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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 Η ζπγγξαθή απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ κία επίπνλε δηαδηθαζία. Γηα λα 

έιζεη ζε πέξαο βνήζεζαλ θάπνηα άηνκα πνπ ζέισ λα επραξηζηήζσ. Ιδηαίηεξα 

θαη πάλσ απφ φινπο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηoλ θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο 

Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ & Αλαηνιηθψλ πνπδψλ  θχξην Υάξξπ Παπαπαλάγν, 

φρη κφλν επεηδή κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα εθπνλήζσ απηή ηελ εξγαζία, αιιά 

γηαηί κε ηελ επγέλεηα πνπ ηoλ δηαθξίλεη, ηελ ππνκνλή θαη ηελ εμαηξεηηθή ηνπ 

θαηάξηηζε,  κε θαζνδήγεζε θαη κε βνήζεζε ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο 

απηήο. 

 Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ, νη νπνίνη γηα 

φιν απηφ ην δηάζηεκα, κε ζηήξημαλ ςπρνινγηθά θαη ρσξίο λα δηακαξηχξνληαη 

γηα ηνλ ρξφλν πνπ έπαηξλα απφ απηνχο θαη ηνλ δηέζεηα ζηε κειέηε θαη ζηελ 

εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο θαη κε παξφηξπλαλ λα ζπλερίζσ. Υσξίο ηελ δηθή ηνπο 

ζηήξημε, ε πνξεία κνπ σο εδψ ζα ήηαλ ζίγνπξα πνιχ δπζθνιφηεξε….  
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ΤΝΟΦΗ 

 ηελ παξνχζα εξγαζία ζα εμεηάζνπκε ηα επίπεδα δηαθζνξάο ζηελ 

Ρσζηθή Οκνζπνλδία αλαιχνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ Γείθηε Αληίιεςεο ηεο 

Γηαθζνξάο θαζψο θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Βαξφκεηξνπ Γηαθζνξάο ηα νπνία 

αληιήζεθαλ απφ ηηο αλαθνξέο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Γηαθάλεηαο. 

πγθεθξηκέλα,  ζα εμεηάζνπκε ηα επίπεδα δηαθζνξάο ζηελ Ρσζία απφ ην 

2001 έσο ην 2014 ζπγθξηλφκελα κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε  ησλ 28, ηηο ΗΠΑ θαη ηελ Κίλα. 

 χκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Γηαθάλεηαο γηα 

ηνλ Γείθηε Αληίιεςεο ηεο  Γηαθζνξάο, ε Ρσζία γηα ην έηνο 2014 θαηέιαβε ηελ 

136ε ζέζε κεηαμχ 175 ρσξψλ ππνρσξψληαο θαηά 9 ζέζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνεγνχκελν ρξφλν, ελψ είλαη ζρεδφλ 2,5 θνξέο θάησ απφ  ηνλ κέζν φξν ηεο 

ΔΔ 28. ηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο ε Ρσζία θαηαιακβάλεη ηελ 9ε 

ζέζε, ελψ ππνιείπεηαη θαηά 126 ζέζεηο ζε ζρέζε κε ηηο ΗΠΑ θαη θαηά 36 

ζέζεηο ζε ζρέζε κε ηελ Κίλα. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 Σν θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο απνηειεί έλα απφ ηα κείδνλα εζηθά αιιά 

θαη απφ ηα δπζθνιφηεξα ζηε κειέηε, εληνπηζκφ θαη αληηκεηψπηζε δεηήκαηα 

ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. ε απηή ηελ ζχγρξνλε δηάζηαζε, ε δηαθζνξά αλ 

θαη νη θνηλσλίεο ησλ θξαηψλ είλαη δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο, 

ρξεζηκνπνηεί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο σο εξγαιείν ην ρξήκα θαη έρεη σο 

απνηέιεζκα  ηελ δηάβξσζε βαζηθψλ ζεζκψλ  ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο φπσο 

Πνιηηηθά Κφκκαηα , Γηθαζηηθή Δμνπζία θαη Αζηπλνκία. 

 Πνιινί Γηεζλείο Οξγαληζκνί έρνληαο αλαγλσξίζεη σο κείδνλ πξφβιεκα 

ηε δηαθζνξά, έρνπλ επαηζζεηνπνηεζεί θαη πξνζπαζνχλ λα θηλεηνπνηήζνπλ 

θπβεξλήζεηο θαη πνιίηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Πνιχ 

εχζηνρα ν νξγαληζκφο YNODOC αλαθέξεη φηη, ε δηαθζνξά είλαη έλα 

πνιχπινθν θνηλσληθφ , πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ θαηλφκελν πνπ επεξεάδεη 

φιεο ηηο ρψξεο. Η δηαθζνξά ππνλνκεχεη ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο, 

επηβξαδχλεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζπκβάιιεη ζηελ θπβεξλεηηθή 

αζηάζεηα. Δπίζεο ε δηαθζνξά πξνζβάιιεη ηα ζεκέιηα ησλ δεκνθξαηηθψλ 

ζεζκψλ δηαζηξεβιψλνληαο ηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο, ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηε δεκηνπξγία γξαθεηνθξαηηθψλ ηεικάησλ, ηα νπνία ε 

κφλε αηηία γηα ηελ παξνπζία ηνπο είλαη ε πξνζέιθπζε δσξνδνθηψλ. Η 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη ζηακαηεκέλε, επεηδή νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο 

απνζαξξχλνληαη θαη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο εληφο ηεο ρψξαο ζπρλά ζεσξνχλ 

φηη είλαη αδχλαην λα μεπεξάζνπλ ηα «θφζηε εθθίλεζεο» πνπ απαηηνχληαη 

ιφγσ ηεο δηαθζνξάο .1 

 Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ε δηαθζνξά παξακέλεη κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο γηα φιεο ηηο θνηλσλίεο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε θχζε 

θαη ε έθηαζε ηεο δηαθζνξάο κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ην έλα θξάηνο ηεο ΔΔ ζην 

άιιν, βιάπηεη ηελ ΔΔ ζην ζχλνιφ ηεο, κεηψλνληαο ηα επίπεδα ησλ 

επελδχζεσλ, πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο 

αγνξάο θαη ηε κείσζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ. Οη νηθνλνκηθέο δαπάλεο 

απφ ηε δηαθζνξά ζηελ ΔΔ, εθηηκά ε Δπηηξνπή φηη αλέξρεηαη ζε 120 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο, πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην έλα ηνηο εθαηφ 
                                                           
1
 https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/  

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/
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ηνπ ΑΔΠ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη είλαη  ιίγν κηθξφηεξν απφ ηνλ εηήζην 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ2. 

 O Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ ππνζηεξίδεη φηη ε δηαθζνξά 

αμίδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο δηφηη ιεηηνπξγεί κε  χπνπινπο ηξφπνπο θαη ηείλεη λα 

ππνλνκεχζεη νιφθιεξν ην θάζκα ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο δσήο. Η 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ε βειηίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ινγνδνζίαο 

είλαη ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ θαιή δηαθπβέξλεζε. Ωζηφζν θακία ρψξα 

ζηνλ θφζκν δελ θαίλεηαη λα έρεη εμαιείςεη ηειείσο πξαθηηθέο δηαθζνξάο ζηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο3
 . 

 Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (International Monetary Fund) απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ, νξίδεη σο δηαθζνξά ηελ θαηάρξεζε ηεο δεκφζηαο αξρήο γηα 

ηδησηηθφ φθεινο θαη επηζεκαίλεη φηη έλα θησρφ πεξηβάιινλ δηαθπβέξλεζεο 

πξνζθέξεη κεγαιχηεξα θίλεηξα θαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα δηαθζνξά. Η 

δηαθζνξά κε ηε ζεηξά ηεο, ππνλνκεχεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηελ 

θπβέξλεζή ηνπ θαη απεηιεί ηελ αθεξαηφηεηα ηεο αγνξάο, ζηξεβιψλεη ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 4
. Η λνκηζκαηηθή 

θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή κπνξεί λα είλαη πην απνηειεζκαηηθέο εάλ νη ζηφρνη 

ηνπο θαη νη κέζνδνη εθαξκνγήο ηνπο γλσζηνπνηνχληαη ζην θνηλφ κε ζαθή θαη 

έγθαηξν ηξφπν. Η δηαθάλεηα ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ρξεκαην-

πηζησηηθψλ θνξέσλ νη νπνίνη είλαη αξκφδηνη γηα ηελ επνπηεία θαη ξχζκηζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη αγνξψλ κπνξεί επίζεο λα ελζαξξχλεη ηηο 

πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο θαη ηε κεγαιχηεξε δεκφζηα ινγνδνζία. Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε ην ΓΝΣ έρεη αλαπηχμεη έλα " θψδηθα νξζήο πξαθηηθήο" γηα λα 

ελζαξξχλεη ηε δηαθάλεηα ζηνλ ηνκέα απηφ.5
  

 Η Ρσζία, κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο παγθνζκίσο, αλ θαη 

εκθάληζε πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηα πεξαζκέλα ρξφληα, έρνληαο σο 

θχξην εξγαιείν ηελ εμαγσγή ησλ θπζηθψλ ηεο θνηηαζκάησλ εκθαλίδεη πςειά 

                                                           
2
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-

trafficking/corruption/index_en.htm  

3
 https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/wkshop_tanz_jan03/itcdemo2_e.pdf  

4
 http://www.imf.org/external/np/exr/facts/gov.htm  

5
 http://www.imf.org/external/np/exr/facts/mtransp.htm  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/index_en.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/wkshop_tanz_jan03/itcdemo2_e.pdf
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/gov.htm
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/mtransp.htm
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επίπεδα δηαθζνξάο. Με ηελ παξνχζα εξγαζία ζα επηρεηξήζνπκε λα 

αμηνινγήζνπκε ην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο ζηελ Ρσζία θαη λα πξνηείλνπκε 

ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπ. ηηο επφκελεο ζειίδεο, ζα επηρεηξήζνπκε αξρηθά 

λα πξνζεγγίζνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαιχζνπκε ηα επίπεδα ηεο 

δηαθζνξάο ηεο Ρσζίαο, κέζσ ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη Γείθηεο 

Γηαθζνξάο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Γηαθάλεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

Γείθηε Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο 2014 (Corruption Perceptions Index,CPI) θαη 

ηνπ Παγθφζκηνπ Βαξφκεηξνπ Γηαθζνξάο 2013 (Global Corruption Barometer, 

GCB).  

 Η δνκή ηεο εξγαζίαο αλαπηχζζεηαη σο εμήο: ζην πξψην θεθάιαην 

γίλεηαη κηα ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζηελ νπνία ζα 

παξνπζηάζνπκε νξηζκέλα ζηνηρεία γηα ηελ Ρσζία αιιά θαη ηεο γεηηνληθήο 

πεξηνρήο ζηελ νπνία αλήθεη θαη είλαη ε πεξηνρή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο. ην 

δεχηεξν θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε ηελ δνκή ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ αμία 

ηνπ Γείθηε Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Βαξφκεηξνπ 

Γηαθζνξάο. ην ηξίην θεθάιαην ζα αμηνινγήζνπκε ηα ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ 

δεηθηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ Ρσζηθή Οκνζπνλδία θαη ζα ζπγθξηζνχλ κε ηα 

ζηνηρεία ησλ ρσξψλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 

28, ησλ ΗΠΑ ηεο Κίλαο, θαζψο θαη ηνπ παγθφζκηνπ κέζνπ φξνπ φπνπ απηφ 

είλαη εθηθηφ. ην ηέηαξην θεθάιαην ζα αλαπηπρζνχλ νη πξνηεηλφκελεο 

κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηε Ρσζία θαη ζην 

ηειεπηαίν θεθάιαην ζα παξνπζηαζζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

1.1 Γεληθά 

 Μεγάινο αξηζκφο Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη επηζηεκνληθέο νκάδεο 

έρνπλ αζρνιεζεί δηαρξνληθά κε ην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο ζηε Ρσζία θαη 

έρνπλ γξάςεη πνιιά άξζξα θαη νηθνλνκηθέο αλαθνξέο γηα ηα επίπεδα ηεο 

δηαθζνξάο ηεο ρψξαο, ε νπνία δξα αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζέιθπζε ηεο 

Κπβέξλεζεο λέσλ εγρψξησλ θαη θπξίσο μέλσλ επελδπηψλ. ηελ ηζηνζειίδα  

ηεο εθεκεξίδαο «Η χγρξνλε Ρσζία» αλαθέξεηαη φηη  ε Ρσζία είλαη ε ρψξα 

πνπ παξέρεη κεγάιεο επθαηξίεο γηα επελδχζεηο. Ωζηφζν είλαη απξφβιεπηε θαη 

νη επηρεηξεκαηίεο πξέπεη λα μέξνπλ φηη παίξλνπλ πνιιά θαη κεγάια ξίζθα. Αλ 

γηα ηνπο Ρψζνπο επηρεηξεκαηίεο, ε δηαθζνξά απνηειεί ζχλεζεο θαηλφκελν, γηα 

ηνπο μέλνπο είλαη θχξηνο παξάγνληαο γηα λα γπξίζνπλ ηελ πιάηε ζηηο φπνηεο 

ζεηηθέο πιεπξέο ηεο Ρσζίαο.6 Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη εάλ 

επηβεβαηψλεηαη απηή ε άπνςε θαη απφ ηα ζηνηρεία ησλ Γεηθηψλ ηεο 

Γηαθζνξάο, ην νπνίν αλακέλεηαη λα απαληεζεί ζηα επφκελα θεθάιαηα.  

 Η δηαπίζησζε φηη ε νηθνλνκία έρεη θαηαζηεί ζήκεξα πξνλνκηαθφ πεδίν 

ηεο δηπισκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ ακθηζβεηείηαη ζνβαξά. Η  

παγθνζκηνπνίεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο σο θαηλφκελν, έρεη επεξεάζεη 

αλακθίβνια φιεο ηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ. Ωζηφζν, ε αλαγθαηφηεηα ησλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ εηδηθά ησλ γεηηνληθψλ ππήξρε 

δηαρξνληθά. Γηα λα κπνξέζνπκε λα αληηιεθζνχκε ην κέγεζνο θαη ηηο ζπλέπεηεο 

ηεο δηαθζνξάο ζηε Ρσζία, θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξαζέζνπκε αξρηθά 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεηηνληθήο πεξηνρήο ηεο Ρσζίαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα παξνπζηαζζνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην 

πξνθίι ηεο ίδηαο ηεο ρψξαο ζπγθξηλφκελα θπξίσο κε ηνλ κέζν φξν ησλ 

ρσξψλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο. 

1.2 Η πεξηνρή ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο  

 O Δύμεηλνο Πόληνο ή Μαύξε Θάιαζζα  είλαη ζάιαζζα ηεο λνηην-

αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Οξίδεηαη απφ ηελ Δπξψπε, ηε Μηθξά Αζία θαη ηνλ 

                                                           
6
http://gr.rbth.com/articles/2012/05/17/ksene_ependysei_sti_rosia_mythoi_kai_pragmatikotita

_15116  

http://gr.rbth.com/articles/2012/05/17/ksene_ependysei_sti_rosia_mythoi_kai_pragmatikotita_15116
http://gr.rbth.com/articles/2012/05/17/ksene_ependysei_sti_rosia_mythoi_kai_pragmatikotita_15116
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Καχθαζν θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ Αηιαληηθφ Ωθεαλφ κέζσ ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ 

Αηγαίνπ Πειάγνπο. O Πνξζκφο ηνπ Βνζπφξνπ ηε ζπλδέεη κε ηε Θάιαζζα ηνπ 

Μαξκαξά θαη ν Πνξζκφο ησλ Γαξδαλειίσλ κε ην Αηγαίν Πέιαγνο. 

  Σα λεξά απηά ρσξίδνπλ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε απφ ηε Γπηηθή Αζία. Η 

Μαχξε Θάιαζζα ζπλδέεηαη επίζεο κε ηε Θάιαζζα ηνπ Αδφθ απφ ηνλ Πνξζκφ 

ηνπ Κεξηο. Ο Δχμεηλνο Πφληνο έρεη έθηαζε 436.400 η.ρ. (ρσξίο ηε Θάιαζζα 

ηνπ Αδφθ), κέγηζην βάζνο 2.212 κέηξα θαη φγθν 547.000 θ.ρ. (θπβηθά 

ρηιηφκεηξα).7 

 Η πεξηνρή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο απνηειείηαη απφ 10 ρψξεο κε βάζε 

φρη κφλν γεσγξαθηθά θξηηήξηα (δειαδή ρψξεο πνπ ζπλνξεχνπλ άκεζα κε ηε 

Μαχξε Θάιαζζα) αιιά θαη κε βάζε νηθνλνκηθά, ηζηνξηθά, πνιηηηζηηθά, 

θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληνινγηθά θξηηήξηα. Οη πξναλαθεξζείζεο ρψξεο 

ζπλαληνχληαη ζηελ μέλε βηβιηνγξαθία κε ηελ ζπληνκνγξαθία BS-10 (Black 

Sea -10) θαη είλαη νη παξαθάησ: Βνπιγαξία, Γεσξγία, Ρνπκαλία, Ρσζία, 

Σνπξθία, Οπθξαλία, Αξκελία, Αδεξκπατηδάλ, Μνιδαβία θαη Διιάδα. 

1.3 Σν Πξνθίι ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο 

 Η Ρσζία8
 ή σο επίζεκα γλσζηή Ρσζηθή Οκνζπνλδία είλαη κηα ρψξα 

πνπ βξίζθεηαη ζηε βφξεηα Δπξαζία. Πνιίηεπκά ηεο είλαη ε Οκνζπνλδηαθή 

Πξνεδξηθή Γεκνθξαηία θαη απνηειείηαη απφ 85 νκνζπνλδηαθά θξαηίδηα. Απφ 

ηα βνξεηνδπηηθά σο ηα λνηηναλαηνιηθά, ε Ρσζία, κνηξάδεηαη εδαθηθά ζχλνξα 

κε ηε Ννξβεγία, ηε Φηλιαλδία, ηελ Δζζνλία, ηε Λεηνλία, ηε Ληζνπαλία, ηελ 

Πνισλία, ηελ Οπθξαλία, ηε Γεσξγία, ηελ Ακπραδία, ηε Νφηηα Οζζεηία, ην 

Αδεξκπατηδάλ, ην Καδαθζηάλ, ηελ Κίλα, ηε Μνγγνιία θαη ηε Βφξεηα Κνξέα. ηε 

ζάιαζζα, είλαη πιεζίνλ ηεο Ιαπσλίαο θαη ηεο Ακεξηθάληθεο Πνιηηείαο ηεο 

Αιάζθα. Με έθηαζε 17.075.400 η.ρικ., απνηειεί ην κεγαιχηεξν θξάηνο ηνπ 

πιαλήηε, θαιχπηνληαο πάλσ απφ ην έλα φγδνν ηεο παγθφζκηαο θαηνηθήζηκεο 

γεο. Η Ρσζία, είλαη επίζεο ε έλαηε ζε πιεζπζκφ ρψξα παγθνζκίσο, κε 

143,89 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο, ζχκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα . Έρεη 

                                                           
7
 Απφ ηε Βηθηπαίδεηα, ηελ ειεχζεξε εγθπθινπαίδεηα 

8
 ην ίδην 

9
 http://data.worldbank.org/country/russian-federation  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
http://data.worldbank.org/country/russian-federation
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σο επίζεκε γιψζζα ηα ξσζηθά θαη λφκηζκά ηεο είλαη ην ξνχβιη θαη απνηειεί 

ηελ 8ε κεγαιχηεξε νηθνλνκία παγθνζκίσο, ελψ είλαη κέινο ησλ G8,G20 θαη 

ησλ BRICS. Η νηθνλνκία ηεο  ραξαθηεξίδεηαη σο νηθνλνκία κεηάβαζεο.  

 Σν Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ηεο Ρσζίαο ζε Μνλάδεο 

Ιζνδπλάκνπ Αγνξαζηηθήο Γχλακεο (ΜΙΑΓ) γηα ην 2014, αλέξρεηαη ζε 2.629,7 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα πνπ ηαπηφρξνλα είλαη ην πςειφηεξν ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μαχξεο Θάιαζζαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην ΑΔΠ (ζε ΜΙΑΓ) ηεο Ρσζίαο 

είλαη κεγαιχηεξν απφ ην άζξνηζκα ησλ ΑΔΠ (ζε ΜΙΑΓ) φισλ ησλ ππνινίπσλ 

ρσξψλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο. Ο κέζνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο 

γηα ην 2014 ήηαλ κηθξφηεξνο ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ρσξψλ ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο θαη ηζνδπλακεί κε 1,3% ηνπ ΑΔΠ. 

 Σν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ζε Μνλάδεο Ιζνδπλάκνπ Αγνξαζηηθήο 

Γχλακεο γηα ην 2014 είλαη κεγαιχηεξν απφ  ην 2013,  θαη κεγαιχηεξν θαηά 

42% απφ ηνλ  κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο. 

 ηνλ ηνκέα ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Διιείκκαηνο θαη ηνπ Γεκνζίνπ 

Υξένπο, νη επηδφζεηο ηεο Ρσζίαο είλαη εληππσζηαθέο. Σν Μέζν Γεκφζην 

Υξένο σο % ηνπ ΑΔΠ είλαη κφιηο 13% γηα ην 2014, ζεκαληηθά κηθξφηεξν ηνπ 

κέζνπ φξνπ ησλ ρσξψλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη κηθξφηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ 

κεγέζνπο ησλ ΗΠΑ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 28. Σν Γεκνζηνλνκηθφ 

έιιεηκκα γηα ηνλ ίδην ρξφλν σο % ηνπ ΑΔΠ είλαη -0,7%, κηθξφηεξν θαηά 63% 

ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ρσξψλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο. 

 χκθσλα κε ηνλ Γείθηε Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο ε Ρσζία γηα 

ην έηνο 2015 θαηαηάζζεηαη ζηελ 53ε ζέζε απφ 144 ρψξεο κε κέζε 

βαζκνινγία 4,37. ε ζρέζε κε ην 2013 βειηίσζε ηε ζέζε ηεο θαηά 11 ζέζεηο 

κε αληαγσληζηηθφηεξε ρψξα ζηε Μαχξε Θάιαζζα ην Αδεξκπατηδάλ. Η Ρσζία 

ζηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο βξίζθεηαη ζηελ 3ε ζέζε πίζσ απφ ην 

Αδεξκπατηδάλ θαη ηελ Σνπξθία. 

 Αληίζεηα κε ην Γείθηε Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο φπνπ ε Ρσζία 

επηηπγράλεη κηα κέηξηα πξνο θαιή επίδνζε, ζην Γείθηε Δπθνιίαο 

Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο ε Ρσζία δελ έρεη θαιή απφδνζε. Σν 2014 

βξίζθεηαη ζηελ 92ε ζέζε κεηαμχ 189 ρσξψλ, παξφιν πνπ ζε ζρέζε κε ην 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%BB%CE%B9
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2013 βειηίσζε ηελ απφδνζε ηεο θαηά 30 ζέζεηο. Δπηπιένλ βξίζθεηαη θάησ 

απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο γηα ηελ έλαξμε κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε 13 εκέξεο θαη 5 δηαδηθαζίεο έλαληη 9,6 θαη 

4,4 δηαδηθαζηψλ ηνπ κέζνπ φξνπ γηα ηηο ρψξεο ηηο πεξηνρήο. 

 Η αλεξγία ζηε Ρσζία αλέξρεηαη γηα ην 2014 ζην 6,2%, ζεκαληηθά 

κηθξφηεξνο ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ρσξψλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο (11,5%) θαη 

κηθξφηεξνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 28 (11%) ελψ είλαη θαη ιίγν 

κηθξφηεξνο απφ ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηηο ΗΠΑ (6,4%). 

 Οη κηζζνί ζηε Ρσζία ππνιείπνληαη ζεκαληηθά ησλ αληίζηνηρσλ ζε ΗΠΑ 

θαη ΔΔ. πγθεθξηκέλα ν Μέζνο Μεληαίνο Μηζζφο ζηε Ρσζία ην 2012 ήηαλ 

866,6 δνιάξηα Ακεξηθήο φηαλ ζηηο ΗΠΑ ήηαλ 4.587,3 θαη ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ησλ 28  2.789,8 δνιάξηα. ηηο ρψξεο φκσο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, ε 

Ρσζία έρεη κεγαιχηεξν κεληαίν κηζζφ θαηά 30% πάλσ απφ ην κέζν φξν ηεο 

πεξηνρήο θαη βξίζθεηαη ζηε 2ε ζέζε πίζσ απφ ηελ Διιάδα.10  

 Η θνξνινγία σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζηε Ρσζία αλέξρεηαη ζην 29,5%, 

έλαληη ηνπ κέζνπ φξνπ 26,4% ησλ ρσξψλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, 

ππνιείπεηαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 28 (34,7%) ελψ είλαη κεγαιχηεξν 

ησλ ΗΠΑ (25,1%). Σέινο ην πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ πνπ δεη θάησ απφ ην φξην 

ηεο θηψρεηαο απμήζεθε γηα ην 2013 θαηά 0,1% θαη αλέξρεηαη ζην 10,8% ηνπ 

πιεζπζκνχ. 11  

 χκθσλα κε ηελ αλαθνξά κεηάβαζεο ηνπ 2013 ηεο Δπξσπατθήο 

Σξάπεδαο γηα ηελ Αλνηθνδφκεζε θαη ηελ Αλάπηπμε (ΔBRD), ε κεηάβαζε ηεο 

Ρσζίαο απφ ηνλ θνκκνπληζκφ,  μεθίλεζε κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Μηραήι 

Γθνξκπαηζφθ απφ ηα κέζα έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Οη 

κεηαξξπζκίζεηο απηέο, νδήγεζαλ ζηελ άλνδν ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ 

ακθηζβεηψληαο ην κνλνπψιην ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο θαη ηειηθά ηε 

δεκνθξαηηθή εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ Μπφξηο Γέιηζηλ. Ωζηφζν, δελ πξνέθπςε ε 

εδξαίσζε ηεο δεκνθξαηίαο, ε νπνία απαηηνχζε ηε δεκφζηα ππνζηήξημε γηα 

                                                           
10

 Σα αλσηέξσ ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηηο παξαδφζεηο ηνπ θαζεγεηή νηθνλνκηθψλ ηνπ 
ΠΑΜΑΚ θ. Υάξξπ Παπαπαλάγνπ ζηνπο ζπνπδαζηέο ηεο 12

εο
 Δ ηεο ΑΓΙΠΟ, θαηά ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015. 

11
 http://data.worldbank.org/country/russian-federation  

http://data.worldbank.org/country/russian-federation
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βηψζηκεο κεηαξξπζκίζεηο,. Δπηπιένλ, νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξαγκαην-

πνηήζεθαλ απφ ηε δεκνθξαηηθή πιένλ Ρσζία απέηπραλ λα πξνζδψζνπλ ηελ 

επεκεξία θαη λέεο επθαηξίεο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο Ρψζνπο. Μηα κηθξή 

νκάδα απφ πνιηηηθά ζπλδεδεκέλνπο νιηγάξρεο απνθφκηζαλ ηα νθέιε απφ κηα 

αηειή δηαδηθαζία ηδησηηθνπνίεζεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο εγείξεη εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ. Η άλνδνο ηνπ Βιαληηκίξ Πνχηηλ ζηελ εμνπζία ηνπνζεηψληαο ζηελ 

θνξπθή ηεο αηδέληαο ηνπ ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο 

θξάηνπο δηθαίνπ, έθεξε ηελ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ζηε ρψξα έρνληαο σο κνληέιν, ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ελφο 

θαπηηαιηζηηθνχ θξάηνπο.12 Ωζηφζν ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηεχρζεθαλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηαθζνξάο είλαη ειάρηζηα θαη σο εθ ηνχηνπ ε δηαθζνξά παξακέλεη 

ζε πςειά επίπεδα. 

 Σέινο, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα αλαθέξεη φηη ε χθεζε ηεο Ρσζίαο , ε 

νπνία μεθίλεζε επίζεκα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2014, εκβάζπλε ζεκαληηθά ην 

πξψην εμάκελν ηνπ 2015. Η θαηαλαισηηθή δήηεζε κεηψζεθε ζεκαληηθά θαζψο 

ε άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνχ επεξέαζε ηνπο πξαγκαηηθνχο κηζζνχο θαη ηα  

εηζνδήκαηα. Η ζπλερηδφκελε αβεβαηφηεηα ζηελ πνιηηηθή , κηα αδχλακε 

εγρψξηα αγνξά θαη ην πςειφ θφζηνο θεθαιαίνπ, νδήγεζε ζε απφηνκε 

ζπξξίθλσζε ησλ επελδχζεσλ . Η νηθνλνκία ζπλερίδεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηα 

λέα δεδνκέλα ελ κέζσ γεσπνιηηηθψλ εληάζεσλ, ζην πιαίζην πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ηξέρνπζεο δηεζλείο θπξψζεηο Οη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ 

θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ παξέκεηλαλ ζε ρακειά επίπεδα θαηά ην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2015 , γεγνλφο πνπ ππνγξακκίδεη ηελ πεξαηηέξσ ηελ εππάζεηα 

ηεο Ρσζίαο ζηηο αζηαζείο παγθφζκηεο αγνξέο βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ . Η 

εμαζζέλεζε ηνπ ξνπβιίνπ δεκηνχξγεζε έλα πιενλέθηεκα ζηηο ηηκέο γηα 

νξηζκέλεο βηνκεραλίεο , εληζρχνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν έλα ζηελφ εχξνο ησλ 

εμαγσγψλ θαζψο θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ επελδχζεσλ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο, 

αιιά απηφ δελ ήηαλ αξθεηφ γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα ζπλνιηθή αχμεζε ησλ κε 

ελεξγεηαθψλ εμαγσγψλ .13 

                                                           
12

 http://www.ebrd.com/downloads/research/transition/tr13.pdf  

13
http://www.worldbank.org/en/country/russia/publication/rer (Russia economic report Sep 15) 

http://www.ebrd.com/downloads/research/transition/tr13.pdf
http://www.worldbank.org/en/country/russia/publication/rer
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 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2Ο  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

2.1 Οη Γηεζλείο Γείθηεο πγθξηηηθήο Αμηνιόγεζεο (International 

benchmarking indicators) 

 Η ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε, είλαη κηα κεζνδνινγία κέηξεζεο ηεο 

πνηφηεηαο ιήςεο απνθάζεσλ απφ δηάθνξεο κνλάδεο ι.ρ επηρεηξήζεηο, 

νξγαληζκνί ή ρψξεο, ζε ζρέζε κε ηα πξνγξάκκαηα, ηηο ζηξαηεγηθέο, ηηο 

πνιηηηθέο ηα πξντφληα θαη ηηο κεηξήζεηο απφδνζεο θαη ηελ ζχγθξηζή ηνπο θαηά 

πεξίπησζε κε έλα πξφηππν κεηξήζεσλ ή παξφκνηεο κεηξήζεηο κε ηηο 

θαιχηεξεο ζηε θαηεγνξία ηνπο φπσο παξαθάησ: 

  (α) ηελ πεξίπησζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζπγθξίλνληαο ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο κεηξήζεηο απφδνζεο ζε ξεθφξ ηεο 

βηνκεραλίαο ή θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο απφ άιιεο βηνκεραλίεο. 

  (β)  ηελ πεξίπησζε ησλ νηθνλνκηψλ ή ρσξψλ ζπγθξίλνληαο 

ηηο πνιηηηθέο, ηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηηο κεηξήζηκεο επηδφζεηο κηαο νηθνλνκίαο 

ή κηαο ρψξαο ,ζε κηα νκάδα πνπ ζπκκεηέρεη , πξνθεηκέλνπ λα απνθαιχςεη ηηο 

νηθνλνκίεο ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ελ ζπλερεία ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο ζε 

κηα ζεηξά θαηάηαμεο δειαδή 1νο , 2νο , 3νο θιπ ζχκθσλα κε ηελ βαζκνινγία 

πνπ έρεη απνθηεζεί , βαζηδφκελε ζε έλα κεζνδνινγηθφ πιαίζην . 

 Σα πνζνηηθά ζηνηρεία θαη ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκα γηα ηελ ηφλσζε ηεο ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ησλ 

Κπβεξλήζεσλ , παξαζέηνληαο ηαπηφρξνλα  ηηο πηζαλέο πξνθιήζεηο θαη ηηο 

αδπλακίεο αιιά θαη εληνπίδνληαο ηα ζεκεία ζηα νπνία , φπνπ νη ππεχζπλνη 

ράξαμεο πνιηηηθήο κπνξεί λα αλαδεηήζνπλ γηα δηδάγκαηα  θαη νξζέο 

πξαθηηθέο . 

 Σα δεδνκέλα παξέρνπλ επίζεο ηε βάζε γηα ηελ αλάιπζε γηα ην πψο 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επηζπκεηά απνηειέζκαηα , 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

αλάπηπμεο, ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ εηζνδεκάησλ ή ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ επίπεδνπ δηαθζνξάο. Οη δηεζλείο δείθηεο πνπ αλαθέξνληαη 
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ζηα επίπεδα δηαθζνξάο είλαη ν Γείθηεο αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο (Corruption 

Perceptions Index, C.P.I.)  ην Παγθφζκην Βαξφκεηξν ηεο Γηαθζνξάο (Global 

Corruption Barometer, G.C.B.) θαη ν Γείθηεο Πιεξσκήο Γσξνδνθίαο (Βribe 

Payers Index, BPI). Γχν επίζεο πνιχ ρξήζηκνη δείθηεο είλαη Παγθφζκηνο 

Γείθηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο (Global Competitiveness Index) θαη ν Γείθηεο 

Γείθηε Δπθνιίαο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο (Easy of Doing Business 

Index)  

 χκθσλα κε ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ, ε δηαθάλεηα ζηηο 

θπβεξλήζεηο, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ην θιεηδί 

γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ζηαζεξήο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο . Υσξίο απηφ , ε 

δηαθζνξά έρεη ηελ επθαηξία λα ζηξεβιψλεη ηηο αγνξέο , λα ππνλνκεχεη ηελ 

αλάπηπμε θαη λα θάλεη ηελ επηρείξεζε κε βηψζηκε. Οη εθηηκήζεηο δείρλνπλ φηη 

ην θφζηνο ηεο δηαθζνξάο αλέξρεηαη ζε πεξηζζφηεξν απφ ην 5% ηνπ 

παγθφζκηνπ ΑΔΠ (2.6 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα Ακεξηθήο) κε πεξηζζφηεξα 

απφ 1.000 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε δσξνδνθίεο θάζε 

ρξφλν.14
 Η Παγθφζκηα Σξάπεδα αλαθέξεη φηη , ε δηαθζνξά απμάλεη ην θφζηνο 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο έσο θαη 10 % ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 O Γηεζλήο Οξγαληζκφο Γηαθάλεηαο είλαη έλα παγθφζκην θίλεκα, 

πνιηηηθά κε θνκκαηηθφ, έρνληαο σο απνζηνιή λα ζηακαηήζεη ηε δηαθζνξά θαη 

λα πξνσζήζεη ηε δηαθάλεηα, ηελ ινγνδνζία θαη ηελ αθεξαηφηεηα ζε φια ηα 

επίπεδα θαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο. Μέζα απφ πεξηζζφηεξα απφ 

100 εζληθά ηκήκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν θαη κηα Γηεζλή Γξακκαηεία κε έδξα ην 

Βεξνιίλν, ζπλεξγάδεηαη κε εηαίξνπο ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ, ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζέζεη 

απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο.15 Ωζηφζν ε 

δηαδξνκή ηνπ Οξγαληζκνχ δελ ήηαλ εχθνιε απφ ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ. εκαληηθφ ζεκείν θξηηηθήο θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο Γηεζλνχο 

Γηαθάλεηαο, ήηαλ ε ζπληεξεηηθή θηινζνθία θαηαπνιέκεζεο δηαθζνξάο ηεο 

νξγάλσζεο, θαζφζνλ αξρηθά ν Οξγαληζκφο πεξηνξηδφηαλ ζηνπο απνδέθηεο  

ησλ θαηλφκελσλ δσξνδνθίαο ζε αληίζεζε κε ηελ χκβαζε ηνπ ΟΟΑ πνπ 

                                                           
14

 http://www3.weforum.org/docs/GAC12/IssueBrief/IB_AntiCorruption.pdf  

15
 http://www.transparency.org/whoweare/organisation/  

http://www3.weforum.org/docs/GAC12/IssueBrief/IB_AntiCorruption.pdf
http://www.transparency.org/whoweare/organisation/
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επεδίσθε ηελ θαηαπνιέκεζε ηηο πεγέο δσξνδνθίαο ζηηο ρψξεο εμαγσγήο. 

ηελ ζπλέρεηα φκσο, ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα επζπγξακκίδεηαη κε ηνλ ΟΟΑ, 

δεκνζηεχνληαο ην 1999 γηα πξψηε θνξά ηνλ Γείθηε Αληίιεςεο Γσξνδνθηψλ. 16
 

 Σελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν, ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Γηαθάλεηαο είλαη 

επξέσο απνδεθηφο απφ ηα θξάηε θαη ηνπο ππφινηπνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο 

θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ δεκνζηεχνληαη ζηηο εηήζηεο αλαθνξέο ηνπ, 

ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη φηη, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηα 

θεθάιαηα απφ θαηλφκελα δηαθζνξάο ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε 1800 

αλαπηπμηαθά έξγα ζε 172 ρψξεο, κε ην πνζφ λα αγγίδεη ηα 42 δηο. δνιάξηα, 

αλαθνίλσζε έλα λέν πιαίζην ζπκβάζεσλ ζην νπνίν έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί 

πνιιέο πξνηάζεηο θαη ζπζηάζεηο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Γηαθάλεηαο θαη 

ηνπ Οξγαληζκνχ Γηαθάλεηαο ησλ ΗΠΑ .17 

2.2 Ο Γείθηεο αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο (Corruption Perceptions 

Index, CPI) 

 χκθσλα κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Γηαθάλεηαο, ε δηαθζνξά νξίδεηαη 

σο ε θαηάρξεζε ηεο αλαηεζείζαο εμνπζίαο γηα ηδησηηθφ φθεινο. Η δηαθζνξά 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο κεγάιεο θαη κηθξήο αμίαο θαη πνιηηηθή, αλάινγα 

κε ηα πνζά ησλ ρξεκάησλ πνπ ράζεθαλ θαη ζηνλ ηνκέα φπνπ εκθαλίδεηαη.18  

 Ο Γείθηεο Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο ηδξχζεθε ην 1995, σο έλα 

ζχλζεηνο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηεο αληίιεςεο γηα ηε 

δηαθζνξά ζην δεκφζην ηνκέα ζε δηάθνξεο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν . Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 18 ρξφλσλ , ηφζν νη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ θαηάξηηζε ηνπ δείθηε φζν θαη ε κεζνδνινγία έρνπλ πξνζαξκνζηεί θαη 

έρνπλ ηειεηνπνηεζεί. Με ηελ δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο πνπ               

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2012 επήιζαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη πιένλ καο 

                                                           
16

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%C
F%82_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%
B1#cite_note-1  

17
 http://blog.transparency.org/2015/07/31/world-bank-adopts-key-transparency-international-

goals-in-new-procurement-policies/  

18
 http://www.transparency.org/glossary/term/corruption  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1#cite_note-1
http://blog.transparency.org/2015/07/31/world-bank-adopts-key-transparency-international-goals-in-new-procurement-policies/
http://blog.transparency.org/2015/07/31/world-bank-adopts-key-transparency-international-goals-in-new-procurement-policies/
http://www.transparency.org/glossary/term/corruption
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επηηξέπεηαη λα ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα κεηαμχ ησλ εηψλ , ην νπνίν δελ 

ήηαλ κεζνδνινγηθά δπλαηφλ εθηθηφ πξηλ απφ ην 2012 .  

 Οη βαζκνινγίεο ηνπ Γείθηε Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο θαηαηάζζνπλ ηηο 

ρψξεο κε βάζε ην πφζν δηεθζαξκέλνο ζεσξείηαη ν δεκφζηνο ηνκέαο κηαο 

ρψξαο. Δίλαη έλαο ζχλζεηνο δείθηεο, ζπλδπαζκφο εξεπλψλ θαη αμηνινγήζεσλ 

ηεο δηαθζνξάο, πνπ ζπιιέγνληαη απφ κηα πνηθηιία απφ αμηφπηζηνπο ζεζκνχο. 

Ο Γείθηεο Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο είλαη ν πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνο 

δείθηεο ηεο δηαθζνξάο ζε φιν ηνλ θφζκν. Μέρξη ην 2011 , ν ππφςε δείθηεο, 

θπκαίλνληαλ απφ 0 (εμαηξεηηθά δηεθζαξκέλεο) έσο 10 (πςειή δηαθάλεηα) . Απφ 

ην 2012 θαη έθηνηε, νη ηηκέο ηνπ Γείθηε  θπκαίλνληαη απφ 0 ( εμαηξεηηθά 

δηεθζαξκέλεο) έσο 100 ( πςειή δηαθάλεηα ). Θα πξέπεη επίζεο λα 

επηζεκαλζεί φηη Γείθηεο Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο ζπλδέεηαη θαη επεξεάδεη 

δχν πνιχ ζεκαληηθνχο Γείθηεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κηαο ρψξαο: Σνλ Γείθηε Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνλ 

Γείθηε Δπθνιίαο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο  θαζφζνλ νη ππιψλεο ηνπο 

επεξεάδνληαη αξλεηηθά ή ζεηηθά κε ηα επίπεδα δηαθζνξάο ζε κηα ρψξα. 

 Σν εχινγν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη, είλαη γηαηί ν δείθηεο βαζίδεηαη ζηελ 

αληίιεςε γηα ηελ δηαθζνξά. χκθσλα κε ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Γηαθάλεηαο, ε 

δηαθζνξά γεληθά πεξηιακβάλεη παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο είλαη 

εζθεκκέλα θξπκκέλεο θαη απνθαιχπηνληαη κφλν κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε 

ζθαλδάισλ, ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ ή δηψμεσλ. Δπνκέλσο δελ ππάξρεη 

νπζηαζηηθφο ηξφπνο γηα λα εθηηκήζεη θαλείο ηα απφιπηα επίπεδα δηαθζνξάο 

ζηηο ρψξεο ζηε βάζε εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ. Πηζαλέο πξνζπάζεηεο, φπσο 

ζπγθξίλνληαο δσξνδνθίεο πνπ εληνπίζζεθαλ θαη θαηαγγέιζεθαλ ή αξηζκφο 

ησλ δηψμεσλ πνπ αζθήζεθαλ ή δηθαζηηθέο ππνζέζεηο πνπ ζπλδένληαη άκεζα 

κε ηε δηαθζνξά, δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο νξηζηηθνί δείθηεο ησλ 

επηπέδσλ δηαθζνξάο. Αληηζέησο, νη παξαπάλσ πξνζπάζεηεο θαηαδεηθλχνπλ 

πφζν απνηειεζκαηηθνί είλαη νη εηζαγγειείο, ηα δηθαζηήξηα ή ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο κηαο ρψξαο, ζηε δηεξεχλεζε ππνζέζεσλ δηαθζνξάο θαζψο θαη 

ζηελ απνθάιπςε ηεο δηαθζνξάο. Καηαγξάθνληαο ηελ αληίιεςε γηα ηε 

δηαθζνξά εθείλσλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ εθηηκήζεηο γηα ηε 
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δηαθζνξά ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη ε πην αμηφπηζηε κέζνδνο ηεο ζχγθξηζεο 

ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα δηαθζνξάο ζε φιεο ηηο ρψξεο.19 

 Πξνυπφζεζε γηα κηα ρψξα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ Γείθηε 

Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο, είλαη φηη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο απφ ηηο πεγέο δεδνκέλσλ ηνπ Γείθηε. Δάλ κηα ρψξα δελ 

εκθαλίδεηαη ζηελ θαηάηαμε, ηφηε απηφ είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ιφγσ ηεο 

αλεπαξθνχο πιεξνθφξεζεο ηεο έξεπλαο θαη φρη κηα έλδεημε φηη ε δηαθζνξά 

δελ ππάξρεη ζηε ρψξα. Γηα παξάδεηγκα, γηα ην 2014 αμηνινγήζεθαλ 175 

ρψξεο ελψ ην 2013 αμηνινγήζεθαλ 177. 

 O Γείθηεο Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο γηα ην 2014 βαζίδεηαη ζηηο πεγέο 

δεδνκέλσλ απφ αλεμάξηεηα ηδξχκαηα πνπ εηδηθεχνληαη ζηε δηαθπβέξλεζε θαη 

ηελ αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο20. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε 

κεζνδνινγία γηα ηνλ Γείθηε Αληίιεςεο ηεο δηαθζνξάο έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ 

ην 2012 θαη ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γείθηε,  

είλαη ηα παξαθάησ: 

 α. Δπηινγή πεγψλ δεδνκέλσλ: Ο δείθηεο Αληίιεςεο ηεο 

Γηαθζνξάο είλαη έλαο ζχλζεηνο δείθηεο πνπ ζπγθεληξψλεη δεδνκέλα απφ 

δηάθνξεο πεγέο.Κάζε πεγή δεδνκέλσλ γηα λα ραξαθηεξηζηεί σο πεγή, πξέπεη 

λα πιεξνί ηα αθφινπζα θξηηήξηα γηα ηνλ Γείθηε : 

  1. Να πνζνηηθνπνηεί ηελ αληίιεςε γηα ηε δηαθζνξά ζην 

δεκφζην ηνκέα . 

  2. Να βαζίδεηαη ζε κηα αμηφπηζηε θαη έγθπξε κεζνδνινγία , ε 

νπνία θαηαηάζζεη ηηο βαζκνινγίεο θαη ηηο ρψξεο ζηελ ίδηα θιίκαθα . 

  3. Να  δηελεξγείηαη απφ έλαλ αμηφπηζην θνξέα θαη λα 

αλακέλεηαη λα επαλαιακβάλνληαη ηαθηηθά . 

  4. Να επηηξέπεη ηελ επαξθή δηαθνξνπνίεζε ησλ 

βαζκνινγηψλ ψζηε λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ. 

                                                           
19

 https://www.transparency.org/cpi2014/in_detail#myAnchor2  

20
  Corruption Perceptions Index 2014: Full Source Description  

https://www.transparency.org/cpi2014/in_detail#myAnchor2
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 β. Σππνπνίεζε ησλ  πεγψλ  δεδνκέλσλ ζε κηα θιίκαθα 0-100 , 

φπνπ ην 0 ηζνδπλακεί κε ην πςειφηεξν επίπεδν αληηιεπηήο δηαθζνξάο θαη ην 

100 ηζνχηαη κε ην ρακειφηεξν επίπεδν αληηιεπηήο δηαθζνξάο . 

 γ. Τπνινγηζκφο ηνπ κέζνπ φξνπ. Γηα κηα ρψξα πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Γείθηε Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

πεγέο πξέπεη λα αμηνινγήζνπλ ηελ ελ ιφγσ ρψξα .21 

 Γηα ηελ εμαγσγή ησλ ηηκψλ ηνπ Γείθηε γηα ην έηνο 201422
, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ 12 δηαθνξεηηθέο πεγέο νη νπνίεο είλαη νη 

παξαθάησ: 

α. Βαζκνιόγεζε ησλ Υσξώλ από ηελ Αθξηθαληθή 

Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα έηνπο 2013 (African Development Bank 

Governance Ratings 2013). Η Αθξηθαληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα είλαη κηα 

πεξηθεξεηαθή ηξάπεδα ε νπνία αζρνιείηαη κε  ηελ πξναγσγή ηεο νηθνλνκηθήο 

θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο γηα ηηο ρψξεο ηεο επείξνπ. Οη κεηξήζεηο ηεο 

ηξάπεδαο γηα ην έηνο 2013, απνηεινχλ ηκήκα ηεο εθηίκεζεο γηα  ηελ εζληθή 

πνιηηηθή θαη ηελ απφδνζε ησλ ζεζκψλ ηεο ρψξαο, ε νπνία εθηηκά ηελ 

πνηφηεηα θαη ηε δνκή ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ ζε ζρέζε κε ην θαηά πφζν 

ζπληεινχλ απνηειεζκαηηθά ζηελ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο. Η εθηίκεζε ηεο 

Δζληθήο Πνιηηηθήο δηεμάγεηαη απφ κηα νκάδα νηθνλνκνιφγσλ ηεο ρψξαο κε 

κεγάιε εκπεηξία ζηελ πνιηηηθή αλάιπζε θαη ζηελ ηειεπηαία αλαθνξά 

βαζκνινγήζεθαλ 40 θξάηε ηεο Αθξηθαληθήο Ηπείξνπ κε βαζκνινγία απφ       

1 (κηθξή δηαθζνξά)  έσο 6 (κεγάιε δηαθζνξά) . 

β. Γείθηεο Κπβεξλεηηθήο Βησζηκόηεηαο ηνπ Ιδξύκαηνο 

Bertelsmann, έηνπο 2014 (Bertelsmann Foundation Sustainable 

Governance Indicators 2014) . Σν ίδξπκα Bertelsmann Stiftung ηδξχζεθε ην 

1977 σο έλα αλεμάξηεην θαη αθνκκάηηζην ηδησηηθφ ίδξπκα θαη απνηειεί κηα 

δεμακελή ζθέςεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξναγσγή ηεο εθπαίδεπζεο, ελφο δίθαηνπ 

θαη απνηειεζκαηηθνχ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ελφο πξνιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

πγείαο, θαζψο θαη ηεο ελεξγεηηθφηεηαο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο 

                                                           
21

 https://www.transparency.org/cpi2014/in_detail#myAnchor2  

22
 ην ίδην 

https://www.transparency.org/cpi2014/in_detail#myAnchor2
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κεγαιχηεξεο δηεζλνχο θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Οη 

δείθηεο ηνπ ηδξχκαηνο ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο πνζνηηθά δεδνκέλα 

Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψλεηαη κε πνηνηηθέο 

εθηηκήζεηο απφ εηδηθνχο νη νπνίνη είλαη αλαγλσξηζκέλνη ζηε ρψξα ηνπο. Γηα ην 

έηνο 2014 βαζκνινγήζεθαλ 41 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο κε βαζκνινγία απφ  1 (κεγάιε δηαθζνξά)  έσο 10 (κηθξή δηαθζνξά) . 

γ. Γείθηεο Μεηάβαζεο ηνπ Ιδξύκαηνο Bertelsmann έηνπο 2014 

(Bertelsmann Foundation Transformation Index 2014) Ο δείθηεο, παξέρεη 

ην πιαίζην γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αληαιιαγήο αγαζψλ 

κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηψληαο δχν επηκέξνπο βαζκνινγίεο: ηνλ 

δείθηε θαηάζηαζεο (Status Index) θαη ηνλ αληίζηνηρν Γηνηθεηηθήο (Management 

Index), νη νπνίνη είλαη βαζηζκέλνη ζε ιεπηνκεξή εμέηαζε 129 ρσξψλ. Οη 

βαζκνινγίεο πνπ πξνθχπηνπλ βαζίδνληαη ζε ιεπηνκεξείο αλαθνξέο γηα θάζε 

θξάηνο κε βάζε έλα εξσηεκαηνιφγην 52 εξσηήζεσλ πνπ δηαηξείηαη ζε 17 

επηκέξνπο θξηηήξηα. Οη εθηηκήζεηο παξέρνληαη απφ 2 εηδηθνχο απφ θάζε ρψξα 

θαη  απνηεινχληαη απφ δχν ηνκείο: ηελ γξαπηή εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ 

αθνξά  ηελ επίδνζε ηεο ρψξαο ζηνλ ηνκέα ησλ αιιαγψλ θαη ηεο ζσζηήο  

δηνίθεζεο θαη ζηελ βαζκνινγία ησλ αλσηέξσ ηνκέσλ. Η βαζκνινγία δίλεηαη 

απφ εηδηθφ ηεο ρψξαο θαη ζηε ζπλέρεηα επαλειέγρεηαη απφ έλα δεχηεξν εηδηθφ 

ν νπνίνο παξέρεη κηα δεχηεξε βαζκνινγία ηεο ρψξαο ε νπνία είλαη 

αλεμάξηεηε ηεο πξψηεο. Γηα ην έηνο 2014 βαζκνινγήζεθαλ 129 ρψξεο κε 

βαζκνινγία απφ  1 (κεγάιε δηαθζνξά)  έσο 10 (κηθξή δηαθζνξά) . 

δ. Καηάηαμε Δπηρεηξεκαηηθνύ Ρίζθνπ ησλ Κξαηώλ από ην 

Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Πιεξνθνξηώλ έηνπο 2014 (Economist Intelligence 

Unit Country Risk Ratings 2014). Σν Economist Intelligence Unit (EIU) 

ηδξχζεθε ην 1946 σο έλα εξεπλεηηθφ ηκήκα ηεο εθεκεξίδαο Economist. Απφ 

ηφηε επεθηάζεθε ζε κία παγθφζκηα εηαηξία εξεπλψλ θαη παξνρήο 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιψλ ε νπνία παξέρεη επηρεηξεκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Απαζρνιψληαο 650 αλαιπηέο 

πιήξνπο απαζρφιεζεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 200 ρψξεο/πεξηθέξεηεο 

παξέρνπλ αλαθνξέο επηρεηξεκαηηθνχ ξίζθνπ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 140 

ρψξεο. Σν EUI βαζίδεηαη ζε νκάδα εηδηθψλ πνπ έρνπλ έδξα θπξίσο ην Λνλδίλν 
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νη νπνίνη φκσο ππνζηεξίδνληαη απφ έλα δίθηπν εηδηθψλ αλαιπηψλ 

παγθνζκίσο. Οη αλαιχζεηο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ησλ θξαηψλ παξέρνληαη 

απφ ην ηκήκα απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 θαη επηθαηξνπνηεκέλεο 

κεληαίεο αλαθνξέο γηα 100 ρψξεο θαη ηξηκεληαίεο γηα ηηο ππφινηπεο. Γηα ην 

έηνο 2014 βαζκνινγήζεθαλ 120 ρψξεο κε βαζκνινγία απφ  0 (κηθξή 

δηαθζνξά)  έσο 4 (κεγάιε δηαθζνξά) . 

ε. Παξαηεξεηήξην Διεπζεξίαο Υσξώλ ππό Μεηάβαζε έηνπο 

2013 (Freedom House Nations in Transit 2013). Ιδξχζεθε ην 1941 σο 

αλεμάξηεηνο νξγαληζκφο κε ζθνπφ λα πξνάγεη ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο 

ησλ αλζξψπσλ, ππνζηεξίδνληαο ηηο δεκνθξαηηθέο αιιαγέο, επηηεξψληαο ηα 

επίπεδα ειεπζεξίαο παξέρνληαο ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα ειεπζεξίαο θαη   

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Οη αλαθνξέο ηνπ ηδξχκαηνο κεηξνχλ ηα επίπεδα 

δεκνθξαηίαο ζε 29 θξάηε/πεξηθέξεηεο ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε θαη ηα 

λενζχζηαηα αλεμάξηεηα θξάηε, εζηηάδνληαο ζηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο 

πεξηνρέο: ην επίπεδν δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο, 

ηελ δεκφζηα ιεηηνπξγία, ηελ αλεμαξηεζία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, 

ηελ ηνπηθή δηαθπβέξλεζε, ην δηθαζηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαζψο θαη ηα επίπεδα 

αλεμαξηεζίαο ηνπ  θαη ηέινο ην επίπεδν δηαθζνξάο. Σν ίδξπκα, γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ αλαθνξψλ ηνπ ρξεζηκνπνηεί κηα πιεζψξα πεγψλ φπσο 

δαλεηνδνηηθά ηδξχκαηα, κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, άιινπο Γηεζλείο 

Οξγαληζκνχο θαζψο θαη εθεκεξίδεο θαη ζηνηρεία παξερφκελα απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο. ηελ ηειεπηαία αλαθνξά αμηνινγήζεθαλ 29 θξάηε/πεξηνρέο κε 

βαζκνινγία απφ  1(κηθξή δηαθζνξά)  έσο 7 (κεγάιε δηαθζνξά) .  

ζη. Παγθόζκηα Καηάηαμε Δπηπέδνπ Ρίζθνπ ησλ Κξαηώλ (Global 

Insight Country Risk Ratings). Η εηαηξεία IHS ηδξχζεθε ην 1959 σο εηαηξεία 

παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν έρνληαο ζην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ηεο  ζήκεξα πεξηζζφηεξνπο απφ 5,100 εξγαδφκελνπο ζε πάλσ απφ 

30 ρψξεο παγθνζκίσο. Παξέρεη επξείαο θιίκαθαο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο πνπ 

αθνξνχλ καθξννηθνλνκηθά δεδνκέλα, επίπεδα επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ησλ 

ρσξψλ θαη αλαιχζεηο γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σν ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο ηεο 

εηαηξείαο ηέζεθε ζε επηρεηξεζηαθή εθαξκνγή απφ ην έηνο 1999 παξέρνληαο 

αλαιχζεηο ζε έμη ηνκείο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζε 204 ρψξεο/ 
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πεξηθέξεηεο. Οη ηνκείο πνπ αλαιχνληαη είλαη ν πνιηηηθφο, νηθνλνκηθφο, ν 

λνκηθφο, θνξνινγηθφο θίλδπλνο, θαζψο θαη ν θίλδπλνο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 

θαη δηαθζνξάο. Η βαζκνινγία ηνπ θηλδχλνπ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθζνξάο, 

πξνθχπηεη θπξίσο απφ αμηνιφγεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θηλδχλνπ, αιιά θαη 

απφ ηελ άπνςε ησλ εηδηθψλ ηεο θάζε ρψξαο νη νπνίνη αλαιχνπλ άιινπο 

ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θίλδπλν. Οη αμηνινγήζεηο γίλνληαη απφ πάλσ 

απφ 100 εηδηθνχο ησλ ρσξψλ θαη αθνξνχλ  ηελ έθηαζε ηεο δηαθζνξάο απφ 

ηελ «κηθξή δσξνδνθία» έσο ηα πςειά επίπεδα δηαθζνξάο ζηελ πνιηηηθή θαη ε 

βαζκνινγία βαζίδεηαη ζε κηα πνηνηηθή εθηίκεζε ηεο δηαθζνξάο ηεο θάζε 

ρψξαο. ηελ ηειεπηαία αλαθνξά ηεο εηαηξίαο αμηνινγήζεθαλ 203 ρψξεο κε 

βαζκνινγία απφ  1(κηθξή δηαθζνξά)  έσο 5 (κεγάιε δηαθζνξά).  

δ. Δηήζηνο Καηάινγνο Αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ IMD έηνπο 

2014 (IMD World Competitiveness Yearbook 2014). Σν IMD είλαη κηα απφ 

ηηο θνξπθαίεο ζρνιέο ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ κε εμεηδίθεπζε ζηελ 

δεκηνπξγία εγεηψλ παγθφζκηαο εκβέιεηαο κέζσ ηεο πςεινχ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο ζηε δηνίθεζε. Η αλαθνξά «World Competitiveness Yearbook» 

κεηξά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ θξαηψλ θαη βαζκνινγεί θαη αμηνινγεί ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην πνιηηηθννηθνλνκηθφ θιίκα ηεο ρψξαο επεξεάδεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα. Σν IMD ζπλεξγάδεηαη κε άιια 54 ηδξχκαηα παγθνζκίσο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Γηα ην 

έηνο 2014 αμηνινγήζεθαλ 60 ρψξεο κε βαζκνινγία απφ  0 (κεγάιε δηαθζνξά)  

έσο 10 (κηθξή δηαθζνξά).  

ε. Πιεξνθνξίεο Πνιηηηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Ρίζθνπ γηα ηηο 

Αζηαηηθέο Υώξεο έηνπο 2014 (Political and Economic Risk Consultancy 

Asian Intelligence 2014). Σν PERC απνηειεί ζπκβνπιεπηηθή εηαηξία κε 

εμεηδίθεπζε ζηηο ζηξαηεγηθέο επηρεηξεκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη αλαιχζεηο γηα 

εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Νφηην-

αλαηνιηθήο Αζίαο δίλνληαο κεγάιε ζεκαζία ζε θξίζηκεο θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηθέο κεηαβιεηέο φπσο ε δηαθζνξά, ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, ε 

πνηφηεηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θιπ. Η εηαηξία φζνλ αθνξά ηε δηαθζνξά, 

δηεμάγεη έξεπλεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ 100 εηαηξίεο απφ θάζε ρψξα θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ησλ ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ , 
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δηαδηθηπαθά θαη απηνπξνζψπσο.   Γηα ην έηνο 2014, αλαιχζεθαλ 15 Αζηαηηθέο 

ρψξεο/ πεξηθέξεηεο, θαη νη  ΗΠΑ, κε βαζκνινγία απφ  0 (κηθξή δηαθζνξά)  έσο 

10 (κηθξή δηαθζνξά).  

ζ. Οδεγόο Γηεζλνύο Κξαηηθνύ Ρίζθνπ από ην Ίδξπκα 

Παξαθνινύζεζεο Πνιηηηθνύ Ρίζθνπ έηνπο 2014 (Political Risk Services 

International Country Risk Guide 2014). Σν ίδξπκα Political Risk Services 

έρεη έδξα ζηελ πεξηνρή ηνπ Syracuse,  ηεο Νέαο Τφξθεο θαη απφ ην έηνο 

ηδξχζεσο ηεο έρεη επηθεληξσζεί,  ζε αλαιχζεηο πνιηηηθνχ ξίζθνπ. Απφ ην 1980 

θαη έθηνηε, ην ίδξπκα εθδίδεη ζε κεληαία βάζε ην «International Country Risk 

Guide» παξέρνληαο αμηνινγήζεηο γηα ηνλ πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν γηα ηηο ρψξεο νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ην 

δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Καηά ηελ αλάιπζε  ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο δηεμάγεηαη απφ ην ίδξπκα θαη εθηίκεζε γηα ηελ δηαθζνξά ηεο θάζε 

ρψξαο. Σν «International Country Risk Guide» αμηνινγεί  140 ρψξεο ζε 

κεληαία βάζε θαη ε βαζκνινγία γηα ηελ δηαθζνξά είλαη απφ 0 (πςειή 

δηαθζνξά) έσο 6 (ρακειή δηαθζνξά). 

η. Αμηνιόγεζε Πνιηηηθώλ θαη Θεζκώλ ησλ Κξαηώλ από ηελ 

Παγθόζκηα Σξάπεδα έηνπο 2013 (World Bank - Country Policy and 

Institutional Assessment 2013). Η Παγθφζκηα Σξάπεδα ηδξχζεθε ην 1944 κε 

έδξα ηελ Οπάζηγθηνλ θαη δηαζέηεη πεξηζζφηεξνπο απφ 10,000 εξγαδφκελνπο 

ζε πάλσ απφ 100 γξαθεία παγθνζκίσο. Η εηήζηα αμηνιφγεζε  γηα ηελ 

δηαθζνξά θαηαηάζζεη ηηο ρψξεο κε βάζε 16 νκάδεο θξηηεξίσλ πνπ 

νκαδνπνηνχληαη ζε 4 ππιψλεο: ηελ νηθνλνκηθή δηνίθεζε, ηηο δηαξζξσηηθέο 

πνιηηηθέο, ηηο πνιηηηθέο γηα θνηλσληθή ηζφηεηα θαη ηνπο ζεζκνχο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. Οη αμηνινγήζεηο, είλαη πξντφλ ησλ αξκφδησλ εξγαδνκέλσλ ζηε  

ηξάπεδα βαζηζκέλεο ζηελ δηθή ηνπο θξίζε, ρσξίο λα αληηθαηνπηξίδεη 

αλαγθαζηηθά ηε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δθηειεζηηθψλ πκβνχισλ ηεο 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ή ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ. ε φηη 

αθνξά ηε δηαθζνξά, νη εηδηθνί θαινχληαη λα εθηηκήζνπλ ηα επίπεδα 

δηαθάλεηαο, ινγνδνζίαο θαη δηαθζνξάο ζην δεκφζην ηνκέα. ηελ ηειεπηαία 

αλαθνξά, αμηνινγήζεθαλ  81 θξάηε κε βαζκνινγία απφ  1 (κηθξά επίπεδα 

δηαθάλεηαο)  έσο 6 (κεγάια επίπεδα δηαθάλεηαο).  
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ηα. Έθζεζε Άπνςεο Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ από ην Παγθόζκην 

Οηθνλνκηθό Φόξνπκ έηνπο 2014 (World Economic Forum Executive 

Opinion Survey (EOS) 2014). Σν Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ είλαη έλαο 

αλεμάξηεηνο δηεζλήο νξγαληζκφο πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο 

παγθφζκηαο θαηάζηαζεο κε ηελ εκπινθή επηρεηξεκαηηψλ, πνιηηηθψλ, 

αθαδεκατθψλ θαη άιισλ εγεηψλ ηεο θνηλσλίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί 

κία παγθφζκηα, πεξηθεξεηαθή θαη εκπνξηθή αηδέληα. Γεκηνπξγήζεθε ην 1971 

σο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο κε έδξα ηελ Γελεχε ηεο Διβεηίαο θαη είλαη 

αλεμάξηεην απφ  ηα νπνηνδήπνηε πνιηηηθά ή εζληθά ζπκθέξνληα. Η έξεπλα 

«Executive Opinion Survey» είλαη κηα εηήζηα έξεπλα ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε 

έξεπλα έρεη εμειηρζεί ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλεη λέα δεδνκέλα απαξαίηεηα γηα 

ηνλ  Γείθηε Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο (GCI) αιιά θαη άιινπο δείθηεο 

ηνπ Φφξνπκ.Σν δίθηπν ηεο Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη πγθξηηηθήο 

Αμηνιφγεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε πάλσ απφ 160 ηδξχκαηα 

ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη ηελ έξεπλα ζηηο ρψξεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Οη 

ζπλεξγάηεο είλαη θαηά θχξην ιφγν πςεινχ θχξνπο νηθνλνκηθά ηκήκαηα 

Δζληθψλ Παλεπηζηεκίσλ, αλεμάξηεηα εξεπλεηηθά θέληξα ή επηρεηξεκαηηθνί 

νξγαληζκνί. Η έξεπλα γηα ηε δηαθζνξά αθνξά ζην θαηά πφζν νη εηαηξίεο 

θαηαβάινπλ αδηθαηνιφγεηα πνζά ή πνζά δσξνδνθίαο ζε νξηζκέλεο 

ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην δεκφζην. Γηα ην έηνο 2014, ε έξεπλα ζπκπεξηιάκβαλε  

ηελ άπνςε ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ απφ 143 νηθνλνκίεο κε βαζκνινγίεο 

απφ  1 (ζχλεζεο θαηλφκελν ε θαηαβνιή ρξεκαηηθψλ πνζψλ)  έσο 7 (πνηέ δελ 

θαηαβιήζεθαλ ρξεκαηηθά πνζά).  

ηβ. Γείθηεο Κξάηνπο Γηθαίνπ από ηνλ Οξγαληζκό ρεδίαζεο ηεο 

Παγθόζκηαο Γηθαηνζύλεο έηνπο 2014 (World Justice Project Rule of Law 

Index 2014). Ο νξγαληζκφο World Justice Project (WJP) είλαη έλαο 

αλεμάξηεηνο, κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ έρεη σο απνζηνιή ηελ 

πξναγσγήο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο  

θνηλσλίαο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ. Οη πξνζπάζεηεο ηνπ νξγαληζκνχ αθηεξψλνληαη 

ζηελ αλάπηπμε πξαθηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ παγθνζκίσο. Οη εξγαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ βαζίδνληαη ζε δχν 

αιιεινζπκπιεξνχκελεο πξνηάζεηο: ην θξάηνο δηθαίνπ είλαη έλα ίδξπκα γηα ηηο 
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θνηλσλίεο ηεο ηζφηεηαο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ε δηεπηζηεκνληθή 

ζπλεξγαζία είλαη ν πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπνο γηα ηελ πξναγσγή ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ. Ο Γείθηεο ηνπ Οξγαληζκνχ, είλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν 

παξέρεη κηα ιεπηνκεξή θαη πιήξε εηθφλα γηα ηελ έθηαζε ησλ θξαηψλ ηα νπνία 

πηνζεηνχλ θαη ππνζηεξίδνπλ ην θξάηνο δηθαίνπ.  Σα δεδνκέλα ηνπ δείθηε 

πξνέξρνληαη απφ δεκνζθνπήζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν ηεο θνηλήο γλψκεο 

θαη απφ εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ εγρψξηνπο εηδηθνχο. 

Μέρξη ζήκεξα, πάλσ απφ 2.000 εηδηθνί θαη 66.000 άηνκα απφ νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν έρνπλ ζπκκεηάζρεη γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε. Γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο έθηαζεο ηεο δηαθζνξάο, έλα 

ζχλνιν 68 εξσηεκάησλ ππνβάιινληαη απφ εηδηθνχο ζην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ  πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε έθηαζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θξαηηθή ηνπο ηδηφηεηα γηα πξνζσπηθφ φθεινο. Γηα ην 

έηνο 2013-2014 έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί 99 ρψξεο ζηελ αμηνιφγεζε θαη ε 

βαζκνινγία είλαη απφ 0 (ρακειή) έσο 1 (πςειή).  

 Σέινο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη  ν Γείθηεο Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο 

δελ πεξηγξάθεη πιήξσο ηε δηαθζνξά ζε κηα ρψξα δηφηη έρεη πεξηνξηζκέλν 

πεδίν εθαξκνγήο, εληνπίδνληαο ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ έθηαζε ηεο δηαθζνξάο 

ζην δεκφζην ηνκέα, απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο ρψξαο23
.  

2.3 Σν Παγθόζκην Βαξόκεηξν Γηαθζνξάο (Global Corruption Barometer, 

GCB) 

 Σν Παγθφζκην Βαξφκεηξν ηεο Γηαθζνξάο ηεο Παγθφζκηαο Γηεζλνχο 

Γηαθάλεηαο είλαη ε κεγαιχηεξε παγθφζκηα απφ ηελ θνηλή γλψκε έξεπλα γηα ηε 

δηαθζνξά. Πεξηέρεη άκεζεο εκπεηξίεο αλζξψπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δσξνδνθία θαζψο θαη ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηαθζνξά ζηνπο 

βαζηθνχο ζεζκνχο ζηηο ρψξεο ηνπο. Δπίζεο, παξέρεη επίζεο πιεξνθνξίεο γηα 

ην πφζν πξφζπκνη θαη έηνηκνη είλαη νη άλζξσπνη γηα λα δξάζνπλ γηα λα 

ζηακαηήζεη ε δηαθζνξά. Ο ππφςε Γείθηεο αμηνινγεί ηελ αληίιεςε γηα ηελ 

δηαθζνξά ζε 12 θπξηφηεξνπο ζεζκνχο ησλ ρσξψλ θαη ηνπο βαζκνινγεί ζε κηα 

                                                           
23

 http://www.transparency.org/cpi2014/in_detail  

http://www.transparency.org/cpi2014/in_detail
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θιίκαθα απφ 1 (εμαηξεηηθά δηαθαλήο ζεζκφο) έσο 5 (εμαηξεηηθά 

δηεθζαξκέλνο).Δπίζεο ν Γείθηεο αμηνινγεί θαη ην επί ηνηο εθαηφ πνζνζηφ ησλ 

πνιηηψλ πνπ έρνπλ θαηαβάιιεη θάπνην πνζφ γηα δσξνδνθία πξνθεηκέλνπ λα 

ηχρνπλ αλάινγεο πξνζνρήο θαη κεηαρείξηζεο απφ δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο.  Οη 

ζεζκνί πνπ αμηνινγνχληαη είλαη νη παξαθάησ: 

 α. Σα πνιηηηθά θφκκαηα. 

 β. H βνπιή/Σν λνκνζεηηθφ ζψκα. 

 γ. Οη Έλνπιεο Γπλάκεηο. 

 δ. Οη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο. 

 ε.  Σα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. 

 ζη. Οη Θξεζθεπηηθέο Οκάδεο. 

 δ. Οη Δπηρεηξήζεηο/Ιδησηηθφο Σνκέαο. 

 ε. Σν Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα. 

 ζ. Σν Γηθαζηηθφ ψκα. 

 η. Η Γεκφζηα Τγεία. 

 θ. Η Αζηπλνκία.   

 ι. Γεκφζηνη Λεηηνπξγνί24 

 Η αλαθνξά ηνπ Παγθφζκηνπ Βαξφκεηξνπ ηεο Γηαθζνξάο γηα ην έηνο 

2013, αληηθαηνπηξίδεη ηηο απαληήζεηο πεξηζζφηεξσλ απφ 114.000 αλζξψπσλ 

ζε 107 ρψξεο, θαη παξέρεη ηε κεγαιχηεξε θάιπςε γηα ηηο ρψξεο κέρξη ζήκεξα. 

Γηα ην 2013, πεξίπνπ 1.000 άλζξσπνη απφ θάζε κία απφ ηηο 107 ρψξεο, 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα κεηαμχ ηνπ επηεκβξίνπ 2012 θαη Μαξηίνπ 2013. 

Πεληαθφζηνη άλζξσπνη ξσηήζεθαλ ζε ρψξεο κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν απφ 

1.000.000. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ζε θάζε ρψξα, είλαη  ζηαζκηζκέλν θαηά 

                                                           
24

 http://www.transparency.org/gcb2013/results  

http://www.transparency.org/gcb2013/results
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ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ζε εζληθφ επίπεδν , φπνπ απηφ 

είλαη δπλαηφλ. ε έμη ρψξεο, ην δείγκα ήηαλ ζε αζηηθή κφλν πεξηνρή.  

 Σν Παγθφζκην Βαξφκεηξν ηεο Γηαθζνξάο δεηά ηηο απφςεηο ησλ 

πνιηηψλ γηα ηε δηαθζνξά ζηε ρψξα ηνπο γεληθά , θαζψο θαη ζε πνηνχο  

ζεζκνχο ην πξφβιεκα ηεο δηαθζνξάο είλαη πην ζνβαξφ. Δπίζεο, παξέρεη έλα 

κέξνο ηεο εκπεηξίαο ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ βηψζεη ηελ δσξνδνθία  θαηά 

ην παξειζφλ έηνο ζε 8 δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο. Η έξεπλα, ξσηάεη ηνπο 

πνιίηεο ζρεηηθά κε ην  πφζν απνηειεζκαηηθή λνκίδνπλ φηη ήηαλ  ε θπβέξλεζή 

ηνπο θαηά ηεο δηαθζνξάο θαη αληρλεχεη ηελ πξνζπκία ηνπο λα εκπιαθνχλ 

πξνζσπηθά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Δπίζεο, γηα πξψηε θνξά ην 

2013 ε έξεπλα δεηά απφ ηνπο εξσηψκελνπο ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ ζρεηηθά 

κε ηε ζεκαζία ηεο επηξξνήο πνπ έρνπλ ηα  εηδηθά ζπκθέξνληα θαζψο θαη νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ πνιηηψλ ζηε ρψξα ηνπο . 

 Η έξεπλα γηα ην 2013 γηα ην Παγθφζκην Βαξφκεηξν Γηαθζνξάο 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Γηαθάλεηαο 

απφ ηελ εηαηξία έξεπλαο WIN/GIA ε νπνία απνηειείηαη απφ έλα παγθφζκην 

δίθηπν εηαηξηψλ θαη έρνπλ σο  έξγν ηε  δηεμαγσγή εξεπλψλ αλά ηελ πθήιην. Η 

κέζνδνη πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ έξεπλα είλαη ε πξνζσπηθή επαθή κε ηνλ 

εξσηψκελν, ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία θαη ε δηαδηθηπαθέο ζπλεληεχμεηο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην, αλαζεσξείηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή ηεο Γηεζλνχο 

Γηαθάλεηαο, ε νπνία απνηειείηαη απφ θνξπθαίνπο δηεζλείο εκπεηξνγλψκνλεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθζνξάο, ηεο νηθνλνκεηξίαο θαη ηεο ζηαηηζηηθήο. Η εηαηξία 

WIN/GIA ειέγρεη ηα ζηνηρεία θεληξηθά θαη δηελεξγεί πνηνηηθνχο ειέγρνπο. ηε 

ζπλέρεηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ειέγρνληαη θαη ππνινγίδνληαη απφ ην 

ηκήκα εξεπλψλ ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Οξγαληζκνχ 

ζην Βεξνιίλν θαη ηειηθψο επαιεζεχνληαη απφ έλαλ αλεμάξηεην εμεηδηθεπκέλν 

εξεπλεηή.   

 Σν Παγθφζκην Βαξφκεηξν Γηαθζνξάο πεξηέρεη κηα εκπεξηζηαησκέλε 

εηθφλα ε νπνία θαηαγξάθεη ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ησλ πνιηηψλ ζε ζρέζε κε 

ηελ δηαθζνξά, θαζψο θαη ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί ζηελ ρψξα ηνπο. Οη θνξείο ή νη άλζξσπνη πνπ ραξάζζνπλ ηελ 

πνιηηηθή ζε θάζε κηα ρψξα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ έξεπλα 
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πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο δεκφζηνπο ηνκείο θαη ηηο ππεξεζίεο νη 

νπνίεο θαίλνληαη δηεθζαξκέλεο θαζψο θαη ζε πνηνχο ηνκείο ε δσξνδνθία απφ 

ηνπο πνιίηεο εκθαλίζζεθε ζπρλφηεξα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

ελεξγνπνίεζε πνιηηηθψλ θαηά ηεο δηαθζνξάο θαζψο θαη ηελ εθδήισζε 

ζηνρεπκέλσλ ελεξγεηψλ θαηά ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ επεξεαζζεί 

πεξηζζφηεξν απφ ηε δηαθζνξά ζε κηα ρψξα. Η θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαζψο 

θαη νη δεκνζηνγξάθνη κπνξνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

έξεπλα, σο απφδεημε ησλ απφςεσλ ησλ πνιηηψλ ζε κηα  ρψξα ζε ζρέζε κε ην 

ζεκαληηθφ δήηεκα ηεο δηαθζνξάο. Σα ζηνηρεία επνκέλσο κπνξνχλ λα 

εγείξνπλ ηελ θνηλή γλψκε θαη λα ηελ θηλεηνπνηήζνπλ γηα λα εκπνδίζνπλ ηα 

θαηλφκελα δηαθζνξάο θαηαγγέιινληαο γηα παξάδεηγκα πεξηπηψζεηο 

παξάλνκνπ ρξεκαηηζκνχ θαη δσξνδνθίαο. Δίλαη γλσζηή πιένλ ε απήρεζε 

πνπ έρεη ζηελ θνηλή γλψκε θαη φρη κφλν, γλσζηή  ηζηνζειίδα ζηελ Διιάδα25
 ε 

νπνία έρεη θηλεηνπνηήζεη ηνπο πνιίηεο θαη αξθεηά Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 

ηεο ρψξαο θαηά ηεο δηαθζνξάο θαη ζπλέβαιε ζεηηθά ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

ψζηε νη  αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο ηεο ρψξαο λα θηλεζνχλ γξήγνξα θαη πξνο 

ηε ζσζηή θαηεχζπλζε γηα ηελ πεξηνξηζκφ ησλ θαηλφκελσλ ηεο δηαθζνξάο. 

 Η ρξεζηκφηεηα ηνπ Παγθφζκηνπ Βαξφκεηξνπ Γηαθζνξάο δελ έρεη 

εθαξκνγή κφλν ζην δεκφζην ηνκέα. Όπσο αλαθέξεη θαη ν Οξγαληζκφο 

Γηαθάλεηαο, ν ηδησηηθφο ηνκέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα επξήκαηα ηνπ 

Γείθηε πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζεί θαιχηεξα ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί ζε κηα ρψξα θαη λα ππνινγίζεη ηε δπλακηθή πνπ έρνπλ νη δεκφζηνη 

ζεζκνί ηεο.26
 Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί, φηη θαζψο ην Παγθφζκην Βαξφκεηξν 

Γηαθζνξάο είλαη κηα έξεπλα πνπ θαηαγξάθεη ηηο απφςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο 

ησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο γηα ηελ δηαθζνξά θαζψο θαη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πεξηπηψζεηο         

δσξνδνθίαο πνπ έρνπλ βηψζεη νη ίδηνη, είλαη έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ εξγαιείν 

θαζψο κεηαθέξεη ηνλ ζθπγκφ θαη ηελ αίζζεζε πνπ έρνπλ ζρεκαηίζεη νη 

πνιίηεο γηα ηα επίπεδα δηαθζνξάο ηεο ρψξαο ηνπο θαη επνκέλσο παξέρεη 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζε έλαλ ππνςήθην επελδπηή μέλν ή εγρψξην 

πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηήζεη ή φρη κηα επηρείξεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα.  

                                                           
25

 http://www.edosafakelaki.org/  

26
 http://www.transparency.org/files/content/pressrelease/GCB2013_FAQs_EN.pdf  

http://www.edosafakelaki.org/
http://www.transparency.org/files/content/pressrelease/GCB2013_FAQs_EN.pdf
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3Ο  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΗ 

3.1 Γεληθά  

 ην πξνεγνχκελν θεθάιαην, αλαιχζακε ηε ζεκαζία θαη ην ζθνπφ ηνπ 

Γείθηε Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο φπσο θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Βαξφκεηξνπ ηεο 

Γηαθζνξάο, θαζψο θαη ηηο πεγέο πνπ βαζίδνληαη νη παξαπάλσ δείθηεο. ε 

απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζζνχλ ζηνηρεία ησλ Γεηθηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο 

ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ηεο Ρσζίαο. Σαπηφρξνλα ζα επηρεηξεζεί ε 

αμηνιφγεζε θαη ε θξηηηθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηαθζνξάο ηεο Ρσζηθήο 

Οκνζπνλδίαο, ζπγθξηλφκελα φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 28, ησλ ΗΠΑ, ηεο Κίλαο θαζψο θαη ηνπ 

παγθφζκηνπ κέζνπ φξνπ. 

3.2  Ο Γείθηεο Γηαθζνξάο ησλ ρσξώλ ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο  

 ε απηφ ην ηκήκα, ζα παξνπζηάζνπκε ηα επίπεδα ηεο δηαθζνξάο ησλ 

ρσξψλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο γηα ηελ πεξίνδν 2001-2014. Δπηπξφζζεηα, ζα 

ζπγθξηζεί ε πεξηνρή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε  ησλ 

28, ηηο ΗΠΑ θαη ηελ Κίλα.  

 Πίνακες 1και 2 : Γείκτης Αντίληψης Γιαυθοράς:  Οι χώρες της 
Μαύρης Θάλασσας  , ΔΔ 28,ΗΠΑ και ΚΙΝΑ(2001-2014) 

ΥΧΡΔ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Μ.Ο 
01/11  

                                                                     ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Αξκελία - - 3 3,1 2,9 2,9 3 2,9 2,7 2,6 2,6 2,9 

Αδεξ 
κπατηδάλ 

2 2 1,8 2,9 2,2 2,4 2,1 1,9 2,3 2,4 2,4 2,3 

Βνπιγαξία 3,9 4 3,9 4,1 4 4 4,1 3,6 3,8 3,6 3,3 3,8 

Γεσξγία - 2,4 1,8 2 2,3 2,8 3,4 3,9 4,1 3,8 4,1 3,1 

Διιάδα 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,4 4,6 4,7 3,8 3,5 3,4 4,1 

Μνιδαβία 3,1 2,1 2,4 2,3 2,9 3,2 2,8 2,9 3,3 2,9 2,9 2,8 

Ρνπκαλία 2,8 2,6 2,8 2,9 3 3,1 3,7 3,8 3,8 3,7 3,6 3,4 

Ρσζία 2,3 2,7 2,7 2,8 2,4 2,5 2,3 2,1 2,2 2,1 2,4 2,4 

Σνπξθία 3,6 3,2 3,1 3,2 3,5 3,8 4,1 4,6 4,4 4,4 4,2 3,9 

Οπθξαλία 2,1 2,4 2,3 2,2 2,6 2,8 2,7 2,5 2,2 2,4 2,3 2,4 

Μ.Ο 3 2,8 2,8 3 3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,1 3,1 3,1 

ΗΠΑ 7,6 7,7 7,5 7,5 7,6 7,2 7,2 7,3 7,5 7,1 7,1 7,4 

ΚΙΝΑ 3,5 3,5 3,4 3,4 3,2 3,3 3,5 3,6 3,6 3,5 3,6 3,5 

EU 28 6,1 6,2 6,2 6,3 6,3 6,4 6,4 6,4 6,3 6,2 6,2    6,3 
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Πηγή: Transparency International: Corruption Perceptions Index 27 
  

 Οη παξαπάλσ πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ ρσξψλ ηεο 

Μαχξεο Θάιαζζαο, ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 28, ησλ ΗΠΑ 

θαη ηεο Κίλαο γηα ηελ πεξίνδν 2001-2011 θαη 2012-2014. 

 Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη βαζκνινγίεο ηνπ δείθηε CPI  έσο ην 2011 

ήηαλ απφ 0 έσο 10 θαη απφ ην 2012 θαη έπεηηα, ε βαζκνινγνχκελε θιίκαθα 

είλαη απφ 0 έσο 100. Η Αξκελία φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα γηα ηα δχν πξψηα 

ρξφληα (2001-2002) δελ ζπκκεηείρε ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ Γείθηε Αληίιεςεο 

ηεο Γηαθζνξάο φπσο θαη ε Γεσξγία, ε νπνία δελ ζπκκεηείρε ην 2001. Απφ ην 

2003 θαη έθηνηε, ζπκκεηέρνπλ θαη νη 10 ρψξεο ηεο πεξηνρήο ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο.  

 Ο Γείθηεο Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο απνθαιχπηεη ηελ πξφνδν ή φρη 

πνπ έρνπλ ζεκεηψζεη νη ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαηά ηεο δηαθζνξάο 

θαη φπσο δηαθαίλεηαη εχθνια απφ ηα απνηειέζκαηα, είλαη αλαγθαίεο αξθεηέο 

κεηαξξπζκίζεηο ζην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο πξνθεηκέλνπ 

λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο. 
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 Σα αλσηέξσ ζηνηρεία πξνέξρνληαη θαη απφ ηηο παξαδφζεηο ηνπ θαζεγεηή νηθνλνκηθψλ 
ηνπ ΠΑΜΑΚ θ. Υάξξπ Παπαπαλάγνπ ζηνπο ζπνπδαζηέο ηεο 12

εο
 Δ ηεο ΑΓΙΠΟ, θαηά ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015. 

 

ΥΧΡΔ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Μ.Ο 
 12/22 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ/ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

Αξκελία 34/105 36/94 37/94 

         Αδεξ 
κπατηδάλ 

27/139 28/127 29/126 

         
Βνπιγαξία 41/75 41/77 43/69 

         
Γεσξγία 52/51 49/55 52/50 

         
Διιάδα 36/94 40/80 43/69 

         
Μνιδαβία 36/94 35/102 35/103 

         
Ρνπκαλία 44/66 43/69 43/69 

         
Ρσζία 28/133 28/127 27/136 

         
Σνπξθία 49/54 50/53 45/64 

         
Οπθξαλία 26/144 25/144 26/142 

         
Μ.Ο 37,3/95,5 37,5/92,8 38/92,2         

 
ΗΠΑ 73/19 73/19 74/17         

 
ΚΙΝΑ 39/80 40/80 36/100         

 
EU 28 63/36,5 63,6/35,8 64,2/33,8 
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 Γηα ην έηνο 2014, κε βάζε ηελ αλαθνξά ηνπ Γείθηε Αληίιεςεο ηεο 

Γηαθζνξάο, εμάγνληαο ηνλ κέζν φξν γηα ηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο 

ζπλνιηθά βαζκνινγείηαη κε  38 θαη ηελ θαηαηάζζεη ζηελ 92,2ε ζέζε 

παγθνζκίσο. Δμεηάδνληαο ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ κεκνλσκέλα, ε Γεσξγία 

θαηαιακβάλεη ηελ 50ε ζέζε παγθνζκίσο, ε Σνπξθία ηελ 64ε, ε Διιάδα, ε 

Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία βξίζθνληαη ζηελ 69ε ζέζε, αθνινπζεί ε Αξκελία 

ζηελ 94ε , ε Μνιδαβία ζηελ 103ε , ην Αδεξκπατηδάλ ζηελ 126ε, ε Ρσζία ζηελ 

136ε, ελψ ηειεπηαία αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο 

θαηαηάζζεηαη ε Οπθξαλία ε νπνία θαηαιακβάλεη ηελ 142ε ζέζε ζηελ 

παγθφζκηα θαηάηαμε. 

 Καηά ηελ πεξίνδν 2001-2014 πνπ εμεηάδνπκε, ζε φηη αθνξά ηελ 

θαηάηαμε θαη ηελ βαζκνινγία, νη ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο παξνπζίαζαλ 

κηθξέο δηαθπκάλζεηο σο πξνο ηε βαζκνινγία θαη ηελ θαηάηαμή ηνπο, 

επηηπγράλνληαο ειάρηζηε βειηίσζε ζηα επίπεδα ηεο δηαθζνξάο. Σα ζηνηρεία 

ηνπ Γείθηε ηεο Γηαθζνξάο, αλ θαη φπσο πξναλαθέξζεθε δελ είλαη εθηθηφ λα 

ζπγθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο ηα απνηειέζκαηα ησλ εηψλ 2001-2011 θαη 2012 θαη 

έπεηηα, εληνχηνηο σο γεληθή εηθφλα θαηαδεηθλχνπλ φηη ν κέζνο φξνο ηεο 

βαζκνινγίαο ησλ ρσξψλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο δηαρξνληθά ππνιείπεηαη 

θαηά πνιχ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξψπεο ησλ 28 θαη ησλ ΗΠΑ θαη ζρεδφλ 

ζπκβαδίδεη κε ηηο επηδφζεηο ηεο Κίλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν κέζνο φξνο ηεο 

βαζκνινγίαο ησλ ρσξψλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο γηα ηελ πεξίνδν 2001-2011 

θπκαίλεηαη ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα, θαηαγξάθνληαο σο θαιχηεξε επίδνζε 

ηελ πεξίνδν 2007-2010 κε 3,3, ελψ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ν κέζνο φξνο 

γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ησλ 28 είλαη ζρεδφλ δηπιάζηνο ρσξίο λα εκθαλίδεη 

κεγάιεο δηαθπκάλζεηο θαη αλέξρεηαη ζην 6,3 θαηαγξάθνληαο ηελ θαιχηεξε 

επίδνζε ην 2006 έσο ην 2009 κε 6,4. ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν νη ΗΠΑ, 

εκθαλίδνπλ δηαρξνληθά πςειφηεξε βαζκνινγία, ε νπνία είλαη θάηη παξαπάλσ 

απφ ην δηπιάζην ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ρσξψλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, 

θαηαγξάθνληαο ηελ θαιχηεξε επίδνζε ην 2002 κε 7,7. Σέινο, ζρεδφλ 

παξάιιειε πνξεία κε ηηο ρψξεο ηηο Μαχξεο Θάιαζζαο εκθαλίδεη ε Κίλα κε 

βάζε ηνλ Γείθηε Γηαθζνξάο ε νπνία θαηαγξάθεη κέζν φξν 3,5 γηα ηελ  

πεξίνδν 2001-2011 θαη έρεη ηελ  θαιχηεξε επίδνζή ηεο ην 2008-09 θαη ην 

2011 πεηπραίλνληαο βαζκνινγία 3,6. 
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 Σα ίδηα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ θαη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Γείθηε Γηαθζνξάο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2012-14. 

Αλαιπηηθφηεξα, ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ ρσξψλ ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο ζε εθαηνζηηαία πιένλ θιίκαθα, θπκαίλεηαη απφ 37,3 έσο 38, 

θαηαηάζζνληαο ζπλνιηθά ηελ πεξηνρή γηα ην έηνο 2014 ζηελ 92,2ε ζέζε 

παγθνζκίσο, ε νπνία είλαη θαη ε θαιχηεξε ηεο δηεηίαο. Αμίδεη βέβαηα λα 

αλαθεξζεί φηη ε πνξεία ησλ ρσξψλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο είλαη ειαθξψο 

αλνδηθή γηα ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα, σζηφζν παξακέλεη αξθεηά καθξηά απφ 

ηηο επηδφζεηο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο ησλ 28 θαη ησλ ΗΠΑ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ν κέζνο φξνο γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ησλ 28 εμαθνινπζεί 

λα είλαη ζρεδφλ δηπιάζηνο απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο, ρσξίο λα παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο, εκθαλίδνληαο φκσο 

θαη κηα ζρεηηθά κηθξή πησηηθή ηάζε ην έηνο 2014 πνπ ηελ θαηαηάζζεη ζηελ 

33,82ε ζέζε παγθνζκίσο κε βαζκνινγία 60,2. ε φηη αθνξά ηηο ΗΠΑ, ε 

βαζκνινγία ηεο θπκαίλεηαη απφ 73 έσο 74, θαηαγξάθνληαο ηελ θαιχηεξε 

επίδνζε ην 2014 κε 74 πνπ ηελ έθεξε ζηελ 17ε ζέζε παγθνζκίσο 

βειηηψλνληαο ηελ θαηάηαμή ηεο θαηά 2 ζέζεηο ζε ζρέζε κε ην 2013. Η Κίλα 

αθνινπζεί κηα παξάιιειε ζρεδφλ πνξεία κε ηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο. Η βαζκνινγία ηεο γηα ηελ δηεηία 2012-14 θπκαίλεηαη απφ 36 έσο 

40 θαηαγξάθνληαο ηελ θαιχηεξε επίδνζε ην 2013 θαηαιακβάλνληαο ηεο 80ε 

ζέζε παγθνζκίσο . ε ζρέζε δε κε ην 2013 ε θαηάηαμή ηεο κεηψζεθε θαηά 4 

ζέζεηο. 

 Δίλαη γεγνλφο, φηη ζρεδφλ φιεο νη ρψξεο ηνπ ιεγφκελνπ Γπηηθνχ 

πνιηηηζκνχ επεξεαζζήθαλ ζεκαληηθά απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη πνιινί 

ηελ πξνζνκνίσζαλ κε ηελ κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929-3028. 

Δπνκέλσο, κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ βηψζαλε θπξίσο νη 

Δπξσπατθέο ρψξεο θαη νη ΗΠΑ, ζα ήηαλ ίζσο αλακελφκελε κηα αξλεηηθή 

κεηαβνιή  ηνπ Γείθηε Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο, φπσο αληίζηνηρα 

επεξεαζζήθαλε αξλεηηθά ν Γείθηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ν Γείθηεο 

Δπθνιίαο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο . Ωζηφζν, ζε φηη αθνξά ηνλ Γείθηε 

Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη είλαη δηαθνξεηηθά. 
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Απφ ην 2007 πνπ μέζπαζε ε νηθνλνκηθή θξίζε29  ε βαζκνινγία ησλ ΗΠΑ αιιά 

θαη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο γηα ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο παξέκεηλε ζηαζεξφο 

θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο βειηηψζεθε. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φηη 8 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 28 κε βάζε ηνλ Γείθηε Αληίιεςεο ηνπ 

2014 βξίζθνληαη ζηηο πξψηεο 15 θαιχηεξεο ρψξεο παγθνζκίσο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε Γαλία θαηαιακβάλεη ηελ 1ε ζέζε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε, ε 

Φηλιαλδία ηελ 3ε , ε νπεδία ηελ 4ε, ε Οιιαλδία ηελ 8ε ην Λνπμεκβνχξγν ηελ 

9ε , ε Γεξκαλία 12ε, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην ηελ 14ε θαη ην Βέιγην ηελ 15ε 30. Θα 

πξέπεη φκσο βέβαηα λα αλαθεξζεί φηη εληφο ηεο ΔΔ ησλ 28 εκθαλίδνληαη θαη 

θάπνηεο αληηζέζεηο. Τπάξρνπλ ρψξεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο 

ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο αιιά θαη αξθεηέο νη νπνίεο απέρνπλ ζεκαληηθά  

απφ απηέο φπσο γηα παξάδεηγκα : ε Ληζνπαλία θαη ε ινβελία [( 39ε ζέζε θαη 

νη δχν), ε Σζερία 53ε, ε Διιάδα, ε Βνπιγαξία, ε Ιηαιία θαη Ρνπκαλία νη νπνίεο 

θαηαηάζζνληαη ζηελ 69ε παγθνζκίσο)]31
. Δπνκέλσο απφ ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 28 ε δηαθζνξά 

ππάξρεη θαη απαηηείηαη ε ιήςε κέηξσλ γηα βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο. Μάιηζηα 

ε Δπξσπαία Δπίηξνπνο αξκφδηα γηα ζέκαηα εζσηεξηθνχ ελδηαθέξνληνο         

θ. Cecilia Malmstroem, πεξηγξάθνληαο ην πξφβιεκα αλέθεξε φηη ε έθηαζε ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ Δπξψπε «θφβεη ηελ αλάζα» θαη φηη εηεζίσο θνζηίδεη ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε 120 δηο Δπξψ.32   

 Οη ΗΠΑ απφ ηελ πιεπξά ηνπο, αλ θαη δνθηκάζζεθαλ εμίζνπ κε ηηο 

Δπξσπατθέο ρψξεο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ηα 

επίπεδα δηαθζνξάο ζηαζεξά. χκθσλα κε άξζξν πνπ δεκνζηεχζεθε ζην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Harvard, παξά ην γεγνλφο φηη ε δηαθζνξά δελ έρεη ηηο ίδηεο 

δηαζηάζεηο ζηηο ΗΠΑ φζν θαη ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο, σζηφζν ππάξρεη. Καηά 

ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο πάλσ απφ 20.000 

δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ηδηψηεο θαηαδηθάζηεθαλ γηα εγθιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθζνξά θαη πάλσ απφ 5.000 είλαη ππφδηθνη κε ηελ 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ λα πξνέξρεηαη απφ θξαηηθέο θαη 
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ηνπηθέο θπβεξλήζεηο33
. ε φηη αθνξά ηνλ Γείθηε Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο, ην 

2010-11 νη ΗΠΑ παξνπζίαζαλ κηα κηθξή πησηηθή ηάζε αιιά ήδε ην 2014 ε 

ρψξα αλαθάκπηεη θαη έρεη βειηηψζεη ηε θαηάηαμή ηεο θαηά δχν ζέζεηο ζε 

ζρέζε κε ην 2013, θαηαιακβάλνληαο ηελ 17ε ζέζε παγθνζκίσο.   

 Η Κίλα απφ ηελ πιεπξά ηεο, αλ θαη έρεη βειηηψζεη θαηά πνιχ ηηο 

εκπνξηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο παγθνζκίσο δελ απέρεη θαη πνιχ απφ ηηο 

επηδφζεηο ησλ ρσξψλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο ζεκεηψλνληαο θαη απηή φπσο 

πξναλαθέξζεθε ρακειέο επηδφζεηο ζην Γείθηε Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο. 

Καηά ηηο εξγαζίεο ηεο  αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Κνγθξέζνπ ησλ ΗΠΑ γηα ηελ 

δηαθζνξά ζηελ Κίλα, αλαθέξζεθε φηη ε δηαθζνξά παξακέλεη έλα απφ ηα 

θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ζηε ρψξα παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ θπβεξλήζεσλ 

λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ δηαθζνξά. Μάιηζηα θαηά ηελ αθαδεκατθφ  αλαιπηή   

Li Xiaorong ζηηο ππφςε εξγαζίεο, ραξαθηεξίζζεθε σο θχξηα αηηία ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ Κίλα , ε  έιιεηςε κηαο ππεχζπλεο θαη αληηπξνζσπεπηηθήο 

θπβέξλεζεο, ε  έιιεηςε θξάηνο δηθαίνπ , ε  έιιεηςε ειεπζεξίαο ηνπ Σχπνπ θαη 

ε έιιεηςε κηαο ηζρπξήο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ .34 Απηφ άιισζηε θαλεξψλνπλ 

θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Γείθηε θαζφζνλ δηαρξνληθά ε Κίλα δελ κπνξεί λα επηηχρεη 

θάπνηα ζεκαληηθή πξφνδν ζε φηη αθνξά ηα επίπεδα δηαθζνξάο ζηε ρψξα. 

 ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Γηαθάλεηαο ζηελ 

αλαθνξά ηνπ γηα ην 2014 αλαθέξεη:  «Γηα ηελ Κίλα, ε λέα εγεζία επηδηψθεη  ηελ  

θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, σζηφζν ν δείθηεο απνδεηθλχεη κηα ζθιεξή 

πξαγκαηηθφηεηα. Η δηαθζνξά κεγαιψλεη ζηελ Κίλα, παξά ηελ εθζηξαηεία. Σν 

2014 έρνπκε αθνχζεη πνιιά γηα ηηο πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ 

πάηαμε ηεο δηαθζνξάο, θαη ζθάλδαια δηαθζνξάο ζηελ Κίλα. Η δέζκεπζή ηεο 

λα πηάζεη "ηνπο ηίγξεηο θαη ηηο  κχγεο", (αλαθεξφκελνο ζηνπο δεκφζηνηνπο 

ππάιιεινπο κεγάινπο θαη κηθξνχο ζην βαζκφ), δείρλεη φηη ε θπβέξλεζε 

απνδεηθλχεηαη ζνβαξή σο πξνο απηή ηε δέζκεπζε. Ωζηφζν, ε Κίλα δείρλεη κηα 

πησηηθή ηάζε ηνπ δείθηε ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο». Καη επηπιένλ 

αλαθέξεη: «πφζν απνηειεζκαηηθή κπνξεί λα είλαη ε αλσηέξσ πξνζέγγηζε  

φηαλ δελ ππάξρεη δηαθάλεηα θαη ππεχζπλε θπβέξλεζε, θαζψο θαη ε ειεπζεξία 
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ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ;» Οη πξφζθαηεο 

δηψμεηο ζηελ Κίλα σο έλα κεγάιν βαζκφ ζεσξνχληαη σο πξνζπάζεηα πάηαμεο 

ησλ πνιηηηθψλ αληηπάισλ ηνπ θαζεζηψηνο, ζε αληίζεζε κε ηηο δεζκεχζεηο ηεο 

θπβέξλεζεο γηα πξαγκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο.35 

3.3 Ο Γείθηεο Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο ηεο Ρσζίαο 

 ην πξνεγνχκελν ηκήκα παξαζέζακε θαη αλαιχζακε ηα ζηνηρεία ηνπ  

Γείθηε ηεο Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο ησλ ρσξψλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο ζε 

ζρέζε κε ηελ Δπξσπατθέο ρψξεο ησλ 28, ηελ Κίλα θαη ηηο ΗΠΑ. ε απηφ ην 

ηκήκα ζα αλαιχζνπκε ηελ πνξεία ηεο Ρσζίαο θαη ηελ θαηάηαμή ηεο θαηά ηελ 

πεξίνδν 2001-2011 θαη 2012-2014.  

 Όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (ζει 32) απφ ην 2001 έσο ην 

2011 ε θαηάηαμε ηεο Ρσζίαο θπκάλζεθε απφ ηελ 71ε ζέζε έσο ηελ 154ε.Σελ 

θαιχηεξε επίδνζε ηελ θαηέγξαςε ην 2002 πνπ θαηέιαβε ηελ 71ε ζέζε κε 

βαζκνινγία 2,7 θαη ηελ ρεηξφηεξε επίδνζε ηελ θαηέγξαςε ην 2010 πνπ 

θαηέιαβε ηελ 154ε ζέζε κε βαζκνινγία 2,1. Πξέπεη λα επίζεο λα αλαθεξζεί 

φηη θαηά ηελ πεξίνδν 2001-2011 ν αξηζκφο ησλ αμηνινγνχκελσλ ρσξψλ δελ 

ήηαλ πάληνηε ν ίδηνο. Γηα παξάδεηγκα ην έηνο 2000, νη αμηνινγνχκελεο ρψξεο 

ήηαλ 91 ελψ ην 2011 ήηαλ 183, δειαδή ζρεδφλ δηπιάζηεο. Δπνκέλσο ηα 

ζηνηρεία ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν αζθαιή εάλ ν αξηζκφο ησλ αμηνινγνχκελσλ 

ρσξψλ ήηαλ ν ίδηνο. Ωζηφζν απφ ηελ παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη, φηη 

θαηά ηελ πεξίνδν 2001-2011 ε Ρσζία δελ είρε πεηχρεη αμηφινγε βαζκνινγία 

θαη δελ κπφξεζε λα βειηηψζεη αηζζεηά  ηελ αληίιεςε γηα ηελ δηαθζνξά 

θαζφζνλ παξέκελε ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα.  

 Αλ θαη  δελ είλαη εθηθηή ε ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο πεξηφδνπ 2001-2011 θαη 

2012-14 φπσο πξναλαθέξζεθε, φκσο ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγνπκε 

θαη απφ ηε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηελ πεξίνδν 2012-14 ε θαηάηαμε ηεο Ρσζίαο θπκάλζεθε 

απφ ηελ 127ε ζέζε έσο ηελ 136ε, κε θαιχηεξε επίδνζε ην 2013 πνπ θαηέιαβε 

ηελ 127ε ζέζε κε βαζκνινγία 28.  
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Πίνακας 3: Γείκτης Αντίληψης Γιαυθοράς Ρωσίας (2001-2014) 

 Πηγή: Transparency International: Corruption Perceptions Index 

 πγθξηηηθά δε κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 28 θαη ησλ ΗΠΑ είλαη 

θαλεξφ φηη ππνιείπεηαη θαηά πνιχ θαη απφ ηνπο δχν ελψ βξίζθεηαη θαηά 36 

ζέζεηο πίζσ θαη απφ ηελ Κίλα. 

 Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε Ρσζία 

αληηκεησπίδεη δηαρξνληθά ζνβαξά πξνβιήκαηα κε ηελ δηαθζνξά θαη γηα ηα 

νπνία φπσο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Γείθηε, νη πνιηηηθέο πνπ 

εθάξκνζε δελ κπφξεζαλ λα επηθέξνπλ θάπνην ζνβαξφ ζεηηθφ απνηέιεζκα 

θαζφζνλ νη Κπβεξλήζεηο ηεο ρψξαο δελ έδεηρλαλ αλάινγε απνθαζηζηηθφηεηα 

ζηελ ιήςε δξαζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ κείσζε ηνπ επίπεδνπ ηεο δηαθζνξάο. 

 Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη φηη κεηά ηελ αλαθάιπςε 

πξνθαλψλ παξαβάζεσλ  ησλ θαλφλσλ δεκνζηνπνίεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ην 2010 , ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα ηεο Ρσζίαο  θάιεζε ηελ θπβέξλεζε 

λα παηάμεη ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη παξαιείπνπλ λα 

αλαθέξνπλ ζσζηά ην εηζφδεκα θαη ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία. 

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Οξγαληζκνχ , έλαο αξηζκφο ησλ 

εθιεγκέλσλ κειψλ ηεο Γνχκαο δελ γλσζηνπνίεζε ηηο απαηηνχκελεο εηήζηεο 

ΓΔΙΚΣΗ ΓΙΑΦΘΟΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

2001 2,3 79 

2002 2,7 71 

2003 2,7 86 

2004 2,8 90 

2005 2,4 126 

2006 2,5 121 

2007 2,3 143 

2008 2,1 147 

2009 2,2 146 

2010 2,1 154 

2011 2,4 143 

ΜΔΟ ΟΡΟ 2,4 118,7 

2012 28 133 

2013 28 127 

2014 27 136 
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θνξνινγηθέο δειψζεηο  θαη θάπνηα αξρεία πνπ πεξηέρνληαη έρνπλ απνθιίζεηο 

φπσο θελά κεηαμχ ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ36
 . 

 Η δηαθζνξά, είλαη έλα ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηε Ρσζία, θαη ε «κηθξή» δηαθζνξά είλαη έλα ζχλεζεο 

γεγνλφο. Σν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πάζρεη απφ ηελ αληηθαηηθή εθαξκνγή 

ησλ λφκσλ θαη ηελ έιιεηςε δηαθάλεηαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Ο ηνκέαο ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ είλαη δηαβφεηνο γηα ηε δηαθζνξά θαη κε απάηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θπβέξλεζε νη νπνίεο θνζηίδνπλ ζηα θξαηηθά ηακεία 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θάζε ρξφλν. Σν αδχλακν θαη αλαπνηειεζκαηηθφ 

ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Ρσζίαο παξακέλεη ε αρίιιεηνο πηέξλα ηεο θαη απαηηείηαη 

κηα ζεκαληηθή αλακφξθσζε γηα ηελ εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο 

επλνηνθξαηίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ αλεμαξηεζία ηεο 

δηθαζηηθήο εμνπζίαο. Η αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Ρσζίαο απμάλεη ζεκαληηθά 

ην θφζηνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηνλ αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά. Οη εηαηξείεο αληηκεησπίδνπλ ηεξάζηηεο 

πξνθιήζεηο, φηαλ αζρνινχληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο αδεηψλ, αλ θαη 

πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο αιιαγέο έρνπλ κεηψζεη ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηηο 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.37 

 Ο Ρψζνο πξφεδξνο Βιαληηκίξ Πνχηηλ έρεη ζέζεη σο ζηφρν ηελ άλνδν 

ηεο ρψξαο ηνπ ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη επνκέλσο ηελ 

βειηίσζε ηεο επίδνζεο ζε φηη αθνξά ηνλ δείθηε Γηεπθφιπλζεο 

Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο (Easy of Doing Bussiness, EDB)38, κε 

ζθνπφ έσο ην 2018 ε Ρσζία ζηνλ ππφςε δείθηε λα βξίζθεηαη ζηελ 20ε ζέζε 

ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε.39 Γηα ηελ παξαπάλσ επηδίσμε θαίλεηαη φηη ε 

Ρσζηθή νηθνλνκία θηλείηαη πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε θάηη ην νπνίν θαίλεηαη 
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asia/russia/snapshot.aspx  

38 Ο δείθηεο EDB ,επηθεληξψλεηαη ζηηο εγρψξηεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ), νη νπνίεο απνηεινχλ 

ηελ αηκνκεραλή ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο νηθνλνκίεο 
ζηνλ θφζκν. Ο δείθηεο εμεηάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ απιφηεηα ηνπ 
φινπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ΜΜΔ ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπο. 
Πεξηζζφηεξεοπιεξνθνξίεο:http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Docume
nts/Annual-Reports/English/DB15-Full-Report.pdf  

39
 http://www.rt.com/business/200383-russia-doing-business-ranking/   
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θαη απφ ηελ εηήζηα αλαθνξά ηνπ Γείθηε EDB γηα ην έηνο 2015. Πην αλαιπηηθά, 

ν δείθηεο άξρηζε λα αλαθάκπηεη θαηαιακβάλνληαο ε Ρσζία ην 2015 ηελ         

62ε /189 , παξνπζηάδνληαο κηα εληππσζηαθή άλνδν 35 ζέζεσλ ζε ζρέζε κε 

ην πξνεγνχκελν έηνο , (92/189). Η αηηία ηεο αλφδνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

βειηίσζε ζε 2 ππιψλεο ηνπ ππφςε δείθηε: ζηνλ ππιψλα Έλαξμε Δπηρείξεζεο 

θαη ζηνλ ππιψλα Μεηεγγξαθή ηεο Ιδηνθηεζίαο.  

 ηνλ πξψην ππιψλα ( Έλαξμε επηρείξεζεο), θαηέζηεζε γξεγνξφηεξε 

ηελ δηαδηθαζία έλαξμεο κηαο επηρείξεζεο , εμαιείθνληαο ηελ απαίηεζε γηα 

θαηάζεζε ηνπ θεθαιαίνπ κηαο επηρείξεζεο πξηλ ηελ εγγξαθή απηήο θαζψο 

επίζεο θαη ηεο απαίηεζεο λα εηδνπνηνχληαη νη εθνξηαθέο αξρέο ηεο ρψξαο γηα 

ην άλνηγκα ελφο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

άλνδν , ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ηνπ ππιψλα απφ ηελ 88ε ζέζε ζηελ 34ε  

αλάκεζα ζε 189 θξάηε. 

 ηνλ άιιν ππιψλα ( Μεηεγγξαθή ηδηνθηεζίαο), θαηέζηεζε ηελ 

δηαδηθαζία επθνιφηεξε εμαιείθνληαο ηελ απαίηεζε γηα  ζχληαμε 

ζπκβνιαηνγξαθηθψλ πξάμεσλ θαη εηζάγνληαο απζηεξφηεξα /ζηελφηεξα 

ρξνληθά φξηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηεγγξαθήο ηεο ηδηνθηεζίαο.  ε απηή 

ηελ πεξίπησζε ε κεηαβνιή ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε , ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο, ήηαλ ζρεηηθά κηθξή , απφ 17ε  ζηε 12ε  ζέζε, σζηφζν 

ζπληέιεζε απνθαζηζηηθά ζηελ βειηίσζε ηνπ δείθηε EDB ηεο Ρσζίαο.   

 Σα παξαπάλσ ζηνηρεία, έρνπλ εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ αλ ζπλδπαζζνχλ 

κε ηα δχν παξαθάησ γεγνλφηα:  

 α. Με ηνλ  νηθνλνκηθφ απνθιεηζκφ ηεο Ρσζίαο40
 απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο ΗΠΑ. Ο απφερνο ησλ ζπγθξνχζεσλ ηεο 

Οπθξαλίαο, φπσο θαη νη θπξψζεηο , θαζψο επίζεο θαη ε ππνηίκεζε ηνπ 

ξνπβιίνπ, γεγνλφο ην νπνίν ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ζπλερηδφκελεο πηψζεο ηεο 

ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο θαζφζνλ ε παξαπάλσ θαηάζηαζε δεκηνπξγεί 

έλα αίζζεκα αλαζθάιεηαο αθελφο ζηνπο πνιίηεο ηεο Ρσζίαο θαη αθεηέξνπ 
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ζηνπο μέλνπο θαη εγρψξηνπο επελδπηέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ δεκηνπξγία 

λέσλ επηρεηξήζεσλ.  

 β. Με ηελ ρακειή βαζκνινγία πνπ έρεη ε ρψξα ζηνλ Γείθηε 

Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3, κηα αηζζεηή 

βειηίσζε ηνπ δείθηε ηεο Γηαθζνξάο είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζα βειηηψζεη ηελ 

επίδνζε ηεο ρψξαο φρη κφλν ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε αιιά θαη ζηνλ Γείθηε 

Γηεπθφιπλζεο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θαζφζνλ εθηηκάηαη φηη ζα 

δεκηνπξγήζεη επλντθφηεξεο ζπλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ 

επηρεηξήζεσλ.  

 Καηά ηελ δεθαεηία ηνπ 2000 αλαιακβάλνληαο ν Βιαληηκίξ Πνχηηλ ηελ 

εμνπζία ηεο Ρσζίαο, ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο επαλέθακςε κεηά απφ καθξχ 

ρξνληθφ δηάζηεκα, έρνληαο σο αηρκή ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή θαη ην κεγάιν 

πινχην ζε θπζηθά θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Ο Ρψζνο 

Πξφεδξνο έρνληαο σο φπιν ζηελ εμσηεξηθή ηνπ πνιηηηθή, ηελ ελεξγεηαθή 

εμάξηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε θπζηθφ αέξην θαη πεηξέιαην απφ ηελ 

Ρσζία, επηρεηξεί λα πεξηνξίζεη ηελ επηξξνή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε 

δηεζλή ζθαθηέξα  θαη κέζσ απηήο ησλ ΗΠΑ.  

 Ωζηφζν, ε παξαπάλσ πνιηηηθή θαίλεηαη φηη πεξηνξίζζεθε κφλν ζηελ 

εμαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ θπζηθψλ θνηηαζκάησλ, κε δίλνληαο αλάινγε 

πξνζνρή ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηελ ρψξα ηνπ αιιά θαη ζηελ 

αλάπηπμε θαη άιισλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ γεσξγία. Απηφ άιισζηε αλαθέξεη θαη ν ΟΟΑ ζηελ εηήζηα 

έθζεζή γηα ηε Ρσζία ην 201441 ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη ε 

κεγάιε εμάξηεζε ηεο Ρσζηθήο Οηθνλνκίαο απφ ηε εμαγσγή ησλ θπζηθψλ 

θνηηαζκάησλ. Δπηπξφζζεηα, ε πνιηηηθή ηνπ Ρψζνπ Πξνέδξνπ φπσο 

καξηπξνχλ θαη νη αλαθνξέο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Γηαθάλεηαο, δελ 

θαηάθεξε λα πεξηνξίζεη ηελ δηαθζνξά ζηελ ρψξα ηνπ. 
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3.4 Η αληίιεςε ηεο Γηαθζνξάο αλά ζεζκό ζηηο ρώξεο ηεο Μαύξεο 

Θάιαζζαο 

 Γλσξίδνληαο  ηε ζεκαζία θαη ην ζθνπφ ηνπ Παγθφζκηνπ Βαξφκεηξνπ 

ηεο Γηαθζνξάο, ζε απηφ ην ηκήκα, ζα παξνπζηάζνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ ππφςε 

δείθηε πνπ αθνξνχλ ζηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο γηα ηελ αληίιεςε ηεο 

δηαθζνξάο αλά ζεζκφ, γηα έηνο 2013. Δπηπξφζζεηα, ζα ζπγθξηζεί ε πεξηνρή 

ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 28, θαη ηηο ΗΠΑ. Θα 

πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο δελ αμηνινγήζεθε ε 

Κίλα.  

 ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη επηδφζεηο ησλ ρσξψλ ηεο 

Μαχξεο Θάιαζζαο, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 28, ησλ ΗΠΑ γηα ην 2013. 

Πίνακας 4: Η Αντίληψη της Γιαυθοράς ανά θεσμό για τις χώρες της 

Μαύρης Θάλασσας ,ΔΔ 28 και ΗΠΑ  για το έτος 2013 

  

Πνιηηη
θά 
Κόκκ
αηα 

Βνπιή 
/ 

Ννκνζεη
ηθό 

ώκα 

Έλνπ
ιεο 

Γπλά
κεηο 

ΜΚΟ ΜΜΔ Θξεζθε
πηηθέο 

Οκάδεο 

Ιδησηηθόο 
Σνκέαο 

Δθπαη
δεπηηθ

ό 
ύζηε

κα 

Γηθαζηη
θό 

ώκα 

Γεκό
ζηα 
Τγεία 

Αζηπλ
νκία 

Γεκόζη
νη 

Λεηηνπξ
γνί 

Μέζνο 
Όξνο 

Αξκελία 3,7 3,7 3,2 2,8 3 2,9 3,5 3,7 4 4 3,9 4 3,53 

Αδεξκπαηηδ
άλ 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,3 2,8 2,8 3,1 3,1 2,9 2,8 2,69 

Βνπιγαξία 4,2 4 2,9 3,2 3,5 3,5 3,8 3,4 4,4 4,2 3,9 3,9 3,74 

Γεσξγία  4 3,8 2,6 2,8 3,4 2,8 3,5 3,5 4 3,8 3,5 3,9 3,47 

Διιάδα  4,6 4,3 2,9 3,1 4,4 3,4 3,8 3,3 3,9 4,1 3,6 3,9 3,78 

Μνιδαβία 4,1 4,2 3,2 2,9 3 2,3 3,6 3,7 4,3 4 4,2 3,9 3,62 

Ρνπκαλία 4,2 4 2,5 2,7 3,1 2,5 3,5 2,9 3,7 3,6 3,5 3,4 3,30 

Ρσζία 4,2 4,3 4 3,3 3,7 3,1 3,6 4 4,4 4,1 4,5 4,6 3,98 

Σνπξθία 3,9 3,5 2,7 2,9 3,6 3,1 3,4 3,2 3,1 3,2 3 3,2 3,23 

Οπθξαλία 4,1 4,2 3,5 3,2 3,4 3 3,9 4 4,5 4,2 4,4 4,3 3,89 

ΜέζνοΌξνο  4 3,9 3 2,9 3,4 2,9 3,5 3,5 3,9 3,8 3,7 3,8 3,53 

Μ.Ο EΔ-28  4,0 3,7 2,7 2,7 3,3 2,9 3,5 2,8 3,3 3,2 3,2     3,5 3,23 

ΠΑΓΚ. Μ.Ο  3,8 3,6 2,8 2,7 3,1 2,6 3,3 3,1 3,6 3,2 3,7     3,6 3,25 

ΗΠΑ 4,1 3,7 2,9 3,0 3,7 3,1 3,6 3,1 3,3 3,3 3,3    3,6 3,39 

Πηγή: Transparency International: GLOBAL CORRUPTION BAROMETER42 
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 Σα αλσηέξσ ζηνηρεία πξνέξρνληαη θαη απφ ηηο παξαδφζεηο ηνπ θαζεγεηή νηθνλνκηθψλ 

ηνπ ΠΑΜΑΚ θ. Υάξξπ Παπαπαλάγνπ ζηνπο ζπνπδαζηέο ηεο 12
εο

 Δ ηεο ΑΓΙΠΟ, θαηά ην 
αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015. 

ΚΑΛΤΣΔΡΗ ΔΠΙΓΟΗ ΥΔΙΡΟΣΔΡΗ ΔΠΙΓΟΗ 
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 Πξηλ αλαιχζνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ αλσηέξσ πίλαθα θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

αλαθεξζνχκε πξψηα ζε κηα γεληθφηεξε αλαθνξά γηα ηα επίπεδα δηαθζνξάο 

ησλ ζεζκψλ παγθνζκίσο. Όπσο αλαθέξζεθε, ε αλαθνξά ηνπ Γείθηε εμεηάδεη 

ην πψο ε δηαθζνξά παξνπζηάδεηαη ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ ζε φιν ηνλ 

θφζκν πεξηγξάθνληαο ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηε δηαθζνξά ζηα θχξηα ζεζκηθά 

φξγαλα ζηηο ρψξεο ηνπο. Οη απφςεηο ησλ αλζξψπσλ γηα ηε δηαθζνξά είλαη 

ρεηξφηεξεο ζηε Ληβεξία θαη ζηε Μνγγνιία κε βαζκνινγία 4,8 . ηε Γαλία , ηε 

Φηλιαλδία , ηελ Ρνπάληα , ην νπδάλ θαη ηελ Διβεηία , ηα απνηειέζκαηα ήηαλ 

ηα πην αηζηφδνμα θαη νη πνιίηεο  ζεσξνχλ ηε δηαθζνξά σο έλα θάπσο ιηγφηεξν 

ζνβαξφ πξφβιεκα . 

 χκθσλα κε ην Παγθφζκην Βαξφκεηξν Γηαθζνξάο, ην 53 ηνηο εθαηφ 

ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχνπλ φηη ε δηαθζνξά έρεη απμεζεί ή απμεζεί πνιχ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ . Δίθνζη ελλέα ηνηο εθαηφ ησλ αλζξψπσλ 

λνκίδνπλ φηη έρεη κείλεη ην ίδην θαη κφιηο ην 18 ηνηο εθαηφ πηζηεχεη φηη έρεη 

κεησζεί. ε φηη αθνξά ηελ δσξνδνθία ζρεδφλ δχν ζηνπο 3 εξσηεζέληεο 

ζεσξνχλ φηη νη πξνζσπηθέο επαθέο θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο βνεζνχλ 

ζην λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλαιιαγή ηνπο κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Η 

δσξνδνθία είλαη ζπρλά ε πην άκεζε εκπεηξία ηεο δηαθζνξάο γηα έλα άηνκν θαη 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο , ε δσξνδνθία θαη ε άξλεζε πιεξσκήο έρνπλ άκεζεο  

ζπλέπεηεο γηα ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη. Η δσξνδνθία κεηαμχ ησλ πνιηηψλ 

θαη ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζπρλά απνθαιείηαη «κηθξή δσξνδνθία». 

Ωζηφζν, ελψ ν φξνο ππνλνεί φηη απηφ είλαη έλα ακειεηέν ή κηθξφ πξφβιεκα 

δηαθζνξάο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε θαηάζηαζε είλαη δηαθνξεηηθή. Σα 

θαζεκεξηλά θαηλφκελα δσξνδνθίαο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ επαθή κεηαμχ ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ θνξέσλ παξνρήο δεκφζηαο ππεξεζίαο, δελ έρνπλ κφλν 

ρξεκαηηθφ θφζηνο γηα ηνπο πνιίηεο νη  νπνίνη ηα θαηαβάιινπλ αδηθαηνιφγεηα, 

αιιά έρεη επίζεο κεξνιεπηηθά απνηειέζκαηα ζηελ παξνρή θαη ζηελ δηνίθεζε 

ησλ ππεξεζηψλ.  

 Η δσξνδνθία δεκηνπξγεί αθελφο έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη πνιίηεο 

θαηαθεχγνπλ ζε αζέκηηεο πξαθηηθέο γηα ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ή ηελ 

επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη αθεηέξνπ νη αξκφδηνη 
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ππάιιεινη ησλ ππεξεζηψλ επηδηψθνπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηε ζέζε ηνπο γηα λα 

απνθνκίζνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα. 

 Δλψ ν κέζνο φξνο σο πνζνζηφ ηεο δσξνδνθίαο ζε φιν ηνλ θφζκν 

αλέξρεηαη ζην  27 ηνηο εθαηφ θαη είλαη αξθεηά πςειφο ψζηε λα πξνθαιέζεη 

ζπλαγεξκφ, απηφ είλαη κφλν ε θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ γηα ηελ θαηαλφεζε ην 

κέγεζνο θαη ηελ έθηαζε ηεο δσξνδνθίαο πνπ επεξεάδεη ηνπο αλζξψπνπο. ε 

πεξηπηψζεηο πνπ εηδηθέο έξεπλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε πνιίηεο ηεο ρψξαο 

θαη επέηξεςαλ ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο δσξνδνθίαο, απνθάιπςαλ φηη ε 

δσξνδνθία δελ είλαη θαζφινπ «κηθξή». ηελ Διιάδα γηα παξάδεηγκα, ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο κε ην νπνίν επηβαξχλνληαη ηα λνηθνθπξηά, ππνινγίδεηαη φηη 

αλέξρεηαη ζε 420 επξψ γηα ην έηνο 2012.43 

 Γηα ην έηνο 2013, ζε 51 ρψξεο απφ ηηο 107 επηθξαηεί ε αληίιεςε φηη ηα 

πνιηηηθά θφκκαηα είλαη ν πην δηεθζαξκέλνο ζεζκφο. ε 7 ρψξεο ζεσξείηαη ε 

Βνπιή/Ννκνζεηηθφ ψκα, ελψ ζε θακία ρψξα δελ ζεσξείηαη φηη νη Έλνπιεο 

Γπλάκεηο, νη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο θαη ην Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα φηη 

έρνπλ επεξεαζζεί πεξηζζφηεξν  απφ ηελ δηαθζνξά. Δπίζεο ζε ηέζζεξηο 

ρψξεο ζεσξείηαη φηη ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο έρνπλ επεξεαζζεί 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ δηαθζνξά, ελψ κφλν ζε ηξείο ρψξεο  ζεσξείηαη φηη νη 

Θξεζθεπηηθέο Οκάδεο θαη ν Ιδησηηθφο Σνκέαο είλαη νη πην δηεθζαξκέλνη. ε 

κεγάιν αξηζκφ ρσξψλ, είθνζη ζπγθεθξηκέλα, ζεσξείηαη φηη ην Γηθαζηηθφ ψκα 

έρεη επεξεαζζεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ δηαθζνξά ελψ εμίζνπ ζε κεγάιν 

αξηζκφο ρσξψλ επηθξαηεί ε αληίιεςε (36/107) φηη ε Αζηπλνκία είλαη ν ζεζκφο 

πνπ έρεη επεξεαζζεί πεξηζζφηεξν απφ ηε δηαθζνξά. ε φηη αθνξά ηελ Τγεία, 

ζε έμη ρψξεο ζεσξείηαη φηη έρεη επεξεαζζεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ δηαθζνξά 

θαη ηέινο ζε 7 ρψξεο ζεσξείηαη φηη ν ζεζκφο ησλ  δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ έρνπλ 

επεξεαζζεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ δηαθζνξά .44
 Απφ ηα παξαπάλσ εμάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη ζρεδφλ ζην 50% ησλ ρσξψλ εθηηκάηαη φηη ηα πνιηηηθά 

θφκκαηα είλαη πεξηζζφηεξν δηεθζαξκέλα ελψ ζηε δεχηεξε ζέζε αθνινπζεί ε 

Αζηπλνκία κε 33% θαη ζηελ ηξίηε ην Γηθαζηηθφ ψκα. Σα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα δελ είλαη θαζφινπ ελζαξξπληηθά αλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη ηα 

                                                           
43

 http://www.transparency.org/gcb2013/report  

44
 http://www.transparency.org/gcb2013/results  

http://www.transparency.org/gcb2013/report
http://www.transparency.org/gcb2013/results
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πνιηηηθά θφκκαηα είλαη ν θαηεμνρήλ ζεζκφο ν νπνίνο δηακνξθψλεη ηηο 

πνιηηηθέο θαη ηαπηφρξνλα πξνζηαηεχεη ηελ δηαθάλεηα θαη ηελ αμηνθξαηία ζε κηα 

ρψξα, ελψ ε Αζηπλνκία θαη ην Γηθαζηηθφ ψκα κε ηε ζεηξά ηνπο δηαζθαιίδνπλ 

ηελ λνκηκφηεηα θαη ηελ ηάμε ζηελ ρψξα απηή εληνπίδνληαο θαη ηηκσξψληαο 

παξαδεηγκαηηθά  ηηο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο.  

 ε φηη αθνξά ηηο ρψξεο ηηο Μαχξεο Θάιαζζαο, κηα πξψηε δηαπίζησζε 

είλαη φηη ηα αθελφο ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ δηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ θαη αθεηέξνπ εληνπίδνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη ζηελ 

βαζκνινγία θαη κεηαμχ ησλ ζεζκψλ κηαο ρψξαο. Δπφκελε δηαπίζησζε είλαη 

φηη ην Αδεξκπατηδάλ ζε φινπο ηνπο ζεζκνχο θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε σο ε 

ιηγφηεξν δηεθζαξκέλε ρψξα, κε κέζν φξν βαζκνινγίαο 2,69. Σέινο ην ηξίην 

ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη νη θαηαγεγξακκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ 

βαζκνινγία κεηαμχ ησλ ζεζκψλ κηαο ρψξαο απνηεινχλ  κηα ζνβαξή έλδεημε 

ζηνπο θπβεξλψληεο ζε κηα ρψξα γηα λα εζηηάζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζεζκνχο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 

Αλαιπηηθφηεξα ε θαηάηαμε ησλ ρσξψλ αλά ζεζκφ έρεη φπσο παξαθάησ: 

 α. Πνιηηηθά Κόκκαηα : Όπσο ήδε πξναλαθέξζεθε ζε 51 ρψξεο 

παγθνζκίσο απφ ηηο 107 (κέζνο φξνο παγθνζκίσο 3,8), νη πνιίηεο αλέθεξαλ 

φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ζεζκφο έρεη επεξεαζζεί πεξηζζφηεξν απφ ηε δηαθζνξά. 

ηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, πξψηε ρψξα σο ε ιηγφηεξν δηεθζαξκέλε 

ζηνλ ππφςε ζεζκφ, θαηαηάζζεηαη ην Αδεξκπατηδάλ κε βαζκνινγία 2,5, 

δεχηεξε ε Αξκελία κε βαζκνινγία 3,7, ηξίηε θαηαηάζζεηαη ε Σνπξθία κε 3,9 

θαη  ηέηαξηε ε Γεσξγία κε βαζκνινγία 4. ηε πέκπηε ζέζε κε βαζκνινγία 4,1  

εκθαλίδνληαη 2 ρψξεο, ε Μνιδαβία θαη ε Οπθξαλία, ελψ ζηελ έθηε ζέζε κε 

βαζκνινγία 4,2 θαηαηάζζνληαη 3 ρψξεο ε Ρσζία, ε Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία 

θαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε βξίζθεηαη ε Διιάδα κε βαζκνινγία 4,6. Με βάζε ηηο 

αλσηέξσ βαζκνινγίεο, ην ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη είλαη φηη επηά ζηηο δέθα 

ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο δειαδή πνζνζηφ 70%, ε δηαθζνξά ζην ππφςε 

ζεζκφ ζπγθεληξψλεη βαζκνινγία απφ 4 θαη άλσ, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη νη 

πνιίηεο ζε απηέο ηηο ρψξεο αθελφο δελ έρνπλ ζρεδφλ θακία εκπηζηνζχλε ζηα 

Πνιηηηθά ηνπο Κφκκαηα. ε φηη αθνξά ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 28 ε 

βαζκνινγία ηνπ κέζνπ φξνπ γηα ηνλ ππφςε ζεζκφ  είλαη 4 θαη ησλ ΗΠΑ είλαη 
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4,1. Δπνκέλσο, δχν ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαηαηάζζνληαη πάλσ απφ 

ηνλ παγθφζκην κέζν φξν, ελψ ε βαζκνινγία ζε ηξείο ρψξεο είλαη  πάλσ απφ 

ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 28 θαη ησλ ΗΠΑ.  

 β. Βνπιή/ λνκνζεηηθό ζώκα: ε παγθφζκηα θιίκαθα (κέζνο φξνο 

παγθνζκίσο 3,6), ζε 7 κφλν ρψξεο ζεσξείηαη ε Βνπιή/Ννκνζεηηθφ ψκα φηη 

έρεη επεξεαζζεί πεξηζζφηεξν απφ ηε δηαθζνξά. ηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο, πξψηε ρψξα σο ε ιηγφηεξν δηεθζαξκέλε ζηνλ ππφςε ζεζκφ,  

θαηαηάζζεηαη ην Αδεξκπατηδάλ κε βαζκνινγία 2,5, δεχηεξε έξρεηαη ε Σνπξθία 

κε βαζκνινγία 3,5, ηξίηε θαηαηάζζεηαη ε Αξκελία κε 3,7 θαη  ηέηαξηε ε 

Γεσξγία κε βαζκνινγία 3,8. ηε πέκπηε ζέζε κε βαζκνινγία 4 εκθαλίδνληαη 

2 ρψξεο, ε Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία, ελψ ζηελ έθηε ζέζε κε βαζκνινγία 4,2 

θαηαηάζζνληαη 2 ρψξεο ε Μνιδαβία θαη ε Οπθξαλία θαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε 

βξίζθεηαη ε Διιάδα κε  ηε Ρσζία κε βαζκνινγία 4,3. Η Δπξσπατθή Έλσζε 

ησλ 28 θαη ησλ ΗΠΑ βαζκνινγνχληαη κε 3,7 γηα ηνλ ππφςε ζεζκφ. 

Δπνκέλσο, δχν ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαηαηάζζνληαη πάλσ απφ ηνλ 

παγθφζκην κέζν φξν θαη  απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 28 

θαη ησλ ΗΠΑ. 

 γ.  Έλνπιεο Γπλάκεηο: ε παγθφζκηα θιίκαθα (κέζνο φξνο 

παγθνζκίσο 2,8), ζε θακία ρψξα δελ ζεσξείηαη ν ζπγθεθξηκέλνο ζεζκφο φηη 

έρεη επεξεαζζεί πεξηζζφηεξν απφ ηε δηαθζνξά. ηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο, ζηελ πξψηε ζέζε θαηαηάζζεηαη ην Αδεξκπατηδάλ θαη ε Ρνπκαλία 

κε βαζκνινγία 2,5, δεχηεξε έξρεηαη ε Γεσξγία κε βαζκνινγία 2,6, ηξίηε 

θαηαηάζζεηαη ε Σνπξθία κε 2,7 θαη  ηέηαξηε ε Διιάδα θαη ε Βνπιγαξία κε 

βαζκνινγία 2,9. ηε πέκπηε ζέζε κε βαζκνινγία 3,2 εκθαλίδνληαη 2 ρψξεο, ε 

Αξκελία θαη ε Μνιδαβία, ελψ ζηελ έθηε ζέζε κε βαζκνινγία 3,5 θαηαηάζζεηαη 

ε Οπθξαλία θαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε βξίζθεηαη ε Ρσζία κε βαζκνινγία 4. Η 

Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 28 θαη ησλ ΗΠΑ βαζκνινγνχληαη κε 2,7 θαη 2,9 γηα 

ηνλ ππφςε ζεζκφ αληίζηνηρα. Δπνκέλσο, ηέζζεξηο ρψξεο ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο θαηαηάζζνληαη πάλσ απφ ηνλ παγθφζκην κέζν φξν θαη απφ ηνλ 

κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 28 θαη ησλ ΗΠΑ. 

 δ. Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο: Όπσο θαη ν πξνεγνχκελνο 

ζεζκφο ζε παγθφζκηα θιίκαθα (κέζνο φξνο παγθνζκίσο 2,7), ζε θακία ρψξα 
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δελ ζεσξείηαη ν ζπγθεθξηκέλνο ζεζκφο φηη έρεη επεξεαζζεί πεξηζζφηεξν απφ 

ηε δηαθζνξά. ηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, ζηελ πξψηε ζέζε 

θαηαηάζζεηαη ην Αδεξκπατηδάλ κε βαζκνινγία 2,5, δεχηεξε έξρεηαη ε 

Ρνπκαλία κε βαζκνινγία 2,7, ζηελ ηξίηε ζέζε θαηαηάζζνληαη ε Αξκελία θαη ε 

Γεσξγία κε 2,8 θαη  ηέηαξηε ε Μνιδαβία θαη ε Σνπξθία κε βαζκνινγία 2,9. ηε 

πέκπηε ζέζε κε βαζκνινγία 3,1 θαηαηάζζεηαη ε Διιάδα, ελψ ζηελ έθηε ζέζε 

κε βαζκνινγία 3,2 θαηαηάζζνληαη ε Βνπιγαξία θαη ε Οπθξαλία θαη ζηελ 

ηειεπηαία ζέζε βξίζθεηαη ε Ρσζία κε βαζκνινγία 3,3. Η Δπξσπατθή Έλσζε 

ησλ 28 θαη ησλ ΗΠΑ βαζκνινγνχληαη κε 2,7 θαη 3 γηα ηνλ ππφςε ζεζκφ 

αληίζηνηρα. Γηα ηνλ ππφςε ζεζκφ ινηπφλ , κία ρψξα ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο 

θαηαηάζζεηαη πάλσ απφ ηνλ παγθφζκην κέζν φξν θαη απφ ηνλ κέζν φξν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 28 θαη έμη ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο 

πξνεγνχληαη ησλ ΗΠΑ. 

 ε. Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο: ε παγθφζκηα θιίκαθα (κέζνο 

φξνο παγθνζκίσο 3,1), ζε ηέζζεξηο ρψξεο ζεσξείηαη φηη ηα Μέζα Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο έρνπλ επεξεαζζεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ δηαθζνξά. ηηο ρψξεο 

ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, ζηελ πξψηε ζέζε θαηαηάζζεηαη ην Αδεξκπατηδάλ κε 

βαζκνινγία 2,5, δεχηεξε έξρεηαη ε Αξκελία θαη ε Μνιδαβία κε βαζκνινγία 3, 

ζηελ ηξίηε ζέζε θαηαηάζζνληαη ε Ρνπκαλία κε 3,1 θαη  ηέηαξηε ε Γεσξγία θαη 

ε Οπθξαλία κε βαζκνινγία 3,4. ηε πέκπηε ζέζε κε βαζκνινγία 3,5 

θαηαηάζζεηαη ε Βνπιγαξία, ζηελ έθηε ζέζε κε βαζκνινγία 3,6 θαηαηάζζεηαη ε 

Σνπξθία ζηελ έβδνκε ε Ρσζία  κε βαζκνινγία 3,7 θαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε 

βξίζθεηαη ε Διιάδα κε βαζκνινγία 4,4. Η Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 28 θαη ησλ 

ΗΠΑ βαζκνινγνχληαη κε 3,3 θαη 3,7 γηα ηνλ ππφςε ζεζκφ αληίζηνηρα. Ωο 

επηκέξνπο ζπκπέξαζκα γηα ηνλ  ππφςε ζεζκφ, ηξείο ρψξεο ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο θαηαηάζζνληαη πάλσ απφ ηνλ παγθφζκην κέζν φξν, ηέζζεξηο 

πξνεγνχληαη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 28 θαη επηά  

ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο πξνεγνχληαη ησλ ΗΠΑ. 

 ζη. Θξεζθεπηηθέο Οκάδεο: ε παγθφζκηα θιίκαθα (κέζνο φξνο 

παγθνζκίσο 2,6) ζε ηξείο ρψξεο  ζεσξείηαη φηη νη Θξεζθεπηηθέο Οκάδεο είλαη 

νη πην δηεθζαξκέλεο. ηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, ζηελ πξψηε ζέζε 

θαηαηάζζεηαη ην Αδεξκπατηδάλ κε βαζκνινγία 2,3, δεχηεξε έξρεηαη ε 
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Ρνπκαλία κε βαζκνινγία 2,5, ζηελ ηξίηε ζέζε θαηαηάζζεηαη ε Γεσξγία κε 2,8 

θαη  ηέηαξηε ε Αξκελία κε βαζκνινγία 2,9. ηε πέκπηε ζέζε κε βαζκνινγία 3 

θαηαηάζζεηαη ε Οπθξαλία, ζηελ έθηε ζέζε κε βαζκνινγία 3,1 θαηαηάζζνληαη ε 

Σνπξθία θαη ε Ρσζία ζηελ έβδνκε ε Διιάδα κε βαζκνινγία 3,4 θαη ζηελ 

ηειεπηαία ζέζε βξίζθεηαη ε Βνπιγαξία κε  βαζκνινγία 4,4. Η Δπξσπατθή 

Έλσζε ησλ 28 θαη ησλ ΗΠΑ βαζκνινγνχληαη κε 2,9 θαη 3,1 γηα ηνλ ππφςε 

ζεζκφ αληίζηνηρα. Ωο επηκέξνπο ζπκπέξαζκα γηα ηνλ ππφςε ζεζκφ, δχν  

ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαηαηάζζνληαη πάλσ απφ ηνλ παγθφζκην κέζν 

φξν, ηξείο ρψξεο πξνεγνχληαη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 

28 θαη πέληε ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο πξνεγνχληαη ησλ ΗΠΑ. 

 δ. Οη Δπηρεηξήζεηο/Ιδησηηθόο Σνκέαο: Όπσο θαη ν πξνεγνχκελνο 

ζεζκφο, ζε παγθφζκηα θιίκαθα (κέζνο φξνο παγθνζκίσο 3,3) ζε ηξείο ρψξεο  

ζεσξείηαη φηη ν Ιδησηηθφο Σνκέαο είλαη νη πην δηεθζαξκέλνο. ηηο ρψξεο ηεο 

Μαχξεο Θάιαζζαο, ζηελ πξψηε ζέζε θαηαηάζζεηαη ην Αδεξκπατηδάλ κε 

βαζκνινγία 2,8, δεχηεξε έξρεηαη ε Σνπξθία κε βαζκνινγία 3,4, ζηελ ηξίηε 

ζέζε θαηαηάζζνληαη ε Αξκελία, ε Γεσξγία θαη ε Ρνπκαλία  κε 3,5 θαη  ζηελ 

ηέηαξηε ε Μνιδαβία θαη ε Ρσζία κε βαζκνινγία 3,6. Αθνινπζνχλ ε 

Βνπιγαξία θαη ε Διιάδα κε βαζκνινγία 3,8, θαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε 

βξίζθεηαη ε Οπθξαλία κε  βαζκνινγία 3,9. Η Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 28 θαη 

ησλ ΗΠΑ βαζκνινγνχληαη κε 3,5 θαη 3,6 γηα ηνλ ππφςε ζεζκφ αληίζηνηρα. Ωο 

επηκέξνπο ζπκπέξαζκα γηα ηνλ ππφςε ζεζκφ, κία ρψξα ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο θαηαηάζζεηαη πάλσ απφ ηνλ παγθφζκην κέζν φξν, δχν 

πξνεγνχληαη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 28 θαη πέληε 

ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο πξνεγνχληαη ησλ ΗΠΑ. 

 ε. Δθπαηδεπηηθό ζύζηεκα: Με βάζε ηελ έξεπλα, ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα (κέζνο φξνο παγθνζκίσο 3,1) ζε θακία ρψξα δελ ζεσξείηαη ν 

ζπγθεθξηκέλνο ζεζκφο φηη έρεη επεξεαζζεί πεξηζζφηεξν απφ ηε δηαθζνξά. 

ηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, ζηελ πξψηε ζέζε θαηαηάζζεηαη ην 

Αδεξκπατηδάλ κε βαζκνινγία 2,8, δεχηεξε έξρεηαη ε Ρνπκαλία κε βαζκνινγία 

2,9, ηξίηε θαηαηάζζεηαη ε Σνπξθία κε 3,3 θαη  ηέηαξηε ε Διιάδα κε 

βαζκνινγία 3,4. ηε πέκπηε ζέζε κε βαζκνινγία 3,4 εκθαλίδεηαη ε 

Βνπιγαξία, ελψ ζηελ έθηε ζέζε κε κηθξή δηαθνξά θαηαηάζζεηαη ε Γεσξγία κε 
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βαζκνινγία 3,5. Αθνινπζεί ε Αξκελία θαη ε Μνιδαβία κε βαζκνινγία 3,7 θαη 

ζηελ ηειεπηαία ζέζε βξίζθνληαη ε Ρσζία θαη ε Οπθξαλία κε βαζκνινγία 4. ε 

φηη αθνξά ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 28, ε βαζκνινγία ηνπ κέζνπ φξνπ γηα 

ηνλ ππφςε ζεζκφ είλαη 2,8 θαη ησλ ΗΠΑ είλαη 3,1. Δπνκέλσο, δχν ρψξεο ηεο 

Μαχξεο Θάιαζζαο θαηαηάζζνληαη πάλσ απφ ηνλ παγθφζκην κέζν φξν, ελψ 

ε βαζκνινγία ζε κία ρψξα είλαη πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ησλ 28 θαη δχν ρψξεο πξνεγνχληαη ησλ ΗΠΑ.  

 ζ. Γηθαζηηθό ώκα: Όπσο πξναλαθέξζεθε ην Γηθαζηηθφ ζψκα ζε 

20 ρψξεο παγθνζκίσο (κέζνο φξνο παγθνζκίσο 3,6), ζεσξείηαη φηη έρεη 

επεξεαζζεί πεξηζζφηεξν απφ ηε δηαθζνξά. ε φηη αθνξά ηηο ρψξεο ηεο 

Μαχξεο Θάιαζζαο ζηελ πξψηε ζέζε θαηαηάζζεηαη ην Αδεξκπατηδάλ θαη ε 

Σνπξθία κε βαζκνινγία 3,1, δεχηεξε έξρεηαη ε Ρνπκαλία κε βαζκνινγία 3,7, 

ηξίηε θαηαηάζζεηαη ε Διιάδα κε βαζκνινγία 3,9 θαη ηέηαξηε ε Αξκελία θαη ε 

Γεσξγία κε βαζκνινγία 4. ηε πέκπηε ζέζε κε βαζκνινγία 4,3 εκθαλίδεηαη ε 

Μνιδαβία, ελψ ζηελ έθηε ζέζε κε κηθξή δηαθνξά θαηαηάζζεηαη ε Βνπιγαξία 

θαη ε Ρσζία κε βαζκνινγία 4,4 θαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε βξίζθεηαη ε Οπθξαλία 

κε βαζκνινγία 4,5. Με βάζε ηηο βαζκνινγίεο ην αθφινπζν ζπκπέξαζκα πνπ 

εμάγεηαη είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ θαη παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ: Έμη 

ζηηο δέθα ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο δειαδή πνζνζηφ 60% ε δηαθζνξά 

ζην Γηθαζηηθφ ψκα ζπγθεληξψλεη βαζκνινγία απφ 4 θαη άλσ, ην νπνίν 

ζεκαίλεη φηη νη πνιίηεο ζε απηέο ηηο ρψξεο δελ έρνπλ ζρεδφλ θακία 

εκπηζηνζχλε ζηε Γηθαζηηθή εμνπζίαο. Η έιιεηςε εκπηζηνζχλεο φκσο ζηε 

Γηθαζηηθή Δμνπζία, ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο 

λέσλ επελδχζεσλ ζε απηέο ηηο ρψξεο απφ εγρψξηνπο θαη θπξίσο απφ μέλνπο 

επελδπηέο, θαζφζνλ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ δελ είλαη επλντθφ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ 

επηρεηξήζεσλ45. Η Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 28 θαη ησλ ΗΠΑ βαζκνινγνχληαη 

κε 3,3 γηα ηνλ ππφςε ζεζκφ. Ωο επηκέξνπο ζπκπέξαζκα γηα ηνλ ππφςε 

ζεζκφ, δχν ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαηαηάζζνληαη πάλσ απφ ηνλ 

παγθφζκην κέζν φξν θαη  ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 28 

θαη ησλ ΗΠΑ. 
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 η. Γεκόζηα Τγεία:  ε φηη αθνξά ηελ Τγεία, ζε έμη ρψξεο 

παγθνζκίσο (κέζνο φξνο παγθνζκίσο 3,2), ζεσξείηαη φηη έρεη επεξεαζζεί 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ δηαθζνξά. ηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, ζηελ 

πξψηε ζέζε θαηαηάζζεηαη ην Αδεξκπατηδάλ κε βαζκνινγία 3,1, δεχηεξε 

έξρεηαη ε Σνπξθία κε βαζκνινγία 3,2, ηξίηε θαηαηάζζεηαη ε Ρνπκαλία κε 3,6 

θαη  ηέηαξηε ε Γεσξγία κε βαζκνινγία 3,8. ηε πέκπηε ζέζε κε βαζκνινγία 4 

εκθαλίδεηαη ε Αξκελία θαη ε Μνιδαβία, ελψ ζηελ έθηε ζέζε κε κηθξή δηαθνξά 

θαηαηάζζνληαη ε Διιάδα θαη ε Ρσζία κε βαζκνινγία 4,1. ηελ ηειεπηαία ζέζε 

βξίζθνληαη ε Βνπιγαξία θαη ε Οπθξαλία κε βαζκνινγία 4,2. Η Δπξσπατθή 

Έλσζε ησλ 28 θαη ησλ ΗΠΑ βαζκνινγνχληαη κε 3,2 θαη 3,3 γηα ηνλ ππφςε 

ζεζκφ αληίζηνηρα. Ωο επηκέξνπο ζπκπέξαζκα γηα ηνλ ππφςε ζεζκφ, κία 

ρψξα ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαηαηάζζεηαη πάλσ απφ ηνλ παγθφζκην κέζν 

φξν θαη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 28 θαη δχν 

πξνεγνχληαη ησλ ΗΠΑ. 

 θ. Αζηπλνκία: Ο ζεζκφο ηεο αζηπλνκίαο ζε 36 ρψξεο απφ ηηο 107 

παγθνζκίσο (κέζνο φξνο παγθνζκίσο 3,7),  ζεσξείηαη φηη έρεη επεξεαζζεί 

πεξηζζφηεξν απφ ηε δηαθζνξά. ηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, ζηελ 

πξψηε ζέζε θαηαηάζζεηαη ην Αδεξκπατηδάλ κε βαζκνινγία 2,9, δεχηεξε 

έξρεηαη ε Σνπξθία κε βαζκνινγία 3, ηξίηε θαηαηάζζνληαη ε Γεσξγία θαη ε 

Ρνπκαλία κε 3,5 θαη  ηέηαξηε ε Διιάδα κε βαζκνινγία 3,6. ηε πέκπηε ζέζε 

κε βαζκνινγία 3,9 εκθαλίδεηαη ε Αξκελία θαη ε Βνπιγαξία, ελψ ζηελ έθηε 

ζέζε θαηαηάζζεηαη ε Μνιδαβία κε βαζκνινγία 4,2. Αθνινπζεί ε Οπθξαλία κε 

βαζκνινγία 4,4 θαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε βξίζθνληαη ε Ρσζία κε βαζκνινγία 

4,5. Η Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 28 θαη ησλ ΗΠΑ βαζκνινγνχληαη κε 3,2 θαη 3,3 

γηα ηνλ ππφςε ζεζκφ αληίζηνηρα. Ωο επηκέξνπο ζπκπέξαζκα γηα ηνλ ππφςε 

ζεζκφ, ηέζζεξηο ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαηαηάζζνληαη πάλσ απφ ηνλ 

παγθφζκην κέζν φξν θαη δχν πξνεγνχληαη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ησλ 28 θαη  ησλ ΗΠΑ. 

 ι. Γεκόζηνη Λεηηνπξγνί: ε φηη αθνξά ηνλ ηειεπηαίν ζεζκφ πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηελ έξεπλα ζε 7 ρψξεο παγθνζκίσο (κέζνο φξνο 

παγθνζκίσο 3,6), ζεσξείηαη φηη έρεη επεξεαζζεί πεξηζζφηεξν απφ ηε 

δηαθζνξά. ηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, ζηελ πξψηε ζέζε 
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θαηαηάζζεηαη ην Αδεξκπατηδάλ κε βαζκνινγία 2,8, δεχηεξε έξρεηαη ε Σνπξθία 

κε βαζκνινγία 3,2 θαη ηξίηε θαηαηάζζεηαη ε Ρνπκαλία κε βαζκνινγία 3,4. 

ηελ   ηέηαξηε ζέζε ζπλαληάκε ηέζζεξηο ρψξεο:  ηελ Βνπιγαξία ηελ Γεσξγία, 

ηελ Διιάδα θαη ηελ Μνιδαβία κε βαζκνινγία 3,9. ηε πέκπηε ζέζε κε 

βαζκνινγία 4 εκθαλίδεηαη ε Αξκελία, ελψ ζηελ έθηε ζέζε θαηαηάζζεηαη ε 

Οπθξαλία κε βαζκνινγία 4,3. ηελ ηειεπηαία ζέζε βξίζθεηαη ε Ρσζία κε 

βαζκνινγία 4,6. ε φηη αθνξά ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 28 θαη ησλ ΗΠΑ, νη 

βαζκνινγίεο γηα ηνλ ππφςε ζεζκφ είλαη 3,5 θαη 3,6 αληίζηνηρα. Δπνκέλσο, 

ηξείο ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαηαηάζζνληαη πάλσ απφ ηνλ παγθφζκην 

κέζν φξν θαη απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 28 θαη ησλ 

ΗΠΑ.  

 Δμάγνληαο ηνλ κέζν φξν ζηηο βαζκνινγίεο46 γηα ηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο ε θαηάηαμε απφ ηελ ιηγφηεξν ζηελ πεξηζζφηεξν δηεθζαξκέλε 

δηακνξθψλεηαη σο εμήο: Σελ πξψηε ζέζε θαηαιακβάλεη ην  Αδεξκπατηδάλ  κε 

κέζν φξν 2,69, ηε δεχηεξε  ε Σνπξθία κε 3,23, ηελ ηξίηε ε Ρνπκαλία κε 3,30 

θαη ηελ ηέηαξηε ζέζε ε Γεσξγία κε κέζν φξν βαζκνινγίαο 3,47. ηελ πέκπηε 

ζέζε, θαηαηάζζεηαη ε Αξκελία κε βαζκνινγία 3,53, ζηελ έθηε ε Βνπιγαξία κε 

3,74 θαη ζηελ έβδνκε ε Διιάδα κε 3,78. Αθνινπζεί ε Μνιδαβία κε 3,62 , ελ 

ζπλερεία ε Οπθξαλία κε 3,89 θαη ηελ ηειεπηαία ζέζε θαηαιακβάλεη ε Ρσζία 

ζπγθεληξψλνληαο κέζν φξν 3,98. ε ζρέζε κε ηνλ παγθφζκην κέζν φξν 

(3,25), ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 28 (3,23) θαη ησλ ΗΠΑ (3,39), δχν ρψξεο 

ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, ην  Αδεξκπατηδάλ θαη ε Σνπξθία, πξνεγνχληαη ηνπ 

παγθφζκηνπ κέζνπ φξνπ, ην Αδεξκπατηδάλ πξνεγείηαη ηεο  Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ησλ 28 θαη ηέινο ηξείο ρψξεο πξνεγνχληαη ησλ ΗΠΑ. 

3.5 Η αληίιεςε ηεο  Γηαθζνξάο αλά ζεζκό ζηε Ρσζία 

 ην πξνεγνχκελν ηκήκα παξαζέζακε θαη αλαιχζακε ηα ζηνηρεία ηνπ  

πνπ αθνξνχλ ζηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο γηα ηελ αληίιεςε ηεο 

δηαθζνξάο αλά ζεζκφ, γηα έηνο 2013. Δπηπξφζζεηα, ζπγθξίζεθαλ νη επηδφζεηο 

ησλ ρσξψλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο κε ηνλ παγθφζκην κέζν φξν, ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 28 θαη ηηο ΗΠΑ. ε απηφ ην ηκήκα ζα παξνπζηάζνπκε 

ηα ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Βαξφκεηξνπ ηεο Γηαθζνξάο γηα ηε Ρσζία  θαη ζα 
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 Σα ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ ηνλ  Πίλαθα 4 ζηε ζει.34 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 
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επηρεηξήζνπκε λα αλαιχζνπκε ηελ βαζκνινγία θαη ηελ θαηάηαμε ηεο ρψξαο ζε 

φηη αθνξά ηελ αληίιεςε ηεο δηαθζνξάο αλά ζεζκφ, ζε ζρέζε κε ηνλ 

παγθφζκην κέζν φξν, ηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ησλ 28 θαη ηηο ΗΠΑ.  

 Πξηλ πεξάζνπκε ζηελ παξάζεζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο Ρσζίαο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα πεξηγξαθεί ελ ζπληνκία ε κεζνδνινγία ηεο 

έξεπλαο ηνπ Παγθφζκηνπ Βαξφκεηξνπ ηεο Γηαθζνξάο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ρψξα. Η έξεπλα, πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2012 έσο ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2013 απφ ηελ εηαηξία Romir. Σν εξσηεκαηνιφγην ήηαλ 

κεηαθξαζκέλν ζηελ ηνπηθή γιψζζα θαη νη εξσηεζέληεο πνιίηεο ήηαλ 1000 

άηνκα. Η κέζνδνο ησλ εξσηήζεσλ έγηλε δηα ηεο κεζφδνπ «πξφζσπν κε 

πξφζσπν» επαθήο, ελψ ε έξεπλα θάιπςε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο.47
 Σα 

απνηειέζκαηα επί ησλ εξσηήζεσλ παξαηίζεληαη παξαθάησ:48 

 α. ην  εξψηεκα πνπ αθνξνχζε ην επίπεδν δηαθζνξάο ζηε Ρσζία , 

ην 3% ησλ εξσηεζέλησλ απήληεζε φηη κεηψζεθε ζεκαληηθά, ην 9% απήληεζε 

φηη κεηψζεθε ιίγν, ην 39% απήληεζε φηη παξέκεηλε ην ίδην, ην 13% απήληεζε 

φηη απμήζεθε ιίγν ελψ ην 37% απήληεζε φηη απμήζεθε θαηά πνιχ. 

 β. ην εξψηεκα πνπ αθνξνχζε ηελ γλψκε ησλ εξσηεζέλησλ 

ζρεηηθά κε ην ζε πνην βαζκφ λνκίδνπλ φηη ε δηαθζνξά είλαη πξφβιεκα ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα ηεο ρψξαο ηνπο,  ην 1% ζεσξεί δελ απνηειεί πξφβιεκα ζην 

δεκφζην ηνκέα, ην  7% ζεσξεί φηη ην πξφβιεκα δελ έρεη ηφζν κεγάιε έθηαζε , 

ην 13% αλαγλσξίδεη ηελ δηαθζνξά σο πξφβιεκα πνπ έρεη αληίθηππν ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην 79% ζεσξεί φηη ε δηαθζνξά είλαη ζνβαξφ πξφβιεκα ζην 

δεκφζην ηνκέα ηεο ρψξαο ηνπο. 

 γ. ην εξψηεκα πνπ αθνξνχζε γηα ην θαηά πφζν ε θπβέξλεζε 

επεξεάδεηαη απφ κεγάια ζπκθέξνληα, ελεξγψληαο κε βάζε ην δηθφ ηνπο 

πξνζσπηθφ φθεινο, ην 1% απήληεζε φηη ε θπβέξλεζε ελεξγεί απηνβνχισο 

                                                           
47 http://www.transparency.org/gcb2013/report  (Appendix A: Global Corruption 

Barometer survey methodology) 

48
 http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=russia  

http://www.transparency.org/gcb2013/report
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θαη δελ επεξεάδεηαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο, ην 2% πηζηεχεη φηη 

επεξεάδεηαη ζε κηθξφ πνζνζηφ, ην 12% πηζηεχεη φηη θαηά θάπνην ηξφπν 

επεξεάδεηαη ε θπβέξλεζε, ην 49% ζεσξεί φηη ε θπβέξλεζε ζε κεγάιν βαζκφ 

ελεξγεί  κε βάζε ηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα, ελψ ηέινο ην 36% ησλ 

εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη ε θπβέξλεζε είλαη  εμνινθιήξνπ φξγαλν  ηδησηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ θαη θαη’ επέθηαζε νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη είλαη πξνο 

φθειφο ηνπο. 

 δ. ην εξψηεκα θαηά πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη νη ελέξγεηεο ηεο 

θπβέξλεζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, θαλέλαο εξσηεζέληαο δελ 

ζεσξεί πνιχ απνηειεζκαηηθέο ηηο ελέξγεηεο ηεο θπβέξλεζεο, ην 5% ηηο ζεσξεί 

απνηειεζκαηηθέο, ην 18% ππνζηήξημε φηη νη ελέξγεηεο ηεο θπβέξλεζεο δελ  

είλαη  απνηειεζκαηηθέο αιιά νχηε θαη αλαπνηειεζκαηηθέο, ην 47% πηζηεχεη φηη 

είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο, ελψ ην 30% ζεσξεί φηη νη είλαη πνιχ 

αλαπνηειεζκαηηθέο.  

 ε. ρεδφλ εμίζνπ είλαη κνηξαζκέλα ηα πνζνζηά ησλ απφςεσλ ησλ 

πνιηηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο ελέξγεηεο ησλ απιψλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. πγθεθξηκέλα, ην 45% ησλ εξσηεζέλησλ 

ζεσξεί φηη νη απινί πνιίηεο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ελψ νη ππφινηπνη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ νη 

απινί πνιίηεο δελ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο.  

 ζη.  Ιδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ 12 βαζηθψλ ζεζκψλ ζηελ Ρσζία. Σν 77% ησλ Ρψζσλ 

πνιηηψλ ζεσξεί φηη ηα Πνιηηηθά Κφκκαηα είλαη δηεθζαξκέλα ή πνιχ 

δηεθζαξκέλα. Τςειφηεξν αθφκα είλαη ην πνζνζηφ πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε 

Βνπιή/ λνκνζεηηθφ ζψκα έρεη επεξεαζηεί απφ ηε δηαθζνξά. πγθεθξηκέλα, ην 

83% πηζηεχεη φηη ε Βνπιή/ λνκνζεηηθφ ζψκα είλαη δηεθζαξκέλε/ν ή πνιχ 

δηεθζαξκέλε/ν. ε φηη αθνξά ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ην 70% ησλ εξσηεζέλησλ 

ζεσξεί φηη ν ππφςε ζεζκφο είλαη δηεθζαξκέλνο ή πνιχ δηεθζαξκέλνο. Γηα ηηο 

Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, νη απφςεηο ησλ πνιηηψλ είλαη ζρεδφλ 

κνηξαζκέλεο. Σν 45% ησλ πνιηηψλ πηζηεχεη φηη νη κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο είλαη δηεθζαξκέλεο. Γηα ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, ην 59% 
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ηα ζεσξεί δηεθζαξκέλα ελψ γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο ην 40% ππνζηεξίδεη 

φηη είλαη δηεθζαξκέλεο. ε φηη αθνξά ηηο Δπηρεηξήζεηο ην 57% πηζηεχεη φηη ν 

ππφςε ζεζκφο είλαη δηεθζαξκέλνο αιιά γηα ην ζεζκφ πνπ αθνξά ην 

Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα ην πνζνζηφ πνπ πηζηεχεη φηη είλαη δηεθζαξκέλν 

εθηνμεχεηαη ζην 72%. Αθφκε κεγαιχηεξν πνζνζηφ  ζεσξεί φηη ην Γηθαζηηθφ 

ψκα είλαη δηεθζαξκέλν. ε δείγκα 1000 πνιηηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

έξεπλα, ην 84% πηζηεχεη γηα ην Γηθαζηηθφ ψκα φηη είλαη δηεθζαξκέλν ή πνιχ 

δηεθζαξκέλν. Καζφινπ ελζαξξπληηθά είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα θαη ζηνλ 

ζεζκφ ηεο Τγείαο. ε πνζνζηφ 75% αλέξρνληαη νη γλψκεο πνπ ζεσξνχλ φηη ν 

ζεζκφο ηεο Τγείαο είλαη δηεθζαξκέλνο. Δμαηξεηηθά αλεζπρεηηθά είλαη επίζεο 

θαη  ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ θαη ηνλ ζεζκφ ηεο Αζηπλνκίαο θαη ησλ 

δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ-ππαιιήισλ. Σν 89% ζεσξεί ηελ Αζηπλνκία                

δηεθζαξκέλε, ελψ ην 92 % ζεσξεί ηνλ ζεζκφ ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ-

ππαιιήισλ δηεθζαξκέλν ή πνιχ δηεθζαξκέλν, αληίζηνηρα.  

 Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ζηελ έξεπλα γηα ην έηνο 2013 δελ 

παξέρνληαη ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εξσηεζέλησλ πνιηηψλ πνπ έρνπλ 

πιεξψζεη θάπνην πνζφ δσξνδνθίαο  νη ίδηνη ή θάπνηνη απφ ην ζηελφ ηνπο 

πεξηβάιινλ ζε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηνπο παξαπάλσ ζεζκνχο.   

 Απφ ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ηα επίπεδα 

δηαθζνξάο ζηε Ρσζία ζε φηη αθνξά ηελ θαηαγεγξακκέλε άπνςε ησλ πνιηηψλ 

γηα ηελ δηαθζνξά, δελ είλαη θαζφινπ ελζαξξπληηθά. Δίλαη θαλεξφ φηη βαζηθνί 

ζεζκνί ηεο Ρσζηθήο Κνηλσλίαο (Πνιηηηθά Κφκκαηα, Γηθαζηηθφ ψκα, 

Αζηπλνκία) αληηκεησπίδνπλ ηα πην ζνβαξά πξνβιήκαηα δηαθζνξάο, θαζφζνλ  

δχν ζηνπο ηξείο πνιίηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα,  ζεσξνχλ 

δηεθζαξκέλνπο ή πνιχ δηεθζαξκέλνπο ηνπο ππφςε ζεζκνχο. Δπίζεο, ηα 

απνηειέζκαηα θαη ζηνπο ππφινηπνπο ζεζκνχο  είλαη πξνβιεκαηηθά 

θαηαδεηθλχνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην κέγεζνο θαη ηελ έθηαζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο ζηε Ρσζία.   

 ε φηη αθνξά ηελ θαηάηαμε θαη ηελ βαζκνινγία ηεο Ρσζίαο γηα ηα 

επίπεδα δηαθζνξάο αλά ζεζκφ49, απηά έρνπλ φπσο παξαθάησ:   

                                                           
49

 Σα ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ ηνλ  Πίλαθα 4 ζηε ζει.36 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 
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 α. Πνιηηηθά Κόκκαηα : Όπσο ήδε πξναλαθέξζεθε ην 77% ησλ 

Ρψζσλ πνιηηψλ ζεσξεί φηη ηα Πνιηηηθά Κφκκαηα φηη είλαη δηεθζαξκέλα ή πνιχ 

δηεθζαξκέλα ζηε ρψξα. ηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, ε Ρσζία 

θαηαηάζζεηαη ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε καδί κε ηελ Βνπιγαξία θαη ηελ 

Ρνπκαλία κε βαζκνινγία 4,2, ελψ πξψηε ρψξα σο ε ιηγφηεξν δηεθζαξκέλε 

ζηνλ ππφςε ζεζκφ είλαη ην Αδεξκπατηδάλ κε βαζκνινγία 2,5, ελψ ζηελ 

ηειεπηαία ζέζε βξίζθεηαη ε Διιάδα κε βαζκνινγία 4,6.Δπίζεο, ε Ρσζία  

ππνιείπεηαη κε κηθξή δηαθνξά ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 

28 θαη ησλ ΗΠΑ, θαζψο θαη ηνπ παγθφζκηνπ κέζνπ φξνπ (3,8). Η Ρσζηθή 

Ηγεζία αλ θαη επαλεηιεκκέλσο  ραξαθηεξίδεη ηε  δηαθζνξά σο βαζηθή 

πξφθιεζε, σζηφζν , νη πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο έρνπλ ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα Οη θαηεγνξίεο γηα δηαθζνξά κεηαμχ 

ησλ πνιηηηθψλ ειίη ζεσξνχληαη εθζηξαηείεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ζην πιαίζην ηνπ αγψλα γηα  πνιηηηθή εμνπζία . Γηα παξάδεηγκα 

φηαλ ν Πνχηηλ απνθάζηζε λα απνιχζεη ηνλ ππνπξγφ Άκπλαο Αλαηφιη 

εξληηνχθνθ , ππήξμαλ πνιιέο αλαθνξέο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο πνπ ηνλ 

θαηεγνξνχζαλ  γηα θαθνδηαρείξηζε θαη δηαθζνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο 

ηνπ. Ωζηφζν, δελ ππάξρνπλ δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο θηλήζεθαλ 

ελαληίνλ ηνπ κεηά ηελ παξαίηεζή ηνπ 50. 

 β. Βνπιή/ λνκνζεηηθό ζώκα: Με βάζε ηελ έξεπλα ην 83% ησλ 

πνιηηψλ αλέθεξε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ζεζκφο είλαη δηεθζαξκέλνο. ηηο ρψξεο 

ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, ε Ρσζία θαηαηάζζεηαη ηειεπηαία καδί κε ηελ Διιάδα 

κε βαζκνινγία 4,3 ελψ πξψηε ρψξα ζηελ θαηάηαμε σο ε ιηγφηεξν 

δηεθζαξκέλε ζηνλ ππφςε ζεζκφ, έξρεηαη ην Αδεξκπατηδάλ κε βαζκνινγία 2,5, 

πγθξηηηθά κε ηνλ παγθφζκην κέζν φξν αιιά θαη απηφλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ησλ 28 θαη ησλ ΗΠΑ, ε βαζκνινγία ηεο Ρσζίαο είλαη αηζζεηά 

ρακειφηεξε απφ απηνχο. 

 γ.  Έλνπιεο Γπλάκεηο: Καη ζε απηφλ ηνλ ζεζκφ ε Ρσζία κε 

βαζκνινγία 4 θαηαηάζζεηαη ηειεπηαία αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο κε ηελ πξψηε ζέζε λα ηελ θαηέρεη ην Αδεξκπατηδάλ θαη ε Ρνπκαλία 

θαη ζπγθξηηηθά κε ηνλ παγθφζκην κέζν φξν αιιά θαη απηφλ ηεο Δπξσπατθήο 
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Έλσζεο ησλ 28 θαη ησλ ΗΠΑ, φπσο θαη ζηνλ πξνεγνχκελν ζεζκφ  ε 

βαζκνινγία ηεο Ρσζίαο είλαη αηζζεηά ρακειφηεξε απφ απηνχο. χκθσλα δε 

κε ην Γξαθείν ηεο Γεληθήο ηξαηησηηθήο Δηζαγγειίαο ηεο Ρσζίαο αλαθέξεηαη 

φηη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο δηαθζνξάο πνπ απνθαιχθζεθε θαηά ην έηνο 

2013 απμήζεθε θαηά 450% θαη μεπέξαζε ηα 130 εθαηνκκχξηα δνιάξηα.51 

 δ. Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο: Η Ρσζία θαη ζε απηφλ ηνλ 

ζεζκφ έρεη ζπγθεληξψζεη ηελ ρακειφηεξε βαζκνινγία αλάκεζα ζηηο ρψξεο 

ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βαζκνινγία 3,3 θαηαηάζζεηαη 

ζηελ ηειεπηαία ζέζε, ελψ ζηελ πξψηε ζέζε θαηαηάζζεηαη ην Αδεξκπατηδάλ κε 

βαζκνινγία 2,5. ε φηη αθνξά ηνλ παγθφζκην κέζν φξν ε Ρσζία ππνιείπεηαη 

αξθεηά απφ απηφλ φπσο βεβαίσο ππνιείπεηαη θαη απφ απηφλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ησλ 28 αιιά θαη ησλ ΗΠΑ. Δπηπξφζζεηα , ιφγσ ηνπ φηη ε δηαθζνξά 

δελ θαηαπνιεκείηαη ζπζηεκαηηθά θαη εμαηηίαο ηεο πςειήο δηαθζνξάο ζην 

δηθαζηηθφ ζψκα, νη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο απνζαξξχλνληαη ζην λα 

αλαιάβνπλ δξάζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο52
.  

 ε. Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο: Γηα ηνλ ππφςε ζεζκφ ε Ρσζία 

θαηαηάζζεηαη ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε κε βαζκνινγία 3,7 ελψ ζηελ πξψηε 

ζέζε θαηαηάζζεηαη ην Αδεξκπατηδάλ κε βαζκνινγία 2,5 θαη ζηε ηειεπηαία 

βξίζθεηαη ε Διιάδα κε βαζκνινγία 4,4. Έρεη ηελ ίδηα βαζκνινγία κε ηηο ΗΠΑ 

θαη ππνιείπεηαη ηνπ παγθφζκηνπ κέζνπ φξνπ θαη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 28. Σα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ζηε Ρσζία 

ειέγρνληαη ζρεδφλ απφιπηα απφ ηελ Κπβέξλεζε ηεο ρψξαο κε φηη 

ζπλεπάγεηαη απηφ. Απηφ ππνζηεξίδεη θαη ην Ιλζηηηνχην ηεο Μνληέξλαο Ρσζίαο 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο αλ θαη είλαη βαζηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο εληνχηνηο είλαη δηεθζαξκέλν 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη κε ιάζνο ηξφπν. Η Ρσζηθή Κπβέξλεζε εζθεκκέλα έρεη 

απνθηήζεη ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ, ξαδηνθσληθψλ 
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ζηαζκψλ, έληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη κε ηελ 

Κπβέξλεζε Πνχηηλ ε θαηάζηαζε έρεη ρεηξνηεξεχζεη.53 

 ζη. Θξεζθεπηηθέο Οκάδεο: Καη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ε επίδνζε ηεο 

Ρσζίαο δελ είλαη απφ ηηο θαιχηεξεο ζηελ πεξηνρή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο. 

πγθεθξηκέλα, βξίζθεηαη ζηελ έθηε ζέζε καδί κε ηε Σνπξθία κε βαζκνινγία 3,1 

κε πξψηε ρψξα ην Αδεξκπατηδάλ κε βαζκνινγία 2,3. ε ζρέζε κε ηνλ 

παγθφζκην κέζν φξν θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 28 ππνιείπεηαη απφ 

απηνχο θαηά 0,5 θαη 0,2 αληίζηνηρα ελψ έρεη ηελ ίδηα βαζκνινγία κε ηηο ΗΠΑ. 

 δ. Οη Δπηρεηξήζεηο/Ιδησηηθόο Σνκέαο: Διαθξψο θαιχηεξε 

εκθαλίδεηαη ε Ρσζία ζηνλ ζεζκφ απηφ θαζφζνλ θαηαηάζζεηαη ζηελ ηέηαξηε 

ζέζε καδί κε ηελ Μνιδαβία ζηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο κε βαζκνινγία 

3,6. Τπνιείπεηαη θαηά 0,3 ηνπ παγθφζκηνπ κέζνπ φξνπ θαη θαηά 0,1 ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 28 ελψ θαη ζε απηφλ ηνλ ζεζκφ έρεη ηελ ίδηα 

βαζκνινγία κε ηηο ΗΠΑ. Ωζηφζν, ν Γείθηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ην 2013-

14 αλαθέξεη σο πην πξνβιεκαηηθφ παξάγνληα γηα ηηο επηρεηξήζεηο  ηε 

δηαθζνξά ζηε ρψξα54 ελψ ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 

ησλ ΗΠΑ ζηελ έθζεζε γηα ην επελδπηηθφ θιίκα ηνπ 2014 γηα ηε Ρσζία, 

αλαθέξεη φηη νη Ακεξηθαληθέο Δηαηξίεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα επελδχζνπλ ζηε 

ρψξα ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ην επελδπηηθφ θιίκα ζπλερίδεη λα 

επεξεάδεηαη απφ πςειά επίπεδα δηαθζνξάο θαη ραξαθηεξίδεη ην θαηλφκελν 

ηεο δηαθζνξάο σο κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο γηα ηε ρψξα55
.  

 ε. Δθπαηδεπηηθό ζύζηεκα: Γηα άιιε κηα θνξά ε Ρσζία 

θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο. Έρνληαο βαζκνινγία 4 ζηνλ ππφςε ηνκέα, απέρεη θαηά πνιχ απφ 

ηελ πξψηε ρψξα ην Αδεξκπατηδάλ ην νπνίν έρεη βαζκνινγία 2,8 αιιά θαη ηε 

δεχηεξε Ρνπκαλία πνπ έρεη πεηχρεη βαζκνινγία 2,9. Σαπηφρξνλα, ππνιείπεηαη 

αηζζεηά ηνπ παγθφζκηνπ κέζνπ φξνπ, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 28 αιιά 

θαη ησλ ΗΠΑ. 
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 ζ. Γηθαζηηθό ώκα: Έρνληαο απαληήζεη ζηελ έξεπλα ην 84% ησλ 

εξσηεζέλησλ πνιηηψλ φηη πηζηεχνπλ φηη ην Γηθαζηηθφ ψκα είλαη δηεθζαξκέλν 

ηα απνηειέζκαηα είλαη κάιινλ ηα αλακελφκελα. Η Ρσζία κε βαζκνινγία 4,4 

βξίζθεηαη ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε ζηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο καδί κε 

ηελ Βνπιγαξία θαη απέρεη αξθεηά απφ ην Αδεξκπατηδάλ ην νπνίν έρεη 

βαζκνινγία 3,1 ελψ δελ βξίζθεηαη καθξηά ηεο ε ηειεπηαία ρψξα ε Οπθξαλία 

πνπ ζπγθεληξψλεη βαζκνινγία 4,5. ε φηη αθνξά ηνλ παγθφζκην κέζν φξν ε 

Ρσζία ππνιείπεηαη αξθεηά απφ απηφλ φπσο βεβαίσο ππνιείπεηαη θαη απφ 

απηφλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 28 αιιά θαη ησλ ΗΠΑ. Μάιηζηα ν Γείθηεο 

«Rule of Law» θαηαηάζζεη ηε Ρσζία γηα ην έηνο 2014 ζηελ 80ε ζέζε αλάκεζα 

ζε 99 ρψξεο θαη γηα ην 2015 ζηελ 75ε αλάκεζα ζε 102 κε βαζκνινγία 0,47 κε  

πξψηε ρψξα παγθνζκίσο ηε Γαλία κε βαζκνινγία 0,87 θαη ρψξεο φπσο ε 

Μπνηζνπάλα (31ε /102) θαη ε ελεγάιε (38ε /102) λα πξνεγνχληαη θαηά πνιχ 

ηεο Ρσζίαο.56 

 ηε Ρσζία δηαθεξχζζεηαη φηη ε Γηθαζηηθή εμνπζία είλαη αλεμάξηεηε. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε θαηάζηαζε είλαη δηαθνξεηηθή. Σν γεγνλφο ηεο 

έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο ζην Γηθαζηηθφ ζχζηεκα, δελ επηηξέπεη ζηνπο 

επηρεηξεκαηίεο λα βαζίδνληαη ζε θαλφλεο ηζφηεηαο ζηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο.57  

 η. Γεκόζηα Τγεία: ε φηη αθνξά ηελ Τγεία, ε Ρσζία γηα άιιε κηα 

θνξά, απέρεη αξθεηά απφ ηελ πξψηε ζέζε. πγθεθξηκέλα κε βαζκνινγία 4,1, 

βξίζθεηαη ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε ζηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, κε 

πξψηε ζέζε ζηελ θαηάηαμε ηεο πεξηνρήο ην Αδεξκπατηδάλ κε βαζκνινγία 

3,1,ελψ απέρεη κε κηθξή δηαθνξά απφ ηελ ηειεπηαία ζέζε ζηελ νπνία 

βξίζθνληαη ε Βνπιγαξία θαη ε Οπθξαλία κε βαζκνινγία 4,2. Σαπηφρξνλα, 

ππνιείπεηαη ηνπ παγθφζκηνπ κέζνπ φξνπ, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 28 

αιιά θαη ησλ ΗΠΑ. 

 θ. Αζηπλνκία: Αλάινγα απνηειέζκαηα κε απηά πνπ θαηα-

γξάθεθαλ ζηνλ ζεζκφ ηνπ Γηθαζηηθνχ ψκαηνο εκθαλίδνληαη θαη ζηελ 
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 Γηα ηνλ  Γείθηε «Rule of Law», βι.ζειίδα 20 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

57
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Αζηπλνκία. Η Ρσζία κε βαζκνινγία 4,5 θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε ζηηο 

ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο ελψ απέρεη θαηά πνιχ ηνπ Αδεξκπατηδάλ ην 

νπνίν κε βαζκνινγία 2,9 θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε. πγθξηηηθά κε ηνλ 

παγθφζκην κέζν φξν, ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 28 αιιά θαη 

ησλ ΗΠΑ ππνιείπεηαη ζρεδφλ κία κνλάδα απφ απηνχο ζηελ βαζκνινγνχκελε 

θιίκαθα. Οη Αζηπλνκηθνί ζηε Ρσζία, έρνπλ κεγάιε εμνπζία θαη πνιιέο 

επθαηξίεο πνπ ηελ θαηαρξψληαη, ελψ νη αξκνδηφηεηεο θαη νη επζχλεο δελ είλαη 

πιήξσο απνζαθεληζκέλεο. Δπίζεο, ην πξνζσπηθφ δελ ππφθεηηαη ζε θακία 

εθπαίδεπζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ε νπνία κπνξεί λα δξάζεη 

αηηκψξεηα58. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ κεγέζνπο ηεο δηαθζνξάο ζην 

Αζηπλνκηθφ ψκα, είλαη ην άξζξν πνπ δεκνζηεχζεθε απφ ηνπο New York 

Times θαη αλαθέξεη ηελ ζχιιεςε Ρψζνπ Αμησκαηνχρνπ ηεο Αζηπλνκίαο κε 

ηελ θαηεγνξία ηεο απνδνρήο δσξνδνθίαο άλσ ησλ 40.000 δνιαξίσλ, ν 

νπνίνο έιαβε ην αλσηέξσ ρξεκαηηθφ πνζφ απφ πσιεηή απηνθηλήησλ 

πξνθεηκέλνπ λα αγλνήζεη ηελ παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ59.      

 ι. Γεκόζηνη Λεηηνπξγνί: ε φηη αθνξά ηνλ ηειεπηαίν ζεζκφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο Ρσζίαο δελ είλαη επίζεο ελζαξξπληηθά. Όπσο αλαθέξζεθε, 

ην 92% ησλ εξσηεζέλησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο πηζηεχνπλ φηη νη δεκφζηνη 

ιεηηνπξγνί είλαη δηεθζαξκέλνη. Η Ρσζία κε βαζκνινγία 4,6 βξίζθεηαη ζηελ 

ηειεπηαία ζέζε θαη απέρεη ζεκαληηθά απφ ηελ θνξπθή ηελ νπνία θαηέρεη ην 

Αδεξκπατηδάλ κε βαζκνινγία 2,8. ε φηη αθνξά ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 

28 θαη ησλ ΗΠΑ, νη βαζκνινγίεο γηα ηνλ ππφςε ζεζκφ είλαη 3,5 θαη 3,6 

αληίζηνηρα. Δπνκέλσο, ε Ρσζία ππνιείπεηαη θαηά πνιχ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ησλ ΗΠΑ θαη βεβαίσο απέρεη αξθεηά θαη απφ ηνλ παγθφζκην 

κέζν φξν. Η άπνςε ησλ εξσηεζέλησλ πνιηηψλ γηα ηνπο δεκφζηνπ 

ιεηηνπξγνχο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα ε νπνία θαηά 

ηελ αλαθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ (Enterprise Survey)  ηνπ 2012: 
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http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/europe-central-
asia/russia/corruption-levels/police.aspx  
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http://www.nytimes.com/2012/04/24/world/europe/russia-police-captain-arrested-in-

crackdown-on-corruption.html  
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 α. ην 14,2% ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη δεηεζεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά 

πνζφ δσξνδνθίαο γηα δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ρνξήγεζε 

αδεηψλ θαη πιεξσκή θφξσλ. 

 β.  ην 9,7% ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηηο δεκφζηεο ζπλαιιαγέο, είρε 

δεηεζεί θάπνην δψξν ή θάπνην ρξεκαηηθφ πνζφ. 

 γ. ην 7,3% ησλ επηρεηξήζεσλ αλακελφηαλ ε παξνρή θάπνηνπ 

δψξνπ ή θάπνηνπ ρξεκαηηθνχ, πνζνχ θαηά ηηο ζπλαληήζεηο ηνπο κε 

εθνξηαθνχο ππαιιήινπο. 

 δ. Σν 30,9% ησλ επηρεηξήζεσλ θαηέβαιε ρξεκαηηθφ πνζφ ζε 

δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο ζρεηηθνχο κε ην αληηθείκελφ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζνπλ θξαηηθφ ζπκβφιαην. 

 ε. Σν 12,6% ησλ επηρεηξήζεσλ, θαηέβαιε θάπνην δψξν ή θάπνην 

ρξεκαηηθφ πνζφ ζε δεκφζηνπο ππαιιήινπο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ 

άδεηα ιεηηνπξγίαο.  

 ζη. Σν 27,5% ησλ επηρεηξήζεσλ θαηέβαιε θάπνην δψξν 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη άδεηα εηζαγσγψλ. 

 δ. Σν 26,8% ησλ επηρεηξήζεσλ θαηέβαιε θάπνην δψξν 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη νηθνδνκηθή άδεηα. 

 ε. Σν 25,8% θαη ην 12,7% ησλ επηρεηξήζεσλ θαηάβαιε θάπνην 

δψξν ή ρξεκαηηθφ πνζφ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη παξνρή ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο θαη πδξνδφηεζεο αληίζηνηρα. 

 ζ. Σν 20,5% ησλ επηρεηξήζεσλ θαηέβαιε θάπνην δψξν ζε δεκφζην 

ιεηηνπξγφ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ αηηήκαηά  ηνπο πνπ αθνξνχλ ζε 

θνξνινγηθέο, ηεισλεηαθέο ππνζέζεηο. 

 η. Σέινο ην 33,1% αλαγλσξίδεη ηελ δηαθζνξά σο ην θχξην εκπφδην 

γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ.60 
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 Με βάζε ηα αλσηέξσ απνηειέζκαηα αιιά θαη ηνλ εμαγφκελν κέζν φξν 

γηα ηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ 

ζπκπεξάζκαηα: 

 α. Η Ρσζία κε κέζν φξν 3,98 θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε 

ζηελ θαηάηαμε αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηηο πεξηνρήο . 

 β. Απέρεη αηζζεηά απφ ηελ πξψηε ζέζε ηελ νπνία ηελ θαηέρεη ην 

Αδεξκπατηδάλ κε κέζν φξν 2,69. 

 γ. Τπνιείπεηαη ηνπ παγθφζκηνπ κέζνπ φξνπ αιιά θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 28 θαη ησλ ΗΠΑ. 

 δ. Η Ρσζία ζε έμη απφ ηνπο δψδεθα εμεηαδφκελνπο ζεζκνχο, 

θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο, ελψ ζε ηέζζεξηο βξίζθεηαη ζηε πξνηειεπηαία. 

 ε. Η Ρσζία ζε νθηψ απφ ηνπο δψδεθα ζεζκνχο, ζπγθεληξψλεη 

βαζκνινγία απφ 4 θαη πάλσ, έρνληαο ηελ ρεηξφηεξε βαζκνινγία ην 4,6 ζηνλ 

ζεζκφ ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ. ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζεζκφ δειαδή 

πιεζηάδεη αξθεηά ηελ ρεηξφηεξε δπλαηή βαζκνινγία (5) ε νπνία φπσο 

αλαθέξζεθε ζεκαίλεη εμαηξεηηθά δηεθζαξκέλνο ζεζκφο.  

3.6 Οη πην πξνβιεκαηηθνί ζεζκνί ηεο Ρσζίαο 

 Σν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε δηαθζνξά σο  

κεηαβιεηέο είλαη εμαξηεκέλεο κεηαμχ ηνπο. O ππιψλαο ηνπ Θεζκηθνχ 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Παγθφζκηνπ Γείθηε Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζρεδφλ φινη νη 

ππιψλεο ηνπ Γείθηε Γηεπθφιπλζεο ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 

επεξεάδνληαη ζεηηθά ή αξλεηηθά απφ ηα επίπεδα δηαθζνξάο ζε κηα ρψξα, ελψ 

νη ηδησηηθέο επελδχζεηο νη νπνίεο είλαη ν θχξηνο κνριφο αλάπηπμεο κηαο ρψξαο 

επεξεάδνληαη αξλεηηθά απφ ηα πςειά επίπεδα δηαθζνξάο.  Μάιηζηα ν Shang-

Jin Wei ζηελ εξγαζία ηνπ «How taxing is corruption on International 

investors?» απέδεημε κε ηε βνήζεηα ελφο καζεκαηηθνχ κνληέινπ φηη φζν 
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απμάλνληαη ηα επίπεδα δηαθζνξάο θαη ε θνξνινγία ηφζν κεηψλνληαη νη μέλεο 

επελδχζεηο61.  

 Κξίλνληαο απφ ηελ ζπλνιηθή θαηάηαμε ζηνλ Γείθηε αληίιεςεο ηεο 

Γηαθζνξάο αιιά θαη ηηο επηκέξνπο επηδφζεηο ησλ ζεζκψλ ζε φηη αθνξά ηελ 

δηαθζνξά ζχκθσλα κε ην Παγθφζκην Βαξφκεηξν Γηαθζνξάο, ε Ρσζία 

αληηκεησπίδεη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα δηαθζνξάο ζηνπο Γεκφζηνπο 

Λεηηνπξγνχο, ζην Γηθαζηηθφ ψκα, ζηελ Αζηπλνκία θαη ζηα Πνιηηηθά Κφκκαηα- 

Ννκνζεηηθφ ψκα.  

 Δίλαη πξνθαλέο φηη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο, δελ 

κπνξεί λα είλαη πγηέο φηαλ δελ ζηεξίδεηαη ζε κηα Αλεμάξηεηε Γηθαζηηθή Αξρή ε 

νπνία ζα εθδηθάδεη αλεπεξέαζηε ηηο ππνζέζεηο θαη φηαλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπ ν απιφο πνιίηεο, δελ αηζζάλεηαη φηη πξνζηαηεχεηαη ε έλλνκε ηάμε απφ ηηο 

Αζηπλνκηθέο Αξρέο. Ο νξγαληζκφο ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο φπσο 

αλαθέξζεθε, θαηαηάζζεη ηελ Ρσζία ζηελ 136ε ζέζε, ζρεδφλ ακεηάβιεηε κε ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα ελψ Αθξηθαληθέο ρψξεο φπσο ε Μπνηζνπάλα (31ε 

ζέζε) θαη ε Ρνπάληα (55ε ζέζε) πξνεγνχληαη θαηά πνιχ απφ ηε Ρσζία. 

  Αλακθίβνια, ε Ρσζία κε ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ζηελ παγθφζκηα 

θαηάηαμε, ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηηο πην δηεθζαξκέλεο ρψξεο παγθνζκίσο 

θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο πνιχ θαιέο επηδφζεηο ζηα Γεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα 

ή ζην ΑΔΠ, ε ρψξα κε ηα επίπεδα δηαθζνξάο πνπ εκθαλίδεη δελ ζα κπνξνχζε 

λα ζεσξεζεί φηη κπνξεί λα πξνζειθχζεη εχθνια μέλα επελδπηηθά θεθάιαηα ηα 

νπνία ζα βνεζνχζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο Ρσζίαο. 

  Οη αξρέο θαίλεηαη λα έρνπλ γίλεη πην ελεξγεηηθέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δηαθζνξάο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο λνκηθήο πξνζηαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ο λένο λφκνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαζψο θαη νη 

ζπκπιεξσκαηηθέο ηνπ λνκνζεζίεο, έρεη επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ 

κάρε θαηά ηεο δηαθζνξάο. Απφ ην 2011 ε Ρσζηθή νκνζπνλδία, επηθχξσζε 

ηελ ζπκθσλία κε ηνλ ΟΟΑ ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα βειηηψζεη ηελ θαηάηαμή 

ηεο ζηελ παγθφζκηα θιίκαθα δηαθάλεηαο θαη λα πξνζειθχζεη επηπξφζζεηα 

μέλα επελδπηηθά θεθάιαηα. Μάιηζηα ε αλαθνξά ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 
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θαηά ηεο δηαθζνξάο έδεημε φηη ε ρψξα έρεη εκθαλίζεη πξφνδν ζηελ 

ηθαλνπνίεζε θάπνησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο62.  Ωζηφζν, νη εθξνέο θεθαιαίσλ θαη ε ρακειή απνηίκεζε ηεο 

αγνξάο ησλ ξσζηθψλ εηαηξεηψλ θαηά ηελ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ ην 201463, 

δείρλνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο δελ είλαη αθφκε πιήξσο πεπεηζκέλεο. Η επηβνιή 

ηνπ λφκνπ θαίλεηαη λα είλαη άληζε, ε  πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηνδνηψλ είλαη 

αδχλακε θαη νη δηάθνξεο νξγαλψζεηο πνιηηψλ θαζψο θαη αλεμάξηεησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο αληηκεησπίδνπλ πεξηνξηζκνχο. Δπνκέλσο θξίλεηαη αλαγθαία ε 

άκεζε ιήςε κέηξσλ απφ ηε Ρσζηθή Κπβέξλεζε ηα νπνία ζα βειηηψζνπλ ηα 

επίπεδα δηαθζνξάο ηεο ρψξαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4ν ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΜΔΣΑΡΤΘΜΙΔΙ 

4.1 Γεληθά  

 ηo πξνεγνχκελν θεθάιαην παξαηέζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ηα επίπεδα 

δηαθζνξάο ηεο Ρσζίαο κε βάζε ηνλ Γείθηε Αληίιεςεο Γηαθζνξάο 2014 θαη ην 

Παγθφζκην Βαξφκεηξν Γηαθζνξάο 2013 ζπγθξηλφκελα θαηά πεξίπησζε κε ηα 

αληίζηνηρα ζηνηρεία ησλ ρσξψλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ησλ 28 ησλ ΗΠΑ ηεο Κίλαο θαζψο θαη ηνπ παγθφζκηνπ κέζνπ φξνπ. 

ε απηφ ην θεθάιαην  ζα παξνπζηαζζνχλ πξνηεηλφκελεο κεηαξξπζκίζεηο θαη 

πξνηάζεηο Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ νη νπνίεο  ζα βνεζήζνπλ ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηε Ρσζία θαζψο θαη ζηελ ηηκσξία 

παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

4.2 Μεηαξξπζκίζεηο ζηνπο Πξνβιεκαηηθνύο Θεζκνύο 

 H Κπβέξλεζε ηεο Ρσζίαο είλαη απαξαίηεην λα ιάβεη άκεζα θάπνηεο 

πξσηνβνπιίεο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ ηα επίπεδα δηαθζνξάο ηεο ρψξαο. 

Σα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπζεί πεξηζζφηεξν ηα 

δπλαηά ζεκεία ηεο νηθνλνκίαο ηα νπνία είλαη ηα θπζηθά ηεο θνηηάζκαηα θαη ην 

εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ, είλαη αλαγθαίν λα βειηησζνχλ ηα επίπεδα 

δηαθζνξάο. Αδχλαηα ζεκεία ηεο ζε φηη αθνξά ηε δηαθζνξά ζηνπο ζεζκνχο,  

είλαη νη δεκφζηνη Λεηηνπξγνί, ην δηθαζηηθφ ζψκα, ε αζηπλνκία θαη  ηα πνιηηηθά 

θφκκαηα- λνκνζεηηθφ ζψκα. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκεζεί απνηειεζκαηηθά 

ε δηαθζνξά, νη θπβεξλψληεο ζηε Ρσζία ζα πξέπεη φρη κφλν λα 

απνθεληξψζνπλ ηελ εμνπζία θαη λα αλαδηαλείκνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο, αιιά θαη 

λα απνκνλψζνπλ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία απφ ην ζχζηεκα πνπ ηηο ειέγρεη. Η 

πνιηηηθή επζχλε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο πξέπεη λα κνηξαζζεί 

κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ αληηπνιηηεπφκελσλ θνκκάησλ θαη 

παξακεξίδνληαο ηηο φπνηεο δηαθσλίεο θαη πνιηηηθά θφζηε δείρλνληαο ηελ 

απαξαίηεηε απνθαζηζηηθφηεηα εθηηκάηαη φηη πεξηνξίζνπλ ηα θαηλφκελα 

δηαθζνξάο. 

 Η Γηθαζηηθή εμνπζία απφ ηελ πιεπξά ηεο είλαη απαξαίηεην λα γίλεη 

αλεμάξηεηε. Απηφ άιισζηε θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηε γλψκε ησλ πνιηηψλ ε 
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νπνία ζεσξεί φηη ην Γηθαζηηθφ ψκα ζηε Ρσζία είλαη αξθεηά δηεθζαξκέλν. 

Δίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα απνθαηαζηαζεί ην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο 

κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ηεο Γηθαζηηθήο Δμνπζίαο, θαζφζνλ κε απηφ ηνλ ηξφπν 

εθηηκάηαη φηη ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα ζηε ρψξα ζα βειηησζεί θαη ζα 

πξνζειθχζεη λέα επελδπηηθά θεθάιαηα. Η ιεηηνπξγία άιισζηε ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο βαζίδεηαη ζηε δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ θαη 

πξνυπνζέηεη δηθαηνζχλε αλεμάξηεηε, κε βαζηθή απνζηνιή ηνλ έιεγρν ηεο 

ηεξήζεσο ηνπ πληάγκαηνο απφ ηε λνκνζεηηθή εμνπζία. Η ηειεπηαία, φζν θη 

αλ ζηεξίδεηαη ζηελ εθάζηνηε εθινγηθή πιεηνςεθία, δελ είλαη αλεμέιεγθηε64. 

Σειηθφο εγγπεηήο ησλ ζπληαγκαηηθψλ ζεζκψλ θαη δηθαησκάησλ είλαη ε 

δηθαζηηθή εμνπζία. Η αλεμαξηεζία απηή κεηαθξάδεηαη θπξίσο ζηελ 

ππνρξέσζε αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα ησλ δηθαζηψλ λα δηακνξθψλνπλ ηε 

δηθαηνδνηηθή ηνπο θξίζε κε λεθαιηφηεηα θαη ακεξνιεςία, απεξίζπαζηνη απφ 

πηέζεηο θαη ππφ ην θαζεζηψο ηεο νπζηαζηηθήο ηζνηηκίαο κε ηηο ινηπέο θξαηηθέο 

εμνπζίεο, ηηο πξάμεηο ησλ νπνίσλ ειέγρνπλ.  

 Η Αζηπλνκία είλαη επίζεο έλαο ζεζκφο ζηνλ νπνίν απαηηνχληαη 

αιιαγέο. Οη θνηλσληνινγηθέο έξεπλεο, θαηά κε ηνλ Αζηπλνκηθφ Γηεπζπληή 

Δπάγγειν ηεξγηνχιε65 απνηππψλνπλ ηνπο εμήο ηχπνπο δηαθζνξάο ζηελ 

Αζηπλνκία: 

  α. Η ελ γλψζεη ηνπ Αζηπλνκηθνχ απνδνρή δσξεψλ θαη 

παξνρή δηαθφξσλ ππεξεζηψλ, πξνο απφθηεζε ηεο εχλνηάο ηνπ (corruption of 

authority). 

  β. Η δσξνδνθία Αζηπλνκηθνχ κε ζθνπφ ηε δηακεζνιάβεζή 

ηνπ γηα ηαθηνπνίεζε παξάλνκσλ δηεπζεηήζεσλ (kickbacks). 

  γ. Η επθαηξηαθή θινπή εθ κέξνπο Αζηπλνκηθνχ θαηά ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ηνπ (opportunistic theft). 

  δ. Η δσξνδνθία Αζηπλνκηθνχ κε ζθνπφ λα πξνβεί ζε 

παξαιείςεηο εθηέιεζεο λνκίκσλ πξάμεσλ (shakedowns). 
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  ε. Η εθ κέξνπο ηνπ Αζηπλνκηθνχ πξνζηαζία παξάλνκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ (police protection of illegal activities). 

  ζη. Η δσξνδνθία Αζηπλνκηθνχ κε ζθνπφ ηε λφζεπζε 

πνηληθψλ ππνζέζεσλ θαη εξεπλψλ (the fix). 

  δ. Η εθ κέξνπο ηνπ Αζηπλνκηθνχ δηάπξαμε πνηληθψλ 

αδηθεκάησλ κε ζθνπφ ηνλ πξνζπνξηζκφ πιηθνχ ή άιινπ νθέινπο (police 

direct criminal activities). 

  ε. Οη παξάηππεο (θαηά παξάβαζε ησλ ππεξεζηαθψλ 

θαλνληζκψλ) εζσηεξηθήο - ππεξεζηαθήο θχζεσο δηεπζεηήζεηο κεηαμχ 

Αζηπλνκηθψλ (internal payoffs). 

 Η αληηζηξνθή ηεο γλψκεο ησλ πνιηηψλ γηα ηνλ ζεζκφ ηεο Αζηπλνκίαο ε 

νπνία ζα πξνέιζεη απφ ηελ βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

αζθάιεηαο, εθηηκάηαη φηη ζα επηδξάζεη ζεηηθά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο φρη κφλν ζε φηη αθνξά ην Αζηπλνκηθφ ψκα αιιά θαη ηα επίπεδα 

δηαθζνξάο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο. 

 Πνιιέο αθνξκέο γηα ζπδήηεζε θαη πξνβιεκαηηζκφ απνηειεί ε 

απφδνζε θαη ε αθεξαηφηεηα ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ θαη δελ απνηειεί 

πξφβιεκα κφλν ζηε Ρσζία. Ωζηφζν κε βάζε ην πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ 

πνιηηψλ ην νπνίν αγγίδεη ην 92%, είλαη ν θαηεμνρήλ ζεζκφο ηεο ρψξαο πνπ 

αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα δηαθζνξάο. Δπνκέλσο θξίλεηαη φηη απαηηνχληαη 

αιιαγέο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο Ρσζίαο θπξίσο ζε απηέο πνπ έρνπλ 

ζπλαιιαγέο κε ηνπο πνιίηεο.  Η Ρσζία έρεη πηνζεηήζεη ηξνπνινγίεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο κε ζηφρν ηελ πξφιεςε πςειφβαζκσλ 

αμησκαηνχρσλ απφ ηελ απφθξπςε παξάλνκνπ πινχηνπ ζην εμσηεξηθφ. 

Ωζηφζν ε έθζεζε γηα ην  Δπελδπηηθφ Κιίκα ζηε Ρσζία γηα ην 2014 αλαθέξεη 

φηη ε εθαξκνγή θαη ε επηβνιή ησλ κέηξσλ παξακέλνπλ αλαπνηειεζκαηηθά66 .  

 Η επξεία ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο θάξηαο ζηηο ζπλαιιαγέο κε ην 

δεκφζην εθηηκάηαη φηη ζα πεξηνξίζεη θαηλφκελα δηαθζνξάο ζην δεκφζην ηνκέα. 
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χκθσλα κε δεκνζίεπκα απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014 έρεη εηζαρζεί, ε 

ιεγφκελε «universal citizen card», ε νπνία είλαη έλαο ζπλδπαζκφο επίζεκεο 

ηαπηφηεηαο θαη ρξεσζηηθήο θάξηαο γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Η Ρσζηθή 

Κεληξηθή Σξάπεδα έρεη νινθιεξψζεη ήδε ηηο ππνδνκέο γηα ηελ ρξήζε ηεο ελ 

ιφγσ θάξηαο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηαδηθηπαθέο πιεξσκέο ζε 

δεκφζηεο ππεξεζίεο φπσο κεηαμχ άιισλ  πιεξσκέο ζε λεπηαγσγεία θαη 

ζρνιεία, πιεξσκέο γηα παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, πιεξσκέο 

πξνζηίκσλ θαη ηειεθσληθψλ ινγαξηαζκψλ ελψ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο 

«ειεθηξνληθφ πνξηνθφιη». Πνιχ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ιεηηνπξγία ηεο θάξηαο 

σο ειεθηξνληθή ππνγξαθή67. 

 Σέινο έλα κέηξν πνπ ζα πεξηνξίζεη ηα θαηλφκελα δηαθζνξάο ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Όπσο αλαθέξζεθε, ε 

Ρσζία βξίζθεηαη θάησ απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο 

γηα ηελ έλαξμε κηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε 13 εκέξεο θαη 5 

δηαδηθαζίεο έλαληη 9,6 θαη 4,4 δηαδηθαζηψλ ηνπ κέζνπ φξνπ γηα ηηο ρψξεο ηηο 

πεξηνρήο. Μάιηζηα ζρεηηθφ δεκνζίεπκα68 αλαθέξεη: «Γηα λα αλνίμεη θάπνηνο 

κηα εηαηξεία ζε κηα πφιε ηεο Ρσζίαο, πξνυπνζέηεη ηεξάζηηα έμνδα, ιφγσ ηεο 

κεγάιεο δηαθζνξάο ζε φια ηα επίπεδα, ησλ αθξηβψλ επαγγεικαηηθψλ 

ελνηθίσλ θαη ηνπ πιήζνπο ησλ «ζπκπιεξσκαηηθψλ ειέγρσλ» ηεο επηρείξεζεο 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ειέγρνπ.» Ο Οξγαληζκφο ηεο Γηεζλνχο 

Γηαθάλεηαο αλαθέξεη φηη ππάξρεη κεγάιε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

θαη ηνπ παξάλνκνπ ρξεκαηηζκνχ θαη ηεο δηαθζνξάο69 θαζφζνλ ε πεξηηηή 

απφθηεζε θξαηηθψλ εγγξάθσλ ή αδεηψλ θαη πνιιέο επηηξνπέο πνπ 

απαηηνχληαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο δηάθνξεο ρακεινχ επηπέδνπ θαη θαλφλεο 

πνπ θάλνπλ ηελ δηεμαγσγή ησλ ππνζέζεσλ θάπνηνπ πην αξγέο , πην 

δχζθνιεο, ή θαη ηα δχν , δηεπθνιχλνπλ θαηλφκελα δηαθζνξάο. 

 Δίλαη γεγνλφο, φηη άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε 

κεηαξξπζκίζεσλ ζηνπο ζεζκνχο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Ωζηφζν 
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εθηηκάηαη φηη ζηε κάρε γηα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο είλαη 

απαξαίηεην θάπνηεο αιιαγέο λα επέιζνπλ θαη ζηνπο ππφινηπνπο ζεζκνχο ηεο 

Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, νη νπνίνη αμηνινγήζεθαλ ζηελ έξεπλα ηνπ 

Οξγαληζκνχ Γηαθάλεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο  

πξέπεη λα είλαη πιήξσο αλεμάξηεηα ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ελεκεξψλεηαη 

άκεζα θαη αληηθεηκεληθά ε θνηλή γλψκε αιιά θαη νη αξκφδηεο ειεγθηηθέο αξρέο 

γηα παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνξνχλ πεξηπηψζεηο δηαθζνξάο θαη 

δσξνδνθίαο θαη ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη ππάιιεινη ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. 

Πνιχ ζεκαληηθφο επίζεο είλαη ν ξφινο ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ. 

Γηακνξθψλνληαο ην θαηάιιειν ζεζκηθφ πιαίζην  κε ην νπνίν ζα παξέρεηαη 

ειεπζεξία δξάζεο ζηηο ΜΚΟ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν 

κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ θνξέσλ ηνπ θξάηνπο ζηνπο νπνίνπο ζα 

θαηαγγέινληαη απφ ηνπο πνιίηεο θαηλφκελα δηαθζνξάο ζε θξαηηθέο ππεξεζίεο.  

4.3 Οη πξνηάζεηο ηνπ Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Γηαθάλεηαο 

 Ο Οξγαληζκφο ζην Παγθφζκην Βαξφκεηξν Γηαθζνξάο πξνηείλεη 

νξηζκέλα κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ηα νπνία εθηηκάηαη 

βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Ρσζίαο70. Οη πξνηάζεηο 

ζπλνπηηθά έρνπλ φπσο παξαθάησ:  

 α. Η αθεξαηφηεηα θαη ε εκπηζηνζχλε πξέπεη λα είλαη ηδξπηηθέο 

αξρέο ησλ δεκφζησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ. 

 β. Οη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κε δηαθάλεηα θαη ηα 

αξρεία ηνπο θαη νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο λα ππφθεηληαη ζε ιεπηνκεξή  δεκφζην 

έιεγρν . 

 γ. Θα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ θψδηθεο δενληνινγίαο νη νπνίνη λα 

ηεξνχληαη πηζηά απφ φινπο ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο . 

 δ. Οη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα ελζσκαηψζνπλ ηε δηαθάλεηα ζηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο ζέηνληαο ζε εθαξκνγή ηελ δπλαηφηεηα πιήξνπο 

πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθφξεζε γηα ηελ λνκνζεζία πνπ είλαη ζε ηζρχ. 
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 ε. Οη ρψξεο πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ θαη λα ζεζπίζνπλ πξφηππα γηα 

ηηο πξνκήζεηεο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ , ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 9 ηεο χκβαζεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ Δλάληηα ζηε Γηαθζνξά θαη ηηο 

Αξρέο ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αθεξαηφηεηαο ζηηο δεκφζηεο 

Πξνκήζεηεο . 

 ζη. Οη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ  κεραληζκνχο 

ινγνδνζίαο θαη δηαχινπο κε ηνπο νπνίνπο  ην θνηλφ ζα εκπιέθεηαη ζηελ  

επνπηεία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα . 

 δ. Οη πνιίηεο λα αξλνχληαη ηελ θαηαβνιή δσξνδνθίαο φπνηε απηφ 

είλαη δπλαηφ. 

 ε. Δίλαη αλαγθαία ε επαλαθνξά ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. 

 ζ. Οη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηελ αζηπλνκία , ε 

νπνία λα βαζίδεηαη ζε κηα ελδειερή αλάιπζε ησλ δηαπηζησκέλσλ 

πξνβιεκάησλ . 

 η. Οη θπβεξλήζεηο νθείινπλ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία θαη 

ηελ ακεξνιεςία ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο. 

 ηα. Οη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ επαξθήο ειέγρνπο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ φηη ηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα θαη νκάδεο 

εμνπζίαο δελ ππαγνξεχνπλ ηελ πνιηηηθή θαη ηηο δξάζεηο ηεο Κπβέξλεζεο. 

 ηβ. Όιεο νη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα εξγαζηνχλ γηα λα  ηεξκαηίζνπλ  

ηελ αηηκσξεζία, κε ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε , ηελ αλίρλεπζε , 

δηεξεχλεζε ,ηε δίσμε θαη ηελ ηηκσξία  ησλ πξάμεσλ δσξνδνθίαο. 

 ηγ. ηνπο εθιεγκέλνπο δεκφζηνπο ππάιιεινπο δελ ζα πξέπεη λα 

παξέρεηαη αζπιία φηαλ θαηεγνξνχληαη κε αδηθήκαηα δσξνδνθίαο.  

 ηδ. Οη πνιίηεο  ζα πξέπεη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ 

κεραληζκψλ πξνθεηκέλνπ λα αλαθέξνπλ πεξηπηψζεηο  δηαθζνξάο πνπ έρνπλ 

βηψζεη ή αληηιεθζεί.  
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 ηε. Οη θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα ζεζπίζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ 

λφκνπο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνκκάησλ θαζηζηψληαο δηαθαλήο 

δηαδηθαζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ, ησλ ππνςεθίσλ ησλ ρνξεγψλ ηνπο φπσο θαη ηε δεκνζηνπνίεζε 

ησλ δσξεψλ. 

 ηζη.  Σα Κνηλνβνχιηα ζα πξέπεη λα εγθξίλνπλ νινθιεξσκέλνπο 

θψδηθεο δενληνινγίαο γηα ηα κέιε ηνπο , ζπκπεξηιακβάλνληαο νδεγίεο ζρεηηθά 

κε πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη θαλφλεο γηα ηε γλσζηνπνίεζε 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ , ηπρφλ ζπκθεξφλησλ θαζψο θαη ην εηζφδεκά 

ηνπο . 

 ηδ. Οη θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα ζεζπίζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ 

λφκνπο πνπ αθνξνχλ ηνπο πιεξνθνξηνδφηεο θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο. Οη 

λφκνη απηνί ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο νη 

νπνίνη ζα επηηξέπνπλ ηνπο πνιίηεο  λα θαηαγγέιινπλ παξαλνκίεο ζην 

δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα παξέρνληαο πξνζηαζία ζηνπο ππφςε πνιίηεο 

απφ ελδερφκελε πξάμε αληαπφδνζεο . 

 ηε. Οη θπβεξλήζεηο νθείινπλ λα εξγαζζνχλ ψζηε λα παξέρνπλ 

ζηνπο πνιίηεο απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο αλαθνξάο θαηλνκέλσλ 

δηαθζνξάο. 

 ηζ. Οη θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα επηηξέςνπλ ζε αλεμάξηεηεο 

νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο λα ιεηηνπξγήζνπλ σο απνηειεζκαηηθνί θχιαθεο ηεο 

θπβέξλεζεο θαη λα βνεζήζνπλ ηνπο πνιίηεο ψζηε νη δεκφζηνη ππάιιεινη λα 

νθείινπλ λα ινγνδνηήζνπλ ζε ηπρφλ παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

 Η πινπνίεζε ησλ αλσηέξσλ πξνηάζεσλ δελ ζα είλαη κηα εχθνιε 

ππφζεζε. Θα απαηηεζεί αξθεηφο ρξφλνο γηα λα πινπνηεζνχλ θαη θπξίσο 

απαηηείηαη ε πνιηηηθή βνχιεζε ησλ θνκκάησλ ηεο ρψξαο,  ηα νπνία ζα πξέπεη 

λα δείμνπλ κεγάιε απνθαζηζηηθφηεηα ψζηε λα παηάμνπλ ηα θαηλφκελα 

δηαθζνξάο, μεθηλψληαο θαη δίλνληαο ην παξάδεηγκα κε ηελ αλακφξθσζε ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ίδησλ ησλ θνκκάησλ. Δίλαη βέβαηα εμίζνπ ζεκαληηθφ 

φηη νη κεηαξξπζκίζεηο ζηνπο ζεζκνχο πνπ πξνηάζεθαλ, ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεπηνχλ θαη κε ηελ αιιαγή λννηξνπίαο πνπ απαηηείηαη λα γίλεη ζηελ 
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θνηλσλία. Οη ππάιιεινη ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ αθελφο, αιιά θαη νη απινί 

πνιίηεο αθεηέξνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ σο βαζηθή αξρή ηελ δηαθάλεηα θαη ηελ 

αθεξαηφηεηα ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο ηνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5ν ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Ο ζθνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα εμεηάζεη ηα επίπεδα δηαθζνξάο 

ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία. Η ξσζηθή νηθνλνκία σο γεληθή εηθφλα, ζα 

ραξαθηεξηδφηαλ κε ζεηηθφ πξφζεκν. Δπηθξαηεί αθφκε βέβαηα κηα θαηάζηαζε 

πνιηηηθήο αβεβαηφηεηαο ιφγσ ησλ θπξψζεσλ πνπ ηεο έρνπλ επηβιεζεί ιφγσ 

ησλ γεγνλφησλ ζηελ Κξηκαία, νη νπνίεο έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ 

νηθνλνκία ηεο ρψξαο, εμαθνινπζεί φκσο λα είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

εμαγσγηθέο ρψξεο ζε θπζηθά θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

εμαθνινπζεί λα έρεη πνιχ ρακειά επίπεδα αλεξγίαο θαη πνιχ ρακειφ 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα. Ωζηφζν ζε ζέκαηα δηαθζνξάο, ην γεληθφ 

ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ κειέηε ησλ δεηθηψλ ηεο δηαθζνξάο ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Γηαθάλεηαο αιιά θαη ηηο εθζέζεηο θαη αλαθνξέο 

θνξπθαίσλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ φπσο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ν ΟΟΑ, 

είλαη φηη ε Ρσζία αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα.  

 χκθσλα κε ην Γείθηε Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο ηνπ 2014, ε Ρσζηθή 

Οκνζπνλδία είλαη πξνηειεπηαία ζηελ θαηάηαμε αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο 

Μαχξεο Θάιαζζαο θαη βξίζθεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ζηελ παγθφζκηα 

θαηάηαμε. Τπνιείπεηαη δε θαηά πνιχ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο αιιά θαη ησλ ΗΠΑ θαη είλαη ειαθξψο ρεηξφηεξε απφ ηελ Κίλα. 

 Η έξεπλα ηνπ Παγθφζκηνπ Βαξφκεηξνπ Γηαθζνξάο ηνπ 2013, 

παξνπζηάδνληαο ηηο γλψκεο ησλ πνιηηψλ, αλαδεηθλχεη πην ζπγθεθξηκέλα ηα 

πςειά επίπεδα δηαθζνξάο ζηελ ρψξα, ππνγξακκίδνληαο ηνπο ζεζκνχο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα. Με βάζε ηελ έξεπλα, ε Ρσζία 

θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε ζηελ θαηάηαμε αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο 

Μαχξεο Θάιαζζαο θαη απέρεη αηζζεηά απφ ηελ πξψηε ζέζε ηελ νπνία ηελ 

θαηέρεη ην Αδεξκπατηδάλ. Τπνιείπεηαη δε ηνπ παγθφζκηνπ κέζνπ φξνπ αιιά 

θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 28 θαη ησλ ΗΠΑ.  

 Μεγαιχηεξα πξνβιήκαηα δηαθζνξάο αληηκεησπίδεη ζηνπο δεκνζίνπο 

ιεηηνπξγνχο, ζην Γηθαζηηθφ θαη Αζηπλνκηθφ ψκα θαη ζηα Πνιηηηθά 

Κφκκαηα/Ννκνζεηηθφ ψκα ελψ θαη ζηνπο ππφινηπνπο ζεζκνχο δελ έρεη 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Απφ ηελ έξεπλα ηνπ Παγθφζκηνπ Γείθηε 
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Γηαθζνξάο πξνθχπηεη φηη ε Ρσζία ζε έμη απφ ηνπο δψδεθα εμεηαδφκελνπο 

ζεζκνχο, θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο, ελψ ζε ηέζζεξηο βξίζθεηαη ζηε πξνηειεπηαία ελψ ζε νθηψ απφ 

αμηνιoγνχκελνπο ζεζκνχο ζπγθεληξψλεη βαζκνινγία απφ 4 θαη άλσ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη  φηη  ην 92% ησλ εξσηεζέλησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο 

πηζηεχνπλ φηη νη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί είλαη δηεθζαξκέλνη, ελψ θαη γηα ηνπο 

ππφινηπνπο ζεζκνχο ζρεδφλ 2 ζηνπο 3 εξσηεζέληεο, ηνπο ζεσξνχλ 

δηεθζαξκέλνπο ή πνιχ δηεθζαξκέλνπο.  

 Η εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο εμαζθαιίδεηαη 

φηαλ ππάξρεη πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα απφ ηελ κηα πιεπξά θαη φηαλ νη ζεζκνί 

απνιακβάλνπλ ηεο εκπηζηνζχλεο ηεο θνηλσλίαο απφ ηελ άιιε. Η επηβνιή 

νηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ θαηά ηεο Ρσζίαο, θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε 

ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνπο πην πξνβιεκαηηθνχο ζεζκνχο ηεο ρψξαο νη 

νπνίνη  αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ψζηε αθελφο λα κεηψζεη ηα 

επίπεδα δηαθζνξάο θαη αθεηέξνπ λα πεξηνξίζεη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ απνθιεηζκνχ. 

 Αμηνινγψληαο ηελ θαηάηαμε ηεο Ρσζίαο, εχθνια θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ρψξα έρεη κεγάια πεξηζψξηα βειηίσζεο ζε φηη αθνξά ηα 

επίπεδα δηαθζνξάο. Με βαζηθή πξνυπφζεζε φηη, ππάξρεη ε πνιηηηθή βνχιεζε 

ηεο Κπβέξλεζεο αιιά θαη ησλ ππφινηπσλ θνκκάησλ ηεο ρψξαο  γηα ηελ 

αλακφξθσζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ κε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζεο ηεο 

εκπηζηνζχλεο ηεο θνηλσλίαο αιιά θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ κε ηνπο 

ζεζκνχο, νη πξνηάζεηο πνπ παξνπζηάζζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην 

είλαη εθηθηέο θαη εθηηκάηαη φηη ζα βειηηψζνπλ ηα επίπεδα δηαθζνξάο ζηε 

Ρσζηθή Οκνζπνλδία. Ο πξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο Βιαληηκίξ Πνχηηλ, έρνληαο 

εμαγγείιεη φηη ζθνπφο ηνπ είλαη ε άλνδνο  ηνπ Γείθηε Γηεπθφιπλζεο ηεο 

Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο ζηελ 20ε ζέζε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε 

πξνζθαιψληαο λέεο επελδχζεηο, ζα πξέπεη λα βειηηψζεη ηα επίπεδα 

δηαθζνξάο ζηελ ρψξα ηνπ θαζφζνλ φπσο απνδείρζεθε ππάξρεη άκεζε ζρέζε 

ηνπ παξαπάλσ Γείθηε κε ηελ δηαθζνξά. Άιισζηε γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη 

γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ επελδχζεσλ κεηαμχ άιισλ απαηηείηαη πνιηηηθή 

ζηαζεξφηεηα, ζηαζεξφ θνξνινγηθφ θαη λνκνζεηηθφ  ζχζηεκα, αιιά 
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ηαπηφρξνλα θαη ρακειά επίπεδα δηαθζνξάο θαζφζνλ απηά κεηψλνπλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο.  

 Μέηξα φπσο ε  αλεμαξηεζία θαη ε ακεξνιεςία ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο, 

ε αλάπηπμε θψδηθα δενληνινγίαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ε αλάπηπμε 

ελφο κνληέινπ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη  δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ 

νηθνλνκηθψλ κε δηαθαλήο δηαδηθαζίεο, ε απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη ε 

παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία  ησλ πξάμεσλ δσξνδνθίαο, ε ινγνδνζία ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ είλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη ζα επηθέξνπλ 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Δπίζεο, ε ζέζπηζε 

θαλφλσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνκκάησλ, ν ζπζηεκαηηθφο θαη ελδειερήο 

έιεγρνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ κειψλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ε 

ηηκσξία ησλ ηπρφλ παξαβαηψλ κε παξέρνληάο ηνπο βνπιεπηηθή αζπιία, ζα 

απνθαηαζηήζεη ην θιίκα εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ 

ηεο ρψξαο εθπέκπνληαο ζεηηθά κελχκαηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο. Σαπηφρξνλα, ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη νη Με 

Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο κπνξνχλ επίζεο λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε κάρε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Λεηηνπξγψληαο σο 

αλεμάξηεηεο αξρέο, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ 

δεκφζησλ αξρψλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ φπνπ κέζσ απηψλ ζα 

δεκνζηνπνηνχληαη θαηλφκελα δηαθζνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα  νη αξκφδηεο 

δεκφζηεο αξρέο ζα ειέγρνπλ ηηο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο,  αιιά 

ηαπηφρξνλα ζα θηλεηνπνηήζνπλ θαη ηελ θνηλή γλψκε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δηαθζνξάο.   

 Σέινο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 

Παγθφζκηνπ Βαξφκεηξνπ Γηαθζνξάο θαη ηνπ Γείθηε Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο 

εκθαλίδεηαη κηα δηαθνξεηηθή εηθφλα γηα ην Αδεξκπατηδάλ θαη εθηηκάηαη φηη ζα 

πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν  λέαο εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

βαζκνινγίεο ηνπ Παγθφζκηνπ Βαξφκεηξνπ Γηαθζνξάο γηα ηνπο ζεζκνχο ηνπ 

Αδεξκπατηδάλ είλαη απφ 2,3 σο θαιχηεξε βαζκνινγία, έσο 3,1 ηελ ρεηξφηεξε. 

Με κηα πην πξνζεθηηθή αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ππφςε Γείθηε ηνπ 

Οξγαληζκνχ, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα απηά είλαη ζρεδφλ φκνηα 

κε απηά ηεο Γαλίαο, ε νπνία βαζκνινγείηαη απφ 1,7 σο θαιχηεξε βαζκνινγία, 
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έσο 3,1 ηελ ρεηξφηεξε.  Δάλ δε εμάγνπκε ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ δχν ρσξψλ 

ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ην Αδεξκπατηδάλ έρεη κέζν φξν 2,69 θαη ε Γαλία 2,42. 

Ωζηφζν ζηελ παγθφζκηα θιίκαθα θαηάηαμεο ηνπ Γείθηε Αληίιεςεο ηεο 

Γηαθζνξάο, ππάξρεη κηα ηεξάζηηα δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ρσξψλ. Η 

Γαλία βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο κε ζθνξ 92  ελψ 

ην Αδεξκπατηδάλ βξίζθεηαη ζηελ 126ε ζέζε κε βαζκνινγία 29. Γλσξίδνληαο 

φηη ε έξεπλα ηνπ Παγθφζκηνπ Γείθηε Γηαθζνξάο δεηά ηηο απφςεηο ησλ πνιηηψλ 

γηα ηε δηαθζνξά ζηε ρψξα ηνπο γεληθά ελψ o Γείθηεο Αληίιεςεο ηεο 

Γηαθζνξάο εθθξάδεη ηελ γλψκε ησλ εηδηθψλ71 εθηηκάηαη φηη ζα πξέπεη λα 

εμεηαζζνχλ ηα αίηηα  ηεο κεγάιε δηαθνξάο κεηαμχ ηεο γλψκεο ησλ εηδηθψλ θαη 

απηήο ησλ πνιηηψλ ηνπ Αδεξκπατηδάλ. 
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

 Με ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξήζεθε αξρηθά ε παξνπζίαζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο ζηε Ρσζία κέζσ ηεο αλάιπζεο θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ Γεηθηψλ Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο θαη ηνπ Παγθφζκηνπ 

Βαξφκεηξνπ ηεο Γηαθζνξάο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Γηαθάλεηαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο αλαθνξέο ηνπ ΟΟΑ, ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη άιισλ 

Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ. ηελ ζπλέρεηα, παξνπζηάζζεθαλ νη πξνηεηλφκελεο 

κεηαξξπζκίζεηο θαη νη απφςεηο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Γηαθάλεηαο ζην 

πιαίζην θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ηεο Ρσζίαο. 

 Με ηελ αλάπηπμε ηεο εξγαζίαο απνδείρζεθε φηη ε δηαθζνξά είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη φηη ηα πςειά επίπεδα 

δηαθζνξάο ηεο Ρσζίαο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ νκαιή δηαθπβέξλεζε ηεο 

ρψξαο θαη απνηειεί ζνβαξφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ νηθνλνκηθή ηεο 

αλάπηπμε. Η έιιεηςε θξάηνπο δηθαίνπ, ην αίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο πνπ 

ππάξρεη ζην Ρσζηθφ πιεζπζκφ εμαηηίαο ηεο δηαθζνξάο ζηελ Αζηπλνκία θαη ε 

κεγάιε ακθηζβήηεζε πνπ έρεη ε θνηλσλία ζρεηηθά κε  ηελ δηαθαλή ιεηηνπξγία 

ησλ πνιηθψλ θνκκάησλ ζηε ρψξα, επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ πνιηηηθή 

ζηαζεξφηεηα, ζπληεξνχλ θαη ελδερνκέλσο δηεπξχλνπλ ηελ αληζφηεηα ησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη δεκηνπξγνχλ έιιεηκκα ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή ηνπ 

θξάηνπο. 

 Η Ρσζία, έρνληαο ηελ 136ε ζέζε αλάκεζα ζε 177 αμηνινγνχκελεο 

ρψξεο ηνπ Γείθηε Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο γηα ην έηνο 2014,  είλαη ρσξίο 

ακθηβνιία κηα απφ ηηο ρψξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξφ πξφβιεκα κε ην 

θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο. Δπνκέλσο είλαη απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ  

αξθεηέο κεηαξξπζκίζεηο θαη φπσο θαηαδεηθλχεη ε βαζκνινγία ζηελ παγθφζκηα 

θαηάηαμε ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα βειηίσζεο ζηνλ ηνκέα απηφ αξθεί λα 

ππάξμεη ε αλαγθαία πνιηηηθή βνχιεζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ θνκκάησλ ηεο 

Αληηπνιίηεπζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 

 Η Ρσζία σο κέινο Παγθφζκησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη κε 

νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ ηελ θαηαηάζζνπλ ζηηο πξψηεο ζέζεηο παγθνζκίσο, 

νθείιεη λα πινπνηήζεη, φπσο αλαθέξεη θαη ν  Γηεζλήο Οξγαληζκφο Γηαθάλεηαο, 
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ηηο αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηηο Γηεζλείο 

πκβάζεηο πνπ ηελ δεζκεχνπλ, αιιά ηαπηφρξνλα κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

βειηηψζεη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ 

ζα πξνζειθχζεη μέλα επελδπηηθά θεθάιαηα δεκηνπξγψληαο θαη ζέζεηο 

εξγαζίαο δίλνληαο ψζεζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο.   

 Δπηπξφζζεηα, ζε επίπεδν δηεζλψλ ζρέζεσλ, φληαο ε νηθνλνκία 

πξνλνκηαθφ πεδίν ηεο δηπισκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε βειηίσζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε ελζάξξπλζε θαη πξνζέιεπζε μέλσλ 

επελδχζεσλ ζηε ρψξα,  εθηηκάηαη φηη ζα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ 

ηεο Ρσζίαο κε ηηο Γπηηθέο ρψξεο θαη ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη θαη ζηελ άξζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ απνθιεηζκνχ ηεο.   

 Σέινο, δελ ζα πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο καο φηη,  ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο δελ ζα είλαη εχθνιε ππφζεζε θαη δελ ππάξρνπλ 

εχθνιεο ιχζεηο γηα ηελ ζεξαπεία ηεο. Η δηαθζνξά ζηε Ρσζία φπσο 

δηαθαίλεηαη απφ ηηο έξεπλεο θαη ηελ δηεζλή αξζξνγξαθία είλαη βαζεηά 

ξηδσκέλε θαη απνηειεί θαζεκεξηλφ θαηλφκελν ζηελ δσή ησλ πνιηηψλ.  

Δπνκέλσο απαηηείηαη ρξφλνο, ζπιινγηθή πξνζπάζεηα απφ φινπο ηνπο θνξείο 

ηεο Ρσζηθήο θνηλσλίαο θαη επίδεημε κεγάιεο απνθαζηζηηθφηεηαο ησλ 

ππεπζχλσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Υάξξπ Παπαπαλάγνο: UOM- ΑΓΙΠΟ SECTION 1,2,3-BS-BAL ECONOMIES 

14-15  

 

ΓΙΑΓΤΚΣΙΟ 

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ ( πξφζβαζε ηελ 02 επ 15 ) 

 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-

and-human-trafficking/corruption/index_en.htm  (πξφζβαζε ηελ 02 επ 15 ) 

 

https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/wkshop_tanz_jan03/itcdemo2_e

.pdf   (πξφζβαζε ηελ 30 Ινπι 15 ) 

 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/gov.htm (πξφζβαζε ηελ 14 επ 15 ) 

 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/mtransp.htm 

(πξφζβαζε ηελ 24 επ 15) 

 

http://gr.rbth.com/articles/2012/05/17/ksene_ependysei_sti_rosia_mythoi_kai_

pragmatikotita_15116 (πξφζβαζε ηελ 02 επ 15) 

 

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/15422/3/KaravellaGkertaMsc2012.pd

f (πξφζβαζε ηελ 30 Ινπι 15) 

 

http://data.worldbank.org/country/russian-federation 

(πξφζβαζε ηελ 30 Ινπι 15) 

 

http://www.ebrd.com/downloads/research/transition/tr13.pdf 

(πξφζβαζε ηελ 30 Ινπι 15) 

 

http://www.worldbank.org/en/country/russia/publication/rer 

(πξφζβαζε ηελ 01 Οθη 15) 
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http://www3.weforum.org/docs/GAC12/IssueBrief/IB_AntiCorruption.pdf 

(πξφζβαζε ηελ 05 Απγ 15) 

 

http://www.transparency.org/whoweare/organisation/ 

(πξφζβαζε ηελ 30 Ινπι 15) 

   

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD

%CE%AE%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%

BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1#cite_note-1 (πξφζβαζε ηελ 30 Ινπι 15) 

 

http://blog.transparency.org/2015/07/31/world-bank-adopts-key-transparency-

international-goals-in-new-procurement-policies/ (πξφζβαζε ηελ 02 επ 15) 

 

http://www.transparency.org/glossary/term/corruption 

(πξφζβαζε ηελ 30 Ινπι 15) 

 

https://www.transparency.org/cpi2014/in_detail#myAnchor2  

(πξφζβαζε ηελ 30 Ινπι 15) 

  

http://www.transparency.org/gcb2013/results (πξφζβαζε ηελ 30 Ινπι 15) 

 

http://www.edosafakelaki.org/ (πξφζβαζε ηελ 10 επ 15) 

 

http://www.transparency.org/files/content/pressrelease/GCB2013_FAQs_EN.

pdf (πξφζβαζε ηελ 02 επ 15) 

 

http://faculty.arts.ubc.ca/dpaterson/econ532/10twenties/bernanke.pdf  

(πξφζβαζε ηελ 11 επ 15) 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Γηεζλήο_ρξεκαηνπηζησηηθή_θξίζε_2007-2008 

(πξφζβαζε ηελ 11 επ 15) 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-26014387 (πξφζβαζε ηελ 11 επ 15) 

 

http://www3.weforum.org/docs/GAC12/IssueBrief/IB_AntiCorruption.pdf
http://www.transparency.org/whoweare/organisation/
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https://www.transparency.org/cpi2014/in_detail#myAnchor2
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http://www.transparency.org/files/content/pressrelease/GCB2013_FAQs_EN.pdf
http://www.transparency.org/files/content/pressrelease/GCB2013_FAQs_EN.pdf
http://faculty.arts.ubc.ca/dpaterson/econ532/10twenties/bernanke.pdf
https://el.wikipedia.org/wiki/�������_����������������_�����_2007-2008
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http://ethics.harvard.edu/blog/measuring-illegal-and-legal-corruption-

american-states-some-results-safra (πξφζβαζε ηελ 03 επ 15) 

 

 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-113hhrg86657/pdf/CHRG-

113hhrg86657.pdf (πξφζβαζε ηελ 05 επ 15) 

 

http://blog.transparency.org/2014/12/03/asia-pacific-growing-economies-

growing-corruption (πξφζβαζε ηελ 06 επ 15) 

 

http://www.transparency.org/country/#RUS_Chapter  

(πξφζβαζε ηελ 06 επ 15) 

 

http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/europe-central-

asia/russia/snapshot.aspx (πξφζβαζε ηελ 01 Οθη 15) 

 

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Document

s/Annual-Reports/English/DB15-Full-Report.pdf (πξφζβαζε ηελ 02 Απγ 15) 

 

http://www.rt.com/business/200383-russia-doing-business-ranking/   

(πξφζβαζε ηελ 02 Απγ 15) 

 

http://www.bbc.com/news/world-europe-28400218 (πξφζβαζε ηελ 02 Απγ 15) 

 

http://www.oecd.org/economy/economic-survey-russian-federation.htm  

(πξφζβαζε ηελ 02 Απγ 15) 

 

http://www.transparency.org/gcb2013/report (πξφζβαζε ηελ 02 επ 15) 

 

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Document

s/Annual-Reports/English/DB15-Chapters/DB15-CaseStudy-Enforcing-

Contratcts.pdf (πξφζβαζε ηελ 02 επ 15) 

 

 

http://ethics.harvard.edu/blog/measuring-illegal-and-legal-corruption-american-states-some-results-safra
http://ethics.harvard.edu/blog/measuring-illegal-and-legal-corruption-american-states-some-results-safra
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-113hhrg86657/pdf/CHRG-113hhrg86657.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-113hhrg86657/pdf/CHRG-113hhrg86657.pdf
http://blog.transparency.org/2014/12/03/asia-pacific-growing-economies-growing-corruption
http://blog.transparency.org/2014/12/03/asia-pacific-growing-economies-growing-corruption
http://www.transparency.org/country/#RUS_Chapter
http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/europe-central-asia/russia/snapshot.aspx
http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/europe-central-asia/russia/snapshot.aspx
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Full-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Full-Report.pdf
http://www.rt.com/business/200383-russia-doing-business-ranking/
http://www.bbc.com/news/world-europe-28400218
http://www.oecd.org/economy/economic-survey-russian-federation.htm
http://www.transparency.org/gcb2013/report
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Chapters/DB15-CaseStudy-Enforcing-Contratcts.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Chapters/DB15-CaseStudy-Enforcing-Contratcts.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Chapters/DB15-CaseStudy-Enforcing-Contratcts.pdf


-75- 

http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=russia 

(πξφζβαζε ηελ 02 επ 15) 

http://www.bti-project.org/reports/country-reports/pse/rus/index.nc  

(πξφζβαζε ηελ 06 επ 15) 

http://imrussia.org/en/research/2011-corruption-of-the-fourth-power-the-

decline-of-the-russian-media: (πξφζβαζε ηελ 06 επ 15) 

 

http://www.interpretermag.com/growing-corruption-in-the-russian-military    

(πξφζβαζε ηελ 06 επ 15) 

 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-

14.pdf (πξφζβαζε ηελ 30 Ινπι 15) 

 

http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2014/227933.htm#13 

(πξφζβαζε ηελ 06 επ 15) 

 

http://www.nytimes.com/2012/04/24/world/europe/russia-police-captain-

arrested-in-crackdown-on-corruption.html (πξφζβαζε ηελ 06 επ 15) 

 

http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2012/russia#corrupti

on (πξφζβαζε ηελ 06 επ 15) 

 

http://users.nber.org/~wei/data/wei2000a/wei2000a.pdf  

(πξφζβαζε ηελ 06 επ 15) 

 

http://www.transparency.org/news/feature/two_sides_of_fighting_corruption_i

n_russia (πξφζβαζε ηελ 06 επ 15) 

 

http://www.kathimerini.gr/774888/article/epikairothta/ellada/apoyh-h-dikastikh-

e3oysia-kai-oi-mis8oi-twn-dikastwn (πξφζβαζε ηελ 04 επ 15) 

 

http://www.securitymanager.gr/newsite/contents_article.php?id=322&catid=14 

(πξφζβαζε ηελ 04 επ 15) 

http://russland.ru/english/?p=36 (πξφζβαζε ηελ 04 επ 15) 

http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=russia
http://www.bti-project.org/reports/country-reports/pse/rus/index.nc
http://imrussia.org/en/research/2011-corruption-of-the-fourth-power-the-decline-of-the-russian-media
http://imrussia.org/en/research/2011-corruption-of-the-fourth-power-the-decline-of-the-russian-media
http://www.interpretermag.com/growing-corruption-in-the-russian-military
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf
http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2014/227933.htm#13
http://www.nytimes.com/2012/04/24/world/europe/russia-police-captain-arrested-in-crackdown-on-corruption.html
http://www.nytimes.com/2012/04/24/world/europe/russia-police-captain-arrested-in-crackdown-on-corruption.html
http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2012/russia#corruption
http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2012/russia#corruption
http://users.nber.org/~wei/data/wei2000a/wei2000a.pdf
http://www.transparency.org/news/feature/two_sides_of_fighting_corruption_in_russia
http://www.transparency.org/news/feature/two_sides_of_fighting_corruption_in_russia
http://www.kathimerini.gr/774888/article/epikairothta/ellada/apoyh-h-dikastikh-e3oysia-kai-oi-mis8oi-twn-dikastwn
http://www.kathimerini.gr/774888/article/epikairothta/ellada/apoyh-h-dikastikh-e3oysia-kai-oi-mis8oi-twn-dikastwn
http://www.securitymanager.gr/newsite/contents_article.php?id=322&catid=14
http://russland.ru/english/?p=36
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http://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/380_Reducing_burea

ucracy_and_corruption_affecting_small_and_medium_enterprises.pdf 

(πξφζβαζε ηελ 04 επ 15) 

https://www.youtube.com/watch?v=RnqKVs_zqMs (Κνηλσλία θαη Γηαθζνξά) 

(πξφζβαζε ηελ 04 επ 15) 

https://www.youtube.com/watch?v=IF3n6L3P_f0 (Corruption in Russia) 

(πξφζβαζε ηελ 20 επ 15) 

https://books.google.gr/books?id=q9DtBgAAQBAJ&pg=PT12&dq=Γηαθζνξά+

θαη+θνηλσλία (πξφζβαζε ηελ 02  Απγ 15) 

 

 

 

http://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/380_Reducing_bureaucracy_and_corruption_affecting_small_and_medium_enterprises.pdf
http://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/380_Reducing_bureaucracy_and_corruption_affecting_small_and_medium_enterprises.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RnqKVs_zqMs
https://www.youtube.com/watch?v=IF3n6L3P_f0
https://books.google.gr/books?id=q9DtBgAAQBAJ&pg=PT12&dq=��������+���+��������
https://books.google.gr/books?id=q9DtBgAAQBAJ&pg=PT12&dq=��������+���+��������

