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γική τους δραστηριότητα. Κάτι που σηµαίνει ότι οι περισσότε-
ρες ελληνικές επιχειρήσεις που µεταφέρουν την έδρα τους στη 
Βουλγαρία το κάνουν καθαρά για φορολογικούς λόγους, µιας 
και ο συντελεστής φορολόγησης για τις εταιρείες ανέρχεται σε 
10%, όταν στη χώρα µας φτάνει πλέον το 29%. 

Απόβαση στην Κύπρο
Κατά εκατοντάδες πραγµατοποιούν απόβαση στην Κύπρο οι ελ-
ληνικές επιχειρήσεις, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες. Σύµ-
φωνα µε εκτιµήσεις, µόνο φέτος περίπου 1.000 νοµικά πρόσω-
πα προχώρησαν στην ίδρυση εταιρειών προκειµένου να επωφε-
ληθούν από τον χαµηλό φορολογικό συντελεστή, της τάξης του 
10%. Μάλιστα, µιλώντας στην «R» εκπρόσωποι του κυπριακού 
επιχειρηµατικού κόσµου τονίζουν ότι πλέον εκτός από τις µεγά-
λες ελληνικές βιοµηχανίες, στην κυπριακή αγορά καταφεύγουν 
και µεµονωµένοι επαγγελµατίες που έχουν µια µικρή εταιρεία. 
Φέτος µάλιστα δεν έλειψαν, όπως υποστηρίζουν, και φαινόµε-
να που υψηλόβαθµα στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων άνοιγαν 
µια εταιρεία στην Κύπρο, έτσι ώστε να εισπράττουν από εκεί 
τις αµοιβές τους. Πόλος έλξης για περισσότερες από 400 ελλη-
νικές επιχειρήσεις έχει γίνει η Ρουµανία, µια χώρα που παρου-
σιάζει σηµαντικούς ρυθµούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. 
Και σε αυτή την περίπτωση, ο φορολογικός συντελεστής κερ-
δών είναι αρκετά µικρότερος σε σχέση µε τον αντίστοιχο στη 
χώρα µας, φτάνοντας το 16%. 

Η παράλογη σε πολλές περιπτώσεις ελληνική φορολογική νο-
µοθεσία ώθησε αρκετές εταιρείες και το 2016 να δραστηριοποι-
ηθούν στην Αλβανία. Υπολογίζεται ότι δεκάδες ξεκίνησαν φέ-
τος τη λειτουργία τους στη γειτονική χώρα. Μάλιστα, η αλβανι-
κή κυβέρνηση παραχωρεί έναντι αντιτίµου 1 ευρώ τον χρόνο 
δηµόσια παλαιά κτίρια σε όποιες εταιρείες ιδρύσουν νέα εται-
ρεία, µε την προϋπόθεση ότι θα προσλάβουν Αλβανούς εργα-
ζόµενους. Σηµειώνεται ότι και στη γειτονική χώρα ο φορολογι-
κός συντελεστής κερδών ανέρχεται στο 10%. 

Την ίδια στιγµή, δεν λείπουν και εκείνες οι επιχειρήσεις που 
µεταναστεύουν στο εξωτερικό προκειµένου να παρακάµψουν 
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Μ
αζική απόδραση στα Βαλκάνια και 
στην Κύπρο πραγµατοποίησαν το 
2016 περισσότερες από 8.000 ελλη-

νικές επιχειρήσεις για να γλιτώσουν από τα δυ-
σβάστακτα φορολογικά µέτρα που επιβλήθη-
καν τη χρονιά που φεύγει, αλλά και από τη νέα 
φοροκαταιγίδα που φέρνει το νέο έτος. Την ίδια 
στιγµή, οι επιτηδευµατίες κλείνουν µε τρελούς 
ρυθµούς τα µπλοκάκια τους, καθώς από 1η Ια-
νουαρίου αυξάνονται κατακόρυφα οι ασφαλι-
στικές εισφορές. Σύµφωνα µε πληροφορίες της 
Realnews, µόνο το 2016 έχουν γίνει 80.000 δι-
ακοπές δελτίων παροχής υπηρεσιών από σύνο-
λο 104.000 την τελευταία διετία, µε τους επαγ-
γελµατίες, στην πλειονότητά τους, να έχουν βρει 
άλλους τρόπους για να εισπράττουν τις αµοι-
βές τους - µεταξύ αυτών και η δηµιουργία ατο-
µικών εταιρειών κυρίως σε Κύπρο και Βουλγα-

ρία. Εκτός όµως από τις επιχειρήσεις, την τύ-
χη τους στο εξωτερικό αναζητούν χιλιάδες νέ-
οι. Από το 2010 µέχρι σήµερα εκτιµάται ότι πε-
ρισσότεροι από 400.000 εργαζόµενοι, κυρίως 
ανώτατης εκπαίδευσης, εργάζονται στο εξωτε-
ρικό, παράγοντας και προσφέροντας στις το-
πικές οικονοµίες. 

Οι φόροι αποτελούν έναν από τους βασικούς 
λόγους που οι ελληνικές εταιρείες «δραπετεύ-
ουν» στο εξωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
σε 32 ευρωπαϊκές χώρες οι εταιρείες φορολο-
γούνται µε συντελεστή 40,3% κατά µέσο όρο, 
ενώ στην Ελλάδα µε 51%, τον 6ο υψηλότερο 
φορολογικό συντελεστή σε όλη την Ευρώπη! 
Σύµφωνα µάλιστα µε τον Σύνδεσµο Επιχειρή-
σεων και Βιοµηχανιών, η υπερφορολόγηση εί-
ναι υπεύθυνη για τη µετανάστευση επιχειρή-
σεων και εργαζοµένων στο εξωτερικό. Καθο-
ριστικό ρόλο στη µαζική φυγή των ελληνικών 
επιχειρήσεων στο εξωτερικό παίζει και η αβε-
βαιότητα που προκαλείται στην εγχώρια αγο-
ρά από τις συνεχείς αλλαγές στο φορολογικό 
σύστηµα. Αλλαγές που τις περισσότερες φορές, 
αν όχι όλες, γίνονται επί τα χείρω, επιβαρύνο-
ντας υπέρµετρα το λειτουργικό κόστος των ελ-
ληνικών εταιρειών. Την ίδια στιγµή, η έλλειψη 
χρηµατοδότησης αλλά και τα capital controls 
ωθούν ακόµη και µεγάλες παραγωγικές µονά-
δες εκτός των ελληνικών συνόρων. 

Εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού κόσµου 
εκτιµούν ότι από το 2010 µέχρι σήµερα έχουν 
µετακοµίσει µόνο στα Βαλκάνια περισσότερες 
από 21.300 επιχειρήσεις, µε τη µεγαλύτερη... 
µεταναστευτική ροή να έχει δεχθεί η Βουλγα-
ρία. Ειδικότερα, στη γειτονική χώρα εδρεύουν 
17.000 ελληνικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων 
οι 6.000 λειτούργησαν φέτος, από 2.000 που 
δραστηριοποιούνταν το 2010, οπότε και επι-
βλήθηκε το πρώτο µνηµόνιο. 

Μάλιστα, από το σύνολο των επιχειρήσεων 
εκτιµάται ότι η πλειονότητά τους, δηλαδή ποσο-
στό που µπορεί να φθάνει ακόµη και το 80%, 
δεν απασχολούν κανέναν εργαζόµενο και δεν 
έχουν µεταφέρει στη Βουλγαρία την παραγω-

τα capital controls , αλλά και να αποκτήσουν 
πρόσβαση στη «φθηνή» χρηµατοδότηση. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το Λουξεµ-
βούργο, όπου έχουν βρει καταφύγιο αρκετές ελ-
ληνικές εταιρείες, για τις οποίες όµως δεν υπάρ-
χουν διαθέσιµα ακριβή στοιχεία. 

Εκτός όµως από τις ελληνικές εταιρείες που 
έχουν ήδη µεταφέρει την έδρα τους στο εξω-
τερικό, χιλιάδες αιτήµατα βρίσκονται στα συρ-
τάρια των γραφείων Οικονοµικών και Εµπορι-
κών Υποθέσεων, αλλά και σε δεκάδες φοροτε-
χνικά γραφεία όλης της χώρας. Οπως µάλιστα 
επισηµαίνει στην «R» εκπρόσωπος φοροτεχνι-
κών, «ειδικά στη βόρεια Ελλάδα, καθηµερινά 
δεκάδες είναι τα αιτήµατα εταιρειών που θέ-
λουν να µεταφέρουν την έδρα τους στη Βουλ-
γαρία, γιατί δεν µπορούν να αντέξουν άλλο 
τους απαγορευτικούς φορολογικούς συντελε-
στές που ισχύουν στη χώρα µας, αλλά και τις 
συνεχείς αλλαγές στην ελληνική φορολογική 
νοµοθεσία».

«Λουκέτα» στην Ελλάδα
Και ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις επενδύουν 
στο εξωτερικό, στην Ελλάδα συνεχίζουν να 
µπαίνουν «λουκέτα» σε χιλιάδες επιχειρήσεις 
µε αµείωτη ένταση. Οπως επισηµαίνει στην 
«R» ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνοµοσπονδί-
ας Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας, Βασίλης 
Κορκίδης, «το 2016 σταµάτησαν τη δραστη-
ριότητά τους 21.638 επιχειρήσεις, ενώ ξεκίνη-
σαν τη λειτουργία τους 18.106. Πλέον, χιλιά-
δες εταιρείες δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν 
στις φορολογικές τους υποχρεώσεις και µετα-
φέρουν την επιχειρηµατική τους δραστηριό-
τητα στις γειτονικές µας χώρες». 

Επιχειρήσεις 
και ελεύθεροι 
επαγγελµατίες 
κλείνουν άρον- 
άρον βιβλία και 
εγκαταλείπουν 
τη χώρα. 
Μόνο το 2016 
«µετανάστευσαν» 
8.000 εταιρείες 
σε Κύπρο, 
Βουλγαρία, 
Αλβανία και 
Ρουµανία

Η υψηλή φορολόγηση και 
η επιβολή δυσβάστακτων 
ασφαλιστικών εισφορών 
«διώχνουν» στο εξωτερικό 
χιλιάδες επαγγελµατίες    
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