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ΣΥΝΟΨΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια, η διαφθορά αποτελεί σημαντικό παράγοντα που 

μαστίζει τις οικονομίες των ανά τον κόσμο κρατών, υποθάλπτοντας  την εύρωστη 

εξέλιξη τους. Οι διάφορες χώρες επιδεικνύοντας εκ του αποτελέσματος 

διαφορετικά επίπεδα εσωτερικής πολιτικής βούλησης και δυναμικής, υιοθετούν 

προγράμματα αμφιβόλου αποτελεσματικότητας στην προσπάθεια τους για την 

αντιμετώπιση αυτής. Η Γεωργία, με εξέχοντα ρόλο κατά το παρελθόν στην 

υπόθαλψη αμφισβητούμενων δομών (λ.χ παραοικονομία, οργανωμένο έγκλημα), 

διανύει στις μέρες μας μια άκρως ελπιδοφόρα και ανοδική πορεία στο οικονομικό 

προσκήνιο, με εμφανή την προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου της 

διαφθοράς. 

 Στην παρούσα εργασία αναγνωρίζονται οι γενικές καθώς και οι ειδικές 

διαστάσεις των πτυχών του φαινομένου τούτου, ως στοιχεία που επηρεάζουν στην 

εφαρμογή αποτελεσματικής πολιτικής και επιβάλλουν την υιοθέτηση άμεσων 

μεταρρυθμιστικών πρακτικών. Με την αναλυτική αναφορά στην πρακτική και τα 

αποτελέσματα διεθνών αξιολογήσεων οικονομικών Οργανισμών, αναδεικνύεται η 

βελτιωμένη κατάταξη της Γεωργίας όσον αφορά στο επίπεδο της διαφθοράς και 

διαπιστώνεται η ανάγκη υιοθέτησης περαιτέρω μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο 

θωράκισης της χώρας έναντι του εν λόγω φαινομένου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η Γεωργία ανήκει στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που 

ιδιαιτέρως ενεργά διεκδικεί τα τελευταία χρόνια την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) σε θέματα, που άπτονται της ενίσχυσης των υφιστάμενων 

πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών τους δεσμών. Παράλληλα, δε διστάζει να 

αναθεωρεί άμεσα και κατάλληλα τόσο τις επιμέρους πολιτικές όσο και τη 

νομοθεσία της, με προσδοκώμενα «ανταλλάγματα» την πολιτική και οικονομική 

υποστήριξή της, καθώς και την προοπτική της ελεύθερης πρόσβασής της στην 

ευρύτερη αγορά υπηρεσιών και αγαθών της ΕΕ. 

 Με τη Ρωσία να επιτυγχάνει τον «εναγκαλισμό» της Λευκορωσίας και της 

Αρμενίας στο πλαίσιο της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (Eurasian Economic 

Union - EEU), την Ουκρανία να αποτελεί πεδίο μαχών, το Αζερμπαϊτζάν να 

παραμένει στη ζώνη οικονομικής «ουδετερότητας», τη Μολδαβία να επενδύει στην 

προσέγγισή της με την ΕΕ, και τις περισσότερες χώρες της Μαύρης Θάλασσας να 

τελούν υπό το καθεστώς Οικονομίας Μετάβασης, η Γεωργία τα τελευταία χρόνια 

δείχνει να προσανατολίζει τη δυναμική της προς τους Δυτικούς θεσμούς και να 

επιτυγχάνει διαδοχικές διορθωτικές συν τω χρόνω επιδόσεις, στο σύνολο των 

πτυχών της κρατικής της δραστηριότητας. Εξέχουσα διάσταση στην ανωτέρω 

πορεία, αποτελεί η ιδιαιτέρως θετική αξιολόγησή της ως προς το υφιστάμενο 

επίπεδο διαφθοράς, γεγονός που την αναδεικνύει και σε χώρα-πρότυπο μεταξύ 

των υπολοίπων Οικονομιών Μετάβασης της Μαύρης Θάλασσας, αλλά και την 

τοποθετεί σε ιδιαίτερη θέση σε σχέση με τις επιδόσεις παραδοσιακά καλυτέρων 

χωρών και περιφερειών της ευρύτερης περιοχής στον τομέα αυτόν.  

 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η παρούσα εργασία επιδιώκει - με οδηγό 

τα αποτελέσματα ερευνών και μελετών συναφών Διεθνών Οργανισμών - να 

καταδείξει και να αξιολογήσει τη συνεπή πορεία της Γεωργίας στο πεδίο 

αντιμετώπισης του φαινομένου της διαφθοράς. Επιπρόσθετα, καθόσον τα πεδία 

προκλήσεων αποδεικνύονται σε μεγάλο βαθμό δεδομένα, επιχειρεί να προσεγγίσει 

ειδικότερα το θέμα και να διατυπώσει συγκεκριμένα συμπεράσματα και προτάσεις 

ενδεδειγμένης πολιτικής για την άμεση βελτίωση των επιδόσεων της χώρας σε 

αυτόν τον τομέα. 
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Πέραν της αναζήτησης απαντήσεων στα δεδομένα ερωτήματα που 

προκύπτουν από τον τίτλο της εργασίας, επιχειρείται αρχικά η θεωρητική 

προσέγγιση των διαφορετικών διαστάσεων του φαινομένου της διαφθοράς. Η 

συνοπτική αναφορά στο ευρύτερο «περιβάλλον» (ιστορικό, πολιτικό, οικονομικό) 

της Γεωργίας, στοχεύει στην κατανόηση του ιδιαιτέρου πεδίου εξέλιξης της 

διαφθοράς στη χώρα, προκειμένου να προϊδεαστεί κατάλληλα ο αναγνώστης για 

τα εγγενή χαρακτηριστικά και τις διεθνώς αποδιδόμενες διαστάσεις του ανωτέρω 

φαινομένου στη χώρα αυτή. Με την αναφορά στη μεθοδολογία και στα ευρήματα 

συγχρόνων, συναφών με το αντικείμενο, Διεθνών Οργανισμών, επιχειρείται η 

συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων της Γεωργίας τόσο στο πλαίσιο 

αξιολόγησης των επιμέρους εσωτερικών της θεσμών, όσο και σε αυτό της 

συνολικής της εικόνας σε σχέση με άλλες χώρες της περιοχής. Στο ανωτέρω 

πλαίσιο, στα θεμελιώδη ερωτήματα που αυτόματα τίθενται και διαδοχικά 

απαντώνται στη συγκεκριμένη εργασία συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων τα 

ακόλουθα:  

1. Πώς ορίζεται η διαφθορά; 

2. Πώς μπορεί να προσμετράται και να ποσοτικοποιείται το υφιστάμενο 

επίπεδο διαφθοράς; 

3. Τι αναφέρεται διεθνώς σχετικά με τη διαφθορά και την αντιμετώπισή 

της στην περίπτωση της Γεωργίας; 

4. Πώς αξιολογείται η Γεωργία ως προς το υφιστάμενο επίπεδο 

διαφθοράς στη χώρα, σε σχέση με άλλες χώρες και ευρύτερες περιφέρειες της 

περιοχής; 

5. Ποιές είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση 

της κατάστασης στη Γεωργία, όσον αφορά στο πεδίο καταπολέμησης της 

διαφθοράς; 

6. Ποιά δύνανται να αποτελέσουν ενδιαφέροντα αντικείμενα περαιτέρω 

διερεύνησης και μελλοντικής έρευνας; 

7. Ενέχεται θέμα αλληλοεπίδρασης των ευρημάτων του Δείκτη 

Διαφθοράς με τα αντίστοιχα ετέρων Διεθνών Οικονομικών Δεικτών; 
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Προκειμένου να αποδοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ανωτέρω 

βασικά ερωτήματα και να αναλυθούν μεθοδικά οι επιμέρους διαστάσεις, που 

αφορούν στις γενικές και στις ειδικές πτυχές του θέματος, τα κεφάλαια στην 

παρούσα διπλωματική εργασία είναι οργανωμένα ως ακολούθως: 

1. Κεφάλαιο Α: Σε αυτό γίνεται γενική αναφορά και περιορισμένη 

ανάλυση των διαφορετικών επιμέρους διαστάσεων του φαινομένου της 

διαφθοράς, Στη συνέχεια παρουσιάζεται εν συντομία το βασικό οικονομικο-

πολιτικό «φόντο» και η έννοια της διαφθοράς όσον αφορά στη χώρα της Γεωργίας, 

προκειμένου να αποτυπωθεί το ευρύτερο πλαίσιο, στο οποίον εντοπίζονται και 

εξελίσσονται οι σύγχρονες διαστάσεις του εν λόγω  φαινομένου. 

2. Κεφάλαιο Β: Σε αυτό αναφέρονται η μεθοδολογία και ο τρόπος 

συγκέντρωσης των επιμέρους στοιχείων-δεδομένων, που υιοθετούν συγκεκριμένοι 

Διεθνείς Οργανισμοί1, τα ευρήματα των οποίων - στο πλαίσιο συγκεκριμένων 

Δεικτών2 και Ερευνών3 - εν συνεχεία χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία, 

για τη συγκριτική αξιολόγηση και την εν γένει εκτίμηση του επιπέδου της 

διαφθοράς στη χώρα της Γεωργίας. 

3. Κεφάλαιο Γ: Σε αυτό παρατίθενται αναλυτικά τα επιμέρους συναφή 

στατιστικά και μη στοιχεία, που αφορούν στη Γεωργία, όπως αυτά καταγράφονται 

στις σχετικές αναφορές Διεθνών Οργανισμών, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται 

και αξιολογούνται τα αποτελέσματα μιας ενδεικτικής συγκριτικής ανάλυσης της 

επίδοσης της χώρας, σε σχέση με άλλες χώρες και περιφέρειες της ευρύτερης 

περιοχής. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο διερεύνησης των επιδράσεων του 

φαινομένου της διαφθοράς σε περαιτέρω πεδία οικονομικής δραστηριότητας της 

χώρας, εξετάζονται οι γενικότερες πιθανές αλληλεπιδράσεις του Δείκτη Διαφθοράς 

CPI με άλλους ενδεικτικούς οικονομικούς δείκτες και επιχειρείται η περαιτέρω 

αξιολόγηση των διαφαινόμενων επιδόσεων της Γεωργίας στον τομέα της 

διαφθοράς, σε σχέση με τις κυβερνητικές δαπάνες στον τομέα της άμυνας της 

χώρας. 

                                            
1 Transparency International (TI), TI Georgia, Freedom House. 

2 CPI, WGI. 

3 GCB, NIS Assessment, Nations in Transit. 
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4. Κεφάλαιο Δ: Σε αυτό συνοψίζονται οι διαπιστώσεις και τα 

συμπεράσματα σχετικά με το υφιστάμενο επίπεδο της διαφθοράς στη Γεωργία και 

παρατίθενται σχετικές με αυτά προτάσεις πολιτικής για την περαιτέρω θωράκιση 

της χώρας έναντι του φαινομένου τούτου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην παρούσα εργασία επικεντρώνεται 

στην αναφορά πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με το γενικότερο πλαίσιο της 

διαφθοράς και το οικονομικο-πολιτικό φόντο της Γεωργίας που επηρεάζει έμμεσα-

άμεσα την εμφάνιση αλλά και την εξέλιξη του φαινομένου στη χώρα. 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

Η Διαφθορά ή το «Επίπεδο της Διαφθοράς» είναι ένα σύνθετο φαινόμενο 

που εμφανίζεται παγκοσμίως και αναφέρεται στις μέρες μας ευρέως στα πλαίσια 

του δημοσίου διαλόγου. Σε μια πρώτη προσέγγιση αφορά στην κατάχρηση 

εξουσίας από υπαλλήλους κυβερνητικών δυνάμεων και έγκειται στην παράνομη - 

συνήθως μυστική - απόκτηση ιδιωτικής περιουσίας ή στην αποκόμιση ετέρου 

ιδιωτικού οφέλους4. Σύμφωνα με την ανωτέρω έννοια, όλες οι κυβερνήσεις είναι 

ευαίσθητες σε αυτήν5, ενώ οι ενδεχόμενες μορφές του φαινομένου ποικίλλουν από  

τη δωροδοκία και τον εκβιασμό, έως  την υπεξαίρεση χρημάτων και την εν γένει 

κατάχρηση εξουσίας. Πέραν αυτής της μορφής που στοιχειοθετείται ως 

διευκόλυνση της εγκληματικής δραστηριότητας (λ.χ. εμπορία ναρκωτικών, 

«ξέπλυμα» μαύρου χρήματος, παράνομη διακίνηση προϊόντων), μπορεί και να 

«ισχύει» και κατά την απλή αλληλεπίδραση των μικρών επιχειρήσεων - ή και των 

μεμονωμένων πολιτών - με τις αντίστοιχες κρατικές υπηρεσίες. Παράλληλα, το 

επίπεδο της διαφθοράς μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και την 

εφαρμοζόμενη σε αυτήν μορφή εξουσίας, ή και την υπάρχουσα κρατική εξουσία 

της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, σε σημείο που οι δεδομένες πολιτικές-

πρακτικές-συμπεριφορές που είναι παράνομες σε μια χώρα, να θεωρούνται απλή 

καθημερινή πραγματικότητα σε άλλες6 (Βικιπαιδεια). 

                                            
4 Η κατάχρηση της κυβερνητικής δύναμης για  μη ιδιωτικούς λόγους, όπως η καταστολή των πολιτικών - 

εσωτερικών ή εξωτερικών - αντιπάλων και η βιαιότητα της αστυνομίας, δε θεωρείται διαφθορά. 

5 Καθώς και στην πολιτική δωροδοκία. 

6 Σε μερικές χώρες, οι κυβερνητικοί ανώτεροι υπάλληλοι διαθέτουν τόσο ευρείες δυνάμεις, που τα όρια 

μεταξύ του νόμιμου και του παράνομου είναι αδύνατο να οριοθετηθούν. 
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Εν γένει ο όρος Διαφθορά καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των ανθρωπίνων 

πράξεων. Για να κατανοήσουμε την επίδρασή της σε μια οικονομία ή ένα πολιτικό 

σύστημα, βοηθά ο διαχωρισμός του με τον προσδιορισμό συγκεκριμένων τύπων 

δραστηριοτήτων ή συναλλαγών που εμπίπτουν σε αυτόν. Εκκινώντας από την 

περίπτωση της κατάχρησης εξουσίας του δημοσίου φορέα για ιδιωτικό όφελος 

(όταν ένας υπάλληλος αποδέχεται ή απαιτεί δωροδοκία), θεωρείται επίσης 

κατάχρηση και η περίπτωση που παράγοντας του ιδιωτικού τομέα - με σκοπό την 

απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ή κέρδους - προσφέρει ενεργή 

δωροδοκία για να παρακάμψει τις δημόσιες πολιτικές διαδικασίες. Επιπροσθέτως, 

τα εν γένει δημόσια αξιώματα  δύναται να χρησιμοποιούνται καταχρηστικά προς 

ίδιων όφελος - ακόμη και εάν δεν υφίσταται άμεσος χρηματισμός - μέσω τακτικών 

πατροναρίσματος7, νεποτισμού8, κλοπής κρατικών περιουσιακών στοιχείων, ή 

εκτροπής κρατικών εσόδων (The World Bank 1997). Παρά το γεγονός ότι ο 

θεσμός της Δωροδοκίας ευδοκιμεί και στον ιδιωτικό τομέα, η εμφάνιση του 

φαινομένου στο δημόσιο είναι που υποδαυλίζει τις συν τω χρόνω κυβερνητικές 

δραστηριότητες (πολιτικές, προγράμματα και έργα) και εξελικτικά διαστρεβλώνει 

την ευρύτερη κοινωνική συνοχή. 

Κατά μια παλαιότερη αναφορά, η τυπολογία της Διαφθοράς επικεντρώνεται 

στις Δημόσιες Υπηρεσίες (Public Office-centered), στην Αγορά Προϊόντων και 

Υπηρεσιών (Market-centered) και στους ευρύτερους τομείς του Δημοσίου 

Συμφέροντος (Public Interest-centered) (Heidenheimer A.J. 1989). 

Στην πρώτη περίπτωση, η Διαφθορά αποτελεί συμπεριφορά που αποκλίνει 

από τα τυπικά καθήκοντα που επιβάλλει ο δημόσιος ρόλος των κρατικών 

λειτουργών, οι οποίοι επιδιώκοντας ίδιον όφελος (ομαδικού (κλίκα), οικογενειακού, 

προσωπικού) χρηματικού ή άλλου διακριτού οφέλους, παραβιάζουν τους - 

συστημικούς ή εθιμικούς - κανόνες σχετικά με τους ανά περίπτωση υφισταμένους 

περιορισμούς της ενάσκησης εξουσίας. 

                                            
7 Χειραγώγηση με αδιαφανή τρόπο για ιδιοτελείς σκοπούς. 

8 Η εκμετάλλευση του αξιώματος ή της θέσης που κατέχει κάποιος, για να προωθήσει συγγενικά ή άλλα 

πρόσωπα του περιβάλλοντός του σε θέσεις ή αξιώματα χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια. 
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Στη δεύτερη περίπτωση, ο διεφθαρμένος δημόσιος υπάλληλος (ή ο 

διαχειριστής μιας επιχείρησης) θεωρεί τη μεμονωμένη θέση που κατέχει ως 

ξεχωριστή «ιδία επιχείρηση» και επιδιώκει τη διαρκή μεγιστοποίηση των εσόδων 

αυτής. Σε αυτή την περίπτωση η συγκεκριμένη θέση λαμβάνει τη μορφή μονάδας 

που διαρκώς ισχυροποιείται. Το μέγεθος του «κέρδους» εξαρτάται από την 

ευρύτερη κατάσταση της αγοράς και το ταλέντο του εν λόγω ατόμου στην 

εξεύρεση του σημείου μεγίστου κέρδους του. 

Στην τρίτη περίπτωση, το μοτίβο της Διαφθοράς θεωρείται ότι υφίσταται 

όταν ο κάτοχος εξουσίας - ως ο καθ ύλην υπεύθυνος λειτουργός ή αξιωματούχος 

που είναι επιφορτισμένος με την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου - προκαλείται 

μέσω παράνομων χρηματικών ή άλλων ανταλλαγμάτων να αναλάβει ενέργειες, οι 

οποίες ευνοούν τον πάροχο των ανταμοιβών και κατ’ αυτόν τον τρόπο βλάπτουν 

το δημόσιο συμφέρον. 

Γενικότερα η Διαφθορά αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την 

οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη μιας χώρας. Οι διεφθαρμένες πρακτικές 

στρεβλώνουν τις αγορές, περιστέλλουν τόσο την οικονομική ευμάρεια όσο και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη - αφού αποστερούν από τους τοπικούς πληθυσμούς, ιδίως των 

αναπτυσσομένων χωρών, ζωτικούς πόρους - ενώ σε μια διαφορετική διάσταση 

υπονομεύουν το Κράτος Δικαίου, επηρεάζουν την πολιτική σταθερότητα και 

ευνοούν τη διεύρυνση της κοινωνικής ανισότητας παρεμποδίζοντας την επίτευξη 

συλλογικής συνοχής. 

Αντιθέτως η εγκαθίδρυση συνθηκών Χρηστής Διακυβέρνησης εκτιμάται ότι 

διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ευρύτερη αναπτυξιακή πορεία μιας χώρας και 

εξασφαλίζει υψηλά πρότυπα αποτελεσματικότητας, ακεραιότητας και διαφάνειας. 

Ωστόσο, ουσιώδεις προϋποθέσεις για την ύπαρξή της συνιστούν (Doig 1998): 

(1) Η Πολιτική Νομιμότητα του Κράτους, η οποία διασφαλίζεται με την 

ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας δια της διεξαγωγής δημοκρατικών εκλογών, την 

ύπαρξη ενεργούς αντιπολίτευσης και αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης.  

(2) Η ύπαρξη Λογοδοσίας και Διαφάνειας στην ανταλλαγή-διαχείριση των 

πληροφοριών. 
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(3) Ο διαχωρισμός και η ορθή κατανομή των επιμέρους εξουσιών. 

(4) Ο αποτελεσματικός έλεγχος εφαρμογής των διαδικασιών που οφείλουν 

να τηρούν πολιτικά πρόσωπα και οργανισμοί. 

(5) Η ύπαρξη αποτελεσματικών μέσων καταπολέμησης των φαινομένων της 

Διαφθοράς και του Νεποτισμού. 

(6) H καθ’ αρμοδιότητα επάρκεια (αριθμητική και ποιοτική) των Δημοσίων 

Λειτουργών. 

(7) Η ύπαρξη αμερόληπτου και προσιτού συστήματος Δικαιοσύνης και 

(8) Η απουσία εξάσκησης αυθαίρετης κυβερνητικής εξουσίας. 

Σε μιαν άλλη διάσταση, παρά το γεγονός ότι οι ρίζες του φαινομένου της 

Διαφθοράς εκτιμάται ότι αποδίδονται στη Γραφειοκρατία και στους 

πολυδιάστατους και αδιαφανείς Πολιτικούς  Θεσμούς, η επίδρασή της στην 

ανάπτυξη της κάθε χώρας δύναται να ποικίλλει ανάλογα με τις επιμέρους 

συνθήκες που επικρατούν σε αυτήν. Ωστόσο, ενώ το κόστος της μπορεί να 

διαφέρει ανά περίπτωση (λ.χ. η συστημική διαφθορά δύναται να συνυπάρχει 

ακόμα και υπό το καθεστώς ισχυρών οικονομικών επιδόσεων), η εμπειρία διεθνών 

Οργανισμών - ως προϊόν μελετών, αξιολογήσεων και συγκρίσεων των σχετικών 

ευρημάτων - καταδεικνύει ότι η διαφθορά αποτελεί τροχοπέδη για την ευρύτερη 

ανάπτυξη των ανά τον κόσμο κρατών-κοινωνιών. 

Ο Οργανισμός της Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency International - ΤΙ) 

ορίζει τη διαφθορά ως την κατάχρηση της ανατιθέμενης εξουσίας προς ίδιον 

όφελος, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ο εν λόγω διεθνής 

οργανισμός αποτελεί οργάνωση της παγκόσμιας κοινωνίας των πολιτών που 

«ηγείται» της μάχης για την καταπολέμηση της διεθνούς διαφθοράς. Με 

περισσότερες από 100 ανά τον κόσμο τμηματικές αναφορές και τη μόνιμη έδρα 

του (Διεθνής Γραμματεία) στο Βερολίνο, επιδιώκει την αύξηση του βαθμού 

ευαισθητοποίησης για τις επιζήμιες συνέπειες της διαφθοράς. Προς τούτο, 

συνεργάζεται με τους αντιστοίχους εταίρους κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και τα 

αρμόδια στελέχη της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό την ανάπτυξη 

και εφαρμογή των πλέον αποτελεσματικών μέτρων-τακτικών για την αντιμετώπισή 
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αυτής (Transparency International). Βασικά εργαλεία-προϊόντα του Οργανισμού 

αποτελούν οι δείκτες CPI και GCB, τα ευρήματα των οποίων δημοσιοποιούνται 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα και κατά κύριο λόγο θα χρησιμοποιηθούν στην 

παρούσα εργασία για την αξιολόγηση της διαφθοράς στη Γεωργία. 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΝΤΟ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

α. Ιστορικές - Πολιτικές Εξελίξεις 

Η Γεωργία ήταν μία από τις πρώτες σοβιετικές δημοκρατίες που κήρυξε την 

ανεξαρτησία της και εισήγαγε το πολυκομματικό σύστημα το 1991. Η ταχεία 

πολιτική χειραφέτηση της χώρας, σε συνδυασμό με την ανάγκη άμεσης 

εφαρμογής θεσμοθετημένων διαδικασιών, προκάλεσαν τη δημιουργία μιας σειράς 

παράλληλων προβλημάτων. Η λαϊκή δυσαρέσκεια έναντι της αχαλίνωτης 

διαφθοράς καθώς και η αναποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών της 

χώρας, ακολουθούμενη από προσπάθειες χειραγώγησης των βουλευτικών 

εκλογών του Νοεμβρίου του 2003, πυροδότησαν εκτεταμένες διαμαρτυρίες που 

οδήγησαν στην παραίτηση του Προέδρου της χώρας9, ο οποίος κατείχε το αξίωμα 

από το 1995.  

Στον απόηχο της λαϊκής κινητοποίησης - η οποία έγινε γνωστή ως η 

"Επανάσταση των Ρόδων" - στις εκλογές του 2004 ο Μιχαήλ Σαακασβίλι, ως 

αρχηγός του Ενωμένου Εθνικού Κινήματος (UNM), ανέλαβε την εξουσία της 

Γεωργίας. Η νέα κυβέρνηση ξεκίνησε βαθιές μεταρρυθμίσεις που στόχευσαν στον 

εκσυγχρονισμό του κράτους, της οικονομίας αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Οι 

εν λόγω μεταρρυθμίσεις αύξησαν συν τω χρόνω την κρατική δυναμική, με 

αποτέλεσμα τη βελτίωση τόσο των συνθηκών ασφαλείας όσο και των αντιστοίχων 

που αφορούσαν στους επιμέρους τομείς παροχής κρατικών υπηρεσιών. Σε 

άλλους τομείς, όπως αυτός της ευρύτερης κοινωνικής συμμετοχής στην 

αναδυόμενη δημοκρατία αλλά και αυτής της αντιμετώπισης των συγκρουσιακών 

καταστάσεων, η νέα κυβέρνηση καθυστέρησε όπως φάνηκε εκ των υστέρων να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την πολυπλοκότητα των σχετικών θεμάτων. Παρά 

                                            
9 Έντουαρντ Σεβαρντνάτζε 
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το γεγονός ότι η πρόοδος των μεταρρυθμίσεων σε θέματα βελτίωσης των 

συνθηκών της επιχειρηματικότητας και εκδημοκρατισμού της χώρας είχε εκκινήσει 

από τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας της, η συνολική προσπάθεια 

υπονομεύτηκε από τη ρωσική παρέμβαση στις αποσχισθείσες περιοχές της 

Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας. Οι περιοδικές εξάρσεις εντάσεων και βίας 

κορυφώθηκαν με την πενταήμερη  σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας τον 

Αύγουστο του 2008, και την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων επί του γεωργιανού 

εδάφους. Έκτοτε η Ρωσία μονομερώς αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Αμπχαζίας 

και της Νότιας Οσετίας, ενώ ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις παρέμειναν στις εν 

λόγω περιοχές. 

Παρά τα γεγονότα των ποικίλων κρίσεων - πολιτικών/κοινωνικών, 

εσωτερικών/εξωτερικών - που καταδυνάστευσαν τη χώρα από το 2007 έως και το 

2011, οι εν συνεχεία διαδοχικές πολιτικές εξελίξεις, παρότι ανέδειξαν συν τω 

χρόνω διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις, αποτέλεσαν εξελικτικά εξέχοντα 

παραδείγματα δημοκρατικής και ειρηνικής μεταβίβασης εξουσίας για μια πρώην 

σοβιετική περιφέρεια. Η ενεργοποίηση της χώρας σε βασικούς επιμέρους τομείς 

που καθορίζουν το περιβάλλον της χρηστής διακυβέρνησης, εκτιμάται ότι 

συνέβαλε ουσιωδώς στην ανάπτυξη της χώρας και στη βελτίωση της γενικότερης 

εικόνας της στη διεθνή οικονομική σκηνή. Το εν λόγω γεγονός αποτυπώνεται στις 

επιμέρους αξιολογήσεις διεθνών Οργανισμών που θα αναφερθούν εκτενέστερα 

στη συνέχεια. Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα αποτελέσματα - για τα έτη 

2003 και 2013 - της συγκριτικής αξιολόγησης της χώρας από την Παγκόσμια 

Τράπεζα10 (Πίνακας 1) που καταδεικνύουν τον υπερδιπλασιασμό της εκτιμώμενης 

θετικής αντίδρασης-εξέλιξης της χώρας σε 10 χρόνια, στις βασικές διαστάσεις που 

συνιστούν την αποτελεσματική διακυβέρνηση της χώρας (Livny 2015).  

                                            
10 Στο πλαίσιο των ευρημάτων του δείκτη WGI (Worldwide Governance Indicator). 
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Πίνακας 1. Συγκριτική εκτίμηση-αξιολόγηση της απόδοση των βασικών επιμέρους πυλώνων 

του συστήματος χρηστής διακυβέρνησης της Γεωργίας για τα έτη 2003, 2013. 

Αρκετές συνταγματικές τροποποιήσεις - που επί το πλείστον εγκρίθηκαν το 

2010 και τέθηκαν σε ισχύ εν συνεχεία (2012-13) - έφεραν το πολιτικό σύστημα της 

χώρας εγγύτερα στο υγιές κοινοβουλευτικό μοντέλο, ενώ σταθερή και ιδιαίτερα 

δημοφιλή κυβερνητική επιδίωξη της Γεωργίας εξακολουθεί να αποτελεί η 

προσέγγισή της με τους δυτικούς και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς (ΕΕ και ΝΑΤΟ). 

β. Οικονομία Μετάβασης 

Η Γεωργία - όπως και όλες οι χώρες της Μαύρης Θάλασσας πλην της 

Ελλάδας και της Τουρκίας - συνιστά Οικονομία Μετάβασης (Transition Economy). 

Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει την οικονομία της χώρας, η οποία  

μεταλλάσσεται σταδιακά - από μια κεντρικά κατευθυνόμενη μορφή σε οικονομία 

της αγοράς - με βάση τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Οι εν λόγω 

οικονομίες υπό το καθεστώς της επιθυμητής οικονομικής φιλελευθεροποίησης, 

επιτρέπουν σε δυνάμεις της αγοράς να καθορίζουν τις τιμές, ενώ παράλληλα 

αίρουν σταδιακά τους μέχρι πρότινος υφιστάμενους φραγμούς του εμπορίου. 

Παράλληλα, διευκολύνουν την ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων και πόρων 

αλλά και τη δημιουργία του κατάλληλου χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο 

στηρίζει την μετακίνηση του εργατικού δυναμικού και του εν γένει κεφαλαίου από 

τον κρατικό προς τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. 
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Η διαδικασία της μετάβασης χαρακτηρίζεται από τις περαιτέρω διαδικασίες 

(Δρ. Παπαπανάγος, Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη 2015):  

(1) Απελευθέρωση της οικονομικής δραστηριότητας και της 

αποτελεσματικής ανακατανομής των πόρων. 

(2) Ανάπτυξης όλων εκείνων των εργαλείων που χρησιμοποιούνται από 

μία οικονομία της αγοράς, καθώς και αυστηρών δημοσιονομικών περιορισμών για 

την εξασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας και της οικονομικής 

αποτελεσματικότητας. 

(3) Αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρήσεων και δημιουργία 

διαφανών κανόνων για την είσοδο τους στην αγορά, 

(4) Ανάπτυξη του κατάλληλου θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου που να 

προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία και το κράτος δικαίου.  

Παρά το γεγονός ότι οι χώρες που αποτελούν Οικονομίες Μετάβασης 

υιοθετούν μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της θεσμικής 

υπόστασης μιας λειτουργικής οικονομίας της αγοράς, τα εμπόδια για τη βελτίωση 

της διακυβέρνησης και τον περιορισμό της διαφθοράς από τη σκοπιά της 

πολιτικής φαίνεται να επισκιάζουν την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων. Ενώ τα είδη 

των θεσμικών αλλαγών δείχνουν να διαθέτουν στις περισσότερες των 

περιπτώσεων την απαραίτητη δομή για τη μείωση της διαφθοράς και τη βελτίωση 

της διακυβέρνησης, είναι συνήθως οι κυβερνήσεις των χωρών που στερούνται της 

βούλησης, των κινήτρων ή και των απαραίτητων ικανοτήτων για την υιοθέτηση και 

την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων αυτών. Πολλές οικονομίες σε μετάβαση - 

ιδιαίτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Κοινοπολιτεία των Ανεξαρτήτων 

Κρατών - φαίνεται να παγιδεύονται στην πραγματικότητα των καινοτόμων ιδεών, 

αφού, ενώ πανηγυρικά αναδεικνύονται απειλώντας τη συγκέντρωση της 

οικονομικής και πολιτικής εξουσίας, εν συνεχεία υπονομεύονται πολλαπλώς κατά 

τη διαδικασία της ουσιαστικής εφαρμογής τους. Παράλληλα, ενώ σημαντικός 

αριθμός μελετών καταλήγουν  στη διαπίστωση ότι η διαφθορά αποτελεί σύμπτωμα 

της αδύναμης διακυβέρνησης, θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως η βασική αιτία 

μιας αδύναμης διακυβέρνησης, καθόσον δύναται να εξασθενεί τα όποια θετικά 

κίνητρα των πολιτικών, όσον αφορά στην υιοθέτηση των απαραιτήτων 
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μεταρρυθμίσεων. Ως εκ τούτου, η καταπολέμηση της διαφθοράς ενδεχομένως να 

αποτελεί τη βασική προϋπόθεση προκειμένου να προωθείται η διαδικασία των 

μεταρρυθμίσεων στις ενδιαφερόμενες οικονομίες μετάβασης. 

γ. Το Οικονομικό Προφίλ της Γεωργίας 

Η Γεωργία ανήκει - μαζί την Ουκρανία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη 

Ρωσία, την Τουρκία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, την Ελλάδα και τη Μολδαβία - 

στην ευρύτερη περιοχή των χωρών της Μαύρης Θάλασσας (BS-10). Αποτελεί 

Οικονομία Μετάβασης11, δεν είναι μέλος της  Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων 

Κρατών12 (CIS-13)13, ενώ - μαζί με τις υπόλοιπες χώρες των BS-10 - είναι μέλος 

της Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών της Μαύρης Θάλασσας (Organization of 

the Black Sea Economic Cooperation - BSEC)14. 

Στην BS-10 το Δημοσιονομικό Έλλειμμα είναι μικρό και πολύ χαμηλότερο 

από το όριο του 3% του ΑΕΠ του κριτηρίου του Μάαστριχ. Το 2009, ως 

αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, το Δημοσιονομικό Έλλειμμα 

αυξήθηκε στο -5,6 % του ΑΕΠ, αλλά έκτοτε γρήγορα αποκλιμακώθηκε σε πολύ 

χαμηλά επίπεδα. Το χαμηλό Δημοσιονομικό Έλλειμμα και η προσπάθεια 

ισοσκελισμένων προϋπολογισμών αντανακλούν μία «συντηρητική νοοτροπία» 

συγκράτησης των δαπανών και συνιστούν ένα υγιές Δημοσιονομικό περιβάλλον 

με χαμηλό χρέος. Το δημόσιο χρέος στη BS-10 είναι επίσης χαμηλότερο από το 

όριο του 60% του ΑΕΠ του κριτηρίου του Μάαστριχ. Τα ανωτέρω πολύ χαμηλά 

επίπεδα του Δημοσιονομικού Ελλείμματος και του Δημόσιου Χρέους, σε 

συνδυασμό με υψηλούς Ρυθμούς Ανάπτυξης, εξασφαλίζουν ένα υγιές 

Δημοσιονομικό περιβάλλον, το οποίο με τη σειρά του διευκολύνει τη 

                                            
11 Καθόσον αλλάζει από κεντρικά κατευθυνόμενη οικονομία σε μια οικονομία της αγοράς με βάση τους 

νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. 

12 Τον Αύγουστο  του 2009, η Γεωργία αποσύρθηκε από την CIS λόγω του πολέμου με τη Ρωσία 

αναφορικά με το ζήτημα της Νότιας Οσετίας. Ωστόσο, για γεωγραφικούς και για λόγους ομοιότητας στην 

διάρθρωση της οικονομίας η Γεωργία και η Μολδαβία συμπεριλαμβάνονται στην CIS.  

13 Η CIS-13 είναι ένας περιφερειακός διακυβερνητικός οργανισμός ανάμεσα σε πρώην σοβιετικές 

δημοκρατίες με σκοπό τη συνεργασία στην πολιτική, στην οικονομία, στο περιβάλλον καθώς και σε άλλους 

τομείς, που περιλαμβάνουν ανθρωπιστικά θέματα και θέματα πολιτισμού.  

14 Μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, η BSEC ιδρύθηκε ως ένα πολλά υποσχόμενο μοντέλο πολυμερούς, 

πολιτικής και οικονομικής πρωτοβουλίας με στόχο να καλλιεργήσει την αλληλεπίδραση και την αρμονία μεταξύ 

των κρατών μελών της, να εξασφαλίσει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή, 

ενθαρρύνοντας τη φιλία και τις καλές σχέσεις μεταξύ των χωρών της Μαύρης Θάλασσας. 
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χρηματοδότηση της οικονομίας και την επιχειρηματική δραστηριότητα. (Δρ. 

Παπαπανάγος, Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη 2015) 

Όσον αφορά στα ειδικότερα στοιχεία εξέλιξης της μακροοικονομικής 

κατάστασης στη Γεωργία15, τα πρώτα χρόνια της μετάβασης - μαζί με το 

Αζερμπαϊτζάν, τη Βουλγαρία, τη Μολδαβία, τη Ρωσία και την Ουκρανία - 

συνοδεύτηκαν από την εμφάνιση ιδιαιτέρων μειώσεων στους ρυθμούς ανάπτυξης 

του πραγματικού ΑΕΠ της χώρας. Έκτοτε, στην περιοχή έλαβαν χώρα ριζικές 

μεταρρυθμίσεις για την απελευθέρωση της οικονομίας, που οδήγησαν σε υψηλούς 

πραγματικούς ρυθμούς ανάπτυξης - περίπου 5,9% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο - για 

την περίοδο 2000-2010. Το 2004 ("Επανάσταση των Ρόδων"), το 2008 (γεγονότα 

της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας) και το 2009 (παγκόσμια οικονομική κρίση), 

η χώρα παρουσίασε μια πτώση 5,9%, 2,3% και -3,8% του ΑΕΠ αντίστοιχα, 

ανέκαμψε άμεσα (2010), ωστόσο η οικονομία της επιβραδύνθηκε κατά τη διάρκεια 

των ετών 2012-2013, ως αποτέλεσμα της γενικότερης επιβράδυνσης στην 

Ευρωζώνη. Παρά το γεγονός ότι η Ρωσο-Ουκρανική κρίση και τα ευρύτερα 

προβλήματα στην περιοχή δύνανται ανά πάσα στιγμή να επηρεάζουν τη 

διαφαινόμενη αναπτυξιακή προοπτική, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ της χώρας 

κυμάνθηκε στο 4,8% για το έτος 2014, γεγονός που αντιπροσωπεύει την 

ανάκαμψη μετά τη σχετική επιβράδυνση του 2013 - αν και οι επιπτώσεις της 

κρίσης στη Ρωσία άρχισαν να επιβαρύνουν την οικονομία της χώρας στο τέταρτο 

τρίμηνο του έτους. Η εν συνεχεία ανάπτυξη του 2014 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 

στην ανάκαμψη των ιδιωτικών επενδύσεων και της εγχώριας ζήτησης. Μια 

γρήγορη άνοδος του τομέα των κατασκευών - οι οποίες αυξήθηκαν κατά 16,3% - 

ώθησε στην αύξηση των συνολικών επενδύσεων στο 28,5% του ΑΕΠ (στο τέλος 

του τρίτου τριμήνου του 2014), επίδοση που άγγιξε τα υψηλότερα επίπεδα από 

την κρίση του 2008. Ωστόσο, δευτερογενείς επιδράσεις από την επιβράδυνση της 

οικονομίας της Ρωσίας κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014 οδήγησαν σε 

σημαντική πτώση των εξαγωγών, των εμβασμάτων, και των επιμέρους κλάδων 

του τουρισμού. Παρά την ευεργετική επίδραση της μείωσης των τιμών του 

πετρελαίου, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εκτιμάται ότι 

                                            
15 Ειδική αναφορά στα επιμέρους στοιχεία παρέχεται στον Πίνακα 1 του συνημμένου παραρτήματος της 

παρούσας εργασίας. 
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διευρύνθηκε στο 9,7% του ΑΕΠ το 2014, με το ποσοστό των άμεσων ξένων 

επενδύσεων (FDI) να κυμαίνεται στο 6,6% του ΑΕΠ.(The World Bank Group 2015) 

Το ΑΕΠ της Γεωργίας για το 2014 ήταν 16.52 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ 

το ΑΕΠ ανά κάτοικο ανερχόταν στα 3.670 δολάρια. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ συχνά 

θεωρείται ως δείκτης του βιοτικού επιπέδου μιας χώρας - με το σκεπτικό ότι όλοι οι 

πολίτες επωφελούνται από την αύξηση της οικονομίας της χώρας τους - ενώ δεν 

αποτελεί πραγματική καταμέτρηση του προσωπικού εισοδήματος. Ωστόσο, 

καθόσον το επίπεδο διαβίωσης τείνει να κινείται σε συνάρτηση με το κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ, οι αλλαγές στο βιοτικό επίπεδο τείνουν να ανιχνεύονται εύκολα μέσω των 

αλλαγών στο κατά κεφαλή ΑΕΠ. Στην Γεωργία το 2013, το κατά κεφαλήν 

εισόδημα σε ΜΙΑΔ ήταν 6.144,8 δολάρια, με το μέσο όρο των χωρών της BS-10 

να είναι 11.968,3 δολάρια16 (Δρ. Παπαπανάγος, Ενότητα 1: Εισαγωγή στην 

Οικονομική Επιστήμη 2015). 

Όσον αφορά στον τομέα των υπηρεσιών της χώρας (Τριτογενής Τομέας) 

αυτός συμβάλλει κατά 69,9% στο ΑΕΠ17, κατά τι λιγότερο από τις προηγμένες 

οικονομίες της ΕΕ-28 και των ΗΠΑ, όπου η συμβολή του τομέα των υπηρεσιών 

στο ΑΕΠ υπερβαίνει το 70%. Η συμβολή του βιομηχανικού τομέα (Δευτερογενής 

Τομέας) στο ΑΕΠ είναι 21,6%, υψηλότερη απ’ ότι στις ΗΠΑ και χαμηλότερη από 

την αντίστοιχη στην ΕΕ-28, όπου ο βιομηχανικός τομέας συμβάλλει με 19,50% και 

26% στο ΑΕΠ αντίστοιχα18. Τέλος, η συμμετοχή του Πρωτογενούς Τομέα 

(γεωργία, αλιεία, δασοκομία) στο ΑΕΠ είναι εξαιρετικά υψηλότερη (8,5%) των 

αντιστοίχων στην ΕΕ και τις ΗΠΑ (2,8% και 1,1% αντίστοιχα), ενώ ο μέσος όρος 

της BS-10 συμβάλλει κατά 8,9%. 

Το δημόσιο χρέος της Γεωργίας παραμένει βιώσιμο. Το συνολικό χρέος του 

δημόσιου τομέα αυξήθηκε από 32,2% του ΑΕΠ το 2013, στο 33,3% το 2014. 

Περίπου το 80% αυτού το 2014 ήταν εξωτερικό και δεδομένης της εξαιρετικά 

ευνοϊκής φύσης του, οι πληρωμές των τόκων κυμαίνονται κατά μέσο όρο στο 

ευνοϊκό ποσοστό του 1% του ΑΕΠ ετησίως - με το 75% να τελεί υπό το καθεστώς 

σταθερού επιτοκίου. Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να κυμανθεί κατά μέσο 

                                            
16 Ο εν λόγω μέσος όρος των BS-10 αντιπροσωπεύει το 35.5%  του εισοδήματος της EΕ-18, και το 

22.5% των ΗΠΑ. 

17 Ο μέσος όρος της BS-10 συμβάλλει κατά 59.5%. 

18 Ο μέσος όρος της BS-10 συμβάλλει κατά 31.7%. 
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όρο στο 3,6%, ενώ η Περιοχή Ελευθέρων Συναλλαγών (The Deep and 

Comprehensive Free Trade Area - DCFTA) και η συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ, 

είναι εξαιρετικά πιθανόν να βελτιώσουν εξελικτικά τις συνθήκες πρόσβασης σε 

καινούργιες αγορές, τις εξαγωγές, και το ποσοστό των άμεσων ξένων επενδύσεων 

(FDI). Ωστόσο, οι εν λόγω εξελίξεις σε σύντομο χρονικό διάστημα ενδεχομένως να 

προκαλέσουν πρόσθετο κόστος ποικίλης υφής, καθώς αφενός οι παραγωγοί θα 

κληθούν να αναβαθμίσουν τις εγκαταστάσεις τους - προκειμένου να 

ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας - ενώ και ο εν γένει 

κρατικός μηχανισμός θα πρέπει μέσω νέων κανονιστικών διατάξεων και σχετικών 

πλαισίων - που ενδεχομένως επηρεάσουν τις υφιστάμενες δομές και το καθεστώς 

της γραφειοκρατίας της χώρας - να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις αυτές (The 

World Bank Group 2015). 

 Όσον αφορά μια διαφορετική διάσταση της οικονομίας, ο μέσος μισθός στη 

Γεωργία είναι πολύ χαμηλός και πολύ πιο κάτω από τον μέσο μηνιαίο μισθό της 

BS-1019 (U.S. Department of State). Ωστόσο, πέραν του αρνητικού αντίκτυπου 

στα συμφέροντα της ευρύτερης συλλογικότητας, οι χαμηλοί μισθοί προσφέρουν 

ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την οικονομία της χώρας, καθόσον χαμηλώνουν 

το κόστος του συντελεστή παραγωγής και εργασίας, αυξάνουν την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, καθιστώντας την χώρα περισσότερο ελκυστική 

στην εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων 

από το εξωτερικό. Παράλληλα, η πραγματικότητα των χαμηλών φορολογικών 

συντελεστών εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων - σε σχέση με τους 

αντίστοιχους στην EU-28 και στις ΗΠΑ - προσελκύει το ενδιαφέρον 

επιχειρηματικών και επενδυτικών κεφάλαια από όλο τον κόσμο. 

δ. Η Διαφθορά στη Γεωργία 

Από το 2004 η Γεωργία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά 

στην αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών του φαινομένου της Διαφθοράς, 

συμπεριλαμβανομένης της μικροαστικής Δωροδοκίας που έχει ουσιαστικά 

                                            
19 Ο μέσος μηνιαίος μισθός στη Γεωργία στο 4ο τρίμηνο του 2013 ήταν 875 GEL ($ 530). Ο μέσος 

μηνιαίος μισθός για τους εργαζομένους στον κρατικό τομέα ήταν 1190 GEL ($ 720) και για αυτούς του 

ιδιωτικού τομέα ήταν 899 GEL (545 $). Ο κατώτατος μισθός για τους δημόσιους υπαλλήλους είναι 115 GEL 

(70 $) ανά μήνα, ενώ ο επίσημος κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα δεν έχει αλλάξει από τις αρχές του 

1990 και ανέρχεται σε 20 GEL ($ 12) ανά μήνα, χωρίς ωστόσο να εφαρμόζεται πλήρως στην πράξη. 



-17- 

 

εξαλειφθεί από την καθημερινή ζωή του πληθυσμού. Παρά την αντιμετώπιση 

έκρρυθμων - εσωτερικών αλλά και εξωτερικών - καταστάσεων, οι διαδοχικές 

κυβερνήσεις κατέβαλαν εξαιρετικές προσπάθειες για την καταπολέμησή της και τη 

σχετική εξάλειψή της στις μορφές του χαμηλότερου επιπέδου (λ.χ. στο επίπεδο 

των κατωτέρων δημόσιων λειτουργών και αξιωματούχων).  

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε όσον αφορά στην αύξηση της διαφάνειας 

των κρατικών θεσμών, ενώ η άμεση εφαρμογή νέων τεχνολογιών ελαχιστοποίησε 

τη γραφειοκρατία και βελτίωσε τις δυνατότητες πρόσβασης-παροχής υπηρεσιών-

πληροφοριών. Η δημιουργία νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς 

βελτίωσε τη διαφάνεια των κυβερνητικών δραστηριοτήτων, ενώ αξιοσημείωτα 

παραδείγματα καινοτόμων επιτευγμάτων αποτέλεσαν η εισαγωγή ηλεκτρονικού 

συστήματος ελέγχου των προμηθειών, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η δημιουργία 

βάσης δεδομένων για τις δηλώσεις των περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων 

υπαλλήλων, καθώς και η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται 

στους πολίτες από τις δημόσιες υπηρεσίες (Rostomashvili 2012). Στις ανωτέρω 

πρωτοβουλίες συμπεριλαμβάνονται η ποινικοποίηση της ενεργητικής και 

παθητικής δωροδοκίας, η ενίσχυση της νομοθεσίας για το ξέπλυμα παράνομου 

χρήματος, η εισαγωγή κώδικα δεοντολογίας των δημοσίων υπαλλήλων, η 

δημοσιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων και περαιτέρω διατάξεις που 

αφορούν στην προστασία των τελευταίων από κακεντρεχείς πληροφοριοδότες. Οι 

σχετικές νομικές μεταρρυθμίσεις συνοδεύτηκαν από ισχυρές πιέσεις μηχανισμών 

ελέγχου και επιβολής πρακτικών μέτρων, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά 

αναφέρονται η άμεση ενεργητική δίωξη και η επιβολή κυρώσεων για αδικήματα 

διαφθοράς, η συρρίκνωση της γραφειοκρατίας του δημόσιου τομέα, η μείωση του 

αριθμού των ρυθμιστικών οργανισμών, ο περιορισμός των εν γένει απαιτούμενων 

πιστοποιητικών, η περιστολή του αριθμού των μεσαζόντων κατά την καταβολή 

των φόρων, οι αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και οι σχετικές 

μεταρρυθμίσεις στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου (McDevitt 2015).  

Ωστόσο, κατά το διάστημα 2004 - 2012 υπήρξαν και σημαντικά σημεία 

υστέρησης στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διαφθοράς της χώρας. Αδυναμίες 

του κοινοβουλίου και της δικαστικής εξουσίας υπονόμευσαν το δημοκρατικό 

σύστημα ισορροπιών και ελέγχων, και οδήγησαν στην επικράτηση μιας κυρίαρχης 

εκτελεστικής εξουσίας. Μια σειρά από σημαντικές κυβερνητικές υπηρεσίες, 
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συμπεριλαμβανομένης της Εισαγγελίας και του Κρατικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

υπέφεραν από έλλειψη ανεξαρτησίας υπό το βάρος της πολιτικής ηγεσίας και 

χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία στις πολιτικές επιδιώξεις αυτής. Αξιωματούχοι 

στην κορυφή της εκτελεστικής εξουσίας λειτουργούσαν χωρίς την απαραίτητη 

υπευθυνότητα και επίβλεψη, δημιουργώντας το παρασκηνιακό υπόβαθρο για τη 

δημιουργία συνθηκών κατάχρησης εξουσίας και διαφθοράς. Ιδρύματα 

καθοδηγούμενα από διεφθαρμένους υπαλλήλους διατηρούσαν τη δυνατότητα να 

παρακάμπτουν τους υπάρχοντες μηχανισμούς διαφάνειας και λογοδοσίας, ενώ οι 

δεδομένες ανισορροπίες του συστήματος χρηστής διακυβέρνησης προκάλεσαν  

την ακραία πολιτικοποίηση των δημόσιων φορέων, πραγματικότητα η οποία ήταν 

ιδιαίτερα εμφανής κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών (Rostomashvili 

2012). 

Παρά το γεγονός ότι οι αδυναμίες στο Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας της 

Γεωργίας εξακολουθούν να υφίστανται - συμπεριλαμβανομένης της απουσίας μιας 

ανεξάρτητης εθνικής υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς, οι αρμοδιότητες 

της οποίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την έρευνα, την 

παρακολούθηση και την επιβολή των προβλεπόμενων διατάξεων/κυρώσεων για 

την καταπολέμηση της διαφθοράς - τα γενικότερα σημεία ισχύος και οι αδυναμίες 

της χώρας δύνανται να συνοψιστούν στις ακόλουθες παρατηρήσεις (McDevitt 

2015):  

(1) Ενώ υφίστανται ανεξάρτητοι οργανισμοί εποπτείας, εξακολουθεί να 

παραμένει αδύναμη η δημοκρατική-διαδικαστική λειτουργία του Εθνικού  

Κοινοβουλίου. Ενώ το σώμα διαχείρισης της Εκλογικής Διαδικασίας (Electoral 

Management Body - EMB)20, ο Συνήγορος του Πολίτη (Public Defender - PD) και 

η Κρατική Ελεγκτική Υπηρεσία (State Audit Office - SAO) συνιστούν την κύρια 

δύναμη επιβολής του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας της χώρας - παράλληλα 

με τη δράση της κυρίαρχης Εκτελεστικής εξουσίας - η Κοινοβουλευτική εποπτεία 

εξακολουθεί να παραμένει αδύναμη, καθόσον συχνά υποσκάπτεται η δυναμική της 

(λ.χ.  οι εκτελεστικοί μηχανισμοί-οργανισμοί συχνά παρέχουν ανακριβή και 

ανεπαρκή πληροφόρηση σχετικά με ερωτήματα των βουλευτών, ενώ οι αρμόδιοι 

                                            
20 Η νομικά υπεύθυνη υπηρεσία διαχείρισης της Εκλογικής Διαδικασίας και των λοιπών θεσμών-μέσων 

της  Δημοκρατίας. 
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υπουργοί δεν μεριμνούν σε όλες τις περιπτώσεις με την απαιτούμενη ενδελέχεια 

για την απαραίτητη ενημέρωση αυτών και συχνά αποστέλλουν εκπροσώπους τους 

στις συνεδριάσεις του κοινοβουλίου κ.τ.λ.). 

(2) Η Δικαστική εξουσία τείνει να λειτουργεί περισσότερο ανεξάρτητη σε 

σχέση με το παρελθόν, με εμφανή παραδείγματα της ανωτέρω διάστασης να 

αποτελούν λ.χ. η εμφάνιση περιστατικών απόρριψης της σχετικής εισαγγελικής 

προτάσεως σε ποινικές υποθέσεις (όταν αυτή δεν συνάδει με τα παρουσιαζόμενα 

στοιχεία), η επιβολή σχετικού ορίου στις γενικότερες παρεμβάσεις της εκτελεστικής 

εξουσίας σε ποινικές έρευνες-υποθέσεις, ο περιορισμός των φιλοκυβερνητικών 

προκαταλήψεων κατά τη διαχείριση του δικαστικού συστήματος προσφυγών κατά 

τις εκλογές, καθώς και η μείωση του αριθμού των περιστατικών αυθαίρετης-

αναίτιας απομάκρυνσης-απόσπασης δικαστών και αρμοδίων κρατικών 

λειτουργών. 

(3) Η εξελικτική ωρίμανση της κοινωνίας και των Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης (ΜΜΕ) απαιτεί - σε διαρκώς αυξανόμενο βαθμό - τη λογοδοσία των 

κάθε φορά αρμοδίων-ιθυνόντων. Ειδικότερα για τα ΜΜΕ, η διαφάνεια του τρόπου 

λειτουργίας τους έχει βελτιωθεί ιδιαίτερα, με την εισαγωγή σχετικών νομικών 

διατάξεων που επιβάλλουν την κοινοποίηση της ταυτότητας ιδιοκτησίας τους αλλά 

και των επιμέρους πηγών χρηματοδότησής τους. Ωστόσο, παρά τις ανωτέρω 

βελτιώσεις περαιτέρω παράγοντες - όπως η έλλειψη πρόσθετης νομοθεσίας, η 

απουσία κανόνων δεοντολογίας ή η πλημμελής εφαρμογή του υφιστάμενου 

κανονιστικού πλαισίου - επιτρέπουν την εξακολουθητική εμφάνιση περιστατικών 

εξωτερικής παρέμβασης στο έργο των δημοσιογράφων και την ύπαρξη μέσων 

ενημέρωσης αμφιλεγόμενης ακεραιότητας.  

(4) Το νομικό πλαίσιο στον τομέα των Επιχειρήσεων παραμένει ως επί 

το πλείστον φιλικό προς τις επιχειρήσεις, ενώ απουσιάζουν οι περιπτώσεις 

αδικαιολόγητης κυβερνητικής παρέμβασης στις δραστηριότητές τους. Ωστόσο, η 

λογοδοτική διαδικασία αυτών παραμένει αδύναμη. Παράλληλα, εξακολουθούν να 

υφίστανται σημαντικά προβλήματα όσον αφορά στη διαφάνεια και στη λογοδοσία 

των εταιρειών - συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης μηχανισμών για τον έλεγχο 

της ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων - ενώ οι υφιστάμενοι μηχανισμοί για 
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την καταπολέμηση της διαφθοράς στις κρατικές επιχειρήσεις συχνά 

αποδεικνύονται εξαιρετικά αδύναμοι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

α. Διεθνείς Δείκτες Συγκριτικής Αξιολόγησης  

Με αυξημένη την διεθνή ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυσμενείς 

επιπτώσεις στην εφαρμογή πολιτικών οικονομικής ανάπτυξης, η κατάστρωση των 

στρατηγικών για την καταπολέμησή της διαφθοράς αποτελεί τόσο κοινό πεδίο 

σύγκλισης του ενδιαφέροντος, όσο και δεσπόζουσα προτεραιότητα στους ανά τον 

κόσμο ευρύτερους οικονομικο-πολιτικούς Οργανισμούς21. Με βασικό στόχο  την 

ανάδειξη της πραγματικής κατάστασης, την προσέγγιση της ιδιαίτερης-

ενδεικνυόμενης στρατηγικής και την εφαρμογή της αρίστης κατά περίπτωση 

πρακτικής, επιχειρείται η έρευνα, η αξιολόγηση, η σύγκριση, η μελέτη και η 

ανάδειξη των ανά χώρα-περιφέρεια συγκεκριμένων ποσοτικών χαρακτηριστικών 

της διαφθοράς, στο πλαίσιο της αξιολόγησης του επιπέδου και των υφισταμένων 

μέτρων της υιοθετούμενης  πολιτικής για την καταπολέμησή της. Στη δεδομένη 

κατεύθυνση, η συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking) αποτελεί τη θεμελιώδη 

μεθοδολογία μέτρησης της ποιότητας της λήψης απόφασης - ανά τομέα 

ενδιαφέροντος - των επιμέρους μονάδων (όπως επιχειρήσεις, οργανισμοί και 

χώρες), ανάλογα με τα προγράμματα, τις στρατηγικές, και τις πολιτικές που 

εφαρμόζουν, τα προϊόντα που παράγουν, και τις μετρήσεις απόδοσης που 

λαμβάνουν, σε σύγκριση με συγκεκριμένα πρότυπα μετρήσεων αναφοράς, που 

παρέχουν την ενδεδειγμένη επίδοση στη δεδομένη κατηγορία (Δρ. Παπαπανάγος, 

Ενότητα 3: International Benchmarking Indicators 2015). 

Στην περίπτωση των Επιχειρήσεων, η εν λόγω αξιολόγηση αφορά στη 

σύγκριση των επιμέρους διαδικασιών και στις μετρήσεις απόδοσης της μιας 

επιχείρησης, σε σχέση με συγκεκριμένες θετικές αποδόσεις στο χώρο ή και τις 

βέλτιστες υιοθετούμενες πρακτικές άλλων. Στην περίπτωση των οικονομιών των 

                                            
21 Οργανισμός της Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency International - TI), Παγκόσμια Τράπεζα (World 

Bank - WB), Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund - IMF), Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ), 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (European Bank for 

Reconstruction and Development - EBRD), Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ), Οργανισμός 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). 
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χωρών, συγκρίνοντας τις πολιτικές, τις μεταρρυθμίσεις και τις μετρήσεις απόδοσης 

της μιας χώρας (λ.χ. της Γεωργίας) με την αντίστοιχη απόδοση μιας ομάδας 

συμμετεχουσών οικονομιών (λ.χ. τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας), 

αποκαλύπτονται οι οικονομίες της βέλτιστης πρακτικής, καθίσταται εφικτή η 

περαιτέρω αξιολόγησή τους βάσει ενός δεδομένου μεθοδολογικού πλαισίου και 

πραγματοποιείται η ταξινόμηση τους σε μια σειρά αντιστοίχου κατάταξης, 

σύμφωνα με τη βαθμολογία που η κάθε χώρα έχει αποκτήσει. 

Τα ποσοτικά στοιχεία και η συγκριτική αξιολόγηση αποδεικνύονται χρήσιμα 

εργαλεία για την πυροδότηση συζητήσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της 

κάθε φορά εφαρμοζόμενης πολιτικής, λόγω της άμεσης αναφοράς στα απτά 

αποτελέσματα-στοιχεία της σχετικής αξιολόγησης, που παράλληλα υποδηλώνουν 

τα πεδία   προκλήσεων-αδυναμιών και τα επιμέρους τρωτά σημεία όπου οι 

υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής απαιτείται να αναζητήσουν αποδοτικότερες 

πρακτικές. Τα δεδομένα παρέχουν τη βάση για την ανάλυση του προσφορότερου 

τρόπου σύμφωνα με τον οποίο διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις και 

μεταρρυθμίσεις δύνανται να συμβάλουν σε κοινά επιθυμητά αποτελέσματα, όπως 

μεταξύ άλλων η αύξηση της Ανταγωνιστικότητας, της Ανάπτυξης, της 

Απασχόλησης, των Εισοδημάτων, καθώς και η αντιμετώπιση της Διαφθοράς. Η 

συστηματική εφαρμογή της ανωτέρω μεθοδολογίας προσδοκά στην ευρηματική 

μελέτη και ανάλυση ποσοτικών δεδομένων κοινής αφετηριακής αναφοράς, 

αποδίδει με εργαλεία της στατιστικής επιστήμης την ενσωμάτωση και την 

προσαρμογή των εφαρμοζόμενων διαδικαστικών-νομοθετικών πρακτικών και 

φωτογραφίζει τις προτεραιότητες στην άσκηση δομημένης μεταρρυθμιστικής 

πολιτικής. 

Παραδείγματα εφαρμογής της συγκριτικής αξιολόγησης στο πεδίο 

αναγνώρισης των επιμέρους πτυχών της οικονομικής δραστηριότητας, της ευεξίας 

και της δυναμικής των ανά τον κόσμο κρατών, αποτελούν οι δείκτες CPI 

(Corruption Perception Index), GCB (Global Corruption Barometer), GCI (Global 

Competitiveness Index), IEF (Index of Economic Freedom), και EDB (Ease of 

Doing Business). Οι δύο πρώτοι χρησιμοποιούνται για την αριθμητική αξιολόγηση 

της Διαφθοράς και τη συνολική κατάταξη των συμμετεχουσών χωρών ανάλογα με 

τις εκτιμώμενες επιδόσεις τους και θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα εργασία, 

προκειμένου να αξιολογηθεί το επίπεδο διαφθοράς στη χώρα της Γεωργίας. 
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Επιπλέον, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των εν λόγω ερευνών αποτελεί το 

γεγονός ότι βασίζονται μόνο στη συγκέντρωση και αξιολόγηση των αντιλήψεων 

της κοινής γνώμης και των ειδικών - καθ’ αρμοδιότητα – εμπειρογνωμόνων, 

καθόσον υιοθετείται η άποψη ότι δεν υφίσταται ουσιαστικός τρόπος υπολογισμού 

του απολύτου επιπέδου Διαφθοράς που επικρατεί σε μια χώρα, στη βάση των 

αναμφισβήτητων δεδομένων και των απολύτων καταγραφών (qualitative Vs 

quantitative data). Ενδεδειγμένες προσπάθειες στατιστικής συλλογής δεδομένων 

(λ.χ. του αριθμού των αναφερθέντων περιστατικών δωροδοκίας, των διώξεων που 

ασκήθηκαν ή των δικαστικών υποθέσεων που εκδικάστηκαν και συνδέονται άμεσα 

με φαινόμενα διαφθοράς) δεν καθίστανται αντικειμενικά ευσταθείς, καθόσον δεν 

παρέχουν τα ασφαλή αριθμητικά δεδομένα για την ακριβή καταμέτρηση και 

αξιολόγηση του ποσοστού της Διαφθοράς, που παρουσιάζεται ανά χώρα. Σε μια 

διαφορετική ωστόσο διάσταση, η καταγραφή και η συλλογή αντιλήψεων, που είναι 

σε θέση να προσφέρουν ρεαλιστικές εκτιμήσεις για τη διαφθορά του δημοσίου 

τομέα, αποτελούν την περισσότερο αξιόπιστη μέθοδος αναφοράς και σύγκρισης 

του σχετικού επιπέδου διαφθοράς σε διαφορετικές χώρες. Επιπλέον αυτές 

συμβάλλουν στην αξιολόγηση των θεσμοθετημένων οργάνων και των 

υιοθετουμένων μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο της ευρύτερης διερεύνησης και 

έκθεσης των πολλαπλών πτυχών των φαινομένων της διαφάνειας και της 

διαφθοράς. 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί ως προς τα αποδεκτά 

σημεία αναφοράς στη συλλογή-παρουσίαση των ευρημάτων των εν λόγω δεικτών 

- σχετικά με την απάντηση διαφορετικών τύπων-ορισμών της διαφθοράς, την 

αξιοπιστία των πηγών στις οποίες βασίζονται οι μετρήσεις, και των ποικίλων 

μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την άθροιση, την προσέγγιση του μέσου 

όρου και την αξιολόγηση των εκτιμήσεων - εντούτοις παρέχουν το υπό συνθήκη 

στιβαρό/βασικό υπόβαθρο συναντίληψης για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

β. Οργανισμός της Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency 

International - TI ) 

Αποτελεί έναν παγκόσμιο Οργανισμό της κοινωνίας των πολιτών που 

«ηγείται» στη μάχη για την καταπολέμηση της διαφθοράς, με στόχο την αύξηση 

της ευαισθητοποίησης για τις επιζήμιες συνέπειές της και την ενδεδειγμένη 
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συνεργασία κυβερνήσεων, επιχειρήσεων αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας των 

πολιτών, για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των ενδεδειγμένων στρατηγικών 

αντιμετώπισής της (Transparency International). Με σύγχρονες εκτιμήσεις (OECD 

2014, σελ. 2) να υποδεικνύουν ότι το κόστος της διαφθοράς ανέρχεται σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από το 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ (2.6 τρισεκατομμύρια αμερικανικά 

δολάρια - US $) και συνολικό ποσό άνω του ενός τρισεκατομμυρίου US $ να 

εικάζεται ότι καταβάλλεται ετησίως σε δωροδοκίες, η Διαφθορά - πέραν από 

δεδομένο ζήτημα ηθικής - εκτιμάται ότι υπονομεύει άμεσα την κρατική οικονομική 

δυναμική, διευρύνοντας ανισότητες ενδοκρατικής-διακρατικής υφής. Στην ανωτέρω 

κατεύθυνση, ο Οργανισμός Διεθνούς Διαφάνειας - με βασικό εργαλείο τον δείκτη 

CPI - βαθμολογεί και κατατάσσει τις χώρες με βάση την εκτίμηση της διαφοράς 

που επικρατεί στον δημόσιο τομέα της κάθε μιας εξ αυτών.  

(1) Δείκτης Αντίληψης του υφισταμένου επιπέδου Διαφθοράς 

(Corruption Perception Index - CPI) 

Βασιζόμενος στη γνώμη των ανά τον κόσμο εμπειρογνωμόνων, ο δείκτης 

εκτιμά τα επίπεδα διαφθοράς στο δημόσιο τομέα κάθε χώρας, σκιαγραφώντας την 

κάθε επίδοση με διαφορετική απόχρωση, συνθέτοντας με αυτό τον τρόπο την 

παγκόσμια απεικόνιση του εκτιμωμένου επιπέδου της διαφθοράς. Από την πρώτη 

έκδοση του σχετικού ευρετηρίου διαφθοράς από το 1995 έως το 2012, τα 

αποτελέσματα-ευρήματα παρουσιάζονταν σε μια κλίμακα από το 0 έως το 10. 

Έκτοτε βελτιώσεις επί θεμάτων της υιοθετούμενης μεθοδολογίας οδήγησαν στην 

εφαρμογή νέας κλίμακας22. Με την κλίμακα του δείκτη να κυμαίνεται από το 0, το 

οποίο αναλογεί σε εξαιρετικά διεφθαρμένες χώρες έως το 100, που  αντιστοιχεί 

στην εκτίμηση  του απολύτως εξαιρετικού επιπέδου διαφάνειας, οι τελικές 

αναφορές καταδεικνύουν ότι δεν υφίσταται άριστη επίδοση, ενώ πρακτικά οι 

περισσότερες χώρες φαίνεται να αξιολογούνται με βαθμολογία κάτω του 50. 

 Για τον προσδιορισμό του δείκτη CPI ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία 

(Transparency International): 

(α) Επιλογή των πηγών αντλήσεως δεδομένων. 

                                            
22 Λόγω των ανωτέρω αλλαγών επί της υιοθετούμενης μεθοδολογίας, οι καταγραφείσες αποδόσεις των 

χωρών έως το 2011 δεν θα πρέπει να συγκρίνονται με τις νεότερες αποδόσεις. 
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Καθόσον ο δείκτης συγκεντρώνει δεδομένα από διάφορες πηγές, η 

κάθε πηγή, προκειμένου να καταστεί αξιόπιστη και εκμεταλλεύσιμη για το δείκτη, 

πρέπει να πληροί δεδομένα κριτήρια, ήτοι: 

1/ Να ποσοτικοποιεί τις αναφερόμενες αντιλήψεις για τη διαφθορά 

στο δημόσιο τομέα. 

2/ Να βασίζεται σε αξιόπιστη και έγκυρη μεθοδολογία, η οποία 

παρέχει τις προϋποθέσεις βαθμολόγησης και κατάταξης των διαφορετικών χωρών 

επί της κλίμακας αυτής. 

3/ Να διενεργείται η συλλογή στοιχείων από αξιόπιστο φορέα και 

σε τακτική βάση (απαιτείται επαναλαμβανόμενη διαδικασία). 

4/ Να καθίσταται εφικτή η Διάκριση-Σύγκριση μεταξύ των 

διαφορετικών χωρών με την ύπαρξη επαρκούς διακύμανσης του σκορ κατά την 

αξιολόγηση.  

(β) Αναφορά και Τυποποίηση των ευρημάτων-στοιχείων, τα οποία 

προσαρμόζονται σε κλίμακα από το 0 έως το 100, όπου το 0 αναλογεί στο 

υψηλότερο και το 100 στο χαμηλότερο επίπεδο αντιληπτής διαφθοράς23. 

(γ) Υπολογισμός του Μέσου Όρου. 

Προκειμένου μια χώρα ή περιοχή να συμπεριλαμβάνεται στο 

ευρετήριο του δείκτη, θα πρέπει να διατίθενται τουλάχιστον τρεις πηγές 

αξιολόγησης της εν λόγω χώρας. Η τιμή του δείκτη υπολογίζεται ως ο μέσος όρος 

των διαφορετικών αξιολογήσεων και το τελικό αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται σε 

ακέραιο αριθμό. 

(δ) Αναφορά του Μέτρου της Αβεβαιότητας. 

Ο δείκτης πρέπει να συνοδεύεται από πρόσθετα στατιστικά μεγέθη [του 

Τυπικού Σφάλματος (Standard Error)24 και του Διαστήματος Εμπιστοσύνης 

                                            
23 Αυτό επιτυγχάνεται με την αφαίρεση της Μέσης Ιιμής και εν συνεχεία την διαίρεση με την Τυπική 

Απόκλιση κάθε επιμέρους τιμής, προκειμένου τα αποτελέσματα να ποσοτικοποιούνται σε κλίμακα Z-scores 

και να καθίσταται εφικτή η προσαρμογή τους στην κλίμακα 0-100. 
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(Confidence Interval)25], που σχετίζονται με το παρουσιαζόμενο σκορ προκειμένου 

να παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διακύμανση των 

βαθμολογιών των πηγών δεδομένων που διατίθενται για τη συγκεκριμένη χώρα ή 

επικράτεια. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα δομικά στοιχεία του δείκτη, καθίσταται ευκόλως 

αντιληπτή η συνθετότητα της υφής του, καθόσον συνδυάζει τα αποτελέσματα 

ερευνών και περαιτέρω αξιολογήσεων του φαινομένου, τα οποία συλλέγονται από 

κατεξοχήν αξιόπιστους θεσμούς. Αντανακλώντας τις απόψεις ανά τον κόσμο 

παρατηρητών - συμπεριλαμβανομένων των εμπειρογνωμόνων που ζουν και 

εργάζονται στις χώρες που αξιολογούνται - ο CPI αποτελεί τον ευρέως 

διαδεδομένο δείκτη αξιολόγησης της Διαφθοράς παγκοσμίως. Καταγράφοντας 

πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές και τις πολιτικές πτυχές της Διαφθοράς, οι 

έρευνες και οι εκτιμήσεις που χρησιμοποιούνται για την κατάρτισή του 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ερωτήσεις σχετικές με την αναφορά και την 

ανάδειξη των περιστατικών που αφορούν από τη δωροδοκία των χαμηλού 

επιπέδου δημοσίων υπαλλήλων, έως την υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος ή και 

την ανταμοιβή υψηλά ισταμένων κρατικών λειτουργών - στο πλαίσιο παρανόμων 

εκδουλεύσεων (λ.χ. μίζες στις δημόσιες συμβάσεις). Παράλληλα, διατυπώνονται 

ερωτήσεις που εξετάζουν την ισχύ και την αποτελεσματικότητα των μέτρων του 

δημοσίου τομέα, σχετικά με τις υιοθετούμενες προσπάθειες για την καταπολέμηση 

της διαφθοράς. 

 (2) Η μελέτη Βαρόμετρο της Παγκόσμιας Διαφθοράς (The Global 

Corruption Barometer - GCB) 

Αποτελεί τη μεγαλύτερη έρευνα-καταμέτρηση παγκοσμίως, σχετικά  με την 

παρακολούθηση, την ανάλυση και την αξιολόγηση της κοινής γνώμης για τη 

διαφθορά, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Στην πρόσφατη 

                                            
24 Αποδίδει την Απόκλιση της δειγματοληπτικής Μέσης Τιμής από της αντίστοιχη πληθυσμιακή. Όσο 

μικρότερο είναι το Τυπικό Σφάλμα τόσο πλησιέστερα βρίσκεται η δειγματοληπτική στην πληθυσμιακή Μέση 

Τιμή. 

25 Το Διάστημα Εμπιστοσύνης χρησιμοποιείται για την ασφαλέστερη εκτίμηση της παραμέτρου ενός 

πληθυσμού, με βάση ένα τυχαίο δείγμα από τον πληθυσμό αυτό. Παρέχει ένα φάσμα ευλόγων (πιθανών) 

τιμών της παραμέτρου, συνοδευόμενο από το Βαθμό Εμπιστοσύνης που έχουμε ότι το διάστημα αυτό 

περιέχει την πραγματική τιμή της παραμέτρου. 
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αναφορά του Οργανισμού (GCB 2013) συμμετείχαν 114.000 πολίτες από 107 

χώρες, οι οποίοι ερωτήθηκαν για την άποψή τους σχετικά με το επίπεδο 

διαφθοράς στη χώρα τους και για το κατά πόσο συμμετείχαν σε περιστατικά 

δωροδοκίας κατά τις συνδιαλλαγές τους με Δημόσιους Οργανισμούς της χώρας 

τους κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους. Σε περιπτώσεις που υφίστανται 

υποψίες σχετικά για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των εξαχθέντων 

δεδομένων, αυτά αποκλείονται της έρευνας. Το περιθώριο λάθους για κάθε χώρα 

είναι 3% και το τυπικό μέγεθος δείγματος είναι 1.000 άτομα26. Σε αντίθεση με τον 

CPI, που ενδεχομένως επηρεάζεται από προκαταλήψεις και δημοφιλείς αντιλήψεις 

για τη διαφθορά, το GCB27 αποτελεί μια κατευθυνόμενη έρευνα που αντί να 

χρησιμοποιεί τις αντιλήψεις των εμπειρογνωμόνων, αναφέρεται απευθείας στους 

πολίτες της κάθε χώρας, καθόσον εκείνοι αποτελούν τον βασικό αποδέκτη-κριτή 

των προσπαθειών καταπολέμησης της διαφθοράς. Ο εν λόγω δείκτης αξιολογεί 

την αντίληψη για τη Διαφθορά σε 12 κύρια θεσμικά όργανα κάθε χώρας, σε μια 

κλίμακα από το 1, που υποδεικνύει το υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας, έως το 5, 

που αντιστοιχεί στο υψηλότερο επίπεδο διαφθοράς. Κατ αυτήν την έννοια 

αξιολογεί-εκτιμά το ποσοστό των ανθρώπων που δωροδοκούν, προκειμένου να 

λάβει την απαιτούμενη προσοχή από τους αντιστοίχους παρόχους υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά του οργανισμού, (Hardoon Deborah 2013, 

σελ. 9): 

(α) Η Δωροδοκία αποτελεί ένα παγκόσμιο, ευρέως διαδεδομένο, 

αρνητικό φαινόμενο28.  

(β) Οι Δημόσιοι Οργανισμοί που είναι εξ ορισμού επιφορτισμένοι με το 

καθήκον της προστασίας των πολιτών τους, ασθενούν υπό το καθεστώς 

εμφάνισης υψηλών ποσοστών περιστατικών δωροδοκίας. Μεταξύ των οκτώ 

                                            
26 Τέσσερις χώρες - η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, το Βανουάτου και οι Νήσοι Σολομώντος - έχουν 

μέγεθος δείγματος 500 ατόμων και περιθώριο σφάλματος 4%. 

27 Εκδίδεται επίσης από τον Οργανισμό της Διεθνούς Διαφάνειας (ΤΙ). 

28 Συνολικά, περισσότεροι από ένας στους τέσσερις ανθρώπους (27%) ανέφεραν ότι δωροδόκησαν κατά 

τη διάρκεια του έτους (2012), όταν χρειάστηκε να συνδιαλλαγούν με υπαλλήλους βασικών δημοσίων 

οργανισμών και υπηρεσιών. 
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υπηρεσιών που αξιολογήθηκαν29, η Αστυνομία και το Δικαστικό σώμα θεωρούνται 

ως οι περισσότερο επιρρεπείς υπηρεσίες σε αυτήν, καθόσον εκτιμήθηκε ότι το 

31% των ατόμων που ήρθαν σε επαφή με την Αστυνομία δωροδόκησαν, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό στην περίπτωση του Δικαστικού σώματος ήταν 24%. 

(γ) Η πλειοψηφία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο πιστεύει ότι οι 

κυβερνήσεις τους καθίστανται αναποτελεσματικές στο μέτωπο καταπολέμησης της 

διαφθοράς και ότι η κατάσταση στη χώρα τους, όσον αφορά στο εν λόγω 

φαινόμενο διαρκώς επιδεινώνεται. 

(δ) Οι κατεξοχήν δημοκρατικοί πυλώνες της σύγχρονης κοινωνίας 

θεωρούνται και ως οι περισσότερο διεφθαρμένοι. Τα Πολιτικά κόμματα, που 

αποτελούν την κινητήρια δύναμη της δημοκρατίας παγκοσμίως, αποτυπώνεται 

στατιστικά ότι είναι οι περισσότερο διεφθαρμένοι Οργανισμοί. 

(ε) Οι προσωπικές διασυνδέσεις, γνωριμίες και σχέσεις θεωρείται ότι 

αποτελούν  την περισσότερο δυναμική - σε σύγκριση με τη δωροδοκία  - έκφανση 

του φαινομένου της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση. Στο πλαίσιο της έρευνας 

αναδείχθηκε η άποψη ότι αυτές αποτελούν παράγοντα που διαταράσσει την 

τυπική λειτουργία στη Δημόσια Διοίκηση, καθόσον σχεδόν δύο στους τρεις 

ερωτηθέντες φαίνεται να πιστεύουν ότι αυτές συνδράμουν καθοριστικά στην 

διεκπεραίωση των αιτημάτων τους όταν απευθύνονται στις δημόσιες υπηρεσίες. 

(στ) Περισσότεροι από ένας στους δύο πολίτες (54%) πιστεύουν ότι 

ισχυρές ομάδες (λόμπι) καθοδηγούν την πολιτική των κυβερνήσεών τους, με 

κινητήρια δύναμη το συμφέρον έναντι του οφέλους της κοινωνίας των πολιτών. 

(ζ) Οι πολίτες δηλώνουν έτοιμοι για την ανατροπή αυτής της 

κατάστασης, με 9 στους 10 ερωτηθέντες να αναφέρουν την πρόθεση τους για 

ανάληψη δράσης κατά της διαφθοράς, την πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην 

έρευνα να δηλώνει την προθυμία αναφοράς των περιστατικών διαφθοράς και τα 

δύο τρίτα των ερωτηθέντων να αποφαίνονται ότι αρνούνται να δωροδοκήσουν. 

                                            
29 Αστυνομία, Δικαστικό σώμα, Εφορίες, Υπηρεσίες Μητρώων και άλλες που συνδιαλέγονται οι πολίτες 

για την διεκπεραίωση ζητημάτων που αφορούν στη διαχείριση και κατοχή οικοπέδων, καθώς και Ιατρικές, 

Εκπαιδευτικές, και λοιπές βοηθητικές Υπηρεσίες. 
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Σε κάθε περίπτωση, η Δωροδοκία αποτελεί την άμεση εμπειρία 

διαπίστωσης του φαινομένου της Διαφθοράς. Πέραν του γεγονότος ότι κοστίζει 

στο άτομο που - ηθικά ή και πρακτικά - εξαναγκάζεται σε αυτήν, επιπλέον 

υπονομεύει την αποτελεσματική και δίκαιη κατανομή των πόρων μιας χώρας, 

υπηρεσίας ή οργανισμού, την αξία του σεβασμού των πολιτών προς το Κράτος 

Δικαίου και τη συνολική ακεραιότητα της ανθρώπινης συλλογικότητας (κοινωνίας). 

(3) Ο Οργανισμός Διεθνούς Διαφάνειας της Γεωργίας (Transparency 

International Georgia - TI Georgia) 

Ο Οργανισμός ιδρύθηκε στις 7 Μαΐου 2000 ως μια τοπική Μη Κυβερνητική 

Οργάνωση για την καταπολέμηση της Διαφθοράς και την προώθηση της 

διαφάνειας και της λογοδοσίας στη Γεωργία. Η αποστολή του είναι να αποτελέσει 

τη βασική πηγή πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή των σχετικών 

μεταρρυθμίσεων, να συνεισφέρει στη διευκόλυνση αυτών σε τομείς όπου υπάρχει 

διαφθορά και να συντελέσει τόσο σε θέματα οικοδόμησης-ενίσχυσης των θεσμών, 

όσο και στην προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης. Η εν λόγω οργάνωση 

αποτελεί ένα εθνικό υποτμήμα του Οργανισμού της Διεθνούς Διαφάνειας (TI). Στη 

διεθνή σκηνή, ο ΤΙ επιδιώκει την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις 

βλαβερές συνέπειες της διαφθοράς, τάσσεται υπέρ των πολιτικών 

μεταρρυθμίσεων, εργάζεται για την εφαρμογή των πολυμερών συμβάσεων και 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση Κυβερνήσεων, Επιχειρήσεων και Τραπεζών. Σε 

εθνικό επίπεδο, τα υποτιμήματα του Διεθνούς Οργανισμού επιδιώκουν να 

συνεισφέρουν στην αύξηση του επιπέδου της λογοδοσίας και της διαφάνειας στη 

συγκεκριμένη χώρα, παρακολουθούν την απόδοση των βασικών θεσμικών 

οργάνων και ασκούν πιέσεις για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Όσον αφορά στον 

αντίστοιχο Οργανισμό που δραστηριοποιείται στη Γεωργία, αυτός επιδιώκει την 

στήριξη της οικοδόμησης και της ενίσχυσης των κρατικών θεσμών, την ανάπτυξη 

της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, την στήριξη της διαδικασίας 

διεξαγωγής δικαίων και δημοκρατικών εκλογών, την προάσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και τη διεξαγωγή φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων. (Transparency 

International Georgia). 
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Σύμφωνα με την έκθεση «Αξιολόγηση της Ακεραιότητας του Εθνικού 

Συστήματος της Γεωργίας 2015»30, ο οργανισμός, αξιολογώντας τη λειτουργία 12 

βασικών θεσμών31, εξετάζει την επίδραση των αλλαγών που έχουν επέλθει στο 

σύστημα της χώρας κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών32. Χωρίς να 

επιδιώκεται η σε βάθος αξιολόγηση του κάθε πυλώνα, στόχευση του οργανισμού 

αποτελεί η κάλυψη ενός συνολικού εύρους λειτουργίας, προκειμένου να αποκτηθεί 

η γενικότερη εικόνα απόδοσης του κάθε θεσμού. Επιπρόσθετα, εξετάζονται οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφορετικών θεσμικών οργάνων, προκειμένου να 

αξιολογούνται και να ερμηνεύονται οι διαφορές ισχύος και οι επιμέρους άξονες 

επιρροής τους, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι αδυναμίες του κάθε ενιαίου 

φορέα αποτελούν παθογόνους παράγοντες του συνολικού συστήματος. 

Παράλληλα, η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πυλώνων βοηθά 

στον καθορισμό των προτεραιοτήτων όσον αφορά στους επιμέρους τομείς-

αποδέκτες των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. (Transparency International Georgia 

2015) 

 Οι χρησιμοποιούμενοι επιμέρους πυλώνες θεωρείται ότι κατά μέγα μέρος 

συνιστούν το σύστημα ακεραιότητας της χώρας. Κάθε ένας από αυτούς εξετάζεται 

υπό το πρίσμα τριών διακριτών διαστάσεων που κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές 

για την εξασφάλιση της επάρκειας των απαιτουμένων εφοδίων στο πλαίσιο  

αντιμετώπισης της διαφθοράς. Η πρώτη διάσταση αφορά στη συνολική 

χωρητικότητα και αντοχή (Capacity) του κάθε πυλώνα, όσον αφορά στους 

κατεχόμενους πόρους και στο υφιστάμενο νομικό καθεστώς, και αποτελεί τη βάση 

της αποτελεσματικής θεσμικής απόδοσης. Η δεύτερη αφορά στους εσωτερικούς 

κανονισμούς λειτουργίας και στις υιοθετούμενες πρακτικές (Governance), 

εστιάζοντας την προσοχή στην διαφανή λειτουργία, στην υπευθυνότητα και στην 

ακεραιότητα του αξιολογούμενου θεσμού. Η τρίτη (Role), αφορά στην αξιολόγηση 

του βαθμού, κατά τον οποίον ο θεσμός πληροί την ειδική ανατεθείσα σε αυτόν 

                                            
30 Η έκθεση  παρασκευάστηκε στο πλαίσιο του περιφερειακού προγράμματος, «Εκτιμήσεις περί των 

Εθνικών Συστημάτων Ακεραιότητας στην Ανατολική Περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Γειτονιάς», το οποίο 

συντονίζεται από τον Οργανισμό της Διεθνούς Διαφάνειας και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

31 Τους 12 θεσμούς συνιστούν η Νομοθετική εξουσία, η Εκτελεστική εξουσία, η Δημόσια Διοίκηση, οι 

Υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ο φορέας παρακολούθησης της Εκλογικής Διαδικασίας, οι υπηρεσίες του 

χαρακτήρα Ανεξάρτητου Θεσμικού Διαμεσολαβητή, το Ανώτατο Κρατικό Οργανο Ελέγχου, τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης, τα Πολιτικά κόμματα και οι Επιχειρήσεις. 

32 Η προηγούμενη-πρώτη αντίστοιχη αξιολόγηση έλαβε χώρα το 2011. 
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αποστολή, στο πλαίσιο του ευρύτερου συστήματος-πλαισίου καταπολέμησης της 

διαφθοράς στη χώρα. Ενδεικτικά αναφέρεται η ύπαρξη αποτελεσματικής 

εποπτείας της κυβέρνησης από την νομοθετική εξουσία και η απονομή 

δικαιοσύνης από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Στο σύνολό τους, οι τρεις 

ανωτέρω διαστάσεις εκτιμάται ότι καλύπτουν την εξέταση της ικανότητας-

δυνατότητας του κάθε οργάνου-θεσμού να υφίσταται και να εξασφαλίζει την ομαλή 

εξέλιξη της εσωτερικής και της εξωτερικής του λειτουργίας, στο πλαίσιο τόσο των 

βασικών αρμοδιοτήτων του, όσο και του προσθέτου ρόλου, που διατηρεί στο 

ευρύτερο πλαίσιο καταπολέμησης της διαφθοράς.  Κάθε διάσταση προσμετράται 

από ένα κοινό σύνολο δεικτών, ενώ η αξιολόγηση εξετάζει τόσο το υφιστάμενο 

νομικό πλαίσιο του κάθε πυλώνα, όσο και την υιοθετούμενη θεσμική πρακτική, 

προκειμένου να αποκαλύπτονται οι διαφορές μεταξύ θεωρίας και πράξης. 

Γενικότερα, η μελέτη του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας33 (National 

Integrity System - NIS), χωρίς να καταμετρά το επίπεδο της Διαφθοράς που 

επικρατεί στη χώρα, έχει ως στόχο να αξιολογήσει την ικανότητα των βασικών 

θεσμικών οργάνων αυτής, που ανά περίπτωση διαδραματίζουν διαφορετικό αλλά 

εξίσου σημαντικό ρόλο, στην εγκαθίδρυση και διασφάλιση των απαραιτήτων 

συνθηκών χρηστής διακυβέρνησης, διαφάνειας, λογοδοσίας και καταπολέμησης 

της διαφθοράς. Λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη αναφορά (NIS Georgia 

2011), η τελευταία έκθεση αποτελεί μια ενημέρωση της προηγούμενης 

αξιολόγησης, με απώτερο σκοπό να εκτιμηθεί η πρόοδος, να εντοπιστούν οι 

αλλαγές που έχουν προκύψει και να διατυπωθούν οι κατά προτεραιότητα 

προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος ακεραιότητας της χώρας. 

Η υιοθετούμενη μεθοδολογία του οργανισμού βασίζεται σε ένα συνδυασμό 

ερευνητικών εργασιών και συνεντεύξεων, ενώ η εφαρμοζομένη τελική διαδικασία 

της επικύρωσης από βασικούς εμπειρογνώμονες διασφαλίζει την αξιοπιστία των 

ευρημάτων. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στη βάση βαθμολόγησης της 

απόδοσης του κάθε θεσμού-πυλώνα σε ένα δεδομένο σύνολο επιμέρους 

                                            
33 Αντίστοιχες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί και σε άλλες χώρες, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 

αναπτύχθηκε από τη Γραμματεία του Οργανισμού της Διεθνούς Διαφάνειας στο Βερολίνο. 
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δεικτών34, που αναπτύχθηκαν από τη Γραμματεία του Οργανισμού της Διεθνούς 

Διαφάνειας. Η διαδικασία περιλαμβάνει συγκεκριμένες ερωτήσεις βαθμολόγησης 

για κάθε δείκτη, που υποστηρίζονται από σαφείς περαιτέρω κατευθύνσεις,  

προκειμένου να επιτυγχάνεται η αμερόληπτη αποτύπωση της πραγματικής 

κατάστασης. Ως σημεία αναφοράς κατά την διαδικασία αξιολόγησης 

εκλαμβάνονται η υφισταμένη εθνική νομοθεσία και οι δευτεροβάθμιες εκθέσεις, 

έρευνες και συνεντεύξεις βασικών εμπειρογνωμόνων. Οι καθοδηγητικές ερωτήσεις 

για τον κάθε δείκτη αναπτύσσονται σε συνάρτηση με τις διεθνείς βέλτιστες 

πρακτικές, τα υπάρχοντα εργαλεία εκτίμησης για τον κάθε πυλώνα και την 

εμπειρία του οργανισμού, επιδιώκοντας παράλληλα τη συμβολή των απόψεων 

σχετικών διεθνών εμπειρογνωμόνων.  

Παρότι η έκθεση επιδιώκει την ποιοτική αξιολόγηση των θεσμών της 

χώρας, η αριθμητική απεικόνιση των ευρημάτων αποσκοπεί στη συγκεντρωτική 

απόδοση αυτής, προκειμένου να επισημαίνονται άμεσα οι βασικές αδυναμίες και 

τα πλεονεκτήματα του εν λόγω συστήματος. Η βαθμολόγηση λαμβάνει χώρα σε 

μια κλίμακα 0-100 βαθμών (με 4 βασικές κατηγορίες απόδοσης 0, 25, 50, 75, 100), 

επικυρώνεται από συμβουλευτική ομάδα εμπειρογνωμόνων της χώρας και 

ελέγχεται από τον οργανισμό (TI Georgia). Η συνολική βαθμολογία για την κάθε 

διάσταση (Capacity, Governance, Role) υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των 

βαθμολογιών των επιμέρους δεικτών και ο μέσος όρος των 3 διαστάσεων 

αποτελεί τη βαθμολογία του κάθε πυλώνα.  

Στην αναφερόμενη έκθεση του Οργανισμού, οι βαθμολογίες της 

προηγούμενης αξιολόγηση παρουσιάζονται παράλληλα με τις τελευταίες  

προκειμένου να καθίσταται εφικτή η άμεση αξιολόγηση της προόδου της Γεωργίας. 

Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν υφίσταται διεθνής επιτροπή που να συγκεντρώνει, να 

εξετάζει και να επικυρώνει όλα τα ανωτέρω διαθέσιμα στοιχεία ανά χώρα, τα εν 

λόγω αποτελέσματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διακρατική 

συγκριτική αξιολόγηση αυτών. 

                                            
34 Συνολικά, η αξιολόγηση περιλαμβάνει πάνω από 150 δείκτες, με περίπου 12 εξ αυτών να αντιστοιχούν 

σε κάθε πυλώνα. 
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γ. Έτεροι συναφείς Διεθνείς Δείκτες - Οργανισμοί 

(1) Ο Παγκόσμιος Δείκτης Χρηστής Διακυβέρνησης 

(Worldwide Governance Indicator - WGI) 

Ο εν λόγω δείκτης συνιστά μια ερευνητική βάση δεδομένων, η οποία 

βασίζεται εξ ολοκλήρου στη συγκέντρωση των ευρημάτων των παγκόσμιων 

αξιολογήσεων-εκθέσεων ετέρων Μη Κυβερνητικών Διεθνών Οργανισμών (λ.χ. 

Freedom House, IREX Media Sustainability Index, Open Budget Index, World 

Justice Report, κλπ). Η έρευνα καλύπτει την περίοδο από το 1996 έως το 2014 και 

οι βασικοί υποδείκτες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των χωρών είναι: 

1. Η Φωνή και η Λογοδοσία, υποδείκτης που προσμετρά τη 

δραστηριότητα και την εμπλοκή των πολιτών σε θέματα σχετικά με τη 

διακυβέρνηση της χώρας, την ελευθερία της έκφρασής τους, των μέσων 

ενημέρωσης, καθώς και την ελευθερία του συνέρχεσθαι. 

2. Η Πολιτική Σταθερότητα και η Απουσία Φαινομένων Βίας-

Τρομοκρατίας, υποδείκτης που προσμετρά τις αντιλήψεις εμφάνισης πιθανών 

κινδύνων πολιτικής αστάθειας ή και πολιτικά υποκινούμενης βίας, 

συμπεριλαμβανομένης και της τρομοκρατίας. 

3. Η Αποτελεσματικότητα της Κυβέρνησης, υποδείκτης που προσμετρά 

τις αντιλήψεις σχετικά με την ποιότητα της λειτουργίας των δημόσιων και ιδιωτικών 

υπηρεσιών και το βαθμό ανεξαρτησίας τους από πολιτικές πιέσεις. 

4. Η Ποιότητα των Μεταρρυθμίσεων, υποδείκτης που συγκεντρώνει τις 

αντιλήψεις για την ικανότητα της κυβέρνησης να διαμορφώνει και να εφαρμόζει 

πολιτικές και κανονισμούς για την προώθηση της ανάπτυξης του δημοσίου και του 

ιδιωτικού τομέα, 

5. Το Κράτος Δικαίου, υποδείκτης που αναφέρεται στις αντιλήψεις για το 

βαθμό, στον οποίον οι φορείς και οι πολίτες έχουν εμπιστοσύνη και 

συμμορφώνονται με τους κανόνες της κοινωνίας, που εμπιστεύονται το θεσμό της 

δικαιοσύνης και εκτιμούν την πιθανότητα εμφάνισης περιστατικών 

εγκληματικότητας και της βίας. 
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6. Ο Έλεγχος της Διαφθοράς, υποδείκτης που αντανακλά τις αντιλήψεις 

στο βαθμό, κατά τον οποίον ασκείται η δημόσια εξουσία για προσωπικό όφελος, 

συμπεριλαμβανομένων επίσης των διαφορετικών διαστάσεων του φαινομένου της 

διαφθοράς (χαμηλού/υψηλού επιπέδου). 

Τα προκύπτοντα δεδομένα του δείκτη συγκεντρώνονται από τις ανά τον 

κόσμο αξιολογήσεις ινστιτούτων ερευνών, δεξαμενών σκέψης, Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων, Διεθνών Οργανισμών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Ο 

κοινός παρανομαστής  (WGI) που προκύπτει από την άθροιση και αξιολόγηση 

των έξι προαναφερθέντων υποδεικτών χρησιμοποιείται αντιστοίχως για την 

αξιολόγηση  215 χωρών. (Institute for Development of Freedom of Information 

2015) 

(2) Ο Οργανισμός Freedom House 

Ο εν λόγω Μη Κυβερνητικός Οργανισμός (ΜΚΟ) συντονίζει τις 

προσπάθειές του για την ανά τον κόσμο υπεράσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και την προώθηση των δημοκρατικών αλλαγών, δίδοντας έμφαση 

στην αξιολόγηση του βαθμού ελευθερίας, καθώς και στην άσκηση των πολιτικών 

δικαιωμάτων και της ελευθερίας των πολιτών. Πέραν των λοιπών δραστηριοτήτων 

του, εκδίδει από το 1995 την ετήσια έκθεση  των «Εθνών σε Μετάβαση», που 

αποτελεί μια ολοκληρωμένη, συγκριτική και πολυδιάστατη μελέτη-αξιολόγηση 

σχετικά με την εξέλιξη των υιοθετουμένων μεταρρυθμίσεων στις πρώην 

κομμουνιστικές χώρες της Ευρώπης και της Ευρασίας. 

Η μεθοδολογία του Οργανισμού βασίζεται στην βαθμολόγηση 7 επιμέρους 

αξιολογούμενων πυλώνων35. Για όλες τις προς αξιολόγηση χώρες, ομάδες 

ακαδημαϊκών συμβούλων και ειδικών εμπειρογνωμόνων βαθμολογούν την 

επίδοση της καθεμιάς σε μια κλίμακα από το 1 έως το 7, με το 1 να αποδίδει το 

υψηλότερο και το 7 το χαμηλότερο επίπεδο της δημοκρατικής προόδου. Η 

αξιολόγηση των τελικών ευρημάτων πραγματοποιείται στη βάση σύγκρισης της 

                                            
35 Δημοκρατική Διακυβέρνηση της χώρας (National Democratic Governance - NDG), Εκλογική 

Διαδικασία (Electoral Process - EP), Κοινωνία των Πολιτών (Civil Society - CS), Ανεξαρτησία των Μέσων 

Ενημέρωσης (Independent Media - ΙM), Δημοκρατική Τοπική Αυτοδιοίκηση (Local Democratic Governance - 

LDG), Νομικό πλαίσιο και Ανεξαρτησία που διέπει το θεσμό της Δικαιοσύνης (Judicial Framework and 

Independence - JFI) και Διαφθορά (Corruption - CO). 
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επίδοσης κάθε χώρας σε σχέση με προηγούμενα έτη. Αν λοιπόν παρατηρείται 

διαφορά της τάξης του 0.5 τότε η εξέλιξη της επίδοσης προσδιορίζεται ως ήπια ή 

μέτρια, ενώ, εάν η διαφορά προσεγγίζει ή ξεπερνά το 0.50, τότε η επίδοση 

χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα μεταβαλλόμενη (Freedom House). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ CPI 

Όπως αντικατοπτρίζεται από το μέσο όρο των βαθμολογιών του δείκτη CPI, 

η Διαφθορά είναι υψηλότερη στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (BS-10) σε 

σχέση με την περιοχή της Βαλκανικής χερσονήσου (BAL-13), ενώ παραμένει σε 

υψηλά επίπεδα και στις δύο περιοχές, λαμβάνοντας υπόψιν τις συνολικές 

επιδόσεις τόσο των ΗΠΑ όσο και της ΕΕ-28 (Πίνακας 2). 

  
World 

av. 
EU-28 

av. 
USA China 

CIS 
av. 

BAL-13 
av. 

BS-10 
av. 

Georgia Russia 

2001 4.8 6.1 7.6 3.5 2.5 3.8 3   2.3 

2002 4.6 6.2 7.7 3.5 2.4 3.6 2.8 2.4 2.7 

2003 4.2 6.2 7.5 3.4 2.5 3.4 2.8 1.8 2.7 

2004 4.1 6.3 7.5 3.4 2.3 3.3 3 2 2.8 

2005 4.1 6.3 7.6 3.2 2.5 3.4 3 2.3 2.4 

2006 4 6.4 7.2 3.3 2.5 3.6 3.2 2.8 2.5 

2007 4 6.4 7.2 3.5 2.4 3.9 3.3 3.4 2.3 

2008 4 6.4 7.3 3.6 2.4 4 3.3 3.9 2.1 

2009 4 6.3 7.5 3.6 2.5 3.9 3.3 4.1 2.2 

2010 4 6.2 7.1 3.5 2.4 3.8 3.1 3.8 2.1 

2011 4 6.2 7.1 3.6 2.5 3.7 3.1 4.1 2.4 

*2012 43.3 63 73 39 29.1 41.9 36.3 52 28 

*2013 42.7 63.6 73 40 28.8 42.3 37.5 49 28 

*2014 43.4 64.2 74 36 30 42.2 38 52 27 

Av.01/11 4.16 6.27 7.39 3.46 2.44 3.67 3.08 3.06 2.40 

Av.12/14 43.13 63.6 73.33 38.33 29.3 42.13 37.26 51 27.66 

Πίνακας 2. Συγκριτική-εξελικτική αξιολόγηση-βαθμολογία διαφορετικών περιφερειών-χωρών 

στο πλαίσιο του δείκτη CPI. 

Για την περίοδο 2001-2011, οι ΗΠΑ και η ΕΕ-28 σημείωσαν τις καλύτερες 

επιδόσεις, που ήταν κατά πολύ καλύτερες του παγκοσμίου μέσου όρου. Η 

περιφέρεια της Βαλκανικής Χερσονήσου (BAL-13), η Κίνα και οι χώρες της 

Μαύρης Θάλασσας (BS-10) είχαν επίδοση - κατά μέσο όρο - καλύτερη από αυτή 

της Γεωργίας, ενώ ακολουθούσαν η CIS και η Ρωσία. Κατά το εν λόγω διάστημα, 

οι ανωτέρω χώρες-περιφέρειες διατήρησαν - με ελάχιστες αποκλίσεις - σταθερή 
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απόδοση κατά την αξιολόγησή τους, με φωτεινή εξαίρεση τη Γεωργία που 

πραγματοποίησε παραδειγματική βελτίωση στην επίδοσή της (Πίνακες 3 και 4).  

 

Πίνακας 3. Συγκριτική-εξελικτική αξιολόγηση της βαθμολογίας διαφορετικών περιφερειών-

χωρών στο πλαίσιο του δείκτη CPI για τα έτη 2001-2011 (Γραφική απεικόνιση των στοιχείων που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2). 

 

Πίνακας 4. Συγκριτική-εξελικτική αξιολόγηση για τα έτη 2001-2011 διαφορετικών περιφερειών-

χωρών στο πλαίσιο του δείκτη CPI (επανάληψη του Πίνακα 3 άνευ των επιδόσεων ΗΠΑ, ΕΕ-28). 
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Για την περίοδο 2012-201436 οι ΗΠΑ και η ΕΕ-28 εξακολούθησαν να σημειώνουν 

τις καλύτερες επιδόσεις, οι (BAL-13), Κίνα, BS-10 και CIS σημειώνουν διαδοχικά 

επιδόσεις κάτω του παγκοσμίου μέσου όρου, ενώ η Γεωργία κατά τις τρεις 

τελευταίες αξιολογήσεις σημειώνει επιδόσεις άνωθεν αυτού (Πίνακες 2, 5, 6). 

 

Πίνακας 5. Συγκριτική-εξελικτική αξιολόγηση της βαθμολογίας διαφορετικών περιφερειών-

χωρών στο πλαίσιο του δείκτη CPI για τα έτη 2012-2014 (η χρονική εξέλιξη του Πίνακα 3). 

 

Πίνακας 6. Συγκριτική-εξελικτική αξιολόγηση για τα έτη 2012-2014 διαφορετικών περιφερειών-

χωρών στο πλαίσιο του δείκτη CPI (επανάληψη του Πίνακα 5 άνευ των επιδόσεων ΗΠΑ, ΕΕ-28). 

Στην περιοχή της BS-10 - για την πρώτη περίοδο αξιολόγησης του δείκτη 

CPI (2001-2011) - η Ελλάδα και εξελικτικά η Βουλγαρία σημείωσαν τις καλύτερες 

                                            
36 Από το 2012 άλλαξε η μεθοδολογία καθώς και η κλίμακα του δείκτη CPI. 
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κατά βάση επιδόσεις, με τη Ρουμανία να συμπληρώνει την ομάδα των χωρών που 

κινήθηκαν άνω του μέσου όρου της περιοχής, ενώ ακολουθούσαν κατά σειρά η 

Γεωργία, η Αρμενία, η Μολδαβία, η Ρωσία, η Ουκρανία και το Αζερμπαϊτζάν 

(Πίνακες 7 και 8). 

  ARM AZE BUL GEO GRE MOL ROM RUS TUR UKR 
BS-10 

av. 

2001   2 3.9   4.2 3.1 2.8 2.3 3.6 2.1 3 

2002   2 4 2.4 4.2 2.1 2.6 2.7 3.2 2.4 2.8 

2003 3 1.8 3.9 1.8 4.3 2.4 2.8 2.7 3.1 2.3 2.8 

2004 3.1 2.9 4.1 2 4.3 2.3 2.9 2.8 3.2 2.2 3 

2005 2.9 2.2 4 2.3 4.3 2.9 3 2.4 3.5 2.6 3 

2006 2.9 2.4 4 2.8 4.4 3.2 3.1 2.5 3.8 2.8 3.2 

2007 3 2.1 4.1 3.4 4.6 2.8 3.7 2.3 4.1 2.7 3.3 

2008 2.9 1.9 3.6 3.9 4.7 2.9 3.8 2.1 4.6 2.5 3.3 

2009 2.7 2.3 3.8 4.1 3.8 3.3 3.8 2.2 4.4 2.2 3.3 

2010 2.6 2.4 3.6 3.8 3.5 2.9 3.7 2.1 4.4 2.4 3.1 

2011 2.6 2.4 3.3 4.1 3.4 2.9 3.6 2.4 4.2 2.3 3.1 

*2012 34 27 41 52 36 36 44 28 49 26 36.3 

*2013 36 28 41 49 40 35 43 28 50 25 37.5 

*2014 37 29 43 52 43 35 43 27 45 26 38 
Av. 

01/11 
2.85 2.21 3.84 3.06 4.15 2.8 3.25 2.40 3.82 2.40 3.08 

Av. 
11/14 

35.66 28 41.66 51 39.66 35.33 43.33 27.66 48 25.66 37.26 

Πίνακας 7. Η εξελικτική αξιολόγηση-βαθμολογία των χωρών της BS-10 στο πλαίσιο του δείκτη CPI. 

 

Πίνακας 8. Συγκριτική-εξελικτική αξιολόγηση της βαθμολογίας των χωρών της BS-10 στο 

πλαίσιο του δείκτη CPI για τα έτη 2001-2011 (Γραφική απεικόνιση των στοιχείων που παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 7). 
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Για τη δεύτερη περίοδο (2012-2014) οι καλύτερες επιδόσεις ανήκουν κατά 

μέσο όρο στη Γεωργία και την Τουρκία, ακολουθούν η Ρουμανία, η Βουλγαρία και 

η Ελλάδα, ενώ η Αρμενία, η Μολδαβία και ιδίως το Αζερμπαϊτζάν, η Ρωσία και η 

Ουκρανία σημειώνουν επιδόσεις κάτω του μέσου όρου της περιοχής BS-10 

(Πίνακες 7 και 9). 

 

Πίνακας 9. Συγκριτική-εξελικτική αξιολόγηση των χωρών της BS-10 στο πλαίσιο του δείκτη CPI 

για τα έτη 2012-2014 (η συν τω χρόνω εξέλιξη του Πίνακα 8). 

Στην περιοχή των BAL-13 για το ‘έτος 2014 η Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο 

θεωρούνται ως οι περισσότερο διεφθαρμένες χώρες (λαμβάνοντας 33 βαθμούς 

κατετάχθησαν στην 110η θέση σε σύνολο 175 χωρών), ενώ ως η λιγότερο 

διεφθαρμένη χώρα στην εν λόγω περιοχή εκτιμάται η Σλοβενία (23η θέση με 58 

βαθμούς). Στην Ελλάδα, το εκτιμώμενο επίπεδο Διαφθοράς συμπίπτει με αυτό της 

Ιταλίας στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρωζώνης (69η θέση με 43 βαθμούς). 

Στην περιοχή των BS-10 η Ουκρανία αξιολογήθηκε ως η περισσότερο 

διεφθαρμένη χώρα για το 2014 (λαμβάνοντας 26 βαθμούς στην εκατοστιαία 

κλίμακα του δείκτη CPI κατέλαβε την 142η θέση στην τελική κατάταξη των 175 

χωρών), ακολουθούμενη από τη Ρωσία (136η με 27 βαθμούς) και το Αζερμπαϊτζάν 

(126η με 29 βαθμούς). Με βάση τα αναφερόμενα στοιχεία του ιδίου έτους, η 

καλύτερη επίδοση στην περιοχή σημειώνεται από τη Γεωργία (50η θέση με 52 

βαθμούς), ακολουθούμενη από την Τουρκία (64η με 45 βαθμούς). Στη συνέχεια 

της κατάταξης ακολουθούν  η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Βουλγαρία (69η θέση με 

43 βαθμούς), ενώ υπολείπονται με μεγάλη διαφορά η Αρμενία (94η με 37 

βαθμούς) και η Μολδαβία (103η με 35 βαθμούς). Αναλυτικά τα στοιχεία που 
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αφορούν στην κατάταξη των χωρών της στο πλαίσιο του δείκτη  παρουσιάζονται 

στους Πίνακες 10, 11 και 12. 

  ARM AZE BUL GEO GRE MOL ROM RUS TUR UKR 
Total 

Countries 
Ranked 

2001   84 47   42 63 69 79 54 83 91 

2002   95 45 85 44 93 77 71 64 85 162 

2003 78 124 54 124 50 100 83 86 77 106 133 

2004 82 140 54 133 49 114 87 90 77 122 146 

2005 88 137 55 130 47 88 85 126 65 107 159 

2006 93 130 57 99 54 79 84 121 60 99 163 

2007 99 150 64 79 56 111 69 143 64 118 180 

2008 109 158 72 67 57 109 70 147 58 134 180 

2009 120 143 71 66 71 89 71 146 61 146 180 

2010 123 134 73 68 78 105 69 154 56 134 178 

2011 129 143 86 64 80 112 75 143 61 152 183 

*2012 105 139 75 51 94 94 66 133 54 144 176 

*2013 94 127 77 55 80 102 69 127 53 144 177 

*2014 94 126 69 50 69 103 69 136 64 142 175 

Πίνακας 10. Η εξελικτική αξιολόγηση-κατάταξη των χωρών της BS-10, στο πλαίσιο του CPI. 

 

Πίνακας 12. Συγκριτική-εξελικτική κατάταξη των χωρών της BS-10 στο πλαίσιο του δείκτη CPI 

για τα έτη 2012-2014 (κατάταξη / έτος και σύνολο συμμετεχόντων χωρών) (η εξέλιξη του Πίνακα 10 για 

τα αντίστοιχα έτη). 

Ειδικότερα για τη Γεωργία, η τελευταία επίδοση της χώρας είναι πολύ 

καλύτερη των επιδόσεων της Ρωσίας, της Κίνας, του μέσου όρου των χωρών της 

CIS, των BAL-13, των BS-10 αλλά και του παγκοσμίου μέσου όρου, ενώ 

υπολείπεται της επίδοσης των ΗΠΑ και του μέσου όρου των κρατών της ΕΕ-28. 

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του CPI, μόνο μια αύξηση - ή μια
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Πίνακας 11. Συγκριτική-εξελικτική κατάταξη των χωρών της BS-10 στο πλαίσιο του δείκτη CPI για τα έτη 2001-2011 (κατάταξη / έτος και σύνολο συμμετεχόντων 

χωρών) (Γραφική απεικόνιση των στοιχείων των BS-10 που παρουσιάζονται στον Πίνακα 9). 

78
82

88
93

99

109

120
123

129

84

95

124

140
137

130

150

158

143

134

143

47 45

54 54 55 57

64

72 71 73

8685

124

133
130

99

79

67 66 68
64

42 44
50 49 47

54 56 57

71

78 80

63

93

100

114

88

79

111 109

89

105

112

69

77
83

87 85 84

69 70 71 69
75

79

71

86
90

126
121

143
147 146

154

143

54

64

77 77

65
60

64
58

61
56

61

83 85

106

122

107

99

118

134

146

134

152

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2001/91 2002/162 2003/133 2004/146 2005/159 2006/163 2007/180 2008/180 2009/180 2010/178 2011/183

Armenia Azerbaijan Bulgaria Georgia Greece Moldova Romania Russia Turkey Ukraine



-44- 

 

μείωση της βαθμολογίας - άνω των 4 μονάδων υποδηλώνει μια σημαντική αλλαγή 

στην αντίληψη για το εκτιμώμενο επίπεδο της Διαφθοράς σε μια χώρα, τα 

αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι το εν λόγω επίπεδο διατηρήθηκε αμετάβλητο 

κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών στη Γεωργία και δεν έχει υπάρξει 

σημαντική πρόοδος ή πισωγύρισμα κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Με 

την εν λόγω επίδοση, η χώρα καταλαμβάνει την υψηλότερη θέση μεταξύ 19 

χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας37, σημειώνει καλύτερη 

επίδοση από πολλά κράτη μέλη της ΕΕ38, ενώ υπολείπεται των επιδόσεων 6 

χωρών της πρώην ΕΣΣΔ39. 

Όσον αφορά τη γενικότερη πορεία της χώρας καθ’ όλη την περίοδο της 

αξιολόγησής της στο πλαίσιο του δείκτη (CPI) 40, παρατηρούμε μία διαρκή 

βελτίωση της συν τω χρόνω επίδοσής της (Πίνακας 13), με ελάχιστες εξαιρέσεις τα  

 

Πίνακας 13. Η εξελικτική αξιολόγηση της Γεωργίας στο πλαίσιο του δείκτη CPI. 

έτη 2003, 2010 και 2013. Επιδεικνύοντας μια αξιοσημείωτη δυναμική, διάρκεια και 

αντοχή στην επίτευξη διορθωτικών αποδόσεων (από τη βαθμολογία του 2.4 

                                            
37 ΠΓΔΜ, Τουρκία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Αρμενία, Μολδαβία, Αλβανία, Κόσοβο, 

Λευκορωσία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Κιργιστάν, Ρωσία, Ουκρανία, Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν, 

Τουρκμενιστάν. 

38 Την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία, την Κροατία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη 

Ρουμανία. 

39 Εσθονία, Πολωνία, Λιθουανία, Σλοβενία, Λετονία και Ουγγαρία. 

40 Λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2012 έχει αλλάξει η μεθοδολογία και η βαθμολογική κλίμακα 

αναφοράς του δείκτη CPI, δεν είναι ορθή η άμεση σύγκριση-σύνδεση των στατιστικών στοιχείων-ευρημάτων 

του δείκτη που αναφέρονται στις δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους (2001-2011 και 2012-2014). Ωστόσο, 

για λόγους οικονομίας κατά την παρουσίαση και συγκεντρωτικής απεικόνισης της εξελικτικής αξιολόγησης των 

χωρών, χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση κοινά διαγράμματα προκειμένου να προσεγγισθεί η γενικότερη 

εικόνα-πορεία της χώρας. 
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(2002) έως την αντίστοιχη του 4.1 του 2011, κατάφερε να βελτιώσει ιδιαίτερα τη 

θέση της στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών που μετείχαν στις αξιολογήσεις 

του CPI (Πίνακας 14). Συγκρίνοντας τη συνολική επίδοση της Γεωργίας με τις 

 

Πίνακας 14. Γραφική απεικόνιση της εξελικτικής κατάταξης της Γεωργίας στο πλαίσιο του 

δείκτη CPI. 

αντίστοιχες επιδόσεις χαρακτηριστικών ανά τον κόσμο χωρών διαφαίνεται ότι - για 

την πρώτη περίοδο αξιολόγησης του δείκτη - η χώρα σημείωσε αξιοσημείωτη 

πορεία, με τις επιδόσεις του τελευταίου διαστήματος να ξεπερνούν κατά πολύ τις 

αρχικές της αξιολογήσεις. Στους Πίνακες 15, 16, 18 και 19 παρατηρούμε ότι για το 

σύνολο των χωρών που παρουσιάζονται, η Γεωργία αν και ξεκινά με ιδιαίτερα 

χαμηλή αξιολόγηση  αποτελεί τη μόνη χώρα που βελτιώνει συν τω χρόνω τις 

επιδόσεις της, ενώ χώρες που εξ αρχής λαμβάνουν υψηλές βαθμολογίες στη 

συνέχεια δεν καταφέρνουν να τις βελτιώσουν ιδιαίτερα. Κατά τη δεύτερη περίοδο 

αξιολόγησης του δείκτη (2012-2014), η εικόνα όσον αφορά στις καλύτερες 

επιδόσεις μεταξύ των συγκεκριμένων χωρών παραμένει ανάλογη (Φινλανδία, 

ΗΠΑ, Σλοβενία), η Γεωργία σε σχεδόν ανάλογα επίπεδα με την Τουρκία, ενώ η 

Ελλάδα, η Κίνα και η Ρωσία κινούνται σε τροχιές κάτω του παγκοσμίου μέσου 

όρου (Πίνακες 15, 17, 18 και 19). 
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Πίνακας 15. Συγκριτική-εξελικτική αξιολόγηση-βαθμολογία ενδεικτικών χωρών ενδιαφέροντος στο 

πλαίσιο του δείκτη CPI. 

 

Πίνακας 16. Συγκριτική-εξελικτική αξιολόγηση-βαθμολόγηση ενδεικτικών χωρών 

ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του δείκτη CPI για τα έτη 2001-2011 (Γραφική απεικόνιση των στοιχείων 

του Πίνακα 15). 
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  GRE TUR (BS) SLO (BAL) FIN (EU) USA RUS CHI GEO (BS) 

2001 4.2 3.6 5.2 9.9 7.6 2.3 3.5   

2002 4.2 3.2 6 9.7 7.7 2.7 3.5 2.4 

2003 4.3 3.1 6 9.7 7.5 2.7 3.4 1.8 

2004 4.3 3.2 6 9.7 7.5 2.8 3.4 2 

2005 4.3 3.5 6.1 9.6 7.6 2.4 3.2 2.3 

2006 4.4 3.8 6.4 9.6 7.2 2.5 3.3 2.8 

2007 4.6 4.1 6.6 9.4 7.2 2.3 3.5 3.4 

2008 4.7 4.6 6.7 9 7.3 2.1 3.6 3.9 

2009 3.8 4.4 6.6 8.9 7.5 2.2 3.6 4.1 

2010 3.5 4.4 6.4 9.2 7.1 2.1 3.5 3.8 

2011 3.4 4.2 5.9 9.4 7.1 2.4 3.6 4.1 

*2012 36 49 61 90 73 28 39 52 

*2013 40 50 57 89 73 28 40 49 

*2014 43 45 58 89 74 27 36 52 
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Πίνακας 17. Συγκριτική-εξελικτική αξιολόγηση-βαθμολόγηση ενδεικτικών χωρών 

ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του δείκτη CPI για τα έτη 2011-2014 (η εξέλιξη του Πίνακα 16 για την εν 

λόγω περίοδο). 

 

  GRE 
TUR 
(BS) 

SLO 
(BAL) 

FIN 
(EU) 

USA RUS CHI 
GEO 
(BS) 

Total Countries 
Ranked 

2001 42 54 34 1 16 79 57   91 

2002 44 64 27 1 16 71 59 85 162 

2003 50 77 29 1 18 86 66 124 133 

2004 49 77 31 1 17 90 71 133 146 

2005 47 65 31 2 17 126 78 130 159 

2006 54 60 28 1 20 121 70 99 163 

2007 56 64 27 1 20 143 72 79 180 

2008 57 58 26 5 18 147 72 67 180 

2009 71 61 27 6 19 146 79 66 180 

2010 78 56 27 4 22 154 78 68 178 

2011 80 61 35 2 24 143 75 64 183 

*2012 94 54 37 1 19 133 80 51 176 

*2013 80 53 43 3 19 127 80 55 177 

*2014 69 64 39 3 17 136 100 50 175 

Πίνακας 18. Συγκριτική-εξελικτική αξιολόγηση-κατάταξη των ενδεικτικών χωρών ενδιαφέροντος του 

Πίνακα 15. 
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Πίνακας 19. Συγκριτική τελική κατάταξη ενδεικτικών χωρών ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του δείκτη CPI για τα έτη 2001-2014 (Γραφική απεικόνιση των 

στοιχείων του Πίνακα 18). 
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  GCB 

Στην περίπτωση του GCB η Γεωργία αξιολογήθηκε για πρώτη φορά στη 

σχετική αναφορά του έτους 2004 (Hodess Robin 2004). Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα αξιολόγησης των Θεσμών κατά τη γνώμη των πολιτών της, η 

Αστυνομία της χώρας συνιστά το θεσμό που είναι περισσότερο επιρρεπής στη 

διαφθορά (με βαθμολογία 4.2), ενώ ακολουθούν οι Τελωνειακές αρχές και ο 

Φοροεισπρακτικός μηχανισμός (3.9), η Δικαιοσύνη (3.8), η Υγεία (3.6), τα Πολιτικά 

κόμματα (3.5), το Κοινοβούλιο και η Νομοθετική εξουσία (3.4), οι Επιχειρήσεις και 

ο τομέας της Εκπαίδευσης (3.3). Την καλύτερη αξιολόγηση δέχεται ο θεσμός του 

Θρησκευτικού σώματος (2.0), ακολουθούμενος από τους θεσμούς των Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) 

(2.7), και αυτού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) (2.9). 

Στην αντίστοιχη αναφορά του επομένου έτους (Transparency International – 

International Secretariat 2005) πέραν της Αστυνομίας και της Εκπαίδευσης, που 

σημειώνουν αξιοσημείωτη βελτιωτική μεταβολή (και οι δύο βαθμολογήθηκαν με 

2.9), καλυτέρευση της απόδοσης παρουσίασαν επίσης οι θεσμοί της Υγείας (3.1), 

των Τελωνειακών αρχών (3.6) και των ΕΔ (2.5), ενώ σχετική υστέρηση διαφάνηκε 

να προκύπτει σε αρκετούς από τους υπολοίπους θεσμούς (Πολιτικά κόμματα και 

Κοινοβούλιο (3.6), Επιχειρήσεις (3.4), ΜΜΕ (2.9), Δικαιοσύνη (3.9) κ.τ.λ.).  

Στην αναφορά του 2009 (Riaño Juanita 2009) στην ερώτηση-πρόκληση του 

Οργανισμού Διαφάνειας για την εκτίμηση των πολιτών σχετικά με το θεσμό που 

θεωρείται ως ο περισσότερο διεφθαρμένος στη χώρα, το 37% «υπέδειξε» τη 

Δικαιοσύνη, το 21% τους Δημοσίους Υπαλλήλους, το 12% τα Πολιτικά κόμματα, το 

16% το Κοινοβούλιο και τη Νομοθετική εξουσία, το 9% τις Επιχειρήσεις και το 6% 

τα ΜΜΕ. 

Στην αναφορά του επομένου έτους (Riaño Juanita 2010) τα Πολιτικά 

Κόμματα και ο θεσμός της Δικαιοσύνης παρουσιάστηκαν ως οι περισσότερο 

διεφθαρμένοι θεσμοί (με βαθμολογία 2.9), ακολουθούμενοι από τους θεσμούς των 

Δημοσίων Υπαλλήλων (2.7), του Κοινοβουλίου (2.6), των Επιχειρήσεων και των 

ΜΜΕ (2.4), ενώ ως οι λιγότερο επιρρεπείς στη διαφορά θεσμοί εκτιμήθηκαν το 

Θρησκευτικό σώμα και οι ΕΔ (με επιδόσεις 1.4 και 1.8 αντίστοιχα).   
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Σύμφωνα με τη γνώμη των πολιτών της Γεωργίας που παρουσιάζεται στην 

αναφορά του 2013 (Hardoon Deborah 2013), η εκτίμησή τους ήταν ότι το 

φαινόμενο της Διαφθοράς παρουσιάζει ύφεση στη χώρα τους. Μαζί με το 

Αζερμπαϊτζάν, το Βέλγιο, την Καμπότζη, τα νησιά Φίτζι, τις Φιλιππίνες, τη 

Ρουάντα, τη Σερβία, το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν και την Ταΐβάν,  η χώρα της 

Γεωργίας συγκαταλέγεται στη μειοψηφούσα ομάδα εκείνων41 που παρουσίασαν 

περιορισμό της διαφθοράς, σε σχέση με την προηγούμενη αξιολόγηση του 

οργανισμού. Όσον αφορά στο ποσοστό των ερωτηθέντων, που ανέφεραν ότι 

χρειάστηκε να δωροδοκήσουν κατά τη διάρκεια του έτους σε συνδιαλλαγές τους με 

- οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στην έρευνα - δημόσιες υπηρεσίες της κάθε 

χώρας, η Γεωργία ανήκει στην ομάδα των χωρών42 με το μικρότερο ποσοστό 

θετικών απαντήσεων (<5%), που αποτέλεσε και την καλύτερη περίπτωση 

επίδοσης της σχετικής έρευνας. Ειδικότερα, για τις χώρες της BS-10 και το έτος 

2013, εκτιμήθηκε ότι στη Γεωργία βρέθηκε το χαμηλότερο ποσοστό των 

ανθρώπων που δωροδόκησε (4%), το υψηλότερο στην Ουκρανία (37%), ενώ στην 

περιφέρεια της BAL-13 το υψηλότερο ποσοστό ήταν στη Μολδαβία (29%) και το 

χαμηλότερο στην Κροατία (4%). Επιπρόσθετα, το 28% των Γεωργιανών 

ερωτηθέντων δήλωσε ότι κατά την εκτίμησή του η διαφθορά είχε «μειωθεί πολύ» 

σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη, το 42% ότι είχε «μειωθεί λίγο», ενώ 

παράλληλα το 70% του δείγματος απάντησε στη σχετική ερώτηση ότι η κατάσταση 

έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Στην αμέσως προηγούμενη έρευνα-αναφορά του 

Οργανισμού (2010), το 78% των ερωτηθέντων είχε δηλώσει την πίστη του ότι το 

επίπεδο της Διαφθοράς είχε μειωθεί κατά τα τρία παρελθόντα έτη, ενώ το 

ποσοστό των ερωτηθέντων που ανέφεραν δωροδοκία κυμαινόταν και πάλι σε 

ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Επιπλέον, για το 2013 αναφέρεται ότι σε ποσοστό 61 

έως 80% οι ερωτηθέντες συμφωνούν με την άποψη ότι ο απλός πολίτης μπορεί να 

κάνει τη διαφορά στον αγώνα καταπολέμησης της διαφθοράς, στην πλειοψηφία 

τους παρουσιάζονται διατεθειμένοι να συμμετάσχουν σε ενυπόγραφη δήλωση-

υπόδειξη προς την κυβέρνηση για την ανάληψη σχετικών μέτρων, ενώ σε 

ποσοστό 87% η Γεωργιανή κοινωνία παρουσιάζεται έτοιμη να αντιδράσει, 

                                            
41 84 χώρες παρουσίασαν αύξηση, 13 καμία αλλαγή, ενώ 11 παρουσίασαν περιορισμό του φαινομένου 

της διαφθοράς, σε σύνολο 104 χωρών. 

42 Αυστραλία, Βέλγιο, Καναδάς, Κροατία, Δανία, Φιλανδία, Γεωργία, Ιαπωνία, Νότιος Κορέα, Μαλαισία, 

Μαλβίδες, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ουρουγουάη. 
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υιοθετώντας οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους-προτεινόμενους τρόπους 

συμμετοχής της43. 

Όσον αφορά σε μια ιδιαίτερη διάσταση του φαινομένου της Διαφθοράς, που 

αναφέρεται στην τελευταία έκθεση του GCB, η περίπτωση αυτής του δημοσίου 

τομέα, ο οποίος διαχειρίζεται την κατοχή και την καλλιέργεια της γης, αποτελεί 

ιδιαίτερα κρίσιμη παράμετρο σε μεταπολεμικές κοινωνίες ή και σε χώρες, οι οποίες 

τελούν σε μεταβατικό στάδιο, όπου η διαφανής και αποτελεσματική διαχείριση της 

γης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανοικοδόμηση και την αναδόμηση της 

χώρας. Αυτό συμβαίνει διότι, σε χρόνους που η χρήση της γης για την καλλιέργεια 

και εξαγωγή τροφίμων είναι ζωτικής σημασίας για την τροφοδοσία του έθνους, η 

διαχείριση της γης καθίσταται τομέας άνθισης της διαφθοράς. Στη Γεωργία, το 

αυξανόμενο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τη διεκπεραίωση μεγάλης οικονομικής 

κλίμακας τουριστικών έργων σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας, 

ενεργοποιεί τη διάθεση των πολιτών για την εκμετάλλευση τυχόν οικοπέδων που 

διαθέτουν, οι οποίοι αντί των απλών διαδικαστικών προβλημάτων αναφέρουν την 

αντιμετώπιση επιπλέον τεχνητών εμποδίων, τα οποία δημιουργούνται τόσο από 

διεφθαρμένους υπαλλήλους όσο και από την επικερδή επί σκοπού αναλγησία 

υψηλόβαθμων κρατικών στελεχών. Επειδή παρατηρήθηκε εκτεταμένος αριθμός 

αναφορών πολιτών στο τμήμα παροχής νομικών συμβουλών του οργανισμού, η 

Διεθνής Διαφάνεια δρομολόγησε προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών στη 

βάση των δικαιωμάτων που διαθέτουν και δημοσιοποίησε την αναφορά των 

σχετικών περιστατικών. Οι ανωτέρω δρομολογήσεις συνέβαλαν καθοριστικά στην 

ενεργοποίηση γενικά των διαφανών κρατικών διεργασιών, αλλά και στη δικαίωση 

τυχόν αδικημένων πολιτών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αναγνώριση 

περιπτώσεων καταπάτησης ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των συγκεκριμένων 

πολιτών και την καταβολή αποζημιώσεων σε αυτούς, όπου αυτό κρίθηκε 

επιβεβλημένο (Hardoon Deborah 2013, σελ. 12). 

Σχετικά με τις επιδόσεις ευρυτέρων περιοχών και λοιπών ενδεικτικών 

χωρών, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές για την ευρύτερη αναπτυξιακή τους πορεία 

                                            
43 Να ενταχθεί σε Οργανισμό καταπολέμησης της διαφθοράς, να πληρώσει περισσότερα χρήματα 

προκειμένου να προτιμήσει μια διαφανή επιχείρηση, να συμμετάσχει σε συναφή ειρηνική διαδήλωση, να 

διαδώσει σχετικές με τη διαφθορά πληροφορίες μέσω των κοινωνικών δικτύων επικοινωνίας ή να 

συνυπογράψει δήλωση-αίτηση προς την κυβέρνηση για θέματα που άπτονται του φαινομένου της διαφθοράς. 
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(Πίνακας 20), η Γεωργία παρουσιάζεται αδύναμη στους θεσμούς της Υγείας, της 

Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα του Δικαστικού σώματος και των ΜΜΕ, ενώ στο σύνολο 

των υπολοίπων θεσμών η χώρα επιδεικνύει τις καλύτερες επιδόσεις (Πίνακας 21).  

  
World 

av. 
EU-17 

av. 
EU-28 

av. 
USA 

BS-10 
av. 

BAL-13 
av. 

Georgia Estonia Slovenia 

Political parties 3.8 4 4 4.1 3.8 4.2 2.9 3.7 4.2 

Parliament / 
legislature  

3.6 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9 3 3.1 3.9 

Military 2.8 2.8 2.7 2.9 2.9 2.7 1.9 2 2.7 

NGOS 2.7 2.7 2.7 3 2.9 2.9 2 2.4 2.8 

Media 3.1 3.4 3.3 3.7 3.3 3.4 3.2 2.6 3.4 

Religious 
bodies 

2.6 3 2.9 3.1 2.8 2.8 1.6 2.1 3.2 

Business / 
private sector  

3.3 3.4 3.5 3.6 3.5 3.5 2.8 3.3 3.3 

Education 
system 

3.1 2.7 2.8 3.1 3.3 3.4 2.4 2.3 2.8 

Judiciary 3.6 3.2 3.3 3.3 3.3 4 3.4 2.8 3.6 

Medical and 
health 

3.2 3.1 3.2 3.3 3.7 3.9 2.8 2.7 3.3 

Police 3.7 3.1 3.2 3.3 3.6 3.6 2.5 2.6 3.2 

Public 
officials/civil 
servants 

3.6 3.5 3.5 3.6 3.7 3.7 2.6 3.2 3.5 

Πίνακας 20. Συγκριτική αξιολόγηση ενδεικτικών περιφερειών-χωρών ενδιαφέροντος ανά πυλώνα GCB 

για το έτος 2013. 

 

Πίνακας 21. Γραφική απεικόνιση των ευρημάτων του GCB για το έτος 2013, που αφορούν στα 

στοιχεία του ανωτέρω Πίνακα 18.  
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Σχετικά με τις επιδόσεις των χωρών της Μαύρης Θάλασσας (BS-10) 

(Πίνακας 22), ως αδύναμα σημεία της Γεωργίας εντοπίζονται οι θεσμοί του 

Δικαστικού σώματος και των ΜΜΕ, ενώ στο σύνολο των υπολοίπων θεσμών - με 

εξαίρεση αυτού των Πολιτικών κομμάτων - η χώρα επιδεικνύει τις καλύτερες 

επιδόσεις στην περιοχή  (Πίνακας 23).  

  ARM AZE BUL GEO GRE MOL ROM RUS TUR UKR BS-10 av. 

Political 
parties 

3.7 2.5 4.2 2.9 4.6 4.1 4.2 4.2 3.9 4.1 3.84 

Parliament/ 
legislature  

3.7 2.5 4 3 4.3 4.2 4 4.3 3.5 4.2 3.77 

Military 3.2 2.5 2.9 1.9 2.9 3.2 2.5 4 2.7 3.5 2.93 

NGOS 2.8 2.5 3.2 2 3.1 2.9 2.7 3.3 2.9 3.2 2.86 

Media 3 2.5 3.5 3.2 4.4 3 3.1 3.7 3.6 3.4 3.34 
Religious 

bodies 
2.9 2.3 3.5 1.6 3.4 2.3 2.5 3.1 3.1 3 2.77 

Business/ 
private sector  

3.5 2.8 3.8 2.8 3.8 3.6 3.5 3.6 3.4 3.9 3.47 

Education 
system 

3.7 2.8 3.4 2.4 3.3 3.7 2.9 4 3.2 4 3.34 

Judiciary 4 3.1 4.4 3.4 3.9 4.3 3.7 4.4 3.1 4.5 3.29 

Medical and 
health 

4 3.1 4.2 2.8 4.1 4 3.6 4.1 3.2 4.2 3.73 

Police 3.9 2.9 3.9 2.5 3.6 4.2 3.5 4.5 3 4.4 3.64 
Public 

officials/ civil 
servants 

4 2.8 3.9 2.6 3.9 3.9 3.4 4.6 3.2 4.3 3.66 

Πίνακας 22. Συγκριτική αξιολόγηση των χωρών της BS-10 ανά πυλώνα GCB για το έτος 2013. 

 

 

Πίνακας 23. Γραφική απεικόνιση των ευρημάτων του GCB για τις χώρες της BS-10 (έτος 2013) 

που αφορούν στον Πίνακα 22. 
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Συνοψίζοντας τα ευρήματα του GCB για την περίοδο 2004-2013 σχετικά με 

το ποσοστό των πολιτών των χωρών της BS-10 που χρειάστηκε να δωροδοκήσει 

προκειμένου να εξασφαλίσει την εξυπηρέτησή του από τους σχετικούς παρόχους 

υπηρεσιών, στη Γεωργία παρουσιάζονται εν γένει - κατά τα έτη που συμμετείχε η 

χώρα στην έρευνα του Οργανισμού - οι λιγότερες αναφορές τέτοιων περιστατικών 

(Πίνακες 24 και 25). 

  ARM AZE BUL GEO GRE MOL ROM RUS TUR UKR 
BS-10 

av. 

2004     6 6 11 32 25 21 6 25 16.5 

2005     7 7 12 29 22 17 5 13 14 

2006     8   17 27 20 8 2 23 15 

2007     7   27 30 33 17 6 30 21.4 

2009 43 46 5 2 18 28 14 31 2 21 21 

2010 23 47 8 4 18 37 28 26 33 37 26.1 

2013 18   8 4 22 29 17   21 37 19.5 

Πίνακας 24. Συγκριτική αξιολόγηση των χωρών της BS-10 όσον αφορά στο ποσοστό των 

ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι δωροδόκησαν προκειμένου να εξυπηρετηθούν σε δημόσιες υπηρεσίες 

της χώρας τους, σύμφωνα με τις αναφορές του GCB για τα αναφερόμενα έτη. 

 

Πίνακας 25. Γραφική απεικόνιση των ευρημάτων του GCB για τις χώρες της BS-10 που 

αφορούν στον Πίνακα 24. 

Η αντίστοιχη συγκριτική αξιολόγηση της Γεωργίας με ενδεικτικές χώρες και 

περιφέρειες ενδιαφέροντος, δείχνει τη σχετική κατάταξη της χώρας σύμφωνα με 

την αντίληψη της κοινής γνώμης της, καθώς και τις αντίστοιχες απόψεις-εκτιμήσεις 

των ανά διαφορετική περιφέρεια και χώρα πολιτών (Πίνακες 26 και 27). 

6 7

2
4

43

23

46 47

6 7 8 7
5

8

11 12

17

27

18 18

32

29
27

30
28

37

25

22
20

33

14

28

21

17

8

17

31

26

6 5

2

6

2

33

25

13

23

30

21

37

16.5
14 15

21.4 21

26.1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Georgia Armenia Azerbaijan Bulgaria

Greece Moldova Romania Russia

Turkey Ukraine BS-10 av.



-55- 

 

  GRE 
TUR 
(BS) 

SLO 
(BAL) 

FIN 
(EU) 

USA 
RUS 
(BS) 

SPA 
(EU) 

EU-18 BAL-13 
BS-10 

av. 
GEO 
(BS) 

2004 11 6   3 0 21 2 4.1 16.1 16.5 6 

2005 12 5   3 1 17 0 3.2 12.5 14 7 

2006 17 2   1 2 8 2 4 19.7 15   

2007 27 6   2 2 17 3 5.1 29.1 21.4   

2009 18 2   2 2 31 2 4.4 12.5 21 2 

2010 18 33 4 2 5 26 5 7.7 22 26.1 4 

2013 22 21   1 7   2 9.8 20.5 19.5 4 

Πίνακας 26. Συγκριτική αξιολόγηση χωρών-περιφερειών ενδιαφέροντος   όσον αφορά στο ποσοστό 

των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι δωροδόκησαν προκειμένου να εξυπηρετηθούν σε δημόσιες 

υπηρεσίες της χώρας τους, σύμφωνα με τις αναφορές του GCB για τα αναφερόμενα έτη. 

 

Πίνακας 27. Γραφική απεικόνιση των ευρημάτων του GCB που αφορούν στον Πίνακα 26. 

Όσον αφορά στην συν τω χρόνω αντίληψη των πολιτών της Γεωργίας ως 

προς το υφιστάμενο επίπεδο Διαφθοράς ανά θεσμό της χώρας, οι επιμέρους 

αναφορές σε διαφορετικούς θεσμούς στις 5 εκθέσεις που συμπεριλαμβάνεται και 

αξιολογείται η χώρα44, δεν επιτρέπουν την πλήρη απεικόνιση της ανά θεσμό 

εικόνας-εξέλιξης του φαινομένου της Διαφθοράς. Ωστόσο, συγκρίνοντας τις 

αντιλήψεις των πολιτών κατά την πρώτη (2004) και την τελευταία (2013) έρευνα 

του GCB, με βάση τις κοινές αναφορές στις εν λόγω εκθέσεις, παρατηρείται σαφής 

βελτίωση στους κοινά αναφερομένους θεσμούς, με εξαίρεση τα ΜΜΕ στα οποία 

αυξάνεται από 2.7 σε 3.2 η πεποίθηση της κοινής γνώμης σχετικά με τις 

                                            
44 2004, 2005, 2009, 2010, 2013. 
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αδιαφανείς συνθήκες λειτουργίας τους. Ιδιαίτερη βελτίωση στην αντίληψη της 

κοινής γνώμης εμφανίζεται στους θεσμούς της Αστυνόμευσης (από 4.2 σε 2.5), 

των ΕΔ (από 2.9 σε 1.9), της Εκπαίδευσης (από 3.3 σε 2.4) και των ΜΚΟ (από 2.7 

σε 2).  

Επιπρόσθετα, συγκρίνοντας και συνοψίζοντας τα ευρήματα των δύο 

τελευταίων ερευνών (2010 και 2013), η αύξηση της βαθμολογίας-εκτίμησης για το 

σύνολο των αξιολογούμενων θεσμών - πλην αυτών των Δημοσίων Λειτουργών και 

των ΜΚΟ - αποκαλύπτει την αρνητική αίσθηση των πολιτών σχετικά με την εξέλιξη 

και την αποδοτικότητα των προσπαθειών του κράτους στο μέτωπο 

καταπολέμησης της διαφθοράς. Ιδιαίτερη δυσπιστία διαφαίνεται ως προς τους 

θεσμούς του Δικαστικού Σώματος, των ΜΜΕ και της Νομοθετικής εξουσίας 

(Κοινοβούλιο) όπου σημειώνονται οι υψηλότερες αρνητικές βαθμολογίες ( 3.4, 3.2, 

και 3 αντίστοιχα). Παράλληλα παρατηρείται η ιδιαίτερη μεταβολή της αρνητικής 

βαθμολογίας-αξιολόγησης των ΜΜΕ και της Δικαιοσύνης (κατά 0.8 και 0.5 

αντίστοιχα), γεγονός που υποδηλώνει τη σαφή άποψη των πολιτών σχετικά με τα 

πεδία εφαρμογής αμέσων παρεμβάσεων. Επισημαίνεται ότι η τελευταία 

αξιολόγηση των ΜΜΕ κατά το 2013, αποτελεί τη χειρότερη αξιολόγηση-απόδοση 

ως προς το επίπεδο διαφθοράς του εν λόγω θεσμού της Γεωργίας στο πλαίσιο του 

GCB. Όσον αφορά στους θεσμούς του Κοινοβουλίου, της Αστυνόμευσης και των 

Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού τομέα, η αρνητική εξέλιξη της αξιολόγησης τους το 

2013 σε σχέση με την άποψη των πολιτών για το 2010 (κατά 0.4 βαθμούς), δείχνει 

ότι περιορίζεται η θετική αντίληψη της κοινωνίας, ως προς το υφιστάμενο 

καθεστώς διαφάνειάς τους. 

 Εν κατακλείδει, παρά το γεγονός ότι τόσο η περιφέρεια των χωρών της BS-

10 όσο και εκείνη της BAL-13, κατά μέσο όρο, εμφανίζουν σημαντική αύξηση του 

φαινομένου της δωροδοκίας από το 2004, λαμβάνοντας υπόψη και την εξέλιξη 

των αναφορών του GCB που συμπεριλαμβάνουν τη Γεωργία, καταδεικνύεται η 

εύθραυστη σχετική «σταθερότητα» στην αντίληψη των πολιτών της χώρας για τη 

συνέχιση της θετικής πορείας της στο πεδίο καταπολέμησης της διαφθοράς, με 

δεδομένο ωστόσο τον προβληματισμό των ερωτηθέντων ως προς τα επίπεδα 

διαφάνειας σε βασικούς θεσμούς-τομείς, που εκτιμώνται ότι εξακολουθούν να 

«ασθενούν». 
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3. ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

Ο δείκτης CPI - καθώς και τα ευρήματα του GCB - δείχνουν να επηρεάζουν, 

αλλά και να επηρεάζονται, από την αξιολόγηση επιμέρους πυλώνων και άλλων 

κρίσιμων οικονομικών δεικτών (όπως οι GCI, IEF και EDB). Η εξέταση της 

απόδοσης της χώρας και σε αυτούς τους τελευταίους, πέραν της πιθανής 

σύμπτωσης των αξιολογήσεων σε επιμέρους πυλώνες-τομείς, δύναται να παρέχει 

και επιπλέον χρήσιμα στοιχεία ερμηνείας τόσο των αιτίων όσο και των αιτιατών 

σημείων της εξέλιξης του φαινομένου της διαφθοράς 

(1) Ο Δείκτης της Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (The 

Global Competitiveness Index - GCI) 

Ο δείκτης GCI αποτυπώνει πολλούς από τους καθοριστικούς παράγοντες 

που συμβάλλουν στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας 

μιας χώρας. Για την ενημέρωση αυτών, περιλαμβάνει ένα σταθμισμένον μέσον 

όρον πολλών διαφορετικών συνιστωσών, η μέτρηση των οποίων εκφράζει μια 

διαφορετική πτυχή της ανταγωνιστικότητας. Οι ανωτέρω παράμετροι 

ομαδοποιούνται από το 2007/8 σε δώδεκα επιμέρους πυλώνες45, οι οποίοι 

περιλαμβάνουν μια ποικιλία από μικρο-μακρο οικονομικούς συντελεστές, που 

επηρεάζουν άμεσα την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Ο πρώτος πυλώνας εξ 

αυτών δηλ. το υφιστάμενο θεσμικό περιβάλλον καθορίζεται από το υφιστάμενο 

νομικό και το διοικητικό πλαίσιο, μέσα στο οποίον οι ιδιώτες, οι επιχειρήσεις και οι 

κυβερνήσεις αλληλοεπιδρούν για τη δημιουργία των απαραιτήτων συνθηκών 

αυξήσεως του οικείου εισοδήματος. Επειδή η ποιότητα των θεσμών έχει μια ικανή 

επίδραση στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη μιας χώρας, γι’ αυτό 

επηρεάζει άμεσα τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων και την οργάνωση της 

παραγωγής, ενώ παράλληλα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στους τρόπους με 

τους οποίους διανέμονται τα οφέλη στις κοινωνίες. Τέλος, καθίσταται καταφανής η 

δεδομένη συνεισφορά των αποτελεσματικών θεσμικών πρωτοβουλιών στην 

αντιμετώπιση των διαφορετικών επιπέδων διαφθοράς. 

                                            
45 Θεσμοί, Υποδομές, Μακροοικονομικό Περιβάλλον, Υγεία και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση και κατάρτιση, Αποτελεσματικότητα της Αγοράς Προϊόντων, Αποτελεσματικότητα της Αγοράς 

Εργασίας, Ανάπτυξη των Χρηματοπιστωτικών Αγορών,  Τεχνολογική ετοιμότητα, Μέγεθος της Αγοράς, 

Επιχειρηματική πολυπλοκότητα και Καινοτομία. 
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Όσον αφορά στην αξιολόγηση της Γεωργίας στο πλαίσιο του δείκτη  GCI46, 

η χώρα βαθμολογήθηκε για το 2013/14 με απόδοση 4.15, (περί τον μέσον όρον 

της περιοχής), με το μέσον όρον των BS-10, BAL-12 να υπολογίζεται στο 4.18 και 

4.147, ενώ σταθερά υψηλότερες επιδόσεις σημείωσαν οι EU-28, οι ΗΠΑ και η Κίνα 

(4.7, 5.5 και 4.8 αντίστοιχα  για το ίδιο έτος). Οι τελευταίες καθίστανται αναμφίβολα 

περισσότερο ανταγωνιστικές περιοχές-περιφέρειες σε σχέση με τις BS-10 και BAL-

12, λόγω τόσο του μεγέθους της αγοράς τους (προϊόντα), όσο της ευελιξίας που 

παρουσιάζουν τόσο στην αγορά εργασίας τους, όσο και στη διάθεση διαρκώς 

εξελισσόμενου περιβάλλοντος καινοτομίας. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι BS-10 

και οι BAL-12 δεν παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον που να ευνοεί την 

καινοτομία - ενώ παράλληλα διαθέτουν σημαντικά μικρότερου μεγέθους αγορά - το 

γεγονός ότι η απόδοσή τους βαίνει συν τω χρόνο ανεπαίσθητα προς το καλύτερο 

(3.8 και 3.9 GCI-2006/7), αντικατοπτρίζει την αργή πρόοδο που συντελείται και 

στις δύο περιοχές στον τομέα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας τους. 

Ειδικότερα στη Γεωργία, η διαρκώς θετική-ανοδική αξιολόγηση της χώρας - 

από το 3.14 του 2004/5 (χειρότερη επίδοση μεταξύ των BS-10) στο 4.15 του 

2013/14 - αποδεικνύει τη διαρκή προσπάθεια υλοποίησης της ενδεδειγμένης 

τακτικής, στο πλαίσιο διευκόλυνσης της Ανταγωνιστικότητας στη χώρα. Στην 

τελευταία βαθμολόγηση των επιμέρους πυλώνων του δείκτη (2013/14), η Γεωργία 

έλαβε μια ιδιαιτέρως υψηλή αξιολόγηση (4.00) όσον αφορά στο υφιστάμενο 

θεσμικό/διοικητικό της πλαίσιο48, ενώ σημείωσε την αξιοσημείωτα χειρότερη 

επίδοση στον τομέα αξιολόγησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης49 (3.79 σε σχέση 

με το 4.3 που αποδεικνύεται ως ο μέσος όρος των BS-10). Λαμβάνοντας υπόψη 

την προσπάθεια ελέγχου του φαινομένου της Διαφθοράς στη χώρα, αναδεικνύεται 

αφενός η αποτελεσματικότητα των υιοθετουμένων ενεργειών και αφετέρου το 

διαθέσιμο πεδίο εφαρμογής περαιτέρω μεταρρυθμίσεων. Στο πλαίσιο 

εξασφάλισης των όποιων επιτευγμάτων και του περιορισμού των παραγόντων 

                                            
46 Πηγή: World Economic Forum 

47 Ο δείκτης μετριέται σε μια κλίμακα από 1.0 (ελάχιστο) έως 7.0 (μέγιστο). 

48 Η καλύτερη επίδοση αφορούσε την Τουρκία (4.08) και το Αζερμπαϊτζάν (4.06), ενώ ο μέσος όρος των 

BS-10 ήταν 3.52. 

49 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Διαρκής Επιμόρφωση στο χώρο εργασίας και Ποιότητα της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης. 
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υστέρησης, η  παρατήρηση της ανωτέρω εντελώς διαφοροποιημένης απόδοσης, 

παρέχει χρήσιμα στοιχεία σχετικά με τις ανεξέλεγκτες αλληλεπιδράσεις και τις 

απόκρυφες πτυχές του φαινομένου της Διαφθοράς. 

(2) Ο Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας (Index of Economic 

Freedom - IEF) 

Όσον αφορά στον δείκτη IEF που αξιολογεί τις ελευθερίες και τα δικαιώματα 

της παραγωγής, της διανομής και της κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών, αυτός 

εξετάζει την Οικονομική Ελευθερία από 10 διαφορετικές πτυχές50. Η άμεση 

εξάρτηση δύο εξ αυτών - Ελευθερία από τη Διαφθορά51 και  Ελευθερία των 

Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας - από το υφιστάμενο επίπεδο του φαινομένου της 

διαφθοράς που επικρατεί στην κάθε χώρα, την έμμεσο παράγοντα επιρροής της 

οικονομικής ελευθερίας, που χαρακτηρίζει το καθεστώς μιας χώρας. 

Στο πλαίσιο του πυλώνα που βαθμολογεί την δυναμική της εκάστοτε 

κυβέρνησης στην προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, αξιολογούνται η 

δυνατότητα των πολιτών να συσσωρεύουν ιδιωτική ιδιοκτησία, η επάρκεια της 

σχετικής νομοθεσίας, καθώς και η εφαρμογή της από την κρατική εξουσία. 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο παρατήρησης περιστατικών απαλλοτρίωσης ιδιωτικής 

περιουσίας, εξετάζεται και αναλύεται ο βαθμός ανεξαρτησίας της εμπλεκόμενης 

δικαστικής εξουσίας, η ύπαρξη διαφθοράς στον τομέα της δικαιοσύνης, καθώς και 

η ικανότητα των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων για την εκτέλεση των 

συμβάσεων. Όσο πληρέστερο εκτιμάται το νομοθετικό καθεστώς που προστατεύει 

το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, τόσο υψηλότερα αξιολογείται η χώρα. Ενώ στον 

αντίποδα, όσο ανέρχεται το ποσοστό περιστατικών απαλλοτριώσεων που 

εμφανίζονται σε μια χώρα, τόσο αυξάνει ο αρνητικός αντίκτυπος στην αξιολόγηση 

της χώρας. 

Η αξιολόγηση της Γεωργίας τα τελευταία πέντε χρόνια, κατατάσσει την 

οικονομία της χώρας στην κατηγορία  «Επί το πλείστον Ελεύθερη Οικονομία» (2η 

                                            
50 Επιχειρηματική Ελευθερία, Ελευθερία από τη Διαφθορά, Εμπορική Ελευθερία, Δημοσιονομική 

Ελευθερία, Κυβερνητικές Δαπάνες, Νομισματική Ελευθερία, Επενδυτική Ελευθερία, Χρηματοοικονομική 

Ελευθερία, Ελευθερία των Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας, Ελευθερία της Εργασίας. 

51 Η αξιολόγηση για τον πυλώνα της Ελευθερίας από τη Διαφθορά προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον 

δείκτη της Διεθνούς Διαφάνειας (CPI). 
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καλύτερη κατηγορία)52, με τον μέσον όρον των χωρών της Μαύρης Θάλασσας να 

κατατάσσεται στην κατηγορία της «Μέτριας Ελεύθερης Οικονομίας» (The Heritage 

Foundation 2015). Στην αξιολόγηση του 201453 η Γεωργία είχε την καλύτερη 

επίδοση στην περιοχή (72.6), ενώ ο μέσος όρος των BS-10 ήταν 61.3, των CIS: 

56.6, των BAL-12: 62.4 (ΗΠΑ: 75.5, EU-28: 68.8, Κίνα: 52.5) και ο παγκόσμιος 

μέσος όρος καταγράφτηκε στο ποσοστό του 60.3%. Η ανωτέρω επίδοση 

αποδεικνύει την άμεσα θετική επίδραση του μειωμένου επιπέδου Διαφθοράς της 

χώρας στην αξιολόγηση του παράγοντα της Οικονομικής Ελευθερίας αυτής, και 

κατ’ επέκταση στην επίτευξη των απαραιτήτων προϋποθέσεων για τις μελλοντικές 

εξαιρετικές επιδόσεις σε επιμέρους τομείς της οικονομίας (λ.χ. Οικονομική 

Ανάπτυξη, Εισοδήματα ανά κάτοικο, Παροχές Υγείας, Εκπαίδευση, Προστασία του 

Περιβάλλοντος, μείωση της Φτώχειας κ.τ.λ.). Όσον αφορά στην αξιολόγηση της 

χώρας στους επιμέρους πυλώνες ενδιαφέροντος του δείκτη, η χαμηλή αξιολόγησή 

της στους τομείς των Κυβερνητικών Δαπανών (69.7), της Χρηματοοικονομικής 

Ελευθερίας (60), της Ελευθερίας των Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας (40) και της 

Ελευθερίας από τη Διαφθορά (42.8), αποδεικνύει τόσο τα περιθώρια βελτίωσης 

της χώρας στον τομέα της διαφάνειας, όσο και τους ποικίλους αποδέκτες που 

χρήζουν της αποτελεσματικής προσοχής και εφαρμογής περαιτέρω 

μεταρρυθμίσεων.  

 (3) Ο Δείκτης Επιχειρηματικότητας (Easy of Doing Business - 

EDB) 

Ο δείκτης EDB (Easy of Doing Business) ξεκίνησε από την Παγκόσμια 

Τράπεζα το 2003 και παρέχει τη βασική μεθοδολογία αξιολόγησης της 

επιχειρηματικότητας σε μια χώρα. Επικεντρώνεται στις εγχώριες μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που αποτελούν την ατμομηχανή της ανάπτυξης και της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας για τις περισσότερες οικονομίες στον κόσμο. Παρά 

το γεγονός ότι ο δείκτης δεν αξιολογεί το σύνολο των πτυχών του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος που έχουν σημασία για τους επενδυτές, ούτε  το σύνολο των 

                                            
52 Οι κατηγορίες είναι οι ακόλουθες: Οικονομία σε Καταστολή (0-49.9), Επί το Πλείστον Ανελεύθερη 

Οικονομία (50-59.9), Οικονομία Μέτριας Ελευθερίας (60-69.9), Επί το Πλείστον Ελεύθερη Οικονομία (70-79.9) 

και Ελεύθερη Οικονομία (80-100). 

53 Πηγή: www.heritage.org 
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παραγόντων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα, εξετάζει την 

αποτελεσματικότητα, την προσβασιμότητα και την απλότητα του συνολικού 

κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των ΜΜΕ σε όλο τον κύκλο ζωής 

τους και χρησιμοποιείται για να αξιολογεί και να κατατάσσει όλες τις οικονομίες οι 

οποίες συμμετέχουν στην εν λόγω αξιολόγηση. Η τελική κατάταξη της κάθε χώρας 

προκύπτει ως ο μέσος όρος της κατάταξής της σε 10 ισοβαρείς πυλώνες54, τρεις 

εκ των οποίων (Έκδοση Πολεοδομικής Αδείας, Μετεγγραφή, Ηλεκτροδότηση) 

φαίνεται να επηρεάζονται άμεσα από την εξέλιξη του φαινομένου της διαφθοράς, 

σε συνάρτηση με τη διαχείριση των επιμέρους διαστάσεων της υφιστάμενης 

γραφειοκρατίας. 

Το γεγονός ότι η Γεωργία για το 2014/15 είχε την καλύτερη απόδοση (4.21) 

στην περιοχή των χωρών της Μαύρης Θάλασσας (BS-10) καθώς και ο περαιτέρω 

συσχετισμός των επιδόσεών της με τις αντίστοιχες άλλων χωρών-περιφερειών 

(μέσος όρος BS-10: 3.60, EU-28: 4.48, ΗΠΑ:4.69, Κίνα: 4.22) αποδεικνύουν την 

αποτελεσματικότητα των υιοθετουμένων μεταρρυθμιστικών διαδικασιών και 

συμβαδίζουν απόλυτα με τις επιδόσεις της χώρας στον τομέα καταπολέμησης της 

Διαφθοράς. Λαμβάνοντας για το ίδιο διάστημα την 15η θέση μεταξύ 189 χωρών 

(World Bank Group 2014), διαφαίνεται η εκτίμηση ότι το βασικό ρυθμιστικό 

περιβάλλον που διαθέτει η χώρα τείνει να ευνοεί την έναρξη και τη διαφανή 

λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η χώρα 

κατέλαβε ιδιαίτερη θέση στην ομάδα αυτών που διαθέτουν την ελάχιστη, πλην 

όμως σαφή κανονιστική διαδικασία για την Έναρξη της Λειτουργίας των 

Επιχειρήσεων, διαθέτει ιδιαίτερη ταχύτητα στην Απόκτηση Πολεοδομικής Αδείας 

και σημείωσε αντίστοιχες επιδόσεις στις διαδικασίες Μετεγγραφής Ιδιοκτησίας, η 

απελευθέρωση της αγοράς εργασίας εξακολουθεί να παραμένει ως θέμα προς 

συζήτηση στη Γεωργία (ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία της με την ΕΕ). Η 

απαίτηση εισαγωγής πρόσθετων μηχανισμών ελέγχου και σχετικών κανονισμών 

(λ.χ. στο πλαίσιο συμφωνιών σύνδεσης και καθιέρωσης ελεύθερων συναλλαγών), 

ενδεχομένως προβληματίζει ως προς την ενδεχόμενη επιβάρυνση της 

                                            
54 Έναρξη Επιχείρησης, Έκδοση Πολεοδομικής Αδείας, Ηλεκτροδότηση, Μετεγγραφή Ιδιοκτησίας, 

Πίστωση, Προστασία των Επενδυτών, Πληρωμή Φόρων, Διασυνοριακό Εμπόριο, Εφαρμογή Συμβάσεων και 

διαδικασίες Χρεοκοπίας Επιχείρησης. 
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Γραφειοκρατίας και τη δημιουργία προσφόρου κλίματος για την επανεμφάνιση της 

Διαφθοράς.  

Ειδικότερα όσον αφορά στην κατάταξη των χωρών ως προς το υφιστάμενο 

καθεστώς της Γραφειοκρατίας, η περιφέρεια των χωρών της Μαύρης Θάλασσας 

(BS-10) παρουσιάζεται περισσότερο γραφειοκρατική από ότι η ΕΕ-28, όσον 

αφορά στον αριθμό των διαδικασιών που απαιτούνται για τους επιμέρους 

πυλώνες του EDB, εκτός από εκείνες που αφορούν στον πυλώνα Ενάρξεως 

Επιχείρησης. Επίσης, στην εν λόγω περιφέρεια ο χρόνος που απαιτείται για να 

εκκινήσει μια επιχείρηση, καθώς και ο αντίστοιχος για την εφαρμογή των 

συμβάσεων, είναι μικρότερος από αυτόν της ΕΕ-28. Η περιφέρεια των Βαλκανικών 

χωρών (BAL-13) διαφαίνεται περισσότερο γραφειοκρατική από την ΕΕ, καθόσον ο 

αριθμός των διαδικασιών και του χρόνου που απαιτείται σε όλους τους πυλώνες 

του EDB είναι μεγαλύτερος, με εξαίρεση και πάλι την περίπτωση του πυλώνα 

Ενάρξεως Επιχείρησης (Δρ. Παπαπανάγος, Ενότητα 3: International 

Benchmarking Indicators 2015). 

Σύμφωνα με τη ίδια αναφορά, η Γεωργία παρουσιάζει την καλύτερη εικόνα 

μεταξύ των χωρών της BS-10 και της BAL-13 όσον αφορά στον αριθμό των 

απαραιτήτων διαδικασιών (με εξαίρεση τον πυλώνα που αφορά στην Εφαρμογή 

των Συμβάσεων, όπου η κατάταξη της χώρας υπολείπεται ελάχιστα της καλύτερης 

επίδοσης). Σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επιδόσεις των ΗΠΑ, της Κίνας και του 

μέσου όρου των χωρών της ΕΕ-28 και της CIS, η επίδοση της Γεωργίας για το 

2015 είναι η καλύτερη, με μοναδικές ελάχιστες εξαιρέσεις τους πυλώνες του 

Διασυνοριακού Εμπορίου και της Εφαρμογής Συμβάσεων όπου οι ΗΠΑ έχουν την 

καλύτερη επίδοση.   

Η κατάταξη της χώρας ως προς το χρόνο που απαιτείται για την 

διεκπεραίωση των επιμέρους διαδικασιών ανά πυλώνα του EDB είναι πολύ καλή -

κατά πολύ καλύτερη του μέσου όρου των BS-10 και των BAL-13  -  με εξαίρεση 

την περίπτωση της Πληρωμής των Φόρων, όπου η επίδοσή της είναι η δεύτερη 

χειρότερη και στις δύο περιφέρειες. Σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επιδόσεις των 

ΗΠΑ, της Κίνας και του μέσου όρου των χωρών της ΕΕ-28 και της CIS, οι 

επιδόσεις της Γεωργίας είναι και πάλι καλύτερες, με εξαιρέσεις στους πυλώνες της 
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Πληρωμής των Φόρων, του Διασυνοριακού Εμπορίου και της Χρεωκοπίας 

Επιχείρησης. 

Καθόσον ο παράγοντας της Γραφειοκρατίας δύναται να υποθάλπει ή να 

ενισχύει τη Διαφθορά, οι επιδόσεις της Γεωργίας στο πλαίσιο του δείκτη EDB 

αποδεικνύουν την άμεση σχέση της αποδοτικότητας του τομέα καταπολέμησης 

της Γραφειοκρατίας (όσον αφορά τόσο στο διατιθέμενο χρόνο, όσο και στις 

εμπλεκόμενες διαδικασίες), με τις επιδόσεις της χώρας στο πεδίο καταπολέμησης 

της Διαφθοράς. Ωστόσο, βασικά σημεία προσοχής και πεδία εφαρμογής 

περαιτέρω μεταρρυθμίσεων, τόσο στο πλαίσιο διευκόλυνσης της 

Επιχειρηματικότητας, όσο και στο αντίστοιχο πλαίσιο καταπολέμησης της 

Διαφθοράς, θα πρέπει να αποτελέσουν οι πυλώνες που αφορούν στην Πληρωμή 

των Φόρων (Πίνακας 28) και οι αντίστοιχοι που ρυθμίζουν το Διασυνοριακό 

Εμπόριο. Με κατάλληλη έμφαση στον ασφαλή περιορισμό του αριθμού των 

διαδικασιών, αλλά και των εμπλεκομένων σε αυτές προσώπων, εκτιμάται ότι θα 

επιτευχθεί πολλαπλό όφελος στο πλαίσιο της βελτίωσης των διαφανών 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

 

Πίνακας 28. Γραφική απεικόνιση του χρόνου και του αριθμού των διαδικασιών που απαιτούνται κατ’ 

έτος στη Γεωργία για την πληρωμή φόρων (KNOEMA 2015). 
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

Σύμφωνα με τα ευρήματα που παρουσιάζονται στην έκθεση αξιολόγησης  

της ακεραιότητας του Εθνικού Συστήματος της Γεωργίας (Transparency 

International Georgia 2015, σελ.136-140), ο κρατικός φορέας που σχετίζεται με 

την παρακολούθηση και την διεξαγωγή της Εκλογικής Διαδικασίας (Electoral 

Management Body - EMB) καθώς και το Ανώτατο Όργανο-Υπηρεσία Κρατικού 

Ελέγχου (The State Audit Office - SAO), επιτυγχάνουν τις υψηλότερες αποδόσεις 

για το 2015 (Πίνακας 29).  

 

Πίνακας 29. Αξιολόγηση - για το έτος 2015 - των επιμέρους πυλώνων που συνιστούν το 

σύστημα ακεραιότητας της Γεωργίας. 

Ενώ η αξιολόγηση του SAO ήταν υψηλή και κατά την προγενέστερη 

αξιολόγηση του Οργανισμού, ο θεσμός του EMB επιδεικνύει μια ιδιαίτερα 

εντυπωσιακή πρόοδο από το 2011, όπου στη σχετική αναφορά είχε καταταχθεί 

μεταξύ των περισσοτέρων αδυνάμων θεσμών του συστήματος. Η Εκτελεστική 

Εξουσία και οι Υπηρεσίες Επιβολής του Νόμου, οι οποίοι συνιστούσαν τους 

ισχυρότερους θεσμούς του συστήματος το 2011, είναι οι μόνοι πυλώνες που 

παρουσιάζουν υστέρηση στην αξιολόγηση του 2015. Παρά το γεγονός ότι η 

Νομοθετική και η Δικαστική εξουσία έχουν βελτιώσει τις επιδόσεις τους από το 

2011 (η αύξηση της συνολικής βαθμολογίας της Δικαστικής Εξουσίας υπήρξε 

ιδιαίτερα σημαντική), εξακολουθούν να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση 

με τις επιδόσεις της Εκτελεστικής Εξουσία και των Υπηρεσιών Επιβολής του 

Νόμου, γεγονός που αναδεικνύει την ύπαρξη προβλημάτων στο σύστημα της 

οριζόντιας λογοδοσίας και της διατήρησης των απαραιτήτων διαδικασιών ελέγχου 
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των επιμέρους ισορροπιών. Γενικότερα οι περισσότεροι θεσμοί παρουσιάζουν 

βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τις επιδόσεις του 201155, ενώ η σχετικά 

περιορισμένη επίδοση μερικών εξ αυτών56 αποδεικνύει την ανάγκη αντιμετώπισης 

περαιτέρω προβλημάτων, που αφορούν στην επιμέρους δομή και λειτουργία 

αυτών. (Πίνακας 30) 

 

Πίνακας 30. Συγκριτική απόδοση των επιμέρους πυλώνων που συνιστούν το σύστημα 

ακεραιότητας της Γεωργίας για τα έτη 2011, 2015. 

Στον Πίνακα 31 παρουσιάζονται συνολικά στοιχεία σχετικά με τη συγκριτική 

αξιολόγηση της ύπαρξης κειμένου νομοθεσίας και της  εφαρμογής αυτής ανά 

θεσμικό πυλώνα της Γεωργίας και διαφαίνονται οι πιθανές αποκλίσεις σε σχέση με 

την πραγματική διάσταση της καθημερινότητας. Όπως διαφαίνεται από το εν λόγω 

διάγραμμα, ο μέσος όρος που αφορά στην υφιστάμενη νομοθεσία είναι 

υψηλότερος του μέσου όρου αξιολόγησης της πρακτική εφαρμογής αυτής. Με 

εξαίρεση την περίπτωση του θεσμού του Συνηγόρου του Πολίτη (Public Defender) 

όπου η εκτιμώμενη διαφορά σχετικά με την ύπαρξη και την εφαρμογή της κειμένης 

νομοθεσίας είναι μικρή, οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις σε κάθε έναν από τους 

                                            
55 Η Κοινωνία των Πολιτών και τα Μέσα Ενημέρωσης αποτελούν πυλώνες που έχουν βελτιωθεί 

σημαντικά από το 2011. 

56 Οι σχετικοί θεσμοί αφορούν στα Πολιτικά κόμματα, στο Συνήγορο του Πολίτη καθώς και στις 

Επιχειρήσεις. 
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υπόλοιπους θεσμούς καταδεικνύουν, πέραν των άλλων, την απαίτηση 

ενεργοποίησης και ενίσχυσης αυστηροτέρων ελεγκτικών μηχανισμών57.  

 

Πίνακας 31. Συγκριτική απόδοση - της υφιστάμενης νομοθεσίας σε σχέση με την πρακτική 

εφαρμογής αυτής - ανά πυλώνα του συστήματος ακεραιότητας της Γεωργίας για τα έτος 2015. 

Όσον αφορά στη συγκριτική αξιολόγηση της εξέλιξης-ενίσχυσης της 

κειμένης νομοθεσίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών (Πίνακας 32), ο θεσμός 

του ΕΜΒ αναβάθμισε ιδιαίτερα το υφιστάμενο νομικό του καθεστώς κατά τη 

διάρκεια των δύο τελευταίων αξιολογήσεων. Ωστόσο, πέραν της περιορισμένης 

υιοθετούμενης μεταρρυθμιστικής τακτικής σε πέντε επιμέρους πυλώνες του 

συστήματος, το νομικό πλαίσιο εκτιμάται σχετικά αμετάβλητο στις περιπτώσεις 

που αφορούν στη Νομοθετική Εξουσία, στο Δημόσιο Συνήγορο, στα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και στις Επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι Υπηρεσίες 

Επιβολής του Νόμου αποτελούν την εξέχουσα περίπτωση όπου το νομικό πλαίσιο 

στην πραγματικότητα συρρικνώθηκε κατά το εν λόγω διάστημα. 

                                            
57 Η διαφορά - τόσο κατά την πρόσφατη (2015) όσο και κατά την παρελθούσα αξιολόγηση του 2011 - 

εντοπίζεται ιδιαίτερα μεγάλη στις περιπτώσεις, που αφορούν στους θεσμούς των Μέσων Ενημέρωσης και των 

Πολιτικών κομμάτων. 
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Πίνακας 32. Συγκριτική απόδοση της εξέλιξης της κειμένου νομοθεσίας - ανά πυλώνα του 

συστήματος ακεραιότητας της Γεωργίας - κατά τη διάρκεια των τελευταίων αξιολογήσεων του 

οργανισμού TI Georgia (2011, 2015). 

Η αντίστοιχη σύγκριση της εκτιμωμένης πρακτικής εφαρμογής των 

υφιστάμενων κανονιστικών θεσμικών πλαισίων ανά πυλώνα του συστήματος 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 33, όπου και πάλι αποτυπώνεται η σημαντική αλλαγή 

που έχει συμβεί στον Φορέα Διαχείρισης της Εκλογικής Διαδικασίας (EMB). 

Συνολικά, όλα τα θεσμικά όργανα, πλην αυτών της Εκτελεστικής Εξουσίας, της 

Δημόσιας Διοίκησης και των Υπηρεσιών Επιβολής του Νόμου, έλαβαν μια 

υψηλότερη αξιολόγηση σχετικά με την υιοθέτηση των υφισταμένων κανονιστικών 

πλαισίων κατά το 2015. 

 

Πίνακας 33. Συγκριτική απόδοση της εξέλιξης της πρακτικής εφαρμογής της κείμενης 

νομοθεσίας - ανά πυλώνα του συστήματος ακεραιότητας της Γεωργίας - κατά τη διάρκεια των δύο 

τελευταίων αξιολογήσεων του οργανισμού TI Georgia (2011, 2015). 
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Επειδή στην εξέλιξη της υφιστάμενης νομοθεσίας και της πρακτικής της 

εφαρμογής, η τάση του μέσου όρου των εκτιμήσεων είναι συν τω χρόνω 

αυξητική58, η γενικότερη εκτίμηση είναι ότι οι όποιες βελτιώσεις κατανέμονται 

αντίστοιχα στους επιμέρους αξιολογούμενους τομείς. 

Η γενικότερη φιλοσοφία του Οργανισμού TI Georgia συνοδεύεται από την 

έννοια της σχετικής διασύνδεσης της απόδοσης των ποικίλων θεσμικών οργάνων, 

με τις αδυναμίες του ενός να επηρεάζουν τις επιδόσεις των άλλων και τις 

αντίστοιχες βελτιώσεις να δρομολογούν μελλοντικές θετικές δευτερογενείς 

επιπτώσεις σε άλλους τομείς. Στο Γεωργιανό πλαίσιο, το επίπεδο της λογοδοσίας 

της Εκτελεστικής εξουσίας αξιολογείται ως χαμηλό, λόγω και των εκτιμωμένων 

προβλημάτων που υφίστανται στην αποδοτική λειτουργία της Νομοθετικής και της 

Δικαστικής εξουσίας. Μια σχετική αύξηση του βαθμού ανεξαρτησίας της 

Δικαστικής εξουσίας, σε συνάρτηση με μια βελτιωμένη απόδοση της Ελεγκτικής 

Υπηρεσίας του κράτους μεταξύ των ετών 2011 και 2014, είχε ως άμεσο 

αποτέλεσμα την βελτίωση των συνθηκών που επιβάλλουν διαδικασίες 

κυβερνητικής λογοδοσίας. Παράλληλα, οι βελτιώσεις στη λειτουργία της Δικαστικής 

εξουσίας παρείχαν το στέρεο υπόβαθρο για τη διάχυση θετικών επιπτώσεων 

στους πυλώνες των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της Κοινωνίας των Πολιτών και 

των Επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η ισχυροποίηση του φορέα Διαχείρισης 

της Εκλογικής Διαδικασίας βελτιώνει τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού των 

Πολιτικών Κομμάτων, που με τη σειρά τους θα συνεισφέρουν στην 

αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση της κοινωνικής βούλησης και στην εξελικτική 

διεκδίκηση της απαραίτητης νομοθετικής πολιτικής. Επιπροσθέτως, η μεγαλύτερη 

ανεξαρτησία του πυλώνα των Μέσων Ενημέρωσης μπορεί να προκαλέσει 

παρόμοιες θετικές επιδράσεις στο σύνολο των υφιστάμενων θεσμών, επειδή η 

υγιής λειτουργία αυτού καθορίζει δια της απευθείας επίδρασης των λοιπών 

θεσμών την εξέλιξη του επιπέδου ανάπτυξης και ανεξαρτησίας της ευρύτερης 

κοινωνικής συλλογικότητας της χώρας. 

                                            
58 Ο μέσος όρος της υφιστάμενης Νομοθεσίας για όλους τους πυλώνες έχει αυξηθεί από 66.5 σε 72.1, 

ενώ ο αντίστοιχος που αφορά στην αντίστοιχη πρακτική της εφαρμογή αυξήθηκε από 46.3 σε 52.1, κατά τις 

αξιολογήσεις των ετών 2011 και 2015. 
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Αναφορικά με τη Γεωργία, ο δείκτης Παγκόσμιας Διακυβέρνησης (WGI), 

παρουσιάζει ότι από το 1996 μέχρι το 2014 η χώρα έχει σημειώσει σημαντική 

πρόοδο στο σύνολο των αξιολογούμενων επιμέρους διαστάσεων. Ιδιαίτερα 

σημαντικές βελτιώσεις διαφαίνονται στα πεδία της καταπολέμησης της Διαφθοράς, 

της ενίσχυσης των θεσμών του Κράτους Δικαίου, της βελτίωσης των συνθηκών 

εφαρμογής των Πολιτικών Μεταρρυθμίσεων, καθώς και στα πεδία της 

ενδυνάμωσης του παράγοντα της Χρηστής Διακυβέρνησης (Πίνακας 34). Στο 

πλαίσιο των επιμέρους ευρημάτων του δείκτη, η συγκριτική απόδοση της χώρας 

με τις αντίστοιχες γειτονικές αποδεικνύει ότι η Γεωργία σημείωσε την καλύτερη 

επίδοση σε κάθε έναν από τους επιμέρους πυλώνες του δείκτη στην ευρύτερη 

περιοχή των BS-10. (Institute for Development of Freedom of Information 2015) 

 

Πίνακας 34. Συγκριτική απόδοση της αξιολόγηση της Γεωργίας ανά πυλώνα του δείκτη WGI 

για τα έτη 1996, 2003, 2012, 2014. 

Σε παράλληλο πλαίσιο, στην αντίστοιχη έκδοση του οργανισμού Freedom 

House «Έθνη σε Μετάβαση 2015» (Freedom House 2015), σε σύνολο 29 χωρών 

οι 12 παρουσιάζουν μείωση της συνολικής τους επίδοσης59, οι 4 αύξηση αυτής60, 

                                            
59 Βοσνία Ερζεγοβίνη, ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, 

Αζερμπαϊτζάν, Κιργιστάν, Ρωσία και Τατζικιστάν. 

60 Αλβανία, Τσεχία, Γεωργία και Ουκρανία. 
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ενώ για τις υπόλοιπες δεν σημειώνεται βαθμολογική μεταβολή61. Για τις χώρες της 

BS-10 το Αζερμπαϊτζάν παρουσιάζει τη χειρότερη συνολική επίδοση, ενώ η 

Βουλγαρία την καλύτερη (Πίνακες 35, 36).  

  

Armenia Azerbaijan Bulgaria Georgia Moldova Romania Russia Ukraine 

2006 5.14 5.93 2.93 4.86 4.96 3.39 5.75 4.21 

2007 5.21 6 2.89 4.68 4.96 3.29 5.86 4.25 

2008 5.21 6 2.86 4.79 5 3.36 5.96 4.25 

2009 5.39 6.25 3.04 4.93 5.07 3.36 6.11 4.39 

2010 5.39 6.39 3.04 4.93 5.14 3.46 6.14 4.39 

2011 5.43 6.46 3.07 4.86 4.96 3.43 6.18 4.61 

2012 5.39 6.57 3.14 4.82 4.89 3.43 6.18 4.82 

2013 5.36 6.64 3.18 4.75 4.82 3.5 6.21 4.86 

2014 5.36 6.68 3.25 4.68 4.86 3.46 6.29 4.93 

2015 5.36 6.75 3.29 4.64 4.86 3.46 6.46 4.75 

Μ.Ο. 5.324 6.367 3.069 4.794 4.952 3.414 6.114 4.546 

Πίνακας 35. Συγκριτική αξιολόγηση για τα έτη 2006-2015 της Δημοκρατίας των πρώην κομμουνιστικών 

χωρών που ανήκουν στην περιφέρεια της BS-10, στο πλαίσιο του ενδείκτη WGI. 

 

Πίνακας 36. Γραφική απεικόνιση των ευρημάτων του Πίνακα 35. 

Η Γεωργία διαφαίνεται να έχει σημειώσει πρόοδο σε σχέση με την 

αξιολόγηση του προηγουμένου έτους στον πυλώνα της άσκησης και λειτουργίας 

                                            
61 Κροατία, Κόσοβο, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία, Σλοβενία, Αρμενία, Λευκορωσία, 

Καζακστάν, Μολδαβία, Τουρκμενιστάν και Ουζμπεκιστάν. 
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του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (LDG) (από 5.50 σε 5), διατήρηση των 

επιδόσεών  της στους υπολοίπους τομείς, με τη συνολική βαθμολογία στην 

αξιολόγηση της εν γένει Δημοκρατικής της λειτουργίας να βελτιώνεται οριακά (από 

4.68 σε 4.64) σε σχέση με την προηγούμενη αναφορά. Η εξελικτική αξιολόγηση 

της Γεωργίας από το 2006 έως το 2015 καταδεικνύει την ήπια βελτίωση σε 4 

πυλώνες [Εκλογική Διαδικασία (EP), Ανεξαρτησία των Μέσων Ενημέρωσης (IM), 

Δημοκρατική Εθνική Διακυβέρνηση (NDG) και Τοπική Αυτοδιοίκηση (LDG)], την 

ήπια υστέρηση ή σταθερότητα στις επιδόσεις σε 2 πυλώνες [Κοινωνία των 

Πολιτών (CS) και Δικαστική Εξουσία (JFI)] και τη σαφή βελτίωση στον πυλώνα 

αξιολόγησης της Διαφθοράς (CO) (Πίνακας 37, 38). 

  EP CS IM NDG LDG JFI CO 
Democracy 

Score 

2006 4.75 3.5 4.25 5.5 5.75 4.75 5.5 4.86 

2007 4.5 3.5 4 5.5 5.5 4.75 5 4.68 

2008 4.75 3.5 4.25 5.75 5.5 4.75 5 4.79 

2009 5.25 3.75 4.25 6 5.5 4.75 5 4.93 

2010 5.25 3.75 4.25 6 5.5 4.75 5 4.93 

2011 5 3.75 4.25 5.75 5.5 5 4.75 4.86 

2012 5 3.75 4.25 5.75 5.5 5 4.5 4.82 

2013 4.75 3.75 4.25 5.5 5.5 5 4.5 4.75 

2014 4.5 3.75 4 5.5 5.5 5 4.5 4.68 

2015 4.5 3.75 4 5.5 5 5 4.5 4.64 

Μ.Ο. 4.825 3.675 4.175 5.675 5.475 4.875 4.825 4.794 

Πίνακας 37. Πίνακας αξιολόγησης της Γεωργίας ανά πυλώνα WGI για τα έτη 2006-2015. 

 

Πίνακας 38. Γραφική απεικόνιση των ευρημάτων του Πίνακα 37. 
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Όσον αφορά στην αξιολόγηση του πυλώνα της Διαφθοράς (CO) κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων 10 ετών για τις χώρες της BS-10, που αποτελούν 

Οικονομίες Μετάβασης, η Βουλγαρία και εξελικτικά η Ρουμανία επιτυγχάνουν τις 

καλύτερες επιδόσεις, ενώ η Ρωσία και κυρίως το Αζερμπαϊτζάν τις χειρότερες 

(Πίνακες 39, 40).  

  

Armenia Azerbaijan Bulgaria Georgia Moldova Romania Russia Ukraine 

2006 5.75 6.25 3.75 5.5 6 4.25 6 5.75 

2007 5.75 6.25 3.75 5 6 4 6 5.75 

2008 5.75 6.25 3.5 5 6 4 6 5.75 

2009 5.5 6.5 4 5 6 4 6.25 5.75 

2010 5.5 6.5 4 5 6 4 6.5 5.75 

2011 5.5 6.5 4 4.75 6 4 6.5 5.75 

2012 5.25 6.5 4 4.5 6 4 6.5 6 

2013 5.25 6.75 4 4.5 5.75 4 6.5 6 

2014 5.25 6.75 4.25 4.5 5.75 4 6.75 6.25 

2015 5.25 6.75 4.25 4.5 5.75 3.75 6.75 6 

Μ.Ο. 5.475 6.5 3.95 4.825 5.925 4 6.375 5.875 

Πίνακας 39. Συγκριτική αξιολόγηση για τα έτη 2006-2015 του πυλώνα της Διαφθοράς των πρώην 

κομμουνιστικών χωρών που ανήκουν στην περιφέρεια της BS-10, στο πλαίσιο του ενδείκτη WGI. 

 

Πίνακας 40. Γραφική απεικόνιση των ευρημάτων του Πίνακα 39. 
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6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Με την πρόθεση να αναζητηθούν οι πιθανές διασυνδέσεις της εξέλιξης του 

φαινομένου  της διαφθοράς με τις κυβερνητικές δαπάνες στον τομέα της Άμυνας 

της χώρας, παρατίθενται τα σχετικά στοιχεία των κυβερνητικών δαπανών στον 

τομέα της Άμυνας για την περίοδο 1996-2014, όσον αφορά στην εξελικτική τους 

διάθεση ανά χώρα της περιφέρειας BS-10 (Πίνακας 41). Με τις περισσότερες των 

  ARM AZE BUL GEO GRE MOL ROM RUS TUR UKR 
BS-10 

av. 

1996 3.3 2.3 2.1 2.2 3.1 0.9 2.5 4 4.1 3.3 3.78 

1997 3.9 2.3 2.2 1.3 3.2 0.9 3 4.3 4.1 4.1 2.93 

1998 3.5 2.4 2.2 1.1 3.3 0.6 3 2.9 3.3 3.4 2.57 

1999 3.7 2.6 2.6 0.9 3.3 0.5 2.7 3.3 4 3 2.66 

2000 3.6 2.3 2.6 0.6 3.5 0.4 2.5 3.6 3.7 3.6 2.64 

2001 3.1 2.3 2.8 0.7 3.3 0.4 2.4 3.8 3.7 2.9 2.54 

2002 2.7 2.2 2.8 1 3.1 0.4 2.3 4 3.9 2.8 2.52 

2003 2.7 2.4 2.7 1.1 2.5 0.4 2.1 3.9 3.4 2.8 2.4 

2004 2.7 2.6 2.5 1.4 2.6 0.4 2 3.5 2.8 2.6 2.31 

2005 2.9 2.3 2.4 3.3 2.8 0.4 2 3.6 2.5 2.8 2.5 

2006 2.9 3.4 2.2 5.2 2.8 0.5 1.8 3.5 2.5 2.8 2.76 

2007 3 2.9 2.4 9.2 2.7 0.5 1.5 3.3 2.3 2.9 3.07 

2008 3.4 3.3 1.9 8.5 3 0.6 1.5 3.4 2.3 2.7 3.06 

2009 4.2 3.3 1.9 5.6 3.2 0.5 1.4 4.2 2.6 2.9 2.98 

2010 4.3 2.8 1.8 3.9 2.7 0.3 1.3 3.9 2.4 2.7 2.61 

2011 3.9 4.7 1.5 3.2 2.5 0.3 1.3 3.7 2.2 2.3 2.56 

2012 3.8 4.7 1.5 3.1 2.4 0.3 1.4 4 2.3 2.4 2.59 

2013 4.3 4.7 1.7 2.5 2.5 0.3 1.3 4.2 2.2 2.4 2.61 

2014 4.3 4.8 1.5 2.3 2.2 0.3 1.3 4.5 2.2 3.1 2.65 

Πίνακας 41. Η εξέλιξη των στρατιωτικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ των χωρών της BS-10 

(The World Bank 2015). 

χωρών της εν λόγω περιφέρειας να παρουσιάζουν σταθερότητα ή ήπια συν τω 

χρόνω απόκλιση στο ποσό των σχετικών δαπανών, φανερή εξαίρεση αποτελεί η 

Γεωργία, ιδίως για την περίοδο 2004-2011. Κατά τη συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο, ως γνήσιο αποτέλεσμα της προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των 

προαναφερθεισών ευρυτέρων εξωτερικών και εσωτερικών εξελίξεων, που 

ακολούθησαν και «αναστάτωσαν» τη χώρα, παρατηρείται μια ιδιαίτερη αύξηση 

των Αμυντικών της δαπανών με κορύφωση το έτος 2007 και εν συνεχεία μια 

χαρακτηριστική μείωση και επαναφορά σε χαμηλότερα επίπεδα των δαπανών 

αυτών για το διάστημα που ακολούθησε (Πίνακας 42). Λαμβάνοντας υπόψη τη 
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διαφαινόμενη συν τω χρόνω αποτελεσματικότητα που επιδεικνύει η χώρα στο 

πεδίο καταπολέμησης της Διαφθοράς και εξετάζοντας κατ’ αντιστοιχία την 

εξελικτική της πορεία και αξιολόγηση στο πλαίσιο του δείκτη CPI, παρατηρείται η 

αναλογικότητα της βελτιωμένης επίδοσης στον τομέα της Διαφάνειας με τις 

αυξήσεις στον τομέα των Αμυντικών δαπανών για την περίοδο 2004-2007 και η 

αντίθετη συσχέτιση, δηλαδή μείωση των δαπανών και διατήρηση υψηλού 

επιπέδου διαφάνειας, για το διάστημα που ακολούθησε από το 2007 και εντεύθεν 

(Πίνακας 43). 

 

Πίνακας 42. Γραφική απεικόνιση της εξέλιξης των στρατιωτικών δαπανών ως ποσοστό του 

ΑΕΠ των χωρών της BS-10. 

 

Πίνακας 43. Η εξέλιξη των στρατιωτικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ της Γεωργίας (The 

World Bank 2015), σε  σχέση με την συν τω χρόνο αξιολόγηση της χώρας στο πλαίσιο του δείκτη CPI. 
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Όσον αφορά στην αξιολόγηση των σχετικών στοιχείων για άλλες χώρες, η 

Μολδαβία παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλές δαπάνες και περαιτέρω περιορισμό 

αυτών από το 1996 και εντεύθεν, ενώ παράλληλα έχει ιδιαίτερα αρνητικές 

αποδόσεις ως προς το αξιολογούμενο συνολικό επίπεδο Διαφάνειας για το 

αντίστοιχο διάστημα. Παρά το γεγονός της σχετικής μείωσης και της εν συνεχεία 

σταθερότητας σε χαμηλό επίπεδο των εν λόγω δαπανών για αρκετά έτη, η 

αξιολόγησή της ως προς το επίπεδο Διαφθοράς παρουσιάζει διαφορετικές τάσεις 

μεταβολής (Πίνακας 44). Στην διαφορετική περίπτωση των ΗΠΑ, ενώ η χώρα 

τείνει να αυξάνει το ήδη υψηλό ποσοστό των Αμυντικών της δαπανών, διατηρεί 

παράλληλα σταθερά υψηλή επίδοση στο πλαίσιο του CPI (Πίνακας 45). 

 

Πίνακας 44. Η εξέλιξη των στρατιωτικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ της Μολδαβίας     

(The World Bank 2015), σε  σχέση με την αξιολόγηση του δείκτη CPI. 

 

Πίνακας 45. Η εξέλιξη των στρατιωτικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ των ΗΠΑ                

(The World Bank 2015), σε  σχέση με την αξιολόγηση του δείκτη CPI. 
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Η Ρωσία αποτελεί μια διαφορετική περίπτωση, καθόσον το υψηλό επίπεδο 

Αμυντικών δαπανών συμβαδίζει με τη διατήρηση υψηλού επιπέδου Διαφθοράς, 

ενώ στην Τουρκία μεταβαλλόμενες τάσεις στις σχετικές δαπάνες συνυπάρχουν με 

εναλλασσόμενες εκτιμήσεις σχετικά με το υφιστάμενο επίπεδο Διαφθοράς  

(Πίνακας 46). 

 

 

Πίνακας 46. Η εξέλιξη των στρατιωτικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ της Ρωσίας και της 

Τουρκίας (The World Bank 2015), σε  σχέση με την αξιολόγηση του δείκτη CPI. 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι το υψηλό επίπεδο κυβερνητικών 

Αμυντικών δαπανών σε μια χώρα δεν συμβαδίζει κατ’ ανάγκη με το αντίστοιχο 

επίπεδο Διαφθοράς που επικρατεί σε αυτήν και το αντίστροφο. Ωστόσο, παρότι τα 

υψηλά επίπεδα Διαφθοράς εκτιμάται ότι κατά περίπτωση διασφαλίζονται από 

υψηλά επίπεδα Κυβερνητικών δαπανών, η γενικότερη σχέση του επιπέδου 

διαφάνειας που επικρατεί σε μια χώρα με το αντίστοιχο ποσοστό των γενικών ή 

και των επιμέρους δαπανών αυτής, χρήζει περαιτέρω μελέτης και διερεύνησης στο 

πλαίσιο συναφών μελλοντικών διπλωματικών εργασιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

1. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η υπόθεση της Διαφθοράς στη Γεωργία, σε συνάρτηση με το σχετικά 

πρόσφατο ιστορικό της παρελθόν σε θέματα που σχετίζονται με τα αίτια και την 

εξέλιξη του φαινομένου της Διαφθοράς, αποδεικνύει ότι καμία χώρα δεν θα πρέπει 

να θεωρείται εκ προοιμίου πολιτιστικά ή αναπτυξιακά αδύναμη πριν την αποδοτική 

εφαρμογή των αναγκαίων αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων. Η τελευταία κατάταξη 

της χώρας στο πλαίσιο του δείκτη CPI (50η θέση μεταξύ 175 συμμετεχουσών 

χωρών για το έτος 2014), αποτελεί την καλύτερη επίδοση στην περιοχή της 

Μαύρης Θάλασσας και αποδεικνύει τον άμεσο θετικό αντίκτυπο του συνδυασμού 

διάθεσης και εφαρμογής ισχυρής πολιτικής βούλησης, απαραιτήτων 

μεταρρυθμίσεων και δυναμικού ελεγκτικού μηχανισμού.  

Τα ευρήματα του GCB αποδεικνύουν ότι για την περίπτωση της Γεωργίας 

εξακολουθούν να αποδίδουν οι προσπάθειες της χώρας για τον περιορισμό της 

Διαφθοράς, με τις καλύτερες επιδόσεις να εντοπίζονται στους Στρατιωτικούς, 

στους Μη Κυβερνητικούς και στους Θρησκευτικούς Οργανισμούς, ενώ το 

Δικαστικό Σώμα, τα Μέσα Ενημέρωσης, το Κοινοβούλιο, και τα Πολιτικά Κόμματα 

εκτιμώνται ως τα θεσμικά όργανα που πλήττονται περισσότερο από τη δυναμική 

εξέλιξη του φαινομένου. 

Όσον αφορά στις βασικές διαπιστώσεις λοιπών συναφών Οργανισμών62, 

στις θετικές αλλαγές συμπερασματικά δείχνουν να συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων 

η βελτίωση των συνθηκών που επιτρέπουν την ανεξάρτητη λειτουργία του 

Κοινοβουλίου, της Δικαστικής Εξουσίας και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

(ΜΜΕ), από κυβερνητικών συμφερόντων παρεμβατικές πολιτικές. H ενθάρρυνση 

της αξιόπιστης και ισόρροπης ενημέρωσης της κοινής γνώμης επί των πολιτικών 

θεμάτων-εξελίξεων, η αύξηση του αριθμού των δικαστικών υποθέσεων που 

αναδεικνύουν τα δικαιώματα του πολίτη έναντι του κράτους, καθώς και η 

περισσότερο πλουραλιστική λειτουργία και σύνθεση του Κοινοβουλίου ως 

                                            
62 (Transparency International Georgia 2015), (Institute for Development of Freedom of Information 

2015), (Freedom House 2015). 
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αποτέλεσμα περισσοτέρων διαφανών εκλογικών διαδικασιών, αποτελούν 

ενδεικτικά σημεία της στοχευμένης προσπάθειας πάταξης του φαινομένου της 

Διαφθοράς. Παράλληλα, η αύξηση τόσο του αριθμού όσο και της ποιότητας των 

ελέγχων που πραγματοποιούνται από την αντίστοιχη Κρατική Υπηρεσία Ελέγχου 

(State Audit Office), παρέχει τα βασικά στοιχεία επίβλεψης όσον αφορά στην 

εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και αντανακλά την κατά περίπτωση 

απαίτηση αναπροσαρμογής, διεύρυνσης και γενικότερης διαχείρισης των όποιων 

υιοθετούμενων πρωτοβουλιών.  

Στα σοβαρά προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται στη χώρα 

συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων οι εκ του αποτελέσματος άτυπες ενδείξεις 

εσωτερικών και εξωτερικών επιρροών που εξακολουθούν να στοχεύουν στην 

υπονόμευση της διαφανούς και ανεξάρτητης λειτουργίας δεδομένων φορέων της 

εξουσίας. Καταγγελίες για περιπτώσεις επικράτησης φαινομένων καθοδήγησης, 

νεποτισμού και ευνοιοκρατίας στην Εκτελεστική Εξουσία, στο Κοινοβούλιο, στο 

χώρο του Δικαστικού Σώματος, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και σε λοιπές 

Δημόσιες Υπηρεσίες της χώρας, αναδεικνύουν την ενεργή στάση της κοινωνίας 

των πολιτών και αποδεικνύουν τα δεδομένα πεδία στα οποία απαιτείται η εστίαση 

της προσοχής, όσον αφορά στην περαιτέρω ενδυνάμωση των εν λόγω θεσμικών 

οργανισμών και στην ανάγκη απαρέγκλιτης τήρησης ή και αναπροσαρμογής των 

υιοθετουμένων μεταρρυθμιστικών πολιτικών. 

Παρότι τα ανωτέρω στοιχεία καταδεικνύουν τον διαρκή περιορισμό της 

Διαφθοράς στη Γεωργία, εκτιμάται ότι το εν λόγω φαινόμενο εξακολουθεί να 

υφίσταται ως προϊόν μετάλλαξης σε συγκεκριμένους θεσμούς της χώρας, με την 

αναπροσαρμογή τόσο των εγγενών χαρακτηριστικών, όσο και των επιμέρους 

διαστάσεών του. Ενώ η χώρα υπέφερε κατά το πρόσφατο παρελθόν (μέχρι το 

2003) από ανεξέλεγκτες μορφές ολοκληρωτικής διαφθοράς, επί του παρόντος 

εξακολουθούν να υφίστανται ενεργά κατάλοιπα ενός περιορισμένου πελατειακού 

συστήματος, που ωστόσο δύνανται να επηρεάζουν την ικανότητα και τη διάθεση 

της κρατικής εξουσίας να διαχειρίζεται υπό το καθεστώς περιορισμένης διαφάνειας 

τους διατιθέμενους πόρους της. Το γεγονός ότι η Γεωργιανή κοινωνία παρουσιάζει 

στοιχεία προβληματισμού ως προς την επίδειξη πλήρους εμπιστοσύνης στους 

δημοσίους θεσμούς της χώρας, αποτελεί τον ουσιαστικό παράγοντα της ανωτέρω 

εκτιμωμένης διάστασης, υποδεικνύοντας περαιτέρω αδυναμίες του εσωτερικού 
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συστήματος της χώρας, όσον αφορά στις διαδικασίες ελέγχου και συντονισμού 

των επιμέρους λειτουργιών και ισορροπιών του συστήματος αυτής. Ωστόσο, το 

γεγονός ότι η κοινή γνώμη καθίσταται συν τω χρόνω περισσότερο ενεργή και 

δραστήρια σε θέματα περιφρούρησης της αποδοτικότητας των υιοθετουμένων 

μεταρρυθμίσεων και ευρύτερης καθημερινής πρακτικής (γεγονός που διαφαίνεται 

από τα αποτελέσματα του συνόλου των αντιστοίχων ερευνών-εκτιμήσεων), 

εκτιμάται ότι έχει συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των ποικιλόμορφων και 

πολυδιάστατων παρατηρούμενων βελτιώσεων. 

2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η Διαφθορά κοστίζει στην παγκόσμια οικονομία περίπου ένα 

τρισεκατομμύριο αμερικανικά δολάρια ετησίως, ενώ στο επίπεδο της μεμονωμένης 

χώρας διαβρώνει την εμπιστοσύνη του ευρύτερου κοινωνικού ιστού και την εν 

γένει κυβερνητική αξιοπιστία. Καθόσον η προάσπιση των επιμέρους συνθηκών 

απολύτου διαφάνειας αποτελεί θέμα ιδιαίτερης σημασίας, η ύπαρξη ισχυρής 

πολιτικής βούλησης, η εφαρμογή και επιβολή της κατάλληλης μεταρρυθμιστικής 

νομοθεσίας, σε συνδυασμό με τον αποτελεσματικό κυβερνητικό ελεγκτικό 

μηχανισμό και τον αντίστοιχο οργανισμό απονομής δικαιοσύνης, είναι μερικά από 

τα γενικότερα σύγχρονα όπλα που απαιτούνται να υπάρχουν στη φαρέτρα των 

κρατικών υποδομών για την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Παράλληλα, οι γενικότερες αρχές για την αντιμετώπιση της διαφθοράς δύνανται να 

αφορούν στην ευρύτερη εξομάλυνση του όλου περιβάλλοντος χώρου (Δημοσίου 

και Ιδιωτικού) και στην διεύρυνση - τόσο εντός του κρατικού όσο και του ευρύτερου 

κοινωνικού ιστού - των επιτυχημένων μοντέλων συνεργασίας. Προς τούτο 

απαιτούνται η ανάπτυξη, η επίβλεψη και ο αποτελεσματικός συντονισμός του 

συνόλου των επιβεβλημένων πολιτικών, με διάθεση διαρκούς ανανέωσης και 

αναπροσαρμογής των κατάλληλων - ανά περίπτωση - μέτρων ενίσχυσης της 

ακεραιότητας του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. 

Στο πλαίσιο της ευρύτερης εφαρμογής αποτελεσματικών μεταρρυθμιστικών 

πολιτικών, οι ιδιαίτερες στοχεύσεις θα πρέπει να μειώνουν τις προϋποθέσεις 

επικράτησης της διαφθοράς, ανταποκρινόμενες με ενδελέχεια στην υιοθέτηση μιας 

ολοκληρωμένης στρατηγικής με βασικούς άξονες:  
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1. Τον περιορισμό των συνθηκών εμφάνισης μιας υπερμεγέθους 

συγκεντρωτικής κρατικής μηχανής, που διευκολύνει κατά τη διακριτική ευχέρεια 

των δημοσίων λειτουργών την άσκηση ανεξέλεγκτης εξουσίας.  

2. Τον περιορισμό της εμφάνισης μονοπωλιακών πρακτικών και την 

προώθηση αντιστοίχων οικονομικών πολιτικών που ενθαρρύνουν την αδιάβλητη 

και κατανοητή λειτουργία του κρατικού εισπρακτικού μηχανισμού, τον υγιή 

ανταγωνισμό και την γενικότερη μακροοικονομική σταθερότητα. 

3. Την εξασφάλιση περιβάλλοντος ανάπτυξης και πολιτικής 

σταθερότητας, υπευθυνότητας και διοικητικής λογοδοσίας, υπό το καθεστώς 

ανεξάρτητης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

4. Την αξιοκρατική κατανομή των θέσεων και των αποδοχών των 

δημοσίων λειτουργών. 

5. Την επικράτηση συνθηκών ευημερίας και ενίσχυσης του Κράτους 

Δικαίου, όπου οι διεφθαρμένοι φορείς διώκονται ή τιμωρούνται παραδειγματικά. 

6. Την επικράτηση συνθηκών πλήρους διαφάνειας στις δημόσιες 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μέσω της χρηστής λειτουργίας των δημοκρατικών 

θεσμών της χώρας, της εφαρμογής διαφανών αποκεντρωτικών στρατηγικών, 

καθώς και της δημιουργίας ανεξαρτήτων ελεγκτικών θυλάκων στο ευρύτερο 

πλαίσιο ευαισθητοποίησης και συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις και τα επιμέρους ευρήματα των 

διεθνών Οργανισμών, μια σειρά συγκεκριμένων συστάσεων πολιτικής που 

εκτιμάται ότι θα αποδώσουν στην περαιτέρω αντιμετώπιση του φαινομένου της 

διαφθοράς στη Γεωργία, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να αφορά στην άμεση 

εφαρμογή και προάσπιση των σχετικών νομοθετικών διατάξεων-μεταρρυθμίσεων 

που στοχεύουν στην προαγωγή του επιπέδου της διαφάνειας και της αξιοκρατίας 

στη χώρα. Χωρίς να θεωρείται δεδομένη η αποτελεσματικότητα όλων των εν 

ισχύει μέτρων και διατάξεων και πολιτικών, χρήζουν εφαρμογής διαδικασίες 

περαιτέρω ελέγχου-αξιολόγησης των υφιστάμενων νομοθετικών πρωτοβουλιών, 

καθώς και ο εμπλουτισμός των μηχανισμών ελέγχου και στήριξης της 

προβλεπομένης διαδικασίας, προκειμένου να περιορισθεί το διαφαινόμενο χάσμα 

μεταξύ θεωρίας (Νόμος) και πράξης (Εφαρμογής). Η δημιουργία των 

προϋποθέσεων λειτουργίας ενός ανεξάρτητου, διακριτού και κατάλληλα 

εξοπλισμένου με προσωπικό, εξουσίες και μέσα φορέα άσκησης ελέγχου και 

συντονισμού των επιμέρους διαδικασιών, εκτιμάται ότι θα συνεισέφερε 



-81- 

 

πολλαπλώς στην άμεση αποτίμηση και αποκοπή των μελανών σημείων της 

κρατικής μηχανής. 

Σε παράλληλο πλαίσιο κρίνεται απαραίτητη η αξιοποίηση και υιοθέτηση 

συγχρόνων τεχνολογικών εφαρμογών, προς ενίσχυση τόσο της ασφάλειας στη 

διαχείριση των δεδομένων όσο και της χρηστικότητας των ηλεκτρονικών 

συστημάτων, με την καθολική εφαρμογή τακτικών ηλεκτρονικής διαχείρισης για το 

σύνολο των επιμέρους διαδικασιών, που αφορούν τόσο στην εξυπηρέτηση των 

πολιτών, όσο και στη διαχείριση της ανά περίπτωση κρατικής δραστηριότητας (λ.χ. 

πιστοποιητικά, διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, αιτήσεις, δικαιολογητικά). Με 

αντικειμενικό σκοπό τον περιορισμό του αριθμού των δημοσίων λειτουργών, που 

μεσολαβούν για τη διεκπεραίωση της τυπικής θεματολογίας που ενδιαφέρει άμεσα 

τους πολίτες, απαιτείται η ασφαλής εγκατάσταση των καταλλήλων διαλειτουργικών 

συστημάτων-λογισμικών, προκειμένου να εξασφαλίζονται τόσο οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις ελέγχου, διασταύρωσης και διαφάνειας στη διαχείριση των 

ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών, όσο και οι δυνατότητες πρόσβασης και 

αναζήτησης των σχετικών στοιχείων στο επίπεδο του ενδιαφερομένου τελικού 

χρήστη (δημόσιου λειτουργού ή πολίτη). Εξέχον παράδειγμα καθιέρωσης των 

σχετικών υποδομών και διαδικασιών αποτελεί η Εσθονία63, που συνιστά 

πρωτοπόρο χώρα στην εδραίωση και στη σταδιακή ηλεκτρονική διασύνδεση του 

συνόλου των πτυχών δραστηριοποίησής της (κοινωνικών και μη) στην τεχνολογία 

της πληροφορίας και του διαδικτύου. Η εν λόγω χώρα ήταν η πρώτη που 

εφάρμοσε ένα προηγμένο σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης64, με το σύνολο 

των δημοσίων ή και των ιδιωτικών υπηρεσιών της να εντάσσεται διαδοχικά στο 

καθεστώς της εικονικής διασύνδεσης65, ενώ βασιζόταν ήδη, σχεδόν αποκλειστικά, 

στην ηλεκτρονική διαχείριση των τραπεζικών της συναλλαγών και διεργασιών. Με 

                                            
63 Στο πλαίσιο του CPI 2014 η Εσθονία - λαμβάνοντας βαθμολογία 69 - κατετάγη 26η σε σύνολο 175 

χωρών, ενώ οι αντίστοιχες βαθμολογίες που έλαβε η χώρα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 

αξιολογήσεων ήταν 68 (2013) και 64 (2012).  

64 Με νόμο του Κράτους του 2002 οι ηλεκτρονικές πράξεις στις διοικητικές διαδικασίες καταστάθηκαν 

ισότιμες με τις γραπτές, η ψηφιακή υπογραφή τελεί σε ισχύ στη χώρα από το 2000, ενώ στις εκλογές των 

τοπικών κυβερνητικών συμβουλίων τον Οκτώβρη του 2005 (EurActiv.com 2005), ήταν η πρώτη χώρα 

παγκοσμίως που επέλεξε τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας μέσω του διαδικτύου. 

65 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η χώρα εφαρμόζει μεθοδολογίες Ηλεκτρονικής Φορολογίας (2000), 

Ηλεκτρονικής Στάθμευσης (ελεγχόμενη στάθμευση μέσω κινητού από το 2000), Ψηφιακής Υπογραφής (2002), 

Id-Εισιτηρίου (πληρωμή μέσω της Κάρτας του Πολίτη) στα Μέσα Μαζικής Συγκοινωνίας (2003), Internet 

Voting (2005), εισαγωγής της κάρτας M-id (για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας μέσω κινητού - 2007), 

προγραμμάτων e-Αστυνομίας (2007), e-Υγείας (2008), e-Συνταγογράφησης (2010) κ.τ.λ. (Δρυμιώτης 2013). 
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γνώμονα τα ανωτέρω, και βασικό προαπαιτούμενο την ασφαλή υιοθέτηση και 

δημιουργία των σχετικών υποδομών, εκτιμάται σκόπιμη η εξελικτική μετάβαση και 

εφαρμογή αντιστοίχων πρακτικών, με πρώτο βήμα την καθιέρωση της χρήσης των 

χρεωστικών καρτών (Debit Cards) στο σύνολο των οικονομικών συνδιαλλαγών 

(διαπροσωπικών, εμπορικών, κρατικών κτλ). Η επαύξηση των συνθηκών 

διαφάνειας στη διαχείριση τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών οικονομικών 

διεργασιών, δύναται να κατοχυρώνεται με την περαιτέρω επιλεκτική διαδικτυακή 

δημοσίευση και διάθεση όλων των σχετικών δρομολογήσεων και διαδικασιών, στη 

βάση της κοινοποίησης των απαραιτήτων επιτρεπτών («Need to Know») 

πληροφοριών. 

Προς αντιμετώπιση μιας διαφορετικής διάστασης της Διαφθοράς στη 

Γεωργία, απαιτείται η διαρκής αξιολόγηση και ανάπλαση των συνθηκών 

διασφάλισης της αποτελεσματικής δυναμικής, συνοχής και διαφάνειας στο 

Δικαστικό Σώμα και η εφαρμογή περαιτέρω μεταρρυθμίσεων προκειμένου να 

περιοριστούν οι ανεξέλεγκτοι εγγενείς παράγοντες συντήρησης του εν λόγω 

φαινομένου στο Σώμα. Καθόσον κρίνεται απαραίτητη η επαύξηση του αδιάβλητου 

και της ανεξαρτησίας στη λειτουργία του θεσμού της απονομής δικαιοσύνης, 

εκτιμάται σκόπιμη η ενίσχυση του υφισταμένου δικαστικού ρόλου. Στην ανωτέρω 

κατεύθυνση, η προώθηση του αντιστοίχου προσωπικού στα ανώτατα αξιώματα 

του Δικαστικού Σώματος, θα πρέπει να είναι προϊόν συλλογικών αποφάσεων του 

Σώματος ανεξαρτήτως Προεδρικής και Κοινοβουλευτικής συναίνεσης. 

Επιπρόσθετα, ο διαρκής έλεγχος και η περαιτέρω διερεύνηση κάθε αναφερόμενου 

περιστατικού διαφθοράς, θα συμβάλει στην ομαλή και εξελικτική διαλεύκανση της 

δικαιοσύνης από εξαρτησιογόνους μηχανισμούς επιβολής καθεστωτικών 

αντιλήψεων χρηματισμού, με την αποκλειστική προϋπόθεση της υιοθέτησης και 

επιβολής σχετικών παραδειγματικών ποινών. Παράλληλα, για να αυξηθεί η 

διαφάνεια και η λογοδοσία του συστήματος, απαιτείται η θεσμοθέτηση της 

υποχρεωτικής δημόσιας κοινοποίησης των απαραιτήτων διαδικαστικών 

αποφάσεων που αφορούν στο σώμα, και η διαδικτυακή δημοσίευσή τους προς 

ενημέρωση των ενδιαφερόμενων πολιτών (Transparency International). 

Στο πλαίσιο της παρεμπόδισης των συνθηκών διάδοσης της διαφθοράς 

στον ιδιωτικό τομέα, επιβάλλεται η αντιμετώπιση μιας διαφορετικής διάστασης του 

ιδίου ωστόσο προβλήματος. Οι ιδιωτικές εταιρείες θα πρέπει να εφαρμόζουν, με 
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δεδομένη την ύπαρξη νομοθετικά κατοχυρωμένης κρατικής επιβολής/απαίτησης, 

ισχυρούς κώδικες δεοντολογίας66 και διαφανείς εταιρικές πολιτικές, προκειμένου 

να καθίσταται άμεσα αντιληπτό το υφιστάμενο επίπεδο διαφάνειας στη λειτουργία 

τους, αλλά και να επιβραβεύεται εμπράκτως η τήρηση των καταλλήλων 

προϋποθέσεων και πρακτικών. Επειδή η ύπαρξη της διαφθοράς δεν αποτρέπει 

τους πάντες, και ιδίως τους εν γένει ισχυρούς, από το να την επιλέγουν 

προκειμένου να μεγιστοποιούν τα οφέλη τους, αποτελεί άμεση υποχρέωση της 

πολιτείας να επιβάλει την αναγκαία προοπτική προάσπισης των διαφανών 

προθέσεων και διαδικασιών. Επιπροσθέτως, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της 

ακεραιότητας και της διαφάνειας στη διεξαγωγή και στη διαχείριση των Δημοσίων 

Συμβάσεων, απαιτείται η επίδειξη απόλυτης διαφάνειας όσον αφορά στην 

ταυτότητα ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων, που συμμετέχουν σε αυτές. Επιπλέον, 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένα ανώτατα όργανα ελέγχου θα πρέπει να ελέγχουν το 

σύνολο των κυβερνητικών συμβάσεων, καθώς και των ιδιωτικοποιήσεων που 

συνάπτονται άνευ της τηρήσεως ανοικτής και ανταγωνιστικής διαδικασίας 

επιλογής, προκειμένου να καλύπτονται οι ελλείψεις του εφαρμοζόμενου δικαίου και 

να μειώνεται ο αριθμός αυτών που συνάπτονται με αδιαφανείς διαδικασίες. 

Στην κατεύθυνση της ενθάρρυνσης της συμμετοχής του συνόλου της 

κοινωνίας των πολιτών στην προσπάθεια καταπολέμησης της Διαφθοράς, η 

διαδραστική κυβερνητική στόχευση καλείται απαραιτήτως να περιλαμβάνει 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, προκαθορισμένους στόχους και κατάλληλα μέσα 

πρόσκλησης του δημοσίου ενδιαφέροντος. Παράλληλα, ο διαρκής έλεγχος και η 

απαραίτητη αναπροσαρμογή ως προς την αποδοτικότητα και χρηστικότητα των 

υιοθετουμένων μέτρων, η επιβολή αμέσων κυρώσεων, καθώς και η 

παραδειγματική τιμωρία των όποιων καταπατητών της νομίμου διαδικασίας (όσο 

ψηλά στην ιεραρχία και αν ανήκουν), εκτιμάται ως η ενδεδειγμένη πρακτική 

ενδυνάμωσης της συλλογικής εμπλοκής. Με θεμελιώδη σημεία αναφοράς την 

επένδυση στην αναλογική ποιοτική εκπαίδευση των δημοσίων λειτουργών και 

στην ενημέρωση του συνόλου της κοινωνίας των πολιτών επί των αντιστοίχων 

θεμάτων που άπτονται της διαφθοράς, η υιοθέτηση και προστασία ενιαίου 

σκεπτικού, μεθοδολογίας, τρόπων αντίδρασης και προτύπων καθημερινής 

                                            
66 Όπως το σχέδιο που παρέχει η Πρωτοβουλία για τη Σύμπραξη κατά της Διαφθοράς του Παγκοσμίου 

Οικονομικού Φόρουμ (The World Economic Forum’s Partnering Against Corruption Initiative - PACI). 
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συμπεριφοράς, δύνανται να αποτελέσουν τη βασική προϋπόθεση για την επιτυχή 

αντιμετώπιση κάθε πιθανού περιστατικού διαπλοκής. Παράλληλα, η τόνωση και 

προάσπιση της ανεξάρτητης λειτουργίας και πρακτικής των Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης και η διαλεύκανση και δημοσιοποίηση του ιδιοκτησιακού τους 

καθεστώτος, πέραν της άμεσης θετικής συνεισφοράς που θα έχει σε θέματα 

ενημέρωσης της κοινής γνώμης, δύναται να προκαλέσει παρόμοιες επιδράσεις στο 

σύνολο των λοιπών  υφιστάμενων θεσμών. 

Επιπρόσθετα, απαιτούνται περαιτέρω νομοθετικές μεταρρυθμίσεις 

προκειμένου να εξασφαλίζεται τόσο η ισχύς του Κοινοβουλίου σε θέματα ελέγχου 

της κυβερνητικής δραστηριότητας, όσο και η μεγίστη δυνατή εκπροσώπηση των 

ευρυτέρων κοινωνικών συμφερόντων στο σύνολο των επιμέρους οργάνων 

διακυβέρνησης της χώρας. Η διασφάλιση της προόδου σε θέματα σχετικά με την 

καθιέρωση της διαφάνειας στην ευρύτερη εκλογική διαδικασία εκτιμάται ότι 

προασπίζεται από τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Αυτές μεταξύ άλλων 

δύνανται να περιλαμβάνουν από την καθιέρωση ενός δικαίου εκλογικού νόμου 

που να επιτρέπει την αναλογική απονομή των εδρών σχετικά με τον αριθμό των 

ψήφων που λαμβάνει η κάθε παράταξη, έως και την ισόρροπη κατανομή 

ευκαιριών και προϋποθέσεων ανάδειξης για το σύνολο των υφιστάμενων 

πολιτικών ρευμάτων, υπό το καθεστώς παραλλήλων εγγυήσεων σε θέματα 

διαφανών διαδικασιών λειτουργίας και χρηματοδότησης αυτών. Παράλληλα, ο 

έλεγχος της εφαρμοζόμενης κυβερνητικής πρακτικής, προκειμένου να καθίσταται 

εφικτός, καθολικός, θα πρέπει να εκτελείται στη βάση των απαραιτήτων 

κανονιστικών διατάξεων, που θα αναδεικνύουν τις πραγματικές διαστάσεις της 

δημοκρατικής λειτουργίας ενός σύγχρονου κοινοβουλίου.  

Επιπλέον, με σημείο αναφοράς τη σύσταση μιας ανεξάρτητης και ως προς 

τη λειτουργία της επαγγελματικής δημόσιας διοίκησης απαλλαγμένης από 

πολιτικές και άλλες επιρροές (λ.χ. ευνοιοκρατία, πατρονάρισμα, νεποτισμός κτλ), 

απαιτείται η θεσμοθέτηση ενός διαφανούς συστήματος εξέλιξης των δημοσίων 

υπαλλήλων, που μεταξύ άλλων θα καθορίζει τις επιμέρους διαδικασίες σε θέματα 

προσλήψεων, προαγωγών, απόλυσης, συνταξιοδότησης και αμοιβών, ενώ 

παράλληλα θα διαθέτει τους απαραίτητους μηχανισμούς παρακολούθησης της 

ορθής τήρησης αυτού. 
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Εν τέλει, η γενικότερη φιλοσοφία των προτεινομένων πολιτικών διαπνέεται 

από την έννοια της σχετικής διασύνδεσης της απόδοσης των διαφορετικών 

θεσμικών οργάνων, με τις αδυναμίες του ενός να επηρεάζουν άμεσα τις επιδόσεις 

των άλλων και τις αντίστοιχες βελτιώσεις να δρομολογούν μελλοντικές θετικές 

δευτερογενείς επιπτώσεις σε όλους τους επιμέρους υφιστάμενους τομείς. 

Καθόσον η Διαφθορά δεν αποτελεί αμιγώς δεσμευτικό παράγωγο της κουλτούρας 

ή του πολιτισμού μιας χώρας, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια 

στη Γεωργία, αποδεικνύει ότι το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, οι απαραίτητες 

γενναίες μεταρρυθμίσεις, ο αποδοτικός ελεγκτικός μηχανισμός, με επιστέγασμα 

όλων των ανωτέρω την επίδειξη ισχυρής πολιτικής βούλησης, δύνανται να 

συνδράμουν καθοριστικά στην κατεύθυνση της διαφάνειας και της βελτίωσης των 

ευρύτερων προοπτικών οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. 

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η καθιέρωση διαφανών κυβερνητικών 

πρακτικών αποτελεί το ουσιαστικό πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση της 

υψηλόβαθμης διαφθοράς, δεν εξασφαλίζει μονομερώς την απουσία των ιδιαίτερων 

επιμέρους διαστάσεων του φαινομένου στα κατώτερα επίπεδα. Το τελευταίο 

εκτιμάται κατέστη ότι εξαρχής κατανοητό στην περίπτωση της Γεωργίας, όπου η 

ενεργοποίηση της χώρας, τόσο σε επίπεδο κρατικής ηγεσίας, όσο και στο ανάλογο 

των πολιτών, διαφαίνεται να προσεγγίζει με συνέπεια τις διαφορετικές εκφάνσεις 

του ιδίου φαινομένου. Παρότι η υλοποίηση αποτελεσματικών μεταρρυθμίσεων 

συντελεί χαρακτηριστικά στην αναμόρφωση του ευρύτερου περιβάλλοντος 

ανάπτυξης της χώρας, η δημιουργία ενός παράλληλου κρατικού ελεγκτικού 

μηχανισμού, ιδιαίτερα στο επίπεδο ενός ξεχωριστού Υπουργείου Διαφθοράς, 

εκτιμάται ότι θα συνεισέφερε πολλαπλώς στον έλεγχο της πιστής εφαρμογής και 

της περαιτέρω εξέλιξης των υφισταμένων κανονιστικών πλαισίων και των 

αντιστοίχων μεταρρυθμίσεων. Καθόσον η εφαρμογή αποτελεσματικής σχετικής 

πολιτικής αποτελεί ιδιαίτερα πολύπλοκη διεργασία, οφείλει να δομείται και να 

ενεργοποιείται παράλληλα σε τρισδιάστατο πλαίσιο (πολιτικό-στρατηγικό, 

επιχειρησιακό και τακτικό-τεχνικό), χρήζει εφαρμογής αμέσων και διαρκώς 

εξελισσομένων μεθοδικών τεχνικών αλλά και μελλοντικού ορίζοντα πρακτικών, 

ενώ απαιτεί στοχευμένη συνεργατική επένδυση τόσο σε πόρους ανθρώπινους και 

υλικούς, όσο και σε κατάλληλες θεσμοθετημένες διαδικασίες και μηχανισμούς. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Από το 2003, η περίπτωση της Γεωργίας αποδεικνύει ότι η επιτυχής 

αντιμετώπιση του φαινομένου της Διαφθοράς δύναται να επιτευχθεί με αρωγό την 

ισχυρή πολιτική βούληση και τη συντονισμένη μεταρρυθμιστική δράση των 

επιμέρους κυβερνητικών μηχανισμών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κάθε χώρα 

διακρίνεται ως ένα μοναδικό υποσύνολο ιδιαιτέρων συνθηκών (λ.χ. η φύση της 

Διαφθοράς και το είδος της οικονομικής πολιτικής διαφέρουν από χώρα σε χώρα), 

η διαφαινόμενη επίδοση της Γεωργίας κατά τα τελευταία έτη στον τομέα 

καταπολέμησης της Διαφθοράς αναδεικνύει τις διαθέσιμες ρεαλιστικές διαστάσεις 

στην κατεύθυνση του εφικτού. Σε αντιδιαστολή με αφετηριακές αναφορές που 

συντηρούν το μύθο της Διαφθοράς ως προϊόν της πολιτιστικής κουλτούρας ενός 

λαού, αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος ότι το εν λόγω φαινόμενο δύναται 

επιμελώς να ελεγχθεί, με την κατά περίπτωση υιοθέτηση των ενδεδειγμένων 

μεταρρυθμιστικών πολιτικών, σε συνδυασμό με την παρουσία ισχυρής πολιτικής 

βούλησης και των αντιστοίχων αυστηρών ελεγκτικών μηχανισμών. 

Καθόσον η καταπολέμηση της Διαφθοράς επιβάλλει την ατέρμονη 

ενεργοποίηση και τροποποίηση πολυδιάστατων αλληλεπιδρωσών θεσμικών 

παρεμβάσεων και διαδικασιών, η Γεωργία παρουσιάζει το προφίλ της χώρας που 

σε σύντομο χρόνο δε διστάζει να επαναπροσδιορίζει τις επιμέρους στοχεύσεις της 

σε διαφορετικούς άξονες της κρατικής μηχανής, αναγνωρίζοντας και αποτιμώντας 

ενδελεχώς την πρωτοκαθεδρία στην εμπλοκή, δεδομένων για τη χώρα 

παθογόνων κρατικών θεσμών και επιμέρους οργανισμών. Αποτιμώντας άμεσα τα 

αποτελέσματα των υιοθετουμένων επιλογών, φαίνεται να εξασφαλίζει τη δράση 

ενός επαρκούς συστήματος ελέγχων και ισορροπιών. Παρά το γεγονός ότι 

απαιτούνται πολλά ακόμη να γίνουν υπό το πρίσμα της διασφάλισης από 

μελλοντικά σενάρια υποτροπής και της περαιτέρω προστασίας της διαφανούς 

δράσης σε βάρος της διαφθοράς - ιδίως όσον αφορά στην ενίσχυση μιας σειράς 

επιφανών νευραλγικών παραγόντων όπως του συμμετοχικού ελεγκτικού 

κοινωνικού ρόλου και των εν ισχύ κρατικών θεσμών - η ταχύτητα, η τόλμη, ο 

ρυθμός και η αλληλουχία των υιοθετουμένων μεταρρυθμίσεων, καθιστούν τη 

Γεωργία χώρα επίδειξης εξέχουσας αποτελεσματικότητας και δυναμικής.  
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Το πλαίσιο που τηρήθηκε στην παρούσα εργασία επικεντρώθηκε στην 

παρουσίαση των γενικών πτυχών και προκλήσεων του φαινομένου της 

Διαφθοράς, που κλήθηκε και καλείται να αντιμετωπίζει σε βάθος χρόνου η Γεωργία 

και στην ανάδειξη των απορρεουσών προτάσεων πολιτικής σε συνάρτηση με τα 

απτά αποτελέσματα της πολυδιάστατης εφαρμοζόμενης αξιολογικής μεθοδολογίας 

επιφανών Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών. Ενδιαφέροντα πεδία περαιτέρω 

μελέτης και έρευνας δύνανται να αποτελέσουν η αναλυτική διερεύνηση της 

οικονομετρικής συσχέτισης των δεδομένων του δείκτη CPI με την οικονομική 

ανάπτυξη της Γεωργίας, ο προσδιορισμός της επίδρασης που δύναται να έχει η 

μεταβολή της αξιολόγησης στο πλαίσιο του CPI σε βασικούς μακροοικονομικούς 

δείκτες της χώρας, καθώς και η ειδότερη αξιολόγηση της σχέσης του εκτιμωμένου 

επιπέδου διαφθοράς με τις αναλυτικές επιμέρους κυβερνητικές δαπάνες της 

χώρας. 

Εν κατακλείδει, σε αντίθεση με την εφαρμογή μιας κατά το δοκούν 

παροδικής αντιμετώπισης των συνεπειών της Διαφθοράς, η απαίτηση εφαρμογής 

δομημένης, θεσμικά κατοχυρωμένης, και μεθοδολογικά αναπροσαρμοσμένης και 

στοχευμένης στρατηγικής για την καταπολέμηση του εν λόγω φαινομένου, 

αποτελεί για τη Γεωργία, αλλά και για κάθε άλλη “σύγχρονη” χώρα, την πρόταση-

πρόκληση στο πλαίσιο διασφάλισης της οικονομικής ανάπτυξης και της ευρύτερης 

κοινωνικής ευημερίας. Άλλωστε, παραφράζοντας τα λεγόμενα γνωστού 

Αμερικανού Στρατηγού67, δεν υφίστανται εγγενείς συνθήκες διαφάνειας σε αυτόν 

τον κόσμο παρά μόνο ευκαιρίες για να δημιουργηθούν και να εφαρμοσθούν._ 

  

                                            
67 Douglas MacArthur (1880-1964) Αρχιστράτηγος στον Ειρηνικό κατά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, ο 

οποίος διατύπωσε τη φράση «Δεν υπάρχει σιγουριά σ’ αυτόν τον κόσμο. Yπάρχουν μόνο ευκαιρίες». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Πίνακας 1: Μακρο-οικονομικές επιδόσεις-στοιχεία της Γεωργίας (The World Bank Group 2015), (CIA). 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Central 

government 

debt, total        

(% of GDP) 

28.0 22.7 27.0 34.6 36.8 32.5 32.5 - - 

GDP in PPP 17,8 20,5 21,4 20,7 22,3 24,3 26,3 27,6 29.4 

GDP growth 

(annual) 

9.4 12.3 2.3 -3.8 6.3 7.2 6.2 3.3 4.8 

GDP per capita 
(Current 
103 US$) 

1.7611 2.3181 2.9187 2.4410 2.6138 3.2196 3.5287 3.5969 3.6700 

 
GDP per capita  

(in PPP) 

3,242.2 3,643.8 4,033.8 4,658.7 4,873.6 5.445,3 5.845,8 6.144,8 6.569,9 

Unemployment 

Rate 

13.6 13.3 16.5 16.9 16.3 15.1 15 14.3  
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Military 

expenditure     

(% of central 

government 

expenditure) 

25.7 40.0 29.3 18.1 14.8 13.3 12.4   

Military 

expenditure     

(% of GDP) 

5.2 9.2 8.5 5.6 3.9 3.2 3.1 2.5 2.3 

Expenses of 

Public sector   

(% of GDP) 

20.3 22.9 29.1 30.9 26.4 24.3 25.4   

Exports of 

goods and 

services           

(% of GDP) 

32.9 31.2 28.6 29.7 35 36.2 38.2 44.7 42.9 

Foreign direct 

investment, net 

inflows (BoP, 

Current US$) 

1,170,292,393 1,877,615,756 1,591,300,325 652,921,300 869,115,646 1,084,349,576 831,254,884 956,323,490 1,273,664,393 
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Inflation, 

consumer prices 

(Annual %) 

9.2 9.2 10.0 1.7 7.1 8.5 -0.9 -0.5 3.1 

Inflation, GDP 

deflator    

(Annual %) 

8.5 9.7 9.7 -2.0 8.5 9.5 1.2 -0.7 3.8 

Budget Surplus 

or Deficit  

(% of GDP) 

3.4 0.8 -2.0 -6.5 -4.8 -0.9 -0.8 -1.3 -2.9 

GDP (Current 

US$) 

7,745,406,201 10,172,869,680 12,795,044,473 10,766,836,277 11,638,536,834 14,434,619,982 15,846,474,596 16,140,047,012 16,529,963,187 
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