕΦΚ 
ανά έτος. Η σειρά αυτή αποκτάται από τα σχετικά τριμηνιαία δεδομένα για 
τα έσοδα στα αλκοολούχα ποτά, δεδομένης της μη διαθεσιμότητας των 
αντίστοιχων στοιχείων εσόδων από τον ΦΠΑ για την κατηγορία των αλκοο-
λούχων ποτών.206 Στα Διαγράμματα 7.3 και 7.4 πιο πάνω απεικονίζονται οι 
αποκτώμενες μεταβλητές της κατανάλωσης καπνικών προϊόντων και αλ-
κοολούχων ποτών, αντίστοιχα, σε λογαριθμισμένη μορφή και τριμηνιαία 
συχνότητα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία των εν λόγω μεταβλητών 
της κατανάλωσης, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική μεταβλητότητα που 
παρατηρείται. Ειδικότερα, και στις δύο περιπτώσεις προϊόντων, η αρχικά 
ανοδική τάση φαίνεται να διακόπτεται ενδιάμεσα, περίπου στο 2005, και να 
συνεχίζεται στη συνέχεια, μέχρι και την πρόσφατη περίοδο ύφεσης στην 
ελληνική οικονομία. Στην περίπτωση της κατανάλωσης καπνικών προϊό-
ντων, η καθοδική πορεία φαίνεται να ξεκινά από τις αρχές τους 2010, χω-
ρίς σαφή σημεία ανάκαμψης μέχρι και την πρόσφατη περίοδο. Στην πε-
ρίπτωση της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών, η καθαρά καθοδική πο-
ρεία μοιάζει να είναι πιο σύντομη, αφού ξεκινά στις αρχές του 2011 και 
φαίνεται να αντιστρέφεται από το δεύτερο εξάμηνο του 2012 και ύστερα. 

ΠΛΑΙΣΙΟ 3
Μαθηματικός υπολογισμός της τάσης μεταβολής  

των φορολογικών εσόδων (tax buoyancy)

Όπως περιγράφεται και από τους περισσότερους αναλυτές του 
θέματος στη διεθνή αρθρογραφία (βλέπε και Ενότητες 5.3.2, 7.2 

206  Εναλλακτικά, δοκιμάστηκε, αντί αυτής της χρονολογικής σειράς, η χρήση της μετα-
βλητής των πωλήσεων στην κατηγορία Τρόφιμα, ποτά, καπνός. Εντούτοις, δεν επιλέ-
χθηκε τελικά η τριμηνιαία σειρά που προέκυψε εξαιτίας του ιδιαίτερα μεγάλου βάρους 
της υποκατηγορίας των τροφίμων και των λοιπών ποτών, εκτός των αλκοολούχων, που 
περιλαμβάνονται. 
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και 7.3), ο όρος ‘tax buoyancy’ αναφέρεται στη λεγόμενη τάση με-
ταβολής των φορολογικών εσόδων ως προς τις μεταβολές του 
(συνήθως ονομαστικού) ΑΕΠ (βλέπε Belinga et al., 2014). Τα φο-
ρολογικά έσοδα μπορεί να είναι είτε τα συνολικά έσοδα είτε αυτά 
των επιμέρους κατηγοριών φόρων, και ως φορολογική βάση χρη-
σιμοποιείται το ΑΕΠ, αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παρά-
δειγμα, η κατανάλωση ως φορολογική βάση για τους φόρους κα-
τανάλωσης ή οι εισαγωγές για τους δασμούς. Στην πιο απλή αλ-
γεβρική μορφή, η τάση μεταβολής των φορολογικών εσόδων (TB) 
ορίζεται ως η ποσοστιαία μεταβολή των φορολογικών εσόδων (R) 
προς την ποσοστιαία μεταβολή της φορολογικής βάσης (b) (βλέ-
πε Haughton, 1998): 

 
∆R R

TB
∆b b

�  (Π.3.1) 

Ο υπολογισμός της τάσης μεταβολής στη βάση της σχέσης (Π.3.1) 
βρίσκει εφαρμογή στην Ελλάδα, για παράδειγμα, σε ορισμένους από 
τους πρόσφατους Κρατικούς Προϋπολογισμούς για τα συνολικά φο-
ρολογικά έσοδα και τα έσοδα από τον ΦΠΑ (βλέπε τους Προϋπολο-
γισμούς των ετών 2012-2016). Μια αντίστοιχη άσκηση έχει ενδιαφέ-
ρον να διεξαχθεί και για τις επιμέρους κατηγορίες των εσόδων από 
ΕΦΚ στις κατηγορίες των καπνικών προϊόντων και των αλκοολούχων 
ποτών, που εξετάζονται αναλυτικά στην παρούσα μελέτη. 

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Πίνακας Π.3.1 που ακολουθεί παρουσι-
άζει, για την περίοδο 2001-2016, τις ποσοστιαίες μεταβολές τόσο 
των φορολογικών εσόδων από ΕΦΚ στις δύο προαναφερθείσες κα-
τηγορίες (που αποτελούν τον αριθμητή του κλάσματος της εξίσω-
σης (Π.3.1)), όσο και του ΑΕΠ (που αποτελεί τον παρονομαστή), κα-
θώς και αναλυτικά την πορεία της υπολογιζόμενης τάσης μεταβο-
λής που προκύπτει. Η τελευταία απεικονίζεται και στο Διάγραμμα 
Π.3.1 για τις κατηγορίες των καπνικών προϊόντων και των αλκοο-
λούχων ποτών. Υπενθυμίζεται ότι η τάση μεταβολής των φορολογι-
κών εσόδων ενσωματώνει και την επίδραση των μέτρων πολιτικής, 
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συμπεριλαμβανομένων και των μεταβολών των φορολογικών συ-
ντελεστών. Συνεπώς, δεν διαχωρίζει/καταγράφει τις μεταβολές 
στα έσοδα που οφείλονται καθαρά στις μεταβολές του ΑΕΠ ή/
και της φορολογικής βάσης από αυτές που προέρχονται από την 
επίδραση φορολογικών ή νομικών αλλαγών. Δεν πρόκειται, δηλα-
δή, για την ελαστικότητα, η οποία αντανακλά την (καθαρή) ενδο-
γενή αντίδραση των φορολογικών εσόδων, απαλλαγμένη από τις 
όποιες τυχόν επιδράσεις των μέτρων πολιτικής. 

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Π.3.1 είναι προφανές ότι, ει-
δικά το χρονικό διάστημα 2012-2015, οι ποσοστιαίες μεταβολές 
των φορολογικών εσόδων στις εξεταζόμενες επιμέρους κατηγορί-
ες πέρασαν σε αρνητικό έδαφος, γεγονός που δεν είναι ανεξάρ-
τητο από την οικονομική ύφεση στην ελληνική οικονομία αυτό το 
χρονικό διάστημα. Λαμβάνοντας υπόψη και τις ποσοστιαίες μετα-
βολές του ονομαστικού ΑΕΠ, προκύπτουν τα μεγέθη της τάσης με-
ταβολής, τα οποία χαρακτηρίζονται από σημαντική μεταβλητότη-
τα. Διακρίνονται έτη με ιδιαίτερα αυξημένα μεγέθη της τάσης με-
ταβολής, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η τάση μεταβολής εμφανί-
ζεται με αρνητικό πρόσημο.

Επίσης, ακραίες είναι οι τιμές για την τάση μεταβολής από έσο-
δα ΕΦΚ και στις δύο εξεταζόμενες κατηγορίες για το 2016, και 
για τον λόγο αυτό οι συγκεκριμένες τιμές δεν ενσωματώνονται 
στο Διάγραμμα Π.3.1. Υπολογίζοντας τους μέσους όρους, χωρίς 
το 2016, προκύπτει μια τάση μεταβολής ύψους 0,84 (3,96 με το 
2016) για τα καπνικά προϊόντα και, αρκετά χαμηλότερη, στο 0,29 
(12,68 με το 2016) για τα αλκοολούχα ποτά. Σημειώνεται ότι, και 
στις δύο περιπτώσεις, η τάση μεταβολής υπολογίζεται χαμηλότε-
ρη από τη μονάδα, κάτι που σημαίνει ότι, στις μεταβολές του ΑΕΠ, 
τα έσοδα από ΕΦΚ στις εξεταζόμενες κατηγορίες αντιδρούν ανα-
λογικά ασθενέστερα, συμπεριλαμβανομένων και των επιδράσεων 
της σχετιζόμενης πολιτικής. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι, υπο-
λογίζοντας την τάση μεταβολής συνολικά και για τις δύο κατηγο-
ρίες (καπνικά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά), προκύπτει ένας μέ-
σος όρος, χωρίς το 2016, ύψους 0,77 (5,17 με το 2016).
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.1
Τάση μεταβολής των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα  

και τα αλκοολούχα ποτά, 2001-2016

ΕΦΚ Ποσοστιαία 
μεταβολή 
εσόδων 
από ΕΦΚ 

στα καπνικά 
προϊόντα

Ποσοστιαία 
μεταβολή 

εσόδων από 
ΕΦΚ στα 

αλκοολούχα 
ποτά

Ποσοστιαία 
μεταβολή 

του 
ονομαστικού 

ΑΕΠ

Τάση 
μεταβολής 
(buoyancy)  

εσόδων  
στα καπνικά 

προϊόντα

Τάση 
μεταβολής 
(buoyancy) 
εσόδων στα 
αλκοολούχα 

ποτά

2001 10,41 6,48 6,50 1,60 1,00

2002 9,47 0,20 7,40 1,28 0,03

2003 5,81 3,45 9,45 0,62 0,36

2004 -0,29 0,99 8.28 -0,04 0,12

2005 0,69 8,86 2,85 0,24 3,11

2006 7,02 5,05 9,35 0,75 0,54

2007 6,88 -1,01 6,81 1,01 -0,15

2008 4,63 7,28 3,99 1,16 1,82

2009 -5,00 4,37 -1,84 2,71 -2,38

2010 13,51 31,04 -4,84 -2,79 -6,41

2011 4,52 -0,90 -8,41 -0,54 0,11

2012 -11,09 -12,47 -7,64 1,45 1,63

2013 -7,53 -1,10 -5,52 1,36 0,20

2014 -3,36 -2,99 -1,50 2,24 1,99

2015 -1,89 -2,96 -1,26 1,50 2,35

2016 5,50 21,48 0,11 50,86 198,59

Πηγές: ΓΛΚ, ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί (Νοέμβριος 2017), υπολογισμοί από τους 
συγγραφείς.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π.3.1
Τάση μεταβολής (buoyancy) φορολογικών εσόδων από ΕΦΚ  

στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά
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Πηγές: ΓΛΚ, ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί (Νοέμβριος 2017), υπολογισμοί από τους 
συγγραφείς.

Από τις ως άνω διαπιστώσεις μπορούν να εξαχθούν ορισμένα κε-
ντρικά συμπεράσματα. Πρώτον, οι όποιες μεμονωμένες παρατη-
ρήσεις για την τάση μεταβολής των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά 
προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά δεν είναι σκόπιμο να λαμβάνονται 
υπόψη στις προβλέψεις των φορολογικών εσόδων, διότι είναι συχνά 
ακραίες και παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλή μεταβλητότητα. Δεύτε-
ρον, ακόμα και οι μέσοι όροι για μια πιο μακροχρόνια περίοδο μπο-
ρεί να παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό μεταβλητότητας, και δεν κα-
θίστανται αντιπροσωπευτικοί και άρα και οι πλέον κατάλληλοι. Τέ-
λος, εάν πραγματοποιείται η ως άνω άσκηση του μαθηματικού υπο-
λογισμού της τάσης μεταβολής των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά 
προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά, είναι απόλυτα αναγκαίο να επα-
ναλαμβάνεται καθώς γίνονται διαθέσιμα ή αναθεωρούνται τα σχετι-
κά δεδομένα (όπως, για παράδειγμα, τα στοιχεία του ΑΕΠ που ανα-
θεωρούνται σε τακτική βάση), και να συμπληρώνεται από άλλες πιο 
εξειδικευμένες διαδικασίες εκτίμησης της τάσης μεταβολής.
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7.4.3. Εκτιμήσεις και αποτελέσματα 

Το πρώτο στάδιο των εκτιμήσεων αφορά τον έλεγχο της στασιμότη-
τας των (λογαρίθμων) μεταβλητών σε επίπεδα και πρώτες διαφορές. 
Εφαρμόζεται ο επαυξημένος έλεγχος μοναδιαίας ρίζας σύμφωνα με 
τους Dickey and Fuller (1979), ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας σύμφωνα με 
τους Phillips and Perron (1988), και ο έλεγχος στασιμότητας σύμφωνα με 
τους Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin (1992), με τη χρήση μόνο 
μιας σταθεράς στην εξίσωση και με τη χρήση σταθεράς και τάσης.

  Όπως διακρίνεται στον Πίνακα 7.1, ο συνδυασμός των αποτελεσμά-
των από την εφαρμογή των ελέγχων μοναδιαίας ρίζας και στασιμότητας 
οδηγεί στο βασικό συμπέρασμα ότι οι υπό εξέταση χρονολογικές σειρές 
και κυρίως οι σειρές που προσεγγίζουν τις φορολογικές βάσεις και οι 
σειρές των εσόδων, είναι μη στάσιμες σε επίπεδα και στάσιμες σε πρώ-
τες διαφορές. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις υπάρχουν αποκλίσεις από 
το βασικό αυτό συμπέρασμα, εντούτοις, σε καμία περίπτωση δεν απορ-
ρίπτεται σαφώς και από τις τρεις μεθοδολογίες ελέγχου το ως άνω κε-
ντρικό συμπέρασμα. 

Σε ένα δεύτερο στάδιο πραγματοποιούνται οι έλεγχοι συνολοκλήρω-
σης των υπό εξέταση μεταβλητών. Όπως τονίζουν και οι Havranek et 
al. (2016), έχοντας διορθώσει ως προς τις επιδράσεις των φορολογι-
κών πολιτικών, αναμένεται τα φορολογικά έσοδα να είναι στενά συνδε-
δεμένα με την εξέλιξη της σωστής φορολογικής βάσης σε μακροχρό-
νιο ορίζοντα. Ως αποτέλεσμα, εξετάζεται κατά πόσο υπάρχουν ενδεί-
ξεις για την ύπαρξη σχέσεων συνολοκλήρωσης μεταξύ των υπό εξέταση 
μεταβλητών, μεταξύ των οποίων και οι μεταβλητές που επιλέγονται ως 
προσεγγιστικά μεγέθη της φορολογικής βάσης. Εφαρμόζονται οι έλεγ-
χοι στα κατάλοιπα κατά Engle and Granger (1987), και κατά Phillips  
and Ouliaris (1990) και, όπως καταδεικνύεται από τα αποτελέσματα 
του Πίνακα 7.2, στην πλειονότητα των περιπτώσεων (στο επίπεδο σημα-
ντικότητας 5%) οι έλεγχοι συνολοκλήρωσης επιβεβαιώνουν την ύπαρξη 
σχέσεων συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών. 

Έχοντας αποκτήσει σημαντικά στοιχεία αναφορικά με τη μη στασι-
μότητα των υπό εξέταση μεταβλητών σε επίπεδα, καθώς και τη στασι-
μότητα σε πρώτες διαφορές, αλλά και την ύπαρξη σχέσεων συνολοκλή-
ρωσης, παρέχονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2
Έλεγχοι συνολοκλήρωσης των μεταβλητών 

Κατηγορία/
Φορολογική βάση/
Υπό εξέταση σχέση

Έλεγχος 
Engle-Granger

στατιστική τ [τιμή p]

Έλεγχος 
Phillips-Ouliaris

στατιστική τ [τιμή p] 

Καπνικά προϊόντα

Φορολογική βάση: κατανάλωση καπνικών προϊόντων 

Έσοδα-Βάση -5,38 [0,04] -5,49 [0,03]

Βάση-ΑΕΠ -6,57 [0,00] -6,72 [0,00]

Έσοδα-ΑΕΠ -6,20 [0,01] -8,98 [0,00]

Φορολογική βάση: συνολική κατανάλωση

Έσοδα-Βάση -8,89 [0,00] -8,96 [0,00]

Βάση-ΑΕΠ -4,23 [0,05] -4,32 [0,04]

Έσοδα-ΑΕΠ -6,20 [0,01] -8,98 [0,00]

Αλκοολούχα ποτά

Φορολογική βάση: κατανάλωση αλκοολούχων ποτών

Έσοδα-Βάση -6,66 [0,00] -6,76 [0,00]

Βάση-ΑΕΠ -5,11 [0,04] -5,19 [0,03]

Έσοδα-ΑΕΠ -8,57 [0,00] -8,63 [0,00]

Φορολογική βάση: συνολική κατανάλωση

Έσοδα-Βάση -8,79 [0,00] -8,84 [0,00]

Βάση-ΑΕΠ -5,30 [0,02] -5,38 [0,02]

Έσοδα-ΑΕΠ -8,57 [0,00] -8,63 [0,00]

Σημειώσεις: Οι καταχωρίσεις ταυτίζονται στις περιπτώσεις των σχέσεων μεταξύ των εσόδων και του 
ΑΕΠ, ανεξάρτητα από τη φορολογική βάση που χρησιμοποιείται, εφόσον το μέγεθος αυτό δεν ει-
σέρχεται στην εξεταζόμενη σχέση.
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των υποδειγμάτων διόρθωσης σφάλματος. Πιο αναλυτικά, πραγματοποι-
ούνται οι εκτιμήσεις των ελαστικοτήτων και της τάσης μεταβολής σε δύο 
διαδοχικά στάδια, σύμφωνα με τους Engle and Granger (1987), όπου 
στο πρώτο εκτιμάται η εξίσωση της μακροχρόνιας περιόδου σε επίπεδα 
των μεταβλητών. Στο δεύτερο στάδιο, εκτιμάται η εξίσωση της βραχυ-
χρόνιας περιόδου σε πρώτες διαφορές των μεταβλητών, με την ενσω-
μάτωση μιας υστέρησης του όρου διόρθωσης σφάλματος, που απορρέ-
ει από την εκτίμηση της μακροχρόνιας εξίσωσης. Τονίζεται ότι, στην πα-
ρούσα μελέτη, δεδομένης της μη στασιμότητας της πλειονότητας των 
μεταβλητών, επιλέγεται η εκτίμηση σε δύο στάδια για την αντιμετώπι-
ση της πιθανότητας μιας φαινομενικής συσχέτισης, στην περίπτωση της 
εκτίμησης μιας συνολικής εξίσωσης παλινδρόμησης. Στη βιβλιογραφία 
ακολουθείται συνήθως η εν λόγω διαδικασία, για τους ίδιους λόγους 
που αναφέρονται εδώ (βλέπε π.χ. Mourre and Princen 2015, και τις ανα-
φορές στην Ενότητα 7.2).

Οι μακροχρόνιες εξισώσεις, όπου οι μεταβλητές εκφράζονται σε επί-
πεδα (των λογαρίθμων), εκτιμώνται με τη διαδικασία των δυναμικών 
ελαχίστων τετραγώνων (Dynamic Ordinary Least Squares, DOLS)207, 
εφόσον η εκτίμηση με τη διαδικασία των απλών ελαχίστων τετραγώνων 
δεν εγγυάται την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η ενδογένεια των ανε-
ξάρτητων μεταβλητών και θα μπορούσε να υπόκειται σε σφάλματα με-
ροληψίας και εσφαλμένα τυπικά σφάλματα. Ειδικότερα, ενώ η διπλή λο-
γαριθμική εξειδίκευση των απλών ελαχίστων τετραγώνων είναι γενικά 
αποδεκτή ως το τυπικό υπόδειγμα για την εκτίμηση των μακροχρόνιων 
ελαστικοτήτων, ενδείξεις για την ύπαρξη συσχέτισης οδήγησαν διαχρο-
νικά στη βελτίωση της διαδικασίας μέσω της χρήσης της διαδικασίας  

207  Για λόγους ελέγχου της ανθεκτικότητας των εκτιμήσεων με την εν λόγω διαδικασία, 
έχουν εκτιμηθεί όλες οι μακροχρόνιες εξισώσεις και με τις διαδικασίες των πλήρως τρο-
ποποιημένων ελαχίστων τετραγώνων (FMOLS) και της κανονικής παλινδρόμησης συνο-
λοκλήρωσης (canonical cointegrating regression, CCR). Εκτός από κάποιες διαφοροποι-
ήσεις, μεταξύ άλλων, σε όρους τάξης μεγέθους των συντελεστών των ελαστικοτήτων 
και της τάσης μεταβολής, δεν επηρεάζονται τα βασικά ευρήματα και αποτελέσματα της 
μελέτης σε όρους σημαντικότητας, προσήμων, μεγέθους ως προς τη μονάδα των συντε-
λεστών των ελαστικοτήτων και της τάσης μεταβολής, καθώς και σχετικά με τις συγκρί-
σεις μεταξύ ευρημάτων για τις ελαστικότητες και την τάση μεταβολής και τις συγκρίσεις 
των συντελεστών που προκύπτουν ως γινόμενα με αυτούς από τις απευθείας εκτιμήσεις 
(για τις σχέσεις έσοδα-ΑΕΠ). Ευχαριστούμε τον ανώνυμο κριτή για το σχετικό σχόλιο.
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των DOLS, όπως τονίζει και ο Dye (2004), αναφερόμενος και στους 
Sobel and Holcombe (1996) και Bruce et al. (2006). Εφαρμόζοντας τη 
διαδικασία των DOLS (σύμφωνα με τους Stock and Watson, 1993), ει-
δικά σε μικρά δείγματα, εξαλείφονται οι επιδράσεις της ενδογένειας 
των ανεξάρτητων μεταβλητών, αντιμετωπίζονται ζητήματα γραμμικής 
συσχέτισης και έτσι αποφεύγεται η μεροληψία των συντελεστών και 
αποκτώνται ανθεκτικοί συντελεστές. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εν-
σωμάτωσης στην εξίσωση υστερήσεων και προηγήσεων των ανεξάρτη-
των μεταβλητών (σε πρώτες διαφορές) (βλέπε ενδεικτικά τους Bruce et 
al., 2006· Bettendorf and Limbergen, 2013· Fricke and Süssmuth, 2013). 
Όπως εξηγούν οι Fricke and Süssmuth (2013), οι οποίοι ακολουθούν 
επίσης τη διαδικασία των DOLS, με την ενσωμάτωση των υστερήσεων 
και προηγήσεων των πρώτων διαφορών των μεταβλητών, η σχέση με-
ταξύ της εξαρτημένης (έσοδα) και των ερμηνευτικών μεταβλητών γί-
νεται ‘έμμεση’ ή ‘βοηθητική’ (ancillary) ή εναλλακτικά ‘ασθενώς εξω-
γενής’, σύμφωνα με τη σχετική ορολογία. Με αυτή την έννοια, το εν-
σωματωμένο πολυώνυμο αντιμετωπίζει τα ζητήματα της ενδογένειας. 
Επίσης, βελτιώνονται τα εκτιμώμενα τυπικά σφάλματα, αποφεύγοντας 
ζητήματα ασυνέπειας, μέσω της χρήσης της διόρθωσης κατά Newey-
West (1987). Τα τυπικά σφάλματα που αποκτώνται με τον τρόπο αυτό, 
στη βάση μιας ανέλιξης κινητών μέσων όρων, είναι ανθεκτικά στην 
αυτοσυσχέτιση και την ετεροσκεδαστικότητα (βλέπε συνολικά Sobel 
and Holcombe, 1996· Bruce et al., 2006· Wolswijk, 2007· Koester and 
Priesmeier, 2012· Bettendorf and Limbergen, 2013· Fricke and Süssmuth 
(2013)· Havranek et al., 2016· Boschi and d’Addona, 2017). Έχοντας 
εξαλείψει έτσι την πιθανή μεροληψία των σφαλμάτων από τη μακροχρό-
νια σχέση, στις βραχυχρόνιες δυναμικές εξισώσεις εκ των πραγμάτων 
και εύλογα θεωρείται ότι οι μεταβολές των πρώτων διαφορών των ερ-
μηνευτικών μεταβλητών είναι ‘ασθενώς εξωγενείς’ ως προς τις μεταβο-
λές των πρώτων διαφορών της ανεξάρτητης (έσοδα), κυρίως εφόσον 
χρησιμοποιούνται τριμηνιαία στοιχεία. Αυτό οφείλεται στο ότι οι μετα-
βολές των φορολογικών εσόδων για να περάσουν στην ανάπτυξη πρέ-
πει πρώτα να έχουν μετατραπεί σε δαπάνες. Προφανώς, η διαδικασία 
αυτή χρειάζεται παραπάνω από ένα τρίμηνο για να ολοκληρωθεί (βλέ-
πε Fricke and Süssmuth (2013) για τις κατηγορίες φόρων στο εισόδη-
μα και τον ΦΠΑ).
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7.4.3.1. Αποτελέσματα για τα καπνικά προϊόντα 

Τα αποτελέσματα για την κατηγορία των καπνικών προϊόντων παρου-
σιάζονται στους Πίνακες 7.3-7.6. Οι Πίνακες 7.3 και 7.4 περιγράφουν τα 
αποτελέσματα των εκτιμήσεων για τις ελαστικότητες και την τάση μετα-
βολής, με τη χρήση της κατανάλωσης καπνικών προϊόντων ως φορολο-
γικής βάσης, για τη μακροχρόνια και τη βραχυχρόνια περίοδο. Ο Πίνα-
κας 7.3 προσφέρει τις μακροχρόνιες ελαστικότητες και τη μακροχρόνια 
τάση μεταβολής για όλα τα στάδια εκτίμησης: των εσόδων ως προς τη 
βάση, της βάσης ως προς το ΑΕΠ, το γινόμενο των δύο προηγούμενων 
και της απευθείας ελαστικότητας και τάσης μεταβολής των εσόδων ως 
προς το ΑΕΠ. Επιπλέον των συντελεστών της εκάστοτε ανεξάρτητης με-
ταβλητής που αποδίδει απευθείας το μέγεθος της σχετικής ελαστικότη-
τας και τάσης μεταβολής, παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις: (α) των συντελε-
στών της μεταβλητής του πληθωρισμού και, (β) στην περίπτωση υπολο-
γισμού των ελαστικοτήτων, των συντελεστών των ψευδομεταβλητών για 
τα επιλεγμένα μέτρα πολιτικής. Ο Πίνακας 7.4 αποδίδει τις βραχυχρόνι-
ες ελαστικότητες και τη βραχυχρόνια τάση μεταβολής για όλα τα στάδια 
εκτίμησης: των εσόδων ως προς τη βάση, της βάσης ως προς το ΑΕΠ, το 
γινόμενο των δύο προηγούμενων και της απευθείας ελαστικότητας και 
τάσης μεταβολής των εσόδων ως προς το ΑΕΠ. Επιπλέον των συντελε-
στών της εκάστοτε ανεξάρτητης μεταβλητής που αποδίδει απευθείας το 
μέγεθος της σχετικής ελαστικότητας και τάσης μεταβολής, παρουσιά-
ζονται οι εκτιμήσεις: (α) των συντελεστών της μεταβλητής του πληθωρι-
σμού, (β) των συντελεστών των ψευδομεταβλητών για τα επιλεγμένα μέ-
τρα πολιτικής, στην περίπτωση υπολογισμού των ελαστικοτήτων, (γ) των 
πρώτων υστερήσεων της εξαρτημένης και της βασικής ανεξάρτητης με-
ταβλητής, (δ) των συντελεστών του όρου διόρθωσης σφάλματος, και (ε) 
των συντελεστών των ψευδομεταβλητών για την ασυμμετρία. 

Οι Πίνακες 7.5 και 7.6 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα για τη μακρο-
χρόνια και βραχυχρόνια περίοδο κατά αντιστοιχία με τους ως άνω πίνα-
κες, όπου εναλλακτικά χρησιμοποιείται η συνολική κατανάλωση (αντί της 
επιμέρους) ως φορολογική βάση. Σε όλες τις περιπτώσεις παρουσιάζο-
νται και επιλεγμένες βασικές στατιστικές για τις εκτιμώμενες εξισώσεις, 
οι οποίες καταδεικνύουν την ικανοποιητική συμπεριφορά των υποδειγμά-
των και επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα και ευρωστία των παρεχόμενων 
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εκτιμήσεων. Το αποτέλεσμα αυτό ισχύει τόσο για τις στατιστικές του προ-
σαρμοσμένου R2 και των τυπικών σφαλμάτων των μακροχρόνιων εξισώ-
σεων, όσο και για τις στατιστικές του προσαρμοσμένου R2, των τυπικών 
σφαλμάτων και της στατιστικής F του ελέγχου LM για την ύπαρξη γραμμι-
κής συσχέτισης στα κατάλοιπα των βραχυχρόνιων εξισώσεων. Σημειώνε-
ται ότι δεν παρουσιάζονται εδώ αναλυτικά, για λόγους συντομίας, τα απο-
τελέσματα από την εναλλακτική χρήση της μεμονωμένης ψευδομεταβλη-
τής για τα μέτρα πολιτικής. Αξίζει, εντούτοις, να αναφερθεί ότι στην πλει-
ονότητα των περιπτώσεων οι συνδεόμενοι συντελεστές δεν ήταν στατιστι-
κά σημαντικοί στα συμβατικά επίπεδα εμπιστοσύνης.208 

Εκτιμήσεις με τη χρήση της κατανάλωσης καπνικών προϊόντων  
ως φορολογικής βάσης

Μακροχρόνια σχέση

Όπως διακρίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 7.3, οι εκτιμήσεις των 
μακροχρόνιων ελαστικοτήτων και των μακροχρόνιων συντελεστών για 
την τάση μεταβολής εισέρχονται σε όλες τις περιπτώσεις στις εξισώσεις 
με τα αναμενόμενα (σύμφωνα με τη βιβλιογραφία) πρόσημα και είναι 
στατιστικά σημαντικές. Η βασική209 μακροχρόνια ελαστικότητα που είναι 
αυτή του σκέλους έσοδα-βάση για τα καπνικά προϊόντα εκτιμάται στο 
0,73, και η σχετική τάση μεταβολής στο 0,92. Πολλαπλασιαζόμενες με 
τις σχετικές ελαστικότητες και τους σχετικούς συντελεστές για την τάση 
μεταβολής του σκέλους βάση-ΑΕΠ, ύψους 0,87 και 0,54, αντίστοιχα, δί-
νουν τα σχετικά συνολικά μεγέθη της απόκρισης των εσόδων στις μετα-
βολές του ΑΕΠ. Ως γινόμενο, η συνολική ελαστικότητα είναι της τάξεως 
του 0,64, ενώ η συνολική τάση μεταβολής εκτιμάται στο 0,50. Και τα δύο 
αυτά εκτιμώμενα μεγέθη είναι χαμηλότερα από την εκάστοτε απευθείας 
εκτίμηση του σκέλους έσοδα-ΑΕΠ, με μακροχρόνια ελαστικότητα 0,91 
και τάση μεταβολής 0,56. 

208  Για τους ίδιους λόγους δεν παρουσιάζονται εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα των 
εκτιμήσεων των εξισώσεων χωρίς τη μεταβλητή του πληθωρισμού, τα οποία παρουσιά-
ζονται στο Παράρτημα Ζ. 
209  Βασική σε όρους του επιπέδου της ανάλυσης που πραγματοποιείται στην παρούσα 
εργασία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3
Μακροχρόνια ελαστικότητα και τάση μεταβολής για τα καπνικά προϊόντα, 

κατανάλωση καπνικών προϊόντων ως φορολογική βάση

Υπό εκτίμηση μέγεθος/ 
Ανεξάρτητες μεταβλητές/ 
Στατιστικές

1ο σκέλος:
Έσοδα-βάση

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2ο σκέλος:
Βάση-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

Γινόμενο: 
1ο × 2ο σκέλος2)

Απευθείας:
Έσοδα-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

1. Ελαστικότητα 

Φορολογική βάση  0,73 [0,00] - - -

ΑΕΠ -  0,87 [0,00] -  0,91 [0,00]

Γινόμενο συντελεστών - - 0,64 -

Πολιτικές 2005  0,12 [0,00] -0,15 [0,11] - -0,06 [0,21]

Πολιτικές 2010 -0,14 [0,04] -0,05 [0,64] -  0,06 [0,35]

Πολιτικές 2011  0,26 [0,00]  0,10 [0,41] -  0,30 [0,00]

Πολιτικές 2013  0,11 [0,08]  0,03 [0,79] -  0,06 [0,48]

Πολιτικές 2014 -0,06 [0,01]  0,01 [0,89] - -0,09 [0,01]

Πληθωρισμός  0,19 [0,00] -0,07 [0,47] -  0,09 [0,14]

Στατιστικές εξίσωσης: 
R2

adj,ΤΣ1)  0,89 , 0,05  0,50 , 0,09 -  0,74 , 0,07

2. Τάση μεταβολής

Φορολογική βάση  0,92 [0,00] - - -

ΑΕΠ -  0,54 [0,00] -  0,56 [0,00]

Γινόμενο συντελεστών - - 0,50 -

Πληθωρισμός -0,00 [0,80] -0,03 [0,17] - -0,03 [0,23]

Στατιστικές εξίσωσης: 
R2

adj,ΤΣ1)  0,71 , 0,07  0,53 , 0,09 -  0,64 , 0,08

Σημειώσεις: 1) Τυπικό σφάλμα της εξίσωσης. 2) Το γινόμενο των συντελεστών παρουσιάζεται, εφό-
σον οι σχετικοί συντελεστές είναι σημαντικοί, σύμφωνα με την τιμή p, σε επίπεδο 5%. Όλες οι εξι-
σώσεις περιλαμβάνουν και σταθερό όρο. Ο αρχικός αριθμός των παρατηρήσεων είναι 68 και 65 
μετά τις προσαρμογές.  
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Προκύπτει, επιπλέον, ότι στη βασική μακροχρόνια εξίσωση του σκέ-
λους έσοδα-βάση για την εκτίμηση της ελαστικότητας, όλες οι ψευδο-
μεταβλητές που αντανακλούν τα ενσωματωμένα μέτρα πολιτικής εισέρ-
χονται, όπως και η μεταβλητή του πληθωρισμού, με στατιστικά σημαντι-
κούς συντελεστές.210 Στην απευθείας εξίσωση του σκέλους έσοδα-ΑΕΠ 
για την ελαστικότητα, μόνο οι συντελεστές για τις πολιτικές του 2011 
και του 2014 φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντικοί, ενώ στη σχέση βά-
ση-ΑΕΠ καμία πολιτική δεν φαίνεται να είναι σημαντική. Σημειώνεται ότι 
οι εν λόγω πολιτικές του 2011 και 2014 συμπλήρωσαν τις ιδιαίτερα ση-
μαντικές μεταβολές των συντελεστών των ετών 2010 και 2013. Επίσης, 
δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός διαδραματίζει κάποιο στα-
τιστικά σημαντικό ρόλο σε όλες τις υπόλοιπες εκτιμώμενες εξισώσεις.

Τα καίρια συμπεράσματα που προκύπτουν από τα παραπάνω είναι: 

α)  Ο συνδυασμός των εκτιμήσεων των ελαστικοτήτων και των συντελε-
στών της τάσης μεταβολής των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά προ-
ϊόντα, που πραγματοποιούνται σε δύο σκέλη, οδηγεί στα αποκτη-
θέντα γινόμενα, τα οποία διαφέρουν σημαντικά και είναι μικρότερα 
από αυτά των απευθείας εκτιμήσεων, κυρίως αναφορικά με το μέ-
γεθος της ελαστικότητας. Συνεπώς, προκύπτει ότι η πληροφόρηση 
που αποκτάται από τη διάσπαση των εκτιμήσεων σε δύο σκέλη είναι 
σημαντική και δεν πρέπει να παραβλέπεται. Σύμφωνα με τα αποτε-
λέσματα, ενδυναμώνεται το επιχείρημα υπέρ της συνεκτίμησης των 
αποτελεσμάτων από τον διαχωρισμό σε δύο σκέλη που απαντάται 
στη βιβλιογραφία, συμφωνεί με την προσέγγιση του ΟΟΣΑ και απο-
τελεί βασικό κίνητρο και συμβολή της παρούσας μελέτης. 

β)  Η εκτιμώμενη μακροχρόνια ευαισθησία των εσόδων από ΕΦΚ στα κα-
πνικά προϊόντα, είτε υπολογιζόμενη ως προς τη βάση είτε ως προς 
το ΑΕΠ, είναι σε όλες τις περιπτώσεις χαμηλότερη από τη μονάδα, 
που σημαίνει ότι, καθώς διαχρονικά αυξάνεται (μειώνεται) η φορο-
λογική βάση ή το ΑΕΠ, η αντίστοιχη αύξηση (μείωση) των εσόδων 
θα είναι χαμηλότερης τάξεως. Αυτό φαίνεται να ισχύει ιδιαίτερα ως 
προς τη συνολική ελαστικότητα, εκτιμώμενη ως γινόμενο (0,64), και 
τη συνολική τάση μεταβολής, είτε αποκτώμενη ως γινόμενο (0,50) 

210  Στην πλειονότητα των περιπτώσεων στο επίπεδο σημαντικότητας του 10% και 5%.
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είτε απευθείας (0,56). Συνεπώς, δεν είναι σκόπιμο να γίνεται η υπό-
θεση μοναδιαίας ελαστικότητας (που συχνά αποτελεί υπόθεση για 
πιο συνολικές φορολογικές κατηγορίες, όπως οι έμμεσοι φόροι). 

γ)  Με τους συντελεστές στο ΑΕΠ, στις σχέσεις του δεύτερου σκέλους 
(βάση-ΑΕΠ), να είναι σημαντικά μικρότεροι της μονάδας, σηματοδο-
τείται ότι η συγκεκριμένη φορολογική βάση, δηλαδή η κατανάλωση 
καπνικών προϊόντων, αυξάνεται διαχρονικά λιγότερο από το ΑΕΠ.

δ)  Σύμφωνα με τη σχέση έσοδα-ΑΕΠ, παρατηρούνται σημαντικές δια-
φορές μεταξύ των μεγεθών της ελαστικότητας και της τάσης με-
ταβολής, με τα μεγέθη των συντελεστών για την τάση μεταβολής 
να είναι χαμηλότερα ως προς αυτά της ελαστικότητας, αποκτώμενα 
ως γινόμενα (0,50 ως προς 0,64), αλλά κυρίως απευθείας (0,56 ως 
προς 0,91). Το συμπέρασμα αυτό σαφώς ενισχύει τη σημασία δια-
χωρισμού μεταξύ των δύο εννοιών. Υπενθυμίζεται ότι (βλέπε Ενότη-
τα 7.2), γενικά, όταν η συνολική επίδραση των μέτρων πολιτικής εί-
ναι η αύξηση των φορολογικών εσόδων, τότε αναμένεται η ελαστι-
κότητά τους να είναι χαμηλότερη από την τάση μεταβολής. Αντίθε-
τα, όταν τα μέτρα πολιτικής δεν οδηγούν σε αύξηση των εσόδων, 
ή πιθανώς προκαλούν και μείωση αυτών, αναμένεται η ελαστικότη-
τα των εσόδων να είναι υψηλότερη από την τάση μεταβολής. Συνε-
πώς, στη βάση της μακροχρόνιας αντίδρασης των εσόδων από ΕΦΚ 
στα καπνικά προϊόντα σε μεταβολές του ΑΕΠ, δεν παρέχονται εν-
δείξεις ότι τα μέτρα πολιτικής που εξετάζονται (οι επιλεγμένες αυ-
ξήσεις των φορολογικών συντελεστών) οδήγησαν σε αυξήσεις των 
εσόδων. Το συμπέρασμα αυτό δεν έρχεται σε αντίφαση με την έν-
δειξη ότι μόνο οι πολιτικές του 2011 και του 2014 είναι στατιστικά 
σημαντικές στην απευθείας εκτίμηση της σχέσης έσοδα-ΑΕΠ. 

ε)  Αντίθετα με το (δ), τονίζεται ότι στη σχέση έσοδα-βάση, ο συντελε-
στής της μακροχρόνιας τάσης μεταβολής211 (0,92) είναι αρκετά υψη-

211  Σημειώνεται ότι στη βιβλιογραφία ο όρος ‘τάση μεταβολής’ χρησιμοποιείται κατά 
βάση αναφορικά με τη συνολική σχέση των εσόδων με το ΑΕΠ. Εντούτοις, και ενώ σύμ-
φωνα και με τον Haughton (1998) για τον ορισμό της τάσης μεταβολής τυπικά χρησιμο-
ποιείται το ΑΕΠ, είναι πιθανή και η χρήση εναλλακτικών βάσεων, όπως η κατανάλωση 
ως βάση για τους φόρους στις πωλήσεις (βλέπε και Ενότητα 5.3.2). Σε αυτή τη βάση, η 
παρούσα μελέτη επεκτείνει την υφιστάμενη βιβλιογραφία αναλύοντας και τις επιμέρους 
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λότερος από την αντίστοιχη ελαστικότητα (0,73), και αρκετά πιο κο-
ντά στη μονάδα. Συνεπώς, στη βάση της μακροχρόνιας ευαισθησίας  
των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα σε μεταβολές της φο-
ρολογικής βάσης, παρέχονται ενδείξεις ότι τα μέτρα πολιτικής που 
εξετάζονται (οι επιλεγμένες αυξήσεις των φορολογικών συντελε-
στών) οδήγησαν σε αυξήσεις των εσόδων. Το εύρημα αυτό συνάδει 
και με τη στατιστική σημαντικότητα όλων των συντελεστών των σχε-
τικών ψευδομεταβλητών των πολιτικών. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι 
όσο μεγαλύτερη η επίδραση των μέτρων, τόσο υψηλότερη αναμένε-
ται να είναι και η διαφορά μεταξύ των δύο μεγεθών της ευαισθησί-
ας των εσόδων. Άρα, και το συμπέρασμα αυτό ενισχύει τη σημασία 
διαχωρισμού μεταξύ των εννοιών της ελαστικότητας και της τάσης 
μεταβολής, ενώ αναδεικνύει την αναγκαιότητα της διεξαγωγής των 
εκτιμήσεων σε δύο σκέλη. 

Βραχυχρόνια σχέση

Προχωρώντας με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις για τη βραχυχρόνια σχέ-
ση, προκύπτουν επίσης σημαντικά αποτελέσματα, όπως αυτά απεικονί-
ζονται στον Πίνακα 7.4. Αρχικά, διακρίνεται ότι στατιστικά σημαντικές 
είναι μόνο οι εκτιμήσεις της ελαστικότητας και τάσης μεταβολής για 
το σκέλος έσοδα-βάση. Αντίθετα, τόσο για το σκέλος βάση-ΑΕΠ, όσο 
και για την απευθείας εκτίμηση του σκέλους έσοδα-ΑΕΠ, δεν προκύ-
πτουν στατιστικά σημαντικοί συντελεστές. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορεί 
να υπολογιστεί το γινόμενο από τις επιμέρους εκτιμήσεις, ούτε και να 
συγκριθεί με την απευθείας εκτίμηση.212 Το εν λόγω αποτέλεσμα ενισχύ-
ει την αναγκαιότητα εκτίμησης των σχέσεων αντίδρασης σε δύο σκέλη. 
Η όποια παράλειψη διάσπασης της σχέσης σε σκέλη, θα οδηγούσε στην 
απώλεια των καίριων συμπερασμάτων ως προς το σκέλος έσοδα-βάση.

Πιο αναλυτικά, η βραχυχρόνια ελαστικότητα εσόδων-βάσης εκτιμάται 
στο 0,72 και η αντίστοιχη τάση μεταβολής στο 0,76. Ταυτόχρονα, μόνο 
η ψευδομεταβλητή για τα μέτρα πολιτικής του 2010 εισέρχεται στη βρα-

σχέσεις βάσης-ΑΕΠ για την τάση μεταβολής.
212  Στις περιπτώσεις των εξισώσεων αυτών, δεν γίνεται πιο λεπτομερής αναφορά στους 
λοιπούς όρους και τη σημαντικότητα των συντελεστών. 
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χυχρόνια εξίσωση της ελαστικότητας με στατιστικά σημαντικό συντελε-
στή, ενώ στατιστικά σημαντικός φαίνεται να είναι στη σχέση αυτή και ο 
συντελεστής του πληθωρισμού.213 Ως προς τις λοιπές μεταβλητές, που 
είναι κοινές για την εξίσωση της ελαστικότητας και τάσης μεταβολής, 
ισχύουν παρόμοια αποτελέσματα. Ειδικότερα, με αρνητικό και συνεπώς 
το αναμενόμενο πρόσημο εισέρχεται στις εξισώσεις της ελαστικότητας 
και τάσης μεταβολής ο στατιστικά σημαντικός συντελεστής του όρου 
διόρθωσης σφάλματος, ύψους -0,56 και -0,55, αντίστοιχα, που αντανα-
κλά την ταχύτητα προσαρμογής στη μακροχρόνια ισορροπία. Η ύπαρξη 
ασυμμετρίας ως προς τη φάση του οικονομικού κύκλου δεν επιβεβαιώ-
νεται, ενώ διακρίνεται να υπάρχει ασυμμετρία ως προς το πρόσημο της 
απόκλισης της βραχυχρόνιας σχέσης από τη μακροχρόνια ισορροπία. 
Επίσης, στατιστικά μη σημαντικοί είναι οι συντελεστές των υστερήσεων, 
τόσο της εξαρτημένης όσο και της ανεξάρτητης μεταβλητής.

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τα παραπάνω αφο-
ρούν το σκέλος έσοδα-βάση και είναι: 

α)  Σημαντική και χαμηλότερη της μονάδας είναι η ευαισθησία των εσό-
δων από ΕΦΚ για την κατηγορία του καπνικών προϊόντων ως προς 
τις μεταβολές στη φορολογική βάση σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, κάτι 
που σημαίνει ότι στις θετικές (αρνητικές) μεταβολές της βάσης, οι 
θετικές (αρνητικές) μεταβολές των φορολογικών εσόδων στον κα-
πνό είναι βραχυχρόνια χαμηλότερου ύψους. 

β)  Ο συντελεστής της τάσης μεταβολής (0,76) είναι ελαφρώς υψηλό-
τερος από την αντίστοιχη ελαστικότητα (0,72), στη σχέση έσοδα-βά-
ση. Άρα, στη βάση της βραχυχρόνιας ευαισθησίας των εσόδων από 
ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα σε μεταβολές της φορολογικής βάσης, 
παρέχονται ενδείξεις ότι τα μέτρα πολιτικής που εξετάζονται (οι επι-
λεγμένες αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών) οδήγησαν σε 
ιδιαίτερα μικρές, έως και αμελητέες, αυξήσεις των εσόδων. Ο εν 
λόγω ρόλος των μέτρων πολιτικής για τα καπνικά προϊόντα βραχυ-
χρόνια, ως προς την ως άνω σχέση, συμβαδίζει και με τις ενδείξεις 
αναφορικά με τους συντελεστές των σχετικών ψευδομεταβλητών. 

213  Στο επίπεδο σημαντικότητας του 10% στην περίπτωση της ψευδομεταβλητής και του 
πληθωρισμού στην εξίσωση της τάσης μεταβολής του σκέλους έσοδα-βάση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4
Βραχυχρόνια ελαστικότητα και τάση μεταβολής για τα καπνικά προϊόντα, 

κατανάλωση καπνικών προϊόντων ως φορολογική βάση

Υπό εκτίμηση μέγεθος/ 
Ανεξάρτητες μεταβλητές/ 
Στατιστικές 

1ο σκέλος:
Έσοδα-βάση

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2ο σκέλος:
Βάση-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

Γινόμενο: 
1ο × 2ο σκέλος3)

Απευθείας:
Έσοδα-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

1. Ελαστικότητα

Φορολογική βάση  0,72 [0,00] - - -

ΑΕΠ - -0,34 [0,70] -  0,94 [0,25]

Έσοδα(t-1) -0,17 [0,21] - - -0,37 [0,01]

Φορολογική βάση(t-1)  0,10 [0,48] -0,52 [0,00] - -

ΑΕΠ(t-1) - -1,54 [0,08] -  0,35 [0,66]

Γινόμενο συντελεστών - - - -

Πολιτικές 2005  0,00 [0,84]  0,01 [0,68] -  0,01 [0,63]

Πολιτικές 2010  0,05 [0,09] -0,09 [0,13] -  0,05 [0,39]

Πολιτικές 2011 -0,01 [0,83] -0,01 [0,82] - -0,04 [0,44]

Πολιτικές 2013  0,03 [0,42]  0,11 [0,07] -  0,01 [0,85]

Πολιτικές 2014 -0,01 [0,74] -0,05 [0,33] -  0,00 [0,92]

Πληθωρισμός  0,04 [0,02] -0,00 [0,87] -  0,01 [0,57]

Όρος διόρθωσης 
σφάλματος -0,56 [0,02] -0,71 [0,00] - -0,79 [0,00]

Ασυμμετρία κύκλου  0,03 [0,14]  0,03 [0,41] -  0,02 [0,59]

Ασυμμετρία ισορροπίας  0,04 [0,00]  0,11 [0,00] -  0,07 [0,00]

Στατιστικές εξίσωσης: 
R2

adj, ΤΣ1), Έλεγχος LM2) 0,73 , 0,05 , 0,09 0,43 , 0,08 , 0,00 - 0,47 , 0,07 , 0,18
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4 (συνέχεια)

Υπό εκτίμηση μέγεθος/ 
Ανεξάρτητες μεταβλητές/ 
Στατιστικές 

1ο σκέλος:
Έσοδα-βάση

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2ο σκέλος:
Βάση-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

Γινόμενο: 
1ο × 2ο σκέλος3)

Απευθείας:
Έσοδα-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2. Τάση μεταβολής

Φορολογική βάση  0,76 [0,00] - - -

ΑΕΠ - -0,24 [0,71] -  0,34 [0,52]

Έσοδα(t-1) -0,13 [0,27] - - -0,32 [0,01]

Φορολογική βάση(t-1)  0,13 [0,27] -0,14 [0,35] - -

ΑΕΠ(t-1) - -0,22 [0,74] - -0,87 [0,14]

Γινόμενο συντελεστών - - - -

Πληθωρισμός  0,02 [0,07] -0,00 [0,94] -  0,01 [0,40]

Όρος διόρθωσης 
σφάλματος -0,55 [0,00] -0,91 [0,00] - -0,66 [0,00]

Ασυμμετρία κύκλου  0,01 [0,33]  0,03 [0,31] -  0,02 [0,39]

Ασυμμετρία ισορροπίας  0,08 [0,00]  0,12 [0,00] -  0,11 [0,00]

Στατιστικές εξίσωσης: 
R2

adj, ΤΣ1), Έλεγχος LM2) 0,77 , 0,05 , 0,33 0,56 , 0,07 , 0,03 - 0,63 , 0,06 , 0,02

Σημειώσεις: 1) Τυπικό σφάλμα της εξίσωσης. 2) Καταχωρίζεται η τιμή p για τη στατιστική F του 
ελέγχου LM για την ύπαρξη γραμμικής συσχέτισης, με την ενσωμάτωση δύο υστερήσεων (η μη-
δενική υπόθεση είναι η μη ύπαρξη συσχέτισης). 3) Το γινόμενο των συντελεστών παρουσιάζεται, 
εφόσον οι σχετικοί συντελεστές είναι σημαντικοί, σύμφωνα με την τιμή p, σε επίπεδο 5%. Όλες οι 
εξισώσεις περιλαμβάνουν και σταθερό όρο. Ο αρχικός αριθμός των παρατηρήσεων είναι 68 και 64 
μετά τις προσαρμογές. 

γ)  Σύμφωνα με την ίδια σχέση, και στη βάση του ύψους της ταχύτη-
τας προσαρμογής στη μακροχρόνια ισορροπία, το 55% περίπου της 
όποιας απόκλισης της βραχυχρόνιας σχέσης από το μακροχρόνιο 
επίπεδο ισορροπίας των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα 
φαίνεται να διορθώνεται μέσα στο επόμενο τρίμηνο, με αποτέλεσμα 



354

Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα…

η συνολική προσαρμογή στη μακροχρόνια ισορροπία να διαρκεί πε-
ρίπου ένα εξάμηνο. 

δ)  Το καθεστώς του οικονομικού κύκλου δεν φαίνεται να επιδρά ασύμ-
μετρα στις μεταβολές των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα, 
με άλλα λόγια, η βραχυχρόνια αντίδρασή τους στις κυκλικές μετα-
βολές της βάσης δεν διαφέρει σημαντικά σε εξάρτηση από το εάν η 
οικονομία διανύει μια περίοδο ανάπτυξης ή ύφεσης. Αντίθετα, ασύμ-
μετρη φαίνεται να είναι βραχυχρόνια η αντίδραση των εσόδων από 
ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα, σε εξάρτηση από το εάν τα έσοδα υπερ-
βαίνουν ή υπολείπονται του επιπέδου ισορροπίας τους. 

ε)  Στην ίδια σχέση, σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει ο πλη-
θωρισμός, ενώ τα έσοδα από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα δεν φαί-
νεται να επιδεικνύουν εμμονή, δηλαδή παρατεταμένη επίδραση και 
στην επόμενη περίοδο.

Επιχειρώντας μια σύγκριση των αποτελεσμάτων για τα καπνικά προ-
ϊόντα μεταξύ της μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας σχέσης εσόδων-βά-
σης, με τη χρήση της επιμέρους φορολογικής βάσης, προκύπτουν ως 
κοινά στοιχεία: (α) τα χαμηλότερα της μονάδας μεγέθη της ευαισθησί-
ας των εσόδων από ΕΦΚ σε όλες τις περιπτώσεις, (β) το χαμηλότερο μέ-
γεθος της ελαστικότητας σε σχέση με την τάση μεταβολής και (γ) ο ρό-
λος του πληθωρισμού. Ως βασικές διαφορές μπορούν να αναφερθούν: 
(α) η σημαντικά μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ της τάσης μεταβολής και 
της ελαστικότητας στη μακροχρόνια περίοδο και, συνεπώς (β) ο ρόλος 
των εξεταζόμενων μέτρων πολιτικής, δηλαδή των αυξήσεων των φορο-
λογικών συντελεστών που φαίνεται να είναι σημαντικός, ως προς την αύ-
ξηση των εσόδων, στη μακροχρόνια και όχι στη βραχυχρόνια περίοδο. 

Εκτιμήσεις με τη χρήση της συνολικής κατανάλωσης ως φορολογικής 
βάσης

Μακροχρόνια σχέση

Η εναλλακτική και συμπληρωματική εκτίμηση των σχέσεων για την 
αντίδραση των φορολογικών εσόδων από ΕΦΚ στην κατηγορία των κα-
πνικών προϊόντων με τη χρήση της συνολικής κατανάλωσης ως φορο-
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λογικής βάσης, αντί της επιμέρους κατανάλωσης καπνικών προϊόντων, 
οδηγεί σε χρήσιμα επιπρόσθετα συμπεράσματα.214 

Σε μακροχρόνιο ορίζοντα, και όπως διακρίνεται από τα στοιχεία του 
Πίνακα 7.5, οι εκτιμήσεις των μακροχρόνιων ελαστικοτήτων και των μα-
κροχρόνιων συντελεστών για την τάση μεταβολής εισέρχονται σε όλες 
τις περιπτώσεις στις εξισώσεις με τα αναμενόμενα πρόσημα και είναι 
στατιστικά σημαντικές. Η σημαντική μακροχρόνια ελαστικότητα του 
σκέλους έσοδα-βάση για τα καπνικά προϊόντα εκτιμάται στο 0,83, και η 
αντίστοιχη τάση μεταβολής στο 0,65. Πολλαπλασιαζόμενες με τις σχε-
τικές ελαστικότητες και τους σχετικούς συντελεστές για την τάση με-
ταβολής του σκέλους βάση-ΑΕΠ, ύψους 0,92 και 0,97, αντίστοιχα, δί-
νουν τα σχετικά συνολικά μεγέθη της απόκρισης των εσόδων στις μετα-
βολές του ΑΕΠ. Ως γινόμενα, η συνολική ελαστικότητα είναι της τάξε-
ως του 0,76, ενώ η συνολική τάση μεταβολής εκτιμάται στο 0,63. Στην 
πρώτη περίπτωση, το εκτιμώμενο μέγεθος είναι χαμηλότερο από την 
αντίστοιχη απευθείας εκτίμηση του σκέλους έσοδα-ΑΕΠ, ύψους 0,91, 
ενώ στη δεύτερη περίπτωση είναι υψηλότερο από την απευθείας σχέ-
ση ύψους 0,56. 

Επιπλέον, στη βασική μακροχρόνια εξίσωση του σκέλους έσοδα-βά-
ση για την εκτίμηση της ελαστικότητας, μόνο οι συντελεστές των ψευ-
δομεταβλητών που αντανακλούν τα ενσωματωμένα μέτρα πολιτικής των 
ετών 2011 και 2014 εμφανίζονται να είναι στατιστικά σημαντικοί.215 Το 
ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της απευθείας εξίσωσης της ελαστι-
κότητας για το σκέλος έσοδα-ΑΕΠ. Και στις δύο αυτές εξισώσεις, όπως 
άλλωστε και σε όλες σχεδόν τις υπόλοιπες, ο πληθωρισμός δεν φαίνεται 
να διαδραματίζει κάποιο ρόλο. 

Οι εκτιμήσεις της ευαισθησίας των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά προ-
ϊόντα με τη χρήση της συνολικής κατανάλωσης ως φορολογικής βάσης 
έχουν τόσο κοινά στοιχεία όσο και στοιχεία διαφοροποίησης σε σχέση με 
αυτά που προκύπτουν από τη χρήση της επιμέρους βάσης της κατανά-
λωσης καπνικών προϊόντων. Τα κεντρικά συμπεράσματα που προκύπτουν 

214  Σημειώνεται εδώ ότι οι εκτιμήσεις για το απευθείας σκέλος έσοδα-ΑΕΠ ταυτίζονται 
στις δύο περιπτώσεις, εφόσον στη σχέση δεν υπεισέρχεται η μεταβλητή της φορολογι-
κής βάσης. 
215  Σε επίπεδο σημαντικότητας του 10% και οριακά 5%.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.5
Μακροχρόνια ελαστικότητα και τάση μεταβολής για τα καπνικά προϊόντα, 

συνολική κατανάλωση ως φορολογική βάση

Υπό εκτίμηση μέγεθος/ 
Ανεξάρτητες μεταβλητές/ 
Στατιστικές

1ο σκέλος:
Έσοδα-βάση

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2ο σκέλος:
Βάση-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

Γινόμενο: 
1ο × 2ο σκέλος2)

Απευθείας:
Έσοδα-ΑΕΠ3)

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

1. Ελαστικότητα 

Φορολογική βάση  0,83 [0,00] - - -

ΑΕΠ -  0,92 [0,00] -  0,91 [0,00]

Γινόμενο συντελεστών - - 0,76 -

Πολιτικές 2005 -0,05 [0,38]  0,02 [0,29] - -0,06 [0,21]

Πολιτικές 2010  0,07 [0,24] -0,02 [0,54] -  0,06 [0,35]

Πολιτικές 2011  0,23 [0,00]  0,01 [0,64] -  0,30 [0,00]

Πολιτικές 2013 -0,03 [0,72]  0,01 [0,70] -  0,06 [0,48]

Πολιτικές 2014 -0,05 [0,05]  0,01 [0,39] - -0,09 [0,01]

Πληθωρισμός  0,05 [0,36]  0,01 [0,78] -  0,09 [0,14]

Στατιστικές εξίσωσης: 
R2

adj, ΤΣ1)  0,75 , 0,07  0,97 , 0,02 -  0,74 , 0,07

2. Τάση μεταβολής

Φορολογική βάση  0,65 [0,00] - - -

ΑΕΠ -  0,97 [0,00] -  0,56 [0,00]

Γινόμενο συντελεστών - - 0,63 -

Πληθωρισμός -0,03 [0,21] -0,02 [0,00] - -0,03 [0,23]

Στατιστικές εξίσωσης: 
R2

adj, ΤΣ1)  0,63 , 0,08  0,99 , 0,02 -  0,64 , 0,08

Σημειώσεις: 1) Τυπικό σφάλμα της εξίσωσης. 2) Το γινόμενο των συντελεστών παρουσιάζεται, εφό-
σον οι σχετικοί συντελεστές είναι σημαντικοί, σύμφωνα με την τιμή p, σε επίπεδο 5%. 3) Τα αποτελέ-
σματα του σκέλους αυτού ταυτίζονται με αυτά του Πίνακα 7.3, εφόσον το σκέλος αυτό δεν επηρεά-
ζεται από την επιλογή της φορολογικής βάσης. Όλες οι εξισώσεις περιλαμβάνουν και σταθερό όρο. 
Ο αρχικός αριθμός των παρατηρήσεων είναι 68 και 65 μετά τις προσαρμογές.
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παρουσιάζονται στα ακόλουθα σε συνδυασμό με την επισήμανση των 
βασικών κοινών και διαφοροποιούμενων στοιχείων αυτών: 

α)  Και στην περίπτωση της χρήσης της συνολικής κατανάλωσης ως 
φορολογικής βάσης, διαπιστώνεται απόκλιση στην εκτίμηση της 
αντίδρασης των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα ως προς 
το ΑΕΠ μεταξύ των αποκτώμενων γινομένων και των συντελεστών 
της απευθείας εκτίμησης. Η απόκλιση αυτή είναι ιδιαίτερα ευρεία 
στην περίπτωση της ελαστικότητας (0,76 ως γινόμενο και 0,91 απευ-
θείας), συγκριτικά με την περίπτωση της τάσης μεταβολής (0,63 ως 
γινόμενο και 0,56 απευθείας), και ενισχύει εκ νέου το επιχείρημα 
υπέρ της ενσωμάτωσης της ανάλυσης σε δύο σκέλη. 

β)  Ένα επιπρόσθετο κοινό στοιχείο αφορά το μέγεθος της μακροχρό-
νιας ευαισθησίας των εσόδων, ως προς το ΑΕΠ και κυρίως ως προς 
τη βάση, που είναι και εδώ τόσο στην περίπτωση της ελαστικότητας 
όσο και της τάσης μεταβολής χαμηλότερο από τη μονάδα. Στην πε-
ρίπτωση της τάσης μεταβολής, η διαφορά με τη μονάδα είναι αρκε-
τά μεγαλύτερη, σηματοδοτώντας μια αρκετά περιορισμένη αύξηση 
(μείωση) των εσόδων ως προς την αντίστοιχη αύξηση (μείωση) της 
συνολικής φορολογικής βάσης ή του ΑΕΠ. 

γ)  Κοινό είναι το εύρημα της χαμηλότερης ελαστικότητας ως γινόμενο 
(0,76) σε σχέση με την αποκτηθείσα από την αντίστοιχη απευθείας 
εκτίμηση του σκέλους έσοδα-ΑΕΠ (0,91). 

δ)  Και εδώ, σύμφωνα με τη σχέση έσοδα-ΑΕΠ, οι συντελεστές για τη 
συνολική τάση μεταβολής, αποκτώμενοι ως γινόμενο (0,63) και κυρί-
ως απευθείας (0,56), είναι χαμηλότεροι από τις ελαστικότητες (0,76 
και 0,91, αντίστοιχα). Κατ’ αντιστοιχία, στη βάση της μακροχρόνι-
ας αντίδρασης των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα σε με-
ταβολές του ΑΕΠ, δεν παρέχονται ενδείξεις ότι τα μέτρα πολιτικής 
που εξετάζονται (οι επιλεγμένες αυξήσεις των φορολογικών συντε-
λεστών) οδήγησαν σε αυξήσεις των εσόδων. 

ε)  Οι ενδείξεις για κάποιες περιπτώσεις σημαντικών μέτρων πολιτι-
κής, που ταυτίζονται στην εξίσωση του σκέλους έσοδα-βάση και της 
απευθείας εκτίμησης του σκέλους έσοδα-ΑΕΠ, αναφέρονται στις 
πολιτικές του 2011 και 2014, και συνεπώς συμπίπτουν με τις πολιτι-
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κές που υπήρξαν σημαντικές σύμφωνα με τα αποτελέσματα και των 
δύο αντίστοιχων εξισώσεων με τη χρήση της επιμέρους φορολογι-
κής βάσης. 

στ) Διαφοροποίηση, σε σχέση με τη χρήση της επιμέρους φορολογικής 
βάσης, παρουσιάζει το αντίστοιχο εύρημα της υψηλότερης τάσης 
μεταβολής ως γινόμενο (0,63) σε σχέση με την αποκτηθείσα από την 
αντίστοιχη απευθείας εκτίμηση του σκέλους έσοδα-ΑΕΠ (0,56), απο-
τελώντας και τη μοναδική περίπτωση για τη μακροχρόνια περίοδο 
όπου η απευθείας εκτίμηση δεν ξεπερνά το αποκτηθέν γινόμενο.

ζ)  Το ύψος της μακροχρόνιας ελαστικότητας εσόδων-βάσης (0,83) ξε-
περνά το εκτιμώμενο με τη χρήση της επιμέρους κατανάλωσης ως 
φορολογικής βάσης (0,73). Το ίδιο ισχύει και για τη σχέση βάση- 
ΑΕΠ, και ως αποτέλεσμα, προκύπτει ως γινόμενο μια συνολική ελα-
στικότητα υψηλότερη (0,76) από αυτή με τη χρήση της επιμέρους 
φορολογικής βάσης (0,64).216 

η)  Η συγκριτική σχέση μεταξύ ελαστικότητας και τάσης μεταβολής, ως 
προς το πρώτο και βασικό σκέλος που αφορά τη σχέση έσοδα-βά-
ση φαίνεται να αντιστρέφεται. Με άλλα λόγια, στην περίπτωση της 
χρήσης της συνολικής κατανάλωσης ως φορολογικής βάσης, η εκτι-
μηθείσα τάση μεταβολής (0,65) είναι χαμηλότερη από την αντίστοι-
χη ελαστικότητα (0,83). Συνεπώς, στη βάση της μακροχρόνιας ευαι-
σθησίας των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα σε μεταβολές 
της συνολικής και όχι της επιμέρους φορολογικής βάσης, παρέχο-
νται ενδείξεις ότι τα μέτρα πολιτικής που εξετάζονται (οι επιλεγμέ-
νες αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών) δεν οδήγησαν σε αυ-
ξήσεις των εσόδων. Το εύρημα αυτό συνάδει και με τη στατιστική 
σημαντικότητα μόνο δύο εκ των πέντε συντελεστών των σχετικών 
ψευδομεταβλητών των πολιτικών. Άρα, και το συμπέρασμα αυτό ενι-
σχύει τη σημασία διαχωρισμού μεταξύ των εννοιών της ελαστικότη-
τας και της τάσης μεταβολής. 

216  Αυτό εξηγείται και από τη μακροχρόνια σχέση συνολικής κατανάλωσης και ΑΕΠ, με 
τη συνολική βάση να αυξάνεται διαχρονικά σε παρόμοιο σχετικά βαθμό με αυτόν που 
αυξάνεται και το ΑΕΠ.
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Βραχυχρόνια σχέση 

Αξιολογώντας τις αντίστοιχες εκτιμήσεις της βραχυχρόνιας σχέσης 
ευαισθησίας των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα, με τη χρήση 
της συνολικής κατανάλωσης ως φορολογικής βάσης, αντί της επιμέρους 
κατανάλωσης καπνικών προϊόντων, προκύπτουν επιπρόσθετα στοιχεία 
συμφωνίας ή/και διαφοροποίησης. 

Ειδικότερα, και όπως διακρίνεται στον Πίνακα 7.6 για τη βραχυχρό-
νια σχέση, οι εκτιμώμενοι συντελεστές για τη βραχυχρόνια ελαστικότη-
τα και τάση μεταβολής από το σκέλος έσοδα-βάση δεν είναι στατιστικά 
σημαντικοί, ενώ ταυτόχρονα προκύπτουν στατιστικά σημαντικοί συντε-
λεστές για το σκέλος βάση-ΑΕΠ ύψους 0,52 και 0,58, αντίστοιχα. Και τα 
δύο αυτά αποτελέσματα είναι σε αντίθεση με την περίπτωση της χρή-
σης της επιμέρους φορολογικής βάσης. Κοινό είναι το αποτέλεσμα ανα-
φορικά με την απευθείας σχέση έσοδα-ΑΕΠ, όπου η εκτιμηθείσα ελαστι-
κότητα και τάση μεταβολής δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Και πάλι, 
και ως αποτέλεσμα, δεν μπορεί να υπολογιστεί το γινόμενο από τις επι-
μέρους εκτιμήσεις, ούτε και να συγκριθεί με την απευθείας εκτίμηση.217 
Εφόσον δεν συμπίπτουν τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα μεταξύ 
των δύο εφαρμογών, δεν είναι δυνατόν να γίνουν και λεπτομερείς συ-
γκρίσεις. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και ως προς μια τυχόν σύγκριση μετα-
ξύ μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου, που είναι δυνατή μόνο 
ως προς το δεύτερο σκέλος, δηλαδή τη σχέση βάση-ΑΕΠ. Για τον λόγο 
αυτό, η όποια ενδεικτική αναφορά εδώ σχετίζεται με την εξίσωση αυτή 
και πραγματοποιείται κυρίως για λόγους πληρότητας. Με στατιστικά ση-
μαντικούς συντελεστές εισέρχονται οι ψευδομεταβλητές των πολιτικών 
του 2013 και 2014 στην εξίσωση της ελαστικότητας, ενώ και στις δύο 
εξισώσεις (ελαστικότητας και τάσης μεταβολής) στατιστικά σημαντικοί 
είναι οι συντελεστές των ψευδομεταβλητών της ασυμμετρίας ισορροπί-
ας και οι όροι διόρθωσης σφάλματος, που επιδεικνύουν και το σωστό 
πρόσημο. Στην εξίσωση της τάσης μεταβολής, στατιστικά σημαντικός 
είναι επιπλέον και ο συντελεστής της υστέρησης της ανεξάρτητης μετα-
βλητής, δηλαδή του ΑΕΠ.

217  Στις περιπτώσεις των εξισώσεων που δεν διακρίνονται από σημαντικές ελαστικότητες 
και τάση μεταβολής, δεν γίνεται πιο λεπτομερής αναφορά στους λοιπούς όρους και τη 
σημαντικότητα των συντελεστών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.6
Βραχυχρόνια ελαστικότητα και τάση μεταβολής για τα καπνικά προϊόντα, 

συνολική κατανάλωση ως φορολογική βάση

Υπό εκτίμηση μέγεθος/ 
Ανεξάρτητες μεταβλητές/ 
Στατιστικές 

1ο σκέλος:
Έσοδα-βάση

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2ο σκέλος:
Βάση-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

Γινόμενο: 
1ο × 2ο σκέλος3)

Απευθείας:
Έσοδα-ΑΕΠ4)

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

1. Ελαστικότητα

Φορολογική βάση -0,72 [0,22] - - -

ΑΕΠ -  0,52 [0,00] -  0,94 [0,25]

Έσοδα(t-1) -0,22 [0,15] - - -0,37 [0,01]

Φορολογική βάση(t-1)  0,30 [0,59] -0,15 [0,24] - -

ΑΕΠ(t-1) -  0,17 [0,30] -  0,35 [0,66]

Γινόμενο συντελεστών - - - -

Πολιτικές 2005  0,00 [0,93]  0,00 [0,61] -  0,01 [0,63] 

Πολιτικές 2010  0,04 [0,45] -0,01 [0,41] -  0,05 [0,39]

Πολιτικές 2011 -0,03 [0,55]  0,00 [0,58] - -0,04 [0,44]

Πολιτικές 2013  0,05 [0,39]  0,02 [0,02] -  0,01 [0,85]

Πολιτικές 2014 -0,02 [0,61] -0,02 [0,01] -  0,00 [0,92]

Πληθωρισμός  0,01 [0,60]  0,01 [0,19] -  0,01 [0,57]

Όρος διόρθωσης 
σφάλματος -1,06 [0,00] -0,62 [0,00] - -0,79 [0,00]

Ασυμμετρία κύκλου  0,05 [0,10]  0,01 [0,11] -  0,02 [0,59]

Ασυμμετρία ισορροπίας  0,06 [0,00]  0,02 [0,00] -  0,07 [0,00]

Στατιστικές εξίσωσης: 
R2

adj, ΤΣ1), Έλεγχος LM2) 0,43 , 0,07 , 0,74 0,69 , 0,01 , 0,46 - 0,47 , 0,07 , 0,18
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.6 (συνέχεια)

Υπό εκτίμηση μέγεθος/ 
Ανεξάρτητες μεταβλητές/ 
Στατιστικές 

1ο σκέλος:
Έσοδα-βάση

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2ο σκέλος:
Βάση-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

Γινόμενο: 
1ο × 2ο σκέλος3)

Απευθείας:
Έσοδα-ΑΕΠ4)

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2. Τάση μεταβολής

Φορολογική βάση -0,63 [0,13] - - -

ΑΕΠ -  0,58 [0,00] -  0,34 [0,52]

Έσοδα(t-1) -0,23 [0,06] - - -0,32 [0,01]

Φορολογική βάση(t-1) -0,13 [0,74] -0,17 [0,11] - -

ΑΕΠ(t-1) -  0,35 [0,02] - -0,87 [0,14]

Γινόμενο συντελεστών - - - -

Πληθωρισμός  0,02 [0,17] -0,00 [0,82] -  0,01 [0,40]

Όρος διόρθωσης 
σφάλματος -0,71 [0,00] -0,57 [0,00] - -0,66 [0,00]

Ασυμμετρία κύκλου  0,04 [0,07]  0,01 [0,16] -  0,02 [0,39]

Ασυμμετρία ισορροπίας  0,10 [0,00]  0,02 [0,00] -  0,11 [0,00]

Στατιστικές εξίσωσης: 
R2

adj, ΤΣ1), Έλεγχος LM2) 0,62 , 0,06 , 0,37 0,71 , 0,01 , 0,29 - 0,63 , 0,06 , 0,02

Σημειώσεις: 1) Τυπικό σφάλμα της εξίσωσης. 2) Καταχωρίζεται η τιμή p για τη στατιστική F του 
ελέγχου LM για την ύπαρξη γραμμικής συσχέτισης, με την ενσωμάτωση δύο υστερήσεων (η μηδε-
νική υπόθεση είναι η μη ύπαρξη συσχέτισης). 3) Το γινόμενο των συντελεστών παρουσιάζεται, εφό-
σον οι σχετικοί συντελεστές είναι σημαντικοί, σύμφωνα με την τιμή p, σε επίπεδο 5%. 4) Τα αποτε-
λέσματα του σκέλους αυτού ταυτίζονται με αυτά του Πίνακα 7.4, εφόσον το σκέλος αυτό δεν επη-
ρεάζεται από την επιλογή της φορολογικής βάσης. Όλες οι εξισώσεις περιλαμβάνουν και σταθερό 
όρο. Ο αρχικός αριθμός των παρατηρήσεων είναι 68 και 64 μετά τις προσαρμογές.

Στη βάση των ως άνω αποτελεσμάτων και ενδείξεων, προκύπτουν τα 
ακόλουθα κεντρικά συμπεράσματα: 

α)  Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το εύρημα που προκύπτει με τη χρήση της 
συνολικής κατανάλωσης ως φορολογικής βάσης, και σηματοδοτεί 
ότι δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη βραχυχρόνιας σχέσης μεταξύ της 
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φορολογικής βάσης και των εσόδων από ΕΦΚ για την κατηγορία των 
καπνικών προϊόντων. Συνεπώς, οι τυχόν θετικές ή αρνητικές μετα-
βολές της συνολικής κατανάλωσης στην οικονομία δεν φαίνεται να 
επηρεάζουν άμεσα τη μεταβλητότητα των εσόδων στα καπνικά προ-
ϊόντα. Το εν λόγω αποτέλεσμα αποδεικνύει την αναγκαιότητα εξειδί-
κευσης των φορολογικών βάσεων σε όσο το δυνατόν πιο λεπτομε-
ρές επίπεδο, για την αξιολόγηση της βραχυχρόνιας προσαρμογής 
των εσόδων στις μεταβολές της φορολογικής βάσης. 

β)  Ως προς τη σχέση βάση-ΑΕΠ, 218 το ύψος των σχετικών συντελεστών 
καταδεικνύει ότι στη βραχυχρόνια περίοδο η συνολική κατανάλωση 
χαρακτηρίζεται από αρκετά πιο περιορισμένες διακυμάνσεις απ’ ό,τι 
το ΑΕΠ. Το εύρημα αυτό συνδέεται με το χαρακτηριστικό της παρα-
τηρούμενης αντίδρασης της κατανάλωσης στις βραχυχρόνιες μετα-
βολές του ΑΕΠ με υστέρηση.219

7.4.3.2. Αποτελέσματα για τα αλκοολούχα ποτά 

Τα αποτελέσματα για την κατηγορία των αλκοολούχων ποτών παρου-
σιάζονται στους Πίνακες 7.7 και 7.10. Οι Πίνακες 7.7 και 7.8 περιγράφουν 
τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων για τις ελαστικότητες και την τάση με-
ταβολής, με τη χρήση της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών ως φορο-
λογικής βάσης, για τη μακροχρόνια και τη βραχυχρόνια περίοδο. Ο Πίνα-
κας 7.7 προσφέρει τις μακροχρόνιες ελαστικότητες και τη μακροχρόνια 
τάση μεταβολής για όλα τα στάδια εκτίμησης: των εσόδων ως προς τη 
βάση, της βάσης ως προς το ΑΕΠ, το γινόμενο των δύο προηγούμενων 
και της απευθείας ελαστικότητας και τάσης μεταβολής των εσόδων ως 
προς το ΑΕΠ. Επιπλέον των συντελεστών της εκάστοτε ανεξάρτητης με-
ταβλητής που αποδίδει απευθείας το μέγεθος της σχετικής ελαστικότη-
τας και τάσης μεταβολής, παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις: (α) των συντελε-

218  Η αναφορά αυτή είναι ενδεικτική, εφόσον στο σημείο αυτό στόχος δεν είναι η ανάλυ-
ση της σχέσης μεταξύ της συνολικής κατανάλωσης και του ΑΕΠ. 
219  Το επιχείρημα αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι η συνολική κατανάλωση αντιδρά κυ-
ρίως στις μεταβολές στο διαθέσιμο εισόδημα, ενώ βραχυχρόνια ανταποκρίνεται κυρίως 
μέσω αλλαγών στη σύνθεση μεταξύ των αγαθών. Επίσης, το αποτέλεσμα αυτό μπορεί 
να συνδεθεί με εκείνο από τη μακροχρόνια σχέση, που αντίθετα υπέδειξε ότι η συνολική 
κατανάλωση τείνει να αυξάνεται μακροχρόνια σχεδόν στον ίδιο βαθμό που αυξάνεται 
και το ΑΕΠ.
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στών της μεταβλητής του πληθωρισμού και, (β) στην περίπτωση υπολο-
γισμού των ελαστικοτήτων, των συντελεστών των ψευδομεταβλητών για 
τα επιλεγμένα μέτρα πολιτικής Ο Πίνακας 7.8 αποδίδει τις βραχυχρόνι-
ες ελαστικότητες και τη βραχυχρόνια τάση μεταβολής για όλα τα στάδια 
εκτίμησης: των εσόδων ως προς τη βάση, της βάσης ως προς το ΑΕΠ, το 
γινόμενο των δύο προηγούμενων και της απευθείας ελαστικότητας και 
τάσης μεταβολής των εσόδων ως προς το ΑΕΠ. Επιπλέον των συντελε-
στών της εκάστοτε ανεξάρτητης μεταβλητής που αποδίδει απευθείας το 
μέγεθος της σχετικής ελαστικότητας και τάσης μεταβολής, παρουσιά-
ζονται οι εκτιμήσεις: (α) των συντελεστών της μεταβλητής του πληθωρι-
σμού, (β) των συντελεστών των ψευδομεταβλητών για τα επιλεγμένα μέ-
τρα πολιτικής, στην περίπτωση υπολογισμού των ελαστικοτήτων, (γ) των 
πρώτων υστερήσεων της εξαρτημένης και της βασικής ανεξάρτητης με-
ταβλητής, (δ) των συντελεστών του όρου διόρθωσης σφάλματος, και (ε) 
των συντελεστών των ψευδομεταβλητών για την ασυμμετρία. 

Οι Πίνακες 7.9 και 7.10 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα για τη μακρο-
χρόνια και βραχυχρόνια περίοδο κατά αντιστοιχία με τους πίνακες της 
προηγούμενης ενότητας, όπου εναλλακτικά χρησιμοποιείται η συνολική 
κατανάλωση ως φορολογική βάση. Σε όλες τις περιπτώσεις παρουσιά-
ζονται και επιλεγμένες βασικές στατιστικές για τις εκτιμώμενες εξισώ-
σεις, οι οποίες καταδεικνύουν την ικανοποιητική συμπεριφορά των υπο-
δειγμάτων και επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα και ευρωστία των παρεχό-
μενων εκτιμήσεων. Το αποτέλεσμα αυτό ισχύει τόσο για τις στατιστικές 
του προσαρμοσμένου R2 και των τυπικών σφαλμάτων των μακροχρόνιων 
εξισώσεων, όσο και για τις στατιστικές του προσαρμοσμένου R2, των τυ-
πικών σφαλμάτων και της στατιστικής F του ελέγχου LM για την ύπαρ-
ξη γραμμικής συσχέτισης στα κατάλοιπα των βραχυχρόνιων εξισώσεων. 
Σημειώνεται ότι δεν παρουσιάζονται εδώ αναλυτικά, για λόγους συντομί-
ας, τα αποτελέσματα από την εναλλακτική χρήση της μεμονωμένης ψευ-
δομεταβλητής για τα μέτρα πολιτικής. Αξίζει, εντούτοις, να αναφερθεί 
ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι συνδεόμενοι συντελεστές δεν 
ήταν στατιστικά σημαντικοί στα συμβατικά επίπεδα εμπιστοσύνης.220 

220  Για τους ίδιους λόγους δεν παρουσιάζονται εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα των 
εκτιμήσεων των εξισώσεων χωρίς τη μεταβλητή του πληθωρισμού, τα οποία παρουσιά-
ζονται στο Παράρτημα Ζ. 
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Εκτιμήσεις με τη χρήση της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών  
ως φορολογικής βάσης

Μακροχρόνια σχέση

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 7.7, οι εκτιμήσεις των μακροχρό-
νιων ελαστικοτήτων και των μακροχρόνιων συντελεστών για την τάση 
μεταβολής των εσόδων από ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά εισέρχονται σε 
όλες τις περιπτώσεις στις εξισώσεις με τα αναμενόμενα πρόσημα και 
είναι στατιστικά σημαντικές. Η βασική μακροχρόνια ελαστικότητα που 
αφορά το σκέλος έσοδα-βάση είναι της τάξεως του 0,41, και η αντίστοι-
χη σχετική τάση μεταβολής εκτιμάται στο 1,39. Υπολογίζοντας τα γι-
νόμενα, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές ελαστικότητες και τους 
συντελεστές για την τάση μεταβολής του σκέλους βάση-ΑΕΠ, ύψους 
0,93 και 0,35, αντίστοιχα, προκύπτουν τα συνολικά μεγέθη της ευαι-
σθησίας των εσόδων στις μεταβολές του ΑΕΠ. Η συνολική ελαστικότη-
τα είναι της τάξεως του 0,38, ενώ η συνολική τάση μεταβολής εκτιμάται 
στο 0,49. Από τις εκτιμήσεις των απευθείας μακροχρόνιων σχέσεων του 
σκέλους έσοδα-ΑΕΠ, προκύπτει μια ελαφρώς υψηλότερη συνολική μα-
κροχρόνια ελαστικότητα ύψους 0,41 και μια χαμηλότερη τάση μεταβο-
λής που κυμαίνεται στο 0,31. 

Τα στοιχεία των μακροχρόνιων εκτιμήσεων αποκαλύπτουν, επιπλέον, 
ότι τόσο στη βασική μακροχρόνια εξίσωση του σκέλους έσοδα-βάση 
για την εκτίμηση της ελαστικότητας, όσο και στην απευθείας εξίσωση 
του σκέλους έσοδα-ΑΕΠ, όλες οι ψευδομεταβλητές που αντανακλούν 
τα ενσωματωμένα μέτρα πολιτικής, όπως και η μεταβλητή του πληθω-
ρισμού, εισέρχονται στις εξισώσεις με στατιστικά σημαντικούς συντε-
λεστές.221 Στην εκτίμηση της σχέσης βάση-ΑΕΠ, με σημαντικά πρόση-
μα εισέρχονται οι συντελεστές για τις πολιτικές του 2005 και 2010, ενώ 
η μεταβολή του γενικού επιπέδου τιμών δεν φαίνεται να διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο.

221  Τουλάχιστον σε επίπεδο σημαντικότητας 10% και 5%.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.7
Μακροχρόνια ελαστικότητα και τάση μεταβολής  

για τα αλκοολούχα ποτά, κατανάλωση αλκοολούχων ποτών  
ως φορολογική βάση

Υπό εκτίμηση μέγεθος/ 
Ανεξάρτητες μεταβλητές/ 
Στατιστικές

1ο σκέλος:
Έσοδα-βάση

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2ο σκέλος:
Βάση-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

Γινόμενο: 
1ο × 2ο σκέλος2)

Απευθείας:
Έσοδα-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

1. Ελαστικότητα 

Φορολογική βάση  0,41 [0,00] - - -

ΑΕΠ -  0,93 [0,00] -  0,41 [0,00]

Γινόμενο συντελεστών - - 0,38 -

Πολιτικές 2005  0,16 [0,00] -0,23 [0,00] -  0,05 [0,05]

Πολιτικές 2009  0,12 [0,00]  0,03 [0,15] -  0,11 [0,00]

Πολιτικές 2010  0,19 [0,00]  0,29 [0,00] -  0,31 [0,00]

Πολιτικές 2016  0,18 [0,00]  0,03 [0,18] -  0,20 [0,00]

Πληθωρισμός  0,11 [0,00]  0,00 [0,99] -  0,10 [0,01]

Στατιστικές εξίσωσης: 
R2

adj, ΤΣ1)  0,97 , 0,04  0,72 , 0,04 -  0,94 , 0,05

2. Τάση μεταβολής

Φορολογική βάση 1,39 [0,00] - - -

ΑΕΠ -  0,35 [0,00] -  0,31 [0,04]

Γινόμενο συντελεστών - - 0,49 -

Πληθωρισμός -0,14 [0,03] -0,03 [0,21] - -0,08 [0,07]

Στατιστικές εξίσωσης: 
R2

adj, ΤΣ1)  0,39 , 0,15  0,36 , 0,06 - 0,70 , 0,11

Σημειώσεις: 1) Τυπικό σφάλμα της εξίσωσης. 2) Το γινόμενο των συντελεστών παρουσιάζεται, εφό-
σον οι σχετικοί συντελεστές είναι σημαντικοί, σύμφωνα με την τιμή p, σε επίπεδο 5%. Όλες οι εξι-
σώσεις περιλαμβάνουν και σταθερό όρο. Ο αρχικός αριθμός των παρατηρήσεων είναι 68 και 65 
μετά τις προσαρμογές. 
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Συνοψίζοντας τα βασικά συμπεράσματα που εξάγονται από τα παρα-
πάνω αποτελέσματα, προκύπτει ότι: 

α)  Η διάσπαση των εκτιμήσεων της αντίδρασης των εσόδων από ΕΦΚ 
στα αλκοολούχα ποτά σε δύο σκέλη, και συνεπώς και το αποκτη-
θέν γινόμενο, οδηγεί σε διαφορετικά μεγέθη για τη συνολική ελαστι-
κότητα (0,38) και την τάση μεταβολής (0,49), από αυτά που προκύ-
πτουν στη βάση των απευθείας εκτιμήσεων (0,41 και 0,31, αντίστοι-
χα), με την απόκλιση να είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση της τάσης 
μεταβολής, αν και οι διαφορές δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές. Συνεπώς, 
η πληροφόρηση που προκύπτει από τη διάσπαση των εκτιμήσεων 
σε δύο σκέλη είναι συμπληρωματική και σημαντική και δεν πρέπει 
να παραβλέπεται. Αυτό φαίνεται να στηρίζει και στην περίπτωση των 
αλκοολούχων ποτών το επιχείρημα που απαντάται στη βιβλιογρα-
φία και αποτελεί βασικό κίνητρο και συμβολή της παρούσας μελέ-
της υπέρ του διαχωρισμού της σχέσης αντίδρασης των εσόδων σε 
επιμέρους σκέλη. 

β)  Η εκτιμώμενη μακροχρόνια ελαστικότητα των εσόδων από ΕΦΚ στα 
αλκοολούχα ποτά ως προς τη βάση είτε ως προς το ΑΕΠ είναι αρ-
κετά χαμηλότερη από τη μονάδα, που σημαίνει ότι, καθώς διαχρονι-
κά αυξάνεται (μειώνεται) η φορολογική βάση ή το ΑΕΠ, η αντίστοιχη 
αύξηση (μείωση) των εσόδων από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά 
θα είναι σημαντικά χαμηλότερης τάξεως.222 Ενώ το ίδιο φαίνεται να 
ισχύει στην περίπτωση της εκτιμώμενης μακροχρόνιας τάσης μετα-
βολής ως προς το σκέλος έσοδα-ΑΕΠ, ως προς τη σχέση έσοδα-βά-
ση η τάση μεταβολής είναι αρκετά υψηλότερη από τη μονάδα, αντα-
νακλώντας μια ευρύτερη αύξηση (μείωση) των εσόδων ως αντίδρα-
ση σε μια αύξηση (μείωση) της φορολογικής βάσης. Συνολικά, προ-

222  Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών εμπεριέχει και 
το κρασί που δεν υπόκειτο σε ΕΦΚ πριν από το 2016. Άρα, είναι δυνατόν η χαμηλή 
μακροχρόνια ελαστικότητα να συνδέεται και με επιδράσεις στη σύνθεση μεταξύ των 
προϊόντων της κατηγορίας. Μπορεί, με άλλα λόγια, στοιχεία της κατανάλωσης αλκοο-
λούχων ποτών που δεν υπόκεινται σε ΕΦΚ να αυξήθηκαν περισσότερο, αυξάνοντας έτσι 
τα μερίδιά τους, και οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο την ελαστικότητα χαμηλά κάτω από 
τη μονάδα. Η θεώρηση αυτή φαίνεται να συμβαδίζει και με την πορεία της κατανάλωσης 
μη σερβιριζόμενου κρασιού που παρουσιάστηκε στην Ενότητα 6.4.2.2, στη βάση βέβαια 
των στοιχείων των ΕΟΠ.
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κύπτει ότι δεν είναι σκόπιμο να γίνεται η υπόθεση μιας μοναδιαίας 
ελαστικότητας (που γίνεται συχνά αποδεκτή προσεγγιστικά στη βι-
βλιογραφία, κυρίως για πιο γενικές φορολογικές κατηγορίες). 

γ)  Με τους συντελεστές στο ΑΕΠ, στις σχέσεις του δεύτερου σκέλους 
(βάση-ΑΕΠ), να είναι μικρότεροι της μονάδας, κυρίως στην περίπτω-
ση της τάσης μεταβολής, σηματοδοτείται ότι η φορολογική βάση 
αυξάνεται διαχρονικά λιγότερο από το ΑΕΠ.

δ)  Οι διαφορές μεταξύ των μεγεθών της ελαστικότητας και της τά-
σης μεταβολής στη σχέση έσοδα-ΑΕΠ παρέχουν πληροφόρηση ως 
προς τον ρόλο των μέτρων πολιτικής. Στην περίπτωση των γινομέ-
νων, η ελαστικότητα (0,38) είναι χαμηλότερη από την τάση μεταβο-
λής (0,49), ενώ το αντίστροφο ισχύει στην περίπτωση των απευθείας 
εκτιμήσεων (0,41 σε σχέση με 0,31), με τις διαφορές να μην είναι ιδιαί-
τερα ευρείες. Υπενθυμίζεται, και στο σημείο αυτό, ότι γενικά, όταν η 
συνολική επίδραση των μέτρων πολιτικής είναι η αύξηση των φορο-
λογικών εσόδων, αναμένεται η ελαστικότητά τους να είναι χαμηλό-
τερη από την τάση μεταβολής. Αντίθετα, όταν τα μέτρα πολιτικής 
δεν οδηγούν σε αύξηση των εσόδων, ή πιθανώς προκαλούν και μείω-
ση αυτών, αναμένεται η ελαστικότητα των εσόδων να είναι υψηλότε-
ρη από την τάση μεταβολής (βλέπε Ενότητα 7.2). Συνεπώς, και ως 
προς τη μακροχρόνια ευαισθησία των εσόδων από ΕΦΚ στα αλκο-
ολούχα ποτά σε μεταβολές του ΑΕΠ, δεν παρέχονται σαφείς ενδεί-
ξεις ως προς το εάν τα μέτρα πολιτικής που εξετάζονται (οι επιλεγ-
μένες αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών) οδήγησαν σε αυξή-
σεις ή όχι των εσόδων. Στην περίπτωση της απευθείας εκτίμησης, 
και παρά τη στατιστική σημαντικότητα όλων των συντελεστών των 
ψευδομεταβλητών για τα εξεταζόμενα μέτρα πολιτικής, δεν φαίνεται 
ότι οι αυξήσεις των συντελεστών των ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά κα-
τάφεραν να προκαλέσουν αύξηση των εσόδων. Αντίθετα, στην περί-
πτωση της εκτίμησης ως γινόμενο, υπάρχουν ενδείξεις για το ότι οι 
αυξήσεις των συντελεστών των ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά θα μπο-
ρούσαν να έχουν οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων.

ε)  Πολύ ξεκάθαρο είναι το αντίστοιχο συμπέρασμα στη βάση της σχέ-
σης έσοδα-βάση. Ειδικότερα, ο συντελεστής της μακροχρόνιας τά-
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σης μεταβολής223 (1,39) είναι πολύ υψηλότερος από την αντίστοιχη 
ελαστικότητα (0,41), και αρκετά πάνω από τη μονάδα. Συνεπώς, στη 
βάση της μακροχρόνιας ευαισθησίας των εσόδων από ΕΦΚ στα αλ-
κοολούχα ποτά σε μεταβολές της φορολογικής βάσης, παρέχονται 
ενδείξεις ότι τα μέτρα πολιτικής που εξετάζονται (οι επιλεγμένες αυ-
ξήσεις των φορολογικών συντελεστών) οδήγησαν σε αυξήσεις των 
εσόδων. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διαφο-
ρά μεταξύ των δύο μεγεθών της ευαισθησίας των εσόδων, τόσο με-
γαλύτερη θεωρείται ότι είναι και η επίδραση των μέτρων. Το εύρημα 
αυτό συμβαδίζει και με τη στατιστική σημαντικότητα όλων των συντε-
λεστών των σχετικών ψευδομεταβλητών των πολιτικών. Άρα, και το 
συμπέρασμα αυτό ενισχύει τη σημασία διαχωρισμού μεταξύ των εν-
νοιών της ελαστικότητας και της τάσης μεταβολής, ενώ αναδεικνύει 
την αναγκαιότητα της διεξαγωγής των εκτιμήσεων σε δύο σκέλη.

Βραχυχρόνια σχέση

Αξιολογώντας τις αντίστοιχες εκτιμήσεις για τη βραχυχρόνια σχέση, 
όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.8, προκύπτουν ενδιαφέρουσες δια-
πιστώσεις. Η πρώτη αφορά το ότι, σε αντίθεση με την περίπτωση των κα-
πνικών προϊόντων, στατιστικά σημαντικές και με τα αναμενόμενα πρόση-
μα είναι τόσο οι εκτιμήσεις της ελαστικότητας και τάσης μεταβολής για το 
σκέλος έσοδα-βάση, όσο και για το σκέλος βάση-ΑΕΠ, αλλά και η απευ-
θείας εκτίμηση της βραχυχρόνιας ελαστικότητας για το σκέλος έσοδα- 
ΑΕΠ (ενώ στατιστικά σημαντική δεν είναι η αντίστοιχη εκτίμηση της τάσης 
μεταβολής224). Ειδικότερα, η βασική225 βραχυχρόνια ελαστικότητα για το 

223  Επαναλαμβάνεται και εδώ ότι, στη βιβλιογραφία, ο όρος ‘τάση μεταβολής’ χρησιμο-
ποιείται κατά βάση αναφορικά με τη συνολική σχέση των εσόδων με το ΑΕΠ. Εντούτοις, 
και ενώ σύμφωνα και με τον Haughton (1998) για τον ορισμό της τάσης μεταβολής 
τυπικά χρησιμοποιείται το ΑΕΠ, είναι πιθανή και η χρήση εναλλακτικών βάσεων, όπως η 
κατανάλωση ως βάση για τους φόρους στις πωλήσεις (βλέπε και Ενότητα 5.3.2). Σε αυτή 
τη βάση, η παρούσα μελέτη επεκτείνει την υφιστάμενη βιβλιογραφία αναλύοντας και τις 
επιμέρους σχέσεις βάσης-ΑΕΠ για την τάση μεταβολής.
224  Εφόσον η εν λόγω εξίσωση δεν διακρίνεται από σημαντική τάση μεταβολής, δεν 
γίνεται πιο λεπτομερής αναφορά στους λοιπούς όρους και τη σημαντικότητα των συ-
ντελεστών.
225  Βασική σε όρους του επιπέδου της ανάλυσης που πραγματοποιείται στην παρούσα 
εργασία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.8
Βραχυχρόνια ελαστικότητα και τάση μεταβολής  

για τα αλκοολούχα ποτά, κατανάλωση αλκοολούχων ποτών  
ως φορολογική βάση

Υπό εκτίμηση μέγεθος/ 
Ανεξάρτητες μεταβλητές/ 
Στατιστικές 

1ο σκέλος:
Έσοδα-βάση

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2ο σκέλος:
Βάση-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

Γινόμενο: 
1ο × 2ο σκέλος3)

Απευθείας:
Έσοδα-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

1. Ελαστικότητα

Φορολογική βάση  0,90 [0,00] - - -

ΑΕΠ -  1,07 [0,02] -  1,04 [0,04]

Έσοδα(t-1)  0,24 [0,04] - - -0,28 [0,00]

Φορολογική βάση(t-1) -0,70 [0,00] -0,30 [0,01] - -

ΑΕΠ(t-1) - -0,10 [0,84] -  0,27 [0,62]

Γινόμενο συντελεστών - - 0,96 -

Πολιτικές 2005 -0,02 [0,16] -0,00 [0,90] - -0,02 [0,23]

Πολιτικές 2009  0,09 [0,00]  0,05 [0,14] -  0,09 [0,01]

Πολιτικές 2010 -0,03 [0,10] -0,03 [0,28] - -0,01 [0,71]

Πολιτικές 2016  0,04 [0,11]  0,02 [0,57] -  0,05 [0,13]

Πληθωρισμός  0,01 [0,11]  0,02 [0,09] -  0,05 [0,00]

Όρος διόρθ. σφάλματος -0,85 [0,00] -0,56 [0,00] - -0,73 [0,00]

Ασυμμετρία κύκλου  0,04 [0,01] -0,01 [0,78] -  0,27 [0,57] 

Ασυμμετρία ισορροπίας  0,04 [0,00]  0,04 [0,00]  0,07 [0,00]

Στατιστικές εξίσωσης: 
R2

adj, ΤΣ1), Έλεγχος LM2) 0,79 , 0,04 , 0,29 0,35 , 0,04 , 0,17 - 0,64 , 0,05 , 0,11
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.8 (συνέχεια)

Υπό εκτίμηση μέγεθος/ 
Ανεξάρτητες μεταβλητές/ 
Στατιστικές 

1ο σκέλος:
Έσοδα-βάση

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2ο σκέλος:
Βάση-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

Γινόμενο: 
1ο × 2ο σκέλος3)

Απευθείας:
Έσοδα-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2. Τάση μεταβολής

Φορολογική βάση  0,95 [0,00] - - -

ΑΕΠ -  1,02 [0,00] -  0,28 [0,60]

Έσοδα(t-1)  0,09 [0,42] - - -0,30 [0,00]

Φορολογική βάση(t-1) -0,45 [0,01] -0,20 [0,04] - -

ΑΕΠ(t-1) - -0,18 [0,62] - -1,29 [0,03]

Γινόμενο συντελεστών - - 0,97 -

Πληθωρισμός  0,01 [0,36]  0,02 [0,04] -  0,02 [0,13]

Όρος διόρθ. σφάλματος -0,15 [0,01] -0,62 [0,00] - -0,36 [0,00]

Ασυμμετρία κύκλου  0,00 [0,72] -0,02 [0,24] -  0,03 [0,21]

Ασυμμετρία ισορροπίας  0,05 [0,00]  0,07 [0,00]  0,10 [0,00]

Στατιστικές εξίσωσης: 
R2

adj, ΤΣ1), Έλεγχος LM2) 0,66 , 0,04 , 0,58 0,55 , 0,04 , 0,61 - 0,47 , 0,06 , 0,09

Σημειώσεις: 1) Τυπικό σφάλμα της εξίσωσης. 2) Καταχωρίζεται η τιμή p για την στατιστική F του 
ελέγχου LM για την ύπαρξη γραμμικής συσχέτισης, με την ενσωμάτωση δύο υστερήσεων (η μη-
δενική υπόθεση είναι η μη ύπαρξη συσχέτισης). 3) Το γινόμενο των συντελεστών παρουσιάζεται, 
εφόσον οι σχετικοί συντελεστές είναι σημαντικοί, σύμφωνα με την τιμή p, σε επίπεδο 5%. Όλες οι 
εξισώσεις περιλαμβάνουν και σταθερό όρο. Ο αρχικός αριθμός των παρατηρήσεων είναι 68 και 64 
μετά τις προσαρμογές.

σκέλος έσοδα-βάση για τα αλκοολούχα ποτά είναι της τάξεως του 0,90, 
και η αντίστοιχη σχετική τάση μεταβολής έχει ύψος 0,95. Λαμβάνοντας 
υπόψη τις ελαστικότητες και τους συντελεστές για την τάση μεταβολής 
του σκέλους βάση-ΑΕΠ, ύψους 1,07 και 1,02, αντίστοιχα, προκύπτουν τα 
σχετικά γινόμενα που αντανακλούν τα συνολικά μεγέθη της ευαισθησίας 
των εσόδων από ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά στις μεταβολές του ΑΕΠ. Η 
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συνολική ελαστικότητα είναι της τάξεως του 0,96, ενώ η συνολική τάση 
μεταβολής εκτιμάται στο 0,97. Ως αποτέλεσμα, μια σύγκριση των αποκτώ-
μενων γινομένων με τα μεγέθη από τις απευθείας εκτιμήσεις μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο στην περίπτωση της ελαστικότητας. 

Παρατηρείται, επιπροσθέτως, ότι μόνο ο συντελεστής της ψευδο-
μεταβλητής της πολιτικής του 2009 εισέρχεται στη βραχυχρόνια εξί-
σωση του σκέλους έσοδα-βάση με στατιστικά σημαντικό συντελεστή. 
Ως προς τις υπόλοιπες μεταβλητές, που είναι κοινές για την εξίσωση 
της ελαστικότητας και τάσης μεταβολής, ισχύουν παρόμοια αποτελέ-
σματα. Ειδικότερα, με αρνητικό και συνεπώς το αναμενόμενο πρόση-
μο, αλλά και στατιστικά σημαντικούς συντελεστές, εισέρχονται στις εξι-
σώσεις της ελαστικότητας και τάσης μεταβολής οι συντελεστές των 
όρων διόρθωσης σφάλματος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, αναφορικά με 
το πρώτο σκέλος που αφορά τη σχέση έσοδα-βάση, η διαφορά του συ-
ντελεστή του όρου διόρθωσης σφάλματος (που αντανακλά την ταχύτη-
τα προσαρμογής στη μακροχρόνια ισορροπία) μεταξύ της εξίσωσης για 
την ελαστικότητα και την τάση μεταβολής, ύψους -0,85 και -0,15, αντί-
στοιχα. Η ύπαρξη ασυμμετρίας ως προς τη φάση του οικονομικού κύ-
κλου επιβεβαιώνεται μόνο σε μια περίπτωση, ενώ η ασυμμετρία ισορρο-
πίας φαίνεται να επιβεβαιώνεται σε όλες τις σχέσεις. Επίσης, στατιστι-
κά σημαντικοί και αρνητικοί είναι οι συντελεστές των υστερήσεων της 
φορολογικής βάσης σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ στατιστικά σημαντι-
κοί είναι και οι συντελεστές της υστέρησης των εσόδων, τουλάχιστον 
στις εξισώσεις της ελαστικότητας.

Η αξιολόγηση όλων των ως άνω αποτελεσμάτων για τη βραχυχρόνια 
σχέση οδηγεί στα εξής βασικά συμπεράσματα: 

α)  Χαμηλότερη της μονάδας είναι η ευαισθησία των εσόδων από ΕΦΚ 
για την κατηγορία των αλκοολούχων ποτών ως προς τις μεταβολές 
της επιμέρους φορολογικής βάσης (σχέση έσοδα-βάση) σε βραχυ-
χρόνιο ορίζοντα. Αυτό σημαίνει ότι στις θετικές (αρνητικές) μεταβο-
λές της βάσης, οι αυξήσεις (μειώσεις) των φορολογικών εσόδων στα 
αλκοολούχα ποτά είναι βραχυχρόνια πιο περιορισμένες. Ταυτόχρο-
να, τα μεγέθη για την αντίδραση ως προς το ΑΕΠ που αποκτώνται 
ως γινόμενα καταδεικνύουν ότι στις θετικές (αρνητικές) μεταβολές 
του ΑΕΠ, οι αυξήσεις (μειώσεις) των φορολογικών εσόδων στα αλ-
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κοολούχα ποτά πλησιάζουν αρκετά την τάξη μεγέθους των μεταβο-
λών αυτών. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την απευθείας ελαστικότητα 
από τη σχέση έσοδα-ΑΕΠ, οι αυξήσεις (μειώσεις) των φορολογικών 
εσόδων ξεπερνούν ελαφρώς τη σχετική θετική (αρνητική) μεταβολή 
του ΑΕΠ. Τα ευρήματα αυτά είναι σημαντικά και αποκτούν μεγαλύ-
τερη σημασία, τονίζοντας και στη συγκεκριμένη περίπτωση την ανα-
γκαιότητα εκτίμησης και των διασπασμένων σχέσεων απόκρισης.

β)  Το μέγεθος για τη βραχυχρόνια ευαισθησία των εσόδων ως προς το 
ΑΕΠ, που αποκτάται ως γινόμενο, για την ελαστικότητα (0,96) έχει 
σχεδόν το ίδιο ύψος με το αντίστοιχο για την τάση μεταβολής (0,97). 
Το εύρημα αυτό δεν ενισχύει το όποιο επιχείρημα σημαντικής επί-
δρασης των μέτρων πολιτικής σε βραχυχρόνιο ορίζοντα. 

γ)  Στη σχέση έσοδα-βάση, ο συντελεστής της τάσης μεταβολής είναι 
λίγο υψηλότερος από την αντίστοιχη ελαστικότητα (0,95 ως προς 
0,90), καταδεικνύοντας εδώ έναν σχετικά περιορισμένο ρόλο των 
μέτρων πολιτικής για τα αλκοολούχα ποτά, ο οποίος φαίνεται να 
είναι στην κατεύθυνση της αύξησης των εσόδων. Το εν λόγω συ-
μπέρασμα δεν δημιουργεί αντίφαση ως προς τις ενδείξεις από τους 
κατά κύριο λόγο μη στατιστικά σημαντικούς συντελεστές των σχετι-
κών ψευδομεταβλητών.

δ)  Σύμφωνα με την ίδια σχέση, και στη βάση του ύψους της ταχύτη-
τας προσαρμογής στη μακροχρόνια ισορροπία (-0,85), η βραχυχρό-
νια σχέση για την ελαστικότητα καταδεικνύει ότι το 85% περίπου 
της όποιας απόκλισής της από το μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπί-
ας διορθώνεται μέσα στο επόμενο τρίμηνο, με αποτέλεσμα η συνο-
λική προσαρμογή στη μακροχρόνια ισορροπία να διαρκεί λιγότερο 
από ένα εξάμηνο. Στην περίπτωση της βραχυχρόνιας σχέσης για την 
τάση μεταβολής (-0,15), χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος, και 
μάλιστα πάνω από έξι τρίμηνα, για την προσαρμογή μεταξύ βραχυ-
χρόνιου και μακροχρόνιου ορίζοντα. 

ε)  Το καθεστώς του οικονομικού κύκλου φαίνεται να επιδρά ασύμμε-
τρα στις μεταβολές των εσόδων από ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά 
στην εξίσωση του πρώτου σκέλους της ελαστικότητας, με αποτέλε-
σμα η βραχυχρόνια αντίδρασή τους στις κυκλικές μεταβολές της βά-
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σης να διαφέρει ανάλογα με το εάν η οικονομία διανύει μια περίο-
δο ανάπτυξης ή ύφεσης. Παράλληλα, κάποια ασύμμετρη σχέση δια-
φαίνεται να ισχύει και ως προς την απόκλιση από τη μακροχρόνια 
ισορροπία, η οποία παρατηρείται και στη σχέση της τάσης μεταβο-
λής (του πρώτου σκέλους). 

στ)  Ως προς τη σχέση βάση-ΑΕΠ, το ύψος των σχετικών συντελεστών 
στο ΑΕΠ (1,07 και 1,02) καταδεικνύει ότι, στη βραχυχρόνια περίοδο, 
η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών χαρακτηρίζεται από παραπλήσι-
ες, και ελαφρώς μεγαλύτερες σε εύρος, διακυμάνσεις σε σχέση με 
αυτές του ΑΕΠ. Στη σχέση αυτή ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν 
και οι υστερήσεις της φορολογικής βάσης.

ζ)  Ο πληθωρισμός δεν φαίνεται να κατέχει, συνολικά, κάποιον ιδιαίτε-
ρα σημαντικό ρόλο, ενώ τα έσοδα από ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά 
φαίνεται να επιδεικνύουν κάποιο βαθμό εμμονής στις σχέσεις εσό-
δων-βάσης και εσόδων-ΑΕΠ, δηλαδή κάποια παρατεταμένη επίδρα-
ση και στην επόμενη περίοδο, σύμφωνα με τις σχέσεις για την ελα-
στικότητα. 

Επιχειρώντας μια σύγκριση των αποτελεσμάτων για την ευαισθησία 
των εσόδων από ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά μεταξύ της μακροχρόνιας 
και βραχυχρόνιας σχέσης, προκύπτουν ορισμένα ενδιαφέροντα συνολι-
κά αποτελέσματα. Προκύπτει ότι (α) σε ένα γενικό πλαίσιο, μεταξύ των 
δύο περιόδων διαφοροποιούνται σημαντικά οι εκτιμήσεις των ελαστικο-
τήτων και της τάσης μεταβολής, όπου οι βραχυχρόνιες εκτιμήσεις του 
σκέλους έσοδα-βάση και του σκέλους έσοδα-ΑΕΠ (απευθείας ή ως γι-
νόμενο) είναι στην πλειονότητα των περιπτώσεων πολύ υψηλότερες και 
πλησιάζουν ή ξεπερνούν τη μονάδα, συγκριτικά με τις σχετικές χαμηλό-
τερες για τη μακροχρόνια περίοδο. Συνεπώς, διαφαίνεται ότι βραχυχρό-
νια τα έσοδα αντιδρούν πιο έντονα και οι μεταβολές τους αναμένεται 
να πλησιάζουν σημαντικά (αναλογικά) το μέγεθος της μεταβολής στο 
εκάστοτε μακροοικονομικό μέγεθος, και κυρίως στο ΑΕΠ, κάτι το οποίο 
δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια, αφού μακροχρόνια η αντίδραση 
φαίνεται να είναι αρκετά πιο περιορισμένη. Διακρίνεται, παράλληλα, ότι 
(β) την κρίσιμη εξαίρεση στην ως άνω διαπίστωση αποτελεί, σαφώς, η 
εκτίμηση της μακροχρόνιας τάσης μεταβολής στη σχέση έσοδα-βάση, η 
οποία ξεπερνά κατά πολύ τη μονάδα, και έτσι και όλες τις σχετικές εκτι-
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μήσεις των ελαστικοτήτων και των συντελεστών της τάσης μεταβολής, 
είτε σε μακροχρόνιο είτε σε βραχυχρόνιο ορίζοντα. Διαπιστώνεται, τέ-
λος, ότι (γ) ο όποιος τυχόν σημαντικός ρόλος των μέτρων πολιτικής –
στην κατεύθυνση μιας αύξησης των εσόδων– που αφορούν τις εξεταζό-
μενες μεταβολές των φορολογικών συντελεστών, και μπορεί να προκύ-
πτει στη βάση των διαφορών μεταξύ ελαστικοτήτων και τάσης μεταβο-
λής, δεν σχετίζεται με τη βραχυχρόνια περίοδο, αλλά κυρίως με τη μα-
κροχρόνια. 

Εκτιμήσεις με τη χρήση της συνολικής κατανάλωσης  
ως φορολογικής βάσης

Μακροχρόνια σχέση

Χρήσιμα και ενδεικτικά είναι τα επιπρόσθετα συμπεράσματα από την 
εναλλακτική και συμπληρωματική εκτίμηση των σχέσεων για την ευαι-
σθησία των φορολογικών εσόδων από ΕΦΚ στην κατηγορία των αλκο-
ολούχων ποτών με τη χρήση της συνολικής κατανάλωσης ως φορολο-
γικής βάσης, αντί της επιμέρους κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών.226 

Σύμφωνα με τη μακροχρόνια σχέση, και όπως διαφαίνεται από τα 
στοιχεία του Πίνακα 7.9, οι εκτιμήσεις των μακροχρόνιων ελαστικοτή-
των και των μακροχρόνιων συντελεστών για την τάση μεταβολής εισέρ-
χονται σε όλες τις περιπτώσεις στις εξισώσεις με τα αναμενόμενα πρό-
σημα και είναι στατιστικά σημαντικές. Η σημαντική μακροχρόνια ελαστι-
κότητα του σκέλους έσοδα-βάση για τα αλκοολούχα ποτά εκτιμάται στο 
0,41, και η αντίστοιχη τάση μεταβολής στο 0,54. Αποκτώντας τα γινόμε-
να, με τη χρήση και των σχετικών ελαστικοτήτων και συντελεστών για 
την τάση μεταβολής του σκέλους βάση-ΑΕΠ, προκύπτουν τα αντίστοιχα 
συνολικά μεγέθη της αντίδρασης των εσόδων στις μεταβολές του ΑΕΠ. 
Η συνολική ελαστικότητα εκτιμάται στο 0,37, ενώ η συνολική τάση με-
ταβολής στο 0,52. Στην πρώτη περίπτωση, το εκτιμώμενο μέγεθος είναι 
χαμηλότερο συγκριτικά με την απευθείας εκτίμηση της μακροχρόνιας 
ελαστικότητας του σκέλους έσοδα-ΑΕΠ ύψους 0,41, ενώ στη δεύτερη 

226  Σημειώνεται και εδώ ότι οι εκτιμήσεις για το απευθείας σκέλος έσοδα-ΑΕΠ ταυτίζο-
νται στις δύο περιπτώσεις, εφόσον στη σχέση δεν υπεισέρχεται η μεταβλητή της φορο-
λογικής βάσης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.9
Μακροχρόνια ελαστικότητα και τάση μεταβολής για τα αλκοολούχα 

ποτά, συνολική κατανάλωση ως φορολογική βάση

Υπό εκτίμηση μέγεθος/ 
Ανεξάρτητες μεταβλητές/ 
Στατιστικές

1ο σκέλος:
Έσοδα-βάση

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2ο σκέλος:
Βάση-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

Γινόμενο: 
1ο × 2ο σκέλος2)

Απευθείας:
Έσοδα-ΑΕΠ3)

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

1. Ελαστικότητα 

Φορολογική βάση  0,41 [0,00] - - -

ΑΕΠ -  0,91 [0,00] -  0,41 [0,00]

Γινόμενο συντελεστών - - 0,37 -

Πολιτικές 2005  0,05 [0,04]  0,02 [0,17] -  0,05 [0,05]

Πολιτικές 2009  0,09 [0,00]  0,04 [0,00] -  0,11 [0,00]

Πολιτικές 2010  0,37 [0,00] -0,03 [0,05] -  0,31 [0,00]

Πολιτικές 2016  0,18 [0,00]  0,02 [0,01] -  0,20 [0,00]

Πληθωρισμός  0,12 [0,00] -0,00 [0,78] -  0,10 [0,01]

Στατιστικές εξίσωσης: 
R2

adj, ΤΣ1)

 
 0,94 , 0,05  0,99 , 0,02 -  0,94 , 0,05

2. Τάση μεταβολής

Φορολογική βάση  0,54 [0,00] - - -

ΑΕΠ -  0,97 [0,00] -  0,31 [0,04]

Γινόμενο συντελεστών - - 0,52 -

Πληθωρισμός -0,10 [0,04] -0,02 [0,00] - -0,08 [0,07]

Στατιστικές εξίσωσης: 
R2

adj, ΤΣ1)  0,64 , 0,12  0,99 , 0,02 -  0,70 , 0,11

Σημειώσεις: 1) Τυπικό σφάλμα της εξίσωσης. 2) Το γινόμενο των συντελεστών παρουσιάζεται, εφό-
σον οι σχετικοί συντελεστές είναι σημαντικοί, σύμφωνα με την τιμή p, σε επίπεδο 5%. 3) Τα αποτε-
λέσματα του σκέλους αυτού ταυτίζονται με αυτά του Πίνακα 7.7, εφόσον το σκέλος αυτό δεν επη-
ρεάζεται από την επιλογή της φορολογικής βάσης. Επίσης, τα αποτελέσματα της στήλης του δεύ-
τερου σκέλους, και μόνο για τις εκτιμήσεις της τάσης μεταβολής, ταυτίζονται με αυτά του Πίνακα 
7.5 για τα καπνικά προϊόντα, εφόσον αφορούν τη σχέση βάση(συνολική κατανάλωση)-ΑΕΠ χωρίς να 
ενσωματώνονται μέτρα πολιτικής. Όλες οι εξισώσεις περιλαμβάνουν και σταθερό όρο. Ο αρχικός 
αριθμός των παρατηρήσεων είναι 68 και 65 μετά τις προσαρμογές.
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είναι υψηλότερο, με τάση μεταβολής από την απευθείας σχέση ύψους 
0,31. Ταυτόχρονα, στατιστικά σημαντικοί εμφανίζονται να είναι οι συντε-
λεστές των ψευδομεταβλητών που αντανακλούν τα ενσωματωμένα μέ-
τρα πολιτικής, τόσο στην εξίσωση της ελαστικότητας για το σκέλος έσο-
δα-βάση όσο και στην εξίσωση της ελαστικότητας στη σχέση έσοδα- 
ΑΕΠ. Στατιστική σημαντικότητα επιδεικνύουν και οι συντελεστές στη με-
ταβλητή του πληθωρισμού στην πλειονότητα των εξισώσεων.

Οι εκτιμήσεις της ευαισθησίας των εσόδων από ΕΦΚ στην κατηγορία 
των αλκοολούχων ποτών με τη χρήση της συνολικής κατανάλωσης ως 
φορολογικής βάσης έχουν κοινά στοιχεία με εκείνες στη βάση της χρή-
σης της επιμέρους βάσης, κυρίως όσον αφορά τις εκτιμήσεις της ελα-
στικότητας και τη σχέση έσοδα-ΑΕΠ (ως γινόμενο ή απευθείας). Παράλ-
ληλα, διαφοροποιούνται περισσότερο αναφορικά με τους αποκτώμε-
νους συντελεστές για την τάση μεταβολής, στη βάση των εκτιμώμενων 
σχέσεων για τα δύο επιμέρους σκέλη. Τα κεντρικά συμπεράσματα που 
προκύπτουν παρουσιάζονται στα ακόλουθα σε συνδυασμό με την επι-
σήμανση των βασικών κοινών και διαφοροποιούμενων στοιχείων αυτών: 

α)  Και στην περίπτωση της χρήσης της συνολικής κατανάλωσης ως 
φορολογικής βάσης, διαπιστώνονται συγκριτικά περιορισμένες απο-
κλίσεις στην αντίδραση των εσόδων από ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά 
σε μεταβολές του ΑΕΠ, μεταξύ των αποκτώμενων γινομένων και των 
συντελεστών της απευθείας εκτίμησης. Οι αποκλίσεις αυτές είναι 
στην ίδια κατεύθυνση όπως στην περίπτωση της χρήσης της επιμέ-
ρους φορολογικής βάσης. Αξίζει να αναφερθεί ότι, σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις, τα εκτιμώμενα μεγέθη είναι παρόμοια ή/και ταυτίζονται 
μεταξύ των δύο εφαρμογών.

β)  Και εδώ,227 με την ευαισθησία των εσόδων από ΕΦΚ στα αλκοολού-
χα ποτά, είτε ως προς τη βάση (συνολική κατανάλωση) είτε ως προς 

227  Υπενθυμίζεται η υψηλότερη της μονάδας τάση μεταβολής στη σχέση έσοδα-βάση 
που αποκτήθηκε με τη χρήση της επιμέρους βάσης. Το στοιχείο αυτό δεν δημιουργεί 
αντίφαση με το ότι το αποκτώμενο, ως γινόμενο, συνολικό μέγεθος της τάσης μεταβο-
λής των εσόδων ως προς το ΑΕΠ δεν διαφέρει τόσο σημαντικά μεταξύ των δύο εφαρμο-
γών. Αυτό οφείλεται στο μεγαλύτερο ύψος του συντελεστή της τάσης μεταβολής από το 
δεύτερο σκέλος (βάση-ΑΕΠ) στις εκτιμήσεις με τη συνολική κατανάλωση ως φορολογική 
βάση. Πρακτικά, σε σχέση με τη χρήση της επιμέρους φορολογικής βάσης για την τάση 
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το ΑΕΠ, να είναι αρκετά χαμηλότερη από τη μονάδα, προκύπτει ότι, 
καθώς διαχρονικά αυξάνεται (μειώνεται) η φορολογική βάση ή το 
ΑΕΠ, η αντίστοιχη αύξηση (μείωση) των εσόδων από τους ΕΦΚ στα 
αλκοολούχα ποτά θα είναι σημαντικά χαμηλότερης τάξεως. Συνολι-
κά, προκύπτει ότι δεν είναι σκόπιμο να γίνεται η υπόθεση μιας μονα-
διαίας ελαστικότητας (που γίνεται συχνά αποδεκτή προσεγγιστικά 
στη βιβλιογραφία, κυρίως για πιο γενικές φορολογικές κατηγορίες).

γ)  Με τη διαφορά μεταξύ του ύψους της ελαστικότητας και της τάσης 
μεταβολής στη σχέση έσοδα-βάση (0,41 ως προς 0,54) να περιορί-
ζεται σημαντικά στην εναλλακτική εφαρμογή με τη χρήση της συ-
νολικής κατανάλωσης ως φορολογικής βάσης, περιορίζεται αρκε-
τά και το αποκτώμενο συμπέρασμα ως προς τον βαθμό στον οποίο 
τα μέτρα πολιτικής που εξετάζονται (οι επιλεγμένες αυξήσεις των 
φορολογικών συντελεστών) φαίνεται να οδήγησαν σε αυξήσεις των 
εσόδων. Υπενθυμίζεται, ακόμα μια φορά, ότι όσο μεγαλύτερη είναι 
η δια φορά μεταξύ των δύο μεγεθών της ευαισθησίας των εσόδων, 
τόσο μεγαλύτερη θεωρείται ότι είναι και η επίδραση των μέτρων. 
Ταυτόχρονα, οι σχετικοί συντελεστές των ψευδομεταβλητών στην 
εξίσωση της ελαστικότητας εξακολουθούν (και στην περίπτωση της 
χρήσης της συνολικής κατανάλωσης ως φορολογικής βάσης) να 
επιδεικνύουν στατιστική σημαντικότητα. Συνεπώς, και αυτό το συ-
μπέρασμα όχι μόνο ενισχύει τη χρησιμότητα του διαχωρισμού μετα-
ξύ των εννοιών της ελαστικότητας και της τάσης μεταβολής και την 
αναγκαιότητα της διεξαγωγής των εκτιμήσεων σε δύο σκέλη, αλλά 
αναδεικνύει και τη σημασία της χρήσης των επιμέρους φορολογικών 
βάσεων, αντί ή τουλάχιστον επιπλέον των συνολικών μακροοικονομι-
κών μεγεθών.

δ)  Αναφορικά με τις σχέσεις του δεύτερου σκέλους (βάση-ΑΕΠ), προ-
κύπτει εδώ, στη βάση των συντελεστών στο ΑΕΠ, ότι η φορολογι-
κή βάση (συνολική κατανάλωση) αυξάνεται αναλογικά λιγότερο από 
το ΑΕΠ. Η βασική διαφοροποίηση αυτού του ευρήματος, σε σχέση 
με το αντίστοιχο από τη χρήση της επιμέρους φορολογικής βάσης, 

μεταβολής, αντιστρέφονται οι τάξεις μεγέθους των συντελεστών από τα δύο επιμέρους 
σκέλη, με αποτέλεσμα το γινόμενο ως συνολικό αποτέλεσμα να μην διαφέρει σημαντικά.
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αφορά κυρίως το μέγεθος της αντίδρασης της βάσης στις μεταβο-
λές του ΑΕΠ στην περίπτωση της τάσης μεταβολής, το οποίο εμφα-
νίζεται να είναι πολύ πιο περιορισμένο όταν χρησιμοποιείται η επιμέ-
ρους φορολογική βάση. 

ε)  Σε αντιστοιχία με την περίπτωση της χρήσης της επιμέρους φορολο-
γικής βάσης, η μεταβολή στο γενικό επίπεδο τιμών φαίνεται να δια-
δραματίζει έναν αρκετά σημαντικό ρόλο. 

Βραχυχρόνια σχέση

Όπως και στην περίπτωση των καπνικών προϊόντων, χρήσιμη είναι και 
η αξιολόγηση των εκτιμήσεων της βραχυχρόνιας σχέσης ευαισθησίας των 
εσόδων από ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά, με τη χρήση της συνολικής κα-
τανάλωσης ως φορολογικής βάσης, αντί της επιμέρους κατανάλωσης αλ-
κοολούχων ποτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 7.10 για την εν 
λόγω σχέση, όπως και στην αντίστοιχη περίπτωση των καπνικών προϊό-
ντων, αλλά σε αντίθεση με τα αποτελέσματα για τη βραχυχρόνια περίοδο 
και τα αλκοολούχα ποτά, στη βάση της χρήσης της επιμέρους φορολογι-
κής βάσης, οι εκτιμώμενοι συντελεστές για τη βραχυχρόνια ελαστικότητα 
και τάση μεταβολής στο σκέλος έσοδα-βάση δεν είναι στατιστικά σημαντι-
κοί. Ως αποτέλεσμα, και σε αντίθεση με την περίπτωση χρήσης της μεμο-
νωμένης βάσης, δεν μπορεί να υπολογιστεί το γινόμενο από τις επιμέρους 
εκτιμήσεις, αλλά ούτε και να συγκριθεί με την απευθείας εκτίμηση.228 

Ταυτόχρονα, σε συμφωνία με τα σχετικά αποτελέσματα για τα καπνι-
κά προϊόντα, καθώς και με αυτά της εκτίμησης για τα αλκοολούχα ποτά 
με την επιμέρους φορολογική βάση, προκύπτουν στατιστικά σημαντι-
κοί συντελεστές για το σκέλος βάση-ΑΕΠ ύψους 0,63 για την ελαστικό-
τητα και 0,58 για την τάση μεταβολής. Επίσης, σε αντίθεση με την περί-
πτωση των καπνικών προϊόντων, στατιστικά σημαντικός είναι ο συντελε-
στής της ελαστικότητας για το απευθείας σκέλος έσοδα-ΑΕΠ, ο οποίος 
βέβαια ταυτίζεται με αυτόν του Πίνακα 7.8, εφόσον δεν υπεισέρχεται το 
μέγεθος της φορολογικής βάσης.

228  Στις περιπτώσεις των εξισώσεων που δεν διακρίνονται από σημαντικές ελαστικότητες 
ή και τάση μεταβολής, δεν γίνεται πιο λεπτομερής αναφορά στους λοιπούς όρους και τη 
σημαντικότητα των συντελεστών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.10
Βραχυχρόνια ελαστικότητα και τάση μεταβολής για τα αλκοολούχα 

ποτά, συνολική κατανάλωση ως φορολογική βάση

Υπό εκτίμηση μέγεθος/ 
Ανεξάρτητες μεταβλητές/ 
Στατιστικές 

1ο σκέλος:
Έσοδα-βάση

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2ο σκέλος:
Βάση-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

Γινόμενο: 
1ο × 2ο σκέλος3)

Απευθείας:
Έσοδα-ΑΕΠ4)

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

1. Ελαστικότητα

Φορολογική βάση -0,35 [0,33] - - -

ΑΕΠ -  0,63 [0,00] -  1,04 [0,04]

Έσοδα(t-1) -0,19 [0,06] - - -0,28 [0,00]

Φορολογική βάση(t-1)  0,32 [0,37] -0,24 [0,04] - -

ΑΕΠ(t-1) -  0,37 [0,03] -  0,27 [0,62]

Γινόμενο συντελεστών - - - -

Πολιτικές 2005 -0,01 [0,40]  0,00 [0,83] - -0,02 [0,23]

Πολιτικές 2009  0,09 [0,01]  0,01 [0,21] -  0,09 [0,01]

Πολιτικές 2010 -0,04 [0,15] -0,02 [0,02] - -0,01 [0,71]

Πολιτικές 2016  0,05 [0,15]  0,01 [0,10] -  0,05 [0,13]

Πληθωρισμός  0,04 [0,00]  0,00 [0,99] -  0,05 [0,00]

Όρος διόρθωσης 
σφάλματος

-0,97 [0,00] -0,65 [0,00] - -0,73 [0,00]

Ασυμμετρία κύκλου  0,04 [0,09]  0,00 [0,64] -  0,27 [0,57]

Ασυμμετρία ισορροπίας  0,05 [0,00]  0,02 [0,00]  0,07 [0,00]

Στατιστικές εξίσωσης: 
R2

adj, ΤΣ1), Έλεγχος LM2) 0,63 , 0,05 , 0,87 0,71 , 0,01 , 0,57 - 0,64 , 0,05 , 0,11
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.10 (συνέχεια)

Υπό εκτίμηση μέγεθος/ 
Ανεξάρτητες μεταβλητές/ 
Στατιστικές 

1ο σκέλος:
Έσοδα-βάση

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2ο σκέλος:
Βάση-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

Γινόμενο: 
1ο × 2ο σκέλος3)

Απευθείας:
Έσοδα-ΑΕΠ4)

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2. Τάση μεταβολής

Φορολογική βάση -0,40 [0,27] - - -

ΑΕΠ -  0,58 [0,00] -  0,28 [0,60]

Έσοδα(t-1) -0,34 [0,00] - - -0,30 [0,00]

Φορολογική βάση(t-1)  0,01 [0,98] -0,17 [0,11] - -

ΑΕΠ(t-1) -  0,35 [0,02] - -1,29 [0,03]

Γινόμενο συντελεστών - - - -

Πληθωρισμός  0,03 [0,01] -0,00 [0,82] -  0,02 [0,13]

Όρος διόρθωσης 
σφάλματος

-0,34 [0,00] -0,57 [0,00] - -0,36 [0,00]

Ασυμμετρία κύκλου  0,03 [0,18]  0,01 [0,16] -  0,03 [0,21]

Ασυμμετρία ισορροπίας  0,10 [0,00]  0,02 [0,00]  0,10 [0,00]

Στατιστικές εξίσωσης: 
R2

adj, ΤΣ1), Έλεγχος LM2) 0,55 , 0,05 , 0,14 0,71 , 0,01 , 0,29 - 0,47 , 0,06 , 0,09

Σημειώσεις: 1) Τυπικό σφάλμα της εξίσωσης. 2) Καταχωρίζεται η τιμή p για τη στατιστική F του 
ελέγχου LM για την ύπαρξη γραμμικής συσχέτισης, με την ενσωμάτωση δύο υστερήσεων (η μηδε-
νική υπόθεση είναι η μη ύπαρξη συσχέτισης). 3) Το γινόμενο των συντελεστών παρουσιάζεται, εφό-
σον οι σχετικοί συντελεστές είναι σημαντικοί, σύμφωνα με την τιμή p, σε επίπεδο 5%. 4) Τα αποτε-
λέσματα του σκέλους αυτού ταυτίζονται με αυτά του Πίνακα 7.8, εφόσον το σκέλος αυτό δεν επη-
ρεάζεται από την επιλογή της φορολογικής βάσης. Κατά αντιστοιχία, τα αποτελέσματα της στήλης 
του δεύτερου σκέλους, και μόνο για τις εκτιμήσεις της τάσης μεταβολής, ταυτίζονται με αυτά του 
Πίνακα 7.6 για τα καπνικά προϊόντα, εφόσον αφορούν τη σχέση βάση (συνολική κατανάλωση)-ΑΕΠ 
χωρίς να ενσωματώνονται μέτρα πολιτικής. Όλες οι εξισώσεις περιλαμβάνουν και σταθερό όρο. Ο 
αρχικός αριθμός των παρατηρήσεων είναι 68 και 64 μετά τις προσαρμογές.

Ως αποτέλεσμα, εφόσον δεν συμπίπτουν τα στατιστικά σημαντικά 
αποτελέσματα μεταξύ των δύο εφαρμογών (με την επιμέρους και τη συ-
νολική φορολογική βάση), ενώ κάποια άλλα έχουν ήδη συζητηθεί (π.χ. 
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τα αποτελέσματα της σχέσης για την τάση μεταβολής του σκέλους βά-
ση-ΑΕΠ που συμπίπτουν με αυτά του Πίνακα 7.6 για τα καπνικά προϊό-
ντα, εφόσον αφορούν τη σχέση βάση(συνολική κατανάλωση)-ΑΕΠ, χω-
ρίς να ενσωματώνονται μέτρα πολιτικής), δεν είναι δυνατόν να γίνουν λε-
πτομερείς συγκρίσεις και δεν είναι αναγκαίο να επεκταθεί περισσότερο 
η ανάλυση. Μια ενδεικτική αναφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο 
για την περίπτωση των εξισώσεων του δεύτερου σκέλους (βάση-ΑΕΠ) 
και για λόγους πληρότητας. Ειδικότερα, μόνο η ψευδομεταβλητή της 
πολιτικής του 2010 εισέρχεται με στατιστικά σημαντικό συντελεστή στην 
εξίσωση της ελαστικότητας,229 ενώ και στις δύο εξισώσεις (ελαστικότη-
τας και τάσης μεταβολής) στατιστικά σημαντικοί είναι οι συντελεστές 
των ψευδομεταβλητών της ασυμμετρίας ισορροπίας και οι όροι διόρθω-
σης σφάλματος, που επιδεικνύουν και το αναμενόμενο πρόσημο. Στην 
εξίσωση για την ελαστικότητα, στατιστικά σημαντικοί είναι, επιπλέον, και 
οι συντελεστές των υστερήσεων της εξαρτημένης (φορολογική βάση) 
και ανεξάρτητης (ΑΕΠ) μεταβλητής, ενώ στην εξίσωση για την τάση με-
ταβολής στατιστικά σημαντικός είναι μόνο ο συντελεστής της υστέρη-
σης της ανεξάρτητης μεταβλητής, δηλαδή του ΑΕΠ.

Συγκεκριμένα κεντρικά συμπεράσματα συνοψίζουν την αξιολόγηση 
των ως άνω αποτελεσμάτων ως εξής: 

α)  Όπως και στην περίπτωση των καπνικών προϊόντων, με τη χρήση 
της συνολικής κατανάλωσης ως φορολογικής βάσης, οι εκτιμήσεις 
δεν οδηγούν στην επιβεβαίωση της βραχυχρόνιας σχέσης μεταξύ 
της φορολογικής βάσης και των εσόδων από ΕΦΚ για την κατηγορία 
των αλκοολούχων ποτών. Συνεπώς, και εδώ δεν φαίνεται οι τυχόν 
θετικές ή αρνητικές μεταβολές της συνολικής κατανάλωσης στην οι-
κονομία να επηρεάζουν άμεσα τη μεταβλητότητα των εσόδων από 
ΕΦΚ στην κατηγορία των αλκοολούχων ποτών. Το εν λόγω συμπέρα-
σμα τονίζει ακόμα μια φορά την αναγκαιότητα εξειδίκευσης των φο-
ρολογικών βάσεων σε όσο το δυνατόν πιο λεπτομερές επίπεδο, για 
την αξιολόγηση της βραχυχρόνιας προσαρμογής των εσόδων στις 
μεταβολές της φορολογικής βάσης, δεδομένης της σχετικής εύρε-

229  Ο οποίος ρόλος της πολιτικής, όπως έχει προαναφερθεί, εξετάζεται εδώ κατά βάση 
για λόγους αντιστοιχίας και είναι έμμεσος εφόσον αφορά τη σχέση βάση-ΑΕΠ.
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σης σημαντικής σχέσης με τη χρήση της κατανάλωσης αλκοολού-
χων ποτών ως φορολογικής βάσης. 

β)  Ως προς το δεύτερο σκέλος (σχέση βάση-ΑΕΠ), το ύψος των σχετι-
κών συντελεστών καταδεικνύει ότι, στη βραχυχρόνια περίοδο, η συ-
νολική κατανάλωση αντιδρά με αρκετά πιο περιορισμένες διακυμάν-
σεις σε σχέση με αυτές του ΑΕΠ.230 Αυτό αποτελεί ένα σημείο δια-
φοροποίησης σε σχέση με τις εκτιμήσεις που προέκυψαν από τη 
χρήση της επιμέρους βάσης, όπου η επιμέρους φορολογική βάση 
(κατανάλωση αλκοολούχων ποτών) φαινόταν να διακυμαίνεται βρα-
χυχρόνια σε αντίστοιχο εύρος με αυτό των διακυμάνσεων του ΑΕΠ. 
Τέλος, και συγκριτικά με την αντίστοιχη μακροχρόνια σχέση, η συ-
νολική κατανάλωση τείνει να αυξάνεται βραχυχρόνια σε αρκετά πιο 
περιορισμένο βαθμό από αυτόν που αυξάνεται το ΑΕΠ.

7.4.3.3. Σύνοψη αποτελεσμάτων και συμπεράσματα

Στην παρούσα ενότητα γίνεται μια προσπάθεια ομαδοποίησης και ερ-
μηνείας των βασικών231 ευρημάτων από τις εκτιμήσεις των ελαστικοτή-
των και της τάσης μεταβολής των φορολογικών εσόδων από ΕΦΚ στις 
κατηγορίες των καπνικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών ως 
προς βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, με στόχο την εξαγωγή κεντρι-
κών συμπερασμάτων. Η σύνοψη αυτή αφορά τα βασικά αποτελέσματα 
αναφορικά τόσο με την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία όσο και τα πιο καί-
ρια ευρήματα των εκτιμήσεων. Επίσης, γίνεται και μια διαφοροποίηση 
της σύνοψης μεταξύ των δύο υπό εξέταση κατηγοριών. Ταυτόχρονα, και 
εφόσον καθίσταται εφικτό, επιχειρείται μια σύγκριση των εκτιμώμενων 
μέτρων ευαισθησίας των φορολογικών εσόδων με τα αποτελέσματα άλ-
λων συναφών εργασιών για την Ελλάδα και άλλες χώρες.

Ξεκινώντας με τις εφαρμοζόμενες εμπειρικές μεθόδους, τα ευρήματα 
φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν τις μεθοδολογικές επιλογές και τις εναλλα-

230  Η αναφορά αυτή είναι ενδεικτική, εφόσον στο σημείο αυτό στόχος δεν είναι η ανάλυ-
ση της σχέσης μεταξύ της συνολικής κατανάλωσης και του ΑΕΠ. 
231  Επισημαίνεται, στο σημείο αυτό, ότι εδώ επιχειρείται μια αναφορά στα πιο καίρια ευ-
ρήματα των εκτιμήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα επιμέρους 
αποτελέσματα που μπορούν να αξιοποιηθούν. 
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κτικές εφαρμογές που πραγματοποιούνται στην παρούσα μελέτη. Γενι-
κά, διαπιστώνονται ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα 
μεταξύ της κατηγορίας των καπνικών προϊόντων και των αλκοολούχων 
ποτών, σηματοδοτώντας ότι, καταρχάς, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή 
εκτιμήσεων σε επιμέρους κατηγορίες, εφόσον αυτό καθίσταται εφικτό 
στη βάση της διαθεσιμότητας των δεδομένων. Αναφέρεται, ενδεικτικά, 
ότι και ο Mansfield (1972) καταλήγει στο συμπέρασμα αποκλίσεων των 
ελαστικοτήτων μεταξύ των κατηγοριών των τσιγάρων και των αλκοολού-
χων ποτών. Η σχετική εξήγηση συνδέεται με το γεγονός ότι τα καπνικά 
προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά αποτελούν αγαθά με ιδιαίτερα ιδιοσυ-
γκρασιακά χαρακτηριστικά, αν και θεωρούνται εθιστικά και στις δύο πε-
ριπτώσεις. Ως αποτέλεσμα, η κατανάλωσή τους αντιδρά με διαφορετι-
κό τρόπο στον χρόνο, τον οικονομικό κύκλο, τα μέτρα πολιτικής, καθώς 
και στις μεταβολές των προτιμήσεων, με τις αντίστοιχες επιδράσεις στα 
συνδεόμενα έσοδα. 

Ταυτόχρονα, προκύπτει ότι η διασπασμένη σε δύο σκέλη (σκέλος 
έσοδα-βάση και σκέλος βάση-ΑΕΠ) εκτίμηση της ευαισθησίας των εσό-
δων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά σε μεταβο-
λές του ΑΕΠ μπορεί να προσφέρει πιο εξειδικευμένη, αλλά και συμπλη-
ρωματική πληροφόρηση, η οποία σε διαφορετική περίπτωση χάνεται. 
Επισημαίνεται ότι και ο Mansfield (1972) διαπιστώνει διαφορές στη σύ-
γκριση μεταξύ ελαστικοτήτων που αποκτώνται ως γινόμενα και απευθεί-
ας. Η πληροφόρηση αφορά κυρίως την υποκείμενη σχέση μεταξύ των 
εσόδων και της εκάστοτε φορολογικής βάσης, αλλά και τη σχέση βά-
ση-ΑΕΠ. Αποκτά καίρια σημασία για τους ασκούντες τη φορολογική πο-
λιτική αναφορικά με τη βαθύτερη κατανόηση της αντίδρασης των εσό-
δων σε μεταβολές διαφορετικών μακροοικονομικών μεγεθών, με στόχο 
την όσο το δυνατόν πιο στοχευμένη παρέμβαση ως προς τη φορολόγη-
ση των καπνικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών. 

Επιπλέον, τα ευρήματα στηρίζουν την επιλογή και την εφαρμογή πιο 
εξειδικευμένων φορολογικών βάσεων ανάλογα με την κατηγορία των 
φόρων, εφόσον αναλύονται αρκετά εξειδικευμένες φορολογικές κατη-
γορίες. Το επιχείρημα ισχύει εδώ υπέρ της χρήσης επιμέρους μεγεθών, 
όπως η κατανάλωση στις φορολογικές κατηγορίες των καπνικών προϊό-
ντων και των αλκοολούχων ποτών, αντί των πιο συνολικών μακροοικονο-
μικών μεγεθών, όπως η συνολική κατανάλωση, ως φορολογικών βάσεων.  
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Λαμβάνοντας υπόψη και τα διαφορετικά μερίδια των μεμονωμένων κα-
τηγοριών στο σύνολο των ΕΦΚ, είναι σαφές ότι, για την κατανόηση της 
αντίδρασης των εσόδων, το άμεσο και αντιπροσωπευτικό μέσο σύνδε-
σης με τα επιμέρους έσοδα είναι η εκάστοτε φορολογική βάση. Η τελευ-
ταία αντανακλά καλύτερα τις όποιες μεταβολές στη σύνθεση και ενσω-
ματώνει την επιμέρους και όχι τη συνολική ευαισθησία ως προς τον οι-
κονομικό κύκλο. 

Παράλληλα, κρίσιμη προκύπτει ότι είναι η διαφοροποίηση μεταξύ 
ελαστικότητας και τάσης μεταβολής, και άρα η συγκριτική και ξεχωρι-
στή αντιμετώπιση, από τη μία πλευρά, της ενδογενούς (καθαρής) αντί-
δρασης των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολού-
χα ποτά σε μεταβολές των μακροοικονομικών μεταβλητών και, από την 
άλλη, της αντίδρασης των εσόδων λαμβάνοντας υπόψη και τα μέτρα 
πολιτικής. Υπενθυμίζεται ότι ύπαρξη σημαντικών διαφορών μεταξύ των 
εκτιμήσεων για τις ελαστικότητες και την τάση μεταβολής έχει διαπιστω-
θεί και στη διεθνή βιβλιογραφία (βλέπε, για παράδειγμα, τους Barrios 
and Fargnoli (2010), αλλά και συνολικά τις Ενότητες 7.2 και 7.3). Τα ευ-
ρήματα αναφορικά με αυτό το σκέλος της ανάλυσης δίνουν και το στίγ-
μα αναφορικά με την κρισιμότητα και τον ρόλο των εφαρμοζόμενων μέ-
τρων πολιτικής, στην παρούσα εργασία κυρίως ως προς τις μεταβολές/
αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών για τα καπνικά προϊόντα και τα 
αλκοολούχα ποτά. Συνεπώς, αποκτούν βαρύνουσα σημασία για τη χά-
ραξη και άσκηση πολιτικής από τις αρχές. 

Σημαντικές αποκλίσεις διαπιστώνονται, τέλος, στην ευαισθησία των 
εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά μετα-
ξύ της μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου. Ως αποτέλεσμα, κα-
θίσταται καίρια η εφαρμογή υποδειγμάτων που διαφοροποιούν και συ-
γκρίνουν την απόκριση των εσόδων στην εξέλιξη του οικονομικού κύ-
κλου μακροχρόνια, και συνεπώς και τη συμβολή των εν λόγω κατηγο-
ριών στη δημοσιονομική σταθερότητα, με την απόκριση στις διακυμάν-
σεις του οικονομικού κύκλου βραχυχρόνια, και συνεπώς με τον ρόλο 
των υπό εξέταση κατηγοριών στην οικονομική προσαρμογή ως προς 
τις εν λόγω διακυμάνσεις. Ταυτόχρονα, ρόλο κλειδί για την άσκηση πο-
λιτικής αποκτούν και οι παρεχόμενες ενδείξεις ως προς την ταχύτητα 
προσαρμογής μεταξύ βραχυχρόνιας περιόδου και μακροχρόνιας ισορ-
ροπίας. 
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Προχωρώντας στα κεντρικά αποτελέσματα των εμπειρικών εκτιμή-
σεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, το πρώτο βασικό συμπέρασμα αφορά 
την επιβεβαίωση των σχέσεων μεταξύ των εσόδων από ΕΦΚ στις κατη-
γορίες των καπνικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών, από τη μία 
πλευρά, και τόσο του ΑΕΠ όσο και των φορολογικών βάσεων, τουλάχι-
στον σε μακροχρόνιο ορίζοντα, από την άλλη. Το καίριο αυτό συμπέρα-
σμα παραμένει σταθερό ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιούνται οι 
επιμέρους ή η συνολική φορολογική βάση. Η σχέση έσοδα-βάση επιβε-
βαιώνεται, ταυτόχρονα, σε μακροχρόνιο και βραχυχρόνιο ορίζοντα, του-
λάχιστον με τη χρήση των επιμέρους εξειδικευμένων φορολογικών βά-
σεων. Επιπλέον, ένα από τα πιο βασικά ευρήματα είναι ότι, σε σημαντι-
κό αριθμό περιπτώσεων, η εκτιμώμενη ευαισθησία (ελαστικότητα ή τάση 
μεταβολής) των εσόδων δεν είναι στο ύψος της μονάδας, αλλά χαμηλό-
τερη, κυρίως στον μακροχρόνιο ορίζοντα. Συνεπώς, και οι δύο υπό εξέ-
ταση φορολογικές κατηγορίες εσόδων από ΕΦΚ, μη ανταποκρινόμενες 
σε αναλογικά αντίστοιχο βαθμό στις μεταβολές των μακροοικονομικών 
μεγεθών μακροχρόνια, δεν φαίνεται να αποτελούν ιδιαίτερα ισχυρές συ-
νιστώσες για την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων ή να κινητοποιούν 
δυναμικά την αύξησή τους. Το συμπέρασμα αυτό ισχύει σε κάθε περί-
πτωση ως προς την ενδογενή απόκριση των εσόδων (εκτίμηση της ελα-
στικότητας), ενώ τείνει να μεταβάλλεται σε ορισμένες περιπτώσεις, λαμ-
βάνοντας υπόψη την πολιτική που αφορά τους φορολογικούς συντελε-
στές (εκτίμηση της τάσης μεταβολής). Η τελευταία διαπίστωση είναι κα-
θοριστικής σημασίας, εφόσον αφορά το κατά πόσο παρέχονται ή όχι εν-
δείξεις υπέρ του επιχειρήματος ότι η φορολογική πολιτική των ΕΦΚ στα 
καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά ενεργοποιεί την αύξηση των 
εσόδων, τουλάχιστον μακροχρόνια, σύμφωνα με την πορεία της οικονο-
μικής δραστηριότητας, και συνεπώς παρέχει κρίσιμη πληροφόρηση ως 
προς την επίτευξη των εισπρακτικών στόχων που τίθενται. Επιχειρώντας 
μια σύγκριση με τα ευρήματα της υφιστάμενης βιβλιογραφίας, τα οποία, 
όπως έχει προαναφερθεί, είναι ιδιαίτερα περιορισμένα, ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει η διαπίστωση χαμηλότερων της μονάδας ελαστικοτήτων και 
τάσης μεταβολής για την κατηγορία των ΕΦΚ ή και των επιμέρους κατη-
γοριών των καπνικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών, ευρήμα-
τα που είναι ακόμα πιο σπάνια. Ειδικότερα, τα ευρήματα των Leuthold 
and N’Guessan (1986) για τα έσοδα της συνολικής κατηγορίας των ΕΦΚ 
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στην περίπτωση της Ακτής Ελεφαντοστού είναι και στην περίπτωση της 
ελαστικότητας και της τάσης μεταβολής χαμηλότερα της μονάδας, με 
την εκτίμηση της τάσης μεταβολής να ξεπερνά ελαφρώς την αντίστοιχη 
για την ελαστικότητα. Ο Wolswijk (2007) εκτιμά για την Ολλανδία τόσο 
τη βραχυχρόνια όσο και τη μακροχρόνια ελαστικότητα των εσόδων για 
τους έμμεσους (πλην ΦΠΑ) φόρους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγο-
νται και οι ΕΦΚ, ως προς την κατανάλωση ως φορολογική βάση με τις 
ελαστικότητες να είναι χαμηλότερες από τη μονάδα. Τέλος, οι εκτιμήσεις 
του Mansfield (1972) για την Παραγουάη, που διαφοροποιούν μεταξύ των 
τσιγάρων και των αλκοολούχων ποτών, καταδεικνύουν χαμηλότερες από 
τη μονάδα ελαστικότητες αναφορικά με το σκέλος έσοδα-βάση και το 
σκέλος έσοδα-ΑΕΠ. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της τάσης μετα-
βολής και τη σχέση έσοδα-ΑΕΠ, που εκτιμάται επιπροσθέτως. 

Συνεχίζοντας με μια ειδική αναφορά, αρχικά, για την κατηγορία των 
καπνικών προϊόντων, ένα πιο γενικό συμπέρασμα αφορά καταρχάς τη 
διαπίστωση ότι η μακροχρόνια ευαισθησία των εσόδων από ΕΦΚ στα 
καπνικά προϊόντα δεν ισούται και μάλιστα υπολείπεται των μεταβολών 
στο ΑΕΠ και κυρίως στη φορολογική βάση. Το ίδιο ισχύει και για τη βρα-
χυχρόνια αντίδραση σε μεταβολές της φορολογικής βάσης (εφόσον η 
ύπαρξη της εν λόγω σχέσης επιβεβαιώνεται μέσα από στατιστικά ση-
μαντικούς συντελεστές). Συνεπώς, από αυτό το τμήμα των φορολογι-
κών εσόδων στα καπνικά προϊόντα δεν αναμένονται επιπρόσθετες επι-
δράσεις αύξησης των εσόδων ή/και μείωσης των τυχόν ελλειμμάτων ως 
αντίδραση στην οικονομική ανάπτυξη ή τη διεύρυνση της φορολογικής 
βάσης. Ο πληθωρισμός δεν προκύπτει ότι διαδραμάτισε, γενικότερα, ιδι-
αίτερα σημαντικό ρόλο στις υπό εξέταση μακροχρόνιες ή βραχυχρόνιες 
σχέσεις (με ελάχιστες εξαιρέσεις), ενώ οι τελευταίες στην πλειονότητά 
τους δεν επιδεικνύουν χαρακτηριστικά ασυμμετρίας ως προς τη φάση 
του οικονομικού κύκλου. Με άλλα λόγια, στην περίπτωση των καπνικών 
προϊόντων, δεν παρέχονται ενδείξεις ότι η αντίδραση των εσόδων από 
ΕΦΚ ακολουθεί μια ασύμμετρα διαφοροποιούμενη πορεία σε εξάρτη-
ση από το εάν η ελληνική οικονομία διανύει περίοδο ύφεσης ή ανάπτυ-
ξης. Το εύρημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένης της βαθιάς 
περιόδου ύφεσης που συμπεριλαμβάνεται στην περίοδο αναφοράς της 
παρούσας μελέτης. Σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω εύρημα δεν πα-
ρέχει στήριξη για τυχόν διαφοροποιούμενα επίπεδα φορολογικής συμ-
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μόρφωσης, ανεπίσημης δραστηριότητας ή/και αποτελεσματικότητας εί-
σπραξης μεταξύ περιόδων ύφεσης και ανάπτυξης, σε εξάρτηση από τη 
φάση του οικονομικού κύκλου. Αναφέρεται, ενδεικτικά, ότι σύμφωνα με 
τους Mourre and Princen (2015), και αναφορικά με τους φόρους στην κα-
τανάλωση, ο δείκτης οικονομικού κύκλου δεν εμφανίζεται να είναι σημα-
ντικός. 

Τα αποτελέσματα της σύγκρισης μεταξύ ελαστικοτήτων και τάσης 
μεταβολής στην περίπτωση των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊό-
ντα συμβάλλουν στην εξαγωγή κρίσιμων συμπερασμάτων ως προς τον 
ρόλο των μέτρων πολιτικής. Επιπροσθέτως, αντίστοιχα καίρια συμπε-
ράσματα προκύπτουν όταν η διαφοροποιούμενη (μεταξύ ελαστικότητας 
και τάσης μεταβολής) αυτή ανάλυση πραγματοποιείται στη βάση διαφο-
ρετικών –περισσότερο ή λιγότερο εξειδικευμένων– μακροοικονομικών 
μεγεθών, σε σχέση με τις μεταβολές των οποίων εξετάζεται η αντίδρα-
ση των εσόδων. Ειδικότερα, στη βάση της μακροχρόνιας (η βραχυχρό-
νια δεν επιβεβαιώνεται) σχέσης έσοδα-ΑΕΠ, τα υπό εξέταση μέτρα πο-
λιτικής δεν φαίνεται να οδήγησαν σε αυξήσεις των φορολογικών εσό-
δων. Με άλλα λόγια, η λήψη μέτρων που αφορούσαν αυξήσεις/μετα-
βολές των συντελεστών ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα δεν προκάλεσε κά-
ποια επιπρόσθετη αύξηση των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα 
ως αντίδραση στην εξέλιξη του ΑΕΠ. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και στη 
βάση της μακροχρόνιας (η βραχυχρόνια δεν επιβεβαιώνεται) σχέσης 
έσοδα-βάση, όταν χρησιμοποιείται η συνολική κατανάλωση ως φορολο-
γική βάση. Αντίθετα, από τη διερεύνηση της σχέσης έσοδα-βάση στην 
περίπτωση της χρήσης της κατανάλωσης καπνικών προϊόντων ως φορο-
λογικής βάσης, προκύπτουν ενδείξεις ότι τα υπό εξέταση μέτρα πολιτι-
κής (οι εξεταζόμενες αυξήσεις των φορολογικών εσόδων) οδήγησαν σε 
αυξήσεις των φορολογικών εσόδων, με τις ενδείξεις να είναι πιο ισχυ-
ρές μακροχρόνια (μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ της ελαστικότητας και 
τάσης μεταβολής, απ’ ό,τι βραχυχρόνια). Με άλλα λόγια, η λήψη μέτρων 
που αφορούσαν αυξήσεις/μεταβολές των συντελεστών ΕΦΚ στα καπνι-
κά προϊόντα φαίνεται να προκάλεσε μία (επιπρόσθετη) αύξηση των εσό-
δων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα ως αντίδραση κυρίως στην εξέλιξη 
της φορολογικής βάσης, και λιγότερο ως αντίδραση στις διακυμάνσεις 
της. Συνεπώς, εάν τα μέτρα πολιτικής είναι δυνατόν να επιδρούν στο μέ-
γεθος της ευαισθησίας των εσόδων στη φορολογική βάση, είναι ιδιαίτε-
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ρα χρήσιμο να είναι εις γνώση των ασκούντων τη φορολογική πολιτική. 
Αυτό ισχύει, κυρίως, όταν η κατεξοχήν ενδογενής αντίδραση των εσό-
δων υπολείπεται σε μέγεθος της μεταβολής της φορολογικής βάσης232 
(ελαστικότητα χαμηλότερη από τη μονάδα), και προκύπτουν για τις αρ-
χές του κράτους ενδείξεις ότι είναι εφικτή η άντληση επιπρόσθετων εσό-
δων μέσα από τη χρήση των μέτρων πολιτικής. Η ως άνω συνολική επι-
χειρηματολογία ενισχύει την αναγκαιότητα διαχωρισμού στην ανάλυση 
μεταξύ της ελαστικότητας και της τάσης μεταβολής, αλλά και χρήσης 
λιγότερο συγκεντρωτικών μακροοικονομικών μεγεθών, και ειδικά στενό-
τερων φορολογικών βάσεων. 

Η όποια χρήσιμη σύγκριση μεταξύ μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας 
περιόδου αναφορικά με τη σχέση έσοδα-ΑΕΠ δυσχεραίνεται στην περί-
πτωση των καπνικών προϊόντων εξαιτίας της στατιστικής μη σημαντικό-
τητας των σχετικών βραχυχρόνιων συντελεστών, ανεξάρτητα από την 
επιλογή της φορολογικής βάσης. Η ερμηνεία της μη σημαντικής αυτής 
σχέσης είναι ότι τα έσοδα από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα δεν φαίνεται 
να αντιδρούν εντός του ίδιου τριμήνου στις κυκλικές βραχυχρόνιες δια-
κυμάνσεις του ΑΕΠ. Παράλληλα, δεν διαφαίνεται να ακολουθούν τις δια-
κυμάνσεις του ΑΕΠ ούτε με χρονική υστέρηση μιας περιόδου, όπως δια-
φαίνεται από τη στατιστική μη σημαντικότητα των υστερήσεων του ΑΕΠ 
στις βραχυχρόνιες εξισώσεις. Η χρήση της επιμέρους φορολογικής βά-
σης επιτρέπει, εντούτοις, μια σύγκριση μεταξύ της μακροχρόνιας και 
βραχυχρόνιας περιόδου αναφορικά με τη σχέση έσοδα-βάση. Η σχεδόν 
αμελητέα διαφορά μεταξύ μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας ελαστικότη-
τας, σε συνδυασμό και με το αποτέλεσμα διόρθωσης εντός δύο τριμή-
νων, συνηγορεί στο ότι δεν παρέχονται σημαντικές ενδείξεις για φαινό-
μενα όπως μια καθυστερημένη προσαρμογή των εσόδων στις μεταβο-
λές της φορολογικής βάσης, ή μια διαφοροποιούμενη επίδραση ανάλο-
γα με το εάν πρόκειται για κυκλικές ή για μακροχρόνιες μεταβολές στη 
σύνθεση της κατανάλωσης για επιμέρους κατηγορίες προϊόντων που 
υπόκεινται σε διαφορετική φορολόγηση. 

Ολοκληρώνοντας τη συνοπτική αναφορά στα αποτελέσματα για τα 
καπνικά προϊόντα, τονίζεται ακόμα μια φορά το γενικό συμπέρασμα, ότι 

232  Πιθανώς, εξαιτίας μεταβολών στη σύνθεση της φορολογικής βάσης ή και της φορο-
διαφυγής. 
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οι αποκλίσεις των αποτελεσμάτων για τα καπνικά προϊόντα μεταξύ της 
χρήσης της επιμέρους –και άρα της πιο στενής– και της συνολικής –και 
άρα της ευρύτερης– φορολογικής βάσης καταδεικνύουν ξεκάθαρα ότι 
οι εκτιμήσεις των ελαστικοτήτων και της τάσης μεταβολής εξαρτώνται 
από την επιλογή της φορολογικής βάσης. Είναι σαφές ότι η μακροχρό-
νια εξέλιξη, αλλά και η κυκλική ευαισθησία μιας λιγότερο συνολικής βά-
σης, θα διαφέρει από αυτήν της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης. Ως 
αποτέλεσμα, επιβεβαιώνεται η αναγκαιότητα αποδέσμευσης των επιλε-
γόμενων φορολογικών βάσεων από το μέγεθος της συνολικής κατανά-
λωσης, εφόσον αυτό καθίσταται εφικτό στη βάση της διαθεσιμότητας 
των δεδομένων. 

Συνεχίζοντας με την ειδική αναφορά, στο σημείο αυτό, για την κατη-
γορία των αλκοολούχων ποτών, μεγαλύτερο ρόλο συγκριτικά με την πε-
ρίπτωση των καπνικών προϊόντων φαίνεται να κατέχει στη διερεύνηση 
της ευαισθησίας των εσόδων από ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά ο πληθω-
ρισμός, ενώ ούτε εδώ καταγράφεται κάποια σημαντική διαφοροποίηση 
σε εξάρτηση από το εάν η ελληνική οικονομία διανύει περίοδο ύφεσης ή 
ανάπτυξης. Εστιάζοντας στα επιμέρους ευρήματα για τις ελαστικότητες 
και την τάση μεταβολής, κεντρικό ρόλο αποκτά το εύρημα της σημαντι-
κής διαφοροποίησης αναφορικά με την αντίδραση των εσόδων από ΕΦΚ 
στα αλκοολούχα ποτά σε μεταβολές του ΑΕΠ (αποκτώμενη ως γινόμε-
νο ή απευθείας) μεταξύ της μακροχρόνιας και της βραχυχρόνιας περιό-
δου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα σχετικά βραχυχρόνια ευρήματα για την 
ελαστικότητα και την τάση μεταβολής που επιτρέπουν μια αναφορά (στη 
βάση των στατιστικά σημαντικών αποτελεσμάτων), προκύπτει ότι οι δια-
κυμάνσεις των εσόδων από ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά προσεγγίζουν –
είτε υπολείπονται ελαφρώς είτε ξεπερνούν ελαφρώς– τις διακυμάνσεις 
του οικονομικού κύκλου. Αντίθετα, διαφαίνεται ότι η μακροχρόνια αντί-
δραση των εσόδων σε μεταβολές του ΑΕΠ υπολείπεται σε σημαντικό 
βαθμό της εξέλιξης στο μακροοικονομικό αυτό μέγεθος. Ως αποτέλε-
σμα, το εύρημα αυτό παρέχει ενδείξεις ως προς το ότι, σε μακροχρόνιο 
ορίζοντα, δεν σηματοδοτούνται επιπρόσθετες επιδράσεις αύξησης των 
εσόδων ή/και μείωσης των τυχόν ελλειμμάτων ως αντίδραση στην οικο-
νομική ανάπτυξη. Αξίζει να αναφερθεί, στο σημείο αυτό, ότι σύμφωνα με 
τους Belinga et al. (2014) το εύρημα συγκριτικά χαμηλών μακροχρόνι-
ων συντελεστών για την τάση μεταβολής στην κατηγορία των ΕΦΚ μπο-
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ρεί να οφείλεται εν μέρει και στην έλλειψη αυτόματης τιμαριθμικής ανα-
προσαρμογής των συντελεστών. Με άλλα λόγια, όταν οι συνδεόμενοι 
φορολογικοί συντελεστές δεν αναπροσαρμόζονται αυτόματα σε ανάλο-
γο βαθμό στις μεταβολές των τιμών και, συνεπώς, και στην πορεία της 
οικονομικής δραστηριότητας, μπορεί να προκύπτουν χαμηλότεροι από 
τους αναμενόμενους συντελεστές για την τάση μεταβολής. Το επιχείρη-
μα αυτό μπορεί να συνδέεται περαιτέρω και με τη μορφή των φορολογι-
κών συντελεστών και να ενισχύεται για τις περιπτώσεις των πάγιων συ-
ντελεστών (σε σχέση με τους αναλογικούς) που ισχύουν στην περίπτω-
ση των αλκοολούχων ποτών. 

Παράλληλα, και ως προς την ευαισθησία (όπου επιβεβαιώνεται στη 
βάση στατιστικά σημαντικών συντελεστών) των εσόδων από ΕΦΚ στα 
αλκοολούχα ποτά σε μεταβολές της φορολογικής βάσης (της επιμέ-
ρους ή της συνολικής), διακρίνεται η περίπτωση (με τη χρήση της επι-
μέρους φορολογικής βάσης) της μακροχρόνιας ευαισθησίας των εσό-
δων, η οποία φαίνεται να ξεπερνά κατά πολύ τις συνδεόμενες μεταβο-
λές της επιμέρους φορολογικής βάσης. Εντούτοις, σε γενικές γραμμές 
και εξαιρουμένης της περίπτωσης αυτής (βλέπε και τη σχετική αναφο-
ρά στη συνέχεια, για τη σύγκριση μεταξύ ελαστικοτήτων και τάσης μετα-
βολής), δεν παύει να ενισχύεται το ως άνω εύρημα της σημαντικής δια-
φοροποίησης αναφορικά με την ευαισθησία των εσόδων μεταξύ της μα-
κροχρόνιας και της βραχυχρόνιας περιόδου. Με άλλα λόγια, οι σχετικές 
διακυμάνσεις των εσόδων από ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά προσεγγίζουν 
βραχυχρόνια (ελαφρώς υπολειπόμενες) τις διακυμάνσεις της φορολογι-
κής βάσης, ενώ αντίθετα, η μακροχρόνια αντίδραση των εσόδων σε με-
ταβολές της βάσης υπολείπεται σε σημαντικό βαθμό της εξέλιξης στο 
μακροοικονομικό αυτό μέγεθος, τουλάχιστον στην πλειονότητα των πε-
ριπτώσεων. Επιπρόσθετη σημασία αποκτά το εύρημα αυτό εάν ληφθούν 
υπόψη και τα αποτελέσματα για το σκέλος βάση-ΑΕΠ (τα οποία, μαζί με 
αυτά για το σκέλος έσοδα-βάση, οδηγούν στις σχετικές εκτιμήσεις της 
αντίδρασης ως προς το ΑΕΠ, αποκτώμενης ως γινόμενο, που σχολιά-
στηκε στα παραπάνω). Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίδρα-
ση της φορολογικής βάσης φαίνεται, στην πλειονότητα των περιπτώ-
σεων (βλέπε για την ίδια εξαίρεση τα παρακάτω), να προσεγγίζει (ελα-
φρώς υπολειπόμενη) μακροχρόνια την εξέλιξη του ΑΕΠ, προκύπτει ότι, 
ενώ η τελευταία περνά στη φορολογική βάση, σε πολύ μεγαλύτερο βαθ-
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μό, δεν περνά (μέσω της βάσης) σε μεγάλο βαθμό στα φορολογικά έσο-
δα από ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά. Συνεπώς, από τα ευρήματα της πα-
ρούσας μελέτης παρέχονται ενδείξεις υπέρ του επιχειρήματος ότι, για 
να επιτευχθεί οποιαδήποτε ενίσχυση της μακροχρόνιας αντίδρασης των 
εσόδων από ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά, καθίσταται αναγκαία η παρέμ-
βαση μέσω του σκέλους έσοδα-βάση. Αναφέρεται ότι πιθανοί ανασταλ-
τικοί παράγοντες που είναι δυνατόν να εξουδετερώνουν την επέκταση 
της βάσης, και προφανώς εάν ισχύουν θα πρέπει να καταπολεμούνται, 
αφορούν τη φοροαποφυγή, τις εξαιρέσεις και πιθανώς και την αδύνα-
μη φορολογική εισπραξιμότητα. Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω, ενισχύε-
ται επιπροσθέτως και στην περίπτωση των εσόδων από ΕΦΚ στα αλκοο-
λούχα ποτά το επιχείρημα ότι οι επιλεγόμενες φορολογικές βάσεις πρέ-
πει όσο το δυνατόν να εξειδικεύονται περισσότερο από το μέγεθος της 
συνολικής κατανάλωσης. Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση των εσόδων 
από ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά, με τη χρήση της επιμέρους φορολογι-
κής βάσης, αποδεικνύεται η ύπαρξη βραχυχρόνιας σχέσης μεταξύ της 
φορολογικής βάσης και των εσόδων. Η τελευταία θα μπορούσε να τεθεί 
υπό αμφισβήτηση, εάν είχε χρησιμοποιηθεί μόνο η συνολική κατανάλω-
ση ως φορολογική βάση. 

Όπως στην περίπτωση των καπνικών προϊόντων, τα αποτελέσματα 
της σύγκρισης μεταξύ ελαστικοτήτων και τάσης μεταβολής συμβάλλουν 
και στην περίπτωση των εσόδων από ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά στην 
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με τον ρόλο των μέτρων 
πολιτικής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα υπό εξέταση μέτρα που 
αναφέρονται κυρίως στις μεταβολές/αυξήσεις των φορολογικών συντε-
λεστών φαίνεται να οδήγησαν σε αυξήσεις των φορολογικών εσόδων, το 
μέγεθος των οποίων υπήρξε βέβαια περιορισμένο (στη βάση των διαφο-
ρών μεταξύ των εκτιμώμενων ελαστικοτήτων και της τάσης μεταβολής), 
ιδιαίτερα στον βραχυχρόνιο ορίζοντα συγκριτικά με τον μακροχρόνιο. 
Η τελευταία αυτή διαφοροποίηση συνεπάγεται ότι οι μεταβολές/αυξή-
σεις των φορολογικών συντελεστών ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά φαίνε-
ται να προκάλεσαν μια (επιπρόσθετη) αύξηση των εσόδων ως αντίδρα-
ση κυρίως στην εξέλιξη, και λιγότερο ως αντίδραση στις διακυμάνσεις 
των μακροοικονομικών μεγεθών. Το αποτέλεσμα αυτό είναι πολύ ισχυρό 
στην περίπτωση της μακροχρόνιας ευαισθησίας των εσόδων από ΕΦΚ 
στα αλκοολούχα ποτά στις μεταβολές της επιμέρους φορολογικής βά-
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σης (τάση μεταβολής πολύ υψηλότερη της μονάδας). Σε συνδυασμό και 
με την αρκετά περιορισμένη ενδογενή αντίδραση των εσόδων (στη βάση 
της αρκετά χαμηλότερης από τη μονάδα σχετικής ελαστικότητας), η πα-
ροχή ενδείξεων ότι είναι εφικτή η άντληση επιπρόσθετων εσόδων μέσα 
από τη χρήση μέτρων πολιτικής είναι καίρια για τις αρχές που ασκούν 
τη φορολογική πολιτική. Την εξαίρεση στο γενικότερο συμπέρασμα εν-
δείξεων υπέρ της αύξησης των εσόδων μέσω των μεταβολών/αυξήσε-
ων των συντελεστών αποτελεί το εύρημα της χαμηλότερης από την ελα-
στικότητα μακροχρόνιας τάσης μεταβολής (ανεξάρτητα από τη χρήση 
της επιμέρους ή της συνολικής φορολογικής βάσης) στη σχέση έσοδα- 
ΑΕΠ που προκύπτει από τον απευθείας υπολογισμό. Το εύρημα αυτό, 
εάν απομονωθεί από τα υπόλοιπα, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υπο-
δεικνύει ότι η λήψη μέτρων που αφορούσαν αυξήσεις/μεταβολές των 
συντελεστών ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά δεν προκάλεσε κάποια επιπρό-
σθετη αύξηση των εσόδων ως αντίδραση στην εξέλιξη του ΑΕΠ. Λαμβά-
νοντας, εντούτοις, υπόψη τις λοιπές ενδείξεις το εύρημα αυτό δεν επι-
βεβαιώνεται, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύεται ακόμα μια φορά η κρισιμό-
τητα της διερεύνησης όλων των διαφορετικών διαστάσεων για τον υπο-
λογισμό των ελαστικοτήτων και της τάσης μεταβολής. 

Συμπερασματικά, όλα τα παρατηρούμενα επίπεδα διαφοροποίησης 
των αποτελεσμάτων στηρίζουν την αναγκαιότητα μιας ενδελεχούς, ανα-
λυτικής και σε όρους διαφορετικών διαστάσεων διερεύνησης των σχέ-
σεων ευαισθησίας των εσόδων από ΕΦΚ σε μεταβολές των μακροοικο-
νομικών μεγεθών, χωριστά για τις κατηγορίες των καπνικών προϊόντων 
και των αλκοολούχων ποτών. Επιπλέον, θεωρείται ότι η διαδικασία αυτή 
δεν πρέπει να είναι στατική και τα αποτελέσματά της δεν είναι σκόπι-
μο να γίνονται αποδεκτά ως δεδομένα για μεγάλες χρονικές περιόδους, 
αλλά συνίσταται να υπόκεινται σε τακτική επανεξέταση και τυχόν ανα-
θεώρηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΦΚ ΣΤΑ ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

8.1.  Εισαγωγή

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των εσόδων και των ελαστικοτήτων 
για τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά, κρίνεται 
σκόπιμο για τη χάραξη και την άσκηση της φορολογικής πολιτικής, αλλά 
και των πολιτικών για την υγεία, να λαμβάνονται συμπληρωματικά υπό-
ψη και άλλοι παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί ενδέχεται να αφορούν 
άμεσα την εφαρμογή των πολιτικών για τους ΕΦΚ αλλά και να επιδρούν 
στη ζήτηση και κατ’ επέκταση στα φορολογικά έσοδα από τους ΕΦΚ. 
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται, ως εκ τούτου, ειδικά θέματα 
τα οποία θα πρέπει να συνεκτιμούν οι διαμορφωτές πολιτικής λόγω των 
επιδράσεων που ενδέχεται να έχουν τόσο στη φορολογική πολιτική και 
τα φορολογικά έσοδα, όσο και στην καταναλωτική συμπεριφορά. Οι εν 
λόγω παράγοντες παρουσιάζονται ξεχωριστά, εφόσον η άμεση ενσωμά-
τωσή τους μέσα στο πλαίσιο ανάλυσης της μελέτης δεν είναι εφικτή για 
διαφορετικούς λόγους, όπως οι περιορισμοί στη διαθεσιμότητα των δε-
δομένων και η εξάρτησή τους από τις οικονομικές συνθήκες και τις κα-
ταναλωτικές αποφάσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά, παρουσιάζεται η έννοια της οικονομικής 
προσιτότητας καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών, η οποία 
υπολογίζεται για την Ελλάδα και για επιλεγμένες χώρες της ΕΕ. Στη 
συνέχεια, ορίζεται το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων και αλκοολού-
χων ποτών και παρουσιάζονται σχετικά στοιχεία, καθώς και στοιχεία 
για τις διαστάσεις που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. 
Επιπροσθέτως, επιχειρείται και ο υπολογισμός του φορολογικού κενού 
από ΕΦΚ στα τσιγάρα που προκύπτει στη βάση της μη νόμιμης κατανά-
λωσης. Τέλος, η ενότητα ολοκληρώνεται με μία πρόσθετη συμπεριφο-
ρική διάσταση, η οποία αποτυπώνει την επίδραση της ψυχολογίας στη 
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διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την κατανάλωση καπνικών 
προϊόντων και αλκοολούχων ποτών, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, η 
οποία κρίνεται σκόπιμο να μην παραβλέπεται.

8.2.   Η οικονομική προσιτότητα των καπνικών προϊόντων  
και των αλκοολούχων ποτών 

Ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, 
την αντίδραση των καταναλωτών στις μεταβολές της τιμής είναι το κατά 
πόσο το συγκεκριμένο αγαθό είναι προσιτό σε σχέση με το εισόδημα 
του καταναλωτή. Η έννοια της οικονομικής προσιτότητας (affordability) 
είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη χάραξη και την εφαρμογή των πολι-
τικών για την υγεία, τη φορολογική πολιτική, αλλά και για την ανάλυ-
ση του λαθρεμπορίου (βλέπε και Ενότητα 8.3), κυρίως σε περιπτώσεις 
όπου παρατηρούνται σχετικά υψηλές τιμές στα φορολογητέα προϊό-
ντα και δεν λαμβάνεται υπόψη με κάποιον άλλο τρόπο η επίδραση του 
εισοδήματος στη διαμόρφωση της ζήτησης. Επίσης, επιτρέπει τη διε-
νέργεια διεθνών συγκρίσεων, καθώς η απλή σύγκριση των τιμών σε νο-
μισματικές μονάδες δεν αρκεί για να εξαχθούν συμπεράσματα, αλλά 
απαιτείται σύγκριση σε όρους σχετικής τιμής ως προς το εισόδημα 
(relative income price - RIP). 

Αναφορικά με τα καπνικά προϊόντα, σύμφωνα με τους Blecher and 
Van Walbeek (2004, 2009), το μέτρο της σχετικής τιμής ως προς το εισό-
δημα (8.1) ορίζεται ως το κόστος για την αγορά 100 πακέτων τσιγάρων 
(των 20 τσιγάρων) ως ποσοστό του ονομαστικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ, κα-
θώς θεωρούν ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι ένας καλός δείκτης των 
συνθηκών διαβίωσης:

 Σχετική τιµή ως προς
το εισόδηµα

100 Τιµή πακέτου
Ονοµαστικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ

�
� . (8.1)

Σύμφωνα με τον Laffer (2014), για τον προσδιορισμό της τιμής του 
πακέτου μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

 • Η τιμή του πακέτου Marlboro: η προσέγγιση αυτή έχει το πλεονέ-
κτημα ότι είναι κοινή για όλες τις χώρες και εξυπηρετεί τις διεθνείς 
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συγκρίσεις, δεν είναι όμως πάντα αντιπροσωπευτική για το σύνολο 
της αγοράς.

 • Η τιμή του πακέτου με τις υψηλότερες πωλήσεις: αποτυπώνει το 
κόστος του πακέτου που έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση, δεν διευ-
κολύνει όμως τις διεθνείς συγκρίσεις καθώς χρησιμοποιούνται δια-
φορετικές μάρκες για τις εξεταζόμενες χώρες.

 • Η τιμή του φθηνότερου νόμιμου πακέτου: αν και αποτυπώνει τη φθη-
νότερη νόμιμη επιλογή και την περισσότερο προσιτή για τον κα-
ταναλωτή, επίσης δεν διευκολύνει τις διεθνείς συγκρίσεις και δεν 
λαμβάνει υπόψη την (συνήθως) ακόμη φθηνότερη εναλλακτική του 
λεπτοκομμένου καπνού ή άλλων καπνικών προϊόντων.

 • Η μέση σταθμισμένη λιανική τιμή πώλησης ενός πακέτου: είναι εν 
γένει η πιο αντιπροσωπευτική τιμή για το σύνολο των τσιγάρων, κα-
θώς σταθμίζει την τιμή ως προς τις πωλήσεις, η οποία δεν εξαρτά-
ται από τη μάρκα. Ασφαλώς, ο υπολογισμός είναι σχετικά δύσκολος 
λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας δεδομένων που αφορούν τις 
πωλήσεις ανά προϊόν και σταθμίζει προϊόντα τα οποία δεν είναι απα-
ραίτητα συγκρίσιμα.

Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι τα τσιγάρα είναι ακριβότερα ή φθηνό-
τερα σε κάποιες χώρες, το επίπεδο του εισοδήματος σε αυτές τις χώ-
ρες θα προσδιορίσει εάν είναι περισσότερο ή λιγότερο προσιτά. Μάλι-
στα, σύμφωνα με τους Blecher and Van Walbeek (2004), το πόσο προ-
σιτά είναι τα τσιγάρα είναι ένας παράγοντας που προσδιορίζει την κα-
τανάλωση και μάλιστα σε βαθμό μεγαλύτερο από την τιμή, καθώς αυτή 
η μεταβλητή λαμβάνει υπόψη ταυτόχρονα τόσο την επίδραση της τι-
μής, όσο και του εισοδήματος. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι συγγραφείς εκτί-
μησαν την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την οικονομική προσιτότητα 
(affordability elasticity)233. Η σχέση αυτή αναμένεται να είναι αρνητική, 
καθώς υψηλότερες τιμές του δείκτη σχετικής τιμής βάσει εισοδήματος 
συνεπάγονται λιγότερο προσιτό προϊόν και χαμηλότερη κατανάλωση. 

233  Δεδομένης της έλλειψης δεδομένων για τη μέση σταθμισμένη λιανική τιμή πώλησης 
σε τριμηνιαία συχνότητα, δεν εκτιμάται η ελαστικότητα ως προς την οικονομική προσιτό-
τητα στην παρούσα μελέτη. Η επίδραση του εισοδήματος στη διαμόρφωση της ζήτησης 
λαμβάνεται υπόψη στην ανάλυση των ελαστικοτήτων ζήτησης (βλέπε Κεφάλαιο 6).
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Άλλες προσεγγίσεις για τη μέτρηση της οικονομικής προσιτότητας 
των τσιγάρων είναι τα λεπτά εργασίας που χρειάζονται για την αγορά 
ενός πακέτου τσιγάρων (Guindon et al., 2002) και το ποσοστό του ημε-
ρήσιου εισοδήματος που απαιτείται για την αγορά ενός πακέτου τσιγά-
ρων (Kan, 2007). Για τις προσεγγίσεις αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί δε-
δομένα από την έρευνα της UBS (Prices and Earnings) για τις αποδοχές, 
η οποία πραγματοποιείται κάθε τρία έτη, και του Economist Intelligence 
Unit (EIU) για τις τιμές των τσιγάρων, τα οποία υπόκεινται στους πρό-
σθετους περιορισμούς των συγκεκριμένων μελετών.

Αναφορικά με τα αλκοολούχα ποτά, σύμφωνα με τους Rabinovich et 
al. (2009) και τον ορισμό που χρησιμοποιεί η UK National Health Service 
(NHS, 2017), ο δείκτης οικονομικής προσιτότητας ορίζεται ως ο λόγος 
του δείκτη του πραγματικού κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος των 
νοικοκυριών προς τον δείκτη σχετικής τιμής του αλκοόλ, ο οποίος απο-
τυπώνει την τιμή του αλκοόλ σε σχέση με όλα τα άλλα προϊόντα και ορί-
ζεται ως: 

 ∆είκτης σχετικής
τιµής αλκοόλ

∆είκτης τιµής αλκοόλ
∆είκτης λιανικών τιµών

� 100� , (8.2)

ενώ ενσωματώνεται στον δείκτη οικονομικής προσιτότητας για το αλκο-
όλ που ορίζεται ως:

 ∆είκτης οικονοµικής
προσιτότητας αλκοόλ

Πραγµατικό κατά κεφαλήν
διαθέσιµο εισόδηµα

∆είκτης σχετικής τιµής
αλκοόλ

� 100� .  (8.3)

Εάν ο δείκτης λάβει τιμή άνω του 100, τότε το αλκοόλ είναι πιο προσι-
τό σε σχέση με το έτος βάσης ως προς το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί 
οι επιμέρους μεταβλητές. Ο συγκεκριμένος δείκτης συνοψίζει την επί-
δραση μιας σειράς οικονομικών παραγόντων. Για παράδειγμα, το πραγ-
ματικό διαθέσιμο εισόδημα μπορεί να επηρεαστεί από μεταβολές στο 
συνολικό εισόδημα των νοικοκυριών, στη φορολογία εισοδήματος ή σε 
άλλους φόρους, στις ασφαλιστικές εισφορές και άλλες μεταβιβάσεις, 
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καθώς και στον πληθωρισμό, ενώ ο δείκτης σχετικής τιμής του αλκο-
όλ μπορεί να μεταβληθεί λόγω μεταβολών στην τιμή του αλκοόλ ή άλ-
λων προϊόντων. Όπως και στα καπνικά προϊόντα, έτσι και στην περίπτω-
ση των αλκοολούχων ποτών μπορεί να εκτιμηθεί, εφόσον είναι διαθέσι-
μα τα απαραίτητα στατιστικά δεδομένα, και η σχετική ελαστικότητα της 
κατανάλωσης ως προς την οικονομική προσιτότητα των ποτών.

Θα πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι η περιορισμένη οικονομική προ-
σιτότητα σε συνδυασμό με την υψηλή φορολόγηση μπορεί να στρέψει 
τους καταναλωτές σε φθηνότερα υποκατάστατα αγαθά ή ακόμη και σε 
λαθραίο προϊόν. Σύμφωνα με τον Laffer (2014), η πιθανότητα στροφής 
στο λαθραίο προϊόν είναι: (α) μεγαλύτερη όταν υπάρχει συνδυασμός 
υψηλής φορολόγησης και περιορισμένης οικονομικής προσιτότητας, (β) 
μέτρια όταν υπάρχει υψηλή φορολόγηση και οικονομική προσιτότητα ή 
χαμηλή φορολόγηση και περιορισμένη οικονομική προσιτότητα και (γ) 
χαμηλή όταν υπάρχει συνδυασμός χαμηλής φορολόγησης και οικονομι-
κής προσιτότητας.

Καπνικά προϊόντα 

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι ο υπολογισμός της οικονο-
μικής προσιτότητας των τσιγάρων για την Ελλάδα, αλλά και για μια σει-
ρά επιλεγμένων ευρωπαϊκών χωρών διαχρονικά. Αναλυτικότερα, εξετά-
ζεται για επιλεγμένες χώρες και για την περίοδο 2006-2016 η σχετική 
ικανότητα των πολιτών, ως προς το εισόδημά τους (όπως προσεγγίζεται 
από το ονομαστικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ), να αγοράζουν τσιγάρα (μετρού-
μενα ανά 100 πακέτα) (βλ. σχέση (8.1)). 

Η επιλογή των ευρωπαϊκών χωρών που ενσωματώνονται στην ανά-
λυση δεν είναι τυχαία. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις χώρες με υψη-
λό επίπεδο λαθρεμπορίου234 –Λετονία, Ιρλανδία, Ελλάδα και Πολωνία–, 
τις μεγάλες σε όρους πληθυσμού αλλά και ύψους εισοδήματος χώρες –
Γερμανία και Ην. Βασίλειο– και τις σχετικά συγκρίσιμες, σε επίπεδο μέ-
σου εισοδήματος, με την Ελλάδα οικονομίες –Πορτογαλία και Ισπανία. 
Όπως επισημαίνουν και οι Blecher and Walbeek (2004, 2009), όσο υψη-
λότερος είναι ο εν λόγω δείκτης τόσο πιο περιορισμένη είναι η δυνατό-

234  Βλέπε KPMG (2017).
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τητα των καταναλωτών να πληρώσουν το επιλεγμένο πακέτο τσιγάρων 
και άρα τόσο λιγότερο προσιτά είναι τα τσιγάρα, και το αντίθετο235. 

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 8.1, αλλά και του Διαγράμμα-
τος 8.1, για το πρώτο έτος ανάλυσης (2006) παρατηρούνται τα κάτω-
θι: σε όλες τις εξεταζόμενες χώρες, με εξαίρεση την Πολωνία και το Ην. 
Βασίλειο, η σχετική τιμή ως προς το εισόδημα είναι μικρότερη του 2%. 
To γεγονός αυτό σηματοδοτεί, κατ’ ουσία, ότι τα τσιγάρα ήταν, συγκρι-
τικά, οικονομικά προσιτά στις περισσότερες εξεταζόμενες ευρωπαϊκές 
χώρες, πριν την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Αξιοσημείωτο είναι εδώ 
το γεγονός ότι η Λετονία είχε τον μικρότερο δείκτη οικονομικής προσιτό-
τητας (0,81%). Είναι, δηλαδή, η χώρα όπου τα τσιγάρα υπήρξαν περισ-
σότερο προσιτά, συγκριτικά με τις άλλες υπό εξέταση χώρες, σε σχέ-
ση με το εισόδημα. Από την άλλη πλευρά, στην Ελλάδα ο δείκτης αυ-
τός (1,41%) βρισκόταν σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά της Γερμανίας και 
της Ιρλανδίας (1,51% και 1,49%, αντίστοιχα), κυρίως λόγω της χαμηλό-
τερης συγκριτικά φορολογικής επιβάρυνσης και όχι τόσο λόγω του επι-
πέδου του εισοδήματος236. Τέλος, η Πολωνία (2,07%) και το Ην. Βασί-
λειο (2,19%) παρουσίασαν τους υψηλότερους δείκτες αναφορικά με την 
προσιτότητα για τα τσιγάρα237.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 8.1, το ξέσπασμα της οικονο-
μικής κρίσης, τα έτη 2008-2009, φαίνεται να επηρέασε σε μεγαλύτερο 
βαθμό την οικονομική προσιτότητα στη Λετονία, όπου ο δείκτης, ενώ 
υπήρξε ο χαμηλότερος μεταξύ των εξεταζόμενων χωρών, υποδεικνύο-
ντας υψηλή οικονομική προσιτότητα στα τσιγάρα, αυξήθηκε σε ιδιαίτε-
ρα υψηλό επίπεδο συγκριτικά με τις άλλες χώρες, καθιστώντας τα τσι-
γάρα πολύ λιγότερο προσιτά. Έτσι, από τα χαμηλότερα επίπεδα οικο-
νομικής προσιτότητας (0,81%), σε σχέση με τα επίπεδα στις υπόλοιπες 

235  Επισημαίνεται εδώ ότι ο αριθμητής του κλάσματος, με βάση τα επίσημα στοιχεία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλάζει –μετά το 2011– και από «πιο δημοφιλής κατηγορία 
τιμών τσιγάρων» καταγράφεται ως «μέση σταθμισμένη τιμή τσιγάρων». Το στοιχείο αυτό 
ακολουθήθηκε και στην παρούσα ανάλυση.
236  Το συγκεκριμένο συμπέρασμα τεκμαίρεται εμμέσως και από τη δομή του κλάσματος 
(8.1) μιας και στον παρονομαστή υπάρχει το ονομαστικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Το εισόδη-
μα της Γερμανίας είναι διαχρονικά σαφώς υψηλότερο από αυτό της Ελλάδας. 
237  Η μεν Πολωνία λόγω χαμηλού σχετικά εισοδήματος, το δε Ην. Βασίλειο λόγω υψηλών 
φορολογικών συντελεστών (στα εξεταζόμενα προϊόντα). 
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εξεταζόμενες χώρες, η χώρα βρέθηκε στα υψηλότερα (2,37%)238. Αξιο-
σημείωτη, επίσης, είναι η περίπτωση του Ην. Βασιλείου κατά την περίο-
δο της κρίσης, όπου ο σχετικός δείκτης άγγιξε το 2,70% το 2009 και πα-
ρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και τα υπόλοιπα χρόνια (2,80% το 2016), περι-
ορίζοντας έτσι σημαντικά την οικονομική προσιτότητα των τσιγάρων.239 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το 2009 η οικονομική προσιτότητα των 
τσιγάρων μειώθηκε σε όλες τις υπό εξέταση χώρες.

Όσον αφορά τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το 2016, παρατηρείται ότι 
στην Ελλάδα, με τον δείκτη στο 2,27%, ο καπνιστής θα πρέπει να ξοδέ-
ψει ένα συγκριτικά υψηλό τμήμα του εισοδήματός του για να αγοράσει 
100 πακέτα τσιγάρων (το 2,27% του εισοδήματος του). Προκύπτει, δη-
λαδή, ένας υψηλός δείκτης και συνεπώς χαμηλή οικονομική προσιτότη-
τα των τσιγάρων σε σχέση με τις άλλες εξεταζόμενες χώρες. Παράλλη-
λα, θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ανάμεσα στις χώρες που επιδεικνύ-
ουν τους υψηλότερους δείκτες, δηλαδή τις χώρες στις οποίες τα τσι-
γάρα είναι λιγότερο προσιτά, κατατάσσονται χώρες όπως το Ην. Βασί-
λειο. Στην περίπτωση αυτή η πολύ περιορισμένη οικονομική προσιτότη-
τα (υψηλή τιμή του δείκτη) δεν οφείλεται τόσο στην εξέλιξη του εισοδή-
ματος, όσο στην υψηλή φορολόγηση. 

Το 2016, η χώρα με τον υψηλότερο δείκτη οικονομικής προσιτότητας 
των τσιγάρων από το εξεταζόμενο δείγμα χωρών, δηλαδή με τα τσιγά-
ρα να είναι λιγότερο προσιτά σε σχέση με το εισόδημα, φαίνεται να είναι 
η Πολωνία (2,84%)240. Από την άλλη πλευρά, χώρες συγκρίσιμες με την 
Ελλάδα στην ΕΕ (σε οικονομικούς κυρίως όρους), έχουν δείκτες οικο-
νομικής προσιτότητας άλλοτε παρόμοιου μεγέθους (βλέπε Πορτογαλία, 
2,31%) και άλλοτε διαφορετικού (βλέπε Ισπανία, 1,84%). Αξιοσημείωτο 
είναι, τέλος, ότι από όλες τις εξεταζόμενες χώρες, η Γερμανία, έχει τον 
χαμηλότερο δείκτη οικονομικής προσιτότητας των τσιγάρων (1,40%), 

238  Η πτώση αυτή συνδέεται κυρίως με την υποχώρηση του εισοδήματος στη χώρα, 
ειδικά το 2009.
239  Όπως και στην περίπτωση της Λετονίας, στο Ην. Βασίλειο η αύξηση του δείκτη προ-
έρχεται κυρίως από την υποχώρηση του εισοδήματος στη χώρα σε συνδυασμό με την 
υψηλή φορολόγηση. 
240  Το ζήτημα της αύξησης του εν λόγω δείκτη σχετίζεται κυρίως με τη φορολογική πο-
λιτική της χώρας και όχι με τη διαχρονική πορεία του εισοδήματος. 
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που σημαίνει ότι τα τσιγάρα είναι περισσότερο προσιτά στους κατανα-
λωτές της. Στην περίπτωση αυτή, η πορεία του δείκτη σχετίζεται κυρίως 
με τη συνεχώς βελτιούμενη οικονομική κατάσταση στη χώρα, πάρα με 
την όποια φορολογική πολιτική.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.1
Η σχετική τιμή 100 πακέτων τσιγάρων ως προς το εισόδημα,  
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Πηγή: Eurostat, European Commission.

Αλκοολούχα ποτά 

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι ο υπολογισμός της οικο-
νομικής προσιτότητας των αλκοολούχων ποτών για την Ελλάδα, αλλά 
και για μια σειρά επιλεγμένων ευρωπαϊκών χωρών διαχρονικά. Αναλυτι-
κότερα, και κατά αντιστοιχία με την περίπτωση των τσιγάρων, εξετάζε-
ται για την περίοδο 2006-2016 η σχετική (εισοδηματική) ικανότητα των 
πολιτών σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ να αγοράζουν αλκοολούχα ποτά. 
Και στην περίπτωση αυτή, η επιλογή των ευρωπαϊκών χωρών που ενσω-
ματώνονται στην ανάλυση δεν είναι τυχαία. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 
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κάποιες χώρες με επίπεδο λαθρεμπορίου αντίστοιχο με της Ελλάδας,241 
όπως η Φινλανδία, τις μεγάλες σε όρους πληθυσμού αλλά και επιπέδου 
εισοδήματος χώρες –Γερμανία και Ην. Βασίλειο– και τις σχετικά συγκρί-
σιμες, σε επίπεδο μέσου εισοδήματος, με την Ελλάδα οικονομίες –Πορ-
τογαλία και Ισπανία. 

Αναφορικά με τον δείκτη σχετικής τιμής αλκοόλ (βλέπε σχέση (8.2)), 
ο οποίος εν συνεχεία χρησιμοποιείται στην κατασκευή του δείκτη οικο-
νομικής προσιτότητας αλκοόλ (ΔΟΠΑ) (βλέπε σχέση (8.3)), κατασκευ-
άστηκαν δύο εναλλακτικοί δείκτες, ανάλογα με τον παρονομαστή του 
κλάσματος (δηλαδή για τον δείκτη λιανικών τιμών): στον πρώτο χρη-
σιμοποιήθηκε ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) και 
στον δεύτερο χρησιμοποιήθηκε ο Δείκτης Τροφίμων και μη Αλκοολού-
χων Ποτών. Η επιλογή δύο διαφορετικών εναλλακτικών δεικτών για την 
προσέγγιση του Δείκτη Τιμών Λιανικής γίνεται για λόγους πληρότητας 
και συγκρισιμότητας. Στόχος είναι, με άλλα λόγια, να διεξάγεται ο υπο-
λογισμός με τον συνολικό ΔΤΚ, αλλά και με τον πιο άμεσο και αντιπρο-
σωπευτικό δείκτη λιανικής που είναι ο υποδείκτης Τροφίμων και μη Αλ-
κοολούχων Ποτών. Κατ’ επέκταση κατασκευάστηκαν δύο εναλλακτικοί 
ΔΟΠΑ, όπως αυτοί παρουσιάζονται στους Πίνακες 8.2α και 8.2β, αντί-
στοιχα. Για το εισόδημα χρησιμοποιείται το πραγματικό κατά κεφαλήν 
διαθέσιμο εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης.242 Στους Πίνακες 
8.2α και 8.2β, αλλά και στα Διαγράμματα 8.2α και 8.2β παρουσιάζονται 
τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη διαχρονική πορεία των δύο εναλλα-
κτικών δεικτών οικονομικής προσιτότητας αλκοόλ (ΔΟΠΑ) κατά το χρο-
νικό διάστημα 2006-2016. 

Με βάση τα αποτελέσματα των Διαγραμμάτων 8.2α και 8.2β, αλλά και 
των Πινάκων 8.2α και 8.2β, διαπιστώνεται καταρχάς ότι οι δύο εναλλα-
κτικοί ΔΟΠΑ κινούνται σε παρόμοια επίπεδα. Ειδικότερα, παρατηρείται 
ότι, για το πρώτο έτος αναφοράς (2006), σε όλες τις εξεταζόμενες χώ-
ρες οι δείκτες ΔΟΠΑ ήταν μεγαλύτεροι του 100. Αξιοσημείωτο είναι επί-
σης το σχετικά υψηλό επίπεδο προσιτότητας για το αλκοόλ στο οποίο

241  Βλέπε WHO (2014).
242  Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατα-
σκευή των δύο δεικτών (σχέσεις (8.2) και (8.3)) προήλθαν από τη βάση δεδομένων της 
Eurostat.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.2α
Δείκτης οικονομικής προσιτότητας αλκοόλ με βάση τον ΔΤΚ, 2006-2016
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.2β
Δείκτης οικονομικής προσιτότητας αλκοόλ με βάση τον υποδείκτη 

τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών, 2006-2016
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βρίσκονται διαχρονικά η Γερμανία και η Φινλανδία. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι το 2009, ενδεχομένως ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, 
ο δείκτης οικονομικής προσιτότητας του αλκοόλ μειώθηκε σε όλα τα 
υπό εξέταση κράτη (με βάση και τους δύο δείκτες). Η Ελλάδα, από 
την άλλη πλευρά, και στους δύο εναλλακτικούς δείκτες παρουσιάζει 
την ίδια πτωτική πορεία οικονομικής προσιτότητας για το αλκοόλ, η 
οποία μάλιστα φαίνεται να συμπίπτει χρονικά με την περίοδο της οι-
κονομικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, από το 2009 αρχίζει μια καθο-
δική πορεία του δείκτη (εξαίρεση αποτελεί το 2014, οπότε ο δείκτης 
αυξάνεται σε σύγκριση με το 2013) που φέρνει τελικά τη χώρα στη 
χειρότερη θέση ως προς την προσιτότητα του αλκοόλ στο δείγμα των 
εξεταζόμενων χωρών. Τέλος, όπως αναμενόταν, οι πλουσιότερες χώ-
ρες του δείγματος –δηλαδή η Γερμανία, το Ην. Βασίλειο, αλλά και η 
Φινλανδία παρά το υψηλό ποσοστό λαθρεμπορίου– επιδεικνύουν δια-
χρονικά τους υψηλότερους δείκτες οικονομικής προσιτότητας για το 
αλκοόλ.

Συμπερασματικά, σύμφωνα με την ως άνω ανάλυση για τα καπνικά 
προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά, και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά τους, διαφαίνεται η σημασία της οικονομικής 
προσιτότητας για τη χάραξη των συνδεόμενων πολιτικών. Η έννοια 
αυτή είναι σημαντικό να αξιοποιείται από τους διαμορφωτές των φο-
ρολογικών πολιτικών και των πολιτικών για την υγεία, τόσο σε περιό-
δους ανάπτυξης όσο και σε περιόδους κάμψης της οικονομικής δρα-
στηριότητας. Σαφώς, το εάν είναι επιθυμητό τα εξεταζόμενα προϊόντα 
να είναι περισσότερο ή λιγότερο οικονομικά προσιτά ποικίλλει ανάλο-
γα με τη στόχευση της εκάστοτε πολιτικής. Για παράδειγμα, εάν δίνε-
ται προτεραιότητα στην επίτευξη των στόχων αναφορικά με τον περι-
ορισμό της κατανάλωσης εθιστικών προϊόντων, θα είναι προτιμότερο 
(σε συνάρτηση και με τους λοιπούς στόχους) τα προϊόντα να είναι λι-
γότερο προσιτά. Τέλος, τονίζεται ότι, σε περιπτώσεις όπου τα προϊό-
ντα αυτά δεν είναι οικονομικά προσιτά και ταυτόχρονα παρατηρείται 
υψηλό επίπεδο λαθρεμπορίου, ενδέχεται μερίδα των καταναλωτών να 
έχει μεγαλύτερο οικονομικό κίνητρο να στραφεί στο φθηνότερο λα-
θραίο προϊόν, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, οι οποίες συνήθως συ-
μπίπτουν με σημαντικές μειώσεις στο εισόδημα και τη συνολική οικο-
νομική δραστηριότητα.
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8.3.   Το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων 
ποτών

Μία ακόμη παράμετρος, η οποία είναι κρίσιμο να λαμβάνεται υπόψη 
στη χάραξη των πολιτικών για τους ΕΦΚ, αλλά και των πολιτικών για την 
υγεία, είναι αυτή του λαθρεμπορίου, ιδιαίτερα σε χώρες που σημειώνουν 
υψηλά ποσοστά λαθρεμπορίου, όπως είναι η Ελλάδα. Θα ήταν ιδιαίτερα 
σημαντικό να καθίσταται εφικτή η ενσωμάτωση του παράγοντα του λα-
θρεμπορίου στις εκτιμήσεις των ελαστικοτήτων της παρούσας μελέτης, 
εφόσον συνδέεται τόσο με το κομμάτι της ζήτησης για τα υπό εξέταση 
προϊόντα όσο και με το σκέλος των φορολογικών εσόδων. Εντούτοις, η 
έλλειψη κατάλληλων ή/και αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων και τα προ-
βλήματα με τα υφιστάμενα στοιχεία καθιστούν αδύνατη την άμεση συ-
μπερίληψη του παράγοντα ‘λαθρεμπόριο’ στις οικονομετρικές εκτιμήσεις. 

Ειδικότερα, για τις κατηγορίες των καπνικών προϊόντων πρέπει να 
αναφερθεί ότι οι διαθέσιμες και ευρύτατα χρησιμοποιούμενες εκτιμή-
σεις της KPMG243 για το λαθρεμπόριο τσιγάρων (όχι καπνού για στριφτό 
τσιγάρο) είναι σε ετήσια συχνότητα (από το 2006).244 Επιπλέον, παρά την 
ευρύτατη χρήση αυτών των δεδομένων, συχνά υφίστανται κριτική στη 
βάση της αμφίβολης ακρίβειας των δεδομένων (βλέπε, για παράδειγμα, 
Gilmore et al. (2014) και Prieger and Kulick (2018)). Αναφορικά, δε, με τα 
αλκοολούχα ποτά δεν υπάρχουν ευρέως διαθέσιμα στοιχεία σε τακτική 
βάση ούτε σε ετήσια συχνότητα. Εναλλακτικά, ένας πιθανός τρόπος θα 
ήταν η προσπάθεια σύγκρισης στοιχείων των επίσημων πωλήσεων και 
δεδομένων της πραγματικής κατανάλωσης κατά κατηγορία προϊόντος. 
Εντούτοις, δεν υπάρχουν διαθέσιμα επίσημα στοιχεία πωλήσεων ανά κα-
τηγορία προϊόντος, παρά μόνο τα συνολικά φορολογικά έσοδα (τσιγά-
ρων/καπνού και αλκοολούχων ποτών), τα οποία δεν θα ήταν σκόπιμο να 

243  Βλέπε KPMG Project Star Report για τα έτη 2006-2012 και KPMG Project Sun Report 
για τα έτη 2013-2017.
244  Ένας τρόπος, θεωρητικά, θα ήταν η προσπάθεια απόκτησης τριμηνιαίων στοιχείων 
στη βάση των ετήσιων. Όμως, οποιαδήποτε αναγωγή σε τριμηνιαία συχνότητα, η οποία 
απαιτείται για τις εκτιμήσεις, θα ήταν αβάσιμη και αμφισβητήσιμη, εφόσον είναι ιδιαίτε-
ρα δύσκολο να ανευρεθούν σχετικές χρονολογικές σειρές που θα μπορούσαν εύλογα 
να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή μιας τέτοιας διαδικασίας αναγωγής, κάτω από 
πολύ περιοριστικές υποθέσεις.



408

Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα…

συσχετισθούν με τα δεδομένα κατανάλωσης, καθώς ο χρόνος φορολό-
γησης των καπνικών προϊόντων, για παράδειγμα, δεν συμπίπτει με τον 
χρόνο που πραγματοποιείται η πώλησή τους στους καταναλωτές. Ως εκ 
τούτου, δεν είναι δυνατόν να προκύψει αξιόπιστη εκτίμηση της έκτασης 
του λαθρεμπορίου για να ενσωματωθεί στις λοιπές εκτιμήσεις.

Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι, αν και συχνά συναντάται 
το ζήτημα του λαθρεμπορίου στη διεθνή βιβλιογραφία, στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις δεν λαμβάνεται υπόψη εμπειρικά. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι, σε αντίστοιχη παλαιότερη εργασία για την Ελλάδα, οι Tarantilis et al. 
(2015) επισημαίνουν ότι, εάν θα μπορούσε να ποσοτικοποιηθεί η αύξηση 
του λαθρεμπορίου, η εκτίμηση των ελαστικοτήτων θα ήταν πιο ακριβής, 
δεν λαμβάνεται όμως υπόψη στις εκτιμήσεις τους. Στις λίγες περιπτώ-
σεις που αυτό συμβαίνει, οι συγγραφείς επιχειρούν να λάβουν υπόψη 
το φαινόμενο προσαρμόζοντας τα δεδομένα κατά περίπτωση. Για παρά-
δειγμα, οι Gruber et al. (2003) χρησιμοποιούν διαχρονικά διαστρωματι-
κά δεδομένα για τον Καναδά (νόμιμες πωλήσεις ή δαπάνη για κάπνισμα 
σε επίπεδο νοικοκυριού) και αφαιρούν από το δείγμα τα έτη και τις πε-
ριοχές που σημειώνουν υψηλά ποσοστά λαθρεμπορίου. Ο Goel (2008), 
στην προσπάθειά του να λάβει υπόψη την επίδραση του λαθρεμπορίου, 
αξιοποιεί διαστρωματικά δεδομένα των Πολιτειών των ΗΠΑ για το έτος 
2002 ενσωματώνοντας στο υπόδειγμά του το επίπεδο διαφθοράς στις 
ίδιες και τις γειτονικές Πολιτείες, τις ελάχιστες τιμές τσιγάρων στις γει-
τονικές Πολιτείες και το επίπεδο αστυνόμευσης. Εναλλακτικά, οι Yurekli 
and Zhang (2000) λαμβάνουν υπόψη το λαθρεμπόριο μέσω κατασκευής 
ξεχωριστών μεταβλητών για το λαθρεμπόριο μικρής και μεγάλης από-
στασης (short-distance and long-distance smuggling) μεταξύ των Πολι-
τειών των ΗΠΑ.245 Επιπλέον, ο Duffy (2006) χρησιμοποιεί προσαρμοσμέ-
να για το λαθρεμπόριο δεδομένα από τη Στατιστική Υπηρεσία του Ην.  

245  Για το λαθρεμπόριο μικρής απόστασης, κατασκευάζονται δείκτες εισαγωγών τσιγά-
ρων μικρής απόστασης από Πολιτείες με χαμηλότερες τιμές σε Πολιτείες με υψηλότε-
ρες, και εξαγωγών μικρής απόστασης από Πολιτείες με χαμηλότερες τιμές σε Πολιτείες 
με υψηλότερες τιμές. Για το λαθρεμπόριο μεγάλης απόστασης, εκτιμώνται μεταβλητές 
εισαγωγών μεγάλης απόστασης για όλες τις Πολιτείες που εισάγουν από τρεις συγκε-
κριμένες Πολιτείες, από τις οποίες θεωρείται ότι προέρχεται το λαθρεμπόριο μεγάλης 
απόστασης. Για όλες τις λοιπές λεπτομέρειες κατασκευής των μεταβλητών, βλέπε το 
άρθρο των Yurekli and Zhang (2000). 



409

Ειδικά θέματα αναφορικά με τη χάραξη πολιτικής για τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα …

Βασιλείου εκφράζοντας επιφυλάξεις για τα δεδομένα αυτά. Για προφα-
νείς λόγους, δυστυχώς δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην παρούσα με-
λέτη αυτές ή αντίστοιχες προσεγγίσεις λόγω μη διαθεσιμότητας σχετι-
κών δεδομένων. Τέλος, οι Fernández et al. (2004), απουσία επίσημων 
μετρήσεων για το λαθρεμπόριο στην Ισπανία, προσαρμόζουν την κατα-
νάλωση χρησιμοποιώντας κατά προσέγγιση τα ποσοστά του λαθρεμπο-
ρίου για την εξεταζόμενη περίοδο υποθέτοντας, ταυτόχρονα, ότι η τιμή 
του μη νόμιμου πακέτου τσιγάρων ήταν σταθερά 30% φθηνότερη σε 
σχέση με τη νόμιμη. Είναι σαφές ότι και αυτή η προσέγγιση δεν μπορεί 
να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα και δεν κρίνεται σκόπιμο να υιο-
θετηθεί στην παρούσα μελέτη.

Σαφώς, είναι συνολικά κρίσιμο να υπάρχουν τρόποι για τον ακριβή 
προσδιορισμό του επιπέδου του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων και 
αλκοολούχων ποτών, με το ζήτημα βέβαια να παραμένει ιδιαιτέρως πο-
λύπλοκο εξαιτίας της παράνομης φύσης της χρήσης. Σε κάθε περίπτω-
ση, και για την παρούσα μελέτη, δεν πρέπει να παραβλέπεται το ότι μη 
αξιόπιστες εκτιμήσεις ή προσεγγίσεις του λαθρεμπορίου σε τριμηνιαία 
συχνότητα θα μπορούσαν να μειώσουν παρά να αυξήσουν την αξιοπι-
στία των εκτιμήσεων που διεξάγονται. Συνολικά, είναι στη διακριτική ευ-
χέρεια των διαμορφωτών πολιτικής να λαμβάνουν υπόψη λοιπές ποιοτι-
κές ή ποσοτικές μεταβλητές, οι οποίες εκ των πραγμάτων δεν είναι πά-
ντα εφικτό να ενσωματωθούν στα εκτιμημένα υποδείγματα. Με στόχο 
την παροχή σχετικής πληροφόρησης, η συγκεκριμένη ενότητα ορίζει και 
αποτυπώνει εν συντομία την έκταση του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα, 
δεδομένης της σημαντικής του επίδρασης στην καταναλωτική συμπερι-
φορά και την πορεία των εσόδων.

Καπνικά προϊόντα

Στην περίπτωση των καπνικών προϊόντων, το οργανωμένο λαθρεμπό-
ριο τσιγάρων ορίζεται διεθνώς συνήθως από τον αγγλικό όρο Counterfeit 
& Contraband (σε συντομογραφία: C&C246) και αποτελεί ένα σημαντικό 
πρόβλημα όχι μόνο στην Ελλάδα, όπου παρουσιάζεται ιδιαιτέρως αυξημέ-
νο λόγω και της οικονομικής κρίσης, αλλά και σε ολόκληρη την ΕΕ. Πιο συ-

246  C&C : Θα μπορούσε να μεταφραστεί σε «Παραποιημένα και Λαθραία». 
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γκεκριμένα ορίζεται ως εξής (βλ. KPMG, 2017· Japan Tobacco Inc., 2017): 
(α) Counterfeit: πρόκειται για προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί παράνο-
μα, τα οποία φέρουν εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται χωρίς τη 
συγκατάθεση των ιδιοκτητών τους και πωλούνται είτε στη χώρα προέλευ-
σής τους είτε λαθραία σε άλλη χώρα, (β) Contraband: πρόκειται για γνή-
σια προϊόντα τα οποία, προερχόμενα από το εξωτερικό, εκτρέπονται από 
τη νόμιμη εφοδιαστική αλυσίδα και πωλούνται σε μια χώρα διαφορετική 
από την προβλεπόμενη αγορά λιανικής πώλησης και χωρίς ο σχετικός εγ-
χώριος φόρος να καταβάλλεται σε αυτή τη χώρα. Επιπλέον, υπάρχει και ο 
λαθραίος χύμα καπνός, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρά-
νομη παραγωγή τσιγάρων ή άλλων προϊόντων καπνού, όπως ο καπνός για 
στριφτό τσιγάρο, χωρίς να καταβάλλεται φόρος (OECD, 2016b). 

Από πλευράς μεγέθους, το λαθρεμπόριο χωρίζεται σε τρεις κύριες 
μορφές (Joossens et al., 2009): (α) το μεγάλης κλίμακας οργανωμένο 
λαθρεμπόριο, το οποίο περιλαμβάνει την παράνομη μεταφορά, διανο-
μή και πώληση μεγάλων ποσοτήτων καπνικών προϊόντων, (β) το μικρής 
κλίμακας οργανωμένο λαθρεμπόριο, το οποίο περιλαμβάνει την αγορά, 
από ιδιώτες ή μικρές ομάδες, καπνικών προϊόντων σε ποσότητες που 
υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται από τελωνειακούς κανονισμούς, 
με σκοπό το «πέρασμα» ή τη μεταπώληση των προϊόντων αυτών από χα-
μηλές φορολογικές κλίμακες σε υψηλότερες για λόγους κερδοσκοπί-
ας και (γ) το λαθρεμπόριο «μυρμήγκι» (ant smuggling), το οποίο αναφέ-
ρεται στην οργανωμένη και συχνή διέλευση των συνόρων από μεγάλο 
αριθμό ατόμων με σχετικά μικρές ποσότητες προϊόντων καπνού χαμη-
λής φορολογίας ή μη φορολογημένων προϊόντων. 

Πέρα από την προφανή αρνητική επίδραση του λαθρεμπορίου στα 
φορολογικά έσοδα, σημαντικές επιδράσεις εντοπίζονται και στον τομέα 
της δημόσιας υγείας, καθώς δεν επιτυγχάνεται ο στόχος μείωσης της 
κατανάλωσης εθιστικών/επιβλαβών προϊόντων, όπως είναι τα καπνικά 
προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά. Αντιθέτως, η στροφή στα λαθραία 
προϊόντα μπορεί να εντείνει τις αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία. Για 
παράδειγμα, σύμφωνα με τους Chen et al. (2010), τα λαθραία τσιγάρα 
είναι περισσότερο επιβλαβή συγκριτικά με τα νόμιμα, καθώς περιέχουν 
υψηλότερες συγκεντρώσεις επικίνδυνων ουσιών. Υπάρχουν, συνεπώς, 
τόσο ποσοτικοί (θέματα που σχετίζονται με τα φορολογικά έσοδα των 
κρατών, των νόμιμων επιχειρήσεων και της πορείας του κλάδου), όσο 
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και ποιοτικοί λόγοι (η πιθανή προώθηση του οργανωμένου εγκλήματος, 
η έλλειψη σεβασμού προς το κράτος δικαίου, η υψηλότερη έκθεση των 
νέων στα προϊόντα καπνού, η ζημία για τη δημόσια υγεία με επακόλου-
θο και οικονομικό κόστος για το κράτος) που επιβάλλουν την αντιμετώ-
πιση του λαθρεμπορίου (βλ. OECD, 2016b). 

Στην πράξη, η μέτρηση του λαθρεμπορίου είναι μεθοδολογικά δύσκο-
λη247 λόγω της παράνομης φύσης του, καθώς συνάγεται από τα συνή-
θως περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία και δεν είναι άμεσα παρατηρήσι-
μη (OECD, 2016b). Αν και δεν υπάρχει καθολικά αναγνωρισμένη μεθο-
δολογία για την εκτίμηση του μεγέθους του λαθρεμπορίου τσιγάρων, 
έχουν υιοθετηθεί διαφορετικές προσεγγίσεις σύμφωνα με τα διαθέσι-
μα δεδομένα κατά περίπτωση (ITIC, 2010). Σύμφωνα με τον Joossens 
(2011), οι τρεις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι για τη μέτρηση 
του λαθρεμπορίου αφορούν: (α) τη σύγκριση των πωλήσεων που πραγ-
ματοποιήθηκαν και έχουν φορολογηθεί με άλλες μετρήσεις που προ-
σεγγίζουν την πραγματική κατανάλωση, όπως αυτή δηλώνεται ανεξάρ-
τητα, (β) έρευνες της καταναλωτικής συμπεριφοράς των καπνιστών και 
(γ) τη συλλογή δεδομένων μέσω παρατήρησης (π.χ. συλλογή απορριμ-
μένων πακέτων τσιγάρων –empty-pack surveys). 

Οι Joossens et al. (2014) εξέτασαν την έκταση του λαθρεμπορίου τσι-
γάρων και καπνού σε 18 χώρες της ΕΕ χρησιμοποιώντας διαστρωματικά 
δεδομένα έρευνας, τα οποία συλλέχθηκαν με προσωπική συνέντευξη σε 
άτομα ηλικίας από 15 ετών και άνω. Το ποσοστό των παράνομων πακέ-
των καπνού ή τσιγάρων βρέθηκε να είναι στο 6,5% του συνόλου. Το υψη-
λότερο επίπεδο λαθρεμπορίου, στις εξεταζόμενες χώρες της ΕΕ, πα-
ρατηρήθηκε στη Λετονία (37,8%). Επισημαίνεται μάλιστα ότι το λαθρε-
μπόριο ήταν ιδιαίτερα έντονο μεταξύ λιγότερο μορφωμένων καπνιστών, 
καθώς επίσης και μεταξύ αυτών που ζουν σε χώρες με συνοριακή σχέ-
ση (εδαφική ή θαλάσσια) με μια εκ των Ουκρανία, Ρωσία, Μολδαβία, και 
Λευκορωσία. Μάλιστα, τα ευρήματα αναδεικνύουν ότι για τις εξεταζό-
μενες χώρες της ΕΕ η προσφορά παράνομων καπνικών προϊόντων είναι 

247  Σημειώνεται ότι, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμες αξιόπιστες εκτιμήσεις 
για το λαθρεμπόριο, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη στην εκτίμηση των ελαστι-
κοτήτων με σκοπό να έχουν οι διαμορφωτές πολιτικής καλύτερη εικόνα της αντίδρασης 
της πραγματικής και όχι μόνο της νόμιμης κατανάλωσης, καθώς και των συνεπαγόμενων 
φορολογικών εσόδων (βλ. Yurekli and Zhang, 2000· Gruber et al., 2003). 



412

Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα…

αυτή που επιδρά στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων και όχι η υψηλή 
ή χαμηλή τιμή τους.

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα μελέτη για τον υπολογισμό του παράνο-
μου εμπορίου προϊόντων καπνού (C&C) στην ΕΕ των 28 κρατών-μελών, 
είναι αυτή της KPMG (2017). Συγκεκριμένα, η KPMG έχει αναπτύξει ένα 
δυναμικό μοντέλο (KPMG EU Flows model) το οποίο βοηθά στην πο-
σοτικοποίηση του όγκου των νόμιμων, αλλά και παράνομων τσιγάρων 
που καταναλώνονται στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Με βάση τα συμπεράσμα-
τα της μελέτης αυτής, το 2016, από τα 531,8 δισ. τσιγάρα περίπου της 
συνολικής κατανάλωσης στην ΕΕ, τα 48,3 δισ. τσιγάρα ήταν μη νόμιμα 
(C&C),248 δηλαδή 9,1% της συνολικής κατανάλωσης, από 9,8% το προη-
γούμενο έτος (Διάγραμμα 8.3). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.3
Η πορεία του λαθρεμπορίου τσιγάρων στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα 
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248  Στις μετρήσεις περιλαμβάνονται και τα λεγόμενα “illicit whites”, δηλαδή τσιγάρα τα 
οποία συνήθως παράγονται νόμιμα σε μια χώρα, αλλά έχουν διακινηθεί λαθραία κατά τη 
διέλευσή τους στην εξεταζόμενη αγορά προορισμού, στην οποία έχουν περιορισμένη ή 
μη νόμιμη διανομή και πωλούνται χωρίς καταβολή φόρου (βλ. KPMG, 2017).
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Εστιάζοντας στις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις του λαθρεμπορίου για 
την Ελλάδα από τα ευρήματα της KPMG (2017), το μερίδιο της παρά-
νομης κατανάλωσης αποτελούσε το 2016 το 18,8% της συνολικής κατα-
νάλωσης, ποσοστό που θεωρείται το δεύτερο μεγαλύτερο στην ΕΕ-28. 
Μάλιστα, συμφώνα με την έκθεση αυτή, η ποσότητα των παράνομων τσι-
γάρων στην Ελλάδα, το 2016, εκτιμήθηκε σε 3,62 δισ. τσιγάρα (βλέπε το 
Πλαίσιο 4 για τον υπολογισμό του φορολογικού κενού στη βάση της μη 
νόμιμης κατανάλωσης). Από το Διάγραμμα 8.3 φαίνεται η έντονη αύξηση 
του ποσοστού λαθρεμπορίου τσιγάρων στην Ελλάδα, το οποίο από μό-
λις 3% το 2009, ξεπερνά συστηματικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο από το 
2012249 και έπειτα, με τη μεγαλύτερη τιμή να σημειώνεται το έτος 2014 
(20,6%). Επίσης υπογραμμίζεται ότι, παρά το υψηλό αυτό ποσοστό λα-
θρεμπορίου τσιγάρων, μετά το 2014 παρατηρείται το 2016 μια αποκλι-
μάκωση στο ποσοστό λαθρεμπορίου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. 
Η πορεία αυτή του λαθρεμπορίου υποδεικνύει ότι ένα σημαντικό ποσο-
στό των καπνιστών αγοράζει λαθραία τσιγάρα και ότι η Ελλάδα δεν είναι 
μόνο μια σημαντική χώρα διέλευσης λαθραίου καπνού, αλλά και σημα-
ντική αγορά προορισμός (βλ. Jeffray, 2017).

Σύμφωνα με την KPMG (2017), η πλειονότητα του λαθραίου προϊό-
ντος εισέρχεται στη χώρα μέσω των λιμένων Πειραιά και Θεσσαλονίκης. 
Επισημαίνεται δε ότι η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά κατα-
σχέσεων παράνομων καπνικών προϊόντων στην Ευρώπη. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται σχετικά στοιχεία στη βάση των κατασχέσεων λαθραίων 
τσιγάρων στην Ελλάδα εστιάζοντας στην περίοδο της οικονομικής κρί-
σης. Στο Διάγραμμα 8.4 παρουσιάζεται η συνολική αξία των κατασχεθέ-
ντων τσιγάρων από τις διάφορες αρμόδιες υπηρεσίες την τελευταία εν-
νεαετή περίοδο (2008-2016) χρησιμοποιώντας για τις ανάγκες υπολογι-
σμού από το 2008 έως το 2010 την τιμή του πακέτου με τις υψηλότερες 
πωλήσεις και από το 2011 έως το 2016 τη μέση σταθμισμένη λιανική τιμή 
ως τιμή αναφοράς ανά πακέτο των 20 τσιγάρων. 

249  Σύμφωνα με παλαιότερη εργασία του ΚΕΠΕ (2014), το λαθρεμπόριο τσιγάρων στην 
Ελλάδα είχε εκτιμηθεί ακόμη υψηλότερα στο 10,8% το 2010, 14,9% το 2011 και 17,2% 
το 2012, χρησιμοποιώντας τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του Υπουργείου Οικο-
νομικών.
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Με βάση το Διάγραμμα 8.4250 διαφαίνεται ότι η κορύφωση των κατα-
σχέσεων σε αξία, από την αρχή της κρίσης (το 2008) έως το 2016, λαμβά-
νει χώρα το 2011 αλλά και το 2015, με 116,5 και 114,7 εκατ. ευρώ, αντί-
στοιχα. Μάλιστα, μετά το 2011 ακολουθεί μια αξιοσημείωτη πτώση τον 
επόμενο χρόνο στα 74 εκατ. ευρώ, η οποία ακολουθείται από σχετικά 
σταθερή πορεία τα επόμενα δύο έτη (2013 και 2014), ενώ σημειώνεται εκ 
νέου σημαντική άνοδος το 2015, για να ακολουθήσει ξανά μια υποχώρηση

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.4
Η συνολική αξία των κατασχεθέντων τσιγάρων (2008-2016)  
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Πηγή: ΣΔΟΕ, Δασαρχείο, Οικονομική Αστυνομία, Τελωνείο και Λιμενικό, CIRCABC και υπολογισμοί 
από τους συγγραφείς. 

250  Το συγκεκριμένο διάγραμμα βασίζεται στη σύμπτυξη των στοιχείων που προέρχο-
νται από μια σειρά από διαφορετικές πηγές κατασχέσεων. Πιο συγκεκριμένα, για το 
2016, οι περισσότερες κατασχέσεις προέρχονται από το Τελωνείο και ακολουθούν 
οι αντίστοιχες της Αστυνομίας. Στην επόμενη θέση σε αριθμό κατασχεθέντων τσιγά-
ρων είναι το Λιμενικό. Εν συνεχεία ακολουθούν μια σειρά από μικρότερες ποσότητες 
λαθραίων οι οποίες προέρχονται από άλλες πηγές (π.χ. ΣΔΟΕ, Δασαρχείο, κλπ.). Τα 
δεδομένα αναφορικά με τις τιμές αντλήθηκαν από τη βάση CIRCABC της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.
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στα 100,2 εκατ. ευρώ τον επόμενο χρόνο. Βέβαια, όπως επισημαίνει το 
Joint Research Centre on Transnational Crime (Transcrime, 2015), στην 
Ελλάδα το 70% με 75% των λαθραίων τσιγάρων που φτάνουν στη χώρα 
προορίζονται για το εξωτερικό και όχι για εγχώρια κατανάλωση. Κατ’ επέ-
κταση, οι κατασχεθείσες ποσότητες τσιγάρων που αποτελούν τη βάση 
του Διαγράμματος 8.4, δύναται να αφορούν τόσο παράνομα τσιγάρα που 
προορίζονταν για εγχώρια κατανάλωση, όσο και αυτά που προορίζονταν 
για χώρες του εξωτερικού. Συνεπώς ο υπολογισμός της αξίας των κατα-
σχεθεισών αυτών ποσοτήτων είναι καθαρά ενδεικτικός και για τον λόγο 
αυτό δεν χρησιμοποιείται για τον τυχόν υπολογισμό των διαφυγόντων 
εσόδων που δυνητικά θα συνεπάγονταν.

ΠΛΑΙΣΙΟ 4
Μια προσέγγιση για τον υπολογισμό του φορολογικού κενού  

από ΕΦΚ στα τσιγάρα που προκύπτει στη βάση  
της μη νόμιμης κατανάλωσης

Σε αντιστοιχία με την περίπτωση άλλων φορολογικών κατηγορι-
ών, το φορολογικό κενό στους ΕΦΚ (excise gap) αντικατοπτρίζει τη 
διαφορά μεταξύ των δυνητικών και των πραγματικών εσόδων από 
ΕΦΚ. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, το κενό στους ΕΦΚ απαρτίζε-
ται από το κενό εξαιτίας των μέτρων πολιτικής (policy gap) και το 
κενό εξαιτίας της μη συμμόρφωσης (compliance gap). Δεδομένης 
της σημασίας που έχουν τα φορολογικά έσοδα, σε κάποιες χώρες 
υπολογίζονται τα διαφυγόντα έσοδα που προκύπτουν στη βάση 
φοροελαφρύνσεων, ενώ ιδιαίτερα δύσκολος καθίσταται ο υπολο-
γισμός των εσόδων που δεν εισπράττονται και του κενού που προ-
κύπτει από τη φοροαποφυγή και τη μη συμμόρφωση (Thackray 
and Alexova, 2017). 

Με στόχο να δοθεί έμφαση στο τμήμα εκείνο του φορολογικού 
κενού στους ΕΦΚ που οφείλεται στη μη συμμόρφωση και μη κατα-
βολή φόρων εξαιτίας του λαθρεμπορίου, και για το παράδειγμα των 



416

Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα…

τσιγάρων από την κατηγορία των καπνικών προϊόντων,251 σκοπός 
της συγκεκριμένης ενότητας είναι ο υπολογισμός του κενού στους 
ΕΦΚ που προκύπτει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Επιχειρεί-
ται, δηλαδή, ο υπολογισμός του κενού μεταξύ πραγματικών και δυ-
νητικών εσόδων από ΕΦΚ στα τσιγάρα, ως αποτέλεσμα κυρίως της 
ύπαρξης λαθρεμπορίου. Αναλυτικότερα, κατασκευάζεται ένας δεί-
κτης που παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ δυνητικής και πραγματικής 
απόδοσης εσόδων από ΕΦΚ στα τσιγάρα για την πιο πρόσφατη 
χρονική περίοδο σε ετήσια βάση. Βασίζεται στην προσέγγιση των 
Thackray and Alexova (2017), η οποία προσαρμόζεται εδώ ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενοι περιορισμοί αναφορικά με τα 
δεδομένα. 

Σε αλγεβρική μορφή, ο δείκτης αυτός λαμβάνει την κάτωθι θεω-
ρητική έκφραση:

∆είκτης για το φορολογικό κενό από ΕΦΚ στα τσιγάρα =

Πραγµατικά έσοδα από ΕΦΚ στα τσιγάρα
∆υνητικά έσοδα από ΕΦΚ στα τσιγάρα

 (Π.4.1) 

Ο παραπάνω λόγος συνδέεται με τη σχέση που παρουσιάζουν 
οι Thackray and Alexova (2017) ως φορολογικό κενό στους ΕΦΚ 
και προκύπτει από την ακόλουθη διαφορά: 

Φορολογικό κενό=

∆υνητικά έσοδα από ΕΦΚ  Πραγµατικά έσοδα από ΕΦΚ�  (Π.4.2)

όπου:

∆υνητικά έσοδα ΕΦΚ �
Συντελεστής ΕΦΚ[Νόµιµη και µη νόµιµη κατανάλωση]��  (Π.4.3)

251  Η έμφαση δίνεται στα τσιγάρα, εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα αναλυτικά και διαχρονι-
κά στοιχεία για τη μη νόμιμη κατανάλωση λεπτοκομμένου καπνού και αλκοολούχων ποτών.
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και:

 

από εγχώρια προϊόντα+Απόδοση φορολογικών εσόδων ΕΦΚ 
από εισαγόµενα προϊόντα

Απόδοση φορολογικών εσόδων ΕΦΚΠραγµατικά έσοδα από ΕΦΚ �

(Π.4.4)

Όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς, όταν υπολογίζεται το φορο-
λογικό κενό, πρέπει να καθορίζεται η υποκείμενη φορολογική βάση. 
Οι φορολογητέες συναλλαγές είναι η δαπάνη ή/και η παραγωγή/
κατανάλωση. Για υπολογιστικούς λόγους, η κατανάλωση χρησιμο-
ποιείται συχνά ως προσεγγιστικό μέγεθος της εγχώριας παραγω-
γής και των εισαγωγών. Ειδικότερα, ο λόγος που εμπειρικά προτι-
μάται κάτι τέτοιο είναι κυρίως τα προβλήματα που αναδεικνύονται 
με τα στοιχεία της παραγωγής, και συνήθως προτιμούνται αυτά της 
κατανάλωσης αφού περιλαμβάνουν και την καταμέτρηση της κατα-
νάλωσης των εισαγωγών. 

Με βάση την παραπάνω θεωρητική ανάλυση, προκύπτει ότι το 
φορολογικό κενό από ΕΦΚ μπορεί εναλλακτικά να οριστεί είτε 
ως διαφορά μεταξύ δυνητικών και πραγματικών εσόδων του ΕΦΚ 
(βλέπε εξίσωση (Π.4.2)), είτε ως λόγος (όπως δηλαδή παρουσιά-
ζεται στην εξίσωση (Π.4.1)). Στη δεύτερη περίπτωση, ανάλογα με 
την απόκλιση από τη μονάδα καταδεικνύεται το πόσο ευρύ είναι το 
φορολογικό κενό.

Σε πιο αναλυτική βάση, και υιοθετώντας τη σχέση (Π.4.1), ο 
αριθμητής του κλάσματος κατασκευάζεται εδώ από δύο μέρη: 
α) το γινόμενο της καταγεγραμμένης νόμιμης κατανάλωσης τσι-
γάρων επί τον πάγιο ΕΦΚ, που ισχύει για κάθε 1.000 τσιγάρα και 
β) το γινόμενο της αξίας της καταγεγραμμένης κατανάλωσης 
των νόμιμων τσιγάρων επί το ποσοστό του αναλογικού ΕΦΚ. Το 
άθροισμα των δύο αυτών παραγόντων αποτυπώνει τα πραγματι-
κά έσοδα από τον ΕΦΚ σύμφωνα με την καταγεγραμμένη νόμιμη 
κατανάλωση. Για την απόκτηση του παρονομαστή του κλάσματος 
αθροίζονται τα αντίστοιχα μέρη, με τη μόνη διαφορά ότι αντί της 
νόμιμης χρησιμοποιείται πλέον η συνολική εγχώρια κατανάλωση, η
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οποία, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα Π.4.1, περιλαμβάνει και 
τη μη νόμιμη κατανάλωση, και κυρίως το λαθρεμπόριο. Τα ποσοτι-
κά στοιχεία για την κατανάλωση τσιγάρων και το λαθρεμπόριο τσι-
γάρων παρέχονται από τα σχετικά δεδομένα της KPMG, ενώ οι μέ-
σες σταθμισμένες τιμές και οι φορολογικοί συντελεστές που χρησι-
μοποιούνται στους υπολογισμούς αντλούνται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.252 Η περίοδος αναφοράς στο υπολογιστικό παράδειγμα 
που ακολουθεί είναι από το 2012 έως το 2016, ώστε να αποτυπώνε-
ται η πορεία του δείκτη για την πιο πρόσφατη πενταετία. Επισημαί-
νεται στο σημείο αυτό η διαφοροποίηση από τους Thackray and 
Alexova (2017), οι οποίοι εφαρμόζουν τον τύπο για το φορο λο - 
γικό κενό σύμφωνα με τη σχέση (Π.4.2) και προσεγγίζουν τα πρα-
γματικά εισπραχθέντα φορολογικά έσοδα μέσω της σχέ σης (Π.4.4). 
Δεδομένης της μη διαθεσιμότητας στοιχείων εσόδων μόνο για την 
κατηγορία των τσιγάρων (ενώ υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.1
H κατανάλωση τσιγάρων στην Ελλάδα, 2012-2016  

(σε δις τεμάχια) 

Τσιγάρα Νόμιμη κατανάλωση Μη νόμιμη κατανάλωση Συνολική εγχώρια 
κατανάλωση

2012 19,94 3,12 23,06

2013 17,99 3,94 21,93

2014 16,93 4,43 21,36

2015 16,45 4,13 20,58

2016 15,39 3,62 19,01

Πηγή: KPMG (2017).

252  Βλέπε KPMG (2017).
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σύνολο των καπνικών προϊόντων), για τους υπολογισμούς χρησιμο-
ποιείται στην παρούσα ενότητα η ως άνω μεθοδολογία.

Στον Πίνακα Π.4.1 παρουσιάζονται τα σχετικά στοιχεία της νό-
μιμης εγχώριας κατανάλωσης τσιγάρων σύμφωνα με την KPMG, 
όπου διακρίνεται μια τάση πτώσης της νόμιμης κατανάλωσης κατά 
την υπό εξέταση περίοδο. Η μη νόμιμη κατανάλωση,253 παράλλη-
λα, καταδεικνύει μια ανοδική πορεία από το 2012 μέχρι και το 2014, 
ενώ φαίνεται να ακολουθεί πτωτική πορεία στη συνέχεια. Στη βάση 
και των δύο επιμέρους συνιστωσών, η συνολική κατανάλωση μει-
ώνεται διαχρονικά. Εν συνεχεία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 
του υπολογισμού του φορολογικού κενού από ΕΦΚ για τα τσιγάρα 
(ως λόγου) για το χρονικό διάστημα 2012-2016. Ο Πίνακας Π.4.2

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2
Δείκτης φορολογικού κενού από ΕΦΚ στα τσιγάρα, 2012-2016  

(στήλες 1-4 δις ευρώ και στήλη 5 λόγος)

Έτη Αναλογική 
απόδοση

ΕΦΚ

Πάγια 
απόδοση

ΕΦΚ

Συνολική
πραγματική

απόδοση ΕΦΚ

Δυνητική
απόδοση  

ΕΦΚ

Δείκτης
φορολογικού

κενού από ΕΦΚ

2012 1,70 0,41 2,10 2,43 0,86

2013 0,59 1,44 2,03 2,47 0,82

2014 0,59 1,40 1,99 2,51 0,79

2015 0,60 1,36 1,95 2,45 0,80

2016 0,57 1,27 1,84 2,27 0,81

Πηγή: KPMG (2017), υπολογισμοί από τους συγγραφείς.

253  Πρόκειται για προϊόντα από τις κατηγορίες του counterfeit (που αφορά την παραγωγή 
βιομηχανοποιημένων καπνικών προϊόντων που φέρουν ένα εμπορικό σήμα χωρίς τη συ-
γκατάθεση του ιδιοκτήτη του σήματος, Joossens and Raw, 2012) και contraband (γνήσια 
προϊόντα που εισάγονται ως λαθραία και πωλούνται σε χώρες που δεν αποτελούν τις 
αγορές-στόχο, APPG, 2013). 
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παρουσιάζει αναλυτικά το σκέλος της αναλογικής και της πάγιας 
απόδοσης του ΕΦΚ στα τσιγάρα, μαζί με το σχετικό σύνολο. Επίσης, 
απεικονίζει τη συνδεόμενη δυνητική απόδοση, έχοντας λάβει υπό-
ψη το λαθρεμπόριο, και στην τελευταία στήλη προσφέρει τον απο-
κτώμενο λόγο, δηλαδή το φορολογικό κενό από ΕΦΚ στα τσιγάρα. 

Όπως διακρίνεται στον Πίνακα Π.4.2, ορισμένα κρίσιμα στοιχεία 
είναι εμφανή: (α) λόγω της αύξησης του συντελεστή του πάγιου 
ΕΦΚ από τα 20,37€ το 2012 στα 80€ το 2013 και 82,50€ από το 
2014 και ύστερα, η απόδοση του συγκεκριμένου τμήματος του φό-
ρου σε αξία ξεπερνά την απόδοση σε αξία του αντίστοιχου αναλο-
γικού τμήματος (ο συντελεστής του οποίου μειώνεται αντίστοιχα, 
από 52,45% το 2012 σε 20% της τιμής το 2013), ενώ βαίνει μειού-
μενη από το 2014 και ύστερα, (β) η συνολική πραγματική απόδοση 
του ΕΦΚ στα τσιγάρα ακολουθεί καθοδική πορεία από το 2012 και 
ύστερα, σε συμφωνία με την πορεία της συνολικής εγχώριας κατα-
νάλωσης, (γ) η πορεία της δυνητικής απόδοσης διαφοροποιείται, 
και φαίνεται να συμφωνεί με την πορεία του λαθρεμπορίου, πα-
ρουσιάζοντας μια κλιμάκωση το 2014 και πτώση στη συνέχεια, και 
(δ) σε ό,τι αφορά το φορολογικό κενό από ΕΦΚ στα τσιγάρα που 
προκύπτει, διαφαίνεται ότι, κατά αντιστοιχία, αυτό διευρύνεται αρ-
χικά καθώς αυξάνεται το λαθρεμπόριο μέχρι το 2014 –από 0,86 το 
2012 σε 0,79 το 2014– και ενισχύεται ελαφρώς στη συνέχεια –στο 
0,80 και 0,81– καθώς το λαθρεμπόριο εξασθενεί το 2015 και 2016 
και περιορίζεται και η δυνητική απόδοση. 

Ορισμένα βασικά συμπεράσματα προκύπτουν στη βάση των ως 
άνω αποτελεσμάτων. Πρώτον, σηματοδοτείται ότι υποχωρεί δια-
χρονικά η απόδοση του ΕΦΚ των τσιγάρων στην Ελλάδα και το γε-
γονός αυτό εξηγείται κυρίως μέσω της διαχρονικής πτώσης της κα-
τανάλωσης, ενώ δεν φαίνεται να ανακόπτεται από την αναδιάρθρω-
ση του συστήματος μέσω της ενίσχυσης του πάγιου συντελεστή 
και του περιορισμού του αναλογικού. Σημειώνεται ότι αυτή η με-
ταβολή της σημασίας μεταξύ πάγιου και αναλογικού φόρου υπέρ 
του πρώτου, μετά το 2012 και έως το 2016, σηματοδοτεί κατ’ ουσία
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την εξουδετέρωση σε κάποιο βαθμό της διαφοράς μεταξύ των φθη-
νών και των πιο ακριβών τσιγάρων. Ως αποτέλεσμα, μια μερίδα κα-
ταναλωτών είναι πιθανόν να στραφεί προς το λαθραίο προϊόν, γε-
γονός που διαπιστώνεται από την άνοδο της μη νόμιμης κατανά-
λωσης, τουλάχιστον για το 2013 και 2014, και οδηγεί στη μείωση 
του λόγου που αντανακλά το φορολογικό κενό του ΕΦΚ για τα τσι-
γάρα, δηλαδή στη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ της πραγματικής 
και της δυνητικής απόδοσης του ΕΦΚ στα τσιγάρα, και συνεπώς 
και στη διεύρυνση του τμήματος των εσόδων που δεν εισπράττο-
νται εξαιτίας της ενδεχόμενης στροφής των καταναλωτών στα λα-
θραία προϊόντα.

Αλκοολούχα ποτά

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και σε αντιστοιχία με την περίπτω-
ση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων, κεντρικό ρόλο αποκτά παγκο-
σμίως, αλλά και στην Ελλάδα, το λαθρεμπόριο ή γενικότερα το παράνο-
μο εμπόριο στα αλκοολούχα ποτά. Η σημασία του έγκειται στις πολλα-
πλές επιδράσεις της παράνομης διακίνησης αλκοολούχων ποτών, μετα-
ξύ των οποίων συγκαταλέγονται (OECD, 2016b): (α) οι αρνητικές επιπτώ-
σεις στην υγεία των καταναλωτών, (β) το δημοσιονομικό κόστος, όχι μόνο 
σε όρους απωλειών εσόδων ΕΦΚ και ΦΠΑ, αλλά και άλλων εσόδων, όπως 
από φόρους στις επιχειρήσεις και από τις εργοδοτικές εισφορές, (γ) οι 
κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια όσων εμπλέκονται στην παραγω-
γή παράνομων αλκοολούχων ποτών, (δ) οι αρνητικές επιπτώσεις για το 
περιβάλλον, καθώς και (ε) οι οικονομικοί κίνδυνοι που απειλούν τη βιωσι-
μότητα των νόμιμων παραγωγών και των συνδεόμενων θέσεων εργασίας. 

Ως βασικές πηγές δημιουργίας και άνθησης του παράνομου εμπο-
ρίου στα αλκοολούχα ποτά μπορούν να αναφερθούν τα εξής: Πρώτον, 
η ύπαρξη μεγάλης απόκλισης σε οικονομικούς όρους της δυνατότητας 
απόκτησης νόμιμων και μη νόμιμων προϊόντων που επιδρά στην προσι-
τότητα (εξαι τίας π.χ. σημαντικών μειώσεων στο εισόδημα μέσω των μέ-
τρων λιτότητας, αλλά και των τιμολογιακών πολιτικών που ενσωματώ-
νουν τη φορολογική πολιτική και την πολιτική για την ελάχιστη μοναδιαία 
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τιμή). Δεύτερον, καίριο ρόλο συχνά διαδραματίζει το θεσμικό πλαίσιο, 
που μπορεί να μην περιλαμβάνει μια ισχυρή νομοθεσία ή να επιβάλλει 
χαμηλές κυρώσεις ή να μην συνεπάγεται μια αποτελεσματική επιβολή 
των νόμων. Τρίτον, το κοινωνικό υπόβαθρο συχνά τροφοδοτεί την ανά-
πτυξη αυτών των παράνομων δραστηριοτήτων, οι οποίες συχνά απευ-
θύνονται στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα του πληθυσμού, χαίρουν 
αποδοχής, ή δεν είναι καν γνωστές (ούτε καν οι σχετικοί κίνδυνοι) και 
κατανοητές στους καταναλωτές. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα 
οποία ισχύουν και στην περίπτωση της Ελλάδας, στην παρούσα ενότητα 
πραγματοποιείται μια συνοπτική αναφορά σε κάποιες βασικές διαστά-
σεις του φαινομένου του λαθρεμπορίου ή του παράνομου εμπορίου στα 
αλκοολούχα ποτά, εφόσον η κατηγορία αυτή επιβολής ΕΦΚ αποτελεί 
μία από τις δύο βασικές κατηγορίες ανάλυσης της παρούσας μελέτης. 

Εννοιολογικά, τα παράνομα αλκοολούχα ποτά μπορεί να ορίζονται με 
πολλούς διαφορετικούς τρόπους και να αφορούν διαφορετικές μορφές, 
ενώ σημαίνουν διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς θεσμούς και 
αρχές (OECD, 2016b). Για παράδειγμα, σε κυβερνητικό επίπεδο οι φο-
ρολογικές αρχές θεωρούν παράνομα τα προϊόντα που δεν αποδίδουν 
φόρους. Σε επίπεδο πολιτικών για την υγεία, ως παράνομο καταγρά-
φεται το μη κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση προϊόν, ενώ για τις 
εμπορικές επιχειρήσεις παράνομο θεωρείται οτιδήποτε υπονομεύει τις 
νόμιμες δραστηριότητες και το εμπόριο. Από τη σκοπιά των εταιρειών, 
το παράνομο εμπόριο περιλαμβάνει οποιαδήποτε διαδικασία που επι-
τρέπει τη διεξαγωγή του χωρίς την άδεια από τον ιδιοκτήτη του εμπορι-
κού σήματος, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται χω-
ρίς την άδεια του κατόχου της πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε μια πιο ευ-
ρεία απόδοση, ο ορισμός περιλαμβάνει συνήθως όλα τα προϊόντα που 
δεν συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές της παραγωγής, 
της φορολογίας συνολικά (γενική, ειδική φορολογία), και της νομοθεσί-
ας περί ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Με δεδομένη την πολυδιάστατη δυνατότητα ορισμού, σε μια προ-
σπάθεια για την εναρμόνιση της ορολογίας που χρησιμοποιείται, οι εκ-
πρόσωποι των τομέων των οινοπνευματωδών ποτών, της μπίρας και του 
κρασιού συμφώνησαν το 2014 ως προς τους ορισμούς των κατηγοριών 
του παράνομου εμπορίου αλκοολούχων ποτών (βλέπε αναλυτικά OECD, 
2016b). Με βάση τους εν λόγω ορισμούς, μια κοινά αποδεκτή αντίλη-
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ψη του «παράνομου εμπορίου στο αλκοόλ» περιλαμβάνει τα «παράνομα 
αλκοολούχα ποτά» και τα όποια «υποκατάστατα του αλκοόλ (surrogate 
alcohol)», ενώ εξαιρεί ή ενσωματώνει, ανάλογα με το ισχύον καθεστώς 
στην κάθε χώρα, τις «παράλληλες εισαγωγές» που αποτελούν αντικείμε-
νο εμπορίας μέσω των επίσημων καναλιών. Στην πράξη (OECD, 2016b), 
το λαθρεμπόριο αλκοολούχων ποτών συνίσταται βασικά στο διασυνορι-
ακό εμπόριο λαθραίων προϊόντων και προϊόντων με παρεκτροπή της κα-
ταβολής του ΕΦΚ (duty-diverted) και στο διασυνοριακό εμπόριο παρα-
ποιημένων/παράνομων προϊόντων αλκοόλ μεταξύ γειτονικών κρατών.254 

Έχοντας οριοθετήσει την έννοια της παράνομης δραστηριότητας στα 
αλκοολούχα ποτά, σημασία αποκτά για όλους τους εμπλεκόμενους το 
εύρος το οποίο λαμβάνει. Ενώ είναι κοινώς αποδεκτό ότι ένα μεγάλο με-
ρίδιο του συνόλου των αλκοολούχων ποτών που καταναλώνονται διε-
θνώς προέρχεται από μη εμπορικές πηγές, δεν υπάρχει κάποιο διεθνές 
πρότυπο ως προς το πώς πρέπει να καταμετριέται (WHO, 2014), και 
τόσο τα στοιχεία σε επίπεδο βιομηχανίας και αγοράς όσο και τα στοιχεία 
της κατανάλωσης από έρευνες αγοράς ή τα στοιχεία από κατασχέσεις 
παραμένουν αρκετά περιορισμένα. Επιπροσθέτως, υπάρχουν μεν αρκε-
τές έρευνες αγοράς, αλλά οι μεθοδολογίες συχνά τίθενται υπό αμφι-
σβήτηση, ενώ χρησιμοποιούνται διαφορετικοί ορισμοί που περιπλέκουν 
την εικόνα και δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την όποια δυνατότη-
τα διεξαγωγής συγκρίσεων (OECD, 2016b). Παρόμοιες δυσκολίες αφο-
ρούν τη συλλογή πληροφόρησης και στοιχείων αναφορικά με τις τυχόν 
κατασχέσεις, αλλά και τον υπολογισμό των απωλειών σε όρους εσόδων, 
πωλήσεων, θέσεων εργασίας κλπ. που συνεπάγεται το λαθρεμπόριο στα 
αλκοολούχα ποτά για τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις. 

254  Σύμφωνα με τον OECD, η πραγματική διεθνής φύση του παράνομου εμπορίου προϊό-
ντων αλκοόλ αντανακλάται στην προμήθεια συστατικών μερών από οργανωμένες εγκλη-
ματικές ομάδες, όπου ψεύτικα και παραποιημένα ξηρά αγαθά (dry goods) (η Ανατολική 
Ευρώπη και η Ασία, για παράδειγμα, θεωρούνται πηγές τέτοιων αγαθών) εισάγονται στις 
λεγόμενες αγορές-στόχους και χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση του παράνομου προϊό-
ντος για εγχώρια κατανάλωση. Ενδεικτικά, σε έκθεση της ΕΕ για το 2016 (ΕΕ, 2017) για 
την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω των Τελωνείων, αναφέρεται 
ότι για το 89,29% των αλκοολούχων ποτών που κατασχέθηκαν και δεν διοχετεύθηκαν 
χώρα προέλευσης ήταν η Σιγκαπούρη και για το 10,71% η Βουλγαρία. Αυτοί οι αριθμοί 
παρέχουν ενδείξεις για την προέλευση των παραποιημένων μπουκαλιών οινοπνευματω-
δών ποτών που παρασκευάζονται και φορτώνονται με προορισμό την Ευρώπη.
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Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια στοιχεία που παραθέτει ο OECD 
(2016b) και βασίζονται σε διαφορετικές πηγές, κυρίως βέβαια σε στοι-
χεία του WHO (2014) για το 2010, αναφορικά με την κατά κεφαλήν κα-
ταγεγραμμένη και μη καταγεγραμμένη255 κατανάλωση αλκοολούχων πο-
τών από ενήλικες, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία του Πίνακα 8.3, σχεδόν το 25% της συνολικής κατά κεφαλήν 
κατανάλωσης των ενηλίκων παγκοσμίως προσδιορίζεται ως μη καταγε-
γραμμένη κατανάλωση. Ενδιαφέρον αποκτά, επιπλέον, η παρατήρηση 
ότι ιδιαίτερα χαμηλό είναι το σχετικό ποσοστό για την κατηγορία του 
υψηλού εισοδήματος (8,5%), το οποίο αυξάνεται μεν για την κατηγορία 
του υψηλού/μέσου εισοδήματος (24,2%), εξακολουθεί και πάλι όμως να 
είναι αρκετά χαμηλότερο από εκείνο του χαμηλού/μέσου (42,3%) και κυ-
ρίως του χαμηλού εισοδήματος (44,3%). Μια πιθανή εξήγηση για τη σχέ-
ση αυτή είναι ότι τα μη καταγεγραμμένα αλκοολούχα ποτά είναι συνή-
θως αρκετά πιο οικονομικά από τα καταγεγραμμένα (WHO, 2014).

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.3
Κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από ενήλικες, 2010 

(σε λίτρα καθαρής αλκοόλης) 

Εισοδηματική κατηγορία Συνολική 
κατανάλωση

Μη καταγεγραμμένη 
κατανάλωση

Ποσοστό (%)  
της μη καταγεγραμμένης 
κατανάλωσης στο σύνολο

Χαμηλό εισόδημα 3,1 1,4 44,3

Χαμηλό/Μέσο εισόδημα 4,1 1,7 42,3

Υψηλό/Μέσο εισόδημα 7,3 1,8 24,2

Υψηλό εισόδημα 9,6 0,8 8,5

Σύνολο 6,2 1,5 24,8

Πηγή: OECD (2016) και WHO (2014). 

255  Η μη καταγεγραμμένη κατανάλωση αλκοόλης ορίζεται ως κατανάλωση που δεν κα-
ταχωρίζεται στις επίσημες φορολογικές στατιστικές ή τις στατιστικές πωλήσεων της 
χώρας παραγωγής, κατανάλωσης ή και των δύο. Ενσωματώνει την άτυπη, παράνομη 
αλκοόλη και τα υποκατάστατα της αλκοόλης (βλέπε αναλυτικά WHO, 2014). 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ίδια στοιχεία (για το 2010) και την ίδια πηγή 
(WHO, 2014), πραγματοποιείται μια σύγκριση του επιπέδου της μη κατα-
γεγραμμένης κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών ως ποσοστό της συνο-
λικής για τις 28 χώρες της ΕΕ. Όπως διακρίνεται στο Διάγραμμα 8.5, η 
Ελλάδα κατατάσσεται 3η με ένα ποσοστό της τάξεως του 19,4%, μετά τη 
Ρουμανία (27,8%) και τη Σουηδία (21,7%), καταδεικνύοντας ότι η μη κα-
ταγεγραμμένη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών για το 2010 στην Ελλά-
δα αντιστοιχούσε περίπου στο ένα πέμπτο της συνολικής. Σε ό,τι αφορά 
τις υπόλοιπες χώρες, ποσοστό άνω του 10% επιδεικνύουν άλλες 11 χώ-
ρες της ΕΕ (μεταξύ των οποίων, για παράδειγμα, η Φινλανδία, η Πορτο-
γαλία, η Πολωνία, η Ισπανία και το Ην. Βασίλειο). Στις υπόλοιπες 14 χώ-
ρες, το ποσοστό δεν ξεπερνά το 10%, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα χα-
μηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στην Ιταλία (3%) και τη Γαλλία (3,3%).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.5
Η κατάταξη των 28 χωρών της ΕΕ ως προς τη μη καταγεγραμμένη 

κατά κεφαλήν κατανάλωση (15+) αλκοολούχων ποτών ως (%)  
της συνολικής, 2010
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Επιχειρώντας μια αναφορά σε επιπρόσθετα στοιχεία για το λαθρεμπό-
ριο ή το παράνομο εμπόριο αλκοολούχων ποτών σε σχέση με την Ελλάδα, 
αναφέρονται κάποια στοιχεία από πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων (European Union 
Intellectual Property Office, EUIPO). Ειδικότερα (EUIPO, 2016), σύμφω-
να με εκτιμήσεις του φορέα για τον ετήσιο μέσο όρο της εξαετίας 2008-
2013 ως προς τις απώλειες πωλήσεων ως ποσοστό των συνολικών στα 
οινοπνευματώδη ποτά και το κρασί, η Ελλάδα κατατάσσεται στη δεύτε-
ρη υψηλότερη θέση στην ΕΕ με ποσοστό 10,7% (μετά τη Λιθουανία με 
11,3%) και πέμπτη υψηλότερη με ποσοστό 6,2% (μετά τη Ρουμανία με 
13,9%, τη Βουλγαρία με 10,1%, την Ουγγαρία με 7,4% και τη Λιθουανία 
με 6,6%), αντίστοιχα. Επίσης, κατατάσσεται έκτη μεταξύ των οκτώ χω-
ρών με τις υψηλότερες απώλειες εσόδων από ΕΦΚ εξαιτίας της παρα-
ποίησης οινοπνευματωδών ποτών και κρασιού. Αξίζει να αναφερθεί ότι, 
σύμφωνα με την ίδια έκθεση, σε μια επιχείρηση κατάσχεσης στην Ελλά-
δα που συντονίστηκε από την Interpol και την Europol (όπου ελέγχθη-
καν καταστήματα, αγορές, αεροδρόμια, λιμάνια και βιομηχανικές εγκα-
ταστάσεις από τον Νοέμβριο του 2015 έως τον Φεβρουάριο του 2016), 
οι υπεύθυνοι ανακάλυψαν τρία παράνομα εργοστάσια παραγωγής πα-
ραποιημένων αλκοολούχων ποτών (counterfeit alcohol) και η αστυνομία 
προέβη σε κατασχέσεις περισσότερων από 7.400 μπουκαλιών με ψεύτι-
κες και παραποιημένες ετικέτες (μαζί με την κατάσχεση όλου του σχετι-
κού εξοπλισμού). 

Γενικότερα, σύμφωνα με την εργασία του Jeffray (2017) για την Ελ-
λάδα, που αποτελεί μια έκθεση για το οργανωμένο έγκλημα και το πα-
ράνομο εμπόριο στην Ελλάδα (και αφορά τα καπνικά προϊόντα, τα αλ-
κοολούχα ποτά και τα φαρμακευτικά προϊόντα),256 η εκτίμηση της αύξη-
σης της παράνομης αγοράς των αλκοολούχων ποτών βασίζεται στη δια-

256  Η έρευνα για την περίπτωση της Ελλάδας χωρίστηκε σε τρία διαδοχικά στάδια. Το 
πρώτο εστίασε στη μελέτη και επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, το δεύτερο 
αφορούσε έρευνα πεδίου για μια εβδομάδα που διεξήχθη από τους ερευνητές του Ινστι-
τούτου Royal United Services Institute (RUSI) (για τη διεξαγωγή μελετών για την Άμυνα 
και την Ασφάλεια), συμπεριλαμβανομένων και συνεντεύξεων με ειδικούς από τον δη-
μόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και ακαδημαϊκούς, και στο τρίτο πραγματοποιήθηκε 
ημερίδα με εκπρόσωπους της κυβέρνησης, των υπεύθυνων για την εφαρμογή του νόμου 
υπηρεσιών, ερευνητικών ιδρυμάτων, και της βιομηχανίας (βλέπε σχετικά και το κείμενο).
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πίστωση ότι μειώνονται οι πωλήσεις, ενώ η κατανάλωση δεν παρουσιά-
ζει αντίστοιχη κάμψη. Ο συγγραφέας τονίζει ότι οι εκτιμήσεις για το μέ-
γεθος της μη νόμιμης αγοράς αλκοολούχων ποτών διαφέρουν σημαντι-
κά μεταξύ των πηγών. Κάποιες ποσότητες φαίνεται να εισέρχονται στην 
Ελλάδα μέσω των λιμανιών (όπου είτε η Ελλάδα αποτελεί τη χώρα προ-
ορισμού είτε μια χώρα διέλευσης), αλλά κυρίως εισέρχονται λαθραία 
από τα χερσαία σύνορα, όπου τα σύνορα με τη Βουλγαρία φαίνεται να 
αποτελούν σημαντικό τμήμα της διαδρομής. Οι χαμηλότερες τιμές στη 
χώρα αυτή και οι μεγάλες διαφορές στη φορολόγηση των αλκοολούχων 
ποτών μεταξύ των δύο χωρών, θεωρείται ότι συνέτειναν στη σημαντική 
αύξηση των διασυνοριακών αγορών, καθώς και του λαθρεμπορίου.257 Σε 
αυτό εντάσσεται το λαθρεμπόριο χαμηλής κλίμακας (λαθρεμπόριο ‘μυρ-
μήγκι’, ant smuggling), το ημι-οργανωμένο λαθρεμπόριο και το λαθρε-
μπόριο που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα. Επίσης, διαπιστώνο-
νται περιπτώσεις λαθρεμπορίας μετουσιωμένης αλκοόλης258 από τα σύ-
νορα της Βουλγαρίας, η οποία χρησιμοποιείται στη συνέχεια στην Ελλά-
δα για την παραγωγή παραποιημένων προϊόντων, τα οποία μετά διανέ-
μονται στο εσωτερικό. 

Σύμφωνα επίσης με πρόσφατη έκθεση του ΙΟΒΕ (2018) για το σύνο-
λο του κλάδου των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, διαπιστώνεται 
στη βάση πληροφόρησης κυρίως από φορείς της αγοράς (ελλείψει επί-
σημων εκτιμήσεων), ότι το λαθρεμπόριο αλκοολούχων ποτών έχει λάβει 
πλέον μεγάλες διαστάσεις, με μια εκτίμηση για το εύρος του το 2016 να 
κυμαίνεται μεταξύ του 9% και 18% της συνολικής αγοράς. Το Ινστιτούτο 
εκτιμά αυξημένα κίνητρα για διασυνοριακές αγορές αλκοολούχων πο-
τών από γειτονικές χώρες στις οποίες εφαρμόζονται χαμηλότεροι συ-
ντελεστές (συνδέει, π.χ., στη βάση στοιχείων για τις πωλήσεις συγκε-
κριμένων επώνυμων οινοπνευματωδών ποτών, την απότομη αύξηση των 
πωλήσεων στη Βουλγαρία την περίοδο 2010-2013 με την κάλυψη της 
ελληνικής αγοράς από αυτές τις πωλήσεις), καθώς και ενισχυμένα κίνη-
τρα διεξαγωγής λαθρεμπορίου και νοθείας, με επιπτώσεις για την υγεία 
και την πορεία των εσόδων. Λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες φορολο-

257  Βλέπε και τη σχετική μελέτη περίπτωσης της εργασίας. 
258  Αιθυλική αλκοόλη στην οποία προστίθεται μια ουσία (όπως ακετόνη ή μεθανόλη), 
ώστε να είναι ακατάλληλη για κατανάλωση. 
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γικών εσόδων από τη μη καταβολή των ΕΦΚ και τις απώλειες από ΦΠΑ 
σε όλα τα κανάλια διανομής, η έκθεση καταλήγει σε συνολικές απώλει-
ες άνω των €40 εκατ. (στη βάση μιας συντηρητικής προσέγγισης για το 
μέγεθος του λαθρεμπορίου). Όπως τονίζεται στην έκθεση, προβληματι-
σμό δημιουργεί και η παράνομη παραγωγή και διακίνηση του προϊόντος 
απόσταξης διήμερων αποσταγματοποιών (τσίπουρο διημέρων ή χύμα 
τσίπουρο), οι οποίες δεν κινούνται μέσα στα προκαθορισμένα από το νο-
μικό πλαίσιο όρια, και εκτιμάται (από φορείς της αγοράς και επιβεβαιώ-
νεται από πόρισμα Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών) ότι επίσης 
λαμβάνουν πλέον μεγάλες διαστάσεις.259 Τέλος, και αναφορικά με τις 
σχετικές κατασχέσεις (για τις οποίες δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία), 
στην ίδια έκθεση του ΙΟΒΕ (2018) αναφέρεται ότι το 2016 η κατηγορία 
των αλκοολούχων ποτών αποτέλεσε την τρίτη κατά σειρά –μετά τα τσι-
γάρα και τα μεταφορικά μέσα– κατηγορία προϊόντων που δεσμεύονται/
κατάσχονται από τα τελωνεία.

8.4.  Μια πρόσθετη συμπεριφορική διάσταση

Έχοντας ολοκληρώσει την παρουσίαση των παραγόντων που επι-
δρούν άμεσα στη ζήτηση για καπνικά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά με 
επιπτώσεις στα φορολογικά έσοδα αλλά και στη δημόσια υγεία, στην 
παρούσα ενότητα παρουσιάζεται και μια εναλλακτική συμπεριφορική 
διά σταση του θέματος, η οποία είναι σκόπιμο να μην παραβλέπεται. Κα-
τανοώντας ότι τα άτομα είναι προβλέψιμα μη ορθολογικά (predictably 
irrational, βλέπε Ariely, 2008), το ενδιαφέρον ερευνητών και διαμορφω-
τών πολιτικής στρέφεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια στην 
αξιοποίηση των ευρημάτων των συμπεριφορικών επιστημών (Οικονό-
μου, 2018). Η πρόσφατη βράβευση με το Νόμπελ Οικονομικών260 του 

259  Το πρόβλημα αφορά την πολλαπλάσια (σε σχέση με αυτή που προορίζεται για προ-
σωπική ή οικιακή χρήση ή και για περιορισμένη εμπορική διάθεση) ποσότητα που διο-
χετεύεται για εμπορική χρήση, στη βάση της αξιοποίησης του καθεστώτος χαμηλής 
φορολόγησης που ισχύει τυπικά για τα προϊόντα απόσταξης διήμερων αποσταγματο-
ποιών. 
260  Σημειώνεται ότι το 2002 βραβεύτηκε με Νόμπελ Οικονομικών ο ψυχολόγος Daniel 
Kahneman ως αναγνώριση της συνεισφοράς του «για την ενσωμάτωση ευρημάτων από 
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καθηγητή Richard Thaler το 2017, συν-συγγραφέα του βιβλίου Nudge: 
Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness (2008), κατα-
δεικνύει την αναγνώριση της επιστημονικής κοινότητας στη συνεισφορά 
των Συμπεριφορικών Οικονομικών. Σύμφωνα με τον Thaler (2017), η κα-
τανόηση της ανθρώπινης φύσης μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της 
ερμηνευτικής ικανότητας της οικονομικής θεωρίας. Τα Συμπεριφορικά 
Οικονομικά, παρέχοντας ένα ευρύ εννοιολογικό, μεθοδολογικό και ανα-
λυτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση της δημόσιας πολι-
τικής (Hursh and Roma, 2013), βοηθούν στην ανάδειξη αποτελεσματικό-
τερων λύσεων για τα προβλήματα δημόσιας πολιτικής.

Πράγματι, τα τελευταία χρόνια έχουν διαμορφωθεί από τις κυβερνή-
σεις διαφόρων χωρών ειδικές ομάδες οι οποίες προσπαθούν να αξιο-
ποιήσουν τα ευρήματα των συμπεριφορικών επιστημών για τη χάρα-
ξη πολιτικής. Για παράδειγμα, στο Ην. Βασίλειο υπάρχει το Behavioural 
Insights Team, ο πρώτος κυβερνητικός φορέας παγκοσμίως με σκοπό 
την εφαρμογή των συμπεριφορικών επιστημών από το 2010 γνωστός και 
ως “the nudge unit”, στις ΗΠΑ υπάρχει το Social and Behavioral Sciences 
Team από το 2015, στην Αυστραλία το Behavioural Economics Team of 
the Australian Government από το 2015, στη Σιγκαπούρη το Behavioural 
Insights Team (εταίρος της μονάδας του Ην. Βασιλείου) από το 2016, 
στην Ιαπωνία το Nudge Unit of Japan του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
από το 2017, κ.ά. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι διαμορφωτές πολιτικής 
αναγνωρίζουν την περιορισμένη ορθολογική ικανότητα και τους γνωστι-
κούς περιορισμούς των ατόμων και προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τα 
ευρήματα από τη συμπεριφορική έρευνα για να ενθαρρύνουν «επιθυμη-
τές» συμπεριφορές, χωρίς όμως να περιορίζουν την προσωπική ελευθε-
ρία των ατόμων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, για την καλύτερη ερμηνεία των εμπειρικών ευ-
ρημάτων αναφορικά με την ελαστικότητα ζήτησης των καπνικών προ-
ϊόντων και των αλκοολούχων ποτών και την ευαισθησία των συναφών 
φορολογικών εσόδων θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η συμπεριφορά 
των ατόμων, δηλαδή των καταναλωτών και φορολογούμενων, δεν επη-
ρεάζεται μόνο από τις μεταβλητές που συνήθως περιλαμβάνονται στις 

την ψυχολογική έρευνα στην οικονομική επιστήμη, ειδικότερα αναφορικά με την ανθρώ-
πινη κρίση και τη λήψη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας».
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εμπειρικές αναλύσεις, π.χ. εισόδημα και τιμές, αλλά και από πλήθος ψυ-
χολογικών παραγόντων οι οποίοι ενδέχεται να οδηγήσουν σε συμπερι-
φορές που δεν συνάδουν με την ορθολογική διαδικασία λήψης αποφά-
σεων. Η προσέγγιση αυτή αφορά τον κλάδο της «Δημοσιονομικής Ψυ-
χολογίας» (Fiscal Psychology), η οποία, αν και δεν είναι καινούργια (βλ. 
Schmölders, 1959· Lewis, 1982), συχνά παραβλέπεται.

Πιο συγκεκριμένα, εστιάζοντας στη φορολογική πολιτική, σε αρκε-
τές περιπτώσεις η αύξηση των φορολογικών συντελεστών δεν αποτελεί 
τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για την αύξηση των φορολογικών εσό-
δων όταν ξεπερνούν το μέγιστο ύψος του φορολογικού συντελεστή πέ-
ραν του οποίου ξεκινά η περιοχή μείωσης των φορολογικών εσόδων (βλ. 
Κεφάλαιο 2). Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι προτιμότερο να αυξηθεί η 
εισπραξιμότητα του φόρου καθιστώντας τον περισσότερο ελκυστικό ή 
λιγότερο απωθητικό για τους φορολογούμενους. Τα οφέλη είναι διπλά, 
καθώς, εκτός από τη μείωση της φοροδιαφυγής και το σχετικό χαμηλό-
τερο κόστος του φορολογικού συστήματος, η μεγαλύτερη φορολογική 
συμμόρφωση μπορεί να ενισχύσει το θεσμικό περιβάλλον και να βοηθή-
σει τις κυβερνήσεις να προωθήσουν την κοινωνική και αναδιανεμητική 
πολιτική τους (Houdek and Koblovský, 2015). 

Σύμφωνα με τον Kirchler (2007), η φοροδιαφυγή είναι ένα πολύπλο-
κο φαινόμενο το οποίο επηρεάζεται τόσο από οικονομικούς όσο και 
από ψυχολογικούς παράγοντες. Ο συγγραφέας τονίζει ότι η απόφαση 
αποφυγής της φοροδιαφυγής και φορολογικής συμμόρφωσης εξαρτά-
ται από την αλληλεπίδραση φορολογουμένων και φορολογικών αρχών 
στον βαθμό που η απόφαση αυτή επηρεάζεται από την εμπιστοσύνη που 
υπάρχει ή δεν υπάρχει απέναντι στις φορολογικές αρχές. Συνεπώς, μια 
προσέγγιση η οποία βασίζεται στον φόβο και την απειλή των προστίμων 
θα οδηγήσει τους φορολογούμενους να αξιολογήσουν τις υφιστάμενες 
συνθήκες, π.χ. την πιθανότητα να εντοπιστεί η φοροδιαφυγή ή το ύψος 
του προστίμου, και να δράσουν με βάση το οικονομικό τους συμφέρον 
στην περίπτωση που δεν θεωρούν πολύ επικίνδυνο να φοροδιαφύγουν. 
Αντιθέτως, όταν υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης, οι φορολογούμενοι αι-
σθάνονται λιγότερη κοινωνική απόσταση από τις φορολογικές αρχές και 
είναι πιθανότερο να επέλθει η επιθυμητή φορολογική συμμόρφωση.

Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι, σε περιόδους σημαντικών μεταβολών 
στην οικονομία, η επίδραση της ψυχολογίας είναι ακόμη εντονότερη, με 
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το συναίσθημα να επηρεάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Συνε-
πώς, ακόμα και η απόφαση για την κατανάλωση καπνικών προϊόντων και 
αλκοολούχων ποτών επηρεάζεται από παράγοντες που επιδρούν στο 
συναίσθημα όπως είναι μια σοβαρή οικονομική κρίση, με επακόλουθες 
πιθανές επιπτώσεις και στις σχετικές ελαστικότητες. 

Η πρόσφατη βιβλιογραφία ερευνά την επίδραση της κρίσης του 2007-
2009 στο κάπνισμα και καταλήγει σε ποικίλα συμπεράσματα. Τα ευρήμα-
τα των Gallus et al. (2011) για την Ιταλία δείχνουν ότι το 2009, για πρώ-
τη φορά μετά από αρκετές δεκαετίες, παρατηρήθηκε σημαντική αύξη-
ση του ποσοστού των καπνιστών τόσο συνολικά (στο 25,4% από 22% 
το προηγούμενο έτος), όσο και για τις επιμέρους κατηγορίες ανδρών 
(28,9% από 26,4%) και γυναικών (22,3% από 17,9%). Η μεταβολή αυτή 
αποδίδεται κυρίως στους πρώην καπνιστές οι οποίοι ξανάρχισαν το κά-
πνισμα και αυτό μπορεί εν μέρει να οφείλεται και στο άγχος και την ψυ-
χολογική πίεση που προκάλεσε η οικονομική κρίση.

Αντίθετα, σύμφωνα με τους McClure et al. (2012), το ποσοστό του πλη-
θυσμού που καπνίζει στην Ισλανδία μειώθηκε μετά την οικονομική κρίση 
του 2008, τόσο για τους άνδρες (από 17,4% το 2007 σε 14,8% το 2009), 
όσο και για τις γυναίκες (από 20,0% το 2007 σε 17,5% το 2009). Το απο-
τέλεσμα αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί είτε στην προκυκλική σχέση 
μεταξύ των μακροοικονομικών συνθηκών και του καπνίσματος, δηλαδή 
σε δύσκολες οικονομικές περιόδους παρατηρείται χαμηλότερη κατανά-
λωση καπνού λόγω χαμηλότερης οικονομικής προσιτότητας, είτε απλώς 
αντανακλά τη συνεχιζόμενη αντικαπνιστική τάση των ετών που προηγή-
θηκαν της κρίσης, ή προκύπτει από συνδυασμό και των δύο. Επιπλέον, 
φαίνεται ότι οι πρώην καπνιστές που βίωσαν μείωση των εισοδημάτων 
τους είναι λιγότερο πιθανό να υποτροπιάσουν και αντίστροφα, η αύξη-
ση του εισοδήματος αυξάνει τον κίνδυνο επανέναρξης του καπνίσματος. 

Σε πρόσφατη εργασία οι Gallus et al. (2015) εξέτασαν την επίδρα-
ση της οικονομικής κρίσης του 2007-2008 στο κάπνισμα στις ΗΠΑ. Σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα, το ποσοστό καπνίσματος στις ΗΠΑ μειώ-
θηκε από 19,8% την περίοδο πριν την κρίση (2005-2007) σε 17,5% την 
περίοδο μετά την κρίση (2009-2010), μια πτώση που αντιστοιχεί σε 3,5 
εκατ. λιγότερους ενήλικους καπνιστές. Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη 
την αύξηση του πληθυσμού στις ΗΠΑ, την υφιστάμενη τάση πριν την κρί-
ση και τις μεταβολές στα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά, θα πε-
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ρίμενε κανείς μία πτώση της τάξης των 4,1 εκατ. καπνιστών. Συνεπώς, 
επί της ουσίας παρατηρείται αύξηση των καπνιστών στις ΗΠΑ κατά 0,6 
εκατ. στον γενικό πληθυσμό ενηλίκων των ΗΠΑ. Η μεταβολή αυτή δια-
μορφώθηκε κυρίως από τη μη αναμενόμενη (λόγω κρίσης) μείωση των 
καπνιστών που εργάζονται κατά 1,7 εκατ., σε συνδυασμό με την αύξη-
ση των καπνιστών που δεν εργάζονται κατά 2,4 εκατ. Επιπλέον, σύμφω-
να με τα ευρήματα, αν και η ανεργία συνεπάγεται χαμηλότερο εισόδη-
μα, οι άνεργοι είναι πιθανότερο να καπνίζουν είτε πριν είτε μετά την πε-
ρίοδο της κρίσης. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι είναι πιθανό η ίδια 
η ανεργία να είναι ένας προσδιοριστικός παράγοντας του καπνίσματος 
λόγω του άγχους που προκαλεί (Falba et al., 2005· Kriegbaum et al., 
2011). Επιπλέον οι καπνιστές ενδέχεται να επιθυμούν να «αντιμετωπί-
σουν» το άγχος τους μέσω του καπνίσματος ή να εγκαταλείψουν την 
προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος ή ακόμη και να ξαναρχίσουν το 
κάπνισμα, εάν προκύψει απώλεια της θέσης εργασίας τους (Falba et al., 
2005· Fagan et al., 2007).

Αναφορικά με την κατανάλωση αλκοόλ, η βιβλιογραφία αναδεικνύει 
ότι σε περιόδους κρίσης επηρεάζονται τα πρότυπα συμπεριφοράς μέσω 
διαφορετικών συμπεριφορικών μηχανισμών. Από τη μία πλευρά, η ψυ-
χολογική πίεση που υπάρχει λόγω ανεργίας και χαμηλού εισοδήματος 
μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση αλκοόλ. Από την άλλη πλευρά, η μεί-
ωση του εισοδήματος αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της κατανά-
λωσης αλκοόλ. Σύμφωνα με τους De Goeij et al. (2015), οι οποίοι πραγ-
ματοποίησαν μια συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφί-
ας, αν και τα ευρήματα διαφέρουν μεταξύ των εξεταζόμενων χωρών και 
είναι συχνά αντικρουόμενα, εν γένει το καθαρό αποτέλεσμα μιας οικο-
νομικής κρίσης αναμένεται να είναι η αύξηση της κατανάλωσης αλκοόλ 
στους άνδρες, ενώ δεν παρατηρείται αντίστοιχη συμπεριφορά στις γυ-
ναίκες. Εστιάζοντας σε επιμέρους εργασίες, ο Dee (2001), εξετάζοντας 
την περίοδο 1984-1995 στις ΗΠΑ, εντόπισε ότι η υπερβολική κατανάλω-
ση αλκοόλ συνδέεται θετικά με τις περιόδους οικονομικής κάμψης, ακό-
μη και για τα άτομα που έχουν εργασία. Αντιθέτως, οι Ruhm and Black 
(2002), εξετάζοντας αντίστοιχα δεδομένα της περιόδου 1987-1999 για 
τις ΗΠΑ, τονίζουν ότι η κατανάλωση αλκοόλ μειώνεται σε δύσκολες οι-
κονομικές περιόδους, με την αρνητική μεταβολή να αποδίδεται κυρίως 
στα άτομα που ήδη καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Επιπλέ-
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ον, οι συγγραφείς δεν έχουν ενδείξεις υψηλότερης κατανάλωσης αλ-
κοόλ από τους καινούργιους ανέργους σε δύσκολες οικονομικές περι-
όδους. Σε μεταγενέστερη έρευνα για τις ΗΠΑ τις περιόδους 2001-2002 
και 2004-2005, οι Dávalos et al. (2012) εντόπισαν θετική σχέση μεταξύ 
των μεταβολών στην ανεργία και στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, 
την κατάχρηση ή εξάρτηση από το ποτό. Τέλος, πρόσφατη εργασία του 
Latif (2014) για τον Καναδά την περίοδο 1994-2009 εντοπίζει τη σημαντι-
κή θετική επίδραση της ανεργίας στην εβδομαδιαία κατανάλωση αλκο-
όλ και στην πιθανότητα υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Επιπλέον, η 
μελέτη εντοπίζει τη θετική σημαντική επίδραση της ανεργίας στον αριθ-
μό των τσιγάρων για τα άτομα που καπνίζουν καθημερινά, χωρίς όμως 
να επηρεάζεται η πιθανότητα να είναι ένα άτομο καπνιστής. Σύμφωνα με 
τον συγγραφέα, η παρατηρούμενη θετική επίδραση της ανεργίας στην 
κατανάλωση καπνού και αλκοόλ είναι εντονότερη για τους άνδρες σε 
σχέση με τις γυναίκες. 

Συνολικά, σε όλα τα πεδία έρευνας υπάρχει μια συμπεριφορική διά-
σταση, η οποία δεν θα πρέπει να παραβλέπεται. Πιο συγκεκριμένα, στο 
πλαίσιο ανάλυσης των εσόδων και των ελαστικοτήτων θα πρέπει να λαμ-
βάνεται υπόψη το γεγονός ότι, πέρα από τους ορθολογικούς παράγο-
ντες που επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά, υπάρχουν και 
συμπεριφορικοί παράγοντες, όπως είναι το αυξημένο άγχος και η κατά-
σταση της ψυχολογίας, οι οποίοι κυρίως σε περιόδους κρίσης ενδέχε-
ται να οδηγήσουν σε αποκλίσεις και δυσκολίες στην επίτευξη των στό-
χων της πολιτικής. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά αποκτούν καί-
ρια σημασία τόσο λόγω των ιδιοσυγκρασιακών χαρακτηριστικών των 
προϊόντων που υπόκεινται σε αυτούς και των επιπτώσεων της κατανάλω-
σής τους για την ανθρώπινη υγεία, όσο και εξαιτίας του ότι αποτελούν 
σημαντικές φορολογικές κατηγορίες για την άντληση εσόδων. Εστιάζο-
ντας στις κατηγορίες αυτές, η παρούσα μελέτη πραγματοποιεί μια εξει-
δικευμένη ανάλυση ενός ευρύτατου φάσματος ζητημάτων που αφορούν 
τους ΕΦΚ και παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάλυσης, με έμφα-
ση στα σχετικά έσοδα και τις συνδεόμενες ελαστικότητες. Το παρεχό-
μενο συνολικό πλαίσιο ανάλυσης θεωρείται ότι αποτελεί ένα απαραίτη-
το εργαλείο για τη χάραξη και την άσκηση της φορολογικής πολιτικής 
των ΕΦΚ, καθώς και των πολιτικών της υγείας, στις εξεταζόμενες κατη-
γορίες προϊόντων. 

Η ανάλυση που διεξάγεται οριοθετείται από ένα περίγραμμα, από 
τη μία πλευρά, της αναφοράς στο θεσμικό, κανονιστικό και θεωρητικό 
πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή και την επιβολή ΕΦΚ στα καπνικά προ-
ϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά, καθώς και της παρουσίασης της διαχρο-
νικής πορείας των συνδεόμενων εσόδων, και, από την άλλη πλευρά, των 
ποσοτικών εκτιμήσεων των ελαστικοτήτων ζήτησης και της ευαισθησίας 
(ελαστικότητας και τάσης μεταβολής) των φορολογικών εσόδων. Αυτό 
το πλαίσιο ανάλυσης συμπληρώνεται από μια αναφορά σε ειδικά θέμα-
τα, τα οποία δύναται να αποκτούν, επιπροσθέτως, σημασία για τη χάρα-
ξη της πολιτικής των ΕΦΚ στις επιλεγμένες κατηγορίες. Τα επιμέρους 
στοιχεία του περιγράμματος, που ταυτίζονται με τα βασικά στοιχεία της 
ανάλυσης, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και αποτελούν τους 
κρίκους της αλυσίδας για τη σύσταση του συνολικού πλαισίου ανάλυ-
σης ως εργαλείου της χάραξης και άσκησης πολιτικής.

Γενικά, είναι απαραίτητο οι ασκούντες την πολιτική στην Ελλάδα να 
καθορίζουν τον βαθμό στον οποίο αποτελεί προτεραιότητα η ενίσχυση 
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των φορολογικών εσόδων ή η προώθηση των στόχων υπέρ της δημόσι-
ας υγείας ή κατά πόσο επιθυμητός είναι ένας ισορροπημένος συνδυα-
σμός των δύο, λαμβάνοντας υπόψη την εθιστική φύση των υπό εξέταση 
προϊόντων, αλλά και την εκάστοτε οικονομική συγκυρία. Δεν είναι τυχαίο 
ότι η αυξανόμενη βαρύτητα που δίδεται πλέον στις εν λόγω κατηγορίες 
επιβολής ΕΦΚ συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις σημαντικές εξελίξεις 
(σε όρους συλλογής στατιστικών δεδομένων, δημοσίευσης σημαντικών 
σχετικών ιατρικών μελετών, κλπ.) των πρόσφατων δεκαετιών ως προς τη 
συνειδητοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της χρήσης των υποκείμε-
νων προϊόντων. Παράλληλα, στη βάση των διακριτικών τους χαρακτηρι-
στικών, η επιβολή ΕΦΚ σε αυτά σχετίζεται με όλα τα θεωρητικά επιχειρή-
ματα (π.χ. ουδετερότητα των φόρων ως προς την αγορά, εφαρμογή σε 
αγαθά που δεν θεωρούνται αναγκαία, είναι όμως εθιστικά, και έτσι η ζή-
τηση για αυτά θεωρείται ανελαστική, κλπ.) που τυπικά την καθιστούν ιδι-
αίτερα ελκυστική από την άποψη της ενίσχυσης των εισπρακτικών στό-
χων, ενώ η διαχείρισή τους θεωρείται ότι πλεονεκτεί, συγκριτικά κυρίως 
με τους άμεσους φόρους. 

Σαφώς, η οριοθέτηση ενός τέτοιου περιγράμματος ενσωματώνει την 
αναφορά σε ορισμένους περιορισμούς, εφόσον στο πλαίσιο λειτουργί-
ας της ΕΕ και της ισχύουσας εναρμόνισης ως προς τους ΕΦΚ, επιβάλλο-
νται συγκεκριμένοι κανόνες και περιορισμοί. Λαμβάνοντας υπόψη τους 
εν λόγω περιορισμούς, καθώς και τους ισχύοντες βαθμούς ελευθερίας, 
οι φορολογικές αρχές χρησιμοποιούν για την άσκηση της φορολογικής 
πολιτικής τα βασικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, που δεν είναι 
άλλα από τον καθορισμό και την όποια μεταβολή της διάρθρωσης, της 
μορφής και του ύψους των φορολογικών συντελεστών. Όσο άμεση και 
αν μοιάζει να είναι η χρήση των εν λόγω εργαλείων για την επίτευξη των 
εκάστοτε στόχων της πολιτικής των ΕΦΚ για τα καπνικά προϊόντα και τα 
αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα, τόσο δύσκολη είναι η επιλογή και δια-
χείρισή τους στον χρόνο και ανάλογα με την κατηγορία των προϊόντων. 

Η δυσκολία έγκειται σε δύο βασικούς παράγοντες: πρώτον, στο ότι 
οι οικονομικές συνθήκες δεν είναι σταθερές, αλλά μεταβάλλονται δια-
χρονικά, και συχνά δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί επαρκώς ούτε η 
κατεύθυνση ούτε και η μορφή των μεταβολών αυτών. Με αυτό το δεδο-
μένο καθίσταται, οπωσδήποτε, αναγκαία η αναλυτική παρακολούθηση 
της δια χρονικής πορείας των εσόδων και της λήψης μέτρων –ειδικά των 
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μεταβολών των φορολογικών συντελεστών–, συγκριτικά και με τις άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες ισχύει ένα παρόμοιο γενικό πλαίσιο 
εφαρμογής ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά. Ο δεύ-
τερος παράγοντας δυσκολίας συνίσταται στο ότι η καταναλωτική συ-
μπεριφορά που οδηγεί τις εξελίξεις στη ζήτηση –σε εξάρτηση και από 
τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες– η οποία με τη σειρά της καθορίζει 
την πορεία των φορολογικών εσόδων, παραμένει δύσκολα προβλέψιμη. 
Σε αυτούς τους δύο βασικούς παράγοντες επικεντρώνεται και η παρού-
σα μελέτη, δίνοντας έμφαση στα έσοδα και τις ελαστικότητες, ενώ ειδι-
κά στη σχέση μεταξύ καταναλωτικής συμπεριφοράς, ζήτησης και εσό-
δων συνίσταται και η σημασία της εκτίμησης τόσο των ελαστικοτήτων 
ζήτησης όσο και της ευαισθησίας των φορολογικών εσόδων. 

Η εκτίμηση των ελαστικοτήτων ζήτησης παρέχει την ένδειξη ως προς 
το πώς αντιδρά η ζήτηση των καταναλωτών για τα εν λόγω προϊόντα 
στις μεταβολές του εισοδήματός τους και των τιμών, σημαντικό ρόλο 
στην εξέλιξη των οποίων διαδραματίζει ο σχετικός ΕΦΚ. Η αντίδραση 
της ζήτησης είναι ο παράγοντας κλειδί, αρχικά κυρίως για τις πολιτι-
κές προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι παρεχόμενες ενδείξεις από τις 
σχετικές εκτιμήσεις είναι απαραίτητες για την προσαρμογή της μορφής 
και του ύψους των φορολογικών συντελεστών, σε εξάρτηση από την 
εκάστοτε στόχευση. Προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω, και αποσκοπώ-
ντας στη δημιουργία της σύνδεσης με τη διάσταση των εσόδων σε συν-
δυασμό με την οικονομική συγκυρία, η εκτίμηση της ευαισθησίας των 
φορολογικών εσόδων παρέχει την ένδειξη ως προς το πώς αντιδρούν τα 
έσοδα σε μεταβολές συνολικών μακροοικονομικών μεγεθών, όπως το 
ΑΕΠ, αλλά και της φορολογικής βάσης, η οποία προσεγγίζεται από την 
κατανάλωση, λαμβάνοντας υπόψη και τον ρόλο της πολιτικής μέσω των 
μέτρων.261 Το καίριο μέγεθος της κατανάλωσης παρέχει τη σύνδεση με-
ταξύ των δύο διαφορετικών εμπειρικών εφαρμογών της παρούσας με-
λέτης. Με άλλα λόγια, οι ασκούντες τη φορολογική πολιτική αποκτούν 

261  Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό ότι, εξαιτίας των περιορισμών στη διαθεσιμότητα των 
στοιχείων, οι εκτιμήσεις των μέτρων ευαισθησίας των εσόδων αφορούν τις γενικές κα-
τηγορίες καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών, ενώ οι εκτιμήσεις των ελαστι-
κοτήτων ζήτησης εξειδικεύονται για μεμονωμένες κατηγορίες καπνικών προϊόντων και 
αλκοολούχων ποτών. 
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–μέσα από τις παρεχόμενες εκτιμήσεις– ενδείξεις για το πώς μεταβάλ-
λεται η κατανάλωση/ζήτηση για τα υπό εξέταση προϊόντα, όταν μετα-
βάλλονται, μεταξύ άλλων, οι φόροι (όπως αποτυπώνονται στις τιμές) και 
πώς μεταβάλλονται τα φορολογικά έσοδα, είτε ενδογενώς είτε και μέσω 
των μεταβολών των συντελεστών, όταν μεταβάλλεται, μεταξύ άλλων, η 
κατανάλωση. Συγκεντρώνοντας το σύνολο αυτών των ενδείξεων, οι φο-
ρολογικές αρχές αλλά και οι αρχές για τη χάραξη και την άσκηση των 
πολιτικών για την υγεία, κατέχουν ένα σημαντικό τμήμα της αναγκαίας 
πληροφόρησης για τον καθορισμό της διάρθρωσης του φορολογικού 
συστήματος των ΕΦΚ για τα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά, 
καθώς και της μορφής και του ύψους των φορολογικών συντελεστών. 

Σε αυτή τη βάση, παρέχεται για πρώτη φορά για την περίπτωση της 
Ελλάδας μια εξειδικευμένη και ιδιαίτερα λεπτομερής εμπειρική διερεύ-
νηση των ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά, με τα κε-
ντρικά στοιχεία της συμβολής της μελέτης –σε όρους οικονομετρικών 
εφαρμογών– να συνοψίζονται στα ακόλουθα: (α) στη διακριτή ανάλυ-
ση των κατηγοριών, σε όποιο επίπεδο το επιτρέπει η διαθεσιμότητα των 
στοιχείων (τουλάχιστον ξεχωριστά για τα καπνικά προϊόντα και τα αλ-
κοολούχα ποτά, αλλά και για επιμέρους υποκατηγορίες), (β) στη χρή-
ση εξειδικευμένων εμπειρικών υποδειγμάτων ώστε να λαμβάνονται υπό-
ψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των υπό εξέταση προϊόντων, (γ) στη χρή-
ση υποδειγμάτων τα οποία επιτρέπουν τη διερεύνηση του ρόλου των μέ-
τρων πολιτικής (κυρίως των μεταβολών των φορολογικών συντελεστών), 
καθώς και (δ) στη διαφοροποίηση των εμπειρικών εκτιμήσεων μεταξύ 
της βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας περιόδου. 

Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη επεκτείνεται σημαντικά, σε ένα 
πρώτο στάδιο, η υφιστάμενη εμπειρική βιβλιογραφία η οποία, αναφορι-
κά με την εκτίμηση των ελαστικοτήτων ζήτησης των καπνικών προϊόντων 
και των αλκοολούχων ποτών για την Ελλάδα, εστιάζει σχεδόν αποκλει-
στικά στα τσιγάρα και είναι ιδιαίτερα περιορισμένη για τα αλκοολούχα 
ποτά. Η επέκταση συνίσταται στη διεξαγωγή εμπειρικών εκτιμήσεων ξε-
χωριστά για τα τσιγάρα και τον καπνό, από τη συνολική κατηγορία των 
καπνικών προϊόντων, και ξεχωριστά για την κατηγορία της μπίρας, του 
κρασιού και των οινοπνευματωδών ποτών, από τη συνολική κατηγορία 
των μη σερβιριζόμενων αλκοολούχων ποτών. Εξετάζονται, εκτός από τις 
βασικές σχέσεις αντίδρασης της κατανάλωσης σε μεταβολές των τιμών 
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και του εισοδήματος, οι πιθανές σχέσεις υποκατάστασης και συμπληρω-
ματικότητας, ενώ εφαρμόζονται υποδείγματα ώστε να λαμβάνεται υπό-
ψη η εθιστική φύση των εξεταζόμενων κατηγοριών αγαθών. Όπου κα-
θίσταται εφικτό, η ανάλυση διαφοροποιεί μεταξύ της βραχυχρόνιας και 
μακροχρόνιας περιόδου. Η σημασία όλων των ως άνω διαστάσεων της 
εμπειρικής ανάλυσης επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα της μελέτης, ενι-
σχύοντας τη συμβολή της. Ειδικότερα, τα αποκτώμενα αποτελέσματα 
επιβεβαιώνουν καταρχάς τις μεθοδολογικές επιλογές για τη διερεύνη-
ση των ελαστικοτήτων ζήτησης ως προς τις τιμές και το εισόδημα για 
τα εξεταζόμενα προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύουν μια σημαντι-
κή σταθερότητα μεταξύ των διαφορετικών υποδειγμάτων που εφαρμό-
ζονται για κάθε κατηγορία, αλλά και των εναλλακτικών εκτιμήσεων που 
πραγματοποιούνται.

Παράλληλα, εφαρμόζονται για πρώτη φορά εξειδικευμένα και ανα-
λυτικά υποδείγματα για μια περιεκτική διερεύνηση της ευαισθησίας των 
φορολογικών εσόδων από ΕΦΚ σε μεταβολές βασικών μακροοικονομι-
κών μεγεθών, ξεχωριστά για τις δύο εξεταζόμενες κατηγορίες. Διαφο-
ροποιείται η ενδογενής (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος των μέ-
τρων πολιτικής) από τη συνολική αντίδραση (λαμβάνοντας υπόψη και 
τον ρόλο των μέτρων πολιτικής) των φορολογικών εσόδων από ΕΦΚ, η 
μακροχρόνια από τη βραχυχρόνια περίοδο, η χρήση των επιμέρους από 
τη χρήση των συνολικών φορολογικών βάσεων, καθώς και η απευθείας 
απόκτηση της ευαισθησίας ως προς το ΑΕΠ από την απόκτηση ως γι-
νόμενο δύο επιμέρους μέτρων ευαισθησίας. Και σε αυτή την περίπτω-
ση, τα ευρήματα φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις μεθοδολογικές επιλο-
γές και τις εναλλακτικές εφαρμογές που πραγματοποιούνται στην πα-
ρούσα μελέτη. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα για τις ελαστικότητες ζήτησης (βλέπε τους 
Πίνακες 9.1 και 9.2), προκύπτει, γενικά, ότι η ζήτηση των υπό εξέταση 
προϊόντων σε αρκετές περιπτώσεις προσδιορίζεται και σε ορισμένες άλ-
λες δεν προσδιορίζεται από τα τυπικά αναμενόμενα χαρακτηριστικά ως 
προς τις τιμές και το εισόδημα. Με άλλα λόγια, σε αρκετές περιπτώσεις 
επιβεβαιώνεται, για παράδειγμα, μια στατιστικά σημαντική θετική σχέση 
μεταξύ εισοδήματος και ζήτησης και μια στατιστικά σημαντική αρνητική 
σχέση μεταξύ ιδίας τιμής και ζήτησης. Ταυτόχρονα, σε ορισμένες περι-
πτώσεις δεν επιβεβαιώνεται ο αναμενόμενος ρόλος είτε του εισοδήμα-
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τος είτε των τιμών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η ζήτηση δεν φαίνεται να 
αντιδρά προς την αναμενόμενη κατεύθυνση. Επιπλέον, δεν διαπιστώνε-
ται η ύπαρξη σχέσεων υποκατάστασης ή/και συμπληρωματικότητας, με 
εξαίρεση την περίπτωση του καπνού που φαίνεται να υποκαθιστά τα τσι-
γάρα, ενώ σημαντική είναι η επιβεβαίωση ύπαρξης εθισμού στα καπνικά 
προϊόντα και εξακολουθούμενης συνήθειας στη χρήση για τα μη σερβι-
ριζόμενα αλκοολούχα ποτά. 

Για τα καπνικά προϊόντα και, πιο ειδικά, για τα τσιγάρα, τα αποτελέ-
σματα (βλέπε Πίνακα 9.1) από την ανάλυση της συμπεριφοράς της ζή-
τησης στη βάση των επικρατέστερων υποδειγμάτων, σε συνδυασμό και 
με την παρατηρούμενη πορεία των βασικών μεγεθών (ζήτηση καπνικών 
προϊόντων, τιμές, εισόδημα, τιμή άλλων προϊόντων) κατά την υπό εξέτα-
ση περίοδο, καταδεικνύουν ότι ένας από τους βασικότερους προσδιο-
ριστικούς παράγοντες είναι η τιμή των τσιγάρων. Δεδομένου ότι η τιμή 
των τσιγάρων ενσωματώνει στο μεγαλύτερο ποσοστό φόρους, αποτε-
λεί κατά βάση ένα αποτελεσματικό εργαλείο άσκησης πολιτικής. Πιο συ-
γκεκριμένα, οι σημαντικές αυξήσεις των συντελεστών των ΕΦΚ στα τσι-
γάρα κατά την εξεταζόμενη περίοδο, οι οποίες συνεπάγονταν αυξήσεις 
των τιμών, προσδιόρισαν την πτώση της ζήτησης τσιγάρων, και κυρίως 
οδήγησαν σε μειώσεις της ζήτησης αντίστοιχου εύρους σε μακροχρό-
νιο ορίζοντα, όπως προκύπτει και από τη σχετική ελαστικότητα ως προς 
την ιδία τιμή. Το εύρημα αυτό της ελαστικής μακροχρόνιας ζήτησης τσι-
γάρων αποκτά καίρια σημασία για τις πολιτικές της υγείας και κατ΄ επέ-
κταση για τη φορολογική πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη και το ότι το 
εύρημα μιας σχετικά πιο ανελαστικής βραχυχρόνιας ζήτησης μεταβάλ-
λεται μακροχρόνια. Μπορεί, με άλλα λόγια, βραχυχρόνια να περιορίζε-
ται σε κάποιον βαθμό η αντίδραση της ζήτησης, αλλά μέσα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα επέρχεται προσαρμογή. Σε κάθε περίπτωση, η όποια 
άσκηση πολιτικής ΕΦΚ στα τσιγάρα (ανεξαρτήτως στόχευσης) πρέπει 
να λαμβάνει ταυτόχρονα υπόψη το ότι οι συντελεστές είναι πλέον σε αρ-
κετά υψηλά επίπεδα, καθιστώντας τα περιθώρια περαιτέρω σημαντικών 
αυξήσεων πιο περιορισμένα. Τα εμπειρικά ευρήματα για την εκτιμώμε-
νη ελαστικότητα ως προς το εισόδημα (στη βάση του επικρατέστερου 
υποδείγματος) καταδεικνύουν, παράλληλα, ότι η σημαντική πτώση του 
εισοδήματος ναι μεν συνέβαλε (σε κάποιον βαθμό), αλλά δεν φαίνεται 
να έπαιξε αντίστοιχα κεντρικό ρόλο στην πτωτική πορεία της ζήτησης 
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τσιγάρων. Και το σημαντικό αυτό αποτέλεσμα αποκτά ρόλο στην άσκη-
ση της πολιτικής (π.χ. πολιτικές για την προστασία της δημόσιας υγεί-
ας, φορολογική πολιτική), εφόσον μπορεί να συνεπάγεται ότι, σε μελλο-
ντικές περιόδους αύξησης των εισοδημάτων, οι κυβερνητικές αρχές δεν 
πρέπει να προεξοφλούν ότι η αύξηση της ζήτησης θα είναι βραχυχρόνια 
αντίστοιχου εύρους. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1
Συνοπτικά αποτελέσματα για τις ελαστικότητες ζήτησης  

των καπνικών προϊόντων

Εισόδημα Ιδία 
τιμή

Τιμή  
άλλου 

καπνικού 
προϊόντος

Υστέρηση 
ζήτησης

Προήγηση 
ζήτησης

Μακροχρόνια 
ελαστικότητα 

ως προς  
την ιδία τιμή

Τσιγάρα

Απλό υπόδειγμα 0,71 -0,96

Υπόδειγμα  
με τιμή καπνού 0,68 -0,92 ΜΣ

Υπόδειγμα 
μυωπικού 
εθισμού 0,28 -0,61 0,44 -1,09

Υπόδειγμα 
ορθολογικού 
εθισμού 0,28 -0,60 0,38 ΜΣ ΔΥ

Καπνός

Απλό υπόδειγμα -1,66 ΜΣ

Υπόδειγμα  
με τιμή τσιγάρων -0,94 ΜΣ 2,06

Υπόδειγμα 
μυωπικού 
εθισμού -1,08 ΜΣ 0,43 ΔΥ

Υπόδειγμα 
ορθολογικού 
εθισμού -0,74 ΜΣ 0,36 ΜΣ ΔΥ

Σημειώσεις: ΜΣ: μη στατιστικά σημαντικό, ΔΥ: δεν υπολογίζεται.
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Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και τα ευρήματα αναφορικά με τον κα-
πνό. Ειδικότερα, η όποια πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι πιο ση-
μαντικό ρόλο ως προς τη ζήτηση καπνού φαίνεται να διαδραμάτισε κατά 
την εξεταζόμενη περίοδο η τιμή των τσιγάρων, των οποίων υποκατάστα-
το προκύπτει ότι είναι ο καπνός, και όχι η ιδία τιμή του καπνού. Αυτό φαί-
νεται και από την πορεία της ζήτησης καπνού που υπήρξε ανοδική κατά 
την εξεταζόμενη περίοδο, και ενισχύεται και μέσω της ελαστικότητας ζή-
τησης ως προς την ιδία τιμή που δεν φαίνεται να επέδρασε στην πορεία 
της ζήτησης, παρά τις σημαντικές αυξήσεις των συντελεστών που έλα-
βαν χώρα και οδήγησαν στην αυξητική πορεία των τιμών. Συνεπώς, αν 
για παράδειγμα η στόχευση της πολιτικής ήταν υπέρ της δημόσιας υγεί-
ας με σκοπό τον περιορισμό της κατανάλωσης καπνικών προϊόντων, συ-
νολικά, μέσω των αυξήσεων των ΕΦΚ ταυτόχρονα στα τσιγάρα και τον 
καπνό, τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων καταδεικνύουν ότι, με κεντρικό 
παράγοντα την τιμή των τσιγάρων, οι καταναλωτές στράφηκαν στον κα-
πνό και, πιθανώς, δεν περιορίστηκε η κατανάλωση καπνικών προϊόντων. 
Επίσης, η εκτιμώμενη αρνητική εισοδηματική ελαστικότητα, σε συνδυα-
σμό με την πορεία των εισοδημάτων και την ανοδική πορεία της ζήτησης 
καπνού, καταδεικνύει ότι, σε μια μελλοντική σημαντική άνοδο των εισο-
δημάτων των νοικοκυριών, η ζήτηση για καπνό είναι πιθανό να ακολου-
θήσει καθοδική πορεία. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σημαντικό να λαμβά-
νεται υπόψη από τους ασκούντες την πολιτική, και ειδικά αν συνεπάγε-
ται ταυτόχρονη στροφή προς την κατανάλωση τσιγάρων, με τα περιθώ-
ρια για περαιτέρω αύξηση των συντελεστών να είναι αρκετά περιορισμέ-
να (λόγω του επιπέδου στο οποίο βρίσκονται ήδη).

Τέλος, και για τα δύο καπνικά προϊόντα, σημαντικά σε όρους λήψης 
αντικαπνιστικών μέτρων και διεξαγωγής ελέγχων, προγραμματισμού εκ-
στρατειών διάχυσης πληροφόρησης για τους κινδύνους του καπνίσμα-
τος, ενημέρωσης των νέων κλπ. είναι τα ξεκάθαρα ευρήματα αναφορικά 
με τον μυωπικό και όχι ορθολογικό εθισμό των χρηστών καπνικών προ-
ϊόντων. Το εύρημα του εθισμού πιθανώς συνεπάγεται, επίσης, τη σημα-
ντική στροφή μερίδας των καπνιστών προς τα λαθραία προϊόντα. Πιο 
συγκεκριμένα, η κατανάλωση λαθραίων τσιγάρων ως εναλλακτική συμ-
βαδίζει με το γεγονός ότι οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις για την ελαστι-
κότητα ζήτησης τσιγάρων ως προς την τιμή παρουσιάζονται αυξημένες 
σε σχέση με το παρελθόν. Η διαπίστωση αυτή καταδεικνύει ότι η ζήτηση 
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για τσιγάρα καθίσταται διαχρονικά περισσότερο ελαστική, καθώς παρέ-
χεται η πιο φθηνή εναλλακτική των λαθραίων μεταξύ άλλων, στα οποία 
μπορούν να στραφούν οι καταναλωτές. Τα ανωτέρω, άλλωστε, δεν αντι-
βαίνουν με την πορεία και τις διαστάσεις που έλαβε το λαθρεμπόριο τσι-
γάρων στην Ελλάδα κατά τα πρόσφατα έτη. Συνάδουν, δε, με το εύρη-
μα για τη μακροχρόνια ελαστικότητα ως προς την ιδία τιμή για τα τσιγά-
ρα (λίγο πάνω από τη μονάδα), σε συνδυασμό με το ήδη ιδιαίτερα υψη-
λό επίπεδο των ΕΦΚ στην τιμή των τσιγάρων. Επιπλέον, χαρακτηριστι-
κό είναι το γεγονός ότι (σύμφωνα με τα διαθέσιμα ετήσια στοιχεία της 
KPMG) το υψηλότερο επίπεδο του λαθρεμπορίου τσιγάρων κατά την πιο 
πρόσφατη περίοδο καταγράφεται το 2014, που ακολουθεί τη σημαντι-
κή αλλαγή στη δομή των ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα που έλαβε χώρα το 
2013. Η εν λόγω αλλαγή συνίστατο στη σημαντική αύξηση του πάγιου 
συντελεστή και την ταυτόχρονη μείωση του αναλογικού, και ουσιαστι-
κά στον περιορισμό της διαφοροποίησης των τιμών μεταξύ φθηνών και 
ακριβών τσιγάρων, γεγονός που ενδεχομένως να οδήγησε μία μερίδα 
καταναλωτών να στραφεί προς το λαθραίο προϊόν. 

Προφανώς, η βαθύτερη γνώση των μηχανισμών λειτουργίας της ζή-
τησης για καπνικά προϊόντα (χαρακτηριστικά ζητούμενης ποσότητας, πι-
θανά κανάλια και έκταση της δυνατότητας επηρεασμού της ζητούμενης 
ποσότητας κλπ.) είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της αποτελεσματι-
κότητας των παρεμβάσεων σε επίπεδο πολιτικής που αφορούν είτε την 
επιβολή και διαχείριση των ΕΦΚ, είτε την επιβολή περιορισμών και ελέγ-
χων στη χρήση και τη διάχυση της πληροφόρησης. Ωστόσο, αν σημαντι-
κό τμήμα των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία της δημόσιας 
υγείας και τον περιορισμό των διαφυγόντων εσόδων παραμένουν σε κά-
ποιον βαθμό άκαρπα, εξαιτίας της εξάπλωσης ή/και της διατήρησης σε 
υψηλά επίπεδα του λαθρεμπορίου, σημαντικό τμήμα των δράσεων της 
πολιτικής πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην πάταξη των σχετικών 
παράνομων δραστηριοτήτων, δεδομένου του εθιστικού χαρακτήρα των 
καπνικών προϊόντων και των ήδη υψηλών επιπέδων των ΕΦΚ.

Για τα αλκοολούχα ποτά, τα εμπειρικά ευρήματα για την εξεταζό-
μενη περίδιο (βλέπε Πίνακα 9.2) καθιστούν σαφές ότι η όποια πολιτική 
υπέρ της υγείας, αλλά και η εκάστοτε πολιτική των ΕΦΚ, πρέπει να λαμ-
βάνει σοβαρά υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της ζήτησης για κάθε 
μία ξεχωριστή κατηγορία αλκοολούχων ποτών. Ειδικότερα, η ζήτηση της 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.2
Συνοπτικά αποτελέσματα για τις ελαστικότητες ζήτησης  

των (μη σερβιριζόμενων) αλκοολούχων ποτών

Εισόδημα Ιδία τιμή Τιμές άλλων 
κατηγοριών 

αλκοολούχων 
ποτών

Υστέρηση 
ζήτησης

Μακροχρόνια 
ελαστικότητα 

ως προς  
την ιδία τιμή

Μπίρα

Απλό υπόδειγμα 0,05 -0,18

Υπόδειγμα με τιμή 
κρασιού 0,07 -0,21 ΜΣ

Υπόδειγμα με τιμή 
οινοπνευματωδών 
ποτών 0,05 -0,14 ΜΣ

Υπόδειγμα τμηματικής 
προσαρμογής ΜΣ -0,08 0,52 -0,17

Κρασί

Απλό υπόδειγμα -0,36 -1,26

Υπόδειγμα  
με τιμή μπίρας -0,37 -1,78 ΜΣ

Υπόδειγμα με τιμή 
οινοπνευματωδών 
ποτών -0,38 -1,84 ΜΣ

Υπόδειγμα τμηματικής 
προσαρμογής -0,21 -0,71 0,52 -1,48

Οινοπνευματώδη ποτά

Απλό υπόδειγμα 0,60 ΜΣ

Υπόδειγμα  
με τιμή μπίρας 0,60 ΜΣ ΜΣ

Υπόδειγμα  
με τιμή κρασιού 0,52 ΜΣ ΜΣ

Υπόδειγμα τμηματικής 
προσαρμογής 0,15 ΜΣ 0,75 ΔΥ

Σημειώσεις: ΜΣ: μη στατιστικά σημαντικό, ΔΥ: δεν υπολογίζεται.
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(μη σερβιριζόμενης) μπίρας φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ανελαστική ως 
προς την ιδία τιμή τόσο σε βραχυχρόνιο όσο και σε μακροχρόνιο ορίζο-
ντα, ενώ σημαντικό ρόλο δεν διαδραματίζει ούτε το εισόδημα. Τα ευρή-
ματα αυτά συνάδουν με την πολύ ελαφρώς καθοδική πορεία της κατανά-
λωσης μπίρας κατά την εξεταζόμενη περίοδο, παρά τη σημαντική πτώση 
στα εισοδήματα των νοικοκυριών και τις σημαντικές αυξήσεις στους ΕΦΚ 
που πραγματοποιήθηκαν το 2010 και το 2016. Συνεπώς, οι αρχές πρέπει 
να προσανατολίζονται προς το ότι, σε μια πιθανή σημαντική μελλοντική 
αύξηση των εισοδημάτων, δεν αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά η ζή-
τηση (μη σερβιριζόμενης) μπίρας, ενώ περιορισμένη αναμένεται να είναι 
η μακροχρόνια αντίδραση της ζήτησης σε μεταβολές των τιμών. 

Τελείως διαφορετική είναι η εικόνα που αποκτάται από τα εμπειρι-
κά ευρήματα για το (μη σερβιριζόμενο) κρασί, για το οποίο υπενθυμίζε-
ται ότι ο ΕΦΚ άρχισε να επιβάλλεται από το 2016.262 Η ήπια ανοδική πο-
ρεία των τιμών για το (μη σερβιριζόμενο) κρασί κατά την εξεταζόμενη 
περίοδο και οι ανοδικές τάσεις που χαρακτήρισαν την πορεία της συν-
δεόμενης κατανάλωσης από το 2010 και ύστερα (με εξαίρεση το μεγα-
λύτερο διάστημα του 2012) συνάδουν με τα αποτελέσματα των εμπει-
ρικών εκτιμήσεων, σε συνδυασμό και με τη σημαντική πτώση των εισο-
δημάτων των νοικοκυριών. Ειδικότερα, όπως καταδεικνύουν οι εκτιμώ-
μενες ελαστικότητες, στη ζήτηση (μη σερβιριζόμενου) κρασιού φαίνεται 
να υπερισχύει το αποτέλεσμα του εισοδήματος, έναντι αυτού της τιμής. 
Με άλλα λόγια, και ενώ η ζήτηση κρασιού είναι βραχυχρόνια, αλλά κυρί-
ως μακροχρόνια, ιδιαίτερα ελαστική ως προς την ιδία τιμή (υψηλή αρνη-
τική ελαστικότητα), τελικά στην πορεία της ζήτησης φαίνεται να επικρα-
τεί η αντίστροφη από την αναμενόμενη σχέση που εκτιμάται ως προς το 
εισόδημα (αρνητική εισοδηματική ελαστικότητα). Αυτό μπορεί να σημαί-
νει ότι το (μη σερβιριζόμενο) κρασί φαίνεται να αποτελεί ένα είδος εναλ-
λακτικής επιλογής σε σχέση με το σερβιριζόμενο και το ακριβότερο κρα-
σί, κάτι που θεωρείται ότι, κατά την πρόσφατη περίοδο ύφεσης στην ελ-
ληνική οικονομία, συνδέεται με την πιθανή πτώση κατανάλωσης ακρι-
βότερου (και προφανώς και αύξηση του μεριδίου του φθηνότερου) και 

262  Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος φόρος καταργήθηκε από τον Ιανουάριο του 2019, 
περίοδος που δεν εντάσσεται στην περίοδο αναφοράς και συγγραφής της παρούσας 
μελέτης. 
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ίσως και σερβιριζόμενου κρασιού. Συνεπώς, οι ασκούντες την πολιτική 
για την υγεία ή/και για τους φόρους πρέπει να λάβουν υπόψη ότι σε μια 
περίοδο σημαντικής μελλοντικής αύξησης των εισοδημάτων είναι πιθα-
νό, σε εξάρτηση βέβαια και από τις μεταβολές που θα επέλθουν στις τι-
μές του (μη σερβιριζόμενου) κρασιού, η ζήτησή του να καταγράψει κα-
θοδική πορεία, ίσως σε συνδυασμό με μια στροφή προς το σερβιριζόμε-
νο και ακριβότερο κρασί.

Εξίσου σημαντικά για την άσκηση της πολιτικής για την υγεία (λόγω 
περιεκτικότητας σε αλκοόλη) ή/και για τους φόρους είναι τα αποτελέ-
σματα των εμπειρικών εκτιμήσεων για τα (μη σερβιριζόμενα) οινοπνευ-
ματώδη ποτά. Πιο συγκεκριμένα, οι ασκούντες την πολιτική είναι απα-
ραίτητο να γνωρίζουν ότι η ιδία τιμή δεν φαίνεται να επιδρά στη ζήτηση. 
Το εν λόγω εύρημα, σε συνδυασμό τόσο με την πτωτική πορεία της κα-
τανάλωσης από το 2010 και ύστερα (με κάποιες ενδιάμεσες εξαιρέσεις) 
όσο και τη συγκριτικά σταθερή πορεία των σχετικών τιμών (μετά την αυ-
ξητική επίδραση της αύξησης του ΕΦΚ το 2010), αναδεικνύει τη σημα-
σία των εκτιμώμενων εισοδηματικών ελαστικοτήτων, λαμβάνοντας υπό-
ψη και την καθοδική πορεία των εισοδημάτων. Επιπλέον, συνάδει με τη 
σημασία της κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών της προηγούμενης 
περιόδου και το συνδεόμενο εύρημα εξακολουθούμενης συνήθειας στη 
χρήση. Συνεπώς, σε μια μελλοντική περίοδο σημαντικής αύξησης των ει-
σοδημάτων και ανεξάρτητα από τις παράλληλες εξελίξεις στις τιμές που 
δεν φαίνεται να επιδρούν αποτρεπτικά (ή ενισχυτικά), η ζήτηση οινο-
πνευματωδών ποτών είναι πιθανό να σημειώσει άνοδο, με ό,τι αυτό μπο-
ρεί να συνεπάγεται για την υγεία και τη φορολογική πολιτική. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα κεντρικά αποτελέσματα των εμπειρικών εκτι-
μήσεων για την ευαισθησία των εσόδων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, το 
πρώτο βασικό συμπέρασμα αφορά την επιβεβαίωση ύπαρξης σχέσε-
ων μεταξύ, από τη μία πλευρά, των εσόδων από ΕΦΚ στις κατηγορίες 
των καπνικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών, και, από την άλλη 
πλευρά, τόσο του ΑΕΠ όσο και των φορολογικών βάσεων, τουλάχιστον 
σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Το καίριο αυτό συμπέρασμα παραμένει στα-
θερό ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιείται η επιμέρους ή η συνολική 
φορολογική βάση. Η ύπαρξη σχέσης μεταξύ φορολογικών εσόδων και 
φορολογικής βάσης επιβεβαιώνεται, ταυτόχρονα, σε μακροχρόνιο και 
βραχυχρόνιο ορίζοντα, τουλάχιστον με τη χρήση των επιμέρους εξειδι-
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κευμένων φορολογικών βάσεων. Επιπλέον, ένα από τα πιο βασικά ευ-
ρήματα είναι ότι, σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων, η εκτιμώμενη ευ-
αισθησία (ελαστικότητα ή τάση μεταβολής) των εσόδων δεν είναι στο 
ύψος της μονάδας, αλλά χαμηλότερη, κυρίως στον μακροχρόνιο ορίζο-
ντα. Συνεπώς, και οι δύο υπό εξέταση φορολογικές κατηγορίες εσόδων 
από ΕΦΚ, μη ανταποκρινόμενες σε αναλογικά αντίστοιχο βαθμό στις με-
ταβολές των μακροοικονομικών μεγεθών μακροχρόνια, δεν φαίνεται να 
αποτελούν ιδιαίτερα ισχυρές συνιστώσες για την ενίσχυση των φορολο-
γικών εσόδων ή να κινητοποιούν δυναμικά την αύξησή τους. Το συμπέ-
ρασμα αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση ως προς την ενδογενή απόκριση 
των εσόδων (εκτίμηση της ελαστικότητας), ενώ τείνει να μεταβάλλεται 
σε ορισμένες περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική που αφο-
ρά τους φορολογικούς συντελεστές (εκτίμηση της τάσης μεταβολής). 
Η τελευταία διαπίστωση είναι καθοριστικής σημασίας, εφόσον αφορά 
το κατά πόσο παρέχονται ή όχι ενδείξεις υπέρ του επιχειρήματος ότι η 
φορολογική πολιτική των ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολού-
χα ποτά ενεργοποιεί την αύξηση των εσόδων, τουλάχιστον μακροχρό-
νια, σύμφωνα με την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας, και συνε-
πώς παρέχει κρίσιμη πληροφόρηση ως προς την επίτευξη των εισπρα-
κτικών στόχων που τίθενται.

Πιο ειδικά (βλέπε Πίνακα 9.3), στη βάση των αποτελεσμάτων των οι-
κονομετρικών εκτιμήσεων για τα καπνικά προϊόντα, αλλά και σε συνδυα-
σμό με τα στοιχεία για την πορεία της κατανάλωσης και των εσόδων, κα-
θώς και σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς για τους φορολογικούς συντε-
λεστές, προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα για την άσκηση της πολι-
τικής. Καίρια είναι η διαπίστωση ότι, κατά την υπό εξέταση περίοδο, η μα-
κροχρόνια ευαισθησία των εσόδων από ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα δεν 
ισούται αλλά υπολείπεται των μεταβολών στο ΑΕΠ. Το εν λόγω εύρημα 
συνεπάγεται ότι οι φορολογικές αρχές δεν πρέπει να προεξοφλούν ότι 
σε μια μελλοντική περίοδο οικονομικής ανάκαμψης (εφόσον δεν προκύ-
πτουν και ενδείξεις για ασυμμετρία ως προς τον οικονομικό κύκλο) η θε-
τική πορεία του ΑΕΠ θα αντανακλάται με το ίδιο εύρος στην πορεία των 
εσόδων από τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα, ούτε καν σε συνδυασμό 
με τα ληφθέντα μέτρα πολιτικής. Παράλληλα, και στον βαθμό που το εν 
λόγω εύρημα ισχύει και ως προς τη φορολογική βάση σε βραχυχρόνιο 
και μακροχρόνιο ορίζοντα, σημαίνει ότι η όποια άνοδος της καταναλω-
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τικής δαπάνης για καπνικά προϊόντα δεν φαίνεται να αντανακλάται κατά 
την υπό εξέταση περίοδο στον ίδιο βαθμό στην πορεία των εσόδων, αρ-
χικά ως προς το ενδογενές κομμάτι. Μια τέτοια σχέση δύναται να συν-
δέεται με τη μορφή των εφαρμοζόμενων συντελεστών των ΕΦΚ στα κα-
πνικά προϊόντα, τουλάχιστον για το μεγαλύτερο διάστημα της υπό εξέτα-
ση περιόδου. Ειδικότερα, μέχρι το 2013, όταν πραγματοποιήθηκε η ση-
μαντική αλλαγή στη δομή των ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα (με τη μετατό-
πιση του βάρους στους πάγιους αντί στους αναλογικούς συντελεστές), 
το μεγαλύτερο βάρος υπήρξε στον αναλογικό συντελεστή. Αυτό μπο-
ρεί να αιτιολογεί την αναλογικά χαμηλή ευαισθησία των φορολογικών 
εσόδων ως προς τη φορολογική βάση, μέσω των μετατοπίσεων μεταξύ 
δια φορετικών κατηγοριών προϊόντων και προϊόντων ίδιας κατηγορίας με 
δια φορετικές τιμές. Η ερμηνεία αυτή, σε συνδυασμό και με τη διαπίστω-
ση στη βάση των οικονομετρικών ευρημάτων ότι τα μέτρα πολιτικής είναι 
σε θέση μακροχρόνια (και όχι βραχυχρόνια) να προκαλέσουν την άντλη-
ση επιπρόσθετων εσόδων μέσα από τη χρήση των μέτρων πολιτικής, εί-
ναι απολύτως καίρια. Η αλλαγή στη δομή και η μετατόπιση προς τον πά-
γιο συντελεστή θεωρείται πιθανό να ενισχύουν την άντληση εσόδων και, 
κατ’ επέκταση, να σταθεροποιούν περισσότερο τα έσοδα και να διευκο-
λύνουν την πρόβλεψή τους. Αυτό το συμπέρασμα συνάδει με τα βασικά 
θεωρητικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα εφαρμογής πάγιων συντε-
λεστών, σε σχέση με τους αναλογικούς. Υπενθυμίζεται ότι οι πάγιοι συ-
ντελεστές/φόροι, σε σχέση με τους αναλογικούς, θωρούνται πιο σταθε-
ροί, με τα συνδεόμενα έσοδα να είναι πιο προβλέψιμα. Επίσης, περιορί-
ζουν τη σημασία των διαφορών στις σχετικές τιμές και έτσι και τη δυνα-
τότητα εναλλαγής μεταξύ ακριβότερων και φθηνότερων προϊόντων (με 
κίνδυνο, βέβαια, τη στροφή προς τα μη νόμιμα προϊόντα). Σε αντιδιαστο-
λή, οι αναλογικοί συντελεστές/φόροι τείνουν να ενισχύουν τα φθηνότε-
ρα προϊόντα, και δεν μπορούν να εγγυηθούν υψηλότερα έσοδα σε περιό-
δους κατά τις οποίες πλήττεται η οικονομική προσιτότητα (όπως οι περί-
οδοι ύφεσης σε μια οικονομία). Σε αυτή τη βάση εξηγούνται, άλλωστε, οι 
αλλαγές των συντελεστών που πραγματοποιήθηκαν το 2013, όπως ανα-
φέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του σχετικού νόμου. 

Σημαντικά συμπεράσματα για την άσκηση της πολιτικής προκύπτουν, 
επίσης, στη βάση των αποτελεσμάτων των οικονομετρικών εκτιμήσεων 
για τα αλκοολούχα ποτά (βλέπε Πίνακα 9.4), σε συνδυασμό με τα στοιχεία 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 9.3
Συνοπτικά αποτελέσματα για τις ελαστικότητες και την τάση μεταβολής 

για τα καπνικά προϊόντα, μακροχρόνια και βραχυχρόνια περίοδος

Καπνικά προϊόντα/Κατανάλωση καπνικών προϊόντων ως φορολογική βάση

 Μακροχρόνια 

 
Μέτρα 
ευαισθησίας
 

Ελαστικότητα Τάση μεταβολής 

Έσοδα-
Βάση

Βάση-
ΑΕΠ

Έσοδα-ΑΕΠ Έσοδα-
Βάση

Βάση-
ΑΕΠ

Έσοδα-ΑΕΠ

  Γινόμενο Απευθείας   Γινόμενο Απευθείας

0,73 0,87 0,64 0,91 0,92 0,54 0,50 0,56

Εξεταζόμενες 
πολιτικές Σ (5) ΜΣ Σ (2)

Πληθωρισμός Σ ΜΣ ΜΣ ΜΣ ΜΣ ΜΣ

Υστέρηση 
εσόδων

Υστέρηση βάσης

Υστέρηση ΑΕΠ

Όρος διόρθωσης 
σφάλματος

Ασυμμετρία 
κύκλου

Ασυμμετρία 
ισορροπίας

< = > 1 < < < < < < < <

Γινόμενο ≠ 
Απευθείας ≠ ≠ (≈)

Ελαστικότητα < 
Τάση μεταβολής < √ > >

Μακροχρόνια/
Βραχυχρόνια ≈ >

Σημειώσεις: Σ για στατιστικά σημαντικό συντελεστή, ΜΣ για μη στατιστικά σημαντικό συντελεστή, 
οι παρενθέσεις αφορούν τον αριθμό των συντελεστών που είναι στατιστικά σημαντικοί. Η σκίαση 
αφορά ευρήματα που δεν προκύπτουν (εκ του αποτελέσματος) ή/και που δεν σχολιάζονται. Το σύμ-
βολο ≠(≈) καταδεικνύει ανισότητα, αλλά με περιορισμένη απόκλιση. Το σύμβολο √ καταδεικνύει την 
επιβεβαίωση της υπό διερεύνηση υπόθεσης, ενώ το <(≈)(√) καταδεικνύει την επιβεβαίωση με περι-
ορισμένη απόκλιση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.3 (συνέχεια)

Καπνικά προϊόντα/Κατανάλωση καπνικών προϊόντων ως φορολογική βάση

 Βραχυχρόνια 

 
Μέτρα 
ευαισθησίας
 

Ελαστικότητα Τάση μεταβολής 

Έσοδα-
Βάση

Βάση-
ΑΕΠ

Έσοδα-ΑΕΠ Έσοδα-
Βάση

Βάση- 
ΑΕΠ

Έσοδα-ΑΕΠ

  Γινόμενο Απευθείας   Γινόμενο Απευθείας

0,72 ΜΣ ΜΣ ΜΣ 0,76 ΜΣ ΜΣ ΜΣ

Εξεταζόμενες 
πολιτικές Σ (1)

Πληθωρισμός Σ Σ

Υστέρηση 
εσόδων ΜΣ ΜΣ

Υστέρηση βάσης ΜΣ ΜΣ

Υστέρηση ΑΕΠ

Όρος διόρθωσης 
σφάλματος -0,56 -0,55

Ασυμμετρία 
κύκλου ΜΣ ΜΣ

Ασυμμετρία 
ισορροπίας Σ Σ

< = > 1 < <

Γινόμενο ≠ 
Απευθείας 

Ελαστικότητα < 
Τάση μεταβολής < (≈) (√)

Μακροχρόνια/
Βραχυχρόνια
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 9.4
Συνοπτικά αποτελέσματα για τις ελαστικότητες και την τάση μεταβολής 

για τα αλκοολούχα ποτά, μακροχρόνια και βραχυχρόνια περίοδος

Αλκοολούχα ποτά/Κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ως φορολογική βάση

 Μακροχρόνια 

Μέτρα 
ευαισθησίας

Ελαστικότητα Τάση μεταβολής 

Έσοδα-
Βάση

Βάση-
ΑΕΠ

Έσοδα-ΑΕΠ Έσοδα-
Βάση

Βάση-
ΑΕΠ

Έσοδα-ΑΕΠ

  Γινόμενο Απευθείας   Γινόμενο Απευθείας

0,41 0,93 0,38 0,41 1,39 0,35 0,49 0,31

Εξεταζόμενες 
πολιτικές Σ (4) Σ (2) Σ (4)

Πληθωρισμός Σ ΜΣ Σ Σ ΜΣ Σ

Υστέρηση 
εσόδων

Υστέρηση βάσης

Υστέρηση ΑΕΠ

Όρος διόρθωσης 
σφάλματος

Ασυμμετρία 
κύκλου

Ασυμμετρία 
ισορροπίας

< = > 1 < < < < > < < <

Γινόμενο ≠ 
Απευθείας ≠ (≈) ≠

Ελαστικότητα < 
Τάση μεταβολής << √ < √ >

Μακροχρόνια/
Βραχυχρόνια < < < < > < <

Σημειώσεις: Σ για στατιστικά σημαντικό συντελεστή, ΜΣ για μη στατιστικά σημαντικό συντελεστή, οι πα-
ρενθέσεις αφορούν τον αριθμό των συντελεστών που είναι στατιστικά σημαντικοί. Η σκίαση αφορά ευ-
ρήματα που δεν προκύπτουν (εκ του αποτελέσματος) ή/και που δεν σχολιάζονται. Το σύμβολο <(≈) (ή 
>(≈)) καταδεικνύει την επιβεβαίωση της υπό διερεύνηση υπόθεσης, αλλά με περιορισμένη απόκλιση. Το 
σύμβολο ≠(≈) καταδεικνύει ανισότητα, αλλά με περιορισμένη απόκλιση. Το σύμβολο √ καταδεικνύει την 
επιβεβαίωση της υπό διερεύνηση υπόθεσης, το <<√ την επιβεβαίωση της υπό διερεύνηση υπόθεσης 
με μεγάλη διαφορά, ενώ το <(≈)(√) καταδεικνύει την επιβεβαίωση με περιορισμένη απόκλιση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.4 (συνέχεια)

Αλκοολούχα ποτά/Κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ως φορολογική βάση

 Βραχυχρόνια 

Μέτρα 
ευαισθησίας

Ελαστικότητα Τάση μεταβολής 

Έσοδα-
Βάση

Βάση-
ΑΕΠ

Έσοδα-ΑΕΠ Έσοδα-
Βάση

Βάση-
ΑΕΠ

Έσοδα-ΑΕΠ

  Γινόμενο Απευθείας   Γινόμενο Απευθείας

0,90 1,07 0,96 1,04 0,95 1,02 0,97 ΜΣ

Εξεταζόμενες 
πολιτικές Σ (1) ΜΣ Σ (1)

Πληθωρισμός ΜΣ Σ Σ ΜΣ Σ

Υστέρηση 
εσόδων Σ Σ ΜΣ

Υστέρηση βάσης Σ Σ Σ Σ

Υστέρηση ΑΕΠ ΜΣ ΜΣ ΜΣ

Όρος διόρθωσης 
σφάλματος -0,85 -0,56 -0,73 -0,15 -0,62

Ασυμμετρία 
κύκλου Σ ΜΣ ΜΣ ΜΣ ΜΣ

Ασυμμετρία 
ισορροπίας Σ Σ Σ Σ Σ

< = > 1 < > < (≈) > (≈) < (≈) > (≈) < (≈)

Γινόμενο ≠ 
Απευθείας ≠

Ελαστικότητα < 
Τάση μεταβολής < √ < (≈) (√)

Μακροχρόνια/
Βραχυχρόνια
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για την πορεία της κατανάλωσης και των εσόδων, καθώς και σύμφωνα 
με το ισχύον καθεστώς για τους φορολογικούς συντελεστές. Ειδικότερα, 
κρίσιμο είναι το εύρημα των οικονομετρικών εκτιμήσεων ότι η μακροχρό-
νια αντίδραση των εσόδων σε μεταβολές της βάσης υπολείπεται σε ση-
μαντικό βαθμό της εξέλιξης στο μακροοικονομικό αυτό μέγεθος, τουλά-
χιστον στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Το εύρημα αυτό αποκτά ιδι-
αίτερη σημασία, λαμβάνοντας υπόψη το ότι οι φόροι που επιβάλλονται 
στα αλκοολούχα ποτά είναι πάγιοι και εξετάζοντας την πορεία των εσό-
δων σε σχέση και με την πορεία της (επιμέρους) φορολογικής βάσης, δη-
λαδή της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών. Θεωρείται ότι το αποτέλε-
σμα αυτό συνδέεται, σε μεγάλο βαθμό, με το γεγονός ότι τα στοιχεία της 
κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών ενσωματώνουν και τα σερβιριζόμενα 
αλκοολούχα ποτά. Θεωρώντας ότι σε περιόδους ανάπτυξης το σχετικό 
μερίδιο των σερβιριζόμενων αλκοολούχων ποτών είναι αρκετά σημαντι-
κό, και λαμβάνοντας υπόψη την πτώση που καταγράφηκε κατά την πρό-
σφατη περίοδο ύφεσης στη σχετική κατανάλωση, προκύπτουν τα ακό-
λουθα αναφορικά με την εφαρμοζόμενη φορολογική πολιτική. 

Στη διάρκεια των περιόδων ανάπτυξης, οι φορολογικές αρχές δεν 
πρέπει να προεξοφλούν ότι η ενδογενής (χωρίς τη λήψη μέτρων) μα-
κροχρόνια αντίδραση των εσόδων από ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά θα 
είναι αντίστοιχου εύρους με εκείνη της καταναλωτικής δαπάνης (αλλά 
να αναμένουν ότι θα υπολείπεται αυτού). Αυτό απορρέει από το ότι 
η δαπάνη αυτή ενσωματώνει (εκτός από την αύξηση της κατανάλω-
σης καθαυτήν) και την πορεία/τις αυξήσεις στις τιμές των σερβιριζό-
μενων αλκοολούχων ποτών (συμπεριλαμβανομένων και των παρεχό-
μενων υπηρεσιών) που δεν μπορεί να αντανακλώνται στον ίδιο βαθ-
μό στα συνδεόμενα έσοδα, δεδομένου ότι οι φόροι είναι πάγιοι. Κατά 
αντιστοιχία, την περίοδο ύφεσης στην ελληνική οικονομία, με τον ση-
μαντικό περιορισμό της κατανάλωσης σερβιριζόμενων αλκοολούχων 
ποτών και τη στροφή στα μη σερβιριζόμενα, δεν μπορούσε να προεξο-
φληθεί, για τους ίδιους λόγους, ότι η πτώση της καταναλωτικής δαπά-
νης (χωρίς τη λήψη μέτρων) θα αντανακλά μακροχρόνια μια αντίστοι-
χου εύρους πτώση των φορολογικών εσόδων. Τα ευρήματα αυτά απο-
κτούν σημασία για την εγκυρότερη πρόβλεψη των φορολογικών εσό-
δων, εν αναμονή της οριστικής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας 
και της προσμονής υψηλών ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ και της ιδιωτι-
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κής κατανάλωσης, πιθανώς συμπεριλαμβανομένης και της κατανάλω-
σης αλκοολούχων ποτών. Οι όποιες βραχυχρόνιες επιδράσεις παρό-
μοιου εύρους, όπως καταδεικνύουν τα ευρήματα σχετικά υψηλών ελα-
στικοτήτων (κοντά στη μονάδα), δεν πρέπει να παρερμηνεύονται ως 
μακροχρόνια αποτελέσματα. Τέλος, ακόμα πιο κρίσιμο για την άσκη-
ση της πολιτικής είναι το μεμονωμένο εύρημα της ιδιαίτερα υψηλής 
μακροχρόνιας τάσης μεταβολής ως προς τη φορολογική βάση. Το εν 
λόγω εύρημα υποδεικνύει, για παράδειγμα, ότι η μεταβολή των φορο-
λογικών συντελεστών είναι σε θέση να οδηγήσει μακροχρόνια κατά τις 
περιόδους αύξησης της καταναλωτικής δαπάνης σε μεγαλύτερου εύ-
ρους αυξήσεις των εσόδων. Κάτι τέτοιο συνάδει και με την πορεία των 
εσόδων και της κατανάλωσης, σε συνδυασμό και με τις μεταβολές των 
συντελεστών κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Συνδυάζοντας τα ως άνω εμπειρικά ευρήματα της παρούσας μελέ-
της με όλες τις προαναφερθείσες διαστάσεις της ανάλυσης των ΕΦΚ 
για τα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά, προκύπτουν καίριες 
διαπιστώσεις για την εφαρμογή των συνδεόμενων πολιτικών. Συνοπτικά, 
μπορούν να αναφερθούν συγκεκριμένες γενικές προτάσεις για τη διεξα-
γωγή των πολιτικών των ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα 
ποτά, έχοντας πάντοτε υπόψη ότι βασικό ρόλο διαδραματίζει η εκάστο-
τε στόχευση της πολιτικής:

 • Σημαντικό είναι να διασφαλίζεται ότι το πλαίσιο εναρμόνισης για την 
επιβολή των ΕΦΚ που ισχύει εντός της ΕΕ, με τους περιορισμούς 
που συνεπάγεται και τους βαθμούς ελευθερίας που επιτρέπει, λαμ-
βάνει υπόψη και τους παράγοντες που διαφοροποιούν την Ελλάδα 
σε σχέση με τις άλλες χώρες, στη βάση των εξελίξεων στο εγχώριο 
οικονομικό περιβάλλον. 

 • Οι ασκούντες τη φορολογική πολιτική και την πολιτική για την υγεία 
πρέπει να παρακολουθούν σε όλα τα στάδια λήψης αποφάσεων τη 
διαχρονική πορεία της συνδεόμενης κατανάλωσης και των σχετικών 
φορολογικών εσόδων, λαμβάνοντας υπόψη την εκάστοτε οικονομι-
κή συγκυρία. Όπου καθίσταται δυνατό, πρέπει να λαμβάνεται μέρι-
μνα ώστε να συλλέγονται όλα τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία 
για τη λεπτομερή ανάλυση των πτυχών αυτών σε όσο το δυνατόν 
πιο εξειδικευμένη βάση (μεμονωμένες κατηγορίες κατανάλωσης και 
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εσόδων, δεδομένα σε υψηλότερη της ετήσιας συχνότητα, λεπτομε-
ρέστερες φορολογικές βάσεις κλπ.). 

 • Έμφαση πρέπει να δίδεται στα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά 
(εθισμός, εξακολουθούμενη συνήθεια κλπ.) των προϊόντων που υπό-
κεινται σε ΕΦΚ. Τα χαρακτηριστικά αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο ως 
προς τη διαμόρφωση της ζήτησης για αυτά. Οι επιμέρους κατηγο-
ρίες ΕΦΚ πρέπει να διερευνώνται όσο το δυνατόν ξεχωριστά και όχι 
σε συνολικές κατηγορίες. 

 • Έμφαση πρέπει να δίδεται, επιπροσθέτως, στη διαπίστωση ύπαρξης 
τυχόν σχέσεων υποκατάστασης και συμπληρωματικότητας μεταξύ 
των προϊόντων μέσα σε μια κατηγορία. Έτσι, μπορεί να διασφαλί-
ζεται, σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον, ότι η πολιτική αναφορικά με 
το ένα θα λειτουργεί στην ίδια κατεύθυνση και θα συμπληρώνει/συ-
μπληρώνεται από την πολιτική για το άλλο, και συνεπώς ότι οι πολι-
τικές δεν θα αλληλοεξουδετερώνονται. 

 • Η επιλογή της διάρθρωσης, της μορφής και του ύψους των εφαρ-
μοζόμενων φορολογικών συντελεστών (και των μεταβολών αυτών), 
στη βάση της εκάστοτε στόχευσης, πρέπει να αποτελεί συνάρτηση, 
πρώτον, του είδους και της κατεύθυνσης των σχέσεων αντίδρασης 
της ζήτησης σε μεταβολές στους βασικούς προσδιοριστικούς της 
παράγοντες και, δεύτερον, του είδους και της κατεύθυνσης των 
σχέσεων αντίδρασης των εσόδων σε βασικές μακροοικονομικές με-
ταβλητές. Οι σχέσεις αυτές πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά με τη 
χρήση εναλλακτικών βάσεων δεδομένων και για διαφορετικές χρο-
νικές περιόδους. 

 • Η λήψη αποφάσεων ως προς τη φορολογική πολιτική και τις πολι-
τικές για την υγεία πρέπει να λαμβάνει υπόψη την τυχόν διαφορο-
ποιούμενη καταναλωτική συμπεριφορά και αντίδραση των εσόδων 
μεταξύ της μακροχρόνιας και της βραχυχρόνιας περιόδου, ανάλογα 
και με τους στόχους που τίθενται και σε συνδυασμό με την οικονο-
μική συγκυρία. Επίσης, πρέπει να εξετάζεται ο χρόνος προσαρμο-
γής μεταξύ των δύο περιόδων, ώστε να λαμβάνεται υπόψη από τους 
ασκούντες την πολιτική. 

 • Σε όλα τα στάδια εφαρμογής των πολιτικών πρέπει να αξιολογείται 
η αποτελεσματικότητά τους ως προς την επίτευξη των στόχων και 
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να ενισχύονται οι μηχανισμοί για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, 
με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και την προσαρμογή αυτών στις εκά-
στοτε νέες συνθήκες που δύναται να χαρακτηρίζουν την αγορά και 
την οικονομία. 

 • Η πολιτική των ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη και άλλους παράγοντες κατά τη λήψη 
των αποφάσεων, όπως η πιθανή απόκλιση μεταξύ των προϋπολογι-
σθέντων και των πραγματοποιηθέντων εσόδων, το τυχόν φορολογι-
κό κενό που προκύπτει, αλλά και άλλες διαστάσεις, όπως η προσι-
τότητα των προϊόντων, η εμφάνιση και διάδοση νέων προϊόντων, η 
έκταση του λαθρεμπορίου, πιθανές εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο 
και η συμπεριφορική διάσταση, που δύναται να επηρεάζουν τη ζή-
τηση και την πορεία των εσόδων, κυρίως σε περιόδους σημαντικών 
οικονομικών διακυμάνσεων. 

Κλείνοντας τον Επίλογο της παρούσας μελέτης, χρήσιμο είναι να 
αναφερθούν ορισμένα σημεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
αντικείμενο πιθανών επεκτάσεων της ανάλυσης που διεξάγεται.263 Με 
πιο καίριο το στοιχείο της διαθεσιμότητας των δεδομένων, μια σημα-
ντική επέκταση της ανάλυσης αφορά την ξεχωριστή εκτίμηση των μέ-
τρων ευαισθησίας των εσόδων, τουλάχιστον, για τα βασικά επιμέρους 
προϊόντα των δύο συνολικών υπό εξέταση κατηγοριών. Παράλληλα, 
σε μια άλλη μελέτη με έμφαση σε μια κατηγορία προϊόντων (ή και σε 
ένα μεμονωμένο προϊόν, π.χ. στα τσιγάρα), χρήσιμη αξιολογείται η δια-
κριτή εκτίμηση των ελαστικοτήτων εσόδων μεταξύ της περιόδου πριν 
και μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Επίσης, μια σημαντι-
κή επέκταση συνίσταται στην ανάλυση των ελαστικοτήτων ζήτησης και 
για την περίοδο πριν από το 2008, για παράδειγμα από το 2000, ώστε 
να περιλαμβάνεται και μια περίοδος σημαντικής οικονομικής ανάπτυ-
ξης της ελληνικής οικονομίας. Και σε αυτή την περίπτωση, μια επέκτα-
ση αφορά τη σύγκριση μεταξύ της προ κρίσης περιόδου και της περι-

263  Τονίζεται ότι οι επεκτάσεις αυτές μπορούν να εφαρμοστούν υπό την προϋπόθεση ότι 
θα είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα στατιστικά δεδομένα και ότι το συνολικό πλαίσιο ανά-
λυσης θα είναι αρκετά πιο περιορισμένο, και όχι τόσο διευρυμένο όπως στην παρούσα 
μελέτη, ώστε να είναι δυνατή η επιπρόσθετη αναλυτική διερεύνηση όλων των επιπλέον 
παραγόντων.
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όδου που περιλαμβάνει την κρίση. Άλλες πιθανές επεκτάσεις για την 
εκτίμηση των ελαστικοτήτων ζήτησης αφορούν την πιθανή εστίαση σε 
περισσότερο ποιοτικά χαρακτηριστικά και στην αξιοποίηση του πλού-
του πληροφόρησης που παρέχεται από τις ΕΟΠ, ώστε να αναλύεται εις 
βάθος η καταναλωτική συμπεριφορά σε εξάρτηση από αυτά τα ποιο-
τικά χαρακτηριστικά. Τέλος, μια σημαντική και γενικότερη πιθανή επέ-
κταση αφορά τη διεξαγωγή παρόμοιων εκτιμήσεων για άλλες (γενικές 
ή επιμέρους) κατηγορίες φόρων.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΦΚ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

Για την καλύτερη ενημέρωση του αναγνώστη παρουσιάζονται στους 
Πίνακες Α.1 και Α.2 οι συντελεστές ΕΦΚ για τα δύο βασικά καπνικά προ-
ϊόντα, τα τσιγάρα και τον λεπτοκομμένο καπνό, και οι βασικοί συντελε-
στές ΕΦΚ για τα αλκοολούχα ποτά, για την περίοδο 2008-2016. Με έντο-
νη γραμματοσειρά έχουν σημειωθεί τα έτη κατά τα οποία άλλαξαν οι 
συντελεστές ΕΦΚ, ενώ με γκρι σκίαση έχουν σημειωθεί τα έτη κατά τα 
οποία η αλλαγή των συντελεστών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής.

Πιο συγκεκριμένα, το 2010 στο πλαίσιο του πρώτου Μνημονίου με τον 
Νόμο 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης 
της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», ο πάγιος φόρος που επιβάλλεται στα τσι-
γάρα αυξάνεται σε 10% της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης και ο 
αναλογικός ορίζεται σε 58,43% επί της λιανικής τιμής πώλησης. Στον λε-
πτοκομμένα καπνό, ο αναλογικός φόρος αυξάνεται σε 69% επί της λιανι-
κής τιμής του. Με τον ίδιο νόμο μεταβάλλονται και οι συντελεστές ΕΦΚ 
για τα αλκοολούχα ποτά. Ο βασικός συντελεστής για τα οινοπνευματώ-
δη αυξάνεται σε 2.450 ευρώ (ανά εκατόλιτρο αιθυλικής αλκοόλης), για 
την μπίρα αυξάνεται σε 2,6 ευρώ ανά βαθμό Plato κατά όγκο και εκατό-
λιτρο μπίρας, και για τα ενδιάμεσα προϊόντα σε 102 ευρώ ανά εκατόλι-
τρο τελικού προϊόντος. Σημειώνεται ότι με τον νόμο αυτό αυξήθηκε και 
ο ΦΠΑ σε 23%.

Το επόμενο έτος, με τον Νόμο 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρ-
μογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας», αυξά-
νεται ο πάγιος φόρος για τα τσιγάρα σε 15% της συνολικής φορολογι-
κής επιβάρυνσης, ενώ μειώνεται οριακά τόσο ο αναλογικός φόρος στα 
τσιγάρα (σε 52,445%), όσο και ο φορολογικός συντελεστής στον κα-
πνό (67%).
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ΠΙΝΑΚΑΣ A.1
Συντελεστές ΕΦΚ για τα τσιγάρα και τον λεπτοκομμένο καπνό,  

2008-2016

Έτη Τσιγάρα Καπνός ΦΠΑ

Πάγιος
(ανά 1.000 
τεμάχια)

Πάγιος  
(ως % φορολογικής 

επιβάρυνσης)

Αναλογικός 
(ως % ΛΤ)

Πάγιος  
(ανά κιλό)

Αναλογικός 
(ως % ΛΤ)

2008 5,5102 € 5% 53,8265% 0 € 59% 19%

2009 5,5102 € 5% 53,8265% 0 € 59% 19%

2010 13,7120 € 10% 58,43% 0 € 69% 23%

2011 19,6561 € 15% 52,445% 0 € 67% 23%

2012 20,37 € 15% 52,445% 0 € 67% 23%

2013 80,00 € 55,75% 20,00% 153 € 0% 23%

2014 82,50 € 54,9% 20,00% 156,70 € 0% 23%

2015 82,50 € 53,97% 20,00% 156,70 € 0% 23%

2016* 82,50 € 53,49% 26,00% 170,00 € 0% 24%

Πηγή: European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, “Excise duty tables: 
Part III Manufactured Tobacco”, 2009-2017. 

* Οι αλλαγές των συντελεστών ίσχυσαν από 1/1/2017.

Η μεγάλη αλλαγή στη δομή της φορολόγησης των καπνικών προϊό-
ντων γίνεται το 2013, με τον Νόμο 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθε-
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέ-
τρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016». Ο πάγιος φόρος δεν εκφράζεται 
πλέον ως ποσοστό της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, αλλά ορί-
ζεται ως ποσό σε ευρώ ανά μονάδα προϊόντος και συγκεκριμένα ορίζε-
ται στα 80 ευρώ ανά χίλια τσιγάρα. Ο αναλογικός φόρος μειώνεται ση-
μαντικά και ορίζεται σε 20% της λιανικής τιμής. Αλλάζει επίσης ο τρό-
πος φορολόγησης του καπνού (από αναλογικός σε πάγιος) και ο συντε-
λεστής φορολόγησης ορίζεται σε 153 ευρώ ανά κιλό.
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ΠΙΝΑΚΑΣ A.2
Βασικοί συντελεστές ΕΦΚ για τα αλκοολούχα ποτά, 2008-2016

Έτη Οινοπνευματώδη1 Μπίρα Ενδιάμεσα 
προϊόντα

Λοιπά 
ποτά2

Κρασί ΦΠΑ

Ανά εκατόλιτρο 
αιθυλικής αλκοόλης

Ανά εκατόλιτρο 
μπίρας ανά 
βαθμό Plato

Ανά 
εκατόλιτρο

Ανά 
εκατόλιτρο

Ανά 
εκατόλιτρο

2008 1.090 € 1,13 € 45 € 0 0 19%

2009 1.308 € 1,36 € 54 € 0 0 19%

2010 2.450 € 2,60 € 102 € 0 0 23%

2011 2.450 € 2,60 € 102 € 0 0 23%

2012 2.450 € 2,60 € 102 € 0 0 23%

2013 2.450 € 2,60 € 102 € 0 0 23%

2014 2.450 € 2,60 € 102 € 0 0 23%

2015 2.450 € 2,60 € 102 € 0 0 23%

2016 2.450 € 5,00 € 102 € 20 € 20 € 24%

Πηγή: European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, “Excise duty tables: 
Part I Alcoholic Beverages”, 2009-2017.

Σημείωση: 1. Καθαρή αλκοόλη και οινοπνευματώδη ποτά. 2. Λοιπά ποτά που παρασκευάζονται με 
ζύμωση εκτός μπίρας και κρασιού.

Η επόμενη αλλαγή στους συντελεστές ΕΦΚ στο πλαίσιο των προ-
γραμμάτων προσαρμογής264 γίνεται το 2016. Με τον Νόμο 4346/2015 
«Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονο-
μικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
επιβάλλεται ΕΦΚ στο κρασί και στα λοιπά ποτά που παρασκευάζονται 
με ζύμωση εκτός μπίρας και κρασιού, ο οποίος ορίζεται σε 20 ευρώ 

264  Θεωρούμε ότι οι αυξήσεις στους συντελεστές ΕΦΚ στα τσιγάρα και τον καπνό που 
πραγματοποιήθηκαν το 2014 με τον Νόμο 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και 
κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τρο-
φίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρ-
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ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος. Το ίδιο έτος με τον Νόμο 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
αποφασίστηκε η αύξηση του αναλογικού συντελεστή ΕΦΚ στα τσιγάρα 
σε 26% και του πάγιου ΕΦΚ στον καπνό σε 170 ευρώ ανά κιλό. Επίσης, 
με τον ίδιο νόμο αποφασίστηκε η αύξηση του συντελεστή ΕΦΚ για την 
μπίρα σε 5 ευρώ ανά βαθμό Plato κατά όγκο και εκατόλιτρο μπίρας, κα-
θώς και η αύξηση του ΦΠΑ σε 24%.

μοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» δεν έγιναν στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων προσαρμογής.
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ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΦΚ ΣΤΑ ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ  
ΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΣΤΗΝ ΕΕ

Έσοδα από τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα στην ΕE

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται τα έσοδα από τους ΕΦΚ στα καπνι-
κά προϊόντα στα κράτη-μέλη της ΕΕ την περίοδο 2008-2016 με βάση τα 
στοιχεία που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.265 Τα έσοδα από 
τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρα-
τών-μελών της ΕΕ. Για παράδειγμα τα έσοδα από τους ΕΦΚ στα καπνι-
κά προϊόντα στο Ην. Βασίλειο είναι €12,6 δις για το έτος 2015 (τελευ-
ταίο διαθέσιμο έτος), ενώ στη Μάλτα €87,3 εκατ. για το έτος 2016. Στο 
Διάγραμμα Β.1 παρουσιάζονται τα έσοδα των κρατών-μελών της ΕΕ από 
τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα για τα έτη 2008 και 2016266. Το 2016 
(ή 2015 για τα κράτη-μέλη που δεν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία για το 
2016), σε σύγκριση με το 2008 τα έσοδα μειώνονται μόνο σε 8 από τα 27  
κράτη-μέλη, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Κύ-
προ, τη Λετονία, την Ουγγαρία και την Ολλανδία (σημειώνεται ότι για την 
Κροατία δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία πριν το 2013). 

Στην πλειονότητα των κρατών-μελών οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μετα-
βολής των εσόδων για το διάστημα 2009-2016 είναι θετικοί. Ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει η σύγκριση των μέσων ετήσιων ρυθμών μεταβολής των 
υποπεριόδων 2009-2012 και 2013-2016267, καθώς η πρώτη υποπερίοδος 
αφορά το χρονικό διάστημα αμέσως μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση 

265  European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, “Excise 
duty tables: Tax receipts – Manufactured Tobacco”, 2017.
266  Για το Ην. Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Δανία και τη Σουηδία παρουσιάζονται τα έσοδα 
του 2015, για την Κροατία τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν την περίοδο 2013-2016.
267  Για την Ολλανδία, τη Δανία, τη Σουηδία και το Ην. Βασίλειο η δεύτερη υποπερίοδος 
αφορά το διάστημα 2013-2015, ενώ η Κροατία δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση καθώς 
τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν μόνο τα έτη 2013-2016.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1
Έσοδα από τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα σε εκατ. ευρώ, στην ΕΕ
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Πηγή: European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, “Excise duty tables: 
Tax receipts – Manufactured Tobacco”, 2017.

Σημείωση: * Τα έσοδα αφορούν το 2015 και το 2008. ** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα έσοδα για το 
2008.

και πολλά κράτη-μέλη εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπα με τις 
συνέπειες της κρίσης, επίσης το 2012 είναι το τελευταίο έτος κατά 
το οποίο ο ρυθμός ανάπτυξης της ΕΕ είναι αρνητικός, ενώ τη δεύτε-
ρη υποπερίοδο η πλειονότητα των κρατών-μελών έχει βγει από την 
οικονομική κρίση. Η Γερμανία είναι το μόνο κράτος-μέλος στο οποίο 
παρατηρούνται αρνητικοί μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής και τις δύο 
υποπεριό δους. Σε οκτώ κράτη-μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Λε-
τονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία και Φινλανδία) παρατη-
ρούνται μεγαλύτεροι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής τη δεύτερη υπο-
περίοδο σε σύγκριση με την πρώτη, ενώ σε δύο από αυτά (Ιρλανδία και 
Λετονία) ο ρυθμός μεταβολής την πρώτη υποπερίοδο ήταν αρνητικός, 
ενώ τη δεύτερη θετικός. Στα υπόλοιπα 18 κράτη-μέλη οι μέσοι ετήσι-
οι ρυθμοί μεταβολής τη δεύτερη υποπερίοδο είναι μικρότεροι σε σύ-
γκριση με την πρώτη υποπερίοδο και μάλιστα σε 11 από αυτά (Δανία, 
Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Ουγγαρία, Ολλανδία, Πολω-
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νία, Σλοβενία και Σουηδία) είναι αρνητικοί. Παρατηρείται, επομένως, 
ότι τη συνολική περίοδο 2009-2016 υπάρχει μία τάση, στα περισσότε-
ρα κράτη-μέλη, αύξησης των εσόδων από τους ΕΦΚ στα καπνικά προ-
ϊόντα, καθώς 21 κράτη-μέλη παρουσιάζουν θετικούς μέσους ετήσιους 
ρυθμούς μεταβολής των εσόδων, η οποία όμως φαίνεται να εξασθε-
νεί, καθώς 18 κράτη-μέλη παρουσιάζουν μειωμένους μέσους ρυθμούς 
μεταβολής των εσόδων την τετραετία 2013-2016 σε σύγκριση με την 
τετραετία 2009-2012.

Έσοδα από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά στην ΕE

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται τα έσοδα από τους ΕΦΚ στα αλκο-
ολούχα ποτά στα κράτη-μέλη της ΕΕ την περίοδο 2008-2016 με βάση 
τα στοιχεία που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή268. Τα έσο-
δα από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά διαφέρουν σημαντικά μεταξύ 
των κρατών-μελών της ΕΕ. Για παράδειγμα, το Ην. Βασίλειο εισπράτ-
τει €12,8 δις, ενώ η Μάλτα €17,9 εκατ., το 2016. Στο Διάγραμμα Β.2 
παρουσιάζονται τα έσοδα των κρατών-μελών της ΕΕ από τους ΕΦΚ 
στα αλκοολούχα ποτά σε εκατ. ευρώ, για τα έτη 2008 και 2016269. Το 
κοινό στοιχείο μεταξύ των περισσότερων κρατών-μελών είναι η τάση 
αύξησης των εσόδων από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά. Το 2016, 
σε σύγκριση με το 2008, τα έσοδα μειώνονται μόνο σε πέντε κράτη- 
μέλη: Γερμανία, Ισπανία, Ουγγαρία, Λιθουανία και Ρουμανία. Τα πέ-
ντε αυτά κράτη-μέλη είναι και τα μόνα στα οποία παρατηρούνται αρ-
νητικοί μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής των εσόδων για το διάστημα 
2009-2016. 

Στην πλειονότητα των κρατών-μελών οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβο-
λής των εσόδων για το διάστημα 2009-2016 ήταν θετικοί. Ενδιαφέρον 
(όπως αναλύθηκε στην ενότητα 4.3.2) παρουσιάζει η σύγκριση των μέ-
σων ετήσιων ρυθμών μεταβολής των υποπεριόδων 2009-2012 και 2013-

268  European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, “Excise duty 
tables: Tax receipts – Alcoholic beverages”, July 2017.
269  Για την Ολλανδία, τη Δανία και τη Σουηδία παρουσιάζονται τα έσοδα του 2015, για 
την Κροατία τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν την περίοδο 2013-2016.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.2
Έσοδα από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά σε εκατ. ευρώ, στην ΕΕ
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Πηγή: European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union, “Excise duty tables: 
Tax receipts – Alcoholic beverages”, 2017.

Σημείωση: * Τα έσοδα αφορούν το 2015 και το 2008. ** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα έσοδα για το 
2008.

2016270. Μόνο σε δύο κράτη-μέλη, τη Γερμανία και τη Ρουμανία, οι μέσοι  
ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής των εσόδων είναι αρνητικοί και τις δύο υπο-
περιόδους. Επίσης, μόνο στη Φινλανδία παρατηρείται αρνητικός ρυθμός 
μεταβολής των εσόδων τη δεύτερη υποπερίοδο, ενώ την πρώτη υπο-
περίοδο είναι θετικός. Στην πλειονότητά τους τα κράτη-μέλη παρουσι-
άζουν αυξημένους μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής τη δεύτερη 
υποπερίοδο σε σύγκριση με την πρώτη. Οκτώ κράτη-μέλη, η Ιρλανδία, η 
Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πορτογαλία και 
η Σλοβακία, παρουσιάζουν θετικούς μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβο-
λής των εσόδων τη δεύτερη υποπερίοδο, ενώ την πρώτη υποπερίοδο εί-
ναι αρνητικοί. Οκτώ ακόμα κράτη-μέλη, το Βέλγιο, η Εσθονία, η Γαλλία, 
η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Αυστρία, παρου-

270  Για την Ολλανδία, τη Δανία και τη Σουηδία η δεύτερη υποπερίοδος αφορά το διά-
στημα 2013-2015, ενώ η Κροατία δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση καθώς τα διαθέσιμα 
στοιχεία αφορούν τα έτη 2013-2016.
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σιάζουν θετικούς μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής και τις δύο υπο-
περιόδους, αλλά οι ρυθμοί μεταβολής τη δεύτερη υποπερίοδο είναι με-
γαλύτεροι από αυτούς της πρώτης. Τέλος, οκτώ κράτη-μέλη (Βουλγα-
ρία, Τσεχία, Δανία, Ελλάδα, Πολωνία, Σλοβενία, Σουηδία και Ην. Βασί-
λειο) παρουσιάζουν θετικούς ρυθμούς μεταβολής και τις δύο υποπερι-
όδους, αλλά οι ρυθμοί μεταβολής τη δεύτερη υποπερίοδο είναι μικρό-
τεροι από τους αντίστοιχους της πρώτης. Παρατηρείται, επομένως, ότι 
κατά την υπό εξέταση περίοδο (2008-2016) υπάρχει μία τάση αύξησης 
των εσόδων από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά, καθώς 23 από τα 28 
κράτη-μέλη παρουσιάζουν θετικούς μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβο-
λής, η οποία φαίνεται να γίνεται εντονότερη τα τελευταία χρόνια, καθώς 
16 από τα 27 υπό εξέταση κράτη-μέλη παρουσιάζουν θετικούς και αυξη-
μένους μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής την περίοδο 2013-2016 σε 
σύγκριση με την περίοδο 2009-2012.

Συμπεράσματα

Στην πλειονότητά τους τα κράτη-μέλη παρουσιάζουν αύξηση των εσό-
δων από τους ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα την περίοδο 2009-2016, αλλά 
η τάση αυτή φαίνεται να εξασθενεί καθώς τα περισσότερα κράτη-μέλη 
παρουσιάζουν μειωμένους μέσους ρυθμούς μεταβολής των εσόδων την 
τετραετία 2013-2016 σε σύγκριση με την τετραετία 2009-2012. Σε ό,τι 
αφορά τα έσοδα από τους ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά, στα περισσότε-
ρα κράτη-μέλη υπάρχει επίσης μία τάση αύξησης των εσόδων, την περί-
οδο 2009-2016, η οποία όμως φαίνεται να γίνεται εντονότερη τα τελευ-
ταία χρόνια, καθώς τα περισσότερα κράτη-μέλη παρουσιάζουν θετικούς 
και αυξημένους μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής των εσόδων την 
περίοδο 2013-2016 σε σύγκριση με την περίοδο 2009-2012.
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ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5.2 ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6,  
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

1.    Εισαγωγή στα οικονομικά του εθισμού –  
Θεωρία και εφαρμογή

Η σημασία της διατύπωσης κατάλληλων θεωρητικών υποδειγμάτων 
αναφορικά με τη ζήτηση καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών 
και, στη συνέχεια, της διεξαγωγής ελέγχων της εγκυρότητάς τους μέσα 
από τις συνδεόμενες εμπειρικές εφαρμογές έγκειται στους δύο βασι-
κούς λόγους που καθιστούν για τις κυβερνήσεις τα προϊόντα αυτά ιδι-
αίτερα σημαντικά ως αγαθά. Ο πρώτος συνδέεται με τις απορρέουσες 
από την κατανάλωση επιδράσεις στην υγεία, ενώ ο δεύτερος αφορά τις 
προκύπτουσες εξελίξεις αναφορικά με τα φορολογικά έσοδα, αφού οι 
συγκεκριμένες ευρείες κατηγορίες προϊόντων υπόκεινται σε ΕΦΚ. Με 
άλλα λόγια, η αξιολόγηση των πολιτικών για την προστασία της υγείας, 
μέσω μέτρων γενικής πολιτικής (π.χ. περιορισμοί στη χρήση και απαγό-
ρευση διαφήμισης) ή/και των φορολογικών μέτρων για τα καπνικά προ-
ϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά, πρέπει να υποστηρίζεται από την εφαρ-
μογή ορθώς διατυπωμένων οικονομικών υποδειγμάτων και τα παρεχό-
μενα στοιχεία από τα αποτελέσματα των εμπειρικών εφαρμογών. 

Πίσω από τη διαμόρφωση της καταναλωτικής ζήτησης για καπνικά 
προϊόντα και αλκοολούχα ποτά, όπως άλλωστε και για όλα τα λοιπά 
καταναλωτικά αγαθά, βρίσκεται η οικονομική θεωρία σύμφωνα με την 
οποία τα άτομα διαμορφώνουν τη ζήτηση για τα αγαθά με στόχο τη με-
γιστοποίηση της χρησιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές, το εισό-
δημα και άλλους παράγοντες (Chaloupka et al., 2012a). Η ανάλυση της 
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καταναλωτικής συμπεριφοράς και του επιπέδου της ζήτησης αποτελεί 
ένα πολύ σημαντικό τμήμα της οικονομικής επιστήμης. Σύμφωνα με την 
οικονομική θεωρία της καταναλωτικής συμπεριφοράς, οι καταναλωτές 
επιλέγουν το επίπεδο κατανάλωσης για διαφορετικά αγαθά, λαμβάνο-
ντας υπόψη ότι η κατανάλωση ενός αγαθού συνεπάγεται την ‘παραίτη-
ση’ από την κατανάλωση ενός άλλου. Με δεδομένες τις τιμές των διαθέ-
σιμων αγαθών (και υπηρεσιών), οι καταναλωτές αποφασίζουν για τις πο-
σότητες που θα καταναλώσουν με στόχο τη μεγιστοποίηση της χρησι-
μότητας από τα αγαθά αυτά, υπό τον περιορισμό που επιβάλλεται από 
το επίπεδο του εισοδήματός τους.271 Κατά συνέπεια, οι βασικοί παράγο-
ντες που αναμένεται να επηρεάζουν τη ζήτηση κάθε αγαθού είναι η ιδία 
τιμή, οι τιμές άλλων αγαθών και το εισόδημα (Godfrey, 1989).

Εντούτοις, η ζήτηση για τα εν λόγω αγαθά διαφοροποιείται σημα-
ντικά από τη γενική θεωρία ζήτησης των λοιπών ‘κοινών’ προϊόντων. 
Ήδη ο Marshall (1920) είχε επισημάνει ότι, είτε ένα αγαθό εναρμονίζε-
ται με τον νόμο της φθίνουσας ή της αυξανόμενης απόδοσης, η αύξη-
ση της κατανάλωσής του που οφείλεται σε μια πτώση της τιμής είναι 
σταδιακή, και επιπλέον οι συνήθειες που διαμορφώνονται κάποια στιγ-
μή ως προς τη χρήση του, όταν η τιμή του είναι χαμηλή, δεν εγκαταλεί-
πονται γρήγορα, όταν η τιμή του ανεβαίνει ξανά. Γενικά, το σημείο δια-
φοροποίησης αφορά το καίριο στοιχείο της επίδρασης της συνήθειας 
στην κατανάλωση, ή αλλιώς του εθισμού, που προκαλείται δια χρονικά 
από την κατανάλωση των αγαθών αυτών, τουλάχιστον σε κάποιο βαθ-
μό ανάλογα και με το προϊόν. Τα θεωρητικά οικονομικά υποδείγματα 
στο παρελθόν είτε αγνοούσαν την εθιστική φύση συγκεκριμένων αγα-
θών (όπως των τσιγάρων) στην ανάλυση της ζήτησης, είτε θεωρού-
σαν τις συνδεόμενες συμπεριφορές (όπως το κάπνισμα) μη ορθολογι-
κές και, συνεπώς, παρέμεναν εκτός της ανάλυσης του βασικού πλαισί-
ου των οικονομικών για την ορθολογική μεγιστοποίηση της χρησιμότη-
τας υπό συνθήκες (Chaloupka and Warner, 2000). Για παράδειγμα, γι-

271  Σημειώνεται ότι η οικονομική θεωρία οδηγεί σε κάποια στοιχεία/αποτελέσματα ανα-
φορικά με ορισμένα χαρακτηριστικά των συναρτήσεων, όπως η αθροιστική συνθήκη (το 
άθροισμα των δαπανών που προσδιορίζονται από όλες τις επιμέρους συναρτήσεις ζήτη-
σης πρέπει να ισούται με τον εισοδηματικό περιορισμό), η ομοιογένεια, η συμμετρία και 
το πρόσημο των συντελεστών.
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νόταν συχνά η υπόθεση ότι υψηλότερες τιμές για εθιστικά αγαθά δεν 
οδηγούν σε μείωση της κατανάλωσης, και συνεπώς δεν ακολουθούνται 
οι βασικοί νόμοι της ζήτησης (Chaloupka et al., 2012a, Chaloupka et 
al., 2012b). Η αναγκαιότητα να λαμβάνεται υπόψη το κεντρικό αυτό χα-
ρακτηριστικό της κατανάλωσης καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων 
ποτών (μεταξύ άλλων αγαθών που επίσης προκαλούν εθισμό), μέσα 
στο πλαίσιο της θεωρίας της καταναλωτικής ζήτησης, οδήγησε στη δι-
αφορετική θεώρηση των περιπτώσεων και την εξέλιξη διαφοροποιού-
μενων θεωρητικών υποδειγμάτων. Βασικό ρόλο σε αυτά κατέχει η ποι-
κιλότροπη μεταχείριση των προτιμήσεων (π.χ. σταθερές ή όχι) και των 
καταναλωτικών αποφάσεων (π.χ. συνεπείς ή όχι) στον χρόνο. Με άλλα 
λόγια, ενώ για τα περισσότερα προϊόντα οι καταναλωτικές αποφάσεις 
σε μια δεδομένη χρονική στιγμή είναι ανεξάρτητες από τις παρελθού-
σες, για τα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά οι καταναλωτι-
κές αποφάσεις σε μια δεδομένη χρονική στιγμή συνδέονται και εξαρ-
τώνται από τις παρελθούσες αποφάσεις, εφόσον τα αγαθά είναι εθιστι-
κά. Με άλλα λόγια, ένας καταναλωτής που είναι εθισμένος σε ένα συ-
γκεκριμένο αγαθό, πρέπει εξ ορισμού να το έχει καταναλώσει και στο 
παρελθόν και θα ζητάει ίδιες ή μεγαλύτερες ποσότητες, ώστε να δια-
τηρεί τον εθισμό. Με την έννοια αυτή, εάν μειώσει ή διακόψει τη χρή-
ση, θα αντιμετωπίσει ένα σημαντικό κόστος προσαρμογής (Chaloupka 
et al., 2012a). 

Η αναγκαιότητα για την ανάλυση της επίδρασης του εθισμού στη 
ζήτηση οδήγησε διαχρονικά στην οικονομική ανάλυση του εθισμού 
(economics of addiction), στη βάση μιας συγκεκριμένης κατηγορίας 
υποδειγμάτων, με στόχο να λαμβάνονται υπόψη οι ξεχωριστές διαστά-
σεις της κατανάλωσης εθιστικών αγαθών. Το βασικό στοιχείο της οικο-
νομικής ανάλυσης του εθισμού είναι ότι η κατανάλωση ενός αγαθού θε-
ωρείται εθιστική, όταν μια αύξηση της παρελθούσας κατανάλωσης οδη-
γεί στην αύξηση της τρέχουσας. Η πλειονότητα των αναλύσεων της εθι-
στικής ζήτησης εστιάζουν σε βλαβερές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων 
των καπνικών προϊόντων, των αλκοολούχων ποτών και των παράνομων 
ναρκωτικών ουσιών, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και η ανάλυση ‘θετι-
κών’ εθισμών (π.χ. άθληση, μουσική, θρησκεία κλπ., βλέπε Chaloupka 
et al., 2012a). Τα υποκείμενα υποδείγματα ξεκάθαρα υποδηλώνουν ότι 
ο εθισμός έχει σημαντικές επιπτώσεις ως προς την επίδραση της τιμής 



470

Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα…

και άλλων μεγεθών που επιλέγονται ως μεταβλητές για την ερμηνεία της 
ζήτησης καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών, ναρκωτικών και άλ-
λων εθιστικών ουσιών. 

Η διατύπωση χρήσιμων και κατάλληλων θεωρητικών υποδειγμάτων, 
σε ένα πρώτο στάδιο, για τη μοντελοποίηση της καταναλωτικής συμπε-
ριφοράς εθιστικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τους εισοδηματι-
κούς περιορισμούς, είναι η βασική αρχή για την ερμηνεία της ζήτησης. 
Η ειδική φύση των εθιστικών προϊόντων υπαγορεύει επιπλέον την επι-
λογή εξειδικευμένων συναρτήσεων ζήτησης (μεμονωμένων ή συστη-
μάτων ζήτησης272), ή ακόμα και τη διατύπωση επιμέρους συναρτήσε-
ων για κάθε υποκατηγορία προϊόντος273 (ώστε να λαμβάνονται υπόψη 
ειδικοί παράγοντες, όπως επιπρόσθετοι περιορισμοί και μέτρα πολιτι-
κής). Στη συνέχεια απαιτείται η σύνδεση της θεωρίας με την εμπειρική 

272  Ανάλογα με την περίπτωση, μια συνάρτηση ζήτησης εκτιμάται μεμονωμένα ή ως 
τμήμα ενός συνολικού συστήματος ζήτησης. Εναλλακτικά, μια εξίσωση μπορεί να εν-
σωματώνει τη ζήτηση για ένα αγαθό και όλα τα υπόλοιπα να συνοψίζονται σε μια μετα-
βλητή. Η επιλογή συνδέεται με μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα σε κάθε περίπτωση. 
Η μεμονωμένη συνάρτηση ζήτησης, για παράδειγμα, επιτρέπει τη διερεύνηση πιθανών 
σχέσεων υποκατάστασης μεταξύ των διαφορετικών ειδών προϊόντων μιας κατηγορίας, 
την ενσωμάτωση ιδιοσυγκρασιακών χαρακτηριστικών, ενώ δεν αντιμετωπίζεται το πρα-
κτικό πρόβλημα της ανάγκης εκτίμησης όλων των συναρτήσεων ζήτησης. Βέβαια, δεν 
εξασφαλίζει το ‘αθροιστικό’ κριτήριο, δηλαδή ότι η δαπάνη για όλα τα αγαθά αθροίζει 
στο ύψος του εισοδήματος. Στα στατικά υποδείγματα μεμονωμένης ζήτησης προβλη-
ματισμό μπορεί να δημιουργεί η υπόθεση διαχρονικά σταθερών προτιμήσεων. Τα συ-
στήματα ζήτησης, που επιτρέπουν και τη διερεύνηση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των 
αγαθών, θεωρούνται ως μια πιο συνολική ανάλυση, στη βάση της θεωρίας της χρησιμό-
τητας του καταναλωτή, όπου η μεγιστοποίηση προϋποθέτει ορθολογικές επιλογές, ενώ 
είναι συμβατά με τις ιδιότητες της ‘αθροιστικής ζήτησης’, της συμμετρίας κλπ. Δεν είναι 
βέβαια εύκολα διαχειρίσιμα, και βρίσκουν εφαρμογή κυρίως στις περιπτώσεις εξέτασης 
ευρύτερων κατηγοριών προϊόντων (Godfrey, 1989). Επίσης, ο συνδυασμός κάποιων χα-
ρακτηριστικών και των δύο προσεγγίσεων οδηγεί στην προσέγγιση των υποσυστημάτων 
των συναρτήσεων ζήτησης. 
273  Προβληματισμό δημιουργεί, για παράδειγμα, η ερμηνεία αποτελεσμάτων που αφο-
ρούν συνολικές κατηγορίες προϊόντων, δεδομένου ότι τα επιμέρους προϊόντα διαφορο-
ποιούνται συχνά σε μεγάλο βαθμό (Godfrey, 1989). Βλέπε σχετικά και την κριτική που 
άσκησε στο σχόλιό του ο Walsh (1982) στην εργασία του McGuinness (1980) για τα αλ-
κοολούχα ποτά στο Ην. Βασίλειο, εξαιτίας της θεώρησης του συνόλου και όχι επιμέρους 
κατηγοριών των αλκοολούχων ποτών. Αναφέρονται και οι συνθήκες, οι οποίες θα πρέπει 
να δίδονται, σύμφωνα με τη θεωρία της ζήτησης, ώστε να επιτρέπεται η ομαδοποίηση 
αγαθών σε μια κατηγορία και η εξέταση της συνολικής τους ζήτησης.
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εφαρμογή, μέσω της διαμόρφωσης και επιλογής κατάλληλων (με τις 
σωστές ιδιότητες) και διαχειρίσιμων συναρτησιακών μορφών, οι οποίες  
μπορούν να αποδώσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των υπό εξέταση 
εθιστικών προϊόντων, όντας συμβατές με τις υποθέσεις στις οποίες βα-
σίζεται η σχετιζόμενη θεωρία.274 Στην περίπτωση των εθιστικών προϊ-
όντων, η σύνδεση αυτή μπορεί να μεταφράζεται, για παράδειγμα, ως 
θεώρηση υποδειγμάτων με ενσωματωμένη τη διαδικασία τμηματικής 
προσαρμογής (partial adjustment) ή τη διαμόρφωση συνήθειας με εν-
σωμάτωση υστερήσεων στις προς εκτίμηση εμπειρικές συναρτήσεις. 
Μπορεί επίσης να μεταφράζεται ως θεώρηση ύπαρξης ορθολογισμού 
στις καταναλωτικές αποφάσεις με ενσωμάτωση προηγήσεων στις 
προς εκτίμηση εξισώσεις. Η εμπειρική εκτίμηση ως επόμενο στάδιο με 
τη χρήση των κατάλληλων στατιστικών στοιχείων καθιστά εφικτή, σε 
ένα γενικό πλαίσιο, την εμπειρική διερεύνηση της ισχύος των θεωρητι-
κών υποδειγμάτων, καθώς και της καταλληλότητας των επιλεγόμενων 
προς εκτίμηση συναρτήσεων. Είναι σαφές ότι τα τρία αυτά στάδια δεν 
είναι ανεξάρτητα, αλλά αλληλένδετα, κυρίως ως προς τη χρησιμότητα, 
την εφαρμοσιμότητα και τη χρήση της εμπειρίας για την ενσωμάτωση 
–σε οποιοδήποτε στάδιο– των πιθανών δυναμικών επιδράσεων και δια-
χρονικών εξελίξεων. 

Το εύρος της σχετικής θεωρητικής βιβλιογραφίας αποδεικνύει ότι 
δια χρονικά έχει διατυπωθεί πληθώρα προσεγγίσεων για τη ζήτηση εθι-
στικών προϊόντων. Στην πλειονότητα αυτών έχει ασκηθεί και κάποιο εί-
δος κριτικής, σε εξάρτηση από τις υποκείμενες υποθέσεις, προκαλώ-
ντας ευρεία συζήτηση (βλέπε Godfrey, 1986), ενώ έχουν επέλθει και ση-
μαντικές εξελίξεις ως προς τη μετάβαση από τα θεωρητικά υποδείγμα-
τα στις κατάλληλες συναρτησιακές μορφές με στόχο την εμπειρική διε-
ρεύνηση. Μεγάλο είναι, παράλληλα, και το εύρος των εμπειρικών εφαρ-
μογών αναφορικά με τη ζήτηση καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων 
ποτών, για όλους τους λόγους που έχουν προαναφερθεί. 

Σε κάθε περίπτωση αποδεικνύεται, στη βάση της υφιστάμενης σχετι-
κής θεωρίας και εμπειρίας, ότι οι βασικοί νόμοι των οικονομικών της ζή-
τησης βρίσκουν εφαρμογή και στα εθιστικά προϊόντα (Chaloupka et al., 

274  Βλέπε και υποσημείωση 271.
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2012a). Επίσης, όλο το θεωρητικό υπόβαθρο, σε συνδυασμό με τα απο-
τελέσματα των συνδεόμενων εκτιμήσεων στη βιβλιογραφία, έχουν συμ-
βάλει διαχρονικά στην καλύτερη κατανόηση της επίδρασης των μεταβο-
λών των τιμών, της παρελθούσας κατανάλωσης, αλλά και των μέτρων 
πολιτικής στη ζήτηση εθιστικών προϊόντων. Προσφέροντας γνώση ανα-
φορικά με τις επιδράσεις στην ευημερία των πολιτών, βοηθούν στην κα-
λύτερη αξιολόγηση δράσεων για τη διάδοση της αναγκαίας πληροφό-
ρησης ως προς τις πιθανές επιπτώσεις από την κατανάλωση εθιστικών 
αγαθών.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία αλλά και την ευρύτητα που χαρα-
κτηρίζει τη θεματολογία της οικονομικής θεωρίας του εθισμού, η παρού-
σα επιπρόσθετη ενότητα αποσκοπεί στο να παρέχει ένα γενικό –και σα-
φώς όχι εξαντλητικό– υπόβαθρο από το οποίο απορρέουν οι θεωρητι-
κές έννοιες και με το οποίο συνδέονται άμεσα οι μεθοδολογικές επιλο-
γές της παρούσας μελέτης για τον υπολογισμό των ελαστικοτήτων ζή-
τησης ως προς τις τιμές και το εισόδημα για τα καπνικά προϊόντα και τα 
αλκοολούχα ποτά. Με άλλα λόγια, η ενότητα αυτή ενσωματώνεται για 
λόγους πληρότητας, ώστε να καθίσταται σαφές το υφιστάμενο γενικό 
υπόβαθρο πίσω από τους ορισμούς των ελαστικοτήτων και τις συναρτη-
σιακές μορφές που επιλέγονται και τις εκτιμήσεις που διεξάγονται. Το-
νίζεται δε ότι δεν αποτελεί προσπάθεια κάλυψης της σχετικής θεωρίας, 
αφού η παρούσα μελέτη δεν στοχεύει στην ενδελεχή ενασχόληση με τα 
οικονομικά του εθισμού ή τη λεπτομερή ανάλυση των χαρακτηριστικών 
της ζήτησης για τα εν λόγω υπό εξέταση αγαθά.

2.    Θεωρίες της εθιστικής ζήτησης και ορθολογική 
συμπεριφορά

Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση υποδειγμάτων για την κατανάλωση 
καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών, με έμφαση στην ικανότη-
τα των υφιστάμενων οικονομικών θεωριών να καλύψουν τα ειδικά χαρα-
κτηριστικά των προϊόντων αυτών, παρουσιάζεται από την Godfrey (1989) 
(βλέπε και Godfrey, 1986). Πιο ειδικά, και σύμφωνα με τους Chaloupka 
et al. (2012a), διαχρονικά εξελίχθηκαν θεωρίες για την ανάλυση της εθι-
στικής συμπεριφοράς στη ζήτηση, οι οποίες μπορούν να διαχωριστούν 
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σε τρεις βασικές προσεγγίσεις, ανάλογα με τον βαθμό του ορθολογι-
σμού των ατόμων. 

Η πρώτη αφορά την ατελώς ορθολογική συμπεριφορά, όπου οι προτι-
μήσεις των καταναλωτών δεν είναι συνεπείς στον χρόνο. Μια τέτοια συ-
μπεριφορά μπορεί να συνεπάγεται, για παράδειγμα, ότι τα άτομα έχουν 
δύο ανταγωνιστικές κατηγορίες προτιμήσεων: η μία είναι για καλή υγεία 
και μακροζωία, η άλλη για την ικανοποίηση από τη χρήση του εθιστι-
κού προϊόντος. Τείνει να οδηγεί τα άτομα σε διαφορετικές καταναλωτι-
κές αποφάσεις ανάλογα με την ηλικία, καθώς και στην αλλαγή προτιμή-
σεων. Η δεύτερη αφορά τη μυωπική συμπεριφορά, με κεντρική την υπό-
θεση ότι τα άτομα γνωρίζουν ότι η τρέχουσα χρήση εθιστικών προϊό-
ντων βασίζεται στην παρελθούσα χρήση, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις 
δια χρονικές αλληλεπιδράσεις εξαιτίας του εθισμού. Η τρίτη προσέγγιση 
αντιμετωπίζει τον εθισμό ως μια συνολικά ορθολογική συμπεριφορά, η 
οποία εκτός από την παρελθούσα κατανάλωση λαμβάνει υπόψη και τις 
μελλοντικές επιπτώσεις του εθισμού. 

Και οι Grossman et al. (1998) παρέχουν μια ενδιαφέρουσα διαχρονική 
επισκόπηση των οικονομικών υποδειγμάτων της εθιστικής συμπεριφο-
ράς, με έμφαση στα υποδείγματα μυωπικού και ορθολογικού εθισμού, 
ενώ προσφέρουν και μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση σχετικών εμπειρι-
κών ευρημάτων. Οι συγγραφείς τονίζουν τη σημασία που αποκτά το θε-
ωρητικό υπόβαθρο των οικονομικών του εθισμού, αλλά και γενικότερα η 
ενασχόληση με την κατηγορία των εθιστικών αγαθών και εξαιτίας του ότι 
οι αρχές επιβάλλουν ένα καθεστώς ρύθμισης σε αυτά (ανάλογα με το 
προϊόν), η οποία μεταβάλλει τις τιμές. Ως αποτέλεσμα, είναι αναγκαία η 
(θεωρητική και εμπειρική) διερεύνηση της αντίδρασης της ζήτησης στις 
μεταβολές των τιμών, π.χ. για τον προσδιορισμό της φορολογικής πολι-
τικής. 

2.1.  Ατελώς ορθολογική συμπεριφορά

Σύμφωνα με τους Chaloupka et al. (2012a) και Chaloupka and Warner 
(2000), τα παλαιότερα οικονομικά υποδείγματα ζήτησης υποθέτουν γε-
νικά σταθερές αλλά ασυνεπείς βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες προτι-
μήσεις. Ο Strotz (1955-1956) διατύπωσε ένα τυπικό υπόδειγμα, περιγρά-
φοντας την υπό συνθήκη διαδικασία μεγιστοποίησης ως μια διαδικασία, 
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όπου το άτομο επιλέγει μια πορεία για τη μελλοντική του κατανάλωση, 
η οποία μεγιστοποιεί την τρέχουσα χρησιμότητα. Στη διάρκεια της ζωής 
του το άτομο, εντούτοις, μεταβάλλει αυτό το σχέδιο, παρά το ότι επα-
ληθεύονται οι αρχικές του προσδοκίες ως προς τις μελλοντικές επιθυ-
μίες και τα μέσα που διαθέτει, ώστε να καταναλώνει αγαθά. Η εν λόγω 
ασυνέπεια μεταξύ τρεχουσών και μελλοντικών προτιμήσεων προκύπτει 
μέσα από τη χρήση μιας μη εκθετικής συνάρτησης προεξόφλησης. Ο 
Winston (1980) διατύπωσε ένα τυπικό υπόδειγμα για την καταναλωτική 
συμπεριφορά ή αλλιώς τη σχέση μεταξύ καταναλωτή και εθιστικού αγα-
θού, όπου οι μελλοντικές αποφάσεις του καταναλωτή επηρεάζονται από 
την τρέχουσα κατανάλωση, και ο έλεγχος της καταναλωτικής συμπε-
ριφοράς είναι δύσκολος, και περιλαμβάνει προσωπική σύγκρουση και 
ασυνέπεια. Μέσα από αυτή τη συμπεριφορά δημιουργούνται ‘αντι-αγο-
ρές’,275 ως εταιρείες και θεσμοί που πληρώνονται από τους καταναλωτές 
για να τους βοηθούν να σταματήσουν την κατανάλωση εθιστικών προϊ-
όντων. Αργότερα εξελίχθηκαν υποδείγματα, σύμφωνα με τα οποία ένα 
άτομο μπορεί να συμπεριφέρεται αφελώς ακόμα και με τη χρήση μιας 
εκθετικής συνάρτησης προεξόφλησης, ή ένα άτομο μπορεί να συμπε-
ριφέρεται σε κάθε χρονική στιγμή ταυτόχρονα με χαρακτηριστικά προ-
νοητικής αλλά και μυωπικής συμπεριφοράς, όπου τα δύο συγκρούονται 
συνεχώς.

2.2.  Μυωπική συμπεριφορά

Η αφελής συμπεριφορά αποτελεί τη βάση για πολλά από τα μυω-
πικά υποδείγματα εθιστικής συμπεριφοράς (βλέπε και Chaloupka and 
Warner, 2000). Η αφέλεια συνίσταται κυρίως στην έλλειψη διασύνδεσης 
μεταξύ της τρέχουσας και της μελλοντικής κατανάλωσης, ενώ ισχύει η 
διασύνδεση μεταξύ της τρέχουσας και της παρελθούσας. Οι Chaloupka 
et al. (2012a) παρέχουν εκτεταμένες αναφορές στη βιβλιογραφία των 
σχετικών θεωρητικών υποδειγμάτων, τα οποία ενσωματώνουν στην ανά-
λυση της ζήτησης τα ως άνω χαρακτηριστικά της καταναλωτικής συμπε-
ριφοράς. Σύμφωνα με ορισμένα από αυτά τα υποδείγματα, οι προτιμή-
σεις επιτρέπεται να μεταβάλλονται διαχρονικά, είτε ανταποκρινόμενες 

275  Αναφέρεται από τον συγγραφέα ως “… ‘anti-market’ selling consumption avoidance ...”. 
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στην παρελθούσα κατανάλωση είτε σε άλλους παράγοντες, όπως η δια-
φήμιση και οι τιμές. Σε άλλα υποδείγματα, οι προτιμήσεις θεωρείται ότι 
παραμένουν σταθερές. Οι συγγραφείς αναφέρονται στα παλαιότερα θε-
ωρητικά υποδείγματα ζήτησης στο πλαίσιο του μυωπικού εθισμού, τα 
λεγόμενα υποδείγματα μη αναστρέψιμης ζήτησης, αλλά και στις σχετι-
κές συνεπαγωγές για τις ελαστικότητες, καθώς και στα αποτελέσματα 
των πρώτων σχετικών εμπειρικών εφαρμογών.276 

Διαχρονικά, μεγαλύτερο ενδιαφέρον αποδίδεται στη σημασία της 
μεταβολής των προτιμήσεων στον χρόνο για την κατανόηση της εθι-
στικής καταναλωτικής συμπεριφοράς, μέσω της διατύπωσης υποδειγ-
μάτων δια μόρφωσης συνήθειας, στα οποία το τρέχον επίπεδο της ζή-
τησης εξαρτάται από τις παρελθούσες αποφάσεις για τη ζήτηση, και 
συνεπώς θεωρείται ότι αντανακλούν μυωπική συμπεριφορά. Σημαντι-
κό τμήμα της σχετικής βιβλιογραφίας συνδέεται με την πρωτοποριακή 
ανάλυση των Houthakker and Taylor (1966) για την καταναλωτική ζήτη-
ση στις ΗΠΑ, ενώ ακολούθησαν και μετέπειτα εκδοχές του υποδείγμα-
τός τους, καθώς και σημαντικές εφαρμογές για την ανάλυση της ζήτη-
σης καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών. Σύμφωνα με αυτά τα 
υποδείγματα,277 γίνεται η υπόθεση (αρχικά για τα διαρκή καταναλωτικά 
αγαθά) ότι η τρέχουσα ζήτηση του ατόμου (π.χ. για ρουχισμό) εξαρτά-
ται όχι μόνο από το εισόδημα (και την ιδία τιμή), αλλά και από το από-
θεμα (stock) που κατέχει. Στην περίπτωση ενός διαρκούς καταναλωτι-
κού αγαθού, θεωρείται ότι, όσο μεγαλύτερο το απόθεμα, τόσο χαμη-
λότερη θα είναι η ζήτηση στην τρέχουσα περίοδο (αρνητικό πρόσημο). 
Σύμφωνα με τους Houthakker and Taylor (1966), η υπόθεση αυτή μπο-
ρεί, εκτός από τη συμπεριφορά προσαρμογής της ζήτησης ως προς το 
απόθεμα, να αντιπροσωπεύει και τη διαμόρφωση συνήθειας. Στο παρά-
δειγμα ενός προϊόντος, του οποίου οι καταναλωτές δεν διατηρούν υπο-

276  Σημειώνεται ότι τα υποδείγματα διαχρονικά έχουν εμπλουτιστεί και ενσωματώνουν 
πλέον και σημαντικές επεκτάσεις, όπως το ζήτημα της πιθανής ασυμμετρίας ως προς το 
εισόδημα και τις τιμές.
277  Σημειώνεται ότι η μαθηματική διατύπωση των εφαρμογών αυτών, που αφορούσε βα-
σικά διαρκή καταναλωτικά αγαθά, με προεκτάσεις και για τα εθιστικά αγαθά, αποτέλεσε 
τη βάση για τις περισσότερες από τις εμπειρικές εφαρμογές των μυωπικών υποδειγ-
μάτων εθισμού που ακολούθησαν. Βλέπε τους Chaloupka et al. (2012a) και για σχετικά 
αποτελέσματα εμπειρικών εφαρμογών από τη βιβλιογραφία. 
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χρεωτικά φυσικό απόθεμα, όπως τα καπνικά προϊόντα, μπορεί να θεω-
ρηθεί ότι έχει συσσωρευτεί ένα ψυχολογικό απόθεμα καπνιστικής συνή-
θειας. Η ζήτηση καπνικών προϊόντων δεν θα προσαρμόζεται στιγμιαία  
στις μεταβολές του εισοδήματος ή των τιμών και η τρέχουσα κατανά-
λωση θα εξαρτάται από την κατανάλωση του παρελθόντος. Κατά συ-
νέπεια, η τρέχουσα κατανάλωση θα εξαρτάται από αυτό το απόθεμα, 
όπου, όσο πιο υψηλή υπήρξε η κατανάλωση στο παρελθόν, τόσο υψη-
λότερη θα είναι και η τρέχουσα (θετικό πρόσημο). Με άλλα λόγια, για 
αγαθά όπως τα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά, ένα δόκιμο 
μέσο μέτρησης του αποθέματος μπορεί να θεωρηθεί ότι μετράει τη συ-
νήθεια, με την πρόβλεψη να είναι ότι, όσο περισσότερο κάπνισε και ήπιε 
ο καταναλωτής στο παρελθόν, τόσο περισσότερο θα επιθυμεί να καπνί-
σει και να πιει στο παρόν. Σε αυτή τη λογική, η παρελθούσα κατανάλω-
ση επιδρά στην τρέχουσα μέσω ενός συσσωρευμένου αποθέματος πα-
ρελθούσας κατανάλωσης. 

Πιο αναλυτικά, οι συγγραφείς ξεκινούν από την ακόλουθη σχέση ζή-
τησης (για ρουχισμό): 

 q(t) = βs(t) + γx(t),  (1)

όπου q(t) είναι η ζήτηση κατά τη διάρκεια ενός πολύ σύντομου χρονικού 
διαστήματος μέσα στον χρόνο t, x( t ) το εισόδημα σε αυτό το χρονικό  
διάστημα και s(t) το απόθεμα (σε ρουχισμό) στον χρόνο t. Σύμφωνα 
με τη σχέση (1), η τρέχουσα ζήτηση του ατόμου (για ρουχισμό) δεν 
εξαρτάται μόνο από το εισόδημα, αλλά και από το απόθεμα. Οι συγ-
γραφείς στη συνέχεια δείχνουν ότι ο άμεσος υπολογισμός του ψυχο-
λογικού αποθέματος αυτού, δεν είναι αναγκαίος, αφού κάτω από ορι-
σμένες εύλογες υποθέσεις το απόθεμα δεν εμφανίζεται στην εξίσω-
ση παλινδρόμησης της ζητούμενης ποσότητας, η οποία ενσωματώνει 
μόνο παρατηρήσιμες ποσότητες. Αυτό προκύπτει στη βάση του επι-
χειρήματος ότι το απόθεμα διαχρονικά εξαντλείται ή αλλιώς ‘αποσβέ-
νεται’ με έναν δεδομένο συντελεστή δ, ο οποίος είναι αναλογικός ως 
προς το απόθεμα. Ειδικότερα, υποθέτοντας τη λογιστική ταυτότητα 
της μορφής

 Ṡ t ≡ qt – w(t),  (2)
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όπου Ṡ t είναι ο ρυθμός μεταβολής του αποθέματος στον χρόνο t, και ο 
όρος w(t) αντανακλά τη μέση ‘χρησιμοποίηση’ ή ‘απόσβεση’ του αποθέ-
ματος στον ίδιο χρόνο και ισχύει

 w(t) = δSt,  (3)

τότε ο ρυθμός απόσβεσης σε οποιαδήποτε περίοδο t είναι αναλογικός 
με το απόθεμα της περιόδου αυτής. Συνδυάζοντας τις ως άνω σχέσεις, 
λύνοντας, διαφορίζοντας ως προς τον χρόνο και με τις κατάλληλες αντι-
καταστάσεις στις εξισώσεις, προκύπτει μια συνάρτηση που ενσωματώ-
νει μόνο τις παρατηρήσιμες μεταβλητές των q και x, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των σχετικών υστερήσεων. 

Όπως δείχνουν και οι Green et al. (1981), οι οποίοι αναφέρονται σε 
υποδείγματα που ενσωματώνουν τη διαχρονική μεταβολή των προτι-
μήσεων, εάν από μια ανοικτή μορφή άνευ περιορισμών (unrestricted 
reduced form) του υποδείγματος των Houthakker and Taylor γίνει η με-
τάβαση σε μια περιορισμένη μορφή, υπό τη συνθήκη ότι όλοι οι συντελε-
στές των υστερήσεων, εκτός από την υστέρηση της ζήτησης, είναι ίσοι 
με μηδέν, προκύπτει το υπόδειγμα τμηματικής προσαρμογής.278 Το τε-
λευταίο βασίζεται στην υπόθεση ότι η προσαρμογή σε κάποιο επιθυμητό 
επίπεδο ή επίπεδο ισορροπίας της ζήτησης πραγματοποιείται σταδιακά 
(βλέπε και Godfrey, 1986, 1989). Στην ανάλυση των αγαθών που επιδει-
κνύουν επιδράσεις συνήθειας, το εν λόγω υπόδειγμα ερμηνεύεται σύμ-
φωνα με το πνεύμα του καθεστώτος διαμόρφωσης συνήθειας. Ο Brown 
(1952) είχε ήδη συνδέσει την ενσωμάτωση της υστέρησης της κατανά-
λωσης στη συνάρτηση ζήτησης με την ιδέα της διαμόρφωσης συνήθει-
ας από τα άτομα στη βάση της παρελθούσας κατανάλωσης, η οποία 
ασκεί μια σταθεροποιητική επίδραση στην τρέχουσα. Στην εργασία του 
σχετικά με την εμμονή της συνήθειας και τον ρόλο διαφόρων επιδρά-
σεων που λειτουργούν με υστέρηση στην καταναλωτική συμπεριφορά, 
εξηγεί τον πιθανό μηχανισμό της αντίδρασης της καταναλωτικής ζήτη-
σης σε μεταβολές του εισοδήματος με αργούς ρυθμούς. Οι συνήθειες, 
τα έθιμα, τα πρότυπα και τα επίπεδα που αφορούν την πραγματική κα-

278  Αξίζει να αναφερθεί ότι το υπόδειγμα τμηματικής προσαρμογής βρίσκει ευρεία εφαρ-
μογή στη βιβλιογραφία των εθιστικών προϊόντων (Godfrey, 1989). 
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τανάλωση που έχει ήδη πραγματοποιηθεί γίνονται αναπόσπαστο κομ-
μάτι των ανθρωπίνων ‘φυσιολογικών’ και ‘ψυχολογικών’ συστημάτων, 
προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο μια αδράνεια (inertia) ή και υστέρηση 
(hysteresis) στην καταναλωτική συμπεριφορά. 

Σημαντική θέση στη διατύπωση θεωρητικών υποδειγμάτων για τη μυ-
ωπική καταναλωτική συμπεριφορά, στη βάση της διαμόρφωσης συνή-
θειας (habit formation), κατέχουν οι εργασίες του Pollak. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με τον Pollak (1970, 1971, 1976), δεν είναι παράλογο να θεω-
ρείται ότι τα πρότυπα της παρελθούσας κατανάλωσης αποτελούν έναν 
σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα των καταναλωτικών προτύπων 
της τρέχουσας περιόδου, και να γίνεται αποδεκτή η αναγκαιότητα δια-
χωρισμού μεταξύ των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων συναρτήσεων 
ζήτησης. Μια ερμηνεία αναφορικά με το τελευταίο αυτό επιχείρημα έχει 
να κάνει με το ότι κάποια αγαθά ‘διαμορφώνουν συνήθεια’. Ως αποτέ-
λεσμα, οι τρέχουσες προτιμήσεις εξαρτώνται από τα πρότυπα της πα-
ρελθούσας κατανάλωσης, και μια μεταβολή στην τιμή ή το εισόδημα θα 
οδηγήσει σε μια μεταβολή στην κατανάλωση, η οποία θα προκαλέσει μια 
μεταβολή στις προτιμήσεις, η οποία θα οδηγήσει εκ νέου σε μια μεταβο-
λή της κατανάλωσης. 

O ίδιος (Pollak, 1970) διατυπώνει ένα υπόδειγμα καταναλωτικής συ-
μπεριφοράς, βασισμένο στη διαμόρφωση συνήθειας, μελετώντας μια ει-
δική κατηγορία συναρτήσεων ζήτησης που απορρέουν από μια συγκε-
κριμένη κατηγορία συναρτήσεων χρησιμότητας. Σύμφωνα με αυτό279, σε 
ένα γενικό πλαίσιο μια κατηγορία αθροιστικών (additive) συναρτήσεων 
χρησιμότητας από την οποία αποκτώνται γραμμικές συναρτήσεις ζήτη-
σης, οι οποίες εντούτοις δεν καταδεικνύουν υποχρεωτικά αναλογικότη-
τα ως προς τη δαπάνη, μπορεί να περιγραφεί ως280:

 ,  (4)

όπου το U(X) συμβολίζει τη συνάρτηση χρησιμότητας, το X το διάνυσμα 
των αγαθών (x1, …, xn) και (b1, …, bn) είναι οι απαραίτητες ποσότητες των 

279  Για όλες τις λεπτομέρειες βλέπε το κείμενο. 
280  Μέσα από την κατάλληλη γενίκευση των συναρτήσεων χρησιμότητας της κατηγορίας 
Bergson. 
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αγαθών που αποκτώνται από το άτομο, με τις συνδεόμενες συναρτήσεις 
ζήτησης να δίδονται από τη σχέση:

 i i i
i k kk

i i

h P b b p
p
a                   a

ì
p

ì( , ) � � �� ,  (5)

όπου το P συμβολίζει το διάνυσμα των τιμών (p1, …, pn) και το μ τη συνο-
λική δαπάνη, που θα ορίζεται εφεξής ως ‘εισόδημα’. Εάν τα b είναι όλα 

θετικά και το εισόδημα είναι υψηλότερο από το άθροισμα k kk
b p� , εί-

ναι θεμιτό να θεωρείται ότι το άτομο αποκτά τις απαραίτητες ποσότη-

τες των αγαθών (b1, …, bn) και στη συνέχεια επιμερίζει το υπολειπόμε-

νο εισόδημά του, k kk
ì b p�� , μεταξύ των αγαθών σε σταθερές ποσότη-

τες (a1, …, an). Όπως αναφέρει ο συγγραφέας, ενώ τα b μπορεί να ερ-
μηνευθούν ως μια ‘αναγκαία’ συλλογή προϊόντων, δεν αποδεικνύεται ότι 
είναι αναγκαία περισσότερο ‘φυσιολογικά’ (physiologically) απ’ ό,τι ‘ψυ-
χολογικά’ (psychologically). Εάν θεωρηθεί εύλογο ότι η ‘αναγκαία’ πο-
σότητα ενός αγαθού εξαρτάται (τουλάχιστον τμηματικά) από την κατα-
νάλωση αυτού στο παρελθόν, τότε η πιο απλή υπόθεση είναι ότι η ανα-
γκαία αυτή ποσότητα είναι αναλογική της κατανάλωσης του αγαθού αυ-
τού στην αμέσως προηγούμενη περίοδο, ώστε:

 bit = βi xit –1,  0 ≤ βi < 1,  (6)

όπου bit είναι το bi την περίοδο t, xit είναι το xi την περίοδο t, και βi είναι 
ο συντελεστής της διαμόρφωσης συνήθειας. Μια περισσότερο γενική 
υπόθεση είναι ότι η αναγκαία ποσότητα κάθε αγαθού είναι μια γραμμι-
κή συνάρτηση της κατανάλωσης του αγαθού αυτού κατά την προηγού-
μενη περίοδο, έτσι ώστε:

 bit = bi
* + βi xit –1,  0 ≤ βi < 1,  (7)

όπου το bi
*  μπορεί να ερμηνευθεί ως η ‘φυσιολογικά΄ αναγκαία συνιστώ-

σα του bit και το βi xit –1 ως η ‘ψυχολογικά αναγκαία’ συνιστώσα. 
Εάν όλα τα αγαθά υπόκεινται στη διαμόρφωση συνήθειας, σύμφω-

να με τα παραπάνω, τότε η συνάρτηση χρησιμότητας διατυπώνεται ως:

 ,  (8)
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και το άτομο επιλέγει στην περίοδο t τα x1t, …, xnt, τα οποία μεγιστοποι-
ούν τη σχέση (5) υπό τον εισοδηματικό περιορισμό:

 
n

kt kt tk
p x µ

1�
�� . (9)

Από τα παραπάνω απορρέουν οι ακόλουθες δυναμικές (όχι στατικές, 
βραχυχρόνιες) συναρτήσεις ζήτησης του τύπου:

 i t i i i
t i k k i it k k ktk k

i i i

h
a a a

ìP µ X b b
p

β xp xβp
p p

* *
1 1 1( , , )� � �� � � � �� � , (10)

οι οποίες είναι τοπικά γραμμικές ως προς το εισόδημα. Εφόσον τα b εί-
ναι γραμμικά ως προς την παρελθούσα κατανάλωση και η τρέχουσα κα-
τανάλωση εξαρτάται γραμμικά από τα b, η τρέχουσα κατανάλωση για 
κάθε αγαθό είναι μια γραμμική συνάρτηση της παρελθούσας κατανάλω-
σης όλων των αγαθών. Εφόσον, επίσης, τα b είναι θετικά, υπάρχει μια 
θετική σχέση μεταξύ της παρελθούσας και της τρέχουσας κατανάλω-
σης του κάθε αγαθού.281 Ο συγγραφέας (Pollak, 1970) επιπλέον αναλύ-
ει την ύπαρξη (βλέπε και Pollak, 1976) και τα χαρακτηριστικά της μακρο-
χρόνιας ισορροπίας που συνδέεται με το υπόδειγμα διαμόρφωσης συ-
νήθειας και δείχνει κάτω από ποιες συνθήκες οι μακροχρόνιες συναρ-
τήσεις ζήτησης (που δεν απορρέουν από μια συνάρτηση χρησιμότητας, 
αλλά προκύπτουν λύνοντας τις βραχυχρόνιες συναρτήσεις ζήτησης) 
μπορεί να αιτιολογηθούν από μια μακροχρόνια συνάρτηση χρησιμότη-
τας. Καταλήγει στο συμπέρασμα282 ότι οι μακροχρόνιες συναρτήσεις ζή-
τησης και συναρτήσεις χρησιμότητας που αντιστοιχούν στις βραχυχρό-
νιες συναρτήσεις ζήτησης και συναρτήσεις χρησιμότητας έχουν την ίδια 
γενική μορφή με τις αντίστοιχες βραχυχρόνιες. Επισημαίνεται ότι ένα  
διά νυσμα κατανάλωσης μακροχρόνιας ισορροπίας ή σταθερής κατά-
στασης ισορροπίας είναι αυτό το οποίο, εφόσον επικρατεί στην περίοδο 

281  Σημειώνεται ότι οι παραπάνω υποθέσεις για τη ‘διαμόρφωση συνήθειας’ υποδηλώ-
νουν ότι η κατανάλωση της προηγούμενης περιόδου επιδρά στις τρέχουσες προτιμήσεις 
και τη ζήτηση, και όχι η κατανάλωση του πιο μακρινού παρελθόντος. Αυτή η υπόθεση 
μπορεί να γενικευθεί επιτρέποντας στην αναγκαία ποσότητα κάθε αγαθού να εξαρτάται 
από ένα γεωμετρικά σταθμισμένο μέσο όρο του συνόλου της παρελθούσας κατανάλω-
σης του αγαθού αυτού (βλέπε σχετικά το κείμενο). 
282  Για τις συνθήκες και υποθέσεις, βλέπε τα κείμενα.
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0 και σε κάθε προηγούμενη, θα είναι άριστο και στην περίοδο 1 (και, συ-
νεπώς, και σε κάθε επόμενη).283 

2.3.  Ορθολογική συμπεριφορά

Σε αντιδιαστολή με την περίπτωση της μυωπικής συμπεριφοράς, 
δρώντας ορθολογικά τα εθισμένα άτομα ενσωματώνουν στη διαδικα-
σία μεγιστοποίησης της χρησιμότητάς τους την αλληλεξάρτηση μετα-
ξύ παρελθούσας, τρέχουσας και μελλοντικής κατανάλωσης. Η βιβλι-
ογραφία παρέχει και στην περίπτωση του ορθολογικού εθισμού ση-
μαντικές συνεισφορές σε υποδείγματα, όπου σε κάποιες περιπτώσεις 
οι προτιμήσεις θεωρούνται ενδογενείς, ενώ σε άλλες τα εξειδικευμέ-
να υποδείγματα θεωρείται ότι αποτελούν ειδικές περιπτώσεις γενι-
κότερων υποδειγμάτων.284 Μια αναλυτική αναφορά παρέχεται στους 
Chaloupka et al. (2012a), οι οποίοι αναφέρονται και σε πιο πρόσφα-
τες εξελίξεις σχετικά με τα θεωρητικά υποδείγματα της εθιστικής ζή-

283  Ενδιαφέρον έχει να αναφερθεί ότι για περιπτώσεις προϊόντων με το χαρακτηριστικό 
της διαμόρφωσης συνήθειας, ακόμα και εάν η συμπεριφορά μακροχρόνιας ζήτησης 
του ατόμου είναι συνεπής με την υπόθεση μεγιστοποίησης της μακροχρόνιας συνάρ-
τησης χρησιμότητας, δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά ότι το άτομο βελτιώνει τη θέση 
του διαχρονικά (π.χ. περίπτωση ενός καπνιστή που διαχρονικά αυξάνει το κάπνισμα, 
σε εξάρτηση από την παρελθούσα ζήτηση, αλλά η ζήτησή του δεν αντανακλά υποχρε-
ωτικά τη διαχρονική προτίμηση για περισσότερο κάπνισμα). Σε οικονομικούς όρους 
αυτό το επιχείρημα διατυπώνεται ως εξής: Από τη σκοπιά της θετικής οικονομικής 
(positive economics), η συνάρτηση χρησιμότητας αποτελεί ένα εργαλείο για την απο-
κωδικοποίηση της πληροφόρησης ως προς τη συμπεριφορά της ζήτησης (και είναι 
ανεξάρτητο από το εάν οι μακροχρόνιες συναρτήσεις ζήτησης προκύπτουν από τη 
μεγιστοποίηση της μακροχρόνιας συνάρτησης χρησιμότητας ή όχι). Από τη σκοπιά της 
κανονιστικής οικονομικής (normative economics), η σημασία της συνάρτησης χρησι-
μότητας συνίσταται στο ότι αντανακλά τις προτιμήσεις. Συνήθως, μια τέτοια διάκριση 
μεταξύ των δύο ερμηνειών της συνάρτησης χρησιμότητας δεν είναι απαραίτητη. Όταν 
μια συνάρτηση χρησιμότητας αιτιολογεί τις ατομικές συναρτήσεις ζήτησης, συνήθως 
γίνεται η υπόθεση ότι ταυτόχρονα αντιπροσωπεύει και τις προτιμήσεις του ατόμου. 
Αυτό, εντούτοις, είναι ένα σημαντικό σημείο που διαχωρίζει το υπόδειγμα διαμόρφω-
σης συνήθειας από τα άλλα γενικά υποδείγματα και δίνει έμφαση στη διαφορετική 
ερμηνεία των συναρτήσεων χρησιμότητας. Σε αυτό, είναι κρίσιμη η εν λόγω διάκριση 
της ερμηνείας της συνάρτησης χρησιμότητας είτε μέσω της ζήτησης είτε των προτι-
μήσεων (Pollak, 1976).
284  Η συζήτηση ενσωματώνει και εργασίες που προβάλλουν προβληματισμό ως προς τη 
χρήση των υποδειγμάτων αυτών.
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τησης. Παράγοντες που λαμβάνονται, για παράδειγμα, υπόψη είναι ο 
ρόλος του χρονικού σημείου έναρξης του εθισμού, η ισχύς της υπόθε-
σης της άριστης προβλεπτικότητας (perfect foresight) δεδομένης της 
ατελούς πληροφόρησης, το κόστος προσαρμογής, η διαχρονική συ-
νέπεια στον εθισμό κλπ.

Τον πιο κεντρικό ρόλο στη βιβλιογραφία της κατηγορίας του ορθολο-
γικού εθισμού κατέχουν οι εργασίες των Becker and Murphy (1988) και 
Becker et al. (1994), με βασικό στοιχείο την εξέλιξη της θεωρίας του ορ-
θολογικού εθισμού, σύμφωνα με την οποία ο ορθολογισμός συνεπάγε-
ται ένας συνεπές σχέδιο για τη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας δια-
χρονικά. Όπως αναφέρουν και στην εργασία τους οι Becker et al. (1994), 
στο πλαίσιο της θεωρίας αυτής οι καταναλωτές είναι ορθολογικοί ή προ-
νοητικοί (farsighted), με την έννοια ότι προβλέπουν τις αναμενόμενες 
μελλοντικές συνέπειες των τρεχουσών τους πράξεων.

Πιο αναλυτικά, εξελίσσοντας τις παλαιότερες θεωρητικές εργασί-
ες άλλων συγγραφέων για τον ορθολογικό εθισμό, οι οποίες σε ορι-
σμένες περιπτώσεις συνδέονται και με τη βιβλιογραφία της διαμόρφω-
σης συνήθειας, οι Becker and Murphy (1988) παρουσιάζουν μια αναλυ-
τική θεωρία για τον ορθολογικό εθισμό. Σε όλες τις εργασίες, τα θεω-
ρητικά υποδείγματα λαμβάνουν υπόψη την αλληλεπίδραση μεταξύ πα-
ρελθούσας και τρέχουσας κατανάλωσης και διατυπώνονται συναρτή-
σεις, σύμφωνα με τις οποίες οι καταναλωτές μεγιστοποιούν τη χρη-
σιμότητά τους. Το κεντρικό στοιχείο των εν λόγω υποδειγμάτων είναι 
ότι η παρελθούσα κατανάλωση συγκεκριμένων αγαθών επηρεάζει την 
τρέχουσα κατανάλωσή τους, μέσω της επίδρασης στην οριακή χρησι-
μότητα της τρέχουσας και της μελλοντικής κατανάλωσης (Becker and 
Mulligan, 1997). Η υψηλότερη παρελθούσα κατανάλωση βλαβερών εθι-
στικών αγαθών (όπως τα τσιγάρα) τονώνει/παρακινεί την τρέχουσα, 
αφού αυξάνει την οριακή χρησιμότητα της τρέχουσας πάνω από την 
παρούσα αξία της οριακής βλάβης από τη μελλοντική κατανάλωση. Με 
την έννοια αυτή, η παρελθούσα κατανάλωση δρα ενισχυτικά στην πε-
ρίπτωση των εθιστικών αγαθών. 

Η υποδειγματοποίηση της κατανάλωσης εθιστικών αγαθών απαιτεί 
την άρση της υπόθεσης της αθροιστικής-διαχωριστικότητας (additive-
separability assumption), εφόσον ο εθισμός συνεπάγεται διασυνδέσεις 
στην κατανάλωση του ίδιου αγαθού στον χρόνο. Ένας απλός τρόπος εί-
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ναι να επιτρέπεται η χρησιμότητα σε κάθε περίοδο να εξαρτάται από 
την κατανάλωση την περίοδο αυτή και την προηγούμενη. Ειδικότερα, και 
ακολουθώντας στενά την εργασία των Becker et al. (1994), θεωρείται ένα 
υπόδειγμα με δύο αγαθά και τη χρησιμότητα τρέχουσας περιόδου στον 
χρόνο t να δίδεται από μια κοίλη συνάρτηση χρησιμότητας ως εξής:

 U(Yt, Ct, Ct–1, et),285 (11)

όπου Ct είναι η ποσότητα (των τσιγάρων) που καταναλώνεται την περίο-
δο t, Ct–1 η ποσότητα (των τσιγάρων) που καταναλώνεται την περίοδο t – 
1, Yt η κατανάλωση ενός σύνθετου αγαθού την περίοδο t, και το et αντα-
νακλά την επίδραση στη χρησιμότητα μη μετρήσιμων μεταβλητών που 
αφορούν τον κύκλο ζωής. Τα άτομα θεωρείται ότι ζουν επ’ αόριστον και 
μεγιστοποιούν το άθροισμα της χρησιμότητας απ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής με προεξοφλητικό επιτόκιο r. 

Εάν το σύνθετο αγαθό, Y, θεωρηθεί αριθμητικό, εάν το επιτόκιο ισού-
ται με τη χρονική προτίμηση, και εάν οι τιμές (των τσιγάρων) την περίο-
δο t δίδονται από το Pt, τότε το πρόβλημα του καταναλωτή μπορεί να 
δια τυπωθεί ως ακολούθως:

 t
t t t tt

max β U Y C C e1
11

( , , , )
� �

���  (12)

ώστε να ισχύει C0 = C0 και 

 t
t t tt

β Y PC A1 0

1
( )

� �
�

� �� , (13)

όπου β = 1/(1 + r).286 
Η αρχική συνθήκη για τον καταναλωτή την περίοδο 1, C0, μετράει το 

επίπεδο της κατανάλωσης την περίοδο πριν από αυτή που είναι υπό διε-

285  Σε μια πιο γενική μορφή, U(t) = u[c(t), S(t), y(t)] αποτελεί τη συνάρτηση χρησιμότητας 
όπου το S(t) περιγράφει το απόθεμα του ‘εθιστικού κεφαλαίου’ που εξαρτάται από την 
παρελθούσα κατανάλωση και τα συμβάντα στη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Βλέπε 
Becker and Murphy (1988) και Becker et al. (1991).
286  Εδώ αγνοείται οποιαδήποτε επίδραση του C στις αποδοχές, και συνεπώς και στην 
παρούσα αξία του πλούτου (A0), όπως αγνοείται και οποιαδήποτε επίδραση του C στη 
διάρκεια της ζωής και οποιοδήποτε άλλο είδος αβεβαιότητας. 
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ρεύνηση. Οι συνδεόμενες συνθήκες πρώτης τάξεως δίδονται από τις 
ακόλουθες σχέσεις:

 Uy(Ct,Ct–1, Yt, et) = λ (14)

 U1(Ct,Ct–1, Yt, et ) + βU2(Ct+1,Ct,Υt+1, et+1) = λPt (15)

όπου σύμφωνα με τη συνθήκη (14) η οριακή χρησιμότητα της ‘άλλης’ 
κατανάλωσης σε κάθε περίοδο, Uy, ισούται με την οριακή χρησιμότητα 
του πλούτου, λ. Η συνθήκη (15) συνεπάγεται ότι το άθροισμα της ορι-
ακής χρησιμότητας της τρέχουσας κατανάλωσης, U1, και της προεξο-
φλημένης οριακής επίδρασης της τρέχουσας κατανάλωσης στη χρησι-
μότητα της επόμενης περιόδου ισούται με το γινόμενο της τρέχουσας 
τιμής με την οριακή χρησιμότητα του πλούτου. Σημειώνεται ότι στην 
περίπτωση βλαβερών εθιστικών αγαθών (όπως τα τσιγάρα) το U2 είναι 
αρνητικό. 

Εφόσον, σε συνθήκες βεβαιότητας, η οριακή χρησιμότητα του πλού-
του παραμένει διαχρονικά σταθερή, οι διαχρονικές μεταβολές των τι-
μών εντοπίζουν την οριακή χρησιμότητα συναρτήσεων ζήτησης σταθε-
ρού πλούτου για τα Y και C. Κάτω από την αρχική υπόθεση της μη δια-
χωριζόμενης χρησιμότητας, οι συναρτήσεις ζήτησης εξαρτώνται από 
τις τιμές σε όλες τις περιόδους μέσα από τις επιδράσεις των παρελ-
θουσών και μελλοντικών τιμών στην παρελθούσα και μελλοντική κα-
τανάλωση. Αυτό μπορεί να περιγραφεί μέσα από τη θεώρηση μιας τε-
τραγωνικής, ως προς τα Yt, Ct και et, συνάρτησης χρησιμότητας. Λύνο-
ντας τη συνθήκη πρώτης τάξεως ως προς το Yt και τοποθετώντας τη 
λύση στη συνθήκη πρώτης τάξεως ως προς το Ct, αποκτάται η ακόλου-
θη γραμμική δια φορική εξίσωση που προσδιορίζει την τρέχουσα κα-
τανάλωση ως συνάρτηση της παρελθούσας και μελλοντικής κατανά-
λωσης, της τρέχουσας τιμής Pt και των μεταβλητών μετατόπισης (shift 
variables) et και et+1:

 Ct = θCt –1 + βθCt+1 + θ1Pt + θ2et + θ3et+1.287 (16)

287  Για τις εξισώσεις των θ1, θ2, θ3, τα πρόσημα των θ και θ1 και το τι αυτά συνεπάγονται 

σχετικά με τα εθιστικά χαρακτηριστικά των αγαθών, βλέπε το κείμενο. 
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Όπως αναφέρουν οι Becker et al. (1994), η εξίσωση (16) παρέχει και 
τη βάση για την εμπειρική ανάλυση της κατανάλωσης τσιγάρων την πε-
ρίοδο t. Τονίζουν ότι η εκτίμηση των απλών ελαχίστων τετραγώνων θα 
οδηγούσε σε μη συνεπείς εκτιμήσεις των παραμέτρων ενδιαφέροντος, 
αφού τα μη παρατηρήσιμα σφάλματα et που επιδρούν στη χρησιμότητα 
σε κάθε περίοδο είναι πιθανόν να συσχετίζονται. Αλλά ακόμα και στην 
περίπτωση που δεν συσχετίζονται, τα ίδια σφάλματα et επιδρούν άμεσα 
στην κατανάλωση σε όλες τις χρονικές στιγμές μέσω της συμπεριφο-
ράς μεγιστοποίησης που συνεπάγεται η σχέση (16). Η θετική συσχέτιση 
στις μη παρατηρήσιμες επιδράσεις θα μπορούσε να συνεπάγεται ότι η 
παρελθούσα και μελλοντική κατανάλωση επιδρά θετικά στην τρέχουσα, 
ακόμα και εάν η πραγματική τιμή του β είναι ίση με το μηδέν. Σύμφωνα 
με τους ίδιους, η εξίσωση (16) από μόνη της προτείνει έναν τρόπο για τη 
λύση του προβλήματος της ενδογένειας, αφού συνεπάγεται ότι η τρέ-
χουσα κατανάλωση είναι ανεξάρτητη από τις παρελθούσες και τις μελ-
λοντικές τιμές όταν τα Ct–1 και Ct+1 διατηρούνται σταθερά. Με άλλα λό-
για, οποιαδήποτε επίδραση από τις παρελθούσες και τις μελλοντικές τι-
μές πρέπει να προέρχεται μέσα από τις επιδράσεις τους στα Ct –1 ή Ct+1. 
Κατά συνέπεια, οι παρελθούσες και οι μελλοντικές τιμές αποτελούν λο-
γικές βοηθητικές μεταβλητές για τα Ct –1 ή Ct+1, αφού οι παρελθούσες 
τιμές επιδρούν άμεσα στην παρελθούσα κατανάλωση και οι μελλοντι-
κές τιμές επιδρούν στη μελλοντική κατανάλωση.288 Για τον λόγο αυτό, οι 
συγγραφείς εκτιμούν τους συντελεστές της εξίσωσης (13) χρησιμοποι-
ώντας τις παρελθούσες και τις μελλοντικές τιμές ως βοηθητικές για την 
παρελθούσα και τη μελλοντική κατανάλωση. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι και οι Becker et al. (1994) ασχολούνται με το 
μυωπικό υπόδειγμα εθισμού, καταδεικνύοντας τη διαφοροποίηση μετα-

288  Και οι Chaloupka et al. (2012a) (όπως και οι Chaloupka and Warner 2000) αναφέρο-
νται στο πιθανό πρόβλημα απόκτησης μεροληπτικών εκτιμητών με τη χρήση των απλών 
ελαχίστων τετραγώνων λόγω της ενδογένειας και εξηγούν ότι το ίδιο το θεωρητικό 
υπόβαθρο παρέχει τη λύση. Στην πλήρη ανοικτή (reduced) μορφή του υποδείγματος, η 
εθιστική κατανάλωση αποτελεί σε κάθε χρονική στιγμή συνάρτηση όλων των παρελθου-
σών, τρεχουσών και μελλοντικών τιμών, ενώ στη διαρθρωτική (structural) εξίσωση της 
ζήτησης αποτελεί συνάρτηση της τρέχουσας, της μιας υστέρησης και μιας προήγησης 
της τιμής. Συνεπώς, οι υστερήσεις και προηγήσεις των τιμών αποτελούν κατάλληλες 
βοηθητικές μεταβλητές για την παρελθούσα και τη μελλοντική κατανάλωση. 
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ξύ των δύο (μυωπικό-ορθολογικό) και τον τρόπο με τον οποίο μεταφρά-
ζεται και στην εμπειρική διάκριση των περιπτώσεων. Όπως αναφέρουν, 
τα μυωπικά άτομα παραλείπουν να λάβουν υπόψη την επίδραση της τρέ-
χουσας κατανάλωσης στη μελλοντική χρησιμότητα και τη μελλοντική 
κατανάλωση. Σε όρους ανάλυσης, αυτό αντιστοιχεί στη χρήση μιας συν-
θήκης πρώτης τάξεως που δεν εμπεριέχει τη μελλοντική επίδραση βU2. 
Λύνοντας τη μυωπική συνθήκη πρώτης τάξεως ως προς το Ct, ώστε να 
αποκτηθεί η αντίστοιχη με τη σχέση (13) εξίσωση για το μυωπικό υπό-
δειγμα, προκύπτει ότι αυτή είναι εξ ολοκλήρου στραμμένη στο παρελ-
θόν. Η τρέχουσα κατανάλωση εξαρτάται μόνο από την τρέχουσα τιμή, 
την υστέρηση της κατανάλωσης, την οριακή χρησιμότητα του πλούτου 
και τα τρέχοντα συμβάντα, ενώ παραμένει ανεξάρτητη τόσο από τη μελ-
λοντική κατανάλωση Ct+1 όσο και από τα μελλοντικά συμβάντα et+1. 

Τέλος, ως προς τη σύγκριση μεταξύ του μυωπικού και του ορθολογι-
κού εθισμού, εμπειρικά η μυωπική συμπεριφορά συνεπάγεται ότι ο συ-
ντελεστής στην προήγηση της κατανάλωσης (που έχει προσεγγιστεί με 
βοηθητικές μεταβλητές) θα πρέπει να ισούται με μηδέν, ενώ στο ορθο-
λογικό υπόδειγμα αναμένεται να έχει το ίδιο πρόσημο με αυτό του συ-
ντελεστή της υστέρησης. 
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ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ  
ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5.3  

ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7, 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

1.  Εισαγωγή στη θεωρητική έννοια και τη σημασία  
της ευαισθησίας των φορολογικών εσόδων 

Η αναγκαιότητα ανάλυσης της κυκλικής ευαισθησίας του φορολογι-
κού συστήματος ως ενός ακόμα κρίσιμου κανόνα ή κριτηρίου για την 
αξιολόγησή του αναγνωρίζεται ήδη στις παλαιότερες εργασίες που ανα-
φέρονταν στη φορολογία, όπως σε αυτή του Bretherton (1937). Πιο ανα-
λυτικά, ο συγγραφέας επισημαίνει τη σημασία διερεύνησης του ζητήμα-
τος της ευαισθησίας της απόδοσης (yield), δηλαδή των εσόδων, διαφο-
ρετικών τύπων φόρων σε σχέση με την εξέλιξη του εμπορικού κύκλου 
(trade cycle). Ο συγγραφέας τονίζει ότι από τα βασικά κείμενα της επι-
στήμης των δημόσιων οικονομικών στην Αγγλία απουσιάζει μια αναφο-
ρά σε αυτό το θέμα, με την πιθανή εξήγηση ότι αυτά βασίζονται σχεδόν 
αποκλειστικά σε ένα πλαίσιο θεωριών ενός στατικού ή και ομοιόμορφα 
προοδευτικού οικονομικού συστήματος. 

Το σημείο έναρξης σύμφωνα με τον συγγραφέα είναι η ανάδειξη ενός 
ικανοποιητικού θεωρητικού μέσου για τη μέτρηση της «ευαισθησίας ως 
προς τον κύκλο» (cycle sensitivity) των φόρων, το οποίο μπορεί να εφαρ-
μοστεί σε διαφορετικές στιγμές και διαφορετικές χώρες. Με δεδομένο ότι 
το χρηματικό εισόδημα αποτελεί την τελική πηγή από την οποία πληρώνο-
νται οι φόροι, είναι επιθυμητό να μετριούνται οι διακυμάνσεις στα έσοδα 
συγκεκριμένων φόρων σε σχέση με τις διακυμάνσεις στο συνολικό εθνι-
κό κοινωνικό εισόδημα289. Έχοντας διορθώσει αρχικά ως προς τις πιθανές 

289  Για τον ακριβή ορισμό, βλέπε Bretherton (1937).
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επιδράσεις στα έσοδα των φόρων από μεταβολές των συντελεστών ή της 
φορολογικής βάσης κατά την υπό εξέταση περίοδο, μια διαδικασία που 
αντιμετωπίζει αντικειμενικές δυσκολίες, ο ακόλουθος τύπος θεωρείται ότι 
αντανακλά την κυκλική ευαισθησία οποιουδήποτε φόρου290, σε οποιοδή-
ποτε έτος, ή σε οποιαδήποτε φάση του εμπορικού κύκλου:

Ποσοστιαία µεταβολή στην απόδοση των φόρων
Ποσοστιαία µεταβολή στο Εθνικό Κοινωνικό Εισόδηµα

.

Η σύνδεση της μεταβολής των φορολογικών εσόδων με τις μεταβο-
λές σε συνολικά μεγέθη με κυκλικά χαρακτηριστικά αποτέλεσε διαχρο-
νικά αντικείμενο ευρύτερης ανάλυσης. Με την έννοια της ευαισθησίας 
ασχολείται την ίδια εποχή και ο Edelberg (1940), ο οποίος αναφέρει ότι 
οι συγγραφείς της θεωρίας της φορολογίας αναγνωρίζουν και τονίζουν 
την ανάγκη να εκτιμώνται ποσοτικά οι επιδράσεις στα έσοδα των φόρων 
από μεταβολές των φορολογικών συντελεστών, του Εθνικού Εισοδήμα-
τος και άλλων παραγόντων. Οι διαστάσεις των επιδράσεων αυτών προσ-
διορίζουν και τον βαθμό ευελιξίας των φορολογικών εσόδων (flexibility 
of the yield of taxation). Ως ευαισθησία των εσόδων στον κύκλο, πιο συ-
γκεκριμένα, ο συγγραφέας ορίζει την ελαστικότητα των εσόδων σε σχέ-
ση με την ποσοστιαία απασχόληση. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, οι σχε-
τικές ελλείψεις που παρατηρούνται στη βιβλιογραφία οφείλονται στις 
δυσκολίες που είναι εγγενείς σε οποιαδήποτε προσπάθεια να τοποθε-
τηθεί μια ποιοτική οικονομική θεωρία σε μια ποσοτική βάση.291 Και οι 
Musgrave et al. (1945) αναφέρουν ότι η ελαστικότητα των εσόδων, με 

290  Για τους φόρους στα αγαθά (commodity taxes), πιο συγκεκριμένα, ο συγγραφέας 
τονίζει ότι η ευαισθησία θα ποικίλλει ανάλογα με το αγαθό που υπόκειται σε φορολογία 
(π.χ. καταναλωτικά ή επενδυτικά αγαθά) και σύμφωνα με την τεχνική μορφή του φόρου 
που επιβάλλεται (π.χ. πάγιος ή αναλογικός φόρος). Αξίζει να αναφερθεί ότι στην εργασία 
υπολογίζεται διαχρονικά η ευαισθησία για συγκεκριμένες φορολογικές κατηγορίες στη 
Μεγάλη Βρετανία κατά την περίοδο 1921-1935, μεταξύ των οποίων και ορισμένες κατη-
γορίες ΕΦΚ, όπως οι ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα, τη μπίρα και τα οινοπνευματώδη ποτά.
291  Σημειώνεται ότι μεταξύ των πέντε σημαντικών βρετανικών φόρων που εξετάζονται είναι 
και οι ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα, τα οινοπνευματώδη ποτά και την μπίρα (για τις περιό-
δους 1924-1937, 1922-1937 και 1920-1938, αντίστοιχα). Η εμπειρική διερεύνηση που εφαρ-
μόζεται βασίζεται, κυρίως, στη βασική εκθετική εξίσωση, όπου τα έσοδα των φόρων είναι 
συνάρτηση, μεταξύ άλλων, ενός κυκλικού δείκτη (εδώ το ποσοστό της απασχόλησης) και 
η μετατροπή σε λογαριθμική μορφή οδηγεί στην εκτίμηση μιας γραμμικής συνάρτησης. 
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δεδομένους τους φορολογικούς συντελεστές, εξαρτάται από το γενι-
κό επίπεδο του εισοδήματος (και της απασχόλησης), και άρα μεταβο-
λές σε αυτό θα προκαλούν λιγότερο ή περισσότερο παρόμοιες μεταβο-
λές στα έσοδα. Εφόσον κάποιες συνιστώσες του εισοδήματος είναι λι-
γότερο σταθερές από άλλες (π.χ. τα επιχειρηματικά κέρδη θεωρούνται 
λιγότερο σταθερά απ’ ό,τι οι μισθοί, και τα εισοδήματα των νοικοκυριών 
λιγότερο σταθερά από τις καταναλωτικές δαπάνες), τα έσοδα από ορι-
σμένους φόρους θα είναι πιο ευαίσθητα σε μεταβολές του εισοδήματος 
απ’ ό,τι τα έσοδα από άλλους. 

Ο Walter (1951) εστιάζει στη φορολογική ευαισθησία, την οποία ορί-
ζει ως ελαστικότητα (των εσόδων) ενός συγκεκριμένου φόρου ως προς 
τις μεταβολές στο εισόδημα. Τη θεωρεί ως ένα κατάλληλο μέσο για να 
καταδεικνύει την ευελιξία των συνολικών φορολογικών εσόδων ως προς 
τις μεταβολές στο Εθνικό Εισόδημα (ή το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, 
ή το συνολικό φορολογητέο εισόδημα ή κάποιο άλλο μέγεθος αντί του 
Εθνικού Εισοδήματος), για να αντανακλά τις μεταβολές στη φορολογική 
υποχρέωση του ατόμου σε σχέση με τις μεταβολές στο εισόδημά του, ή 
και για τη διεξαγωγή παρόμοιας ανάλυσης σε κάποιο ενδιάμεσο επίπεδο 
μεταξύ του συνολικού και του ατομικού. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η 
φορολογική ευαισθησία, όπως ορίζεται στη συνολική της έννοια, επηρε-
άζεται από: (α) διακυμάνσεις της φορολογικής βάσης,292 (β) την προο-
δευτικότητα, (γ) τις εξαιρέσεις, (δ) τις υστερήσεις μεταξύ του χρονικού 
σημείου που υπολογίζεται η φορολογική υποχρέωση (accrual) και αυτού 
που εισπράττεται/συλλέγεται, και (ε) τις μεταβολές στον ‘ενσωματωμέ-
νο’ συντελεστή (built-in rate). Και οι Groves and Kahn (1952) ορίζουν την 
ελαστικότητα ως προς το εισόδημα των φορολογικών εσόδων με τον 
ίδιο τρόπο. Επίσης, εξηγούν ότι, σύμφωνα με τον βαθμό της ‘σταθερό-
τητας’ των εσόδων (βλέπε σχετικά και την υποενότητα 2) οι φόροι μπο-
ρούν να κατηγοριοποιηθούν ως: (α) φόροι με ιδιαίτερα σταθερή απόδο-
ση, με ελαστικότητα πολύ μικρότερη της μονάδας, (β) φόροι των οποίων 

292  Αναφέρεται ότι τεχνικά μπορεί να απομονωθεί η επίδραση της φορολογικής βάσης 
στη συνολική ευαισθησία ενός συγκεκριμένου φόρου, που επέρχεται μέσα από τις κυκλι-
κές της διακυμάνσεις. Ο συγγραφέας εξηγεί ότι, εάν η συσχέτιση θεωρείται γραμμική, 
με μια παλινδρόμηση και εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων μπορεί να εξεταστεί η σχέση 
μεταξύ της (υποθετικής) βάσης (ως εξαρτημένης μεταβλητής) και του εισοδήματος (ως 
ανεξάρτητης) και να αποκτηθεί με τις κατάλληλες πράξεις ένα μέτρο της ευαισθησίας. 
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η απόδοση μεταβάλλεται χονδρικά αναλογικά με τις διακυμάνσεις των 
εισοδηματικών ενισχύσεων (income payments), με ελαστικότητα κοντά 
στη μονάδα, και (γ) φόροι που έχουν υψηλή ευαισθησία στις μεταβολές 
του εισοδήματος, που σημαίνει ότι η απόδοσή τους μεταβάλλεται σημα-
ντικά περισσότερο σε αναλογία με τις μεταβολές στο εισόδημα (με συ-
ντελεστή ελαστικότητας γενικά άνω του 1,5).293 

Πρέπει να σημειωθεί ότι, όσο ξεκάθαρη είναι η έννοια της ευαισθησί-
ας των εσόδων και η σημασία άντλησης σημαντικής πληροφόρησης από 
τον υπολογισμό της, τόσο ασαφές παραμένει το ερώτημα κατά πόσο εί-
ναι επιθυμητή μια υψηλή ή χαμηλή ευαισθησία. Αυτό ισχύει εφόσον στην 
απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτημα εμπλέκονται πολυδιάστατοι παράγο-
ντες όπως η οικονομική συγκυρία και η εξέλιξη της οικονομικής δραστη-
ριότητας, η στόχευση της δημοσιονομικής πολιτικής, η διάρθρωση του 
οικονομικού και φορολογικού συστήματος μιας χώρας, ο βαθμός στον 
οποίο είναι επιθυμητές οι παρεμβάσεις σε όρους ισότητας και κατανο-
μής κλπ. Επιπλέον, είναι σαφές ότι οι εν λόγω παράγοντες θα τείνουν 
να αλληλεπιδρούν, με αποτέλεσμα να καθίσταται ακόμα πιο δυσχερής 
μια σαφής απάντηση. Τοποθετώντας το ως άνω επιχείρημα σε ένα γε-
νικό πλαίσιο, αξίζει να αναφερθεί εδώ το σχετικό σκεπτικό, όπως το πα-
ρουσιάζει ήδη ο Bretherton (1937). Για τους υποστηρικτές των ‘ορθό-
δοξων αξιωμάτων΄ των δημόσιων οικονομικών, ένα πολύ ευαίσθητο ως 
προς τον κύκλο φορολογικό σύστημα θα οδηγήσει αναγκαστικά είτε σε 
ισοζύγια που δεν είναι ισορροπημένα είτε σε μεταβολές στους συντελε-
στές ή τις φορολογικές βάσεις. Εφόσον αυτά δεν αποτελούν επιθυμη-
τές εναλλακτικές, η ιδανική λύση θα απαιτούσε τα έσοδα των φόρων να 
αντιδρούν αυτόματα στις διακυμάνσεις των δημοσίων δαπανών, μέσω 
της επιλογής των ‘κατάλληλων’ τύπων φόρων. Κάτι τέτοιο, βέβαια, μπο-
ρεί να έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της ισότητας και να μη συνάδει 
με τους στόχους της κυκλικής πολιτικής, προκαλώντας έτσι αντικρουό-
μενα αποτελέσματα ως προς την ισότητα και τη σταθερότητα. 

293  Σύμφωνα με τους συγγραφείς, με την απεικόνιση των δεδομένων για τα έσοδα κά-
ποιων φόρων και των δεδομένων για τις εισοδηματικές πληρωμές σε διπλή λογαριθμική 
κλίμακα, η ελαστικότητα εμφανίζεται ως η κλίση της γραμμής παλινδρόμησης. Στο άρ-
θρο χρησιμοποιείται η διπλή λογαριθμική μορφή της βασικής εξίσωσης για την απευθεί-
ας απόκτηση μιας αριθμητικής τιμής για την ελαστικότητα (ως συντελεστή στο εισόδη-
μα) από την εκτίμηση της απλής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή τα έσοδα και 
ανεξάρτητη το εισόδημα. 
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Παράλληλα, οι υποστηρικτές λιγότερο ‘ορθόδοξων’ μεθόδων προσ-
διορισμού των ισοζυγίων εντός του κύκλου, θα μπορούσαν να θεωρούν 
την υψηλή ευαισθησία του φορολογικού συστήματος όχι υποχρεωτικά 
ως ένα αρνητικό στοιχείο. Τα ελλείμματα μπορούν να αντιμετωπίζονται 
μέσω δανεισμού στη διάρκεια των υφέσεων και τα πλεονάσματα των πε-
ριόδων ανάπτυξης να χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή των χρε-
ών που προκύπτουν, χωρίς να υπάρχει ανάγκη μεταβολών στις μορφές 
της υφιστάμενης φορολογίας ή των συντελεστών. Όσο πιο μεγάλη η ευ-
αισθησία, τόσο πιο εύκολη μοιάζει να καθίσταται η διαδικασία αυτή, ενώ 
ταυτόχρονα η δημιουργία φορολογικών εσόδων θα εξαρτάται από την 
επιτυχία της ίδιας της κυκλικής πολιτικής της κυβέρνησης. Εντούτοις, 
ακόμα και αν αποδεχθεί κανείς τη λειτουργία του ισοζυγίου ως εργαλεί-
ου για τον έλεγχο της οικονομικής δραστηριότητας/των οικονομικών συ-
ναλλαγών, το προβαλλόμενο επιχείρημα μοιάζει να είναι αρκετά απλου-
στευτικό. Συνεπώς, συνολικά ο παλαιός κανόνας της σταθερότητας των 
φορολογικών συντελεστών μοιάζει να μην συμβαδίζει με μια δημοσιο-
νομική πολιτική που έχει σχεδιαστεί ώστε να ελέγχει και να αντισταθμί-
ζει τις διακυμάνσεις της ιδιωτικής δραστηριότητας. Αλλά, η κυκλική ευ-
αισθησία των διαφορετικών φόρων θα αλληλεπιδρά με μια τέτοια πολιτι-
κή σε όλα σχεδόν τα σημεία. 

2.   Γενική αναφορά στη σημασία της ευαισθησίας  
των φορολογικών εσόδων για τα δημόσια οικονομικά  
και τη δημοσιονομική πολιτική

Ιστορικά, η αναφορά στην ευαισθησία των εσόδων απέκτησε πρω-
τεύοντα ρόλο εφόσον εμπλέκεται στη θεωρία των δημόσιων οικονομι-
κών (Walter, 1951). Η σημασία της ανάλυσης της ευαισθησίας των φο-
ρολογικών εσόδων για τα δημόσια οικονομικά από τις παλιότερες πε-
ριόδους μέχρι και σήμερα έγκειται στη σύνδεση της θεωρίας των δη-
μόσιων οικονομικών με τη δημοσιονομική πολιτική.294 Η σύνδεση αυτή 

294  Είναι σαφές ότι στόχος της παρούσας ενότητας δεν είναι να καλύψει την ιδιαίτερα 
ευρεία και πολυδιάστατη βιβλιογραφία αναφορικά με τα ζητήματα αυτά, αλλά απλά να 
θέσει το πλαίσιο εντός του οποίου εντάσσεται η θεωρητική και εμπειρική ενασχόληση 
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επέρχεται κυρίως μέσω του κυβερνητικού ισοζυγίου, σημαντικό κομμάτι 
του οποίου αποτελούν τα φορολογικά έσοδα, οι κρατικές δαπάνες295 και 
οι όποιες ανισορροπίες μεταξύ των δύο (πλεονάσματα και ελλείμματα). 
Καίρια σημασία για όλες τις αρχές που ασκούν την πολιτική και σε κάθε 
χρονική στιγμή αποκτά το ερώτημα, κατά πόσο και με ποιον τρόπο μια 
κρατική παρέμβαση στα δημοσιονομικά αυτά (ή σε κάποια και ποια από 
αυτά) μεγέθη προκαλεί επιπτώσεις στα πιο βασικά μακροοικονομικά με-
γέθη της οικονομίας.296 Είναι σαφές, και μέσα από την εμπειρία της ελ-
ληνικής οικονομίας των τελευταίων ετών, ότι η πορεία και ο τρόπος αντί-
δρασης στις οικονομικές διακυμάνσεις μεγεθών όπως οι κυβερνητικές 
δαπάνες, οι φόροι και το δημόσιο χρέος αποκτούν στρατηγική σημασία 
για την ευημερία των πολιτών, αφού μέσα από αυτά η δημόσια πολιτική 
επηρεάζει –άμεσα ή έμμεσα– τη συνολική ζήτηση και άλλα βασικά μεγέ-
θη της οικονομίας.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η έννοια της ευαισθησίας των εσόδων από 
φόρους έχει συνδεθεί διαχρονικά με τη θεωρητική συζήτηση για την 
αναγκαιότητα, από τη μία πλευρά, σταθεροποίησης της οικονομίας, 
αλλά και, από την άλλη πλευρά, διατήρησης κάποιου σχετικού βαθμού 
ευελιξίας. Από την πλευρά του στόχου της σταθεροποίησης, ευρεία εί-
ναι ιστορικά η συζήτηση ως προς τον ρόλο των δημόσιων οικονομικών 
αναφορικά με τη διατήρηση ενός υψηλού και σταθερού επιπέδου εισο-
δήματος σε μια οικονομία (βλέπε και Musgrave et al., 1945). Επίσης, ο 
διάλογος αφορά και τον βαθμό ή/και τρόπο με τον οποίο τα δημοσιονο-
μικά μεγέθη εμπλέκονται στην επίτευξη των στόχων για το επίπεδο των 

με την έννοια της φορολογικής ευαισθησίας (ευαισθησίας των εσόδων, στην παρούσα 
μελέτη), ώστε να καθίσταται σαφής ο ιδιαίτερα κεντρικός ρόλος που κατέχει στη θεωρία 
των δημόσιων οικονομικών και την εφαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής. 
295  Ενδιαφέρον έχει η σύγκριση που διεξάγει ο Bretherton (1937) μεταξύ της ευαισθη-
σίας των εσόδων των φόρων και της ευαισθησίας των κρατικών δαπανών. Η τελευταία 
φαίνεται να είναι αρκετά χαμηλότερη κατά την υπό εξέταση περίοδο, με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται πρόβλημα και να προκύπτει ανάγκη χρηματοδότησης της απόκλισης (αν 
όχι μέσω δανεισμού) είτε μέσω αυξήσεων των συντελεστών είτε μέσω της δημιουργίας 
νέων φορολογικών κατηγοριών.
296  Πρέπει να τονιστεί ότι το ερώτημα αυτό δεν ταυτίζεται με το ερώτημα κατά πόσο είναι 
επιθυμητή και σκόπιμη μια παρέμβαση στα δημοσιονομικά μεγέθη από την πλευρά των 
αρχών. Βλέπε και τη συνέχεια του κειμένου.
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τιμών και την απασχόληση297, σε εξάρτηση από την πορεία του οικονομι-
κού κύκλου και από τον εκάστοτε ρυθμό ανάπτυξης. Ιδιαίτερα μετά από 
περιόδους μεγάλων οικονομικών διακυμάνσεων τείνει να αναζωπυρώνε-
ται η διαμάχη σχετικά με την αναγκαιότητα ή όχι εφαρμογής σταθερο-
ποιητικών πολιτικών, λαμβάνοντας υπόψη και τη βραχυχρόνια (δεδομέ-
νων των καθυστερήσεων που προκύπτουν στην εφαρμογή νέων μέτρων), 
αλλά και μακροχρόνια διάσταση του σχεδιασμού της δημόσιας πολιτι-
κής. Στον αντίποδα βρίσκεται η εξασφάλιση κάποιου βαθμού ευελιξίας, 
όπου οι στόχοι της φορολογικής πολιτικής (και της δημοσιονομικής πο-
λιτικής, γενικότερα) μπορούν να διατυπώνονται ανάλογα με τις οικονο-
μικές συνθήκες που επικρατούν σε μια οικονομία (βλέπε και Musgrave et 
al., 1945). Σαφώς, δεν αμφισβητείται η ανάγκη διατήρησης μιας σταθε-
ρής βασικής φορολογικής διάρθρωσης (που μπορεί να ενσωματώνει κά-
ποια αυτόματη προσαρμογή σε διακυμάνσεις), η οποία, εντούτοις, δύ-
ναται να διατηρεί έναν σχετικό βαθμό ευελιξίας, ώστε να μπορεί να είναι 
διαχειρίσιμη από τις αρχές και να προσαρμόζεται εάν παρίσταται ανά-
γκη, ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες. Ανέκαθεν η ισορροπία μετα-
ξύ σταθερότητας και ευελιξίας αποτελούσε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
σημείο ανάλυσης της εξέλιξης της δημοσιονομικής πολιτικής. 

Σε ένα στενότερο και πιο εξειδικευμένο πλαίσιο, η έννοια της ευαι-
σθησίας των εσόδων από φόρους εμπλέκεται στη διαχρονική θεωρητι-
κή συζήτηση σχετικά με την αναγκαιότητα επιβολής κανόνων ή την προ-
σφυγή στη διακριτική δημοσιονομική πολιτική (rules versus discretion in 
fiscal policy). Στην περίπτωση της κρατικής παρέμβασης, αφορά και την 
επιλογή μεταξύ της κρατικής παρέμβασης στο σκέλος των φορολογικών 
εσόδων σε σχέση με παρεμβάσεις που επιδρούν στις κρατικές δαπάνες 
(Walter, 1951). Επίσης, η έννοια της ευαισθησίας των φορολογικών εσό-
δων κατέχει διαχρονικά σημαντικό ρόλο και ως προς την αντιπαραβολή 
μεταξύ του τρόπου λειτουργίας και της εφαρμογής των αυτόματων στα-
θεροποιητών (automatic stabilizers) σε σχέση με τις διακριτικές δράσεις 
πολιτικής.298 Επίσης, συνδέεται στενά με την ανάλυση της θεωρητικής έν-

297  Οι κρατικές δαπάνες και τα κρατικά έσοδα ανήκουν στα βασικά μεγέθη που προσδι-
ορίζουν τη συνολική ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες σε μια οικονομία.
298  Και ο Walter (1951) συνδέει τις έννοιες αυτές στη συζήτηση για την ευαισθησία των 
εσόδων, όπου αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η ύπαρξη υστερήσεων μεταξύ χρονικού ση-
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νοιας της ‘ενσωματωμένης ευελιξίας’ (built-in flexibility). Επιπλέον, η θεω-
ρητική έννοια της ελαστικότητας των φορολογικών εσόδων ενσωματώνε-
ται και στη συζήτηση σχετικά με την ‘ενσωματωμένη σταθερότητα’ (built-
in stability), η οποία κατά τους Groves and Kahn (1952) αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο (για τις ΗΠΑ), σε αντίθεση με 
την έννοια της ενσωματωμένης ευελιξίας που κυριαρχεί και είναι περισ-
σότερο επιθυμητή σε επίπεδο ομοσπονδιακής διακυβέρνησης.299 

3.   Ειδική αναφορά στη σύνδεση της ευαισθησίας  
των εσόδων με εξειδικευμένες θεματολογίες και έννοιες 

3.1.    Σύνδεση της ευαισθησίας των εσόδων με τη συζήτηση  
για τη σταθερότητα των εσόδων έναντι της ευελιξίας 

Όπως επισημαίνουν οι Groves and Kahn (1952), η σταθερότητα των 
εσόδων είναι, κατά βάση, μια ειδική περίπτωση της επάρκειας/καταλλη-
λότητας (adequacy), η οποία συνήθως θεωρείται ένα σημαντικό προσόν 
ενός καλού πολιτειακού και τοπικού συστήματος εσόδων, παρά το ότι δεν 
ενσωματώνεται στους κανόνες για τη φορολογία του Adam Smith. Με τον 
όρο επάρκεια δεν υπονοείται μόνο η ικανότητα ενός συγκεκριμένου φό-
ρου να παράγει ένα συγκεκριμένο αρχικό επίπεδο εσόδων, αλλά και η ικα-
νότητά του να διατηρεί αυτό το επίπεδο με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέ-
πεται η διατήρηση ενός συγκεκριμένου επιπέδου και ποιότητας κυβερνη-
τικών υπηρεσιών. Έτσι, σε αντίθεση με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, της 
οποίας η ειδική και στρατηγική θέση στην οικονομία μετατρέπει σε ‘ευλο-

μείου που υπολογίζεται η φορολογική υποχρέωση και σημείου που πληρώνεται ο φόρος 
τείνει να μειώνει τη χρησιμότητα των ενσωματωμένων σταθεροποιητών. Σε σχέση με τον 
‘ενσωματωμένο’ συντελεστή αναφέρει ότι το φορολογικό σύστημα μπορεί να προβλέπει 
και ‘ενσωματωμένες’ μεταβολές (όπου υπάρχει αμφιβολία ως προς το εάν αυτές πρέ-
πει να κατηγοριοποιούνται ως αυτόματες ή διακριτικές) των φορολογικών συντελεστών. 
Κάτι τέτοιο μοιάζει να έχει προτερήματα, από την πλευρά της πολιτικής εφικτότητας, 
εφόσον απαιτεί περιορισμένη διοικητική διακριτική παρέμβαση. 
299  Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η συνεχιζόμενη έμφαση στους φόρους στις πωλήσεις 
και τους ΕΦΚ στα περισσότερα πολιτειακά φορολογικά συστήματα αποδιδόταν κατά την 
περίοδο αναφοράς στην τάση να επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σε σχέση με την καθο-
δική και ανοδική πορεία της οικονομίας, σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο, περισσότερο 
στη σταθερότητα παρά στην ευελιξία. 
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γία’ (blessing) τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα από τα έσοδα που δια-
κυμαίνονται και έτσι και σε ‘αρετή’ (virtue) την αστάθεια των φόρων (εδώ 
με την έννοια της ενσωματωμένης ευελιξίας), οι Πολιτείες και οι υποδιαι-
ρέσεις τους ενδιαφέρονται για ‘ενσωματωμένη σταθερότητα’ και για αυτό 
για τους φόρους εκείνους που επιδεικνύουν χαμηλή ευαισθησία (με άλλα 
λόγια ελαστικότητα χαμηλότερη της μονάδας). 

Σε μεταγενέστερη εργασία από αυτή των Groves and Kahn (1952), ο 
Wilford (1965) τονίζει ότι πολλά κριτήρια βρίσκουν εφαρμογή ως οδη-
γοί για τη φορολογική πολιτική, τα περισσότερα από αυτά ως παραλλα-
γές του θέματος των περίφημων ‘κανόνων της φορολογίας’ του Adam 
Smith. Επισημαίνει με τη σειρά του την έμφαση που δίδεται πλέον δια-
χρονικά στο κριτήριο της καταλληλότητας (adequacy), με συγκεκριμένη 
έμφαση στην ικανότητα των δεδομένων φορολογικών συστημάτων/δι-
αρθρώσεων να καλύψουν τις διευρυνόμενες ανάγκες σε αγαθά και υπη-
ρεσίες σε πολιτειακό επίπεδο.300 Σύμφωνα με τον συγγραφέα, το ζήτη-
μα της καταλληλότητας είναι διττό, αφού αφορά, από τη μία πλευρά, τη 
σταθερότητα της διάρθρωσης των φορολογικών εσόδων σε μεταβολές 
του επιπέδου της οικονομικής δραστηριότητας και, από την άλλη πλευ-
ρά, την ικανότητα της φορολογικής διάρθρωσης να αυξάνει τα έσοδα 
ώστε να καλύπτονται νέες κοινωνικές ανάγκες όπως υπαγορεύει η αύ-
ξηση του πληθυσμού, η αστικοποίηση και η μεταβαλλόμενη τεχνολογία. 
Οι δύο αυτοί στόχοι έρχονται βασικά σε αντιπαράθεση, στον βαθμό που 
η εξασφάλιση της σταθερότητας απαιτεί ότι τα έσοδα δεν θα μεταβάλ-
λονται ανταποκρινόμενα στις μεταβολές του εισοδήματος (τουλάχιστον 
παραδοσιακά, η σταθερότητα υπονοούσε μη ευαισθησία των εσόδων 
στις οικονομικές διακυμάνσεις). 

Σύμφωνα με τον Wilford (1965), μεγάλο τμήμα της έμφασης στη στα-
θερότητα των εσόδων (ή τη μη ελαστικότητα σε σχέση με τη μεγέθυν-

300  Όπως αναφέρει ο συγγραφέας, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπι-
σαν οι πολιτειακές κυβερνήσεις των ΗΠΑ κατά την αναφερόμενη περίοδο είναι η αδυνα-
μία των συστημάτων των φορολογικών εσόδων σε πολιτειακό επίπεδο να παρέχουν αυ-
τόματα τα απαραίτητα κονδύλια για τη συνέχιση των επεκτατικών προγραμμάτων τους. 
Οι συνεχιζόμενες/επανεμφανιζόμενες δημοσιονομικές κρίσεις σε πολιτειακό επίπεδο 
οφειλόμενες στην αποτυχία των εσόδων να αποκριθούν στην ανάπτυξη σε πολιτειακό 
επίπεδο χωρίς αυξήσεις στους φορολογικούς συντελεστές ή χωρίς την εδραίωση νέων 
φόρων μετέτρεψαν το βασικό οικονομικό αυτό πρόβλημα και σε πολιτικό. 
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ση του προσωπικού εισοδήματος) αποτελεί μεταφορά από την προ- 
Κεϋνσιανή ενασχόληση των οικονομικών με τη δραστηριότητα στον οι-
κονομικό κύκλο. Εντούτοις, οι εξελίξεις στην οικονομική θεωρία και πολι-
τική από τη δεκαετία του ’30 οδηγούν τις Πολιτείες στο να επαναθεωρή-
σουν τα κριτήρια καταλληλότητας σε σχέση με τη σταθερότητα έναντι 
της ευελιξίας. Ρόλο στην επαναθεώρηση αυτή διαδραματίζει η διαθεσι-
μότητα των μετα-Κεϋνσιανών εργαλείων για τη σταθεροποίηση, καθώς 
και η δέσμευση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να χρησιμοποιεί τα δη-
μοσιονομικά εργαλεία για τη μεγιστοποίηση της απασχόλησης. Επιπρο-
σθέτως, η απουσία σημαντικών ανοδικών και καθοδικών εξελίξεων στην 
οικονομία (η έλλειψη σημαντικών οικονομικών κύκλων από τον Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο και ύστερα) οδηγεί στην επαναξιολόγηση της παραδοσια-
κής αρχής της καταλληλότητας, με τις Πολιτείες να στρέφουν τις προ-
σπάθειές τους στο να συμπεριλαμβάνονται ιδιότητες της ‘ενσωματωμέ-
νης’ ευελιξίας στη διάρθρωση των φορολογικών συστημάτων. Η επανα-
ξιολόγηση συνεπάγεται (σε συνδυασμό με τη δέσμευση των ομοσπονδι-
ακών κυβερνήσεων για πολιτικές σταθερότητας στο ύψος της μέγιστης 
απασχόλησης) τη στροφή των πολιτικών και οικονομολόγων σε πολιτεια-
κό επίπεδο περισσότερο προς την κατεύθυνση της ενασχόλησης με την 
ενσωματωμένη ικανότητα των φορολογικών συστημάτων/διαρθρώσεων 
να αποκριθούν με υψηλά έσοδα στην οικονομική ανάπτυξη, και λιγότερο 
με τη σταθερότητα των εσόδων κατά την παραδοσιακή έννοια. Σημειώ-
νεται ότι ο Wilford (1965) θεωρεί και ερμηνεύει την ενσωματωμένη ευε-
λιξία ως ‘μη σταθερότητα’ των συστημάτων, αλλά ως επιθυμητή ιδιότη-
τα και όχι ως αρνητικό χαρακτηριστικό. Σε όρους συντελεστών της ελα-
στικότητας, η καταλληλότητα για τα συστήματα/διάρθρωση των εσόδων 
σε πολιτειακό επίπεδο απαιτεί πλέον τα έσοδα να αυξάνονται πιο πολύ 
(γρήγορα) από το προσωπικό εισόδημα, ώστε να καλύπτονται οι αυξα-
νόμενες ανάγκες για τις δαπάνες (υψηλή ελαστικότητα).301 

301  Επίσης, μια άλλη δημοσιονομική διάσταση που ενδιαφέρει τις πολιτειακές κυβερ-
νήσεις είναι ο προσδιορισμός της αποκρισιμότητας των εσόδων στις μεταβολές των 
φορολογικών συντελεστών. Για τον λόγο αυτό, η βασική εξίσωση προς εκτίμηση των 
ελαστικοτήτων εσόδων (που εκτιμάται σε διπλή λογαριθμική μορφή, και από την οποία 
αποκτάται ο συντελεστής στο εισόδημα ως σταθερή ελαστικότητα των εσόδων που 
αντανακλά την ποσοστιαία μεταβολή στα έσοδα διά της ποσοστιαίας μεταβολής στο 
συνολικό προσωπικό εισόδημα) επεκτείνεται ενσωματώνοντας και τον λογάριθμο του 
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3.2.    Σύνδεση της ευαισθησίας των εσόδων με  
την αντισταθμιστική δημοσιονομική πολιτική  
και την ενσωματωμένη ευελιξία 

Όπως τονίζουν ήδη μεταπολεμικά οι Musgrave and Miller (1948), η 
θεωρητική και εμπειρική ενασχόληση με την ευαισθησία των φορολο-
γικών εσόδων συνδέεται παραδοσιακά με τη συζήτηση αναφορικά με 
τη διερεύνηση της πιθανής ανάγκης άσκησης κάποιας αντισταθμιστι-
κής δημοσιονομικής πολιτικής, ανάλογα με το καθεστώς του οικονομι-
κού κύκλου. Και ο Walter (1951) αντιμετωπίζει τη φορολογική ευαισθη-
σία ως μια συγκεκριμένη διάσταση του προβλήματος της αντισταθμιστι-
κής δημοσιονομικής πολιτικής. Η ουσία της άσκησης μιας αντισταθμι-
στικής δημοσιονομικής πολιτικής προσδιορίζεται στην προσαρμογή του 
επιπέδου των κρατικών εσόδων και δαπανών με τέτοιον τρόπο ώστε να 
σταθεροποιείται το συνολικό εισόδημα (και η απασχόληση) στην οικονο-
μία (Musgrave and Miller, 1948). Οι αντισταθμιστικές κινήσεις μπορεί να 
επέρχονται μέσω μεταβολών στα προγράμματα των δαπανών και τους 
φορολογικούς συντελεστές σε σωστά επιλεγμένο χρόνο, αλλά σε κά-
ποιο βαθμό επέρχονται και αυτόματα. Σύμφωνα με αυτό το κομμάτι της 
βιβλιογραφίας, η ευαισθησία των εσόδων από φόρους παρέχει το απα-
ραίτητο υπόβαθρο για τους ασκούντες την πολιτική ως προς τη λήψη 
αποφάσεων για τις τυχόν απαραίτητες αντισταθμιστικές πολιτικές ανα-
φορικά με την προσαρμογή των δημοσίων δαπανών και των φορολογι-
κών συντελεστών ή γενικότερα του φορολογικού συστήματος, εφόσον 
δεν θεωρείται ότι η προσαρμογή επέρχεται σε ικανοποιητικό βαθμό αυ-
τομάτως μέσα από τη λειτουργία της οικονομίας. 

3.2.1.  Αντισταθμιστική δημοσιονομική πολιτική και σταθεροποίηση

Όπως προαναφέρθηκε, η ανάλυση της αποκρισιμότητας/ελαστικότητας  
των εσόδων απορρέει και είναι κομμάτι της θεωρίας της αντισταθμιστικής 
δημοσιονομικής πολιτικής (compensatory finance) (βλέπε και Musgrave, 

φορολογικού συντελεστή, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές σε αυτόν, με τον 
συντελεστή να αποτελεί την ελαστικότητα εσόδων ως προς τον συντελεστή (βλέπε Wil-
ford, 1965). Αξίζει να αναφερθεί ότι η εργασία περιλαμβάνει και εκτιμήσεις των ελαστι-
κοτήτων εσόδων για καπνικά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά.
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1959). Γενικότερα, εμπλέκεται στην ανάλυση της δημοσιονομικής πολι-
τικής αναφορικά με τον συνδυασμό της διανεμητικής (allocational and 
distributional) λειτουργίας με τη λειτουργία που έχει στόχο τη σταθερο-
ποίηση (με την έννοια της μακροχρόνιας διατήρησης της σταθερότητας 
των τιμών και των συνθηκών πλήρους απασχόλησης). Σε αυτή τη στόχευ-
ση, ως αναπόσπαστο τμήμα της σταθεροποιητικής πολιτικής, προστίθε-
ται το ζήτημα της διατήρησης ενός ισορροπημένου ρυθμού ανάπτυξης, 
όπου δεν είναι δεδομένο ότι τα τρία αυτά στοιχεία της στόχευσης είναι 
συμβατά μεταξύ τους ή/και δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο αλληλεπι-
δρούν. Εδώ ενσωματώνεται η συζήτηση για την αναγκαιότητα ή μη της 
πολιτικής παρέμβασης για την εξασφάλιση των στόχων αυτών. Εάν θεω-
ρηθεί ότι είναι αναγκαία τα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής για την εξα-
σφάλιση της σταθερότητας, τότε πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα μέτρα 
αυτά είναι δυνατόν να επιδρούν στον ρυθμό ανάπτυξης και να οδηγούν 
τελικά σε διαφορετικούς βαθμούς οικονομικής ανάπτυξης, καθιστώντας 
την επιλογή μεταξύ των διαφορετικών προτύπων παρέμβασης ζήτημα 
δημοσιονομικής πολιτικής. Όπως ήδη αναφέρει ο Musgrave (1959), η θε-
ωρία της σταθεροποιητικής πολιτικής (δημοσιονομικής ή νομισματικής) 
δεν εξελίσσεται απομονωμένη, αλλά ορίζεται αναφορικά με το (υποκεί-
μενο) σύστημα διαμόρφωσης του επιπέδου του εισοδήματος που ισχύ-
ει στην υπό ανάλυση οικονομία. Συνεπώς, είναι καλό να παρουσιάζει κα-
νείς την πιο αναλυτική συζήτηση της αντισταθμιστικής χρηματοδότησης 
μέσω μιας γενικής άποψης της σχέσης μεταξύ της θεωρίας του εισοδή-
ματος και της θεωρίας της σταθεροποίησης.302 

Ειδικότερα, η ανάλυση της ελαστικότητας των φορολογικών εσόδων 
συνδέεται παραδοσιακά με τα ζητήματα της ευελιξίας και του συγχρονι-
σμού της παρέμβασης, όπως αναλύει ο Musgrave (1959). Εφόσον οι με-

302  Για μια τέτοια αναλυτική παρουσίαση βλέπε το προαναφερόμενο βιβλίο του Musgrave, 
όπου παρουσιάζονται αναλυτικά το κλασικό και το Κεϋνσιανό σύστημα/υπόδειγμα δια-
μόρφωσης του εισοδήματος ισορροπίας, αλλά και συνδυασμοί αυτών, και εξετάζεται η 
επίδραση της δημοσιονομικής πολιτικής είτε μέσω μεταβολής των δαπανών (με διαφο-
ροποίηση ανάλογα με τους τρόπους χρηματοδότησης αυτών) είτε μέσω μεταβολής των 
φόρων, σε εξάρτηση και από το σχετικό ύψος των μεταβολών αυτών. Επίσης, εξετάζο-
νται και επεκτάσεις των συστημάτων, για παράδειγμα με την ενσωμάτωση επιδράσεων 
πλούτου στην κατανάλωση, και γίνεται αναφορά στις επιδράσεις και την αντιμετώπιση 
των μεταβολών στις τιμές και της πτώσης του επιπέδου της απασχόλησης.



499

Παράρτημα Δ

ταβολές στο εισόδημα λαμβάνουν χώρα στη διάρκεια μιας περιόδου, το 
σημείο έναρξης της εφαρμογής και η άσκηση της δημοσιονομικής πο-
λιτικής πρέπει να γίνονται στον σωστό χρόνο, εάν στόχος είναι να αντι-
σταθμίζονται οι πιθανές αποσταθεροποιητικές μεταβολές. Για να εξα-
σφαλιστεί μια ευέλικτη πολιτική, είναι αναγκαίο να ελαχιστοποιείται η 
χρονική υστέρηση μεταξύ: α) της επέλευσης της ανάγκης για προσαρ-
μογή μέσω της άσκησης πολιτικής και της αναγνώρισης της ανάγκης, β) 
της αναγνώρισης της ανάγκης μεταβολής της πολιτικής και της εφαρμο-
γής μιας τέτοιας μεταβολής, και γ) της εκτέλεσης των μεταβολών στην 
πολιτική και της υλοποίησης ως προς τον στόχο της μεταβολής του επι-
πέδου του εισοδήματος. 

Αναφορικά με την αναγνώριση της ανάγκης για μεταβολές στην πο-
λιτική, τονίζεται ότι, εάν ένας από τους στόχους είναι να ελέγχονται σε 
πρώτο χρόνο οι αποκλίσεις του εισοδήματος από το επιθυμητό επίπεδο, 
η πολιτική πρέπει να προγραμματίζεται στη βάση προβλέψεων του εισο-
δήματος. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό, μέσω 
για παράδειγμα της πρόβλεψης/εκτίμησης των φορολογικών εσόδων, 
των χρηματοδοτικών αναγκών κλπ. Στην κατεύθυνση αυτή έχει εξελι-
χθεί σημαντικά το κομμάτι της διαμόρφωσης προβλεπτικών μεθοδολογι-
ών (βλέπε Berney and Frerichs (1973)· Creedy and Gemmell, 2004· Leal 
et al., 2008). Και πάλι όμως, οι δυνατότητες για την ανάληψη προληπτι-
κών ενεργειών παραμένουν περιορισμένες, και το πρόβλημα της στα-
θεροποίησης είναι πρωταρχικά ένα ζήτημα διορθωτικών προσαρμογών 
(remedial adjustments) που αποσκοπούν στο να αποτραπεί η περαιτέρω 
αποσταθεροποίηση και να επέλθει ξανά κάποια επιθυμητή ισορροπία. 

Για να είναι εφικτές οι διορθωτικές προσαρμογές, οι μεταβολές στα 
υποκείμενα μεγέθη πρέπει να είναι επαρκώς αργές, ενώ η δυνατότητα 
πολιτικής προσαρμογής να είναι ταυτόχρονα επαρκώς γρήγορη, ώστε 
μια διόρθωση να τίθεται σε ισχύ πριν προλάβει να καταστεί αναγκαία η 
επόμενη. Έτσι, είναι δυνατόν να προκύπτουν και καταστάσεις όπου δεν 
είναι εφικτή μια αποτελεσματική σταθεροποιητική πολιτική και όπου οι 
προσπάθειες για σταθεροποίηση είναι το ίδιο πιθανόν να περιορίσουν 
ή και να διευρύνουν την απόκλιση από την ισορροπία. Βέβαια, οι οικο-
νομικές διακυμάνσεις συχνά τείνουν να λειτουργούν με τέτοιον τρόπο, 
όπου, εφόσον ξεκινήσουν, διαρκούν για κάποιο χρονικό διάστημα και 
έτσι επιτρέπουν την αντισταθμιστική δράση πριν να καταστεί αναγκαία 
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μια αντιστροφή της πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση όμως, η ευελιξία στην 
προσαρμογή των μεγεθών της δημοσιονομικής πολιτικής είναι σημαντι-
κή, και προτιμητέες πρέπει να είναι οι πολιτικές εκείνες που μπορούν να 
προσαρμοστούν ταχέως και των οποίων οι επιδράσεις τίθενται σε ισχύ 
μέσα σε μια σύντομη χρονική περίοδο. 

Ως προς την ταχύτητα της έναρξης/υλοποίησης της πολιτικής, όταν 
αναγνωριστεί η αναγκαιότητα για παρέμβαση, η δυνατότητα προσαρμο-
γής της πολιτικής θα εξαρτάται και από πολιτικούς, τεχνικούς και θεσμι-
κούς παράγοντες, οι οποίοι πρέπει να λειτουργούν συνολικά στη βάση 
της παροχής κάποιου βαθμού ευελιξίας, μέσω και της παροχής εξουσι-
ών, με στόχο την υλοποίηση της προσαρμογής, αλλά και τη διατήρηση 
της ισορροπίας της ευθύνης μεταξύ της νομοθετικής και εκτελεστικής 
εξουσίας. Σε αυτό το στάδιο εξετάζεται και επιλέγεται η πλευρά στην 
οποία θα πραγματοποιηθεί η παρέμβαση (π.χ. πλευρά των δαπανών ή 
των φόρων ή και τα δύο), ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των επιδράσε-
ων σε κάθε περίπτωση. 

Τέλος, σχετικά με τη χρονική υστέρηση του σημείου επέλευσης σε 
ισχύ μιας πολιτικής, η θεωρία μπορεί να παρέχει κάποιες βάσεις ως 
προς τον απαραίτητο χρόνο για να τεθεί σε ισχύ κάποια μεταβολή της 
πολιτικής, όπου η φύση του προβλήματος μπορεί να απεικονιστεί με μια 
αναφορά στην (απλή) πολλαπλασιαστική διαδικασία που ξεκινά, π.χ. με 
μια μεταβολή στις κυβερνητικές δαπάνες. Η πολυπλοκότητα της κατά-
στασης που θα προκύπτει, όπου υπάρχει και η δυσκολία μετατροπής 
της θεωρητικής έννοιας της χρονικής περιόδου σε όρους ημερολογια-
κού χρόνου, εξαρτάται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες όπως 
τη φάση του οικονομικού κύκλου, τους τομείς της οικονομίας στους 
οποίους επέρχεται μεταβολή κλπ. Για τον ίδιο λόγο, δεν υπάρχει κά-
ποια απλουστευμένη σύνδεση μεταξύ των εννοιών της χρονικής περιό-
δου επίδρασης του πολλαπλασιαστή και της διάχυσης του εισοδήματος 
(income velocity) (Musgrave, 1959). 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο Musgrave (1959) επισημαίνει ήδη τη 
διάκριση μεταξύ θεωρίας και πράξης. Ειδικότερα, αναφέρει ότι στα θεω-
ρητικά σχετικά υποδείγματα303 είναι συχνά απαραίτητο να γίνονται συγκε-

303  Προφανώς, η διάκριση αφορά τα υποδείγματα που ενσωματώνονται στη βιβλιογρα-
φία της εποχής κάλυψης. 
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κριμένες υποθέσεις αναφορικά με τη διάρκεια της περιόδου της πολλα-
πλασιαστικής διαδικασίας και των περιόδων που εμπλέκονται στις προ-
σαρμογές των δημοσιονομικών μεγεθών και των επενδύσεων, αλλά και 
αναφορικά με τη σταθερότητα ή μη των υστερήσεων, ώστε τα υποδείγ-
ματα να παραμένουν διαχειρίσιμα. Στην πράξη βέβαια, οι υποθέσεις αυ-
τές συχνά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική εξέλιξη των γεγονότων 
και για τον λόγο αυτό μια πιο εποικοδομητική προσέγγιση είναι αυτή των 
οικονομετρικών υποδειγμάτων, στα οποία ενσωματώνονται υστερήσεις 
των χρονολογικών σειρών για να διαπιστωθούν οι επιδράσεις των μετα-
βολών της δημοσιονομικής πολιτικής διαχρονικά και να υπολογιστεί ο 
βαθμός της επιτευχθείσας μεταβολής μετά από έναν συγκεκριμένο αριθ-
μό περιόδων. 

3.2.2.    Ενσωματωμένη ευελιξία, ευαισθησία των εσόδων  
και σταθεροποίηση

3.2.2.1. H έννοια της ενσωματωμένης ευελιξίας

Η συζήτηση αναφορικά με την αναγκαιότητα και τους τρόπους στα-
θεροποίησης της οικονομίας οδήγησε σταδιακά στο να δίδεται έμφα-
ση στη διερεύνηση του βαθμού στον οποίο η αυτόματα αντισταθμιστική 
(automatically compensatory) μεταβολή των φορολογικών εσόδων, που 
γενικότερα αναφέρεται ως ‘ενσωματωμένη ευελιξία’ (built-in flexibility), 
προσφέρεται ως ή αποτελεί ένα σταθεροποιητικό εργαλείο. 

Σύμφωνα με τους Musgrave and Miller (1948), που ασχολήθηκαν ανα-
λυτικά με την έννοια της ‘ενσωματωμένης ευελιξίας’, σε γενικούς όρους, 
το ύψος της αυτόματης αντισταθμιστικής προσαρμογής θα εξαρτάται 
από τη μεταβολή της αξίας (σε δολάρια) των εσόδων που απορρέει από 
μια δεδομένη μεταβολή της αξίας (σε δολάρια) του εθνικού προϊόντος, 
δηλαδή, από τον οριακό φορολογικό συντελεστή. Σε ειδικούς όρους και 
με στόχο μια πιο εξειδικευμένη θεωρητική προσέγγιση, το πρόβλημα 
μπορεί να περιγραφεί ως ακολούθως. Για τον προγραμματισμό της δη-
μοσιονομικής πολιτικής, οι αρχές αντιμετωπίζουν το επαναλαμβανόμενο 
ζήτημα καθορισμού ενός ‘μέσου φορολογικού συντελεστή’, που ερμη-
νεύεται ως ο συντελεστής που θα οδηγήσει στα επιθυμητά επίπεδα φο-
ρολογικών εσόδων, για το εκάστοτε αναμενόμενο επίπεδο προϊόντος. 
Προφανώς, τα συνολικά φορολογικά έσοδα μπορούν να προκύψουν ως 
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αποτέλεσμα πολλών διαφορετικών συνδυασμών θεσπισμένων συντελε-
στών και πηγών φορολόγησης, και οι διαφορετικοί συνδυασμοί θα οδη-
γήσουν σε φορολογικά συστήματα με διαφορετικούς βαθμούς ευαισθη-
σίας των εσόδων ως προς τις μεταβολές του εισοδήματος.304 Η επιλο-
γή ενός από αυτούς τους συνδυασμούς και των συντελεστών που χρει-
άζονται, ώστε να προκύψουν τα επιθυμητά έσοδα από το αναμενόμε-
νο επίπεδο του προϊόντος, είναι αυτή που τελικά καθορίζει τον βαθμό 
της ‘ενσωματωμένης ευελιξίας’ ή τον οριακό φορολογικό συντελεστή 
για το φορολογικό σύστημα στο σύνολό του. Για τους λόγους αυτούς, οι 
συγγραφείς αναλύουν τον βαθμό ευελιξίας σε όρους του επιπέδου της 
φορολόγησης (μέσος φορολογικός συντελεστής στο αναμενόμενο επί-
πεδο προϊόντος), καθώς και της ευαισθησίας του επιλεγμένου συνδυα-
σμού φορολογικών πηγών σε μεταβολές του προϊόντος. 

Σύμφωνα με έναν πιο χαλαρό ορισμό που παρέχει ο Slitor (1948), η 
ενσωματωμένη ευελιξία είναι η αυτόματη ευαισθησία των εσόδων στις 
μεταβολές του εθνικού εισοδήματος/προϊόντος.305 Ενδιαφέροντα αποτε-
λέσματα προκύπτουν, όπως δείχνει ο συγγραφέας, στη βάση της προ-
σέγγισης της ελαστικότητας εάν η ενσωματωμένη ευελιξία ταυτοποιεί-
ται με την ελαστικότητα της ατομικής φορολογικής υποχρέωσης, που 
σημαίνει, μέσα από τον λόγο μιας αναλογικής μεταβολής στον φόρο 
που πληρώνει το άτομο ως προς μία αναλογική μεταβολή στο εισόδημά 
του. Σε σχέση με την προσέγγιση για τη συνολική ευαισθησία, η προσέγ-
γιση για την ευαισθησία σε επίπεδο ατόμου αντανακλά χαρακτηριστι-
κά τόσο της φορολογικής διάρθρωσης όσο και της κατανομής του εθνι-
κού εισοδήματος μεταξύ των ατόμων. Σημειώνεται ότι η ατομική προ-
σέγγιση εστιάζει μόνο στις ιδιότητες του φορολογικού συστήματος (tax 
schedule). Επίσης, ο συγγραφέας αναλύει και τη στενή σχέση μεταξύ 
προοδευτικότητας των φόρων και ενσωματωμένης ευελιξίας.306 

304  Οι Musgrave and Miller (1948) εξηγούν ότι τα φορολογικά έσοδα θα υπόκεινται σε 
διακυμάνσεις ως αποτέλεσμα των μεταβολών στο εθνικό εισόδημα, εφόσον το μέγεθος 
της φορολογικής βάσης συνήθως μεταβάλλεται άμεσα, καθώς μεταβάλλεται το προϊόν 
της οικονομίας.
305  Ο συγγραφέας αναφέρει σχετικά ότι ο Musgrave (1945) συνέκρινε την αυτόματη ευ-
ελιξία διαφορετικών φόρων στη βάση των ελαστικοτήτων εσόδων τους.
306  Βλέπε και τον Walter (1951) για μια αναφορά στην πιο εξειδικευμένη προσέγγιση 
του Slitor σε ατομικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται εφικτή η απομόνωση των 
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3.2.2.2.  Προσδιορισμός της ενσωματωμένης ευελιξίας σε σύνδεση 
με την ευαισθησία των εσόδων 

Η εμφάνιση διαταραχών στην οικονομική δραστηριότητα δύναται να 
αιτιολογεί παρεμβάσεις στις βασικές συνιστώσες των δημοσίων δαπα-
νών και των φόρων για την αντιστάθμισή τους, με τις παρεμβάσεις να 
προκαλούν πιθανές αντισταθμιστικές επιδράσεις μέσω των δημοσιο-
νομικών μεγεθών. Ταυτόχρονα, δεν αποκλείεται τέτοιες διαταραχές να 
προκαλούν αυτόματες μεταβολές στις δημόσιες δαπάνες ή τα φορολο-
γικά έσοδα, μεταβολές δηλαδή που λαμβάνουν χώρα ενώ οι συνιστώ-
σες/συντελεστές των δαπανών και των φόρων παραμένουν σταθεροί. 
Ειδικότερα, τα φορολογικά έσοδα που προκύπτουν στη βάση συγκεκρι-
μένων θεσπισμένων φορολογικών συντελεστών αυξάνονται και μειώνο-
νται με τις μεταβολές του εισοδήματος, και άρα και της φορολογικής 
βάσης. Συνεπώς, μια μείωση του εισοδήματος αυτόματα προκαλεί ορι-
σμένες επιδράσεις. Τέτοιες αυτόματες μεταβολές (με σταθερούς τους 
συντελεστές των δαπανών και των φόρων) αναφέρονται ως ‘ενσωματω-
μένη ευελιξία’.307 Η ύπαρξη της ενσωματωμένης ευελιξίας αξιολογείται 
ως ιδιαίτερα χρήσιμη στις περιπτώσεις όπου η επέλευση της πολιτικής 
παρέμβασης είναι σχετικά άκαμπτη/μη ευέλικτη ή όπου οι συχνές μετα-
βολές στους συντελεστές των δαπανών και των φόρων θεωρούνται μη 
επιθυμητές για διάφορους λόγους. 

Ποιοι είναι όμως οι παράγοντες εκείνοι που προσδιορίζουν το μέγε-
θος αυτής της αυτόματης επίδρασης; 

Υποθέτοντας ότι οι δημόσιες δαπάνες παραμένουν σταθερές, και 
εστιάζοντας στις μεταβολές στα φορολογικά έσοδα (φορολογική από-
δοση), με σταθερούς τους θεσπισμένους φορολογικούς συντελεστές, η 
απόκριση της μεταβολής στα έσοδα Τ ως προς τη μεταβολή στο εθνικό 

επιδράσεων της προοδευτικότητας και των εξαιρέσεων από αυτές της εισοδηματικής 
κατανομής (για μια συγκριτική σύντομη αξιολόγηση των δύο προσεγγίσεων, βλέπε το 
κείμενο). 
307  Εάν η ισχύς της ενσωματωμένης ευελιξίας θεωρείται περιορισμένη, προτείνονται και 
εναλλακτικοί τρόποι εξασφάλισης της ευελιξίας. Για παράδειγμα, υπάρχει και η ευελιξία 
σύμφωνα με έναν μαθηματικό τύπο (formula flexibility), όπου προσδιορίζεται με ποιον 
τρόπο οι μεταβολές στις δαπάνες και τους φόρους θα θεσμοθετούνται προκαταβολικά, 
και θα τίθενται σε ισχύ εάν και όταν επέρχονται συγκεκριμένες μεταβολές στο επίπεδο 
του εισοδήματος (βλέπε σχετικά τον Musgrave, 1959). 
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εισόδημα Υ μπορεί να εκφραστεί με τη μορφή της ελαστικότητας τόξου 
(arc elasticity) ως

 T

Τ Τ
E

Υ Υ
0

0

∆
∆

� , (1)

όπου τα Τ0 και Υ0 εκφράζουν τα αρχικά επίπεδα φορολογικών εσόδων 
και εισοδήματος (Musgrave, 1959). Ο όρος ΕΤ αποτελεί την ποσοστιαία 
μεταβολή στα έσοδα που απορρέει από μια δεδομένη ποσοστιαία με-
ταβολή στο εισόδημα. Συνεπώς, η τιμή της ελαστικότητας που ορίζεται 
από τη σχέση (1) θα εξαρτάται από το αρχικό επίπεδο των φορολογι-
κών συντελεστών, την προοδευτικότητα της φορολογικής διάρθρωσης 
και την απόκριση της φορολογικής βάσης στις μεταβολές του εισοδήμα-
τος. Εάν διαχωριστούν οι παράγοντες αυτοί, και για μια γενική περίπτω-
ση φορολογίας,308 όπου ανάλογα με το είδος του φόρου, η βάση Β ισού-
ται με το φορολογητέο εισόδημα, τους μισθούς, τις ακαθάριστες απο-
δοχές, την εκτιμώμενη αξία της ακίνητης περιουσίας κλπ., προκύπτει η 
ελαστικότητα  
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όπου ΕΒ είναι η ελαστικότητα των εσόδων ως προς τις μεταβολές της 
φορολογικής βάσης, Β0 είναι το αρχικό επίπεδο της φορολογικής βά-
σης, και 
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όπου ΕΥ είναι η ελαστικότητα της φορολογικής βάσης ως προς τις με-
ταβολές στο συνολικό εισόδημα. Το ΕΥ δεν εξαρτάται από την προοδευ-
τικότητα των θεσμοθετημένων συντελεστών, αλλά απλά αποδίδει την 
αποκρισιμότητα της φορολογικής βάσης στις μεταβολές του εισοδή-
ματος. 

308  Εδώ περιγράφεται η γενική περίπτωση. Ο Musgrave (1959) κάνει την επιπρόσθετη 
υπόθεση της προοδευτικής διάρθρωσης των θεσμοθετημένων συντελεστών και αναφέ-
ρεται πιο συγκεκριμένα στην ελαστικότητα του μέσου θεσμοθετημένου συντελεστή.
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, με την αντικατάσταση της σχέσης (2) για 
τον όρο ΔΤ/ Τ0 στη σχέση (1), σύμφωνα και με τον ορισμό (3), προκύ-
πτει ότι 

 ΕΤ = ΕΒ × ΕΥ , (4)

ως βασική σχέση για την ελαστικότητα των εσόδων, οριζόμενη ως γι-
νόμενο των ελαστικοτήτων των σχέσεων (2) και (3). Όπως τονίζει και ο 
Musgrave (1959), για να εκτιμηθεί ο όρος ΕΤ για τη συνολική φορολογική 
διάρθρωση, ο όρος πρέπει να υπολογιστεί ως σταθμισμένος μέσος των 
ελαστικοτήτων που ισχύουν για τους διαφορετικούς φόρους που συνθέ-
τουν το σύστημα. Αυτές θα αναμένεται να διαφέρουν σημαντικά, με την 
κύρια πηγή της διαφοροποίησης να είναι ο όρος ΕΒ. 

Έχοντας λάβει τον τύπο της ελαστικότητας με αυτόν τον τρόπο, μπο-
ρεί να αναδειχθεί με ποιον τρόπο το μέγεθος της ελαστικότητας (των 
εσόδων ως προς το εισόδημα) υπεισέρχεται μέσα στο μέγεθος που ορί-
ζεται για τον υπολογισμό της αντισταθμιστικής αποτελεσματικότητας 
της ‘ενσωματωμένης ευελιξίας’ (βλέπε Musgrave and Miller, 1948). Σε 
μια πολύ απλουστευμένη εκδοχή, μπορεί να διατυπωθεί ενδεικτικά ένα 
υπόδειγμα προσδιορισμού της μεταβολής του εισοδήματος μεταξύ δύο 
περιόδων, ως αποτέλεσμα μιας μεταβολής της ιδιωτικής επένδυσης, 
όπου με την αντικατάσταση για τη μεταβολή των εσόδων ΔΤ στον τύπο 
της μεταβολής ΔΥ προκύπτει η τελευταία να ενσωματώνει το μέγεθος 
του ET στον παρονομαστή.309 

Πιο αναλυτικά, ξεκινώντας με ένα απλουστευμένο υπόδειγμα που 
υποθέτει σταθερές δαπάνες που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου για 
αγαθά και υπηρεσίες, φόρους με τη μορφή φόρου εισοδήματος φυσι-
κών προσώπων310, ότι δεν υπάρχει αποταμίευση από την πλευρά των επι-

309 Σημειώνεται ότι ρόλο παίζει σαφώς και το σημείο εκκίνησης ως προς το ύψος των 
συντελεστών. Προφανώς, η ανάλυση μπορεί να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει μετα-
βολές στην πλευρά των δαπανών, ή και των φόρων ταυτόχρονα, να ενσωματώνονται 
μεταβιβαστικές πληρωμές, ενώ μπορούν να ληφθούν υπόψη και άλλα στοιχεία της ενσω-
ματωμένης ευελιξίας. Η βασική αρχή που εξηγήθηκε εδώ παραμένει η ίδια.
310  Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι, κατά τη θεώρηση της επέκτασης της ανάλυσης με 
προσθήκη ΕΦΚ, οι συγγραφείς καταλήγουν ότι δεν προκύπτουν επιπρόσθετες δυσκολίες 
στην ανάλυση, εάν θεωρηθεί ότι οι φόροι πληρώνονται από τις καταναλωτικές δαπάνες, 
δηλαδή, ως φόροι στο προσωπικό εισόδημα που αποτιμώνται στη βάση των δαπανών. 
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χειρήσεων και ότι το επίπεδο των επενδύσεων είναι ανεξάρτητο από τη 
φορολογία, οι εξισώσεις για το εισόδημα και την κατανάλωση προσδιο-
ρίζονται ως ακολούθως:

 Yt = Ct + It + Gt, (5)

 Ct = a + c(Yt - Tt),   (6)

όπου τα Yt, Ct, It, Gt, Tt εκφράζουν το εισόδημα, την κατανάλωση, την 
επένδυση, τις κρατικές δαπάνες, τους φόρους (τα φορολογικά έσοδα), 
αντίστοιχα, την περίοδο t, και το c εκφράζει την οριακή ροπή για κατα-
νάλωση από το διαθέσιμο εισόδημα που θεωρείται ότι παραμένει σταθε-
ρή. Αντικαθιστώντας τη σχέση (6) στη σχέση (5) και προσδιορίζοντας τη 
μεταβολή του εισοδήματος μεταξύ δύο περιόδων t και t – 1, με σταθερές 
τις κρατικές δαπάνες, προκύπτει η σχέση:

 ΔΥ = ΔI + cΔΥ - cΔT, (7)

όπου τα ΔΥ, ΔI και ΔT αποτελούν τη μεταβολή στο εισόδημα, την επέν-
δυση και τα φορολογικά έσοδα, αντίστοιχα, από την πρώτη στη δεύτε-
ρη περίοδο. 

Χρησιμοποιώντας τον τύπο της ελαστικότητας των εσόδων, όπως 
ορίζεται από τη σχέση (1), λύνοντας αυτόν ως προς το ΔT, αντικαθιστώ-
ντας στη σχέση (7), και λύνοντας ως προς το ΔΥ προκύπτει η σχέση: 
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311  Και ο Walter (1951) αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην προσέγγιση των Musgrave and 
Miller (1948), τονίζοντας ότι ακολουθεί το τυπικό Κεϋνσιανό πρότυπο και χρησιμοποιεί 

την αρχή του ταυτόχρονου πολλαπλασιαστή με μια επιπρόσθετη ιδιότητα, τον όρο T

T
cE

Y
 

στον παρονομαστή του κλάσματος, ώστε να επιτρέπεται η ύπαρξη διαφορετικών φο-
ρολογικών διαρθρώσεων. Αναφέρει βέβαια ότι το υπόδειγμα αυτό θα έμοιαζε να είναι 
μη ρεαλιστικό, και εξηγεί γιατί. Όμως, οι διαρθρωτικές αδυναμίες του δεν επηρεάζουν, 
σύμφωνα με τον συγγραφέα, την εγκυρότητα των εκτιμήσεων του μεγέθους της ενσω-
ματωμένης ευελιξίας, με εξαίρεση τον βαθμό στον οποίο παραμελείται η πιθανότητα της 
προκαλούμενης επένδυσης. 
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Ως ένα κατάλληλο μέσο μέτρησης της αντισταθμιστικής αποτελε-
σματικότητας της ‘ενσωματωμένης ευελιξίας’ μπορεί να θεωρηθεί η 
σχέση:

 
a

Y
a

Y
∆

1
∆

� � , (9)

όπου το ΔΥ αντανακλά τη μεταβολή του εισοδήματος όταν ισχύει το συ-
γκεκριμένο υπό συζήτηση φορολογικό σύστημα (με το συγκεκριμένο θε-

τικό μέγεθος για τον όρο T

T
E

Y
) και το ΔΥa αναφέρεται σε ένα σύστημα 

όπου η ελαστικότητα των φορολογικών εσόδων ΕΤ τίθεται ίση με το μη-

δέν. Αυτό σημαίνει ότι το κλάσμα 
a

Y
Y

∆
∆

 περιγράφει τον λόγο της μείωσης 

(αύξησης) του εισοδήματος στο συγκεκριμένο υπό ανάλυση φορολογι-
κό σύστημα ως προς τη μείωση (αύξηση) του εισοδήματος στην περί-
πτωση όπου το σύστημα δεν είχε καμία ‘ενσωματωμένη ευελιξία’. Το a, 
που είναι και η διαφορά μεταξύ της μονάδας και του κλάσματος, δίδει το 
τμήμα της μεταβολής του εισοδήματος που αποφεύγεται εξαιτίας της 
ύπαρξης της ‘ενσωματωμένης ευελιξίας’. Εάν a = 0, δεν υπάρχει ενσω-
ματωμένη ευελιξία, εάν a = 1, η ενσωματωμένη ευελιξία είναι πλήρης, 
που σημαίνει ότι το εισόδημα δεν μεταβάλλεται.

Το ως άνω απλουστευμένο υπόδειγμα και οι πράξεις που οδηγούν 
στην ενσωμάτωση της ελαστικότητας των εσόδων στον τύπο για το 
μέσο μέτρησης της αντισταθμιστικής αποτελεσματικότητας της ‘εν-
σωματωμένης ευελιξίας’ οδηγούν σε παρόμοια αποτελέσματα (και σε 
μια παραλλαγή της σχέσης (8)) στην περίπτωση ενός φόρου στην κα-
τανάλωση. Μια τέτοια εκδοχή προκύπτει εάν η σχέση (6) αντικατα-
σταθεί από τη σχέση Ct = a + cYt – Tt, όπου το Tt θα μπορούσε να εί-
ναι το γινόμενο του φορολογικού συντελεστή και της καταναλωτικής 
δαπάνης. 

Καταλήγοντας, στη βάση του ως άνω απλουστευμένου υποδείγμα-
τος προκύπτει ότι η ‘ενσωματωμένη ευελιξία’ δύναται να αποτελεί έναν 
σημαντικό παράγοντα για την αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης της 
σταθερότητας μακροχρόνια. Σύμφωνα με το μέγεθος αυτό, σημασία 
αποκτά το εάν οι φόροι αποτελούν μια μεγάλη αναλογία του εισοδήμα-
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τος και εάν οι αρχές βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε φόρους με υψηλή 
ελαστικότητα εσόδων.312 Ιστορικά, στις θεωρητικές αναφορές στην εν-
σωματωμένη ευελιξία διευκρινίζεται συνήθως ότι η ανάλυση αυτή δεν 
συνεπάγεται ότι το εν λόγω μέγεθος επαρκεί από μόνο του και εξαλείφει 
την όποια σκοπιμότητα της (αντικυκλικής) δημοσιονομικής πολιτικής. Με 
τον τρόπο αυτό, επανέρχεται πάντα στο προσκήνιο η συζήτηση ως προς 
το εάν και κατά πόσο η ευελιξία ενός συστήματος μπορεί να αυξηθεί με 
την πρόβλεψη διατάξεων για αυτόματες προσαρμογές των συντελεστών 
στις μεταβολές του εισοδήματος, όπου προφανώς κάτι τέτοιο δεν μπο-
ρεί να θεωρηθεί ως ενσωματωμένη ευελιξία με τη συνήθη έννοια του 
όρου. Επίσης, τονίζεται ότι τέτοιες σκόπιμες (αντικυκλικές) προσαρμο-
γές στον φορολογικό συντελεστή ή τις δαπάνες θα πρέπει να παραμέ-
νουν λύσεις για τις πιο ακραίες περιπτώσεις όπου οι διακυμάνσεις στο 
εισόδημα ξεπερνούν ένα όριο ανοχής (Musgrave and Miller, 1948). 

3.2.2.3.  Σύγκριση της ευαισθησίας των εσόδων με  
την ενσωματωμένη ευελιξία

Όπως προαναφέρθηκε, ο Walter (1951) παρουσιάζει αναλυτικά την 
έννοια της φορολογικής ευαισθησίας313, μέσα στο πλαίσιο της συζή-
τησης για την αναγκαιότητα άσκησης μιας αντισταθμιστικής πολιτικής 
και για την καταλληλότητα ή και επάρκεια της ενσωματωμένης ευελι-
ξίας. Ειδικότερα, εξηγεί ότι το επιχείρημα υπέρ της χρήσης αυτόμα-

312  Από τις σχέσεις (8) και (9) διακρίνεται ότι, με δεδομένη τη ροπή προς κατανάλω-

ση των ατόμων, το a θα μεταβάλλεται άμεσα όταν μεταβάλλονται τα μεγέθη ΕΤ και T
Y

,  

δηλαδή το επίπεδο της φορολογίας και η ελαστικότητα (ως προς το εισόδημα) του επι-
λεγμένου συνδυασμού φορολογικών πηγών. Εντούτοις, θεωρείται σε αυτό το πλαίσιο 
ότι η ‘ενσωματωμένη ευελιξία’ δεν μπορεί ποτέ να είναι τόσο αποτελεσματική ώστε να 
εξαλείφει την όποια μεταβολή στο εισόδημα, και όποιο και αν είναι το ύψος των δύο 
αυτών μεγεθών, το α θα υπολείπεται της μονάδας σε κάθε οικονομία με ροπή προς κα-
τανάλωση χαμηλότερη της μονάδας.
313  Η φορολογική ευαισθησία ορίζεται ως η ελαστικότητα ως προς το εισόδημα ενός 
δεδομένου φόρου. Πιο αναλυτικά, ο καλύτερος ορισμός σύμφωνα με τον συγγραφέα 
είναι ως λόγος της ποσοστιαίας μεταβολής σε μια συγκεκριμένη φορολογική απόδοση 
προς τη σχετική ποσοστιαία μεταβολή στο εισόδημα. Επίσης, για έναν εναλλακτικό ορι-
σμό της φορολογικής ευαισθησίας σύμφωνα με τον Vickrey (1945) και μια αναφορά στις 
αδυναμίες του ορισμού αυτού, βλέπε το κείμενο.
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των σταθεροποιητών βασίζεται στην ανακρίβεια των προβλέψεων και 
τις δυσχέρειες ως προς το να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα εφαρ-
μογής της διακριτικής δημοσιονομικής πολιτικής. Παράλληλα, προβάλ-
λονται πολλαπλοί λόγοι314 που καταδεικνύουν ότι η ενσωματωμένη ευ-
ελιξία δεν επαρκεί από μόνη της. Ο συγγραφέας καταλήγει στο ότι ο 
συγκερασμός των αυτόματων σταθεροποιητών με τη διακριτική δράση 
είναι η προτιμητέα λύση, συγκριτικά με την περίπτωση μιας αποκλει-
στικής στήριξης στη λειτουργία των αυτόματων σταθεροποιητών. Και 
ο Cohen (1959) αναφέρεται στην πολυετή αντίθεση μεταξύ οικονομο-
λόγων και άλλων ενδιαφερομένων αναφορικά με την κατάλληλη χρήση 
της διακριτικής πολιτικής συγκριτικά με την επιλογή να βασίζεται κα-
νείς στους αυτόματους σταθεροποιητές. Όπως διευκρινίζει, τόσο στις 
θεωρητικές όσο και τις πρακτικές προσπάθειες μέτρησης του μεγέ-
θους των σταθεροποιητών αυτών, μεγάλο μέρος της συζήτησης επι-
κεντρώνεται γύρω από τα προτερήματα του υπολογισμού της ενσωμά-
τωσης (ή της χρήσης της οριακής μεθόδου) σε σχέση με τον υπολογι-
σμό της ελαστικότητας.

Ειδικότερα, στην ενασχόλησή του με τη θεωρητική έννοια της ευαι-
σθησίας ή ελαστικότητας ως προς το εισόδημα των φορολογικών εσό-
δων, ο Walter (1951) εξηγεί σε ποια βάση η έννοια αυτή διαφοροποιείται 
από εκείνη της ενσωματωμένης ευελιξίας.315 Η πρώτη ασχολείται με τις 
ποσοστιαίες μεταβολές στην απόδοση ενός συγκεκριμένου φόρου που 
οφείλεται στις σχετικές ποσοστιαίες μεταβολές στο εισόδημα. Η ενσω-
ματωμένη ευελιξία ισούται με το γινόμενο της ευαισθησίας των φόρων 
και του μέσου φορολογικού συντελεστή, σχέση η οποία με τις διαγρα-
φές των όρων στα κλάσματα καταλήγει στον οριακό φορολογικό συντε-
λεστή. Η διάσπαση της έννοιας της αυτόματης σταθεροποίησης σε δύο 
συνιστώσες, αντί του να αποκαλείται απλά οριακός συντελεστής, είναι 

314  Βλέπε το κείμενο σχετικά.
315  Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθούν οι εργασίες των Creedy and Gemmell (2002, 
2006) που εστιάζουν στις ιδιότητες που προσδιορίζουν τις αυτόματες μεταβολές στα 
έσοδα, και δεν είναι άλλες από την ενσωματωμένη ευελιξία, ή αλλιώς την αποκρισιμό-
τητα των εσόδων από τους φόρους, σύμφωνα με τους συγγραφείς. Οι ίδιοι εξηγούν 
αναλυτικά και τους βασικούς λόγους για τους οποίους η ελαστικότητα των εσόδων μπο-
ρεί να θεωρηθεί ένα χρήσιμο συνοπτικό μέσο μέτρησης της ενσωματωμένης ευελιξίας 
(βλέπε Creedy and Gemmell, 2006). 
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συχνά χρήσιμη για λόγους εμπειρικής διερεύνησης. Με άλλα λόγια, το 
μέγεθος της ευαισθησίας μπορεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να απο-
κτηθεί από διαφορετικά στατιστικά στοιχεία απ’ ό,τι ο μέσος φορολογι-
κός συντελεστής. Ταυτόχρονα, μέσα από τη σύνδεση μεταξύ της ευαι-
σθησίας και της ενσωματωμένης ευελιξίας, και υπό την υπόθεση ότι έμ-
φαση δίδεται στην ενσωματωμένη ευελιξία, τείνει να ενισχύεται το επι-
χείρημα υπέρ μιας μεγαλύτερης στήριξης σε φόρους με υψηλή ευαι-
σθησία.316 Στη διαφοροποίηση του θεωρητικού όρου και του τύπου υπο-
λογισμού μεταξύ της ενσωματωμένης ευελιξίας και της ελαστικότητας 
αναφέρεται και ο Pechman (1956) στο άρθρο του για την απόδοση (των 
εσόδων) από τον ατομικό φόρο εισοδήματος, όπου λαμβάνονται υπόψη 
παράγοντες όπως η συγκυρία αλλά και η (διαχρονική εξέλιξη) διάρθρω-
ση του εισοδήματος, καθώς και διακριτικές μεταβολές όπως οι εξαιρέ-
σεις και οι μεταβολές των συντελεστών.317 

Η επιπρόσθετη συμβολή της ανάλυσης του Walter (1951) για τη φο-
ρολογική ευαισθησία έγκειται, μεταξύ άλλων, στην επισήμανση ότι το 
μέγεθος αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο μέσο μέτρησης για τη σύγκριση 
και ταξινόμηση των διαφορετικών φόρων (με αμετάβλητους άλλους πα-
ράγοντες), ώστε να αξιολογείται ποιοι φόροι θα πρέπει να έχουν μεγα-
λύτερο βάρος από τη σκοπιά της δημοσιονομικής πολιτικής. Αναφο-
ρά γίνεται, μεταξύ άλλων, στον ιδιαίτερο ρόλο που έχουν στις οικονο-
μίες για την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής ως μόνιμο φορολο-
γικό στοιχείο οι ΕΦΚ και ένα κομμάτι της ανάλυσης αφιερώνεται στη 
συζήτηση της συγκριτικής ευαισθησίας μεταξύ πάγιων και αναλογικών 
ΕΦΚ. Παράλληλα, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η φορολογική ευαισθη-
σία έχει τουλάχιστον τρία βασικά πλεονεκτήματα συγκριτικά με τη χρή-

316  Σαφώς, όπως τονίζει και ο συγγραφέας, τα ζητήματα που αφορούν τη δημοσιονομική 
πολιτική δεν αποτελούν τους μόνους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
κατά την εδραίωση ενός κατάλληλου φορολογικού συστήματος, όπου και άλλα κριτήρια 
αποκτούν μεγαλύτερη σημασία όπως η ισότητα και οι επιδράσεις στην κατανομή του 
εισοδήματος. 
317  Ενδιαφέρον έχει η αναφορά (και ο υπολογισμός) στην ενσωματωμένη ευελιξία της 
φορολογικής βάσης, δηλαδή τη μεταβολή στη φορολογική βάση ως προς τη μεταβολή 
στο συνολικό προσαρμοσμένο ακαθάριστο εισόδημα. Βλέπε και τη σχετική αναφορά 
στην προσέγγιση του Pechman που πραγματοποιεί ο Cohen (1959), ο οποίος τη συνεχί-
ζει και την επεκτείνει. 
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ση του οριακού φορολογικού συντελεστή (που δίδει τη μεταβολή στον 
φόρο ως προς τη μεταβολή στο εισόδημα), ως μέτρο σύγκρισης διαφο-
ρετικών φόρων. Πρώτον, διευκολύνει τη σύγκριση μεταξύ φόρων που 
αποφέρουν ευρέως διαφοροποιούμενα έσοδα, κάτι που είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό λαμβάνοντας υπόψη τα πολλά διαφορετικά στοιχεία που εν-
σωματώνουν οι συνολικές φορολογικές διαρθρώσεις. Δεύτερον, η χρή-
ση του μέτρου επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ των φορολογικών εσόδων 
και του εθνικού εισοδήματος ακόμα και σε περιπτώσεις όπου τα έσο-
δα είναι τόσο χαμηλά με αποτέλεσμα η όποια σύγκριση μεταξύ απόλυ-
των μεταβολών στα έσοδα με τις μεταβολές στο εισόδημα να μην έχει 
μεγάλη αξία. Με άλλα λόγια, η πιθανότητα ενός φόρου να επιδεικνύει 
ιδιαίτερα υψηλή ευαισθησία πιθανώς δεν θα αποκαλύπτεται μέσω της 
εμπειρικής διερεύνησης, όπου τα έσοδα ενός φόρου είναι σε εκατομμύ-
ρια και το εθνικό εισόδημα σε δισεκατομμύρια, εάν εφαρμόζεται μόνο η 
προσέγγιση του οριακού συντελεστή. Τρίτον, η σύγκριση έχει χρησιμό-
τητα για διεθνείς συγκρίσεις, όπου εμπλέκονται διαφορετικές χρηματι-
κές μονάδες. 

3.2.2.4.  Συμπερασματικές παρατηρήσεις για τη σημασία  
της ενσωματωμένης ευελιξίας 

Συνολικά, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι όποιοι περιορισμοί 
στην αποτελεσματικότητα της ενσωματωμένης ευελιξίας δεν οφείλο-
νται απλά στη μη ικανοποιητική λειτουργικότητα του βασικού τύπου της. 
Προκύπτουν μέσα από την πολυπλοκότητα του οικονομικού συστήματος 
στο σύνολό του και από τη δυναμική που το χαρακτηρίζει, στοιχεία τα 
οποία δεν επιτρέπουν τη διατύπωση υποδειγμάτων και τύπων που ανα-
μένεται να λειτουργούν σωστά σε όλες τις καταστάσεις. Οι οικονομολό-
γοι που ασχολήθηκαν διεξοδικά με την έννοια και τη λειτουργία της εν-
σωματωμένης ευελιξίας κατέληξαν στο ότι προφανώς δεν υπάρχει κά-
ποιος αενάως εφαρμόσιμος τύπος διορθωτικής προσαρμογής που, εάν 
πραγματοποιηθεί μια φορά, θα μεταφέρει την οικονομία σε μόνιμη κατά-
σταση ευδαιμονίας, όπου εφεξής το αόρατο χέρι θα διατηρεί την κοινω-
νική τάξη στην τελειότητα (βλέπε Musgrave, 1959). Η βιβλιογραφία επί-
σης δεν καταλήγει ως προς το εάν ακόμα και αυτό θεωρείται τελικά θε-
τικό ή και αρνητικό.
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Ταυτόχρονα, αρκετά από τα σημεία που συνδέονται με την έννοια και 
λειτουργικότητα της ενσωματωμένης ευελιξίας αποκτούν σημασία όχι 
μόνο σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο κοινωνικής φιλοσοφίας. 
Ιστορικά, το ζήτημα αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα επιλογής μεταξύ κα-
νόνων και άσκησης διακριτικής εξουσίας, όπου, από τη μία πλευρά, θεω-
ρείται ότι καταφεύγοντας στην ενσωματωμένη ευελιξία ακολουθούνται 
κανόνες από νομότυπες κυβερνήσεις, σε αντίθεση με τη διακριτική δρά-
ση που συνδέεται με την ανθρώπινη αδυναμία και αυθαιρεσία. Στον αντί-
ποδα, η διακριτική δράση μπορεί να μην θεωρείται μια επίφοβη εναλλα-
κτική, αλλά αντιθέτως ότι προσφέρει την πρόκληση της ελευθερίας κι-
νήσεων σύμφωνα με τα ανθρώπινα και κοινωνικά ζητήματα. Μια ισορ-
ροπία μοιάζει να εδραιώνεται στο κέντρο μεταξύ των δύο πλευρών, μα-
κριά από τα άκρα. Με άλλα λόγια, υπάρχει λογική στην εφαρμογή κανό-
νων από τις κυβερνήσεις, αλλά και την ταυτόχρονη προσαρμογή ώστε 
να αντεπεξέρχονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, με απαιτούμενη τη 
δια κριτική πολιτική όπου καθίσταται αναγκαίο. Αυτή είναι η αρχή της 
προσαρμοστικότητας που αποκτά μεγάλη σημασία στο πλαίσιο της στα-
θεροποιητικής πολιτικής (Musgrave, 1959).318

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι ένα από τα σημαντικά στοιχεία που 
πρέπει να αναφέρεται και σχετίζεται με την όποια αξιολόγηση της 
χρησιμότητας της ενσωματωμένης ευελιξίας είναι τα χαρακτηριστικά 
και το εύρος του δημοσιονομικού ισοζυγίου (π.χ. παγίωση ελλειμμά-
των ή πλεονασμάτων). Επίσης, ρόλο διαδραματίζει και ο τρόπος χρη-
ματοδότησης αυτού (π.χ. μέσω δημιουργίας χρέους ή όχι), λαμβάνο-
ντας υπόψη και τις δυνατότητες που παρέχονται στην εκάστοτε κυ-
βέρνηση. Το ισοζύγιο από μόνο του μπορεί να αποτελεί παράγοντα 
που επηρεάζει τη σταθεροποίηση ή μη μιας οικονομίας, αφού η πραγ-
ματοποίηση ή μη σταθερών κρατικών δαπανών για αγαθά και υπηρε-
σίες μπορεί να συνδέεται με την άμβλυνση και αποδυνάμωση των δια-
ταραχών στην οικονομία ή την ενίσχυση ή ακόμα και πρόκληση αυτών, 
στην αντίθετη περίπτωση.

318  Όπου σύμφωνα με τον συγγραφέα, η σταθεροποιητική λειτουργία της πολιτικής πρέ-
πει να εφαρμόζεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζει άλλες λειτουργίες και, 
στη λογική αυτή, να παραμένει ουδέτερη. 
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3.3.    Σύνδεση της ευαισθησίας των εσόδων με την εκτίμηση  
των επιπτώσεων της διακριτικής δημοσιονομικής 
πολιτικής στο προϊόν

Η θεωρητική και εμπειρική συζήτηση αναφορικά με τη σημασία της 
εφαρμογής μιας διακριτικής δημοσιονομικής πολιτικής έναντι της εφαρ-
μογής κανόνων, και μέσα από αυτή η ανάλυση του ρόλου των αυτόμα-
των σταθεροποιητών,319 στη διερεύνηση των οποίων εμπλέκεται η έννοια 
της ευαισθησίας/ελαστικότητας των φορολογικών εσόδων, συνεχίζεται 
μέχρι και την πιο πρόσφατη περίοδο. 

Ιστορικά, η μετατόπιση στην έμφαση μεταξύ της εφαρμογής των κα-
νόνων ή/και της διακριτικής δημοσιονομικής πολιτικής συνδέεται και με 
την εξέλιξη της συνδεόμενης θεωρητικής και εμπειρικής ανάλυσης, κα-
θώς και με την εκάστοτε οικονομική συγκυρία, που τείνει σε κάθε περί-
πτωση να ενισχύει τα σχετικά επιχειρήματα. Ο Christiano (1984), για πα-
ράδειγμα, στην ανασκόπηση και επανεξέταση της θεωρίας των αυτόμα-
των σταθεροποιητών που επιχειρεί, αναφέρεται στη διαχρονική μετα-
τόπιση της έμφασης μεταξύ της επιβολής δημοσιονομικών κανόνων και 
της άσκησης της διακριτικής πολιτικής, σε συνάρτηση με τις οικονομι-
κές συνθήκες. Μελετά την επίδραση ορισμένων πιο πρόσφατων (σε σχέ-
ση με την περίοδο αναφοράς) ιδεών επάνω στη θεωρία των αυτόματων 
σταθεροποιητών, όπου αυτές αφορούν μεταξύ άλλων την κριτική κατά 
τον Lucas (1976), το αποτέλεσμα της αναποτελεσματικότητας της πολι-
τικής των Sargent and Wallace (1975), την πρόταση για τη Ρικαρδιανή 
ισοδυναμία, τη θεωρία των οικονομικών κύκλων ισορροπίας, και τις έν-
νοιες της αποστροφής στον κίνδυνο και της ασφάλισης. Καταλήγει, με-
ταξύ άλλων, ότι μια συνολική αξιολόγηση των επιδράσεων των αυτό-
ματων σταθεροποιητών είναι ευαίσθητη ως προς το δυναμικό κομμάτι 
της εξειδίκευσης, τον ρόλο των προσδοκιών, και τη φύση του κοινωνι-
κού κόστους και των κοινωνικών ωφελειών που εμπλέκονται. Παράλλη-
λα, καταδεικνύει πώς η μετατόπιση της ανάλυσης από το στατικό και μη 
στοχαστικό πλαίσιο ανάλυσης της δεκαετίας του ’40 προς το δυναμικό 
και στοχαστικό πλαίσιο ανάλυσης (βλέπε σχετικά την αναφορά, για πα-

319  Βλέπε ενδεικτικά τους McKay and Reis (2016) για μια πρόσφατη ανάλυση του ρόλου 
των αυτόματων σταθεροποιητών στον οικονομικό κύκλο των ΗΠΑ. 



514

Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα…

ράδειγμα, στους Smyth (1966) και Johansen (1974)) άλλαξε τον τρόπο 
αξιολόγησης των ‘σταθεροποιητικών χαρακτηριστικών’ των αυτόματων 
σταθεροποιητών. 

Στην επαναφορά στη δημόσια συζήτηση, μετά την οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση του 2007, του ζητήματος της αποτελεσματικό-
τητας της δημοσιονομικής πολιτικής ως εργαλείου για τη σταθεροποί-
ηση της οικονομικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων και των 
σχετικών προτερημάτων των διακριτικών μέτρων έναντι της αυτόματης 
σταθεροποίησης επανέρχονται, για παράδειγμα, οι Veld et al. (2013). 
Στα βασικά επιχειρήματα κατά της διακριτικής πολιτικής (και υπέρ των 
αυτόματων σταθεροποιητών) συγκαταλέγεται η μη αποτελεσματικότητα 
λόγω των μεγάλων χρονικών υστερήσεων για τη λήψη αποφάσεων και 
την εφαρμογή, και ο κίνδυνος η όποια προσπάθεια να καταλήξει αντιπα-
ραγωγική. Στον αντίποδα, σύμφωνα με τα επιχειρήματα υπέρ της διακρι-
τικής πολιτικής, η σοβαρότητα της κρίσης απαιτούσε τη συμπλήρωση 
των αυτόματων σταθεροποιητών μέσω της ανάληψης διακριτικής δρά-
σης, ενώ η διαιώνιση/επιμονή (persistence) της κρίσης συνεπαγόταν ότι 
οι υστερήσεις στην εφαρμογή αποτελούσαν το μικρότερο πρόβλημα σε 
σχέση με τις κανονικές συνθήκες. Η ύπαρξη νοικοκυριών με χρηματοοι-
κονομικούς περιορισμούς, μεταξύ άλλων, μπορούσε να καταστήσει τη 
διακριτική δημοσιονομική πολιτική αποτελεσματική ξανά και να επηρεά-
σει θετικά το μέγεθος του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή.

Και στο επίπεδο της συζήτησης αναφορικά με τους δημοσιονομικούς 
(φορολογικούς) πολλαπλασιαστές και την επίδραση της (διακριτικής) δη-
μοσιονομικής πολιτικής στο προϊόν, η βιβλιογραφία χαρακτηρίζεται από 
μια δυναμική εξελικτική πορεία στον χρόνο, καθώς και από την έλλει-
ψη συμφωνίας μεταξύ των διαφορετικών σχολών οικονομικής σκέψης 
και (θεωρητικής και εμπειρικής) τεκμηρίωσης, αλλά και μεταξύ θεωρητι-
κής τεκμηρίωσης και εμπειρικής διαπίστωσης.320 Η βιβλιογραφία σχετικά 

320  Όπως ενδεικτικά αναφέρουν οι Blanchard and Perotti (2002), η Νεοκλασική προσέγ-
γιση αμφισβητεί την Κεϋνσιανή άποψη σχετικά με τις επιδράσεις της δημοσιονομικής 
πολιτικής (που ενσωματώνεται στα μακροοικονομικά υποδείγματα μεγάλης κλίμακας 
των δεκαετιών του ’80 και ’90), υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνητικές δαπάνες μπορεί να 
έχουν πολύ διαφορετικές επιδράσεις (κυρίως) στην ιδιωτική κατανάλωση, από αυτές 
που προκύπτουν στη βάση των Κεϋνσιανών υποδειγμάτων. Ταυτόχρονα, στην πράξη, οι 
περιπτώσεις στις οποίες η ιδιωτική κατανάλωση και το ΑΕΠ αυξήθηκαν σημαντικά παρά 
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με τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής, και ειδικότερα της φορολογικής, 
πολιτικής στο προϊόν χαρακτηρίζεται από μεγάλο εύρος προσεγγίσεων 
και ευρημάτων (βλέπε Mertens and Ravn, 2014 και Caldara and Kamps, 
2017). Το γεγονός αυτό αποκτά καίρια σημασία, εφόσον η διαφωνία ως 
προς το μέγεθος της επίδρασης στην οικονομική δραστηριότητα περιο-
ρίζει σημαντικά την όποια καθοδήγηση μπορεί να παρέχει η βιβλιογραφία 
για τη θεωρία και την οικονομική πολιτική (βλέπε και Mertens and Ravn, 
2014). Τα στοιχεία εκείνα στα οποία αποδίδεται διαχρονικά η διαφορο-
ποίηση στα ευρήματα συνδέονται (α) με τον ακριβή τρόπο προσδιορι-
σμού/ταυτοποίησης των μεταβολών στους φόρους και (β) τις εφαρμοζό-
μενες μεθοδολογικές εξειδικεύσεις. Με άλλα λόγια, οι διαφορές απορρέ-
ουν σύμφωνα με την κεντρική συνδεόμενη βιβλιογραφία (α) από τον τρό-
πο ταυτοποίησης των διαρθρωτικών (διακριτικών, εξωγενών) φορολογι-
κών σοκ, κάτι που αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία (Romer 
and Romer, 2010), και (β) από τα διαφορετικά υποδείγματα που εφαρμό-
ζονται για την ανάλυση των επιδράσεων των σοκ στο ΑΕΠ (Favero and 
Giavazzi, 2012). Οι Mertens and Ravn (2014) αναφέρουν και την κάλυψη 
του δείγματος ως πιθανή πηγή διαφοροποιήσεων. 

Βασικά μέσα μέτρησης των μεταβολών της δημοσιονομικής πολιτι-
κής, αν και αρκετά απλοϊκά και γενικά, αποτέλεσαν παραδοσιακά οι με-
ταβολές στα συνολικά έσοδα και στα κυκλικά προσαρμοσμένα έσοδα, 
σύμφωνα με τους Romer and Romer (2009, 2010). Προφανώς, εφόσον 
τα έσοδα είναι μια συνάρτηση του εισοδήματος/προϊόντος (ή της δαπά-
νης), οι μεταβολές στο εισόδημα επιδρούν άμεσα στα έσοδα, και η κυ-
κλική διόρθωση είναι που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του ζητήματος 
αυτού, ώστε να αποκτώνται τα ‘διορθωμένα’ έσοδα (κατά βάση το επί-
πεδο εσόδων που θα επικρατούσε, εάν το προϊόν ήταν στο κανονικό επί-
πεδο τάσης του, βλέπε Romer and Romer (2010)) για να μπορούν να 
υπολογιστούν στη συνέχεια οι μεταβολές σε αυτά. Με αυτόν τον τρό-
πο, εμπλέκεται στη θεματολογία της μέτρησης των μεταβολών των δη-

τις ευρείες περικοπές των κυβερνητικών δαπανών αποτελούν παραδείγματα αντίθετα 
με τη συμβατική Κεϋνσιανή λογική. Επίσης, τα ευρήματα στη βάση των οικονομετρικών 
υποδειγμάτων μεγάλης κλίμακας τίθενται υπό αμφισβήτηση, αφού στη βάση της Κεϋνσι-
ανής τους διάρθρωσης, θεωρείται ότι περισσότερο υποθέτουν παρά αποδεικνύουν μια 
θετική επίπτωση των δημοσιονομικών επεκτάσεων στο προϊόν.
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μοσιονομικών μεγεθών, και άρα και της δημοσιονομικής πολιτικής, η έν-
νοια της ελαστικότητας των φορολογικών εσόδων ως προς το εισόδη-
μα, εφόσον μετράει την αυτόματη αντίδραση των εσόδων στην (κυκλική) 
οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή στις μεταβολές του εισοδήματος. 

Οι Blanchard and Perotti (2002), για παράδειγμα, στη βάση ενός δι-
αρθρωτικού διανυσματικού αυτοπαλίνδρομου υποδείγματος (structural 
VAR), και με στόχο την ταυτοποίηση των δυναμικών επιδράσεων των 
δημοσιονομικών διαρθρωτικών σοκ, και μεταξύ άλλων των φόρων, στο 
ΑΕΠ και τις συνιστώσες του, ταυτοποιούν τις αυτόματες επιδράσεις της 
οικονομικής δραστηριότητας, υπό τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κα-
νόνες. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία ταυτοποίησης που ακολουθούν,321 
οι μη αναμενόμενες μεταβολές στους φόρους εντός ενός τριμήνου, tt, 
ορίζονται ως 

 tt = a1xt + a2e
g
t  + e t

t , (10)

και μπορεί, άρα, να οφείλονται σε τρεις παράγοντες: την αντίδραση σε 
μη αναμενόμενες μεταβολές του ΑΕΠ, σύμφωνα με τον όρο a1xt, την 
αντίδραση σε διαρθρωτικά σοκ στις δαπάνες, σύμφωνα με τον όρο a2e

g
t , 

και σε διαρθρωτικά σοκ στους φόρους, σύμφωνα με τον όρο e t
t . 

Μεταξύ των βημάτων της ταυτοποίησης είναι η κατασκευή της παρα-
μέτρου a1, με τη χρήση της θεσμικής πληροφόρησης για τους φόρους, 
ώστε να αποκτηθούν τα κυκλικά προσαρμοσμένα φορολογικά κατάλοιπα 
της περιορισμένης μορφής. Η παράμετρος αυτή θεωρείται, εκ των προ-
τέρων, ότι μπορεί να καλύπτει δύο διαφορετικές επιδράσεις της δρα-
στηριότητας πάνω στους φόρους: τις αυτόματες επιδράσεις της οικονο-
μικής δραστηριότητας στους φόρους υπό τους υφιστάμενους δημοσιο-
νομικούς κανόνες, και οποιαδήποτε διακριτική προσαρμογή που πραγ-
ματοποιείται στη δημοσιονομική πολιτική ως απάντηση σε μη αναμενό-
μενα γεγονότα εντός του τριμήνου. Το κλειδί για τη διαδικασία ταυτο-
ποίησης είναι η υπόθεση ότι η χρήση τριμηνιαίων στοιχείων εξαλείφει το 
δεύτερο κανάλι, εξαιτίας του χρόνου που χρειάζεται για την αναγνώρι-

321  Εδώ παρουσιάζεται, αποκομμένο από την υπόλοιπη ανάλυση, το τμήμα που αφορά 
την εξίσωση των φόρων, ώστε να γίνεται μια σύντομη αναφορά στον ρόλο και τη διαχεί-
ριση των ελαστικοτήτων των εσόδων. Για το πλήρες υπόδειγμα, βλέπε το κείμενο. 
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ση και εφαρμογή των αναγκαίων δράσεων πολιτικής. Άρα, για την κατα-
σκευή του όρου a1 απαιτείται μόνο ο υπολογισμός των ελαστικοτήτων 
εσόδων η ως προς το προϊόν των καθαρών (μείον τις μεταβιβάσεις) φό-

ρων Τ  ̃ Τ  ̃=  Τ ̃i , που ορίζονται ως σταθμισμένο (για όλες τις κατηγορίες) 
άθροισμα των γινομένων των επιμέρους ελαστικοτήτων των εσόδων ως 
προς τη βάση τους, , και της βάσης ως προς το ΑΕΠ, . Συνεπώς, 

 
i i i

i
Τ B B X

T
a η η

T1 � �
�
� ,  (11)

όπου Bi είναι η φορολογική βάση που αντιστοιχεί σε κάθε φόρο Τi. Για την 
κατασκευή των ελαστικοτήτων αυτών οι συγγραφείς επεκτείνουν τη μεθο-
δολογία του ΟΟΣΑ (Giorno et al., 1995, βλέπε και την αναφορά στη συνέ-
χεια), που βασίζεται στις προαναφερόμενες ελαστικότητες για τέσσερις 
βασικές κατηγορίες φόρων, μεταξύ των οποίων και οι έμμεσοι φόροι.322 

Διαχρονικά, εντούτοις, προέκυψε ο βασικός προβληματισμός στη 
σχετική βιβλιογραφία, όπως αναφέρουν και οι Romer and Romer (2009), 
ότι αυτά τα μέσα μέτρησης των μεταβολών στους φόρους/έσοδα είναι πι-
θανόν να συσχετίζονται με άλλες επιρροές στα συνολικά αποτελέσματα 
των εξελίξεων (outcomes). Πολλές μεταβολές στα έσοδα δεν αποτελούν 
αποτέλεσμα των αποφάσεων της πολιτικής, αλλά είναι οι ενδογενείς απο-
κρίσεις σε μη πολιτικές εξελίξεις.323 Για τους λόγους αυτούς στη βιβλιο-
γραφία χρησιμοποιείται εναλλακτικά η αφηγηματική ανάλυση, στη βάση 

322  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους Giorno et al. (1995), μια προσέγγιση είναι ο υπο-
λογισμός των ελαστικοτήτων με τη χρήση παλινδρομήσεων των εσόδων στο προϊόν σε 
τρέχουσες τιμές. Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι η διαδικασία αυτή δύναται, εντούτοις, 
να έχει αδυναμίες μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι ενσωματώνονται και μεταβολές 
της πολιτικής, εκτός από τις ‘αυτόματες’ επιδράσεις. Για τον λόγο αυτό, και με στόχο να 
μην χρησιμοποιούνται πλέον οι παλαιότερες εκτιμήσεις (του ΟΟΣΑ) των ελαστικοτήτων, 
γίνεται στην περίπτωση των έμμεσων φόρων η προσεγγιστική υπόθεση της μοναδιαίας 
ελαστικότητας.
323  Οι μεταβολές στους φόρους λαμβάνουν χώρα για πολλούς λόγους και, εκτός από 
τις θεσμοθετημένες αλλαγές (με ποικίλα κίνητρα), μπορεί να επέρχονται και αυτομάτως 
επειδή η φορολογική βάση μεταβάλλεται με το συνολικό επίπεδο του εισοδήματος, ή 
εξαιτίας μεταβολών στις τιμές των μετοχών, του πληθωρισμού, και άλλων έξωπολιτικών 
δυνάμεων. Εξαιτίας του ότι οι παράγοντες που προκαλούν μεταβολές στους φόρους 
συχνά συσχετίζονται με άλλες εξελίξεις στην οικονομία, είναι εγγενώς δύσκολο να απο-
μονωθούν/διαχωριστούν οι επιδράσεις των μεταβολών των φόρων από τις επιδράσεις 
αυτών των υποκείμενων παραγόντων (Romer and Romer, 2010).
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της πληροφόρησης για τα κίνητρα και την ιστορία των φορολογικών με-
ταβολών. Σύμφωνα με την εργασία των Romer and Romer (2010), πρώτα, 
χρησιμοποιείται η αφηγηματική ιστορία για τον διαχωρισμό των θεσμοθε-
τημένων μεταβολών από αυτές που απορρέουν από εξωπολιτικές εξελί-
ξεις. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται η πληροφόρηση σχετικά με τα κίνητρα 
για τον διαχωρισμό των θεσμοθετημένων αλλαγών σε αυτές που ‘εύλογα’ 
μπορούν ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση των μακρο-
οικονομικών επιδράσεων των φορολογικών μεταβολών. Τέλος, χρησιμο-
ποιούνται οι ‘εύλογες παρατηρήσεις’ για την απόκτηση εκτιμήσεων των 
επιδράσεων των φορολογικών μεταβολών στο προϊόν που είναι πιθανόν 
να είναι λιγότερο μεροληπτικές από παλαιότερες εκτιμήσεις. Η νέα σειρά 
των εξωγενών φορολογικών μεταβολών αντανακλά τις πολιτικές εκείνες 
που υιοθετούνται για λόγους που ουσιωδώς δεν συσχετίζονται με άλλους 
παράγοντες που είναι πιθανόν να επηρεάζουν το πραγματικό προϊόν βρα-
χυχρόνια.324 Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος να αναμένεται συστηματική συ-
σχέτιση μεταξύ αυτών των φορολογικών μεταβολών και άλλων προσδιο-
ριστικών παραγόντων της ανάπτυξης/μεγέθυνσης του προϊόντος. Διότι το 
πρόβλημα, σε τεχνικούς όρους, απορρέει σύμφωνα με τους συγγραφείς 
από το ότι, αν σε μια εξίσωση αριστερά έχουμε τη μεταβολή στο ΑΕΠ και 
δεξιά τη μεταβολή στους φόρους, θα προκύπτει πρόβλημα μεροληψίας. 
Αυτό προκύπτει αφού κάποιες από τις φορολογικές μεταβολές, είτε απει-
κονίζονται μέσω των κυκλικά διορθωμένων εσόδων (που υπολογίζονται 
ώστε να αντιμετωπιστεί το γεγονός ότι τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται 
και μειώνονται αυτόματα με το ΑΕΠ, αφού πολλοί φόροι είναι συνάρτηση 
του εισοδήματος ή της δαπάνης) είτε μέσω των θεσμοθετημένων φορο-
λογικών μεταβολών, σχετίζονται με τα κατάλοιπα. 

324  Ειδικότερα, μεταβολές στους φόρους που πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας μεταβολών 
στις δαπάνες ή με στόχο να αντισταθμιστεί κάποιος άλλος παράγοντας που είναι πιθα-
νόν να επιδρά στο προϊόν, αποτελούν δράσεις που συσχετίζονται με άλλες εξελίξεις που 
επηρεάζουν το προϊόν, και δεν αποτελούν θεμιτά στοιχεία που θα έπρεπε να χρησιμο-
ποιούνται για την εκτίμηση των επιπτώσεων των μεταβολών στους φόρους στο προϊόν. 
Αντίθετα, μεταβολές των φόρων που έγιναν ώστε να αντιμετωπιστεί ένα κληροδοτημένο 
έλλειμμα ή για να επιτευχθεί ένας μακροχρόνιος στόχος αποτελούν μεταβολές που υπο-
κινήθηκαν από παλαιότερες αποφάσεις, τη φιλοσοφία ή/και τις πεποιθήσεις σχετικά με 
το τι είναι δίκαιο. Ως αποτέλεσμα, δεν είναι πιθανόν να συσχετίζονται συστηματικά με 
άλλους παράγοντες που επιδρούν στο προϊόν βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα, και 
έτσι αποτελούν θεμιτά στοιχεία προς χρήση (Romer and Romer , 2010). 
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Σε ευρήματα για τους φορολογικούς πολλαπλασιαστές ενδιάμεσου 
ύψους μεταξύ των υψηλών επιδράσεων που υπολόγισαν οι Romer and 
Romer (2010) και των χαμηλότερων επιδράσεων που υπολόγισαν, για 
παράδειγμα, οι Favero and Giavazzi (2012) ή οι Blanchard and Perotti 
(2002) καταλήγει ο Perotti (2012). Στη βάση του επιχειρήματος ότι σε 
θεω ρητικούς όρους η διακριτική συνιστώσα της φορολογίας θα πρέπει 
να επιτρέπεται να έχει διαφορετικές επιδράσεις στο προϊόν325 απ’ ό,τι η 
ενδογενής συνιστώσα (δηλαδή, η αυτόματη απόκριση των εσόδων στις 
μακροοικονομικές μεταβλητές), ο συγγραφέας υιοθετεί μια προσέγγιση 
VAR που επιτρέπει να ασκούνται διαφορετικές επιδράσεις από τη δια-
κριτική και την ενδογενή συνιστώσα της φορολογίας. Ταυτόχρονα, χρη-
σιμοποιεί ένα επεκταμένο σετ δεδομένων σε σχέση με αυτό των Romer 
and Romer (2010), διαχωρίζοντας κάθε φορολογικό νομοσχέδιο στις συ-
νιστώσες του (μεταξύ των οποίων και οι έμμεσοι φόροι) και καταγράφο-
ντας τις πραγματικές ημερομηνίες έναρξης (που συχνά διαφέρουν μετα-
ξύ των στοιχείων του νομοσχεδίου) και το πρότυπο των διαχρονικών τρι-
μηνιαίων εξωγενών μεταβολών. Επίσης, ενσωματώνονται και οι θεσμο-
θετημένες και οι μη θεσμοθετημένες μεταβολές. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη βασική εξίσωση για τα συνολικά φορολο-
γικά έσοδα

 st = dt/t + ηyt + μt, (12)

όπου το st είναι η μεταβολή (του λογάριθμου) των φορολογικών εσόδων 
και yt είναι η μεταβολή (του λογάριθμου) του προϊόντος, ο όρος dt/t απο-
τελεί ένα κατάλληλο μέσο μέτρησης της διακριτικής μεταβολής της φο-
ρολογίας, ο συντελεστής η είναι η αυτόματη ελαστικότητα των εσόδων 
ως προς το προϊόν, και μt είναι ένας τυχαίος όρος.326 Όπως αναφέρει ο 

325  Ο συγγραφέας αναφέρει δύο βασικά επιχειρήματα για αυτό: πρώτον, οι μεταβολές 
της διακριτικής φορολογίας αποτελούνται από μεταβολές των συντελεστών και των φο-
ρολογικών κανόνων, και έτσι είναι περισσότερο στρεβλωτικές. Δεύτερον, είναι περισσό-
τερο εμμονικές (persistent). Διότι το μη διακριτικό κομμάτι της φορολόγησης αναμένεται 
να μην έχει επιπτώσεις στη συμπεριφορά των ατόμων, εάν οι αποκλίσεις του προϊόντος 
από το επίπεδο αναφοράς του αθροίζουν στο μηδέν στο σύνολο του κύκλου και εάν τα 
άτομα δεν αντιμετωπίζουν περιορισμούς στη ρευστότητα.
326  Σημειώνεται ότι, ακολουθώντας τους Blanchard and Perotti (2002), ο συγγραφέας υπο-
θέτει ότι το διακριτικό κομμάτι δεν συσχετίζεται με τα σφάλματα, αλλά γενικά τα σφάλματα 
μπορεί να συσχετίζονται με το προϊόν. 
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συγγραφέας, η υφιστάμενη βιβλιογραφία: είτε (α) αφαιρεί από τα έσοδα 
st τον όρο ηyt, έχοντας μια εξωτερική (έξω από το υπόδειγμα) εκτίμηση 
για την ελαστικότητα των εσόδων, ώστε να αποκτηθεί ο όρος dt/t, όπως 
κάνουν π.χ. οι Blanchard and Perotti (2002), με τη διαφορά ότι χρησιμο-
ποιούν τα σοκ που εκτιμώνται από το VAR αντί των πραγματικών μετα-
βολών στα έσοδα και το προϊόν (όπου σημειώνεται, βέβαια, ότι δεν μπο-
ρούν να διαχωριστούν οι όροι dt/t και μt), είτε (β) προσδιορίζει το dt/t με 
την αφηγηματική μέθοδο, όπως π.χ. οι Romer and Romer (2010), μέσω 
της διάσπασης του st στη διακριτική συνιστώσα dt/t και τον υπόλοιπο 
όρο ηyt + μt που μπορεί να αποκαλείται ‘ενδογενής’ συνιστώσα των μετα-
βολών στους φόρους. Στη βάση ενός μινιμαλιστικού υποδείγματος, το 
‘πραγματικό’ υπόδειγμα ενσωματώνει την εξίσωση (12) για τους φόρους 
και ο όρος st (και η υστέρησή του) ενσωματώνεται στην εξίσωση του 
προϊόντος,327 για την εκτίμηση των επιπτώσεων των φόρων στο ΑΕΠ.328 

Μια άλλη πλευρά της βασικής βιβλιογραφίας επιχειρηματολογεί ότι 
οι διαφορές στα αποκτώμενα ευρήματα αναφορικά με τις επιδράσεις 
της φορολογικής πολιτικής στο προϊόν οφείλονται στις μεθοδολογικές 
εξειδικεύσεις. Οι Favero and Giavazzi (2012), για παράδειγμα, δείχνουν 
ότι η διαφορά στα ευρήματα δεν εξηγείται μέσω διαφορών στα σοκ (σοκ 
μέσω των VAR έναντι της αφηγηματικής ανάλυσης), αλλά μέσω των δια-
φορετικών υποδειγμάτων που εφαρμόζονται για την ανάλυση των επι-
δράσεων των σοκ στο ΑΕΠ. Εάν οι επιδράσεις των σοκ που ταυτοποι-
ούνται μέσα από την αφηγηματική μέθοδο εξεταστούν στο πλαίσιο ενός 
δια ρθρωτικού πολυμεταβλητού VAR (αντί με τη χρήση της προσέγγισης 
της μιας εξίσωσης, με περιορισμένη πληροφόρηση όπως οι Romer and 

327  Η οποία σε μια πιο γενική μορφή ενσωματώνει και το επιτόκιο, τον πληθωρισμό και τις 
πρωτογενείς κυβερνητικές δαπάνες.
328  Σημειώνεται ότι στην εργασία εκτιμώνται για λόγους σύγκρισης, ανάλογα και με την 
εξειδίκευση, το απλό και το επεκταμένο υπόδειγμα των Romer and Romer (2010), των 
Mertens and Ravn (2012), η απλή εξειδίκευση του VAR και το υπόδειγμα των Favero 
and Giavazzi (2012). Ο συγγραφέας αναφέρει ότι στις μεθοδολογίες των Favero and 
Giavazzi (2012), Romer and Romer (2010) και Mertens and Ravn (2012) υπάρχει συμμε-
τρία ως προς το ότι ξεκινούν από εξωτερικές εκτιμήσεις του διακριτικού τμήματος της 
φορολόγησης και αποκτούν την ελαστικότητα των εσόδων ως τμήμα του υποδείγματος. 
Αντίθετα, οι Blanchard and Perotti (2002) δεν έχουν εκτιμήσεις του διακριτικού τμήματος 
της φορολογίας, αλλά χρησιμοποιούν μια εξωτερική εκτίμηση για την ελαστικότητα των 
εσόδων ώστε να εκτιμήσουν τη μεταβολή στη διακριτική φορολόγηση.
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Romer (2010)), τότε ο πολλαπλασιαστής δεν διαφέρει από αυτόν που 
αποκτάται στην παραδοσιακή δημοσιονομική προσέγγιση του VAR.329 
Τώρα, τα διαρθρωτικά σοκ που ταυτοποιούνται από το VAR μπορούν να 
απεικονιστούν ως άθροισμα κάποιων καταλοίπων και αυτών που κατα-
σκευάζονται από την αφηγηματική μέθοδο, τα οποία ως εκ τούτου αντι-
μετωπίζονται ως διαρθρωτικά σοκ σε μια από τις μεταβλητές του δημο-
σιονομικού VAR, που είναι η μεταβλητή των φόρων. 

Και οι Mertens and Ravn (2014) χρησιμοποιούν τα αφηγηματικά μέσα 
μέτρησης και, ειδικότερα, τις αφηγηματικές μεταβολές των φόρων ως 
προσεγγιστικά μεγέθη για τα λανθάνοντα (latent) διαρθρωτικά σοκ στα 
συνολικά φορολογικά έσοδα στο πλαίσιο ενός διαρθρωτικού VAR, το 
οποίο αποκαλούν ‘προσεγγιστικό’ (proxy SVAR). Στην εξειδίκευση αυτή, 
δεν απαιτούνται ευθείες υποθέσεις ή ο ορισμός τιμών εκ των προτέρων 
(priors) για τις διαρθρωτικές ελαστικότητες κλειδί, αλλά αυτές εκτιμώνται 
μέσα από το υπόδειγμα. Με τις εκτιμήσεις τους για τους φορολογικούς 
πολλαπλασιαστές να βρίσκονται στην υψηλότερη άκρη του εύρους (συ-
γκριτικά με τις εκτιμήσεις της βιβλιογραφίας), εξηγούν γιατί τόσο εντός 
της κατηγορίας των εξειδικεύσεων των διαρθρωτικών VAR όσο και μέσα 
σε αυτήν των αφηγηματικών προσεγγίσεων υπάρχουν σημαντικές δια-
φοροποιήσεις στα ευρήματα για τους φορολογικούς πολλαπλασιαστές. 

Στην πρώτη περίπτωση, η απόκλιση μεταξύ των αποτελεσμάτων στη 
βιβλιογραφία μπορεί να αποδοθεί στην τιμή των διαρθρωτικών ελαστι-
κοτήτων, και άρα η απάντηση βρίσκεται αποκλειστικά στην ελαστικότη-
τα των εσόδων ως προς το ΑΕΠ.330 Όπως καταδεικνύουν σύμφωνα με 

329  Οι συγγραφείς διαχωρίζουν επιπλέον τα σοκ σε αναμενόμενα και μη αναμενόμενα 
(anticipated, unanticipated). Επίσης, αναφέρονται και στον ρόλο της δημοσιονομικής 
πρόβλεψης (fiscal foresight), παραπέμποντας και στους Leeper et al. (2008), που δεί-
χνουν ότι η δημοσιονομική πρόβλεψη θα μπορούσε να προκαλέσει μη ευθυγράμμιση 
μεταξύ του σετ πληροφόρησης των ατόμων που δρουν στην πραγματικότητα και του 
σετ πληροφόρησης αυτών που εφαρμόζουν οικονομετρικά υποδείγματα, καθιστώντας 
αδύνατη την εξαγωγή φορολογικών σοκ με νόημα από τα στατιστικά σοκ στο VAR.
330  Στην παρεμφερή εργασία του για το Ην. Βασίλειο, και ο Cloyne (2011) αναφέρει ότι 
τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων μπορεί να είναι ευαίσθητα ως προς τις ελαστικότητες 
που χρησιμοποιούνται, εφόσον: (α) η ελαστικότητα μπορεί να μην αντανακλά μόνο την 
αυτόματη απόκριση των εσόδων στο προϊόν αλλά να συνυπολογίζει και τις θεσμοθε-
τημένες μεταβολές στην πολιτική, (β) μια εξίσωση για τα έσοδα των φόρων θα έπρεπε 
τυπικά να περιλαμβάνει και άλλες μεταβλητές, π.χ. τον πληθωρισμό, και (γ) τα θεσμοθε-
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τους συγγραφείς και οι Caldara and Kamps (2012), το μέγεθος των φο-
ρολογικών πολλαπλασιαστών που εκτιμάται μέσω των SVAR εξαρτάται 
καίρια από τη κυκλική προσαρμογή των φορολογικών εσόδων μέσα από 
την τιμή της τριμηνιαίας ελαστικότητας των φορολογικών εσόδων ως 
προς το προϊόν. Κριτική ασκείται σε μεθοδολογίες υπολογισμού/προ-
σέγγισης των εν λόγω ελαστικοτήτων (π.χ. προσέγγιση του ΟΟΣΑ σε 
δύο σκέλη, έσοδα-βάση, βάση-ΑΕΠ) που είναι συγκεντρωτικές ή/και βα-
σίζονται σε αυθαίρετες υποθέσεις (όπως, π.χ. η υπόθεση ότι η ελαστικό-
τητα εσόδων ως προς τη φορολογική βάση για τους έμμεσους φόρους 
ισούται με τη μονάδα), ή που δεν λαμβάνουν υπόψη τα πιθανά ζητήμα-
τα ενδογένειας (π.χ. μεταξύ μιας συνολικής φορολογικής βάσης, όπως 
τα εισοδήματα για τον φόρο εισοδήματος, και του ΑΕΠ στην ελαστικό-
τητα βάσης ως προς το ΑΕΠ). Στο προσεγγιστικό SVAR που εφαρμόζε-
ται από τους Mertens and Ravn (2014), τα προβλήματα αυτά αντιμετωπί-
ζονται μέσω της εκτίμησης της ελαστικότητας στη βάση ενός αφηγημα-
τικού μέσου μέτρησης των εξωγενών φορολογικών σοκ. 

Στη δεύτερη περίπτωση, οι συγγραφείς δείχνουν ότι το σφάλμα μέ-
τρησης στις αφηγηματικές σειρές των φορολογικών σοκ εξηγεί τις δια-
φορές μεταξύ των αφηγηματικών εκτιμήσεων και είναι ο λόγος για τους 
χαμηλούς φορολογικούς πολλαπλασιαστές που εκτιμούν, π.χ., οι Favero 
and Giavazzi (2012). Ειδικότερα, αναφέρονται στο σφάλμα υποεκτίμησης 
κατά την κατηγοριοποίηση των φορολογικών σοκ και στα σφάλματα μέ-
τρησης, εφόσον οι αφηγηματικές μέθοδοι απαιτούν τα σοκ να ενσωμα-
τώνουν άμεσες (direct) παρατηρήσεις των φορολογικών σοκ. Συνολικά, 
αναφέρουν ότι η κατασκευή των αφηγηματικών σοκ ενσωματώνει πολλές 
αξιολογικές κρίσεις, πολλά κυβερνητικά έγγραφα είναι αντιφατικά μετα-
ξύ τους ως προς την ακριβή επίδραση στο ισοζύγιο των μεταβολών στη 
φορολογική νομοθεσία, ενώ η μέθοδος μπορεί επίσης να υποφέρει από 
προβλήματα εξαίρεσης (censoring problems, αφού π.χ. εξαιρούνται οι 
μεταβολές στον φορολογικό κώδικα που θεωρούνται ουδέτερες ως προς 
τα έσοδα και αγνοούνται κάποιες από τις λιγότερο σημαντικές νομοθε-
τικές μεταβολές). Επιπρόσθετα, οι αφηγηματικές σειρές βασίζονται στις 

τημένα φορολογικά σοκ δεν είναι απλά σοκ στα έσοδα, αλλά μεταβάλλουν επίσης τους 
συντελεστές και τις υποχρεώσεις, τα οποία με τη σειρά τους είναι πιθανόν να επηρεά-
ζουν τις ελαστικότητες. 
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προεκτεινόμενες μεταβολές στη φορολογική υποχρέωση και γι’ αυτό δεν 
αποτελούν απαραίτητα ένα καλό μέσο μέτρησης των πραγματικών μετα-
βολών στα φορολογικά έσοδα, οι οποίες είναι τελικά αυτό που απαιτείται 
για τον υπολογισμό των φορολογικών πολλαπλασιαστών.

Τέλος, και οι Caldara and Kamps (2017), που διεξάγουν την ταυτο-
ποίηση των σοκ μέσω του προσεγγιστικού SVAR, τονίζουν ότι το μέγε-
θος των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών παραμένει αντικείμενο μιας 
από παλαιά επικρατούσας διαμάχης σε ακαδημαϊκούς και πολιτικούς κύ-
κλους. Οι συγγραφείς αποδίδουν την έλλειψη συμφωνίας στους δημο-
σιονομικούς κανόνες που προσδιορίζουν την ταυτοποίηση των δημοσι-
ονομικών σοκ και τους συνδεόμενους δημοσιονομικούς πολλαπλασια-
στές. Οι ίδιοι προτείνουν μια νέα διαδικασία ταυτοποίησης που χρησιμο-
ποιεί μη δημοσιονομικά εργαλεία331 για την άμεση εκτίμηση των παρα-
μέτρων των δημοσιονομικών κανόνων. Σημαντικό είναι ότι περιγράφουν 
το συστηματικό κομμάτι της δημοσιονομικής πολιτικής μέσω των κανό-
νων που συνδέουν τα εργαλεία της πολιτικής (τις κυβερνητικές δαπά-
νες και τους φόρους) με τις μακροοικονομικές συνθήκες και δείχνουν με 
ποιον τρόπο οι κανόνες αυτοί (που εξαρτώνται από παραμέτρους με ξε-
κάθαρη οικονομική ερμηνεία) επίσης ταυτοποιούν τις αντίστοιχες εξω-
γενείς πολιτικές παρεμβάσεις, δηλαδή τα δημοσιονομικά σοκ πολιτικής. 
Αρχικά ορίζουν απλούς δημοσιονομικούς κανόνες κάτω από τους οποί-
ους οι φόροι (και οι κυβερνητικές δαπάνες) μπορούν εντός ενός τριμή-
νου να αποκρίνονται συστηματικά μόνο σε μεταβολές στο προϊόν. Εδώ 
εμπλέκεται η έννοια της ελαστικότητας των εσόδων, όπου σημασία απο-
κτά το εύρημα των συγγραφέων ότι μικρές διαφοροποιήσεις στη συστη-
ματική απόκριση της δημοσιονομικής πολιτικής στο προϊόν συνεπάγο-
νται μεγάλες διαφοροποιήσεις στους εκτιμώμενους φορολογικούς πολ-
λαπλασιαστές (και πολλαπλασιαστές των δαπανών).332 Το συμπέρασμα 

331  Για τα εργαλεία αυτά, βλέπε το κείμενο αναλυτικά. Η επιλογή αυτή συνδέεται με την 
πρόθεση να αντιμετωπιστεί κατά τον υπολογισμό των πολλαπλασιαστών το πρόβλημα 
της ενδογένειας που απορρέει από την αμφίδρομη αλληλεπίδραση ανάμεσα στην οικο-
νομική δραστηριότητα και τη δημοσιονομική πολιτική. 
332  Έτσι εξηγούν και τις σημαντικές αποκλίσεις στα ευρήματα για τους πολλαπλασια-
στές στη βιβλιογραφία, εφόσον τα υφιστάμενα σχήματα ταυτοποίησης επιβάλλουν δια-
φορετικούς περιορισμούς στη συστηματική απόκριση της δημοσιονομικής πολιτικής στο 
προϊόν.
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ότι οι απλοί δημοσιονομικοί κανόνες είναι σε θέση να συλλάβουν την ου-
σία του προβλήματος ταυτοποίησης επιβεβαιώνεται στην ανάλυση από 
το γεγονός ότι τα ευρήματα δεν αλλάζουν σημαντικά όταν λαμβάνονται 
υπόψη πιο γενικοί δημοσιονομικοί κανόνες (σύμφωνα με τους οποίους 
τα δημοσιονομικά εργαλεία μπορούν να αποκρίνονται συστηματικά σε 
μια σειρά μακροοικονομικών μεταβλητών). Οι συγγραφείς δείχνουν μα-
θηματικά ότι το διάνυσμα των ταυτόχρονων ελαστικοτήτων περιγράφει 
πλήρως το συστηματικό κομμάτι της δημοσιονομικής πολιτικής. Συνε-
πώς, αναφέρουν ότι οι απλοί δημοσιονομικοί κανόνες είναι συμβατοί με 
την απόδειξη ότι στην τριμηνιαία συχνότητα οι ταυτόχρονες ελαστικό-
τητες είναι πιθανόν να αντανακλούν τους αυτόματους σταθεροποιητές, 
που λειτουργούν κυρίως μέσα από το προϊόν (Blanchard and Perotti, 
2002). Επομένως, οι αυτόματοι σταθεροποιητές τυπικά υπολογίζονται 
μέσα από τις ταυτόχρονες ελαστικότητες των εσόδων (και των δαπα-
νών) ως προς το ΑΕΠ (βλέπε και Follette and Lutz, 2010).333 

3.4.    Σύνδεση της ευαισθησίας/ελαστικότητας των εσόδων με 
την κυκλική προσαρμογή των δημοσιονομικών ισοζυγίων 

Η έννοια της ευαισθησίας/ελαστικότητας των εσόδων υπεισέρχεται 
γενικά και στη συζήτηση αναφορικά με το κυκλικά διορθωμένο/προσαρ-
μοσμένο (δημοσιονομικό) ισοζύγιο (ΚΔΙ) (cyclically adjusted budget), το 
οποίο τυπικά διαδέχθηκε (Blanchard, 1990) την έννοια του πλεονάσμα-
τος πλήρους απασχόλησης (full employment surplus) που στόχευε στη 
διαπίστωση του επιπέδου του ελλείμματος στο οποίο μπορούσε να επι-
τευχθεί η πλήρης απασχόληση στην οικονομία. Πιο αναλυτικά, και σύμ-
φωνα με τους Giorno et al. (1995), το κυκλικά προσαρμοσμένο ή αλ-
λιώς διαρθρωτικό δημοσιονομικό ισοζύγιο (σε αντίθεση με το πραγματι-
κό) αντανακλά ποιο θα ήταν το επίπεδο των δημοσίων δαπανών και εσό-
δων εάν η οικονομία βρισκόταν στο επίπεδο του δυνητικού προϊόντος, 
και συνεπώς δεν αντανακλά τις κυκλικές εξελίξεις στην οικονομική δρα-
στηριότητα. Συνολικά, η συζήτηση αναφορικά με την προσαρμογή των 

333  Αξίζει να αναφερθεί ότι οι συγγραφείς βρίσκουν, μεταξύ άλλων, ότι η συστηματική 
απάντηση των φόρων στο προϊόν είναι θετική και ευρεία. 
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δημοσιονομικών ισοζυγίων των κρατών ως προς τις μεταβολές στην οι-
κονομική δραστηριότητα συνεχίζεται και ενισχύεται διαχρονικά. Αποκτά 
δε σημαίνοντα ρόλο για την εφαρμογή της πολιτικής και σε διεθνές επί-
πεδο, αφού αποσκοπεί στην καλύτερη διευκρίνιση της δημοσιονομικής 
κατάστασης μιας χώρας, με απώτερο στόχο την εφαρμογή μιας περισ-
σότερο στοχευμένης και κατάλληλης δημοσιονομικής πολιτικής (Giorno 
et al., 1995). 

Ταυτόχρονα, και σε όρους διάκρισης μεταξύ εργαλείων της αυτόμα-
της σταθεροποίησης της οικονομίας και της διακριτικής δημοσιονομικής 
πολιτικής, επεκτείνοντας την αρχική ως άνω στοχοθέτηση, το ΚΔΙ χρη-
σιμοποιείται ως δείκτης των διακριτικών μεταβολών στη δημοσιονομική 
πολιτική, με άλλα λόγια των αλλαγών εκείνων που οφείλονται στην πο-
λιτική, και όχι στο οικονομικό περιβάλλον (Blanchard, 1990).334 Με άλλα 
λόγια, προέκυψε διαχρονικά η κοινή αποδοχή ότι η κυκλική συνιστώσα 
του ισοζυγίου αντανακλά τις επιδράσεις των αυτόματων σταθεροποιη-
τών, ενώ η κυκλικά διορθωμένη/προσαρμοσμένη (ή αλλιώς η διαρθρω-
τική, structural) συνιστώσα αντικατοπτρίζει τη διακριτική δημοσιονομι-
κή πολιτική (βλέπε Masten and Grdović Gnip, 2016). Τυπικά, η απόκτη-
ση ενός δείκτη για τη διαπίστωση των αλλαγών στη δημοσιονομική θέση 
μιας οικονομίας (ως προς τους φόρους, τις μεταβιβάσεις και τις δαπά-
νες) που οφείλονται στην πολιτική (και όχι στο οικονομικό περιβάλλον) 
δεν παρουσιάζει κάποια εννοιολογική δυσκολία και δεν απαιτεί προβλέ-
ψεις, εφόσον χρειάζονται απλά οι ελαστικότητες ως προς τις βασικές 
μακροοικονομικές μεταβλητές των διαφορετικών συνιστωσών του ισο-
ζυγίου και ένα σημείο αναφοράς (Blanchard, 1990). 

Επιπροσθέτως της ευρείας εφαρμογής του ΚΔΙ από διεθνείς οργανι-
σμούς (π.χ. τον ΟΟΣΑ, το ΔΝΤ, βλέπε Mourre et al. (2013)), το μέγεθος 
αυτό έχει αποκτήσει πλέον κεντρική θέση στο αναθεωρημένο ευρωπαϊ-
κό πλαίσιο για τη δημοσιονομική επιτήρηση. Ειδικότερα, όπως τονίζουν 

334  Σημειώνεται ότι στην εργασία αυτή ο Blanchard (1990) τονίζει ότι το ΚΔΙ εφαρμόζεται 
περισσότερο απ’ ό,τι δικαιολογεί ο αρχικός του σχεδιασμός. Στο κείμενο αναλύονται 
και αξιολογούνται οι αλλαγές αυτές. Όπως αναφέρεται, ο ΟΟΣΑ βασιζόταν ήδη εκείνη 
την εποχή στο κυκλικά διορθωμένο ισοζύγιο ως δείκτη της δημοσιονομικής πολιτικής, 
μέγεθος το οποίο υπόκειται διαχρονικά σε προσαρμογές και αλλαγές. Ο συγγραφέας 
επισημαίνει και την ανάγκη εκτίμησης (και δημοσίευσης) των ελαστικοτήτων των διαφο-
ρετικών συνιστωσών του ισοζυγίου ως προς τις βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές.
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και οι Mourre et al. (2013),335 το προσαρμοσμένο ισοζύγιο ως προς τις 
κυκλικές επιδράσεις αποτελεί πλέον έναν δείκτη κλειδί μετά τη μεταρ-
ρύθμιση του 2005 του Συμφώνου για τη Σταθερότητα και την Ανάπτυξη 
(ΣΣΑ). Αποκαλούμενο ‘διαρθρωτικό ισοζύγιο’ (και κατ’ αποκοπή προσω-
ρινών μέτρων),336 είναι πλέον ο βασικός δείκτης που χρησιμοποιείται για 
την αξιολόγηση των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων σε επίπε-
δο μεμονωμένων χωρών υπό το ‘προληπτικό σκέλος’ του ΣΣΑ και της δη-
μοσιονομικής προσαρμογής που επιβάλλεται σε κράτη-μέλη σε διαδικα-
σία υπερβολικού ελλείμματος.337 Μια φορά ακόμα, το ΚΔΙ επιτρέπει τη 
διάσπαση της δημοσιονομικής θέσης μιας χώρας στην αυτόματη αντί-
δραση του ισοζυγίου σε μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα και 
την επίδραση της διακριτικής δημοσιονομικής πολιτικής, που βρίσκεται 
κυρίως στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης. 

Σύμφωνα με τον γενικά αποδεκτό ορισμό (βλέπε π.χ. τους Mourre et 
al. (2013) και τους Masten et al. (2016)), σε αλγεβρική μορφή το ΚΔΙ δί-
δεται από τη σχέση

 
∆Ι

Κ∆Ι η ΠΚ
ΑΕΠ

� � � , (13)

όπου ΔΙ είναι το δημοσιονομικό ισοζύγιο, το οποίο στον πρώτο όρο 
διαι ρείται με το ΑΕΠ, η είναι η ευαισθησία του δημοσιονομικού ισοζυ-
γίου ως προς τον κύκλο, και ΠΚ είναι το παραγωγικό κενό (η διαφορά, 
δηλαδή του προϊόντος από το δυνητικό). Το γινόμενο [η × ΠΚ] απεικο-
νίζει την κυκλική συνιστώσα του ισοζυγίου, ένα μέγεθος προς εκτίμηση. 
Σε αυτό υπεισέρχεται το μέγεθος του παραγωγικού κενού που πρέπει 
να υπολογίζεται, αλλά και η παράμετρος της κυκλικής ευαισθησίας του 
ισοζυγίου. Εφόσον το ΚΔΙ είναι τυπικά η διαφορά μεταξύ των κυκλικά δι-
ορθωμένων φορολογικών εσόδων και των κυκλικά διορθωμένων δαπα-
νών (βλέπε π.χ. Giorno et al. (1995) και Mourre et al. (2013)), το μέγεθος 
της δημοσιονομικής ευαισθησίας διασπάται σε δύο τμήματα: το τμήμα 

335  Βλέπε το κείμενο για τις βελτιώσεις που έχουν επέλθει διαχρονικά. 
336  Βλέπε και <http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/89/το-πλαισιο-δημοσιο 
νομικων-πολιτικων-της-εε>. 
337  Το ΚΔΙ διατηρεί τον ρόλο κλειδί, παρά την κριτική που ασκείται εξαιτίας της αβεβαιό-
τητας που συνδέεται με την εκτίμησή του (βλέπε Masten and Grdović Gnip, 2016). 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/89/το-πλαισιο-δημοσιονομικων-πολιτικων-της-εε
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/89/το-πλαισιο-δημοσιονομικων-πολιτικων-της-εε
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που συνδέεται με τα έσοδα και αυτό που αφορά τις δαπάνες. Με τον 
τρόπο αυτό, στο μέγεθος υπεισέρχονται οι μεμονωμένες ελαστικότητες 
των δημοσιονομικών συνιστωσών, δηλαδή οι ελαστικότητες των εσόδων 
και των δαπανών, όπου στην περίπτωση των φόρων διαχωρίζονται συ-
νήθως οι ελαστικότητες των βασικών φορολογικών κατηγοριών.338 Ένας 
τυπικός ορισμός της δημοσιονομικής ευαισθησίας είναι ο ακόλουθος:

 

dR dG
R GR Gη=

dY dYY Y
Y Y

� � � �
� � � �

�� � � �
� � � �
� � � �

, (14)

όπου υπολογίζεται ο σταθμισμένος μέσος των ελαστικοτήτων εσόδων 
και δαπανών.339 

338  Όπως επισημαίνουν οι Giorno et al. (1995), μεταξύ άλλων, η προσαρμογή αφορά 
και την κατηγορία των έμμεσων φόρων και μια προσέγγιση είναι ο υπολογισμός των 
ελαστικοτήτων με τη χρήση παλινδρομήσεων των εσόδων στο προϊόν σε τρέχουσες 
τιμές. Και οι Beetsma and Giuliodori (2010), για παράδειγμα, τονίζουν τη σημασία της 
κυκλικής προσαρμογής των δημοσιονομικών στοιχείων, και ακολουθούν τη διαδικασία 
των Girouard and André (2005) για την απόκτηση μιας συνολικής δημοσιονομικής ελα-
στικότητας (όπου έχουν ληφθεί υπόψη και οι μεμονωμένες ελαστικότητες των επιμέ-
ρους φορολογικών κατηγοριών), που εφαρμόζεται για την απομάκρυνση της ‘αυτόμα-
της’ κυκλικής συνιστώσας από το ισοζύγιο. Αναφέρουν επίσης ότι η διαδικασία κυκλικής 
προσαρμογής ενσωματώνει και την οικονομετρική εκτίμηση της σχέσης μεταξύ της φο-
ρολογικής βάσης και του οικονομικού κύκλου.
339  Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβεί ενδιάμεσα σε βελτίωση 
της υπολογιστικής διαδικασίας του ΚΔΙ, όπου, μεταξύ άλλων, το μέγεθος της δημο-
σιονομικής ευαισθησίας έχει αντικατασταθεί από την ημιελαστικότητα (semi-elasticity) 
(βλέπε αναλυτικά το κείμενο των Mourre et al. (2013)). 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΟΨΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.1
Συνοπτική παρουσίαση βασικών ευρημάτων της βιβλιογραφίας 

αναφορικά με την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή  
και την εισοδηματική ελαστικότητα των καπνικών προϊόντων  

για την Ελλάδα και άλλες χώρες

Συγγραφείς Δεδομένα Βασικά ευρήματα 

Ελλάδα

Stavrinos (1987) Ετήσια δεδομένα 
για την περίοδο 
1960-1982.

-  Ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων -0,079 βραχυχρόνια 
και -0,147 μακροχρόνια. 

-  Εισοδηματική ελαστικότητα 0,176 βραχυπρόθεσμα και 
0,326 μακροπρόθεσμα. 

Hondroyiannis 
and Papapetrou 
(1997)

Ετήσια δεδομένα 
για την περίοδο 
1960-1990.

-  Ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων -0,33 βραχυπρόθε-
σμα και -0,6 μακροπρόθεσμα.

-  Εισοδηματική ελαστικότητα 0,35 βραχυπρόθεσμα και 
0,54 μακροπρόθεσμα. 

Nikolaou and 
Velentzas 
(2001)

Ετήσια δεδομένα 
για την περίοδο 
1960-1995.

-  Ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων -0,24 βραχυπρόθε-
σμα και -0,48 μακροπρόθεσμα.

-  Εισοδηματική ελαστικότητα 0,19 βραχυπρόθεσμα και 
0,40 μακροπρόθεσμα.

Dritsakis (2003) Ετήσια δεδομένα 
για την περίοδο 
1960-2000.

-  Μια αύξηση στην τιμή των τσιγάρων και στην κατά κε-
φαλήν δαπάνη για εκπαίδευση οδηγούν σε μείωση της 
κατανάλωσης κατά 0,07% και 0,08%, αντίστοιχα.

-  Μια αύξηση του κατά κεφαλήν καθαρού διαθέσιμου 
εισοδήματος κατά 1% οδηγεί σε αύξηση της κατανά-
λωσης τσιγάρων κατά 0,22%.

Raptou et al. 
(2005)

Ερωτηματολόγια 
που συλλέχθηκαν 
την περίοδο Μαΐου- 
Σεπτεμβρίου 2003.

-  Ασήμαντη επίδραση των τιμών των τσιγάρων.

-  Εισοδηματική ελαστικότητα 0,28. 
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Συγγραφείς Δεδομένα Βασικά ευρήματα 

Ελλάδα (συνέχεια)

Tarantilis et al. 
(2015)

Ετήσια δεδομένα 
για την περίοδο 
1994-2012.

-  Βραχυπρόθεσμη ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων 
-0,441.

-  Βραχυπρόθεσμη εισοδηματική ελαστικότητα 1,04.

ΚΕΠΕ (2014) Μηνιαία δεδομένα 
για την περίοδο  
Ιαν. 2007- Σεπ. 2013.

-  Ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων -0,8854 βραχυπρόθε-
σμα και -1,3288 μακροπρόθεσμα.

ΙΟΒΕ (2016) Μηνιαία δεδομένα 
για την περίοδο 
Ιαν. 2007-Σεπ. 2016.

-  Ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων -0,67 και εισοδηματι-
κή ελαστικότητα 0,57. 

-  Ελαστικότητα ζήτησης λεπτοκομμένου καπνού -1,38 
και εισοδηματική ελαστικότητα αρνητική, αλλά στατι-
στικά ασήμαντη.

Άλλες χώρες

Τσιγάρα

Chaloupka and 
Warner (2000)

Ανασκόπηση βιβλιο-
γραφίας.

-  Ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων μεταξύ -0,3 και -0,5 
(γύρω από το -0,4).

Yurekli and 
Zhang (2000) 

Πολιτείες των ΗΠΑ 
για την περίοδο 
1970-1995.

-  Ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων από -0,48 έως -0,62.

Hu and Mao 
(2002)

Κίνα για την περίο-
δο 1980-1997.

-  Ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων -0,35 βραχυχρόνια 
και -0,66 μακροχρόνια.

Gallet and List 
(2003)

Μετα-ανάλυση 86 
εργασιών μέχρι το 
2001.

-  Μέση ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων -0,48, με αρκε-
τά υψηλή τυπική απόκλιση (0,43).

Gruber et al. 
(2003)

Καναδάς για την 
περίοδο 1981-
1999.

-  Ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων από -0,45 έως -0,47. 

-  Η ευαισθησία των καπνιστών στην τιμή είναι πολύ μεγα-
λύτερη μεταξύ των Καναδών με χαμηλότερο εισόδημα. 

Nelson (2003) 20 χώρες του 
ΟΟΣΑ (συμπερι-
λαμβανομένης 
της Ελλάδας) για 
την περίοδο 1970-
1995.

-  Η κατανάλωση τσιγάρων εξαρτάται από την τιμή, το 
εισόδημα και συγκεκριμένους παράγοντες που σχετί-
ζονται με τη χώρα.

-  Η απαγόρευση των διαφημίσεων τσιγάρων δεν φαίνε-
ται να μειώνει την κατανάλωση. 

-  Ελαστικότητα ζήτησης -0,39 και εισοδηματική ελαστι-
κότητα 0,21.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.1 (συνέχεια)
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Συγγραφείς Δεδομένα Βασικά ευρήματα 

Άλλες χώρες (συνέχεια)

Τσιγάρα (συνέχεια)

Kim and Seldon 
(2004)

Δημοκρατία της 
Κορέας για την πε-
ρίοδο 1960-1997.

-  Η τρέχουσα κατανάλωση εξαρτάται μόνο από την τιμή 
και την παρελθούσα κατανάλωση. 

-  Ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων -0,28 βραχυχρόνια 
και -0,35 μακροχρόνια. 

Lance et al. 
(2004)

Κίνα και Ρωσία με 
τη χρήση δεδομέ-
νων από έρευνες 
(έτη 1993 και 1997 
για την Κίνα και έτη 
1996, 1998, 2000 
για τη Ρωσία).

-  Ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων μεταξύ 0 και -0,15. 

Gallus et al. 
(2006) 

52 ευρωπαϊκές 
χώρες (συμπε-
ριλαμβανομένης 
της Ελλάδας) 
για το 2000. 

-  Ελαστικότητα ζήτησης -0,40 και -0,85 για τα εγχώρια 
και τα ξένα τσιγάρα, αντίστοιχα.

Bishop et al. 
(2007)

Κίνα, με τη χρήση 
δεδομένων εθνικής 
έρευνας για το 
έτος 1995.

-  Ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων -0,50.

Yurekli et al. 
(2010)

Τουρκία  
για την περίοδο 
1960-2006.

-  Ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων κατά μέσο όρο -0,39, 
και εισοδηματική ελαστικότητα κατά μέσο όρο 0,56.

Liu et al. (2015) Κίνα, δεδομένα σε 
επίπεδο μάρκας 
για την περίοδο 
2005-2010.

-  Σταθμισμένη με βάση τις πωλήσεις κατά μάρκα ελαστι-
κότητα ζήτησης -0,81 και συνολική ελαστικότητα της 
αγοράς -0,49.

-  Σχέση υποκατάστασης μεταξύ τσιγάρων διαφορετικής 
μάρκας από τα φθηνότερα τσιγάρα και από τα τσιγάρα 
με υψηλή περιεκτικότητα σε πίσσα.

Selvaraj et al. 
(2015)

Ινδία, δεδομένα 
εθνικής έρευνας 
2011-2012.

-  Ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων -0,832 για τη φτωχό-
τερη ομάδα ατόμων και -0,2645 για την πλουσιότερη 
ομάδα ατόμων.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.1 (συνέχεια)
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Άλλες χώρες (συνέχεια)

Τσιγάρα (συνέχεια)

Tauras et al. 
(2016)

Πολιτείες των ΗΠΑ 
για την περίοδο 
1991-2012. 

-  Η ελαστικότητα αυξάνεται (σε απόλυτα μεγέθη) καθώς 
αυξάνεται η τιμή ανά πακέτο. 

-  Σε επίπεδο τιμής 2 δολαρίων μέση ελαστικότητα -0,34.

-  Σε επίπεδο τιμής 10 δολαρίων μέση ελαστικότητα -1,70. 

-  Αρνητική στατιστικά σημαντική επίδραση της ανεργίας 
στη ζήτηση τσιγάρων.

Yeh et al. (2017) 28 χώρες της ΕΕ 
για την περίοδο 
2005-2014.

-  Ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων -0,59 για το σύνολο 
των εξεταζόμενων χωρών. 

-  Στις χώρες με το χαμηλότερο εισόδημα ελαστικότητα 
ζήτησης -1,23 και εισοδηματική ελαστικότητα 0,28.

-  Στη μεσαία κατηγορία ελαστικότητα -0,83 και εισοδη-
ματική ελαστικότητα 0,42.

-  Στην υψηλότερη εισοδηματική κατηγορία (στην οποία 
περιλαμβάνεται η Ελλάδα) ελαστικότητα ζήτησης -0,50 
και εισοδηματική ελαστικότητα 0,58.

Τσιγάρα και άλλα καπνικά προϊόντα

Pekurinen 
(1989, 1991)

Φινλανδία για την 
περίοδο 1960-1981.

-  Ο σημαντικότερος προσδιοριστικός παράγοντας της 
ζήτησης καπνού για πίπα είναι η τιμή των τσιγάρων.

-  Οι καπνιστές θα ήταν πρόθυμοι να υποκαταστήσουν τα 
τσιγάρα με τον φθηνότερο καπνό για στριφτό τσιγάρο 
(σταυροειδής ελαστικότητα 2,14).

-  Ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων -0,60. 

-  Η ζήτηση για πούρα ερμηνεύεται κυρίως από την τιμή 
τους, βραχυχρόνια -1,70 και μακροχρόνια -0,90. 

Osoro et al. 
(2006)

Τανζανία, 
τριμηνιαία 
δεδομένα  
για την περίοδο 
1990-1998.

-  Ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων -0,112 βραχυχρόνια 
και -0,164 μακροχρόνια. 

-  Εισοδηματική ελαστικότητα 3,937 βραχυχρόνια και 
4,406 μακροχρόνια.

-  Σχέση υποκατάστασης καπνού και τσιγάρου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.1 (συνέχεια)
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Συγγραφείς Δεδομένα Βασικά ευρήματα 

Άλλες χώρες (συνέχεια)

Τσιγάρα και άλλα καπνικά προϊόντα (συνέχεια)

Nguyen et al. 
(2012)

11 ευρωπαϊκές 
χώρες (Αυστρία, 
Φινλανδία, Γαλλία, 
Γερμανία, Ιρλανδία, 
Ιταλία, Ολλανδία, 
Πορτογαλία, 
Ισπανία, Σουηδία 
και Ην. Βασίλειο) 
για την περίοδο 
1950-2009 
(διαφορετικά έτη 
ανά χώρα).

-  Ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων βραχυχρόνια μεταξύ 
-0,30 και -0,40, μακροχρόνια μεταξύ -0,21 και -1,49, και 
η διάμεσος εισοδηματική ελαστικότητα μεταξύ +0,30 
και +0,40.

-  Φινλανδία: η βραχυχρόνια ελαστικότητα ζήτησης κα-
πνού για πίπα και στριφτό τσιγάρο -0,43 και η μακρο-
χρόνια -1,16. Σχέση υποκατάστασης με τα τσιγάρα με 
σταυροειδή ελαστικότητα 1,73.

-  Ολλανδία: η βραχυχρόνια ελαστικότητα ζήτησης καπνού 
για πίπα και στριφτό τσιγάρο από -0,55 έως -0,73 και αρ-
νητική εισοδηματική ελαστικότητα από -0,69 έως -0,49. 

Tait et al. (2013) Νέα Ζηλανδία  
για την περίοδο  
1991-2011.

-  Ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων -1,033 και ελαστικό-
τητα του καπνού για στριφτό τσιγάρο -0,441. 

-  Ο καπνός για στριφτό τσιγάρο έχει αρνητική εισοδημα-
τική ελαστικότητα -0,804, ενώ η εισοδηματική ελαστι-
κότητα των τσιγάρων είναι +0,397. 

-  Ο καπνός για στριφτό τσιγάρο είναι υποκατάστατο του 
τσιγάρου.

Salti et al. 
(2015)

Λίβανος, εθνική 
έρευνα 2005.

-  Η ζήτηση για εισαγόμενα τσιγάρα είναι ανελαστική ως 
προς την τιμή τους με ελαστικότητα -0,22. 

-  Τα εγχώρια τσιγάρα και ο καπνός για πίπα νερού είναι 
υποκατάστατα των εισαγόμενων τσιγάρων με ελαστι-
κότητες ζήτησης -1,54 και -1,45, αντίστοιχα.

Zheng et al. 
(2017)

Κομητείες  
των ΗΠΑ 
Νοέμβριος 2009- 
Απρίλιος 2013  
(σε συχνότητα  
4ων εβδομάδων).

-  Ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων από -0,96 έως -1,19 
(ανάλογα με το εκτιμημένο υπόδειγμα), λαμβάνοντας 
υπόψη σε κάποιες περιπτώσεις και τις τιμές των λοι-
πών καπνικών προϊόντων.

-  Ελαστικότητα ζήτησης για τα πουράκια από -0,01 έως 
0,08, για τα πούρα από -0,03 έως -0,01, για το ηλε-
κτρονικό τσιγάρο από -0,01 έως 0,004, για τα μη κα-
πνιζόμενα προϊόντα καπνού από -0,07 έως -0,05 και για 
τον καπνό για στριφτό τσιγάρο από -0,002 έως -0,001, 
λαμβάνοντας υπόψη και τις τιμές των λοιπών καπνικών 
προϊόντων.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.1 (συνέχεια)
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Συγγραφείς Δεδομένα Βασικά ευρήματα 

Άλλες χώρες (συνέχεια)

Τσιγάρα και άλλα καπνικά προϊόντα (συνέχεια)

Jawad et al. 
(2018)

Μετα-ανάλυση 
36 εργασιών που 
εξετάζουν την 
ελαστικότητα 
ζήτησης καπνικών 
προϊόντων πλην 
των τσιγάρων από 
15 χώρες.

-  Ελαστικότητα ζήτησης για τα πούρα στο -0,83 και για 
τα στριφτά τσιγάρα στο -0,64. 

-  Ελαστικότητα ζήτησης των bidis στην Ινδία στο -0,57. 

-  Σχέση υποκατάστασης των τσιγάρων με τα λοιπά εξε-
ταζόμενα καπνικά προϊόντα.

Πηγή: Επεξεργασία πίνακα από τους συγγραφείς.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.1 (συνέχεια)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.2
Συνοπτική παρουσίαση βασικών ευρημάτων της βιβλιογραφίας 

αναφορικά με την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή  
και την εισοδηματική ελαστικότητα των αλκοολούχων ποτών  

για την Ελλάδα και άλλες χώρες

Συγγραφείς Δεδομένα Βασικά ευρήματα 

Ελλάδα

Leppänen et al. 
(2001)

Συνολική κατανάλωση 
αλκοόλ. 14 χώρες  
(Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, 
Φινλανδία, Γαλλία,  
Ελλάδα, Ιρλανδία,  
Ιταλία, Ολλανδία 
Νορβηγία, Πορτογαλία, 
Ισπανία, Σουηδία και 
Ην. Βασίλειο) για την 
περίοδο 1960-1996  
με διαφοροποιήσεις 
ανά χώρα.

-  Οι εκτιμήσεις για την Ελλάδα (μέση τιμή από το 
1980 και μετά) ήταν στο -0,20 για την ελαστικότητα 
ζήτησης και στο 0,469 ως προς την καταναλωτική 
δαπάνη. 

ΙΟΒΕ (2013) Σερβιριζόμενα και μη 
σερβιριζόμενα ποτά 
για την περίοδο  
Φεβρουαρίου 2005- 
Δεκεμβρίου 2012.

-  Μακροχρόνια ελαστικότητα ζήτησης των μη σερβι-
ριζόμενων αλκοολούχων ποτών -1,12 και εισοδημα-
τική ελαστικότητα 0,85. 

-  Βραχυχρόνια ελαστικότητα ζήτησης των μη σερβι-
ριζόμενων αλκοολούχων ποτών -0,80 και εισοδημα-
τική ελαστικότητα 0,61.

-  Η ελαστικότητα ζήτησης για τα σερβιριζόμενα ποτά 
ήταν μακροχρόνια -1,66 και η εισοδηματική ελαστι-
κότητα στο 0,93. 

-  Η βραχυχρόνια ελαστικότητα ζήτησης των σερβιρι-
ζόμενων ποτών -0,94 και ως προς το εισόδημα 0,53.

Άλλες χώρες, συνολική κατανάλωση αλκοόλ και κατά κατηγορία

Clements and 
Selvanathan 
(1991)

Αυστραλία για την 
περίοδο 1955-1986.

-  Η μπίρα και το κρασί είναι αναγκαία προϊόντα, ενώ 
τα οινοπνευματώδη ποτά αποτελούν είδος πολυ-
τελείας. Ελαστικότητες ζήτησης στο -0,2, -0,3, και 
-0,6, αντίστοιχα.

-  Η προτίμηση για την κατανάλωση κρασιού φαίνεται 
να είναι ανεξάρτητη της προτίμησης για μπίρα και 
οινοπνευματώδη ποτά. 

-  Οι εκτιμήσεις για την ελαστικότητα ζήτησης αλκοόλ 
συνολικά είναι στο +1,00 για την εισοδηματική ελα-
στικότητα και στο -0,6 για την ελαστικότητα ζήτησης.
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Συγγραφείς Δεδομένα Βασικά ευρήματα 

Άλλες χώρες, συνολική κατανάλωση αλκοόλ και κατά κατηγορία (συνέχεια)

Selvanathan 
(1991)

9 χώρες (Αυστραλία, 
Καναδάς, Φινλανδία, 
Ιαπωνία, Νέα 
Ζηλανδία, Νορβηγία, 
Σουηδία, Ην. Βασίλειο 
και ΗΠΑ για την 
περίοδο 1946-1989  
(με μικρές διαφορο- 
ποιήσεις ανά χώρα).

-  Η μπίρα, το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά εί-
ναι ανελαστικά ως προς την τιμή τους και ανά δύο 
υποκατάστατα.

-  Η μπίρα είναι αναγκαίο προϊόν, ενώ τα οινοπνευμα-
τώδη ποτά θεωρούνται είδος πολυτελείας. 

Norström (2005) Σουηδία, τριμηνιαία 
δεδομένα για την  
περίοδο 1984 έως  
και το πρώτο τρίμηνο 
του 2004.

-  Ελαστικότητα ζήτησης -0,8 για την μπίρα, -0,6 για 
το κρασί και -1,0 για τα οινοπνευματώδη ποτά.

-  Τα αποτελέσματα είναι αντίστοιχα και με τη χρήση 
μηνιαίων παρατηρήσεων. 

-  Η ελαστικότητα ζήτησης της μπίρας ήταν μικρότε-
ρη την περίοδο 1995-2004 (-0,6) σε σχέση με την 
περίοδο 1984-1994 (-1,4).

Gruenewald et 
al. (2006)

Σουηδία  
για την περίοδο  
1984-1994.

-  Οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν τις αυξήσεις των τι-
μών στα αλκοολούχα ποτά μεταβάλλοντας την κατα-
νάλωσή τους και αλλάζοντας μάρκες (παραγωγούς) 
για το ίδιο προϊόν, επιλέγοντας μεταξύ διαφορετι-
κών ποιοτικών επιπέδων. 

-  Η ελαστικότητα ζήτησης για τα οινοπνευματώδη 
ποτά -0,663, για το κρασί -0,59 και για την μπίρα 
-1,70. 

Osoro et al. 
(2006)

Τανζανία, τριμηνιαία 
δεδομένα για την  
περίοδο 1990-1998.

-  Βραχυχρόνια ελαστικότητα ζήτησης -0,215 για την 
μπίρα, -0,528 για το Chibuku και -0,472 για το Kon-
yagi.

-  Μακροχρόνια ελαστικότητα ζήτησης -0,312 για την 
μπίρα, -0,444 για το Chibuku και -0,643 για το Kon-
yagi.

-  Βραχυχρόνια εισοδηματική ελαστικότητα 7,294 για 
την μπίρα, 2,609 για το Chibuku και 11,519 για το 
Konyagi (με υστέρηση τεσσάρων τριμήνων).

-  Μακροχρόνια εισοδηματική ελαστικότητα 1,040 για 
την μπίρα, 3,609 για το Chibuku και 1,457 για το 
Konyagi (με υστέρηση τριών τριμήνων).

-  Σχέσεις υποκατάστασης μεταξύ των διαφορετικών 
ποτών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.2 (συνέχεια)
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Συγγραφείς Δεδομένα Βασικά ευρήματα 

Άλλες χώρες, συνολική κατανάλωση αλκοόλ και κατά κατηγορία (συνέχεια)

Gallet (2007) Μετα-ανάλυση 132 
εργασιών από το 1945 
έως το 2003.

-  Η διάμεσος ελαστικότητα ζήτησης -0,52 βραχυχρό-
νια και -0,82 μακροχρόνια. 

-  Η μπίρα είναι περισσότερο ανελαστική συγκριτικά 
με τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά. 

-  Ελαστικότητα ζήτησης για την μπίρα -0,36, το κρασί 
-0,70 και τα οινοπνευματώδη ποτά -0,68. 

-  Η εισοδηματική ελαστικότητα είναι 0,68 βραχυχρό-
νια και 0,86 μακροχρόνια. 

-  Εισοδηματική ελαστικότητα για την μπίρα 0,39, το 
κρασί 1,10 και τα οινοπνευματώδη ποτά 1,00. 

Wagenaar et al. 
(2009)

Μετα-ανάλυση 112 
δημοσιευμένων  
εργασιών από το 1968 
έως το 2006.

-  Ελαστικότητα ζήτησης -0,46 για την μπίρα, -0,69 
για το κρασί και -0,80 για τα οινοπνευματώδη ποτά.

-  Ελαστικότητα για τη συνολική κατανάλωση αλκοόλ 
-0,51 (μέσος όρος 91 δημοσιευμένων εργασιών). 

Ogwang and 
Cho (2009)

Καναδάς  
για την περίοδο  
1981-2004.

-  Η ελαστικότητα ζήτησης για το κρασί -0,28, για τα 
οινοπνευματώδη ποτά -1,23 και για την μπίρα δεν 
προκύπτει στατιστικά σημαντική εκτίμηση. 

-  Το εισόδημα επηρεάζει σημαντικά την κατανάλωση 
κρασιού (εισοδηματική ελαστικότητα 1,53) και οινο - 
πνευματωδών ποτών (εισοδηματική ελαστικότητα 
0,61), όχι όμως της μπίρας, η κατανάλωση της οποίας 
επηρεάζεται αρνητικά από το ποσοστό ανεργίας.

Elder et al. 
(2010)

Ευρήματα 72 εργα-
σιών μέχρι τον Ιούλιο 
του 2005.

-  Διάμεσος ελαστικότητα ζήτησης για τα οινοπνευ-
ματώδη ποτά -0,79, την μπίρα -0,50 και το κρασί 
-0,64.

Fogarty (2010) Ευρήματα 141  
δημο σιευμένων 
εργασιών της 
περιόδου 1945-2006.

-  Ελαστικότητα ζήτησης της μπίρας από 1,28 έως -3,00, 
με μέση τιμή -0,44 και διάμεσο -0,33 (τυπική απόκλιση 
0,46), του κρασιού από 0,82 έως -3,00, με μέση τιμή 
-0,65 και διάμεσο -0,55 (τυπική απόκλιση 0,51) και των 
οινοπνευματωδών ποτών από 0,37 έως -4,65, με μέση 
τιμή -0,73 και διάμεσο -0,76 (τυπική απόκλιση 0,56). 

-  Εισοδηματική ελαστικότητα για την μπίρα από -0,98 
έως 6,38, με μέση τιμή 0,64 και διάμεσο 0,67 (τυπι-
κή απόκλιση 0,69), του κρασιού από -1,10 έως 6,00, 
με μέση τιμή 1,10 και διάμεσο 1,00 (τυπική απόκλι-
ση 0,89) και των οινοπνευματωδών ποτών από -0,29 
έως 2,52, με μέση τιμή 1,15 και διάμεσο 1,24 (τυπι-
κή απόκλιση 0,64). 

-  Η ζήτηση για αλκοολούχα ποτά έχει γίνει λιγότερο 
ανελαστική μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1950 
και η εισοδηματική ελαστικότητα μειώνεται από τα 
μέσα της δεκαετίας του 1960.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.2 (συνέχεια)
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Άλλες χώρες, συνολική κατανάλωση αλκοόλ και κατά κατηγορία (συνέχεια)

Collis et al. 
(2010)

Ην. Βασίλειο, 
δεδομένα έρευνας  
για την περίοδο  
2001-2006.

-  Οι ελαστικότητες ζήτησης για μπίρα, κρασί, μη-
λίτη, οινοπνευματώδη ποτά και οινοπνευματώδη 
ποτά - έτοιμα για κατανάλωση είναι όλες αρνητι-
κές και στατιστικά σημαντικές.

-  Οι μεγαλύτερες ελαστικότητες (άνω της μονάδας) 
σημειώθηκαν για τον μη σερβιριζόμενο μηλίτη (-1,34), 
τα σερβιριζόμενα οινοπνευματώδη ποτά (-1,15) και 
τη μη σερβιριζόμενη μπίρα (-1,11) και οι χαμηλό-
τερες ελαστικότητες για το σερβιριζόμενο κρασί 
(-0,46), το μη σερβιριζόμενο κρασί (-0,54) και τη 
σερβιριζόμενη μπίρα (-0,77). 

-  Οι εκτιμήσεις της εισοδηματικής ελαστικότητας 
είναι όλες θετικές και στατιστικά σημαντικές με 
τις υψηλότερες τιμές για το σερβιριζόμενο κρασί 
(0,90), τα σερβιριζόμενα οινοπνευματώδη ποτά - 
έτοιμα για κατανάλωση (0,69) και τον σερβιριζό-
μενο μηλίτη (0,64).

Sornpaisarn et 
al. (2013)

Ευρήματα  
12 εργασιών της 
περιόδου 1988-2010.

-  Ελαστικότητα ζήτησης -0,64 για τη συνολική κα-
τανάλωση αλκοόλ, -0,50 για την κατανάλωση μπί-
ρας και -0,79 για τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά.

Nelson (2013) Μετα-ανάλυση  
182 εργασιών,  
για την περίοδο  
1949-2005. 

-  Η μέση ελαστικότητα ζήτησης -0,30 για την μπίρα, 
-0,45 για το κρασί και -0,55 για τα οινοπνευματώ-
δη ποτά. 

-  Η μέση εισοδηματική ελαστικότητα 0,50 για την 
μπίρα, 1,00 για το κρασί και 1,00 για τα οινοπνευ-
ματώδη ποτά. 

-  Η ελαστικότητα ζήτησης για τη συνολική κατανά-
λωση αλκοόλ κατά μέσο όρο -0,50 και η εισοδη-
ματική ελαστικότητα 0,60. 

Meng et al. 
(2014)

Ην. Βασίλειο για την 
περίοδο 2001-2009.

-  Ο μη σερβιριζόμενος μηλίτης και η μη σερβιρι-
ζόμενη μπίρα είναι τα πιο ελαστικά αλκοολούχα 
ποτά ως προς την τιμή τους (-1,27 και -0,98, αντί-
στοιχα).

-  Τα μη σερβιριζόμενα οινοπνευματώδη ποτά και 
τα σερβιριζόμενα οινοπνευματώδη ποτά - έτοιμα 
για κατανάλωση είναι λιγότερο ελαστικά (-0,08 
και -0,19).

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.2 (συνέχεια)
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Συγγραφείς Δεδομένα Βασικά ευρήματα 

Άλλες χώρες, ταυτόχρονη κατανάλωση καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών

Goel and Morey 
(1995)

Κατανάλωση τσιγάρων 
και ποτών στις ΗΠΑ 
για την περίοδο  
1959-1982.

-  Ελαστικότητα ζήτησης τσιγάρων -0,37 και αλκοο-
λούχων ποτών -0,13. 

-  Εισοδηματική ελαστικότητα τσιγάρων 0,31 και αλ-
κοολούχων ποτών 0,92.

-  Οι σταυροειδείς ελαστικότητες τσιγάρων και αλ-
κοολούχων ποτών (0,10 και 0,33) ανέδειξαν ότι τα 
εξεταζόμενα αγαθά είναι υποκατάστατα. 

Tauchmann et 
al. (2013)

Γερμανία, 
διαστρωματικά 
δεδομένα  
9 ερευνών σε 
καταναλωτές για την 
περίοδο 1980-2006.

-  Τα καπνικά προϊόντα και το αλκοόλ είναι συμπλη-
ρωματικά αγαθά.

Πηγή: Επεξεργασία πίνακα από τους συγγραφείς.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.2 (συνέχεια)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΟΨΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ.1
Συνοπτική παρουσίαση βασικών ευρημάτων της βιβλιογραφίας 

αναφορικά με την ευαισθησία των φορολογικών εσόδων  
ως προς τη μεταβολή βασικών μακροοικονομικών μεγεθών340 

Συγγραφείς Δεδομένα Βασικά ευρήματα 

Ελλάδα

Belinga et al. 
(2014)

1965-2012 -  Τάση μεταβολής συνολικών φορολογικών εσόδων ως 
προς το ΑΕΠ:

•  μακροχρόνια 1,09

•  βραχυχρόνια 0,89

Tagkalakis 
(2014)

2000-2012(Q3) -  Ελαστικότητα έμμεσων φόρων ως προς το ΑΕΠ:

• μεγάλη μεταβλητότητα τα τελευταία έτη

•  σημαντική αύξηση μετά το 2010, ξεπερνώντας το 
επίπεδο του 1 μετά το γ΄ τρίμηνο του 2010 

•  μπορεί να είναι κατά 25% έως 80% υψηλότερη από 
τη μοναδιαία ελαστικότητα

340  Σημειώνεται εδώ, όπως άλλωστε αναφέρεται και στο κείμενο της μελέτης, ότι οι ερ-
γασίες αναφορικά με την ευαισθησία των ΕΦΚ είναι περιορισμένες και είναι ελάχιστες οι 
περιπτώσεις εξέτασης των επιμέρους κατηγοριών ΕΦΚ σε καπνικά προϊόντα και αλκοο-
λούχα ποτά. Εξετάζεται κυρίως η ευαισθησία των συνολικών φορολογικών εσόδων, των 
συνολικών έμμεσων φόρων (στους οποίους ανήκουν και οι ΕΦΚ) ή των φόρων από ΦΠΑ. 
Ακόμη, όμως, και αυτή η βιβλιογραφία παρέχει χρήσιμη πληροφόρηση για τη συμπερι-
φορά των φορολογικών εσόδων διαχρονικά και μπορεί να αξιοποιηθεί, σε κάποιο βαθμό, 
για την κατανόηση των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης.
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Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα…

Συγγραφείς Δεδομένα Βασικά ευρήματα 

Ελλάδα (συνέχεια)

Koester and 
Priesmeier 
(2017)

Ελλάδα και ΕΕ  
για την περίοδο 
1970-2013

-  Ελαστικότητα, μακροχρόνια και βραχυχρόνια, για το 
σύνολο των εσόδων ως προς το ΑΕΠ: 

•  σημαντικές διαφορές μεταξύ των βραχυχρόνιων και 
μακροχρόνιων ελαστικοτήτων

•  στην πλειονότητα των χωρών, μεταξύ των οποίων 
και η Ελλάδα, η βραχυχρόνια ελαστικότητα είναι χα-
μηλότερη της μακροχρόνιας

Boschi and 
d’Addona 
(2017)

Ελλάδα και χώρες 
της ΕΕ για την 
περίοδο 2000-α΄ 
τριμήνου του 2013

-  Βραχυχρόνιες ελαστικότητες των έμμεσων φόρων ως 
προς το ΑΕΠ: 

•  οι έμμεσοι φόροι παρουσιάζουν υψηλότερη βραχυ-
πρόθεσμη ελαστικότητα σε περιόδους ανάπτυξης 
(σε αντίθεση με τα ευρήματα για τις άλλες κατηγο-
ρίες φόρων)

Άλλες χώρες

Σύγκριση ελαστικότητας και τάσης μεταβολής

Mansfield 
(1972)

Παραγουάη  
για την περίοδο 
1962-1970

-  Εκτιμήσεις απευθείας και σε δύο σκέλη για το σύνολο 
και υποκατηγορίες φόρων: 

Σύνολο φόρων:

•  απευθείας ελαστικότητα 1,14

•  τάση μεταβολής 1,69

Πλειονότητα κατηγοριών φόρων:

•  ελαστικότητα βάση-εισόδημα ελαφρά μεγαλύτερη 
από 1

•  ελαστικότητα έσοδα-βάση πολύ μικρότερη από 1

ΕΦΚ (χωρίς καύσιμα):

•  απευθείας ελαστικότητα 0,39

•  τάση μεταβολής 0,39

ΕΦΚ στα τσιγάρα:

•  ελαστικότητα βάση-εισόδημα 0,54

•  ελαστικότητα έσοδα-βάση 0,44

ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά:

•  ελαστικότητα βάση-εισόδημα 1,54

•  ελαστικότητα έσοδα-βάση 0,58

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ.1 (συνέχεια)
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Παράρτημα ΣΤ

Συγγραφείς Δεδομένα Βασικά ευρήματα 

Άλλες χώρες (συνέχεια)

Σύγκριση ελαστικότητας και τάσης μεταβολής (συνέχεια)

Leuthold and 
N’Guessan 
(1986)

Ακτή Ελεφαντοστού 
για την περίοδο 
1970-1979

-  Εκτίμηση ελαστικότητας και τάσης μεταβολής εσόδων 
ως προ το ΑΕΠ για φόρους στο εισόδημα, τα κέρδη, 
την κατανάλωση (ΦΠΑ και ΕΦΚ), τα καύσιμα και το 
εμπόριο:

Τάση μεταβολής:

•  τάση μεταβολής για τον ΦΠΑ 1,49

•  τάση μεταβολής για φόρο στις εξαγωγές 0,37

•  τάση μεταβολής για τους ΕΦΚ 0,52

Ελαστικότητα:

•  για τους ΕΦΚ 0,49

•  για τις άλλες κατηγορίες, χαμηλότερες εκτιμήσεις 
από την τάση μεταβολής

•  για τον ΦΠΑ τα μέτρα είναι αμελητέα

Kusi and  
Asafu-Adjaye 
(1995)

Παπούα  
Νέα Γουινέα  
για την περίοδο 
1975-1992

-  Εκτίμηση τάσης μεταβολής και ελαστικότητας εσόδων 
ως προς το ΑΕΠ απευθείας και σε δύο σκέλη για το 
σύνολο των φόρων και υποκατηγορίες:

ΕΦΚ στα εγχωρίως παραγόμενα οινοπνευματώδη πο-
τά, την μπίρα, τον καπνό και το τσιγάρο:

•  τάση μεταβολής 0,95

•  ελαστικότητα 0,88

•  ελαστικότητα σε δύο σκέλη: έσοδα-βάση 0,66 και 
βάση-ΑΕΠ 1,34

Osoro et al. 
(2006)

Τανζανία  
για την περίοδο 
1990-1998

-  Εκτίμηση τάσης μεταβολής και ελαστικότητας εσόδων 
από ΕΦΚ ως προς το ΑΕΠ:

Τάση μεταβολής:

•  μακροχρόνια τάση μεταβολής 0,938

•  βραχυχρόνια τάση μεταβολής μη στατιστικά σημα-
ντική

Ελαστικότητα:

•  μακροχρόνια ελαστικότητα -0,73

•  μακροχρόνια ελαστικότητα μη στατιστικά σημαντική

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ.1 (συνέχεια)
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Συγγραφείς Δεδομένα Βασικά ευρήματα 

Άλλες χώρες (συνέχεια)

Σύγκριση ελαστικότητας και τάσης μεταβολής (συνέχεια)

Barrios and 
Fargnoli (2010)

Επιλεγμένες χώρες 
της ΕΕ για την 
περίοδο 2000-2008

-  Μικρή επίπτωση των μέτρων πολιτικής όταν εξετάζε-
ται το σύνολο των φόρων, αφού τα μέτρα πολιτικής 
αντισταθμίζονται και έτσι η συνολική επίδραση συχνά 
αλληλοεξουδετερώνεται. 

-  Διαφοροποιήσεις μεταξύ των μεμονωμένων κατηγο-
ριών, όπου συνολικά η επίπτωση των μέτρων πολιτι-
κής στις ελαστικότητες των φόρων ως προς το ΑΕΠ 
μπορεί να είναι αρκετά ευρεία και να οδηγήσει σε 
σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ της ελαστικότητας 
και της τάσης μεταβολής των φορολογικών εσόδων. 
Συνολικά, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μετα-
βάλλεται η βασική τάση της πορείας των ελαστικο-
τήτων (οι τελευταίες εκτιμώνται είτε απευθείας είτε 
σε δύο σκέλη).

-  Τα μέτρα πολιτικής τείνουν να αυξάνουν τα έσοδα 
όταν το παραγωγικό κενό είναι χαμηλότερο και να 
μειώνουν τα έσοδα όταν το παραγωγικό κενό είναι με-
γαλύτερο, υποδηλώνοντας ότι τα μέτρα που επιδρούν 
στο σύνολο των φόρων είναι προκυκλικά.

Εκτίμηση της ελαστικότητας

Bruce et al. 
(2006)

Πολιτείες των ΗΠΑ 
για την περίοδο 
1976-2000

-  Ελαστικότητα των φορολογικών βάσεων (για τους 
φόρους στις πωλήσεις και το εισόδημα) ως προς το 
προσωπικό εισόδημα:

•  μέση μακροχρόνια ελαστικότητα φόρων εισοδήματος 
1,83

•  μέση μακροχρόνια ελαστικότητα φόρων στις πωλή-
σεις 0,81

•  βραχυχρόνια ελαστικότητα υψηλότερη για τον φόρο 
εισοδήματος

•  ασυμμετρία στη βραχυχρόνια ελαστικότητα όταν η 
φορολογική βάση είναι υψηλότερη σε σχέση με τη 
μακροχρόνια τιμή ισορροπίας της και για τις δύο κα-
τηγορίες φόρων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ.1 (συνέχεια)
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Παράρτημα ΣΤ

Συγγραφείς Δεδομένα Βασικά ευρήματα 

Άλλες χώρες (συνέχεια)

Εκτίμηση της ελαστικότητας (συνέχεια)

Wolswijk (2007) Ολλανδία  
για την περίοδο 
1970-2015

-  Ελαστικότητα εσόδων ως προς τη βάση για 5 κατηγο-
ρίες φόρων, με έμφαση στις διαφορές μεταξύ μακρο-
χρόνιων και βραχυχρόνιων εκτιμήσεων: 

•  βραχυχρόνιες ελαστικότητες συχνά χαμηλότερες από 
τις μακροχρόνιες

•  διαφορές κυρίως για τους άμεσους φόρους

•  ασυμμετρία κυρίως στις ελαστικότητες εσόδων-βά-
σης

•  ασυμμετρία του όρου διόρθωσης σφάλματος για τον 
ΦΠΑ

Έμμεσοι φόροι πλην ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και 
των ΕΦΚ στον καπνό και τα πετρελαιοειδή (και άλλων 
κατηγοριών φόρων):

•  μακροχρόνια ελαστικότητα 0,55 (με τη διαδικασία των 
DOLS)

•  βραχυχρόνια ελαστικότητα 0,33 (έσοδα χαμηλότερα 
από την ισορροπία) και 0,61 (έσοδα υψηλότερα από 
την ισορροπία) 

Bettendorf and 
Limbergen 
(2013)

Ολλανδία  
για την περίοδο 
1970-2011

Περίοδος  
1971-2008

-  Ελαστικότητες ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος φυσικών 
προσώπων, κυρίως ως προς τη βάση (για εναλλακτι-
κούς ορισμούς της βάσης):

•  η χρήση ευρύτερων βάσεων δεν επιδρά στο μέγεθος 
της ελαστικότητας 

•  μακροχρόνια και βραχυχρόνια ελαστικότητα ΦΠΑ κο-
ντά στη μονάδα

•  τα ευρήματα ως προς την ασυμμετρία εξαρτώνται 
από το πώς ορίζονται τα διαφορετικά καθεστώτα 
(απόκλιση από την ισορροπία ή παραγωγικό κενό)

 Ελαστικότητα εσόδων ΦΠΑ για το σκέλος βάση-παρα-
γωγικό κενό:

•  με φορολογική βάση την ιδιωτική κατανάλωση 0,7 

•  με την ευρύτερη φορολογική βάση (συμπεριλαμβανο-
μένης της επένδυσης σε κατοικίες) 0,6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ.1 (συνέχεια)
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Συγγραφείς Δεδομένα Βασικά ευρήματα 

Άλλες χώρες (συνέχεια)

Εκτίμηση της ελαστικότητας (συνέχεια)

Price et al. 
(2014)

Χώρες-μέλη της ΕΕ 
1990-2013

-  Ελαστικότητες εσόδων σε δύο σκέλη (έσοδα-βάση, 
βάση-παραγωγικό κενό) για τέσσερις κατηγορίες φό-
ρων:

Έμμεσοι φόροι για το πρώτο σκέλος:

•  βραχυχρόνιες ελαστικότητες εσόδων ως προς την 
κατανάλωση από 0,61-1,19, για την Ελλάδα 0,81

Mourre et al. 
(2014)

Χώρες της ΕΕ/
ΟΟΣΑ

-  Ανακεφαλαιώνει τις βασικές πτυχές της αναθεώρη-
σης των ελαστικοτήτων από τον ΟΟΣΑ για τέσσερις 
κατηγορίες φόρων και μια κατηγορία δαπανών (και 
εξετάζει την επίδραση της αναθεώρησης στην κυ-
κλική διόρθωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του διαρθρωτι-
κού ισοζυγίου στη διαδικασία δημοσιονομικής επιτή-
ρησης της ΕΕ):

Έμμεσοι φόροι:

•  γίνεται η υπόθεση μοναδιαίας ελαστικότητας (για το 
πρώτο σκέλος έσοδα-βάση έγιναν κάποιες εκτιμή-
σεις αλλά προτιμήθηκε η ενιαία υπόθεση) 

Mourre and 
Princen (2015)

Χώρες της ΕΕ  
για την περίοδο 
2001-2013

-  Ελαστικότητα εσόδων ως προς τη βάση για τέσσερις 
επιμέρους κατηγορίες, λαμβάνοντας υπόψη την επί-
δραση του κύκλου:

Φόροι στην κατανάλωση:

•  μακροχρόνια και βραχυχρόνια ελαστικότητα ίση ή 
ελαφρά υψηλότερη από τη μονάδα

•  επιβεβαιώνεται η επίδραση του κύκλου στις βραχυ-
χρόνιες ελαστικότητες για όλες τις κατηγορίες πλην 
των φόρων κατανάλωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ.1 (συνέχεια)
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Παράρτημα ΣΤ

Συγγραφείς Δεδομένα Βασικά ευρήματα 

Άλλες χώρες (συνέχεια)

Εκτίμηση της ελαστικότητας (συνέχεια)

Boschi and 
d’Addona 
(2017)

15 χώρες της ΕΕ 
για την περίοδο 
1980-2013

-  Ελαστικότητα (βραχυχρόνια και μακροχρόνια) εσόδων 
ως προς το ΑΕΠ (εκτιμήσεις για τα δύο σκέλη), επίδρα-
ση του οικονομικού κύκλου, για διαφορετικές κατηγο-
ρίες φόρων:

Έμμεσοι φόροι:

Ελαστικότητες εσόδων-βάσης:

•  μακροχρόνιες ποικίλλουν (από σχεδόν μηδενικές σε 
6,36 (Σουηδία), κοντά στη μονάδα για την Ελλάδα

•  βραχυχρόνιες χαμηλότερες των μακροχρόνιων σε 8 
περιπτώσεις 

•  διαφορά βραχυχρόνιων ελαστικοτήτων μεταξύ ύφε-
σης και ανάπτυξης σχεδόν πάντα οικονομικά σημα-
ντική: από 0,01 για την Ελλάδα σε 1,56 για την Αυ-
στρία

 •  τάση αύξησης των βραχυχρόνιων ελαστικοτήτων σε 
περιόδους ύφεσης στις περισσότερες περιπτώσεις

Ελαστικότητες βάσης-ΑΕΠ:

•  μακροχρόνιες ποικίλλουν λιγότερο (από 0,31 σε 1,19)

•  βραχυχρόνιες χαμηλότερες των μακροχρόνιων σε 12 
περιπτώσεις 

•  οι βραχυχρόνιες ελαστικότητες σε περιόδους ανά-
πτυξης είναι στις περισσότερες περιπτώσεις υψηλό-
τερες από αυτές των περιόδων ύφεσης

Ελαστικότητες εσόδων-ΑΕΠ:

•  υψηλότερες στην ανάπτυξη απ’ ό,τι στην ύφεση σε 
9 περιπτώσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ.1 (συνέχεια)
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Συγγραφείς Δεδομένα Βασικά ευρήματα 

Άλλες χώρες (συνέχεια)

Εκτίμηση της τάσης μεταβολής 

Belinga et al. 
(2014)

Χώρες ΟΟΣΑ  
για την περίοδο 
1965-2012

-  Βραχυχρόνια και μακροχρόνια τάση μεταβολής εσό-
δων ως προς το ΑΕΠ:

ΕΦΚ, για το σύνολο των χωρών και της περιόδου:

•  μακροχρόνια 0,77

•  βραχυχρόνια 0,51

Υποπερίοδος 1965-1988:

•  μακροχρόνια 0,79

•  βραχυχρόνια 0,43 (μη στατιστικά σημαντικός)

Υποπερίοδος 1989-2012:

•  μακροχρόνια 0,52

•  βραχυχρόνια 0,36

Σύνολο εσόδων:

•  τάση μεταβολής μεγαλύτερη στις περιόδους ύφε-
σης απ’ ό,τι στις περιόδους ανάπτυξης

Dudine and 
Jalles (2018)

107 χώρες για την 
περίοδο 1980-2014

-  Τάση μεταβολής, μακροχρόνια και βραχυχρόνια, των 
φορολογικών εσόδων ως προς το ΑΕΠ για διαφορετι-
κές κατηγορίες φόρων:

•  γενικά, η μακροχρόνια δεν διαφέρει από τη μονάδα

•  η βραχυχρόνια διαφέρει μεταξύ των χωρών και των 
κατηγοριών φόρων

•  η βραχυχρόνια είναι υψηλότερη από τη μονάδα σε 
περιόδους ύφεσης σε κάποιες περιπτώσεις

•  στις ανεπτυγμένες οικονομίες απαιτείται περισσότε-
ρος χρόνος ώστε να επανέλθουν τα έσοδα, τα οποία 
παραμένουν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα 
υποτονικά

Πηγή: Επεξεργασία πίνακα από τους συγγραφείς.

Σημειώσεις: Συνολικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα διαθέσιμα εμπειρικά ευρήματα στις περισσό-
τερες περιπτώσεις δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα μεταξύ τους, καθώς αφορούν διαφορετικές χρονι-
κές περιόδους, χώρες και φορολογικά συστήματα. Παρέχουν όμως χρήσιμες ενδείξεις για την ευ-
αισθησία των φορολογικών εσόδων. Ειδικότερα στην περίπτωση της Ελλάδας, τα εμπειρικά απο-
τελέσματα είναι περιορισμένα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άμεσες συγκρίσεις, καθώς 
αφορούν συνήθως το σύνολο των φόρων ή ειδικές κατηγορίες φόρων χωρίς να περιλαμβάνονται οι 
ΕΦΚ σε καπνικά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά, που είναι το αντικείμενο της παρούσας μελέτης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ.1 (συνέχεια)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7, ΧΩΡΙΣ  
ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ

Καπνικά προϊόντα, Πίνακες Ζ.1 έως Ζ.4

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ.1
Μακροχρόνια ελαστικότητα και τάση μεταβολής για τα καπνικά 

προϊόντα, κατανάλωση καπνικών προϊόντων ως φορολογική βάση
[Βλέπε συγκριτικά Πίνακα 7.3, Ενότητα 7.4.3.1, σ. 347,  

στο κυρίως κείμενο της μελέτης]

Υπό εκτίμηση μέγεθος/ 
Ανεξάρτητες μεταβλητές/ 
Στατιστικές

1ο σκέλος:
Έσοδα-βάση

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2ο σκέλος:
Βάση-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

Γινόμενο: 
1ο × 2ο σκέλος2)

Απευθείας:
Έσοδα-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

1. Ελαστικότητα 

Φορολογική βάση  0,53 [0,03] - - -

ΑΕΠ -  0,88 [0,00] -  0,88 [0,00]

Γινόμενο συντελεστών - - 0,47 -

Πολιτικές 2005  0,13 [0,00] -0,15 [0,12] - -0,05 [0,23]

Πολιτικές 2010  0,03 [0,65] -0,14 [0,08] -  0,14 [0,00]

Πολιτικές 2011  0,06 [0,17]  0,18 [0,00] -  0,20 [0,00]

Πολιτικές 2013 -0,10 [0,01]  0,10 [0,11] - -0,04 [0,43]

Πολιτικές 2014 -0,02 [0,31]  0,01 [0,86] - -0,08 [0,03]

Στατιστικές εξίσωσης: 
R2

adj, ΤΣ1)  0,82 , 0,06  0,52 , 0,09 -  0,74 , 0,07
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Υπό εκτίμηση μέγεθος/ 
Ανεξάρτητες μεταβλητές/ 
Στατιστικές

1ο σκέλος:
Έσοδα-βάση

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2ο σκέλος:
Βάση-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

Γινόμενο: 
1ο × 2ο σκέλος2)

Απευθείας:
Έσοδα-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2. Τάση μεταβολής

Φορολογική βάση  0,92 [0,00] - - -

ΑΕΠ -  0,50 [0,00] -  0,52 [0,00]

Γινόμενο συντελεστών - - 0,46 -

Στατιστικές εξίσωσης: 
R2

adj, ΤΣ1)  0,70 , 0,07  0,52 , 0,09 -  0,64 , 0,08

Σημειώσεις: 1) Τυπικό σφάλμα της εξίσωσης. 2) Το γινόμενο των συντελεστών παρουσιάζεται, εφό-
σον οι σχετικοί συντελεστές είναι σημαντικοί, σύμφωνα με την τιμή p, σε επίπεδο 5%. Όλες οι εξι-
σώσεις περιλαμβάνουν και σταθερό όρο. Ο αριθμός των παρατηρήσεων είναι 68. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ.2
Βραχυχρόνια ελαστικότητα και τάση μεταβολής για τα καπνικά 

προϊόντα, κατανάλωση καπνικών προϊόντων ως φορολογική βάση
[Βλέπε συγκριτικά Πίνακα 7.4, Ενότητα 7.4.3.1, σ. 352,  

στο κυρίως κείμενο της μελέτης]

Υπό εκτίμηση μέγεθος/ 
Ανεξάρτητες μεταβλητές/ 
Στατιστικές 

1ο σκέλος:
Έσοδα-βάση

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2ο σκέλος:
Βάση-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

Γινόμενο: 
1ο × 2ο σκέλος3)

Απευθείας:
Έσοδα-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

1. Ελαστικότητα

Φορολογική βάση  0,72 [0,00] - - -

ΑΕΠ - -0,39 [0,67] -  0,97 [0,21]

Έσοδα(t-1) -0,16 [0,22] - - -0,26 [0,07]

Φορολογική βάση(t-1)  0,05 [0,69] -0,55 [0,00] - -

ΑΕΠ(t-1) - -1,18 [0,19] -  0,04 [0,95]

Γινόμενο συντελεστών - - - -

Πολιτικές 2005 -0,00 [0,94]  0,02 [0,46] -  0,00 [0,93]

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ.1 (συνέχεια)
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Παράρτημα Z

Υπό εκτίμηση μέγεθος/ 
Ανεξάρτητες μεταβλητές/ 
Στατιστικές 

1ο σκέλος:
Έσοδα-βάση

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2ο σκέλος:
Βάση-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

Γινόμενο: 
1ο × 2ο σκέλος3)

Απευθείας:
Έσοδα-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

Πολιτικές 2010  0,08 [0,01] -0,07 [0,23] -  0,06 [0,19]

Πολιτικές 2011 -0,03 [0,27] -0,00 [0,93] - -0,04 [0,28]

Πολιτικές 2013 -0,02 [0,59] 0,08 [0,10] - -0,00 [0,94]

Πολιτικές 2014 -0,00 [0,99] -0,04 [0,40] -  0,00 [0,99]

Όρος διόρθωσης 
σφάλματος -0,71 [0,00] -0,72 [0,00] - -0,95 [0,00]

Ασυμμετρία κύκλου  0,04 [0,00]  0,03 [0,35] -  0,03 [0,30]

Ασυμμετρία ισορροπίας  0,04 [0,01]  0,10 [0,00] -  0,07 [0,00]

Στατιστικές εξίσωσης: 
R2

adj, ΤΣ1), Έλεγχος LM2) 0,73 , 0,05 , 0,26 0,40 , 0,08 , 0,17 - 0,52 , 0,06 , 0,11

2. Τάση μεταβολής

Φορολογική βάση  0,75 [0,00] - - -

ΑΕΠ - -0,70 [0,23] -  0,28 [0,59]

Έσοδα(t-1) -0,17 [0,10] - - -0,11 [0,34]

Φορολογική βάση(t-1)  0,08 [0,40]  0,02 [0,87] - -

ΑΕΠ(t-1) - -0,68 [0,27] - -1,01 [0,08]

Γινόμενο συντελεστών - - - -

Όρος διόρθωσης 
σφάλματος -0,64 [0,00] -1,09 [0,00] - -0,85 [0,00]

Ασυμμετρία κύκλου  0,03 [0,02]  0,05 [0,06] -  0,04 [0,07]

Ασυμμετρία ισορροπίας  0,09 [0,00]  0,13 [0,00] -  0,11 [0,00]

Στατιστικές εξίσωσης: 
R2

adj, ΤΣ1), Έλεγχος LM2) 0,81 , 0,04 , 0,68 0,64 , 0,06 , 0,79 - 0,66 , 0,05 , 0,62

Σημειώσεις: 1) Τυπικό σφάλμα της εξίσωσης. 2) Καταχωρίζεται η τιμή p για τη στατιστική F του 
ελέγχου LM για την ύπαρξη γραμμικής συσχέτισης, με την ενσωμάτωση δύο υστερήσεων (η μηδε-
νική υπόθεση είναι η μη ύπαρξη συσχέτισης). 3) Το γινόμενο των συντελεστών παρουσιάζεται, εφό-
σον οι σχετικοί συντελεστές είναι σημαντικοί, σύμφωνα με την τιμή p, σε επίπεδο 5%. Όλες οι εξι-
σώσεις περιλαμβάνουν και σταθερό όρο. Ο αριθμός των παρατηρήσεων είναι 68. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ.2 (συνέχεια)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ.3
Μακροχρόνια ελαστικότητα και τάση μεταβολής για τα καπνικά 

προϊόντα, συνολική κατανάλωση ως φορολογική βάση 
[Βλέπε συγκριτικά Πίνακα 7.5, Ενότητα 7.4.3.1, σ. 356,  

στο κυρίως κείμενο της μελέτης] 

Υπό εκτίμηση μέγεθος/ 
Ανεξάρτητες μεταβλητές/ 
Στατιστικές

1ο σκέλος:
Έσοδα-βάση

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2ο σκέλος:
Βάση-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

Γινόμενο: 
1ο × 2ο σκέλος2)

Απευθείας:
Έσοδα-ΑΕΠ3)

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

1. Ελαστικότητα 

Φορολογική βάση  0,80 [0,00] - - -

ΑΕΠ -  0,92 [0,00] -  0,88 [0,00]

Γινόμενο συντελεστών - - 0,74 -

Πολιτικές 2005 -0,04 [0,41]  0,02 [0,27] - -0,05 [0,23]

Πολιτικές 2010  0,14 [0,00] -0,01 [0,23] -  0,14 [0,00]

Πολιτικές 2011  0,16 [0,00]  0,01 [0,30] -  0,20 [0,00]

Πολιτικές 2013 -0,08 [0,08]  0,01 [0,16] - -0,04 [0,43]

Πολιτικές 2014 -0,05 [0,07]  0,01 [0,30] - -0,08 [0,03]

Στατιστικές εξίσωσης: 
R2

adj, ΤΣ1)  0,76 , 0,07  0,99 , 0,02 -  0,74 , 0,07

2. Τάση μεταβολής

Φορολογική βάση  0,63 [0,00] - - -

ΑΕΠ -  0,95 [0,00] -  0,52 [0,00]

Γινόμενο συντελεστών - - 0,60 -

Στατιστικές εξίσωσης: 
R2

adj, ΤΣ1)  0,64 , 0,08  0,98 , 0,02 -  0,64 , 0,08

Σημειώσεις: 1) Τυπικό σφάλμα της εξίσωσης. 2) Το γινόμενο των συντελεστών παρουσιάζεται, εφό-
σον οι σχετικοί συντελεστές είναι σημαντικοί, σύμφωνα με την τιμή p, σε επίπεδο 5%. 3) Τα αποτε-
λέσματα του σκέλους αυτού ταυτίζονται με αυτά του Πίνακα 7.3, εφόσον το σκέλος αυτό δεν επη-
ρεάζεται από την επιλογή της φορολογικής βάσης. Όλες οι εξισώσεις περιλαμβάνουν και σταθερό 
όρο. Ο αριθμός των παρατηρήσεων είναι 68. 
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Παράρτημα Z

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ.4
Βραχυχρόνια ελαστικότητα και τάση μεταβολής για τα καπνικά 

προϊόντα, συνολική κατανάλωση ως φορολογική βάση 
[Βλέπε συγκριτικά Πίνακα 7.6, Ενότητα 7.4.3.1, σ. 360,  

στο κυρίως κείμενο της μελέτης]

Υπό εκτίμηση μέγεθος/ 
Ανεξάρτητες μεταβλητές/ 
Στατιστικές 

1ο σκέλος:
Έσοδα-βάση

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2ο σκέλος:
Βάση-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

Γινόμενο: 
1ο × 2ο σκέλος3)

Απευθείας:
Έσοδα-ΑΕΠ4)

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

1. Ελαστικότητα

Φορολογική βάση -0,58 [0,30] - - -

ΑΕΠ - 0,50 [0,00] - 0,97 [0,21]

Έσοδα(t-1) -0,25 [0,09] - - -0,26 [0,07]

Φορολογική βάση(t-1) 0,37 [0,48] -0,20 [0,08] - -

ΑΕΠ(t-1) - 0,29 [0,07] - 0,04 [0,95]

Γινόμενο συντελεστών - - - -

Πολιτικές 2005 -0,01 [0,78] 0,00 [0,34] - 0,00 [0,93]

Πολιτικές 2010 0,05 [0,33] -0,01 [0,48] - 0,06 [0,19]

Πολιτικές 2011 -0,04 [0,35] 0,00 [0,89] - -0,04 [0,28]

Πολιτικές 2013 -0,01 [0,74] 0,02 [0,03] - -0,00 [0,94]

Πολιτικές 2014 0,03 [0,46] -0,02 [0,03] - 0,00 [0,99]

Όρος διόρθωσης 
σφάλματος -1,04 [0,00] -0,45 [0,00] - -0,95 [0,00]

Ασυμμετρία κύκλου 0,04 [0,16] 0,01 [0,09] - 0,03 [0,30]

Ασυμμετρία ισορροπίας 0,06 [0,00] 0,02 [0,00] - 0,07 [0,00]

Στατιστικές εξίσωσης:  
R2

adj, ΤΣ1), Έλεγχος LM2) 0,44 , 0,07 , 0,74 0,72 , 0,01 , 0,24 - 0,52 , 0,06 , 0,11
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Υπό εκτίμηση μέγεθος/ 
Ανεξάρτητες μεταβλητές/ 
Στατιστικές 

1ο σκέλος:
Έσοδα-βάση

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2ο σκέλος:
Βάση-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

Γινόμενο: 
1ο × 2ο σκέλος3)

Απευθείας:
Έσοδα-ΑΕΠ4)

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2. Τάση μεταβολής

Φορολογική βάση -0,58 [0,15] - - -

ΑΕΠ - 0,55 [0,00] - 0,28 [0,59]

Έσοδα(t-1) -0,17 [0,16] - - -0,11 [0,34]

Φορολογική βάση(t-1) -0,09 [0,82] -0,10 [0,24] - -

ΑΕΠ(t-1) - 0,34 [0,01] - -1,01 [0,08]

Γινόμενο συντελεστών - - - -

Όρος διόρθωσης 
σφάλματος -0,72 [0,00] -0,57 [0,00] - -0,85 [0,00]

Ασυμμετρία κύκλου 0,05 [0,02] 0,01 [0,06] - 0,04 [0,07]

Ασυμμετρία ισορροπίας 0,10 [0,00] 0,02 [0,00] - 0,11 [0,00]

Στατιστικές εξίσωσης:  
R2

adj, ΤΣ1), Έλεγχος LM2) 0,64 , 0,06 , 0,45 0,81 , 0,01 , 0,9 - 0,66 , 0,05 , 0,62

Σημειώσεις: 1) Τυπικό σφάλμα της εξίσωσης. 2) Καταχωρίζεται η τιμή p για τη στατιστική F του 
ελέγχου LM για την ύπαρξη γραμμικής συσχέτισης, με την ενσωμάτωση δύο υστερήσεων (η μηδε-
νική υπόθεση είναι η μη ύπαρξη συσχέτισης). 3) Το γινόμενο των συντελεστών παρουσιάζεται, εφό-
σον οι σχετικοί συντελεστές είναι σημαντικοί, σύμφωνα με την τιμή p, σε επίπεδο 5%. 4) Τα αποτε-
λέσματα του σκέλους αυτού ταυτίζονται με αυτά του Πίνακα 7.4, εφόσον το σκέλος αυτό δεν επη-
ρεάζεται από την επιλογή της φορολογικής βάσης. Όλες οι εξισώσεις περιλαμβάνουν και σταθερό 
όρο. Ο αριθμός των παρατηρήσεων είναι 68. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ.4 (συνέχεια)
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Παράρτημα Z

Αλκοολούχα ποτά, Πίνακες Ζ.5 έως Ζ.8

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ.5
Μακροχρόνια ελαστικότητα και τάση μεταβολής για τα αλκοολούχα 

ποτά, κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ως φορολογική βάση
[Βλέπε συγκριτικά Πίνακα 7.7, Ενότητα 7.4.3.2, σ. 365,  

στο κυρίως κείμενο της μελέτης]

Υπό εκτίμηση μέγεθος/ 
Ανεξάρτητες μεταβλητές/ 
Στατιστικές

1ο σκέλος:
Έσοδα-βάση

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2ο σκέλος:
Βάση-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

Γινόμενο: 
1ο × 2ο σκέλος2)

Απευθείας:
Έσοδα-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

1. Ελαστικότητα 

Φορολογική βάση 0,40 [0,00] - - -

ΑΕΠ - 0,93 [0,00] - 0,39 [0,00]

Γινόμενο συντελεστών - - 0,37 -

Πολιτικές 2005 0,15 [0,00] -0,22 [0,00] - 0,05 [0,08]

Πολιτικές 2009 0,09 [0,00] 0,05 [0,07] - 0,11 [0,00]

Πολιτικές 2010 0,28 [0,00] 0,26 [0,00] - 0,39 [0,00]

Πολιτικές 2016 0,22 [0,00] 0,04 [0,00] - 0,12 [0,00]

Στατιστικές εξίσωσης:  
R2

adj, ΤΣ1) 0,94 , 0,05 0,71 , 0,04 - 0,91 , 0,06

2. Τάση μεταβολής

Φορολογική βάση 1,39 [0,00] - - -

ΑΕΠ - 0,32 [0,00] - 0,27 [0,08]

Γινόμενο συντελεστών - - 0,44 -

Στατιστικές εξίσωσης:  
R2

adj, ΤΣ1) 0,27 , 0,17 0,36 , 0,06 - 0,66 , 0,11

Σημειώσεις: 1) Τυπικό σφάλμα της εξίσωσης. 2) Το γινόμενο των συντελεστών παρουσιάζεται, εφό-
σον οι σχετικοί συντελεστές είναι σημαντικοί, σύμφωνα με την τιμή p, σε επίπεδο 5%. Όλες οι εξι-
σώσεις περιλαμβάνουν και σταθερό όρο. Ο αριθμός των παρατηρήσεων είναι 68. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ.6
Βραχυχρόνια ελαστικότητα και τάση μεταβολής για τα αλκοολούχα 

ποτά, κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ως φορολογική βάση
[Βλέπε συγκριτικά Πίνακα 7.8, Ενότητα 7.4.3.2, σ. 369,  

στο κυρίως κείμενο της μελέτης]

Υπό εκτίμηση μέγεθος/ 
Ανεξάρτητες μεταβλητές/ 
Στατιστικές 

1ο σκέλος:
Έσοδα-βάση

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2ο σκέλος:
Βάση-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

Γινόμενο: 
1ο × 2ο σκέλος3)

Απευθείας:
Έσοδα-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

1. Ελαστικότητα

Φορολογική βάση 0,88 [0,00] - - -

ΑΕΠ - 1,00 [0,03] - 1,02 [0,09]

Έσοδα(t-1) 0,07 [0,42] - - 0,08 [0,41]

Φορολογική βάση(t-1) -0,43 [0,00] -0,20 [0,10] - -

ΑΕΠ(t-1) - -0,40 [0,42] - -0,51 [0,44]

Γινόμενο συντελεστών - - 0,88 -

Πολιτικές 2005 -0,03 [0,03] -0,02 [0,28] - -0,01 [0,72]

Πολιτικές 2009 0,05 [0,03] 0,02 [0,52] - 0,10 [0,01]

Πολιτικές 2010 -0,00 [0,79] -0,01 [0,74] - -0,02 [0,58]

Πολιτικές 2016 0,00 [0,97] 0,00 [0,95] - 0,02 [0,51]

Όρος διόρθωσης 
σφάλματος -0,51 [0,00] -0,70 [0,00] - -0,90 [0,00]

Ασυμμετρία κύκλου 0,03 [0,03] -0,00 [0,97] - 0,05 [0,06]

Ασυμμετρία ισορροπίας 0,06 [0,00] 0,03 [0,00] 0,05 [0,00]

Στατιστικές εξίσωσης:  
R2

adj, ΤΣ1), Έλεγχος LM2)

0,83 , 0,03 , 0,67 0,38 , 0,04 , 0,68 - 0,44 , 0,06 , 0,18
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Παράρτημα Z

Υπό εκτίμηση μέγεθος/ 
Ανεξάρτητες μεταβλητές/ 
Στατιστικές 

1ο σκέλος:
Έσοδα-βάση

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2ο σκέλος:
Βάση-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

Γινόμενο: 
1ο × 2ο σκέλος3)

Απευθείας:
Έσοδα-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2. Τάση μεταβολής

Φορολογική βάση 0,98 [0,00] - - -

ΑΕΠ - 0,95 [0,00] - 0,17 [0,82]

Έσοδα(t-1) -0,06 [0,42] - - 0,19 [0,15]

Φορολογική βάση(t-1) -0,35 [0,00] -0,09 [0,35] - -

ΑΕΠ(t-1) - -0,57 [0,11] - -1,31 [0,09]

Γινόμενο συντελεστών - - 0,93 -

Όρος διόρθωσης 
σφάλματος -0,18 [0,01] -0,68 [0,00] - -0,29 [0,01]

Ασυμμετρία κύκλου 0,03 [0,08] 0,00 [0,70] - 0,05 [0,13]

Ασυμμετρία ισορροπίας 0,08 [0,00] 0,08 [0,00] 0,03 [0,12]

Στατιστικές εξίσωσης:  
R2

adj, ΤΣ1), Έλεγχος LM2) 0,66 , 0,04 , 0,09 0,60 , 0,03 , 0,53 - 0,10 , 0,07 , 0,01

Σημειώσεις: 1) Τυπικό σφάλμα της εξίσωσης. 2) Καταχωρίζεται η τιμή p για τη στατιστική F του 
ελέγχου LM για την ύπαρξη γραμμικής συσχέτισης, με την ενσωμάτωση δύο υστερήσεων (η μηδε-
νική υπόθεση είναι η μη ύπαρξη συσχέτισης). 3) Το γινόμενο των συντελεστών παρουσιάζεται, εφό-
σον οι σχετικοί συντελεστές είναι σημαντικοί, σύμφωνα με την τιμή p, σε επίπεδο 5%. Όλες οι εξι-
σώσεις περιλαμβάνουν και σταθερό όρο. Ο αριθμός των παρατηρήσεων είναι 68. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ.6 (συνέχεια)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ.7
Μακροχρόνια ελαστικότητα και τάση μεταβολής για τα αλκοολούχα 

ποτά, συνολική κατανάλωση ως φορολογική βάση 
[Βλέπε συγκριτικά Πίνακα 7.9, Ενότητα 7.4.3.2, σ. 375,  

στο κυρίως κείμενο της μελέτης]

Υπό εκτίμηση μέγεθος/ 
Ανεξάρτητες μεταβλητές/ 
Στατιστικές

1ο σκέλος:
Έσοδα-βάση

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2ο σκέλος:
Βάση-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

Γινόμενο: 
1ο × 2ο σκέλος2)

Απευθείας:
Έσοδα-ΑΕΠ3)

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

1. Ελαστικότητα 

Φορολογική βάση 0,37 [0,00] - - -

ΑΕΠ - 0,90 [0,00] - 0,39 [0,00]

Γινόμενο συντελεστών - - 0,33 -

Πολιτικές 2005 0,06 [0,03] 0,02 [0,10] - 0,05 [0,08]

Πολιτικές 2009 0,08 [0,00] 0,05 [0,00] - 0,11 [0,00]

Πολιτικές 2010 0,44 [0,00] -0,04 [0,01] - 0,39 [0,00]

Πολιτικές 2016 0,13 [0,00] 0,02 [0,00] - 0,12 [0,00]

Στατιστικές εξίσωσης:  
R2

adj, ΤΣ1) 0,92 , 0,05 0,99 , 0,01 - 0,91 , 0,06

2. Τάση μεταβολής

Φορολογική βάση 0,46 [0,00] - - -

ΑΕΠ - 0,95 [0,00] - 0,27 [0,08]

Γινόμενο συντελεστών - - 0,44 -

Στατιστικές εξίσωσης:  
R2

adj, ΤΣ1) 0,58 , 0,13 0,98 , 0,02 - 0,66 , 0,11

Σημειώσεις: 1) Τυπικό σφάλμα της εξίσωσης. 2) Το γινόμενο των συντελεστών παρουσιάζεται, εφό-
σον οι σχετικοί συντελεστές είναι σημαντικοί, σύμφωνα με την τιμή p, σε επίπεδο 5%. 3) Τα αποτε-
λέσματα του σκέλους αυτού ταυτίζονται με αυτά του Πίνακα 7.7, εφόσον το σκέλος αυτό δεν επη-
ρεάζεται από την επιλογή της φορολογικής βάσης. Επίσης, τα αποτελέσματα της στήλης του δεύ-
τερου σκέλους, και μόνο για τις εκτιμήσεις της τάσης μεταβολής, ταυτίζονται με αυτά του Πίνακα 
7.5 για τα καπνικά προϊόντα, εφόσον αφορούν τη σχέση βάση(συνολική κατανάλωση)-ΑΕΠ χωρίς 
να ενσωματώνονται μέτρα πολιτικής. Όλες οι εξισώσεις περιλαμβάνουν και σταθερό όρο. Ο αριθ-
μός των παρατηρήσεων είναι 68. 
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Παράρτημα Z

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ.8
Βραχυχρόνια ελαστικότητα και τάση μεταβολής για τα αλκοολούχα 

ποτά, συνολική κατανάλωση ως φορολογική βάση 
[Βλέπε συγκριτικά Πίνακα 7.10, Ενότητα 7.4.3.2, σ. 379,  

στο κυρίως κείμενο της μελέτης]

Υπό εκτίμηση μέγεθος/ 
Ανεξάρτητες μεταβλητές/ 
Στατιστικές 

1ο σκέλος:
Έσοδα-βάση

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2ο σκέλος:
Βάση-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

Γινόμενο: 
1ο × 2ο σκέλος3)

Απευθείας:
Έσοδα-ΑΕΠ4)

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

1. Ελαστικότητα

Φορολογική βάση -0,42 [0,25] - - -

ΑΕΠ -  0,44 [0,00] -  1,02 [0,09]

Έσοδα(t-1) -0,04 [0,68] - -  0,08 [0,41]

Φορολογική βάση(t-1)  0,31 [0,40] -0,19 [0,07] - -

ΑΕΠ(t-1) -  0,31 [0,03] - -0,51 [0,44]

Γινόμενο συντελεστών - - - -

Πολιτικές 2005 -0,00 [0,78]  0,00 [0,66] - -0,01 [0,72]

Πολιτικές 2009  0,08 [0,00]  0,01 [0,27] -  0,10 [0,01]

Πολιτικές 2010 -0,06 [0,03] -0,02 [0,00] - -0,02 [0,58]

Πολιτικές 2016  0,08 [0,01]  0,02 [0,03] -  0,02 [0,51]

Όρος διόρθ. σφάλματος -1,00 [0,00] -0,67 [0,00] - -0,90 [0,00]

Ασυμμετρία κύκλου  0,04 [0,00]  0,00 [0,41] -  0,05 [0,06]

Ασυμμετρία ισορροπίας  0,06 [0,00]  0,02 [0,00]  0,05 [0,00]

Στατιστικές εξίσωσης:  
R2

adj, ΤΣ1), Έλεγχος LM2) 0,60 , 0,05 , 0,18 0,76 , 0,01 , 0,33 - 0,44 , 0,06 , 0,18



558

Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα…

Υπό εκτίμηση μέγεθος/ 
Ανεξάρτητες μεταβλητές/ 
Στατιστικές 

1ο σκέλος:
Έσοδα-βάση

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2ο σκέλος:
Βάση-ΑΕΠ

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

Γινόμενο: 
1ο × 2ο σκέλος3)

Απευθείας:
Έσοδα-ΑΕΠ4)

Τιμή 
συντελεστή 

[τιμή p]

2. Τάση μεταβολής

Φορολογική βάση -0,50 [0,23] - - -

ΑΕΠ -  0,55 [0,00] -  0,17 [0,82]

Έσοδα(t-1) -0,29 [0,01] - -  0,19 [0,15]

Φορολογική βάση(t-1)  0,21 [0,61] -0,10 [0,24] - -

ΑΕΠ(t-1) -  0,34 [0,00] - -1,31 [0,09]

Γινόμενο συντελεστών - - - -

Όρος διόρθ. σφάλματος -0,28 [0,00] -0,57 [0,00] - -0,29 [0,01]

Ασυμμετρία κύκλου  0,05 [0,04]  0,01 [0,06] -  0,05 [0,13]

Ασυμμετρία ισορροπίας  0,09 [0,00]  0,02 [0,00]  0,03 [0,12]

Στατιστικές εξίσωσης:  
R2

adj, ΤΣ1), Έλεγχος LM2) 0,41 , 0,06 , 0,15 0,81 , 0,01 , 0,09 - 0,10 , 0,07 , 0,01

Σημειώσεις: 1) Τυπικό σφάλμα της εξίσωσης. 2) Καταχωρίζεται η τιμή p για τη στατιστική F του 
ελέγχου LM για την ύπαρξη γραμμικής συσχέτισης, με την ενσωμάτωση δύο υστερήσεων (η μηδε-
νική υπόθεση είναι η μη ύπαρξη συσχέτισης). 3) Το γινόμενο των συντελεστών παρουσιάζεται, εφό-
σον οι σχετικοί συντελεστές είναι σημαντικοί, σύμφωνα με την τιμή p, σε επίπεδο 5%. 4) Τα αποτε-
λέσματα του σκέλους αυτού ταυτίζονται με αυτά του Πίνακα 7.8, εφόσον το σκέλος αυτό δεν επη-
ρεάζεται από την επιλογή της φορολογικής βάσης. Κατά αντιστοιχία, τα αποτελέσματα της στήλης 
του δεύτερου σκέλους, και μόνο για τις εκτιμήσεις της τάσης μεταβολής, ταυτίζονται με αυτά του 
Πίνακα 7.6 για τα καπνικά προϊόντα, εφόσον αφορούν τη σχέση βάση(συνολική κατανάλωση)-ΑΕΠ 
χωρίς να ενσωματώνονται μέτρα πολιτικής. Όλες οι εξισώσεις περιλαμβάνουν και σταθερό όρο. Ο 
αριθμός των παρατηρήσεων είναι 68. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ.8 (συνέχεια)
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