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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια ανασκόπηση της έννοια της οικονο-

μικής ελευθερίας, και της σχέσης της με το θεσμικό περιβάλλον και την ανάπτυξη. 

Παρουσιάζονται οι δείκτες IEF και EFW ως τα επικρατέστερα μέτρα αξιολόγησης 

του βαθμού οικονομικής ελευθερίας και εξετάζονται οι επιμέρους διαστάσεις τους. 

Χρησιμοποιώντας τον δείκτη IEF αξιολογείται η οικονομία της Ρωσίας και διαπιστώ-

νονται σημαντικές αδυναμίες στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, τη διαφθορά καθώς και 

την επενδυτική της ελευθερία. Διερευνάται με το μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμη-

σης ο βαθμός επίδρασης της οικονομικής ελευθερίας στην οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας. Για το συνολικό μέτρο της οικονομικής ελευθερίας διαπιστώνεται μία ασθε-

νής θετική συσχέτιση, ενώ για τους επιμέρους πυλώνες θετικά συνεισφέρουν η επι-

χειρηματική ελευθερία και το ισχυρό χρήμα, και αρνητικά η επενδυτική - δημοσιονο-

μική ελευθερία, τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και το μέγεθος του δημόσιου τομέα. 

Προτείνονται πολιτικές και η υλοποίηση συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες 

θα ενισχύσουν την οικονομική ελευθερία της Ρωσίας και θα οδηγήσουν εντέλει σε 

αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σήμερα ίσως, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η οικονομική ελευθερία τείνει 

να είναι μάλλον έννοια δυσδιάκριτη και δυσπρόσιτη για τους λαούς και τις ηγεσίες 

τους. Στην καθημερινότητα τους, οι πολίτες είναι ελάχιστα εξοικειωμένοι με τον όρο 

ενώ παράλληλα η οικονομική ελευθερία δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη όσο οι α-

στικές και πολιτικές ελευθερίες. Στον πρώτο τόμο του Economic Freedom of the 

World που δημοσιεύτηκε το 1996 επιχειρείται να οριοθετηθεί και η έννοιά της: Η 

οικονομική ελευθερία υποδηλώνει το βαθμό λειτουργικότητας της οικονομίας της α-

γοράς και οι βασικές συνιστώσες της είναι οι εθελοντικές συναλλαγές, ο ελεύθερος 

ανταγωνισμός, και η προστασία του ατόμου και της ιδιοκτησίας (Gwartney, Lawson 

and Block 1996). 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο κόσμος υπέστη δραματικές αλλαγές με 

όρους οικονομικής ελευθερίας. Η «απελευθέρωση» της οικονομίας, η άρση των κα-

νονιστικών ρυθμίσεων και οι ιδιωτικοποιήσεις έγιναν οι βασικές κατευθυντήριες 

γραμμές της μελλοντικής ανάπτυξης των χωρών. Από την πτώση του τείχους του 

Βερολίνου το 1989 μέχρι και τις μέρες μας, η ιδέα της ελευθερίας είναι αυτή που 

σαρώνει κυριολεκτικά την ανθρωπότητα προκειμένου να υιοθετήσει τελικά τις μορ-

φές της πολιτικής δημοκρατίας και των ελεύθερων αγορών. Και μακροπρόθεσμα 

φαίνεται ότι, η ελευθερία φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα και ο κόσμος το αντι-

λαμβάνεται. 

Κατά παρόμοιο τρόπο τα τελευταία 25 χρόνια, η Ρωσία, που αποτελεί και τη 

υπό εξέταση χώρα, έχει υποστεί δραματικές οικονομικές αλλαγές, όπως οι σκληρές 

μεταρρυθμίσεις και η καταστροφική οικονομική κατάρρευση της δεκαετίας του 1990, 

η αλματώδης ανάπτυξη του 21ου αιώνα, αλλά και η παγκόσμια οικονομική κρίση 

και η τρέχουσα ύφεση στην οικονομίας της. 

Παρ’ όλες αυτές τις εξελίξεις, πολλές από τις διαρθρωτικές οικονομικές προ-

κλήσεις που αντιμετωπίζει η Ρωσία παραμένουν αμετάβλητες από την πάλαι ποτέ 

σοβιετική εποχή. Πολλά από τα διαρθρωτικά προβλήματα της Ρωσίας κληρονομή-

θηκαν από τη Σοβιετική Ένωση ακόμη και την τσαρική εποχή. Για παράδειγμα, με-

γάλα τμήματα της οικονομίας παραμένουν υπό κρατικό έλεγχο και υπάρχουν πολλά 

εμπόδια στον εγχώριο και διεθνή ανταγωνισμό. Επίσης, οι επιχειρήσεις βρίσκονται 
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αντιμέτωπες με τη γραφειοκρατία και η διαφθορά είναι πανταχού παρούσα διαβρώ-

νοντας την οικονομία της χώρας. 

Η Ρωσία όμως έχει και πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία μπορεί να αξιοποιή-

σει για να «απελευθερώσει» την οικονομία της και να ακολουθήσει τον δρόμο της 

ανάπτυξης και της ευημερίας. Μερικά από αυτά είναι το χαμηλό δημόσιο χρέος, η 

υψηλή συμμετοχή του εργατικού δυναμικού και οι άφθονες πηγές ενέργειας. Η ηγε-

τική θέση που κατέχει σε πεδία όπως η τεχνολογία του διαστήματος υποδεικνύει ότι 

υπάρχει ανεκμετάλλευτο δυναμικό και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Για να δρέ-

ψει η χώρα τους καρπούς αυτού του δυναμικού οι προκλήσεις είναι ξεκάθαρες: η 

μεταρρυθμιστική προσπάθεια είναι απαραίτητη και πρέπει να συνεχιστεί με ταχύτε-

ρους ρυθμούς με όρους βελτίωσης της οικονομικής της ελευθερίας. Αυτό είναι εξαι-

ρετικά σημαντικό όχι μόνο για τη Ρωσία, αλλά και για το παγκόσμιο οικονομικό σύ-

στημα γενικότερα. 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και η αξιολόγηση της 

οικονομικής ελευθερίας της Ρώσικης Ομοσπονδίας με όρους οικονομικής ελευθε-

ρίας. Η εργασία επιχειρεί να σκιαγραφήσει την 20ετή πορεία της χώρας δίδοντας 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρούσα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και τις μελλο-

ντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην οικονομία της, καθώς και να διερευνήσει 

τη συσχέτιση της οικονομικής ελευθερίας με την οικονομική της ανάπτυξη. 

Τα θεμελιώδη ερωτήματα στα οποία προσπαθεί να δώσει απαντήσεις είναι: 

• Ποια είναι η διαχρονική πορεία της οικονομικής ελευθερίας στην Ρωσία; 

• Ποια είναι τα σημερινά επίπεδα οικονομικής ελευθερίας στη χώρα και 

ποια η θέση τους συγκρινόμενα με το εγγύς και διεθνές περιβάλλον; 

• Πως επηρεάζουν οι επιμέρους διαστάσεις της οικονομικής ελευθερίας τα 

μακροοικονομικά και μικροοικονομικά μεγέθη της χώρας; 

• Πως επηρεάζουν, με ποια κατεύθυνση (θετική ή αρνητική) και σε ποιο 

βαθμό (ασθενή ή ισχυρό), τόσο η συνολική ελευθερία της χώρας όσο και οι επιμέ-

ρους διαστάσεις της, την οικονομική της ανάπτυξη; 
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• Ποιες είναι οι ενδεδειγμένες πολιτικές και οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις 

οι οποίες θα συνεισφέρουν θετικά στη βελτίωσης της οικονομικής ελευθερίας της 

χώρας και θα οδηγήσουν σε αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης; 

Ως μεθοδολογικά εργαλεία στην εργασία αρχικά χρησιμοποιείται η αναλυτική 

περιγραφή του οικονομικού προφίλ της Ρωσίας και της τρέχουσας κατάστασης της 

οικονομίας της. Στη συνέχεια, η προσεγγίζεται το οικονομικό περιβάλλον με τη βο-

ήθεια διεθνών δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης και επικεντρώνεται σε εκείνους που 

μετρούν την οικονομική ελευθερία όπως οι δείκτες IEF και EFW. Με τη χρήση αυτών 

των δεικτών αλλά και των επιμέρους πυλώνων που τους συνθέτουν , αναλύεται και 

αξιολογείται η οικονομία της Ρωσίας στο χρόνο και σε σύγκριση με τις αντίστοιχες 

οικονομικές επιδώσεις άλλων χωρών. Επιπλέον, με την προσαρμογή ενός κατάλ-

ληλου μαθηματικού μοντέλου αξιοποιούνται τα διαθέσιμα δεδομένα των παραπάνω 

δεικτών σε βάθος 20ετίας και επιχειρείται η ποσοτικοποίηση της επίδραση της οικο-

νομικής ελευθερίας και των πυλώνων της στην οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας. 

Η παρούσα μελέτη μπορεί να είναι χρήσιμη για τους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής και των ρυθμιστικών αρχών, καθόσον μπορεί να αποτελέσει ένα επιπλέον 

βοήθημα προκειμένου να προβαίνουν σε στέρεες αποφάσεις για την ώθηση της οι-

κονομικής ανάπτυξη και τη βελτίωση της οικονομικής ελευθερίας της οικονομίας 

μιας χώρας λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα ευρήματα που προέκυψαν από την 

περίπτωση της Ρωσίας. Επιπλέον, μπορεί να φανεί χρήσιμη σε οικονομικούς πα-

ράγοντες που έχουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον στη Ρωσία. Άλλωστε, η έννοια της 

οικονομικής ελευθερίας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον επειδή περιλαμβάνει ση-

μαντικό αριθμό διαστάσεων η βελτίωση των οποίων μπορεί να ενισχύσει την οικο-

νομία μιας χώρας, βοηθώντας τη να κατακτήσει τον σεβασμό στη διεθνή σκηνή αλλά 

και την ευημερία των πολιτών της που είναι και το τελικό ζητούμενο. 

Η διάρθρωση της εργασίας γίνεται σε πέντε κεφάλαια. 

• Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της οικονομικής ελευθερίας και 

παρουσιάζονται οι διεθνείς δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης IEF και EFW που χρη-

σιμοποιούνται ως μέτρο αξιολόγησης του βαθμού της οικονομικής ελευθερίας μίας 

χώρας. 
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• Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται το οικονομικό προφίλ της Ρώσικης Ο-

μοσπονδίας, οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσει μεσο-

πρόθεσμα ,καθώς και τα χαρακτηριστικά των χωρών και των περιοχών με τις οποίες 

συγκρίνεται και αξιολογείται η οικονομική ελευθερία στη Ρωσία. 

• Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται, αξιολογείται ενδελεχώς και συγκρίνεται σε 

βάθος 20ετίας με άλλες χώρες και περιοχές στο εγγύς και διεθνές περιβάλλον η 

οικονομία της Ρωσίας με όρους οικονομικής ελευθερίας. 

• Στο τέταρτο κεφάλαιο διερευνάται με τη βοήθεια κατάλληλου μαθηματι-

κού μοντέλου η κατεύθυνση και ο βαθμός επίδρασης, αυτής καθαυτής της οικονο-

μικής ελευθερίας αλλά και των πυλώνων της, στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

• Στο πέμπτο κεφάλαιο με βάση τα ευρήματα από την αξιολόγηση της Ρω-

σίας στο διεθνές περιβάλλον αλλά και τα αποτελέσματα του μαθηματικού μοντέλου 

προτείνονται πολιτικές και η υλοποίηση συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες 

θα ενισχύσουν την οικονομική ελευθερία της χώρας και θα οδηγήσουν εντέλει σε 

αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Α» : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  

Για περισσότερο από εκατό χρόνια, ο οικονομικός κόσμος είχε εμπλακεί σε 

μια μεγάλη θεωρητική συζήτηση. Από τη μια πλευρά αυτής της συζήτησης ήταν οι 

φιλόσοφοι και οικονομολόγοι οι οποίοι υποστηρίζαν ένα οικονομικό σύστημα που 

βασίζεται στην ιδιωτική περιουσία και τις ελεύθερες αγορές, δηλαδή μια κατάσταση 

που θα μπορούσαμε σήμερα γενικά να ορίσουμε ως οικονομική ελευθερία. Αν και 

οι επιστήμονες μέχρι σήμερα δεν έχουν ακόμα συμφωνήσει σε ένα κοινά αποδεκτό 

ορισμό της οικονομικής ελευθερίας, φαίνεται ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία μεταξύ 

αυτών στο τι τελικά αυτή περιλαμβάνει. Τα βασικά συστατικά της οικονομικής ελευ-

θερίας είναι η προσωπική επιλογή, η εθελοντική συναλλαγή, η ελευθερία του αντα-

γωνισμού στις αγορές, και η προστασία του ατόμου και της ιδιοκτησίας1. Οι θεσμοί 

και οι πολιτικές είναι συνεπείς με τις αρχές της οικονομική ελευθερίας, όταν επιτρέ-

πουν την εθελοντική συναλλαγή και την προστασία των ατόμων και της περιουσίας 

τους. 

Οι κυβερνήσεις μπορούν να προάγουν την οικονομική ελευθερία παρέχοντας 

μια νομική δομή και ένα σύστημα επιβολής του νόμου ικανά να προστατεύουν τα 

δικαιώματα ιδιοκτησίας των πολιτών και την εφαρμογή των συμβάσεων με δίκαιο 

τρόπο. Ωστόσο, η οικονομική ελευθερία απαιτεί επίσης οι κυβερνήσεις να απέχουν 

από ενέργειες ή μέτρα που σχετίζονται με την τη μείωση της ιδιοκτησίας, τον επη-

ρεασμό της προσωπικής επιλογής, των εθελοντικών συναλλαγών, και την ελεύθερη 

είσοδο και ανταγωνισμό στις αγορές εργασίας και προϊόντων. Όταν οι κυβερνήσεις 

υποκαθιστούν με φόρους, κυβερνητικές δαπάνες, και κανονισμούς την προσωπική 

επιλογή, τις εθελοντικές συναλλαγές, και τον συντονισμό της αγοράς, τότε μειώνεται 

η οικονομική ελευθερία. Αντίστοιχα τα ίδια αποτελέσματα έχουν και οι κανονισμοί 

που περιορίζουν τις επαγγελματικές και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

                                            
1 http://www.econlib.org/library/Enc/EconomicFreedom.html 
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Ο Adam Smith2 υπήρξε από τους πρώτους οικονομολόγους που υποστηρί-

ξαν την οικονομική ελευθερία στην πολύ γνωστή πραγματεία του «Μια έρευνα της 

φύσης και των αιτιών του πλούτου των εθνών», ενώ παρόμοιες θέσεις εξέφρασε και 

μια διακεκριμένη σειρά διανοουμένων όπως ο John Stuart Mill3 , ο Ludwig von Miles 

(Miles 2007), ο Friedrich A. Hayek (Hayek 1973) και ο Milton Friedman (Friedman 

1962), καθώς και οικονομολόγων όπως ο Murray Rothbard4. 

Βέβαια, από την άλλη πλευρά αυτής της συζήτησης υπήρξαν και οι πολέμιοι 

της οικονομικής ελευθερίας οι οποίοι υποστηρίξαν ένα οικονομικό σύστημα που χα-

ρακτηρίζεται από τον συγκεντρωτικό οικονομικό σχεδιασμό και τον κρατικό έλεγχο 

των μέσων παραγωγής. Υποστηρικτές υπέρ του διευρυμένου ρόλου του κράτους 

ήταν ο Jean-Jacques Rousseau και ο Karl Marx καθώς και σύγχρονοι θεωρητικοί 

του εικοστού αιώνα, όπως Abba Lerner, ο John Kenneth Galbraith, ο Michael 

Harrington, και Robert Heilbroner (Lawson 2008). Αυτοί οι μελετητές υποστηρίξαν 

ότι οι ελεύθερες αγορές θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε μονοπώλια, σε χρόνιες οι-

κονομικές κρίσεις, σε εισοδηματική ανισότητα και εν τέλει στην υποβάθμιση των 

φτωχότερων εισοδηματικών στρωμάτων της κοινωνίας, ενώ ο κεντρικός πολιτικός 

έλεγχος της οικονομικής ζωής των ανθρώπων αποφεύγει αυτές τις στρεβλώσεις της 

αγοράς. Βασική τους θέση αποτέλεσε και το γεγονός ότι η οικονομική ζωή απλά 

είναι πάρα πολύ σημαντική για να αφεθεί στα χέρια των αποκεντρωμένων αποφά-

σεων των ατόμων. 

Στις αρχές του εικοστού αιώνα, ο παγκόσμιος κρατικός έλεγχος μεγάλωσε ως 

απόρροια της εξάπλωσης κομμουνιστικών και φασιστικών καθεστώτων. Στα τέλη 

της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η οικονομική ελευθε-

ρία έκανε δειλά την επιστροφή της, με την απελευθέρωση των αγορών, τις ιδιωτικο-

ποιήσεις και τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Φυσικά, η μεγάλη αύξηση της οικονομι-

κής ελευθερίας ήρθε με την πτώση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Σήμερα, οι υπο-

στηρικτές της οικονομικής ελευθερίας κυριαρχούν στη συζήτηση. Χαρακτηριστική 

είναι η άποψη ενός εκ των σημαντικότερων σοσιαλιστών του Robert Heilbroner 

                                            
2 Smith, A., 1976, The Glasgow edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, 

vol. 2a, p. 456, edited by R. H. Cambell and A. S. Skinner, Oxford: Clarendon Press. 
3 John Stuart Mill (1806–1873) "On Liberty" 1859. ed. Gertrude Himmelfarb, UK: Penguin, 

1985 
4 Murray Rothbard.Man, Economy and State, D. Van Nostrand Co., 1962; Full text reprint of 

second edition (Scholar's Edition), Mises Institute, 2004 
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(Heilbroner 1989) που υποστήριξε ότι οι οπαδοί της οικονομικής ελευθερίας πλέον 

έχουν κερδίσει. 

Οι δεκαετίες που ακολούθησαν πρόσθεσαν ουσιαστικές αποδείξεις στη συ-

ζήτηση υπέρ της πρώτης άποψης. Πράγματι, οι έντονες διαφορές στα πρότυπα δια-

βίωσης των ανθρώπων σε πιο ελευθέρα οικονομικά συστήματα σε σύγκριση με λι-

γότερο ελεύθερα συστήματα έχουν γίνει όλο και πιο προφανείς. Τα πλέον χαρακτη-

ριστικά παραδείγματα αποτελούν η Βόρεια - Νότια Κορέα, η Ανατολική - Δυτική Γερ-

μανία, η Εσθονία-Φινλανδία, και Κουβανοί που ζουν στο Μαϊάμι σε σχέση με τους 

Κουβανούς που ζουν στην Κούβα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να ση-

μειώσουμε είναι ότι οι άνθρωποι που ζουν σε χώρες με πιο ελεύθερη οικονομία 

έχουν μια καλύτερη ζωή, σχεδόν σε όλους τους τομείς, από τους αντίστοιχους στις 

λιγότερο ελεύθερες οικονομίες. 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Πρόσφατα η Παγκόσμια Τράπεζα όρισε τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις και την 

οικονομική ανάπτυξη ως θεμελιώδους σημασίας για την εξάλειψη της παγκόσμιας 

φτώχειας ενώ πολλοί συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η οικονομική 

ανάπτυξη αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα για τη μείωση της (Sala-i-Martin 

2006), (Sala-i-Martin 2007). 

Για τον Adam Smith η απάντηση στο ερώτημα «γιατί ορισμένες χώρες ευη-

μερούν;» βρίσκεται στις ελεύθερες συναλλαγές, την επιχειρηματικότητα και την προ-

στασία της ιδιωτικής περιουσίας. Ο Adam Smith διαπίστωσε ότι η ανάπτυξη εξαρ-

τάται από δύο κατηγορίες παραγόντων. Στο πρώτο μέρος της εξίσωσης, επικεντρώ-

θηκε στους συντελεστές παραγωγής, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο 

του ενδιαφέροντος της θεωρίας της ενδογενούς μεγέθυνσης. Η συγκεκριμένη θεω-

ρία βασίζεται στη νεοκλασική παράδοση και επικεντρώνεται σε συντελεστές παρα-

γωγής, ιδίως στην τεχνολογική ανάπτυξη και το ανθρώπινο δυναμικό (Aghion and 

Howitt 1998). Στο άλλο μέρος της εξίσωσης, ο Adam Smith τόνισε τη σημασία της 

ανάπτυξης ενός κατάλληλου θεσμικής πλαισίου, δηλαδή ενός περιβάλλοντος που 

να υποστηρίζει την ανάπτυξη. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Α 

8 

Η νεοκλασική οικονομική θεωρία ερμηνεύει την οικονομική ανάπτυξη ως συ-

νάρτηση των μεταβολών σε διάφορους παράγοντες όπως το κεφάλαιο, την εργασία 

και την τεχνολογία (Solow 1956). Από την άποψη των εφαρμοστέων πολιτικών, η 

υπόψη θεωρία δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Η νεοκλασική προσέγγιση ανάπτυ-

ξης, δίνοντας έμφαση στο ρόλο των συντελεστών παραγωγής, παρουσίασε μόνο 

μια ανάλυση των απαραίτητων συνθηκών για την ανάπτυξη – αυτή της ανάπτυξης 

των εγκαταστάσεων. Όμως τα οικονομικά υποκείμενα δεν θα επενδύσουν, και δεν 

θα δραστηριοποιηθούν αποδοτικά αν δε δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό κλίμα για την 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

Πιο πρόσφατα στοιχεία έδειξαν ότι η ανάπτυξη καθορίζεται από ένα πολύ 

μεγαλύτερο σύνολο ενδογενών μεταβλητών (Romer 1986), (Lucas 1988), (Romer 

1989), (Romer 1990). Μοντέλα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης έχουν εντοπί-

σει και άλλες μεταβλητές που συμβάλλουν στις μεταβολές του ρυθμού ανάπτυξης, 

όπως η διάχυση των γνώσεων, η μεταφορά της τεχνολογίας, τα κεφαλαίων για έ-

ρευνα και ανάπτυξη, και το ανθρώπινο δυναμικό. Ωστόσο, ακόμη και αυτές οι ιδέες 

αποτυγχάνουν να εξηγήσουν τα παρατηρούμενα πρότυπα ανάπτυξης. Η θεωρία 

αυτή υποδεικνύει ότι οι πολιτικές που σχετίζονται με μία θεσμική λογική μπορούν να 

οδηγήσουν σε αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ, σε μόνιμη βάση. 

Τα εξωγενή και ενδογενή μοντέλα παρέμειναν αναποτελεσματικά στην ερμη-

νεία του φαινομένου της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτές οι οικονομικές θεωρίες α-

γνοούσαν τη θεσμική διάσταση και θεωρούσαν ότι, ακόμη και αν δεν εφαρμόζονταν 

οι κατάλληλες πολιτικές σε μια χώρα για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού θεσμικού πε-

ριβάλλοντος, αρκούσε η εισροή ποσοτήτων στους συντελεστές για την οικονομική 

της ανάπτυξη. 

Ωστόσο, η ποσότητα και η ποιότητα των συντελεστών παραγωγής δεν είναι 

από μόνες τους καθοριστικοί παράγοντες της οικονομικής ανάπτυξης αλλά η ανά-

πτυξη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από το θεσμικό περιβάλλον. Η οικονομική 

θέση μπορεί εύκολα να επιδεινωθεί παρά την αφθονία των συντελεστών παραγω-

γής, αν θεσμικό της περιβάλλον είναι ανεπαρκές. Από την άλλη πλευρά, ένα ευνοϊκό 

θεσμικό περιβάλλον μπορεί να προσελκύσει συντελεστές παραγωγής, αντισταθμί-

ζοντας την έλλειψή τους και παρέχοντας απρόσκοπτη ανάπτυξη και πρόοδο. 
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Αυτό σημαίνει ότι το θεσμικό πλαίσιο έχει αγνοηθεί για πάρα πολύ καιρό από 

τους φορείς χάραξης πολιτικής, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί ζωτικής σημα-

σίας προϋπόθεση για την οικονομική ευημερία. Με τη σειρά τους οι οικονομικές α-

ποφάσεις λαμβάνονται εντός ενός δεδομένου θεσμικού πλαισίου. Θα ήταν δύσκολο 

να διαφωνήσει κανείς ότι όλοι οι θεσμοί που επηρεάζουν άμεσα τους οικονομικούς 

φορείς είναι σημαντικοί, όμως εξίσου σημαντικοί είναι και εκείνοι οι θεσμοί που έ-

χουν έμμεση επίδραση στις δραστηριότητες όλων των οικονομικών υποκειμένων. 

Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η ποιότητα του θεσμικού πλαισίου 

μπορεί να γίνει κατανοητή μέσω της οικονομικής ελευθερίας και της επιρροής της 

στην οικονομική επίδοση. 

Τα τελευταία χρόνια, η προσοχή έχει στραφεί στις θεσμικές και πολιτικές με-

ταβλητές και, ως εκ τούτου, έχουν γίνει προσπάθειες για να μετρηθεί η επίδραση 

της οικονομικής ελευθερίας στην ανάπτυξη. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει μια ενιαία 

μεταβλητή της οικονομικής ελευθερίας που να είναι άμεσα παρατηρήσιμη, έχουν 

γίνει προσπάθειες να μετρηθεί η έννοια αυτή από πολλές επιμέρους διαστάσεις. Για 

το σκοπό αυτό, έχουν προταθεί αρκετοί δείκτες, από τους οποίους οι πιο σημαντικοί 

είναι ο δείκτης EFW (Economic Freedom of the World Index), που αναπτύχθηκε 

αρχικά από τoυς Gwartney, Lawson και Block το 1996 στο Fraser Institute και ο 

δείκτης IEF (Index of Economic Freedom) που δημοσιεύεται από το Heritage Foun-

dation και την Wall Street Journal. 

ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Μετρήσεις του βαθμού της οικονομικής ελευθερίας κρατών μπορούν να απο-

τυπωθούν με τη βοήθεια διεθνών δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης (International 

benchmarking indicators). Η συγκριτική προτυποποίηση / αξιολόγηση (bench-

marking) είναι μια μεθοδολογία μέτρησης της ποιότητας λήψης των αποφάσεων μο-

νάδων, όπως οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί και οι χώρες, σε σχέση με τα προγράμ-

ματα, τις στρατηγικές, τις πολιτικές, τα προϊόντα και τις μετρήσεις απόδοσης και η 

σύγκρισή τους με το πρότυπο μετρήσεων ή με παρόμοιες μετρήσεις από τις καλύ-

τερες στην κατηγορία τους (Papapanagos 2015). Αυτό γίνεται ως ακολούθως, για 

παράδειγμα:  
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Στην περίπτωση των επιχειρήσεων/εταιρειών: Συγκρίνοντας τις επιχειρημα-

τικές διεργασίες κάποιου και τις μετρήσεις απόδοσής με τα βέλτιστα (ρεκόρ) στη 

βιομηχανία και / ή με τις βέλτιστες πρακτικές από άλλες βιομηχανίες.  

Στην περίπτωση των οικονομιών/χωρών: Συγκρίνοντας τις πολιτικές, τις με-

ταρρυθμίσεις και τις μετρήσεις απόδοσης κάποιου που ανήκει σε ένα γκρουπ που 

συμμετέχουν και άλλες οικονομίες, με σκοπό να καταδειχθούν οι οικονομίες βέλτι-

στης πρακτικής και να μπουν σε μία σειρά κατάταξης, για παράδειγμα  1η, 2η, 3η, 

κτλ., σύμφωνα με την βαθμολογία που έχει αποκτηθεί, με βάση ένα μεθοδολογικό 

πλαίσιο. 

Τα ποσοτικά στοιχεία και η συγκριτική αξιολόγηση μπορεί να είναι χρήσιμα 

στους υπεύθυνους χάραξης της πολιτικής, διότι θα μπορούσαν μέσω αυτών να α-

ναζητήσουν διδάγματα και ορθές πρακτικές. Επίσης, τα δεδομένα παρέχουν τη 

βάση για την ανάλυση, πώς διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις – και διαφορετικές 

πολιτικές μεταρρυθμίσεις – συμβάλουν στα επιθυμητά αποτελέσματα, όπως η αύ-

ξηση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, η αύξηση της απασχόλησης και 

των εισοδημάτων κ.λπ. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ένας αριθμός δεικτών για τη μέτρηση της οικονο-

μικής ελευθερίας έχει προταθεί για το σκοπό αυτό. Οι εν λόγω δείκτες διαφέρουν ως 

προς τις μεθόδους με τις οποίες έχουν δομηθεί, τους σκοπούς που τίθενται και την 

αντίληψη της οικονομικής ελευθερίας που αντιπροσωπεύουν. 

Οι ετήσιες έρευνες «Οικονομική Ελευθερία στον Κόσμο5» (Economic 

Freedom of the World – EFW και «Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας6» (Index of 

Economic Freedom - IEF) αποτελούν τους οι δύο κυριότερους δείκτες που προσπα-

θούν να μετρήσουν το βαθμό οικονομικής ελευθερίας σε χώρες του κόσμου. Ο δεί-

κτης EFW, που αναπτύχθηκε αρχικά από Gwartney, Lawson και Block στο Fraser 

Institute είναι πιθανότατα ο πλέον χρησιμοποιούμενος σε εμπειρικές μελέτες. Ο άλ-

λος σημαντικός δείκτης, ο οποίος αναπτύχθηκε από το Heritage Foundation και την 

                                            
5 Διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.freetheworld.com/release.html 
6 Διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.heritage.org/index/ 
 

http://www.freetheworld.com/release.html
http://www.heritage.org/index/
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Wall Street Journal, παρουσιάζει μια σχετική ανωτερότητα αναφορικά με την επε-

ξεργασία των δεδομένων, ωστόσο τα στοιχεία που παρέχει ανατρέχουν μέχρι το 

έτος 1995 και για αυτό το λόγο είναι λιγότερος χρήσιμος για ιστορικές συγκρίσεις. 

Και οι δύο δείκτες επιδιώκουν να συνδυάσουν μια σειρά από επιμέρους δια-

στάσεις σε μια, καλύπτοντας το συνολικό μέτρο της οικονομικής ελευθερίας. Παρόλα 

αυτά, οι ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους καθιστούν σαφές ότι υφίσταται ανοικτά 

θέματα ακόμη όσον αφορά την καταλληλόλητα των ειδικών διαστάσεων που χρησι-

μοποιούνται για το υπολογισμό του συνολικού μέτρου, τα πεδία στα οποία αυτές οι 

διαστάσεις θα πρέπει να συνδυάζονται, και τον τρόπο με τον οποίο θα σταθμίζονται.  

Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ IEF (INDEX OF 
ECONOMIC FREEDOM) 

Ο δείκτης οικονομικής ελευθερίας (IEF) είναι ένας δείκτης που δημοσιεύεται 

σε ετήσια βάση. Δημιουργήθηκε από το Heritage Foundation και την Wall Street 

Journal το 1995, και παρέχει ένα μέτρο του βαθμού της οικονομικής ελευθερίας στις 

χώρες του κόσμου και σκοπός του είναι να αποδείξει την στενή σχέση που υπάρχει 

ανάμεσα στην οικονομική ελευθερία και την πρόοδο (The Heritage Foundation 

2008). Οι δημιουργοί του δείκτη ακολούθησαν μια προσέγγιση παρόμοια με αυτή 

του Adam Smith στον πλούτο των Εθνών, δηλαδή ότι «οι βασικοί θεσμοί που προ-

στατεύουν την ελευθερία των ατόμων τα οποία διεκδικούν τα οικονομικά τους συμ-

φέροντα, οδηγούν το σύνολο της κοινωνίας σε μεγαλύτερη ευημερία» (Beach and 

Kane 2008). 

Ο δείκτης καλύπτει μια πληθώρα ελευθεριών που βαθμολογούνται σε 186 

αξιολογούμενες χώρες σε τομείς από την επιχειρηματικότητα μέχρι και τα δικαιώ-

ματα ιδιοκτησίας. Το 1995 δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά περιλαμβάνοντας μετρή-

σεις για 101 χώρες και έκτοτε δημοσιεύεται σε ετήσια βάση από την “The Wall Street 

Journal” και το “The Heritage Foundation” που αποτελούν και το νούμερο ένα  think 

tank της Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. 

Σύμφωνα με τους παραπάνω οργανισμούς οικονομική ελευθερία είναι «το 

θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ελέγχει τη δική του εργασία και ιδιοκτησία. 
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Σε μια οικονομικά ελεύθερη κοινωνία, τα άτομα είναι ελεύθερα να εργάζονται, να πα-

ράγουν, να καταναλώνουν και να επενδύουν με όποιο τρόπο επιθυμούν. Σε οικονο-

μικά ελεύθερες κοινωνίες, οι κυβερνήσεις επιτρέπουν την ελεύθερη κίνηση της εργα-

σίας, του κεφαλαίου και των αγαθών, και απέχουν από τον εξαναγκασμό ή τον πε-

ριορισμό της ελευθερίας πέρα από τον βαθμό που είναι απαραίτητο για την προστα-

σία και τη διατήρηση της ίδια της ελευθερίας».7 

Από ιστορικής άποψης, τα έθνη με υψηλότερο βαθμό οικονομικής ελευθερίας 

άκμαζαν τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά. Οι πιο ελεύθερες κοινωνίες βρίσκονται 

σε πλεονεκτική θέση, ώστε να επωφεληθούν από τα θετικά του συστήματος της 

ελεύθερης αγοράς και να ανταποκριθούν στις αποφάσεις και τις επιθυμίες των ατό-

μων με εποικοδομητικό και αποτελεσματικό τρόπο. Έχουν τη δυνατότητα να παρέ-

χουν ένα ποικίλο φάσμα ευκαιριών για τα άτομα και τείνουν να δημιουργούν ενάρε-

τους κύκλους ανάπτυξης που χαρακτηρίζονται από την αποτελεσματική κατανομή 

των πόρων, δημιουργία προστιθέμενης αξίας και την καινοτομία (Miller and Kim 

2016). 

Ο δείκτης ΙΕF μετρά το επίπεδο της οικονομικής ελευθερίας σε 100βάθμια 

κλίμακα με το 0 να αντιστοιχεί σε εντελώς ανελεύθερη και το 100 σε πλήρως ελεύ-

θερη οικονομία. Η κλίμακα είναι η ακόλουθη: 

•   0 - 49,9  καταπιεσμένη οικονομία, (repressed economy) 

• 50 - 59,9  κυρίως ανελεύθερη οικονομία (mostly unfree economy) 

• 60 - 69,9  μετρίως ελεύθερη οικονομία (moderately free economy) 

• 70 - 79,9  κυρίως ελεύθερη οικονομία (mostly free economy) 

• 80 - 100  ελεύθερη οικονομία (free economy). 

Οι οικονομίες που αξιολογούνται ως «ελεύθερες» ή «κυρίως ελεύθερες» έ-

χουν εισοδήματα που είναι πάνω από το διπλάσιο από τα μέσα επίπεδα σε όλες τις 

άλλες χώρες και περισσότερες από τέσσερις φορές υψηλότερα από το εισόδημα 

                                            
7 Ο ορισμός της οικονομικής ελευθερίας, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του οργανισμού 

http://www.heritage.org/index/about 

http://www.heritage.org/index/about


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

13 

των «καταπιεσμένων» οικονομίων. Χώρες με υψηλότερο βαθμό οικονομικής ελευ-

θερίας ευημερούν επειδή αξιοποιούν πληρέστερα τις δυνατότητες του συστήματος 

της ελεύθερης αγοράς για τη δημιουργία και την ενίσχυση της δυναμικής ανάπτυξης, 

μέσω της αποτελεσματικής κατανομής πόρων, δημιουργία προστιθέμενης αξίας και 

την καινοτομία. 

Επιπρόσθετα, οι οικονομικά ελεύθερες κοινωνίες απολαμβάνουν υψηλότερα 

επίπεδα ευημερίας και άνθρωποι ζουν περισσότερο. Έχουν καλύτερη υγεία, διαχει-

ρίζονται καλύτερα το περιβάλλον, και ωθούν προς τα εμπρός τα όρια των ανθρώ-

πινων επιτευγμάτων στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας μέσω της καινο-

τομίας. 

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι, τα κράτη που επικεντρώνονται στη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητάς και το άνοιγμα της κοινωνίας τους σε νέες ιδέες, προϊόντα 

και την καινοτομία επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής προόδου, από ότι 

οι πολίτες τους απαιτούν. Δεν είναι η μαζική αναδιανομή του πλούτου ή ο καθορι-

σμός των επίπεδων των εισοδήματος από την κυβέρνηση που παράγουν τα θετικό-

τερα αποτελέσματα για την κοινωνία. Αντ’ αυτού, η κινητικότητα και η πρόοδος α-

παιτούν χαμηλότερα εμπόδια, ελεύθερη συνεργασία με τον κόσμο, και λιγότερο έ-

λεγχο από τις κυβερνήσεις. 

Ο δείκτης IEF καταδεικνύει ότι οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα της οικο-

νομικής ελευθερίας επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις σε μία σειρά οικονομικών και 

κοινωνικών τομέων και ειδικότερα: 

Οικονομική Ανάπτυξη: Όταν οι άνθρωποι έχουν περισσότερες επιλογές, αυ-

ξάνονται και οι πιθανότητες να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Με τη 

σειρά της, η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι αυτή που δημιουργεί θέσεις εργα-

σίας, επενδυτικές ευκαιρίες, καθώς και νέα προϊόντα και υπηρεσίες που βελτιώνουν 

τη ζωή των ανθρώπων. Από πολλές απόψεις, η οικονομική ελευθερία αποτελεί εν 

συντομία το περιβάλλον που ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα. 

Σαν γενικό κανόνα μπορούμε να αναφέρουμε ότι η ανάπτυξη μεγιστοποιείται 

όταν οι καταναλωτές, οι επενδυτές και οι παραγωγοί είναι σε θέση να διαμορφώ-

σουν τη βέλτιστη κρίση τους στον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση 

των ευκαιριών. 
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Επίπεδο Διαβίωσης: Εξίσου αξιοσημείωτα είναι και τα οφέλη που προκύ-

πτουν από την ισχυρή θετική σχέση μεταξύ οικονομικής ελευθερίας και του κατά 

κεφαλήν εισοδήματος.  

Μείωση της Φτώχειας και της Ανασφάλειας των Τροφίμων: Υψηλότερα επί-

πεδα οικονομική ελευθερία επιδρούν θετικά όχι μόνο στη μείωση του αριθμού των 

ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχιας, αλλά και τη μείωση της ένταση της φτώ-

χειας που εξακολουθούν να βιώνουν ορισμένοι. Η ένταση της φτώχειας, η οποία 

λαμβάνει υπόψιν της τους βαθμούς στέρησης σε ατομικό επίπεδο στους τομείς της 

εκπαίδευσης, της υγείας και του βιοτικού επιπέδου, είναι κατά γενική ομολογία πολύ 

χαμηλότερη κατά μέσο όρο σε χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ελευ-

θερίας. 

Η οικονομική ελευθερία αναγνωρίζεται πλέον, ως βασικό συστατικό για την 

ενίσχυση της ασφάλειας των τροφίμων. Η μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση δεν 

μπορεί να διασφαλίσει αυτόν τον τομέα. Η επιτυχία του εξαρτάται από μια σειρά 

παραγόντων που συνδέονται στενά με την γεωργική ανάπτυξη, την οικονομική α-

νάπτυξη, την θεσμική σταθερότητα, το άνοιγμα στο εμπόριο, και τη συνολική κοινω-

νική πρόοδο. Διαπιστώνεται τελικά, ότι η βελτίωση και η διατήρηση της οικονομικής 

ελευθερίας συμβάλλει ουσιωδώς σε ένα μεγαλύτερο αριθμό απλών ανθρώπων, δη-

μιουργώντας τον ενάρετο κύκλο της ανάπτυξης και της προόδου.  

Ανθρώπινη Ανάπτυξη: Η οικονομική ελευθερία δεν σχετίζεται μόνο με την οι-

κονομική επιτυχία. Η επίτευξη μεγαλύτερης συνολικής ευημερίας που εκτείνεται 

πέρα από την υλική και νομισματική διάσταση της ευημερίας είναι εξίσου σημαντική. 

Τα κοινωνικά οφέλη της οικονομικής ελευθερίας διαχέονται πολύ πέρα από την αύ-

ξηση των εισοδημάτων τη μείωση της φτώχειας. Οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα 

της οικονομικής ελευθερίας απολαμβάνουν υψηλότερα επίπεδα ανθρώπινης ανά-

πτυξης με όρους προσδόκιμου ζωής, παιδείας, εκπαίδευση, και συνολικά ποιότητας 

ζωής. 

Προστασία του Περιβάλλοντος: Αξιοσημείωτη είναι και η παρατήρηση, ότι οι 

ίδιες αρχές της ελεύθερης αγοράς που έχουν αποδειχθεί ως το κλειδί της ανθρώπι-

νης ανάπτυξης, αποδεικνύονται επίσης ότι εξασφαλίζουν περιβαλλοντική επιτυχία. 

Οι πιο αξιοσημείωτες βελτιώσεις στην χρήση καθαρής ενέργειας και την ενεργειακή 
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απόδοση κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών δεν έχουν συμβεί ως αποτέ-

λεσμα των κυβερνητικών ρυθμίσεων, αλλά μάλλον λόγω της προόδου στην τεχνο-

λογία και το εμπόριο. 

ΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ IEF  

Ο δείκτης εστιάζει σε 4 βασικές πτυχές του οικονομικού περιβάλλοντος πάνω 

στις οποίες ασκούν οι κυβερνήσεις τις πολιτικές ελέγχου. Αυτές οι πτυχές είναι: το 

κράτος δικαίου, το μέγεθος του δημόσιου τομέα, η αποτελεσματικότητα του κανονι-

στικού πλαισίου και το άνοιγμα της αγορά. Οι πτυχές του οικονομικού περιβάλλο-

ντος ομαδοποιούν με τη σειρά τους 10 ποιοτικούς και ποσοτικούς παράγοντες οι 

οποίοι αποτελούν τους πυλώνες του δείκτη και υπολογίζονται από έναν αριθμό με-

ταβλητών (Miller and Kim 2016). 

Η οικονομική ελευθερία για κάθε χώρα βαθμολογείται στην κλίμακα του 0 έως 

100 με το 0 να αντιστοιχεί στο περισσότερο ανελεύθερο κράτος και το 100 στο πε-

ρισσότερο ελεύθερο. Η βαθμολογία του 100 αντιπροσωπεύει ένα οικονομικό περι-

βάλλον ή μια δέσμη πολιτικών με τον ευνοϊκότερο βαθμό για την οικονομική ελευ-

θερία της χώρας. Υπολογίζεται από τον μέσο όρο των 10 πυλώνων που σταθμίζο-

νται ισοδύναμα. Τα μεγέθη αυτά λαμβάνονται από στατιστικές που δημοσιεύουν διε-

θνείς οργανισμοί, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), το Διεθνές Νομισμα-

τικό Ταμείο (The International Monetary Fund), η Economist Intelligence Unit, το 

Transparency International κ.α. 

Η μεθοδολογία προϊόντος του χρόνου έχει αλλάξει με την εμφάνιση νέων δε-

δομένων και πλέον από το 2005 και έπειτα ο δείκτης αξιοποιεί διαθέσιμα στοιχεία 

και στον τομέα της εργασίας. Οι 4 πτυχές του οικονομικού περιβάλλοντος με τους 

αντίστοιχους 10 πυλώνες του δείκτη παρουσιάζονται αναλυτικά στις ενότητες που 

ακολουθούν. 

Το Κράτος Δικαίου 

1ος Πυλώνας : Δικαιώματα Ιδιοκτησίας 

Η συνιστώσα των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας εκφράζει μια ποιοτική αξιολόγηση 

του βαθμού στον οποίο το νομικό πλαίσιο μιας χώρας επιτρέπει στους πολίτες του 
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την ελεύθερη συσσώρευση ιδιωτικής περιουσίας, η οποία διασφαλίζεται με σαφείς 

νόμους που εφαρμόζονται αποτελεσματικά από την εκάστοτε κυβέρνηση. Μετρά το 

βαθμό στον οποίο οι νόμοι μιας χώρας προστατεύουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα 

αλλά και το βαθμό στον οποίο τηρούνται αυτοί οι νόμοι. 

Αξιολογεί επίσης την πιθανότητα απαλλοτρίωσης της ατομικής ιδιοκτησίας 

από το κράτος και αναλύει την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, την ύπαρξη 

της διαφθοράς στους κόλπους της δικαιοσύνης, καθώς και την ικανότητα των ιδιω-

τών και των επιχειρήσεων να εφαρμόζουν τις συμβάσεις τους. 

Όσο πιο αποτελεσματική είναι η νομική προστασία της ιδιοκτησίας, τόσο υ-

ψηλότερη είναι η βαθμολογία της αξιολογούμενης χώρας. Αντίστοιχα, όσο αυξάνο-

νται οι πιθανότητες απαλλοτρίωσης της ατομικής ιδιοκτησίας από την κυβέρνηση ή 

όσο μειώνεται η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, τόσο χαμηλότερη βαθμολο-

γία συγκεντρώνει μιας χώρα σε αυτόν τον πυλώνα. Ο δείκτης βασίζεται σε πηγές 

πληροφόρησης όπως η Economist Intelligence Unit, το Freedom House κ.α. 

2ος Πυλώνας : Ελευθερία από τη Διαφθορά 

Η διαφθορά είναι το μέσο διάβρωσης της οικονομικής ελευθερίας εισάγοντας 

την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα στις οικονομικές σχέσεις. Στο πλαίσιο της δια-

κυβέρνησης, ορίζεται ως η αστοχία της ακεραιότητας του συστήματος, μια στρέ-

βλωση ένεκα της οποίας το άτομο είναι σε θέση να αποκτήσει προσωπικά οφέλη σε 

βάρος του συνόλου. 

Πολιτική διαφθορά εκδηλώνεται με πολλές μορφές μερικές από τις οποίες 

είναι η δωροδοκία, ο εκβιασμός, ο νεποτισμός, η ευνοιοκρατία, ο προστατευτισμός, 

η κατάχρηση, και συνηθέστερα, ο χρηματισμός σύμφωνα με τον οποίο οι δημόσιοι 

υπάλληλοι κλέβουν ή επωφελούνται παράνομα από δημόσιους πόρους. 

Για παράδειγμα, μια χώρα με εκτεταμένους φραγμούς στο εμπόριο μπορεί 

να έχει νόμους για την προστασία της εγχώριας αγοράς, αποτρέποντας με αυτόν 

τον τρόπο την εισαγωγή ξένων προϊόντων, όμως αυτά τα ίδια τα εμπόδια αποτελούν 

κίνητρο για λαθρεμπόριο και τη δημιουργία μαύρης αγοράς για τα απαγορευμένα 

προϊόντα. Η βαθμολογία για αυτό τον πυλώνα προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον 
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δείκτη CPI (Corruption Perceptions Index) του οργανισμού Transparency 

International. 

Το Μέγεθος του Δημόσιου Τομέα 

3ος Πυλώνας : Δημοσιονομική Ελευθερία 

Η δημοσιονομική ελευθερία παρέχει μια άμεση μέτρηση του βαθμού στον ο-

ποίο η κυβέρνηση επιτρέπει σε ιδιώτες και επιχειρήσεις να διατηρούν και να ελέγ-

χουν το εισόδημα και τον πλούτο τους για το δικό τους όφελος και χρήση. Η κυβέρ-

νηση μπορεί να επιβάλει φορολογικές επιβαρύνσεις στην οικονομική δραστηριότητα 

μέσω της φορολογίας, αλλά αυτό γίνεται και όταν παράγει χρέος που ως έσχατη 

λύση, θα πρέπει να εξοφληθεί μέσω της φορολογίας. Οι υψηλότεροι φορολογικοί 

συντελεστές επηρεάζουν τις δυνατότητες των ιδιωτών και των επιχειρήσεων να επι-

τύχουν τους στόχους τους στην αγορά και μειώνουν, την επιθυμία τους για εργασία 

και επενδύσεις.  

Η δημοσιονομική ελευθερία είναι ένα μέτρο του φορολογικού βάρους που ε-

πιβάλλεται από την κυβέρνηση. Περιλαμβάνει άμεσους φόρους, με όρους μέγιστων 

φορολογικών συντελεστών στα ατομικά και εταιρικά εισοδήματα, καθώς και συνολι-

κούς φόρους, που συμπεριλαμβάνουν όλες τις μορφές άμεσης και έμμεσης φορο-

λογίας σε κυβερνητικό επίπεδο, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Έτσι, η συνιστώσα της δη-

μοσιονομικής ελευθερία συντίθεται από τους ακόλουθους τρεις ποσοτικούς παρά-

γοντες: 

• Τον μέγιστο φορολογικό συντελεστή στα εισοδήματα φυσικών προσώ-

πων. 

• Τον μέγιστο φορολογικό συντελεστή στα εισοδήματα νομικών προσώ-

πων. 

• Τη συνολική φορολογική επιβάρυνση ως ποσοστό του ΑΕΠ.  

Η βαθμολογία στον τομέα της δημοσιονομικής ελευθερίας εξάγεται από τον 

μέσο όρο των τριών παραπάνω συστατικών της. Υπολογίζεται με τη βοήθεια της 

τετραγωνικής συνάρτησης κόστους που αντικατοπτρίζει τις φθίνουσες αποδόσεις 
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εσόδων από τα πολύ υψηλά ποσοστά φορολόγησης. Τα δεδομένα για κάθε παρά-

γοντα μετατρέπονται σε μια 100βάθμια κλίμακα χρησιμοποιώντας την παρακάτω 

εξίσωση (The Heritage Foundation 2016): 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 = 100 − 𝐹𝐹(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖)2 

όπου, 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 η δημοσιονομική ελευθερία στην χώρα 𝐹𝐹 για τον 

παράγοντα 𝑗𝑗 , 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 η τιμή (ως ποσοστό εκπεφρασμένο στην κλίμακα 0 – 100) 

στην χώρα 𝐹𝐹 για τον παράγοντα 𝑗𝑗 , και 𝐹𝐹 ένας συντελεστής με τιμή 0,03 

Οι τιμές του πυλώνα βασίζονται σε πηγές που προέρχονται κυρίως από το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (OΟΣΑ). 

4ος Πυλώνας : Δημόσιες Δαπάνες 

Το βάρος των δημοσιονομικών ελλειμμάτων αποτελεί κεντρικό ζήτημα στην 

οικονομική ελευθερία, τόσο από την άποψη δημιουργίας εσόδων όσο και από την 

άποψη των δαπανών. 

Ορισμένες δημόσιες δαπάνες, όπως η κατασκευή υποδομών ή η χρηματο-

δότηση της έρευνας ή ακόμη και η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, μπορούν να 

θεωρηθούν ως επένδυση. Υπάρχουν δημόσια αγαθά, τα οφέλη των οποίων απη-

χούν ευρέως στην κοινωνία με τρόπο που οι αγορές δεν μπορούν να αποτιμήσουν 

με ακρίβεια. Εντούτοις, όλες οι κρατικές δαπάνες που πρέπει τελικά να χρηματοδο-

τηθούν με την υψηλότερη φορολόγηση, εμπεριέχουν ένα κόστος ευκαιρίας που ισο-

δυναμεί με την τιμή της ιδιωτικής κατανάλωσης ή της επένδυσης που θα πραγμα-

τοποιούνταν αν οι σχετικοί πόροι είχαν αφεθεί στον ιδιωτικό τομέα (Miller και Kim 

2016). 

Ο πυλώνας αυτός λαμβάνει υπόψη του το επίπεδο των δημοσίων δαπανών 

ως ποσοστό του ΑΕΠ. Οι δημόσιες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλω-

σης και των μεταβιβάσεων, καλύπτουν το σύνολο της βαθμολογίας. Δεν υπάρχει 

βέλτιστο επίπεδο στην πραγματοποίηση δημοσίων δαπανών. Ωστόσο, υπερβολικές 

δημόσιες δαπάνες που προκαλούν χρόνια ελλείμματα στον προϋπολογισμό και η 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

19 

συσσώρευση του δημόσιου χρέους αποτελούν την κυριότερη οπισθέλκουσα του οι-

κονομικού δυναμισμού. 

Η κλίμακα της βαθμολογίας των δημοσίων δαπανών δεν είναι γραμμική. Αυτό 

σημαίνει ότι οι δημόσιες δαπάνες που είναι κοντά στο μηδέν επιβαρύνονται λιγότερο 

(σε βάρος των χαμηλότερων βαθμολογιών σε πυλώνες που αντανακλούν την κυ-

βερνητική αποτελεσματικότητα, όπως τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, την χρηματοοικο-

νομική ελευθερία και την ελευθερία των επενδύσεων), ενώ τα επίπεδα των δημο-

σίων δαπανών που υπερβαίνουν το 30% του ΑΕΠ οδηγούν σε πολύ χειρότερα α-

ποτελέσματα που ακολουθούν συνάρτηση δευτέρου βαθμού. Μόνο εξαιρετικά με-

γάλα επίπεδα δημοσίων δαπανών για παράδειγμα, πάνω από το 58% του ΑΕΠ – 

λαμβάνουν μηδενική βαθμολογία. 

Η εξίσωση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της βαθμολογίας των 

δημοσίων δαπανών είναι (The Heritage Foundation 2016): 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖 = 100 − 𝐹𝐹(𝐺𝐺𝐸𝐸𝐸𝐸𝐹𝐹𝐸𝐸𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖)2 

όπου, 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖 η βαθμολογία των δημοσίων δαπανών στη χώρα 𝐹𝐹 , 

𝐺𝐺𝐸𝐸𝐸𝐸𝐹𝐹𝐸𝐸𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 το συνολικό ποσό των κρατικών δαπανών σε όλα τα επίπεδα, 

ως ποσοστό του ΑΕΠ (μεταξύ 0 και 100) και 𝐹𝐹 είναι ο συντελεστής που χρησιμεύει 

για τον έλεγχο της απόκλισης μεταξύ των βαθμολογιών και ορίζεται σε 0,03. Η ελά-

χιστη βαθμολογία του πυλώνα είναι το μηδέν. Πηγές πληροφόρησης για τη βαθμο-

λόγηση του πυλώνα είναι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(OΟΣΑ), η Eurostat κ.α. 

Η Αποτελεσματικότητα του Κανονιστικού Πλαισίου 

5ος Πυλώνας : Επιχειρηματική Ελευθερία 

Επιχειρηματική ελευθερία είναι το δικαίωμα ενός ατόμου να δημιουργήσει και 

να διευθύνει μια επιχείρηση χωρίς την παρέμβαση του κράτους. Οι επαχθείς και 

περιττές κανονιστικές ρυθμίσεις αποτελούν τα πιο κοινά εμπόδια στην ελεύθερη ά-

σκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Οι κανονισμοί αυξάνουν το κόστος παραγωγής και κατά συνέπεια δυσχεραί-

νουν τον επιχειρηματικό κόσμο να πετύχει στην αγορά. Άλλοι κανονισμοί επίσης 
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εμποδίζουν την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και την κερδοφορία. Οι κανονι-

σμοί όμως, με την μεγαλύτερη ανασταλτική δράση για την επιχειρηματικότητα είναι 

εκείνοι που συνδέονται με τη χορήγηση αδειών για τη δημιουργία νέων επιχειρή-

σεων. 

Η επιχειρηματική ελευθερία είναι ένα δείκτης της συνολικής αποτελεσματικό-

τητας των κυβερνητικών ρυθμίσεων για την επιχειρηματικότητα. Η βαθμολογία της 

προέρχεται από 10 παράγοντες που σταθμίζονται ισοδύναμα με στοιχεία που λαμ-

βάνονται από τον δείκτη επιχειρηματικότητας (Ease of Doing Business-EDB) της 

Παγκόσμιας Τράπεζας και είναι οι παρακάτω: 

• Άνοιγμα επιχείρησης – Διαδικασίες (αριθμός) 

• Άνοιγμα επιχείρησης – Χρόνος (μέρες) 

• Άνοιγμα επιχείρησης – Κόστος (% του κατά κεφαλήν εισοδήματος) 

• Άνοιγμα επιχείρησης - Ελάχιστο κεφάλαιο (% του κατά κεφαλήν εισοδή-

ματος) 

• Απόκτηση άδειας - Διαδικασίες (αριθμός) 

• Απόκτηση άδειας – Χρόνος (μέρες) 

• Απόκτηση άδειας – Κόστος (% του κατά κεφαλήν εισοδήματος) 

• Κλείσιμο επιχείρησης – Χρόνος (έτη) 

• Κλείσιμο επιχείρησης – Κόστος (% των περιουσιακών στοιχείων) 

• Κλείσιμο επιχείρησης – Ποσοστό ανάκτησης (σεντς ανά δολάριο) 

Οι παραπάνω παράγοντες μετατρέπονται στην κλίμακα του 0 έως 100 και 

υπολογίζονται από την παρακάτω εξίσωση (The Heritage Foundation 2016): 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑆𝑆𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 =
50𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖
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που βασίζεται στην αναλογία των στοιχείων της χώρα για κάθε παράγοντα 𝐹𝐹 
σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο, πολλαπλασιασμένο με το 50. Εν συνεχεία 

υπολογίζεται ο μέσος όρος και το αποτέλεσμα αντιστοιχεί στη βαθμολογία της επι-

χειρηματικής ελευθερίας της χώρας, σε σύγκριση με τις βαθμολογίες των άλλων 

χωρών. 

6ος Πυλώνας : Εργασιακή Ελευθερία 

Η δυνατότητα του ατόμου να εργάζεται όσο θέλει και όπου θέλει αποτελεί 

θεμελιώδη παράγοντα της οικονομικής ελευθερίας. Αντίστοιχα, η δυνατότητα των 

εργοδοτών να προσλαμβάνουν και να απολύουν προσωπικό είναι ένας μηχανισμός 

ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη διατήρηση της οι-

κονομική ανάπτυξη (Miller και Kim 2016). 

Μια βασική αρχή ώστε μια αγορά να χαρακτηρίζεται ως ελεύθερη είναι οι ε-

θελοντικές συναλλαγές. Αυτό ισχύει τόσο για την αγορά εργασίας όσο και για την 

αγορά αγαθών. Η κρατική παρέμβαση στην αγορά εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε 

στρεβλώσεις και αναποτελεσματικότητα. Οι κυβερνητικές ρυθμίσεις μπορούν να λά-

βουν διάφορες μορφές, μερικές από τις οποίες είναι ο έλεγχος και οι περιορισμοί 

στις προσλήψεις και τις απολύσεις. 

Σε πολλές χώρες, τα συνδικάτα διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη ρύθ-

μιση της ελευθερίας στην εργασία και ανάλογα με τη φύση των δραστηριοτήτων 

τους, μπορούν είτε να ενισχύσουν την ελευθερία, είτε να αποτελέσουν εμπόδιο στην 

εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Σε γενικές γραμμές όσο υψηλότερος είναι 

ο βαθμός της ελευθερίας στην εργασία, τόσο χαμηλότερα είναι τα ποσοστά της α-

νεργίας σε μια οικονομία. 

Ο πυλώνας της εργασιακής ελευθερίας είναι ένα ποσοτικό μέγεθος που λαμ-

βάνει υπόψη του τις διάφορες πτυχές του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου της α-

γοράς εργασίας σε κάθε χώρας. Επτά ποσοτικοί παράγοντες σταθμίζονται ισοδύ-

ναμα, ώστε κάθε ένας από αυτούς να συνεισφέρει κατά ένα έβδομο στον παραπάνω 

πυλώνα (The Heritage Foundation 2016): 

• Αναλογία του κατώτατου μισθού προς τη μέση προστιθέμενη αξία ανά 

εργαζόμενο. 
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• Εμπόδια στην πρόσληψη επιπλέον εργαζομένων. 

• Η ανελαστικότητα του ωραρίου. 

• Δυσκολίες στις απολύσεις πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού. 

• Χρόνος προειδοποίησης που προβλέπεται από τον νόμο. 

• Αποζημίωση απόλυσης. 

• Ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού. 

Τα συλλεγόμενα στοιχεία σχετικά με τους παραπάνω παράγοντες προέρχο-

νται τη μελέτη του δείκτη EDB της Παγκόσμιας Τράπεζας. 

Για την εξαγωγή της βαθμολογίας της εργασιακή ελευθερία, κάθε παράγο-

ντας μετατρέπεται στην κλίμακα 0-100 σύμφωνα με την παρακάτω σχέση: 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑆𝑆𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 =
50𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖
 

όπου, τα στοιχεία της χώρας 𝐹𝐹 υπολογίζονται σε σχέση με τον παγκόσμιο 

μέσο όρο και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται με το 50. Οι επτά βαθμολογίες κάθε 

παράγοντα στη συνέχεια δίνουν τον μέσο όρο για κάθε χώρα και με αυτόν τον τρόπο 

προκύπτει η βαθμολογία της εργασιακής ελευθερίας σε σύγκριση με άλλες χώρες. 

Πηγή πληροφόρησης για τους παράγοντες, πέρα από τον δείκτη EDB, αποτελεί και 

η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (International Labour Organization - ILO)  

7ος Πυλώνας : Νομισματική Ελευθερία 

Η νομισματική ελευθερία, αντικατοπτρίζει σταθερό νόμισμα και σταθερές τι-

μές στην αγορά. Οι ελεύθεροι άνθρωποι χρειάζονται ένα σταθερό και αξιόπιστο νό-

μισμα ως μέσο συναλλαγής, λογιστικής μονάδας και αποθήκευσης αξιών. Χωρίς 

νομισματική ελευθερία, είναι δύσκολο η δημιουργία μακροπρόθεσμων αξιών ή συσ-

σώρευσης κεφάλαιού. Για παράδειγμα, μια πληθωριστική πολιτική, απομιεώνει τον 

πλούτου σαν ένα αόρατος φόρος, αλλά επίσης στρεβλώνει τις τιμές, κατανέμει ε-

σφαλμένα του πόρους, και αυξάνει το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
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Η νομισματική ελευθερία είναι ένας συνδυασμός του μέτρου της σταθερότη-

τας των τιμών και της αξιολόγησης του ελέγχου των τιμών. Τόσο ο πληθωρισμός 

όσο και ο έλεγχος των τιμών δημιουργούν στρεβλώσεις στη δραστηριότητα της α-

γοράς. Η σταθερότητα στις τιμές χωρίς μικροοικονομική παρέμβαση είναι η ιδανική 

κατάσταση για την ελεύθερη αγορά 

Η βαθμολογία του πυλώνα της νομισματικής ελευθερίας βασίζεται σε δύο πα-

ράγοντες: 

• Στον σταθμισμένο μέσο πληθωρισμό για την τελευταία τριετία. 

• Στον έλεγχο των τιμών. 

Ο σταθμισμένος μέσος πληθωρισμός για τα τρία πλέον πρόσφατα έτη χρη-

σιμεύει ως η κύρια μεταβλητή σε μια εξίσωση που παράγει τη βάση της βαθμολογίας 

για τη νομισματική ελευθερία. Η έκταση του ελέγχου των τιμών στη συνέχεια θεω-

ρείται ως ποινή που φθάνει μέχρι και 20 πόντους, οι οποίοι αφαιρούνται από τη 

βάση της βαθμολογίας. 

Οι δύο εξισώσεις που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή των ποσοστών 

του πληθωρισμού στην τελική βαθμολογία της νομισματικής ελευθερίας είναι (The 

Heritage Foundation 2016): 

𝑊𝑊𝐹𝐹𝐹𝐹𝑊𝑊ℎ𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑊𝑊. 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸𝑖𝑖
= 𝜃𝜃1𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜃𝜃2𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + 𝜃𝜃3𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖−2 

 

𝑀𝑀𝐹𝐹𝐸𝐸𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑀𝑀 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖

= 100 − 𝐹𝐹�𝑊𝑊𝐹𝐹𝐹𝐹𝑊𝑊ℎ𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑊𝑊. 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸𝑖𝑖 − 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝐹𝐹𝐸𝐸𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑀𝑀𝑖𝑖 

Όπου 𝜃𝜃1 έως 𝜃𝜃3 είναι τρεις αριθμοί με συνολικό άθροισμα που ισούται με τη 

μονάδα και εκθετικά μικρότεροι κατά σειρά (όπως για παράδειγμα, οι τιμές των 

0.665, 0.245 και 0.090 αντίστοιχα). Ο όρος 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 είναι η απόλυτη τιμή του 

ετήσιου ρυθμού πληθωρισμού στη χώρα 𝐹𝐹 κατά το έτος 𝐹𝐹 όπως μετρήθηκε από το 

Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.To 𝐹𝐹 αντιπροσωπεύει ένα συντελεστή που σταθεροποιεί 

τη διακύμανση της βαθμολογίας. και το 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝐹𝐹𝐸𝐸𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑀𝑀𝑖𝑖 μια τιμή 0-20 βαθμών που 
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αντιστοιχεί σε ποινή ανάλογη της έκτασης του ελέγχου των τιμών. Τα στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του πυλώνα αντλούνται από το Διεθνές Νο-

μισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). 

Το Άνοιγμα της Αγοράς 

8ος Πυλώνας : Εμπορική Ελευθερία 

Η ελευθερία στο εμπόριο αντανακλά στο άνοιγμα μιας οικονομίας που σχετί-

ζεται με την εισαγωγή αγαθών και υπηρεσιών από όλο τον κόσμο και την ικανότητα 

των πολιτών να αλληλοεπιδρούνε ελεύθερα ως αγοραστές είτε ως πωλητές στη διε-

θνή αγορά. 

Οι εμπορικοί περιορισμοί μπορούν να εκδηλωθούν με τη μορφή δασμών, οι 

φόρων εξαγωγής, το εμπορικών ποσοστώσεων, ή πλήρη απαγόρευση του εμπο-

ρίου. Οι δασμοί για παράδειγμα, αυξάνουν άμεσα τις τιμές που οι εγχώριοι κατανα-

λωτές πληρώνουν για τις ξένες εισαγωγές, αλλά επίσης προκαλούν στρεβλώσεις 

στα κίνητρα παραγωγής για τους τοπικούς παραγωγούς  οδηγώντας τους να παρά-

γουν, είτε ένα αγαθό στο οποίο δεν έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα, είτε ένα αγαθό 

με μη αποδοτικά οικονομικά τρόπο (Miller and Kim 2016). 

Η εμπορική ελευθερία αποτελεί ένα σύνθετο μέγεθος της έλλειψης των δα-

σμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών που επηρεάζουν τις εισαγωγές και τις 

εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Η βαθμολογία της ελευθερίας του εμπορίου βα-

σίζεται σε δύο μεταβλητές: 

• Στον σταθμισμένο μέσο όρο των δασμολογικών συντελεστών. 

• Στους μη δασμολογικούς φραγμούς (Non-Tariffs Barriers - NTBs). 

Οι δασμοί που επιβάλλονται στις εισαγωγές μιας χώρας μπορεί να είναι δια-

φορετικοί ανάλογα με τον τύπο των εισαγωγών. Ο σταθμισμένος μέσος όρος των 

δασμών χρησιμοποιεί βάρη για κάθε δασμό, βασιζόμενα στο μερίδιο των εισαγω-

γών για κάθε αγαθό και συνεισφέρει στο βασικό υπολογισμό της βαθμολογίας. 
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Ο σταθμισμένος μέσος όρος των δασμών είναι ένα αμιγώς ποσοτικό μέγεθος 

και χρησιμοποιείται ως βάσης για τον υπολογισμό της βαθμολογία της ελευθερία 

του εμπορίου σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση (The Heritage Foundation 2016): 

𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 =
100(𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 − 𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝑖𝑖)
(𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 − 𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚) − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖 

όπου, 𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖 είναι η εμπορική ελευθερία στη χώρα 𝐹𝐹 , 

 𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 και 𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 αντιπροσωπεύουν τα ανώτερα και κατώτερα όρια των 

δασμολογικών συντελεστών (%) και 𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝑖𝑖 αντιπροσωπεύει το μέσο σταθμικό ε-

πιτόκιο των δασμολογικών (%) στη χώρα 𝐹𝐹.  

Ο ελάχιστος δασμολογικός συντελεστής λογικά βρίσκεται στο 0 %, και το α-

νώτατο όριο τίθεται στο 50 %. Οι μη δασμολογικοί φραγμοί μπορούν να λάβουν την 

μορφή ποσοτικών, τιμολογιακών, κανονιστικών και τελωνιακών περιορισμών, ή την 

μορφή της άμεσης κρατικής παρέμβασης. Μια ποινή 5,10,15 ή 20 μονάδων επιβάλ-

λεται , αναλόγως των μη δασμολογικών φραγμών, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά 

και ποσοτικά στοιχεία, και στη συνέχεια αφαιρείται από τη βάση της βαθμολογίας. 

Πηγή πληροφόρησης για τα στοιχεία αποτελούν κυρίως, η Παγκόσμια Τράπεζα και 

ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. 

9ος Πυλώνας : Επενδυτική ελευθερία 

Σε μια οικονομικά ελεύθερη χώρα, δεν υπάρχουν περιορισμοί στη ροή των 

επενδυτικών κεφαλαίων. Οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να με-

ταφέρουν πόρους σε δραστηριότητες, εντός και εκτός των συνόρων της χώρας, χω-

ρίς περιορισμούς. 

Στην πράξη, οι περισσότερες χώρες εφαρμόζουν ποικίλους περιορισμούς 

στις επενδύσεις. Ορισμένες έχουν διαφορετικούς κανόνες για τις ξένες και εγχώριες 

επενδύσεις, άλλες περιορίζουν την πρόσβαση στο συνάλλαγμα, κάποιες επιβάλ-

λουν περιορισμούς στις πληρωμές, μεταφορές, και συναλλαγές κεφαλαίων, ενώ τέ-

λος, κάποιες άλλες απαγορεύουν τις ξένες επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς της  

βιομηχανίας. 
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Ο πυλώνας αξιολογεί μια πληθώρα περιορισμών που συνήθως επιβάλλονται 

στις επενδύσεις. Οι μονάδες που αφαιρούνται από την ιδανική βαθμολογία του 100 

για κάθε ένα από τους περιορισμούς σχετίζονται με το επενδυτικό καθεστώς της 

εκάστοτε χώρας. Οι τομείς που λαμβάνονται υπόψη είναι οι παρακάτω (The 

Heritage Foundation 2016): 

• Ο έλεγχος/παρακολούθηση των ξένων επενδύσεων. 

• Ο κώδικας για τις ξένες επενδύσεις. 

• Οι περιορισμοί στην ιδιοκτησία γης. 

• Οι περιορισμοί επενδύσεων ανά τομέα. 

• Οι κρατικοποίηση επενδύσεων χωρίς δίκαιη αποζημίωση. 

• Οι συναλλαγματικοί έλεγχοι. 

• Οι έλεγχοι κεφαλαίων 

Οι μετρήσεις του πυλώνα βασίζονται σε δεδομένα για τη ροή κεφαλαίων και 

ξένων επενδύσεων σε εκθέσεις για χώρες του υπουργείου εξωτερικών των ΗΠΑ, 

στην  Παγκόσμια Τράπεζα, στην  Economist Intelligence Unit και τον ΟΟΣΑ. 

10ος Πυλώνας : Χρηματοοικονομική ελευθερία 

Η συγκεκριμένη ελευθερία είναι μέτρο της τραπεζικής αποτελεσματικότης, 

καθώς και μέτρο της ανεξαρτησίας από τον κυβερνητικό έλεγχο και των παρεμβά-

σεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η κυριότητα του κράτους σε τράπεζες και άλλα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματά, όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι αγορές κεφα-

λαίων μειώνει τον ανταγωνισμό και γενικά υποβαθμίζει το επίπεδο των διαθέσιμων 

υπηρεσιών (Miller και Kim 2016). 

Μέσα σε ένα ιδανικό τραπεζικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον, όπου υ-

πάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο κυβερνητικών παρεμβάσεων, η ανεξάρτητη εποπτεία 

της κεντρικής τράπεζας και οι ρυθμίσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων περιο-

ρίζονται στην επιβολή των συμβατικών τους υποχρεώσεων και την πρόληψη της 

απάτης. Η πίστη κατανέμεται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς, και η κυβέρνηση 
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δεν είναι κάτοχος χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τα ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύ-

ματα λειτουργούν ελεύθερα και τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης όπως και τα εγ-

χώρια. 

Ο πυλώνας αξιολογεί την χρηματοοικονομική ελευθερία μίας οικονομίας εξε-

τάζοντας τους ακόλουθους 5 γενικούς τομείς: 

• Η έκταση των κυβερνητικών ρυθμίσεων στις χρηματοπιστωτικές υπηρε-

σίες. 

• Ο βαθμός της κρατικής παρέμβασης στις τράπεζες και άλλες χρηματοπι-

στωτικές επιχειρήσεις μέσω άμεσης και έμμεσης κυριότητας. 

• Η έκταση της ανάπτυξης της κεφαλαιαγοράς. 

• Η κυβερνητική επιρροή σχετικά με την κατανομή της πίστης. 

• Το άνοιγμα στον ξένο ανταγωνισμό. 

Η συνολική βαθμολογία που δίδεται σε μία οικονομία γίνεται στην κλίμακα 0-

100 και προκύπτει με την αφαίρεση μονάδων από την ιδανική βαθμολογία του 100. 

Τα σχετικά στοιχεία λαμβάνονται από την Economist Intelligence Unit. 

Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ EFW (ECONOMIC 
FREEDOM OF THE WORLD) 

Η ετήσια έρευνα της Οικονομικής Ελευθερίας στον Κόσμο είναι ένας δείκτης 

της οικονομικής ελευθερίας, προϊόν των James Gwartney και Robert Lawson, που 

δημοσιεύεται από το καναδικό Fraser Institute. Ο δείκτης χρησιμοποιεί έναν ορισμό 

της οικονομικής ελευθερίας παρόμοια με αυτή του «laissez-faire» καπιταλισμού και 

έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως περισσότερο από κάθε άλλο μέτρο οικονομικής ελευ-

θερίας. Η χρησιμότητά του πηγάζει εν μέρει από τη μεγαλύτερη χρονική περίοδο 

που καλύπτει (υπάρχουν στοιχεία από το 1980), και το γεγονός ότι αυτός ο δείκτης 

είναι δομημένος από πληροφορίες τρίτων, σε αντίθεση με το δείκτη του Heritage 

Foundation). Σύμφωνα με το δείκτη, οι ακρογωνιαίοι λίθοι της οικονομικής ελευθε-
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ρίας είναι η προσωπική επιλογή, η εθελοντική συναλλαγή, η ελευθερία ανταγωνι-

σμού, και η προστασία του ατόμου και της ιδιοκτησίας (Gwartney, Lawson και Block 

1996). 

Ο δείκτης EFW σήμερα κατατάσσει 159 χώρες και περιοχές. Υπάρχουν δια-

θέσιμα στοιχεία που ανατρέχουν στο 1980 για περίπου 100 έθνη και αρκετά ακόμη 

από το 1970 (Fraser Institute 2016). Ο μεγάλος όγκος αυτών των δεδομένων παρέ-

χει στους μελετητές τη δυνατότητα να αναλύσουν την επίδραση της διαφοράς με-

ταξύ των χωρών στην οικονομική ελευθερία καθώς και της μεταβολής της, σε ένα 

χρονικό διάστημα σχεδόν τρεισήμισι δεκαετιών. 

Η δομή του δείκτη που βασίζεται σε τρεις σημαντικές μεθοδολογικές αρχές 

(Fraser Intitute 2016): 

Πρώτον, οι αντικειμενικές συνιστώσες προτιμώνται πάντα σε σχέση με εκεί-

νες που αφορούν έρευνες και αξιολογήσεις. Δεδομένης όμως, της πολυδιάστατης 

φύσης της οικονομικής ελευθερίας και τη σημασίας των νομικών και κανονιστικών 

συνιστωσών, μερικές φορές είναι απαραίτητη η χρήση δεδομένων που βασίζονται 

σε έρευνες, ομάδες εμπειρογνωμόνων, καθώς και γενικές περιπτωσιολογικές μελέ-

τες. Στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ωστόσο, ο δείκτης χρησιμοποιεί αντικειμενικές συ-

νιστώσες. 

Δεύτερον, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή της βαθμολο-

γίας του δείκτη προέρχονται από εξωτερικές πηγές όπως το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα, και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που παρέ-

χουν δεδομένα για ένα μεγάλο αριθμό χωρών. Δεδομένα που παρέχονται απευ-

θείας από εγχώρια πηγή χρησιμοποιούνται σπανίως. Είναι σημαντικό επίσης, ότι οι 

αξιολογικές κρίσεις συγγραφέων ή άλλων επιστημόνων του Δίκτυο Οικονομικής Ε-

λευθερίας ποτέ δεν χρησιμοποιούνται για να μεταβάλλουν την πρωτογενή δεδομένα 

ή τη βαθμολογία κάθε χώρας. 

Τρίτον, εντός των δημοσιευμένων εκθέσεων η διαφάνεια είναι διάχυτη, καθώς 

παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις πηγές των δεδομένων, τη μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή των πρωτογενών δεδομένων σε βαθμολογίες 

συνιστωσών, και πώς οι βαθμολογίες των συνιστωσών χρησιμοποιούνται για την 

εξαγωγή των αξιολογήσεων σε κάθε πεδίο. 
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Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ EFW 

Ο δείκτης μετρά το βαθμό της οικονομικής ελευθερίας στα παρακάτω πέντε 

(5) κύρια πεδία:  

• Μέγεθος του Δημόσιου Τομέα. 

• Νομικό Σύστημα και Ασφάλεια των Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας. 

• Ισχυρό Χρήμα. 

• Ελευθερία στο Διεθνές Εμπόριο. 

• Κανονισμοί. 

Δεδομένου ότι η οικονομική ελευθερία αυτή καθαυτή είναι ένας κρίσιμος δεί-

κτης, τα επιμέρους πεδία του δείκτη ασκούν ποικίλες επιδράσεις στην ευρωστία της 

οικονομίας (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1. Εννοιολογικό πλαίσιο της οικονομικής ελευθερίας και ανάπτυξης 

 

Πηγή: Economic freedom of the world: 2007 annual report 
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Εντός αυτών των πέντε κύριων πεδίων, υπάρχουν συνολικά 24 πυλώνες που 

συνθέτουν τον δείκτη. Πολλοί από αυτούς τους ίδιους τους πυλώνες αποτελούνται 

από επιμέρους υποπυλώνες. Έτσι συνολικά, ο δείκτης περιλαμβάνει 42 διακριτές 

μεταβλητές. Κάθε πυλώνας και υποπυλώνας βαθμολογείται σε μια κλίμακα από το 

0 έως 10 που εκφράζει την κατανομή των δεδομένων. Όταν υπάρχουν υποπυλώ-

νες, τότε η βαθμολογία του πυλώνα εξάγεται από τον μέσο όρο τους. Παρόμοια από 

τον μέσο όρο των πυλώνων προκύπτει και η βαθμολογία σε κάθε κύριο πεδίο. Εν 

συνεχεία, ο μέσος όρος των 5 κύριων πεδίων αποτελεί και τη συνολική αξιολόγηση 

της κάθε χώρας. Η παρακάτω ενότητα παρέχει μια συνοπτική επισκόπηση των πέ-

ντε κύριων πεδίων του δείκτη. 

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ EFW 

Το Μέγεθος του Δημόσιου Tομέα 

Τα τέσσερα στοιχεία του 1ου πεδίου καταδεικνύουν το βαθμό στον οποίο οι 

χώρες βασίζονται στην πολιτική διαδικασία για την κατανομή των πόρων, αγαθών 

και υπηρεσιών (Πίνακας 1). Όταν οι δημόσιες δαπάνες αυξάνουν σε σχέση με τις 

δαπάνες των ιδιωτών, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, τότε η διαδικασία 

λήψης των κυβερνητικών αποφάσεων υποκαθιστά την ατομική επιλογή που έχει ως 

συνέπεια την μείωση της οικονομικής ελευθερίας. Οι δύο πρώτοι πυλώνες αναφέ-

ρονται σε αυτό το ζήτημα. Η δημόσια κατανάλωση ως ποσοστό της συνολικής κα-

τανάλωσης (1Α) και οι μεταβιβάσεις/επιδοτήσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ (1Β) είναι 

δείκτες του μεγέθους του δημόσιου τομέα. Όταν η δημόσια κατανάλωση καταλαμ-

βάνει το μεγαλύτερο τμήμα του συνόλου, τότε η πολιτική επιλογή αντικαθιστά την 

προσωπική. Ομοίως, όταν οι κυβερνήσεις φορολογούν ορισμένους, προκειμένου 

να μεταβιβάσουν σε κάποιος άλλους, μειώνουν την ελευθερία του ατόμου να διατη-

ρήσει αυτά που κερδίζει. 

Ο τρίτος πυλώνας (1Γ) σε αυτό το πεδίο μετρά το βαθμό στον οποίο οι χώρες 

χρησιμοποιούν τις ιδιωτικές επενδύσεις και τις επιχειρήσεις και όχι τις δημόσιες ε-

πενδύσεις για να κατευθύνουν τους πόρους. Οι κυβερνήσεις και οι κρατικές επιχει-

ρήσεις λειτουργούν με κανόνες διαφορετικούς σε σχέση με αυτούς που υπόκεινται 

οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τα έσοδα τους δεν εξαρτώνται από τους καταναλωτές ή 

τα κεφάλαια τους από επενδυτές και συχνά λειτουργούν σε προστατευμένες αγορές. 
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Έτσι, η οικονομική ελευθερία μειώνεται όταν οι κρατικές επιχειρήσεις καταλαμβά-

νουν το μεγαλύτερο μερίδιο της συνολικής παραγωγής. 

 

Πίνακας 1. Οι πυλώνες του 1ου πεδίου του δείκτη EFW 

1.Μέγεθος Δημόσιου Τομέα 

Α. Δημόσια κατανάλωση Δ. Μέγιστος οριακός φορολογικός συ-
ντελεστής 

Β. Μεταβιβάσεις και επιδοτήσεις (i) Μέγιστος οριακός συντελεστής φορολο-
γίας εισοδήματος 

Γ. Κρατικές επιχειρήσεις και επενδύ-
σεις 

(ii) Μέγιστος οριακός συντελεστής φορολο-
γίας εισοδήματος και μισθοδοσίας 

 

Ό τέταρτος πυλώνας (1Δ) βασίζεται στον (1Δi) μέγιστο οριακό συντελεστή 

φορολογίας εισοδήματος και στον (1Δii) μέγιστο οριακό συντελεστή φορολογίας ει-

σοδήματος και μισθοδοσίας και το όριο εισοδήματος στο οποίο οι συντελεστές αυτοί 

εφαρμόζονται. Από τον μέσο όρο των δύο υποπυλώνων υπολογίζεται ο μέγιστος 

οριακός φορολογικός συντελεστής (1Δ). Υψηλοί οριακοί φορολογικοί συντελεστές 

που εφαρμόζονται σε σχετικά χαμηλά εισοδήματα είναι ένδειξη της εξάρτηση από 

την κυβέρνηση. Οι συντελεστές αυτοί δεν δίνουν το δικαίωμα στο άτομο να απολαύ-

σει το κέρδος από την εργασία του. Ως εκ τούτου, οι χώρες με υψηλούς οριακούς 

φορολογικούς συντελεστές και χαμηλό εισοδηματικά όρια λαμβάνουν τη χαμηλό-

τερη βαθμολογία. 

Συνολικά, οι τέσσερις πυλώνες του 1ου πεδίου μετρούν τον βαθμό στον ο-

ποιο μια χώρα βασίζεται στην ατομική επιλογή και τις αγορές παρά στους κρατικούς 

προϋπολογισμούς και τη διαδικασία λήψης των πολιτικών αποφάσεων. Κατά συνέ-

πεια, οι χώρες με τα χαμηλότερα επίπεδα δημοσίων δαπανών ως ποσοστό του συ-

νόλου, τον μικρότερο δημόσιο τομέα, και τους χαμηλότερούς  οριακούς φορολογι-

κούς συντελεστές κερδίσουν τις υψηλότερες βαθμολογίες σε αυτό το πεδίο. 

Το Νομικό Σύστημα και τα Δικαιώματα Ιδιοκτησίας 

Η προστασία του ατόμου και της νόμιμης αποκτηθείσας περιουσίας είναι ένα 

κεντρικό στοιχείο της οικονομικής ελευθερίας σε μία πολιτισμένη κοινωνία. Στην 
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πραγματικότητα, είναι η πιο σημαντική λειτουργία της κυβέρνησης. Το 2ο κύριο πε-

δίο επικεντρώνεται σε αυτό το θέμα. Τα βασικά συστατικά ενός νομικού συστήματος 

που συνάδει με την οικονομική ελευθερία είναι το κράτος δικαίου, η ασφάλεια των 

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, η ανεξάρτητη και αμερόληπτη δικαστική εξουσία, και η α-

μερόληπτη και αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης. Οι εννέα πυλώνες σε αυτόν 

τον τομέα είναι ενδείκτες της αποτελεσματικότητας της προστατευτικής λειτουργίες 

της κυβέρνησης (Πίνακας 2). Τα στοιχεία προέρχονται από τρεις κυρίως πηγές: τον 

ICRG (International Country Risk Guide) , την Παγκόσμια Έκθεση Ανταγωνιστικό-

τητας και τον δείκτη EDB της Παγκόσμιας Τράπεζας. 

Η διασφάλιση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, που προστατεύονται από το 

κράτος δικαίου, παρέχει το θεμέλιο λίθο τόσο για την οικονομική ελευθερία όσο και 

την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών. Η ελευθερία των συναλλαγών για πα-

ράδειγμα, δεν θα είχε κανένα νόημα αν το άτομο δεν έχει διασφαλισμένα δικαιώματα 

ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων και του κέρδους από την εργασία του. Όταν τα 

άτομα και οι επιχειρήσεις δεν έχουν εμπιστοσύνη στην εφαρμογή των συμβάσεων 

και στην προστασία του κέρδους της παραγωγικής τους προσπάθειας τότε, τα κίνη-

τρά τους να συμμετάσχουν σε παραγωγική δραστηριότητα ελαττώνονται. Ενδεχο-

μένως το συγκεκριμένο πεδίο είναι και το σπουδαιότερο για την αποτελεσματική 

κατανομή των πόρων. 

Πίνακας 2. Οι πυλώνες του 2ου κύριου πεδίου του δείκτη EFW 

2. Νομικό Σύστημα και Δικαιώματα Ιδιοκτησίας 

Α. Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης ΣΤ. Η επιβολή της νομοθεσίας στις συμβά-
σεις 

Β. Αμεροληψία των δικαστηρίων Ζ. Το ρυθμιστικό κόστος για την πώληση 
της ακίνητης περιουσίας 

Γ. Προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτη-
σίας Η. Η Αξιοπιστία της αστυνομίας 

Δ. Στρατιωτική παρέμβαση στο κράτος 
δικαίου και την πολιτική Θ. Επιχειρηματικό κόστος του εγκλήματος 

Ε. Ακεραιότητα του νομικού συστήματος  

 

Οι χώρες με μείζονα υστέρηση σε αυτό το πεδίο είναι εξαιρετικά απίθανο να 

ευημερήσουν, ανεξαρτήτως των πολιτικών τους στα υπόλοιπα τέσσερα κύρια πε-

δία. 
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Το Ισχυρό Χρήμα 

Το χρήμα λιπαίνει τα γρανάζια των συναλλαγών. Η έλλειψη του ισχυρού χρή-

ματος υπονομεύει τα κέρδη από το εμπόριο. Όπως έγραφε ο Milton Friedman, ο 

πληθωρισμός είναι ένα νομισματικό φαινόμενο, που προκαλείται όταν πάρα πολλά 

χρήματα κυνηγούν πολύ λίγα αγαθά. Τα υψηλά ποσοστά της νομισματικής επέκτα-

σης κατά κανόνα οδηγούν στον πληθωρισμό. Ομοίως, όταν το ποσοστό του πλη-

θωρισμού αυξάνει, τείνει επίσης να γίνεται και πιο ασταθές. Οι υψηλές και ασταθείς 

τιμές του πληθωρισμού στρεβλώνουν τις σχετικές τιμές, αλλοιώνουν τους βασικούς 

όρους των μακροχρόνιων συμβάσεων, και καθιστούν σχεδόν αδύνατο για τους ι-

διώτες και τις επιχειρήσεις τον μελλοντικό τους σχεδιασμό. Το ισχυρό χρήμα είναι 

απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και, ως εκ τούτου, την 

οικονομική ελευθερία. Ο πληθωρισμός απομειώνει την αξία των ακινήτων που 

πραγματοποιήθηκαν με νομισματικά εργαλεία. Όταν οι κυβερνήσεις χρηματοδοτούν 

τις δαπάνες τους με τη δημιουργία χρήματος, στην πραγματικότητα απαλλοτριώ-

νουν την περιουσία των πολιτών τους και τους αποστερούν την οικονομική τους 

ελευθερία. 

Το σημαντικό πράγμα είναι ότι τα άτομα που έχουν πρόσβαση στο ισχυρό 

χρήμα: ποιος το παρέχει δεν έχει και μεγάλη σημασία. Έτσι, εκτός από τα δεδομένα 

του πληθωρισμού μιας χώρας και τη νομισματική πολιτική της κυβέρνησής της, είναι 

σημαντικό να εξετάσουμε πόσο δύσκολο είναι η χρησιμοποίηση εναλλακτικών και 

πιο αξιόπιστων νομισμάτων. Αν οι τραπεζίτες μπορούν να προσφέρουν λογαρια-

σμούς ταμιευτηρίου και όψεως σε άλλα νομίσματα ή εάν οι πολίτες μπορούν να 

ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, τότε η πρόσβαση στο ισχυρό 

χρήμα αυξάνεται και οικονομική ελευθερία θωρακίζεται. 

Υπάρχουν τέσσερις πυλώνες του δείκτη EFW στο 3ο κύριο πεδίο (Πίνακας 

3). Στο σύνολό τους είναι αντικειμενικοί και σχετικά εύκολο να υπολογιστούν ενώ 

περιλαμβάνονται και σε προηγούμενες εκδόσεις του δείκτη. Οι τρεις πρώτοι έχουν 

σχεδιαστεί για τη μέτρηση της συνέπειας της νομισματικής πολιτικής (ή φορέων) με 

την μακροπρόθεσμη σταθερότητα των τιμών. Ο πυλώνας 3Δ έχει σχεδιαστεί προ-

κειμένου να μετρηθεί η ευκολία με την οποία άλλα νομίσματα μπορούν να χρησιμο-

ποιηθούν μέσω εγχώριων και ξένων τραπεζικών λογαριασμών. Μια χώρα για να 

λάβει υψηλό βαθμολογία σε αυτόν τον τομέα, πρέπει να ακολουθήσει πολιτικές και 
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να υιοθετήσει θεσμούς που οδηγούν σε χαμηλά (και σταθερά) ποσοστά πληθωρι-

σμού και να αποφεύγει τις κανονιστικές ρυθμίσεις που περιορίζουν τη δυνατότητα 

χρήσης εναλλακτικών νομισμάτων. 

Πίνακας 3. Οι πυλώνες του 3ου κύριου πεδίου του δείκτη EFW 

3. Ισχυρό Χρήμα 

Α. Προσφορά χρήματος Γ. Πληθωρισμός: πιο πρόσφατο έτος 

Β. Τυπική απόκλιση του πληθωρισμού Δ. Ελευθερία κατοχής τραπεζικών λογαρια-
σμών σε ξένο νόμισμα 

 

Η Ελευθερία στο Διεθνές Εμπόριο 

Στο σύγχρονο κόσμο, της υψηλής τεχνολογίας και του χαμηλού κόστος στις  

επικοινωνίες και τις μεταφορές, η ελευθερία των συναλλαγών πέρα από τα εθνικά 

σύνορα είναι ένα βασικό συστατικό της οικονομικής ελευθερίας. Πλέον σήμερα, 

πολλά αγαθά και υπηρεσίες είτε παράγονται ή απαιτούν πόρους που παρέχονται 

από το εξωτερικό. Οι εθελοντικές συναλλαγές είναι δραστηριότητες θετικού αθροί-

σματος: οι δύο εμπορικοί εταίροι έχουν κέρδος και η επιδίωξη του κέρδους παρέχει 

το κίνητρο για την συναλλαγή. Έτσι, η ελευθερία του διεθνούς εμπορίου συνεισφέρει 

ουσιωδώς στη βελτίωση του σύγχρονου επιπέδου διαβίωσης. 

Σχεδόν όλες οι χώρες, με την προτροπή του προστατευτισμού από ομάδες 

ειδικών συμφερόντων, υιοθετούν εμπορικούς περιορισμούς διαφόρων τύπων. Οι 

δασμοί και οι ποσοστώσεις είναι προφανή παραδείγματα φραγμών που περιορί-

ζουν το διεθνές εμπόριο. Αφενός μειώνουν τη μετατρεψιμότητα των νομισμάτων, 

αφετέρου οι έλεγχοι επί της συναλλαγματικής ισοτιμίας εμποδίζουν το διεθνές εμπό-

ριο. Ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μειώνεται εξίσου, όταν αν η διέλευση των 

εμπορευμάτων από τα τελωνεία είναι δαπανηρή και χρονοβόρα. Μερικές φορές αυ-

τές οι καθυστερήσεις είναι το αποτέλεσμα της διοικητικής αναποτελεσματικότητας, 

ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις αντανακλούν σε ενέργειες διεφθαρμένων υπαλ-

λήλων που επιδιώκουν τη δωροδοκία. Σε αμφότερες των περιπτώσεων, η οικονο-

μική ελευθερία μειώνεται. 
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Οι πυλώνες αυτού του πεδίου είναι σχεδιασμένοι να μετρούν μια μεγάλη ποι-

κιλία από τους περιορισμούς που επηρεάζουν τις διεθνείς συναλλαγές: δασμοί, πο-

σοστώσεις, κρυφοί διοικητικοί περιορισμοί και έλεγχοι στις συναλλαγματικές ισοτι-

μίες και την κυκλοφορία του κεφαλαίου (Πίνακας 4). Η υψηλή βαθμολογία μιας χώρα 

σε αυτό τον τομέα, απαιτεί χαμηλούς δασμούς, ευκολία εκτελωνισμών, αποτελεσμα-

τική διοίκηση των τελωνείων, ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα, και λίγοι έλεγχοι στη 

διακίνηση του φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Πίνακας 4. Οι πυλώνες του 4ου κύριου πεδίου του δείκτη EFW 

4. Ελευθερία στο διεθνές εμπόριο 

Α. Δασμοί Γ. Μαύρη αγορά συναλλαγματικών ισοτι-
μιών 

(i) Έσοδα από τους φόρους στο εμπόριο 
(% ανά τομέα εμπορίου)  

(ii) Μέσος δασμολογικός συντελεστής  

(iii) Τυπική απόκλιση δασμολογικών συ-
ντελεστών 

Δ. Έλεγχοι στη διακίνηση κεφαλαίων και 
προσώπων 

Β. Κανονιστικοί φραγμοί στο εμπόριο (i) Η ξένη ιδιοκτησία / επενδυτικοί περιορι-
σμοί 

(i) Μη δασμολογικοί φραγμοί στο εμπό-
ριο (ii) Έλεγχοι κεφαλαίων 

(ii) Κόστος συμμόρφωσης στις εισαγωγές 
- εξαγωγές (iii) Ταξιδιωτική ελευθερία των αλλοδαπών 

 

Οι Κανονισμοί 

Όταν οι κανονισμοί απαγορεύουν την είσοδο στις αγορές και παρεμποδίζουν 

την ελεύθερη συμμετοχή στις εθελοντικές συναλλαγές, τότε μειώνουν την οικονομική 

ελευθερία. Το πέμπτο πεδίο του δείκτη επικεντρώνεται στους ρυθμιστικούς φραγ-

μούς που περιορίζουν την ελευθερία των συναλλαγών στις αγορές πίστεως, εργα-

σίας και προϊόντων (Πίνακας 5). Ο πρώτος πυλώνας (5Α) αντικατοπτρίζει τις συν-

θήκες στην εγχώρια πιστωτική αγορά. Ο υποπυλώνας (5Α1) αναφέρεται στο βαθμό 

τον οποίο ο τραπεζικός κλάδος ανήκει στο ιδιωτικό τομέα. Οι δύο τελευταίοι υποπυ-

λώνες δείχνουν το βαθμό στον οποίο η πίστη κατευθύνεται τον ιδιωτικό τομέα και 

το κατά πόσον οι έλεγχοι στα επιτόκια παρεμποδίζουν την πιστωτική αγορά. Οι χώ-

ρες που χρησιμοποιούν το ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα για την κατανομή της πίστης 
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προς τους ιδιώτες και απέχουν από τον έλεγχο των επιτοκίων λαμβάνουν τις υψη-

λότερες βαθμολογίες. 

Πολλές μορφές των ρυθμίσεων στην αγοράς εργασίας παραβιάζουν την οι-

κονομική ελευθερία των εργαζομένων και των εργοδοτών. Μεταξύ των πιο εμφανών 

είναι ο ελάχιστος κατώτατος μισθός, οι κανονισμοί απολύσεων, οι κεντρικές μισθο-

λογικές ρυθμίσεις, η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων σε μη συμμετέχοντα 

μέρη, και η στρατολογία. Ο πυλώνας της αγοράς εργασίας (5Β) έχει σχεδιαστεί για 

την μέτρηση του επιπέδου στο οποίο βρίσκονται αυτά τα συστήματα περιορισμών 

σε σχέση με την οικονομική ελευθερία. Μια χώρα για να λάβει υψηλή βαθμολογία 

στον πυλώνα της αξιολόγησης των ρυθμίσεων στην αγοράς εργασίας, θα πρέπει να 

επιτρέψει στις δυνάμεις της αγοράς να καθορίζουν τους μισθούς και να δημιουργούν 

τις προϋποθέσεις πρόσληψης και απόλυσης, καθώς και να αποφεύγει τον θεσμό 

της υποχρεωτικής στράτευσης. 

Πίνακας 5. Οι πυλώνες του 5ου κύριου πεδίου του δείκτη EFW 

5. Κανονισμοί 

Α. Κανονισμοί πιστωτικής αγορά (v) Υποχρεωτική αποζημίωση απόλυσης 

(i) Κυριότητα των τραπεζών (vi) Στρατολογία 

(ii) Πίστη στον ιδιωτικό τομέα Γ. Κανονισμοί που διέπουν τις επιχειρή-
σεις 

(iii) Έλεγχοι επιτοκίων (αρνητικά πραγ-
ματικά επιτόκια) (i) Διοικητικές απαιτήσεις 

B. Κανονισμοί στην αγορά εργασίας (ii) Κόστος γραφειοκρατίας 

(i) Κανονισμοί προσλήψεων και κατώτα-
του μισθού (iii) Έναρξη νέας επιχείρησης 

(ii) Κανονισμοί προσλήψεων και απολύ-
σεων   

(iv) Πρόσθετες πληρωμές / δωροδοκία / ευ-
νοιοκρατία 

(iii) Κεντρικές συλλογικές διαπραγματεύ-
σεις (v) Περιορισμοί αδειοδότησης 

(iv) Χρόνος εργασίας (vi) Κόστος φορολογικής συμμόρφωσης 

 

Όπως οι ρυθμίσεις στην πιστωτική αγορά και την αγορά εργασίας, έτσι και οι 

κανονισμοί στην επιχειρηματική δραστηριότητα (πυλώνας 5Γ) αναστέλλουν την οι-

κονομική ελευθερία. Οι υποπυλώνες του 5Γ έχουν σχεδιαστεί για να προσδιορίζουν 

την έκταση στην οποία οι κανονισμοί και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες περιορίζουν 
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την είσοδο και την μείωση του ανταγωνισμού. Οι χώρες προκειμένου να παρουσιά-

ζουν υψηλές επιδόσεις σε αυτήν τη συνιστώσα του δείκτη, πρέπει να επιτρέπουν 

στις αγορές να καθορίζουν τις τιμές και να απέχουν από τις όποιες ρυθμιστικές δρα-

στηριότητες που καθυστερούν την έναρξη των επιχειρήσεων και αυξάνουν το κό-

στους παραγωγής των προϊόντων. Επίσης, θα πρέπει να απέχουν από το να κά-

νουν χρήση της ισχύος τους προκειμένου για να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση και 

να ευνοήσουν ορισμένες επιχειρήσεις εις βάρος των υπολοίπων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Β»: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Η ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

Η Ρωσία ή επίσημα γνωστή ως Ρωσική Ομοσπονδία είναι μια χώρα που βρί-

σκεται στη βόρεια Ευρασία. Πολίτευμά της είναι η Ομοσπονδιακή Προεδρική Δημο-

κρατία και αποτελείται από 85 ομοσπονδιακά κρατίδια. Η Ρωσική Ομοσπονδία δη-

μιουργήθηκε το 1991 και προήλθε από την αποδόμηση της Ε.Σ.Σ.Δ.. Έκτοτε, το 

πολίτευμά της είναι Προεδρική Δημοκρατία κατά το πρότυπο του δυτικού φιλελεύ-

θερου μοντέλου. 

Μετά την νίκη της επί της Γερμανίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ως μέρος 

μιας συμμαχίας με τις ΗΠΑ (1939-1945), η ΕΣΣΔ επέκτεινε τα εδάφη και την επιρροή 

της στην Ανατολική Ευρώπη και αναδείχθηκε ως μια παγκόσμια δύναμη. Η ΕΣΣΔ 

ήταν ο κύριος αντίπαλος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου (1947-

1991). Η σοβιετική οικονομία και  η κοινωνία της παρέμεινε στάσιμη στις επόμενες 

δεκαετίες ακολουθώντας τον κανόνα του Στάλιν, μέχρις ότου ο Γενικός Γραμματέας 

Μιχαήλ Γκορμπατσόφ (1985-1991) εισήγαγε την  «γκλάσνοστ» (διαφάνεια) και την 

«περεστρόικα» (ανασυγκρότηση ) σε μια προσπάθεια να εκσυγχρονίσει τον κομ-

μουνισμό, ωστόσο οι πρωτοβουλίες του ακούσια  απελευθέρωσαν δυνάμεις οι ο-

ποίες κατακερμάτισαν την ΕΣΣΔ από τον Δεκέμβριο του 1991 στη Ρωσία και άλλες 

14 ανεξάρτητες δημοκρατίες (CIA 2016). 

Μετά την οικονομική και πολιτική αναταραχή κατά τη διάρκεια της θητείας του 

προέδρου Μπόρις Γιέλτσιν (1991-1999), η Ρωσία μετατοπίστηκε προς ένα συγκε-

ντρωτικό απολυταρχικό κράτος υπό την ηγεσία του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν 

(2000-2008 και 2012-σήμερα) στο οποίο το καθεστώς επιδιώκει να νομιμοποιήσει 

την κυριαρχία του μέσω ελεγχόμενων εκλογών, του λαϊκισμού, μιας εξωτερικής πο-

λιτικής επικεντρωμένη στην ενίσχυση της γεωπολιτικής επιρροής της χώρας, καθώς 

και την οικονομική ανάπτυξη που βασίζεται στα εμπορεύματα. Η Ρωσία βρίσκεται 

αντιμέτωπη με το υποτονικό επαναστατικό κίνημα στην Τσετσενία και με ορισμένες 

άλλες γειτνιάζουσες περιοχές, παρόλο που η βία εξακολουθεί να κάνει την εμφάνισή 

της σε όλο τον Βόρειο Καύκασο. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Η Ρωσία έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές μετά την κατάρρευση της Σοβιετι-

κής Ένωσης, στην πορεία της κατά την  μετάβασή  από μια κεντρικά σχεδιαζόμενη 

οικονομία προς μια οικονομία που το σύστημα της βασίζεται στην αγορά. Παρόλο 

αυτά, τόσο η οικονομική ανάπτυξη της χώρας όσο και οι μεταρρυθμίσεις βρίσκονται 

σε στασιμότητα τα τελευταία χρόνια, και η Ρωσία παραμένει  κυρίως μια κρατικιστική 

οικονομία με υψηλή συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια των αξιωματούχων. Οι 

οικονομικές μεταρρυθμίσεις στη δεκαετία του 1990 επέτυχαν την ιδιωτικοποίηση του 

μεγαλύτερου  μέρους της βιομηχανίας, με αξιοσημείωτες εξαιρέσεις όμως στους το-

μείς της ενέργειας, των μεταφορών, των τραπεζών καθώς και τους τομείς που σχε-

τίζονται με την άμυνα. Η προστασία των δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας εξακολουθεί 

να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, και το κράτος συνεχίζει να παρεμβαίνει στην ελεύ-

θερη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα. Ορισμένοι στοιχεία που περιγράφουν το γενι-

κότερο πλαίσιο της χώρας φαίνονται στον Πίνακα 6. 

Πίνακας 6. Επιλεγμένοι δείκτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

ΔΕΙΚΤΗΣ  ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
2015 

Πληθυσμός (εκατομμύρια) 144.1 
ΑΕΠ (US$ δις) 1326 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (US$) 9057 
Ποσοστό φτώχειας ($2.5/ημέρα 2005PPP terms) 8.2 

Ποσοστό φτώχειας ($5/day 2005PPP terms) 0.8 
Συντελεστής Gini  41.6 

Δείκτης ισότητας (πρωτοβάθμια εκπαίδευση) 1.006 
Προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση (έτη) 70.4 

 
Πηγή: World Bank8 

Η Ρωσία είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς πετρελαίου και φυσι-

κού αερίου παγκοσμίως, και είναι επίσης ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς 

μετάλλων όπως ο χάλυβας και το αλουμίνιο. Η εξάρτηση της Ρωσίας από τις εξα-

γωγές εμπορευμάτων την καθιστούν ευάλωτη σε κύκλους ακραίων διακυμάνσεων 

                                            
8 “Russian Federation, Country Context”. The World Bank. 06 Οκτ 2016 διαθέσιμο στην 

http://www.worldbank.org/en/country/russia/overview 

http://www.worldbank.org/en/country/russia/overview
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(εξάρσεων-υφέσεων) που ακολουθούν οι διεθνείς τιμές. Η οικονομία, η οποία είχε 

κατά μέσο όρο 7% ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του 1998-2008, καθώς οι τιμές του 

πετρελαίου αυξάνονταν ραγδαία, παρουσιάζει πλέον μείωση του ρυθμού ανάπτυ-

ξης από τότε, λόγω της κόπωσης του μοντέλου ανάπτυξης της Ρωσίας που βασίζε-

ται, όπως αναφέρθηκε, στα εμπορεύματα. 

Ένας συνδυασμός της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, των διεθνών κυ-

ρώσεις και των δομικών περιορισμών βύθισε τη Ρωσία σε μια βαθιά ύφεση το 2015, 

με το ΑΕΠ να μειώνεται κατά περίπου 4%. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι αναμέ-

νουν αυτή η ύφεση θα συνεχιστεί μέχρι το 2016. Η κυβερνητική υποστήριξη για την 

υποκατάσταση των εισαγωγών αυξήθηκε πρόσφατα σε μια προσπάθεια να διαφο-

ροποιήσει την οικονομία από την εξορυκτική βιομηχανία. Παρά το γεγονός ότι το 

ρωσικό Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης προβλέπει μια μέτρια αύξηση της τά-

ξεως του 0.7% για το 2016 συνολικά, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας (CBR) είναι 

πιο απαισιόδοξη και αναμένει ότι η ανάκαμψη θα ξεκινήσει αργότερα εντός του έτους 

και μια μείωση της τάξης του 0.5% έως 1.0% για το σύνολο του έτους. Η Ρωσία 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη των τιμών των εμπορευμάτων παγκο-

σμίως και η CBR εκτιμά ότι εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν κάτω από $ 40 

το βαρέλι και μετά το 2016, το πλήγμα για την οικονομία της χωράς θα ήταν τέτοιο 

που θα μπορούσε να προκαλέσει μία μείωση στο ΑΕΠ της κατά 5%. 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Αντιμετωπίζοντας μια δύσκολη οικονομική προσαρμογή, η οικονομία της Ρω-

σίας βίωσε μια βαθιά ύφεση το 2015, και βρέθηκε στο πιο χαμηλό σημείο της κατά 

το δεύτερο τρίμηνο του 2015. Οι προσδοκίες ότι η οικονομία της Ρωσίας θα ανα-

κάμψει κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015 δεν επιβεβαιώθηκαν. Μέχρι το τέλος του 

έτους, η οικονομία της Ρωσίας είχε συρρικνωθεί για έξι συνεχόμενα τρίμηνα, με από 

έτος σε έτος αρνητική ανάπτυξη που μετριάστηκε ελαφρώς στο -4.1% κατά το τρίτο 

τρίμηνο και στο -3.7%το τέταρτο τρίμηνο9. 

Το δεύτερο απρόβλεπτο σοκ της τιμής του πετρελαίου που ήρθε τον Αύγου-

στο του 2015 άσκησε εκ νέου πιέσεις στο ρούβλι διατηρώντας τον πληθωρισμό σε 

                                            
9 Russian Federation: Recent Economic Developments. The World Bank. 06 Οκτ 2016. Δια-

θέσιμο στην  http://www.worldbank.org/en/country/russia/overview#3 

http://www.worldbank.org/en/country/russia/overview#3
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διψήφια νούμερα στο 15.6%. Η άνοδος του πληθωρισμού διαβρώνει τους πραγμα-

τικούς μισθούς, τις συντάξεις και τις λοιπές μεταβιβάσεις, συμβάλλοντας σε μία εκτι-

μώμενη κατά 7.9% πτώση στην κατανάλωση, την πρώτη συρρίκνωση μετά την πα-

γκόσμια οικονομική κρίση του 2008. 

Οι προσπάθειες των αρχών να συγκρατήσουν τις πληθωριστικές πιέσεις α-

ποτέλεσαν εμπόδιο για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, και η κεντρική τρά-

πεζα διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 11% από τον Αύγουστο του 2015. Εν 

τω μεταξύ, η παράταση των διεθνών κυρώσεων οδήγησε στον περιορισμό της πρό-

σβασης στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, τον περιορισμό στην εισροή 

κεφαλαίων, και την απόσυρση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Το υψηλό κόστος 

κεφαλαίου και η κατακόρυφη πτώση της καταναλωτικής ζήτησης παρείχαν ελάχιστα 

κίνητρα στις επιχειρήσεις για να επενδύσουν στην μεγέθυνση της παραγωγής με 

αποτέλεσμα οι ακαθάριστες επενδύσεις να συρρικνωθούν για τρίτη συνεχόμενη 

χρονιά το 2015 κατά 18,3%. 

Η προσήλωση της κεντρικής τράπεζας σε ένα ευέλικτο καθεστώς συναλλαγ-

ματικής ισοτιμιών ενίσχυσε την αναπροσαρμογή του νομίσματος και υποστήριξε την 

οικονομική μετάβαση. Το 2015, η μέση συναλλαγματική ισοτιμία του ρουβλίου υπο-

τιμήθηκε κατά 37,4% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, ενώ οι τιμές του πετρελαίου μειώ-

θηκαν 47%. Εν τω μεταξύ, μία υποτίμηση κατά 16,5% της πραγματικής συναλλαγ-

ματικής ισοτιμίας μείωσε τον όγκο των εισαγωγών στο 25.6%, διπλασιάζοντας σχε-

δόν το πλεόνασμα των τρεχουσών συναλλαγών έως 5% του ΑΕΠ. 

Την τρέχουσα περίοδο οι σχετικές τιμές ευνοούν τις ρωσικές επιχειρήσεις, και 

οι εξαγωγικές επιδόσεις βελτιώθηκαν σε ορισμένους τομείς των μη ενεργειακών ε-

μπορευμάτων, όπως ο άνθρακας, τα μέταλλα και τα χημικά προϊόντα. Με τη βοήθεια 

των ελεύθερων ισοτιμιών, η δημοσιονομική επίπτωση της προσαρμογής ήταν λιγό-

τερο επώδυνη από ότι στις άλλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες, ωστόσο η κυβέρνη-

σης της Ρωσίας χρειάστηκε να εφαρμόσει ένα σχέδιο δημοσιονομικής εξυγίανσης. 

Οι ομοσπονδιακή δαπάνες ελαττώθηκαν σε πραγματικούς όρους, αλλά αυτό 

δεν ήταν αρκετό να αντισταθμίσει τη μείωση εσόδων από το πετρέλαιο, με αποτέ-

λεσμα τη δημιουργία ελλείμματος της τάξης του 2.4%. Το έλλειμμα χρηματοδοτή-

θηκε από το αποθεματικό ταμείο, το οποίο μειώθηκε με τη σειρά του κατά το ήμισυ 
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μέχρι το τέλος του 2015, στα 46.0 δισ $ ΗΠΑ. Ένα σχέδιο κατά της κρίσης 2,4 δις 

ρουβλίων συνέβαλε στην άμβλυνση ορισμένων επιπτώσεων της εξυγίανσης - π.χ. 

μέσω της πλήρους τιμαριθμικής προσαρμογής των συντάξεων- και υποστήριξε τη 

σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα μέσω της ανακεφαλαιοποίησης των 

τραπεζών. 

Η αύξηση των ονομαστικών μισθών δεν μπόρεσε να αντισταθμίσει το υψηλό 

πληθωρισμό και το ποσοστό φτώχειας (US $ 5 το 2005 PPP) αυξήθηκε από το 7.0% 

το 2014 στο 7.7% το 2015. Οι ανεπιθύμητες τάσεις του πληθωρισμού και του εισο-

δήματος, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία υψηλότερων ποσοστών φτώ-

χειας. Ο πληθωρισμός των τιμών των τροφίμων ήταν στο 19.1% το 2015 και μείωσε 

δυσανάλογα την αγοραστική δύναμη των φτωχότερων νοικοκυριών, όπου τα τρό-

φιμα αποτελούν πάνω από το 40% της συνολικής κατανάλωσης.  

Η αύξηση των ονομαστικών μισθών που δεν θα μπορούσε να αντισταθμίσει 

το υψηλό πληθωρισμό, οδήγησε στην μείωση των πραγματικών μισθών στο 9,5% 

το 2015. Φωτεινή εξαίρεση είναι η ανεργία η οποία αυξήθηκε ελάχιστα στο 5.6%, 

από το ιστορικό χαμηλό του 5.3% το 2014. 

Ωστόσο, η περιορισμένη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών των δη-

μοσίων υπαλλήλων, των συντάξεων και των μεταβιβάσεων επηρέασαν κυρίως τα 

φτωχά νοικοκυριά που βασίζονται στο δημόσιο τομέα κατά ένα σημαντικό μέρος 

των εισοδημάτων τους (κοντά στο 60% του εισοδήματος του φτωχότερου 20% του 

πληθυσμού προέρχεται από μισθούς, συντάξεις και λοιπές μεταβιβάσεις από τον 

δημόσιο τομέα). Η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος του κατώτερου 40% του 

πληθυσμού δεν συνέχισε να συγκλίνει με την αύξηση του μέσου εισοδήματος, με 

αποτέλεσμα την επιβράδυνση της προόδου για κοινή ευημερία. 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Οι συνθήκες που βύθισαν την οικονομία της Ρωσίας σε ύφεση είναι πιθανό 

να συνεχίσουν για καιρό ακόμα, και το βασικό σενάριο της Παγκόσμιας Τράπεζας 

προβλέπει μια ακόμη δύσκολη χρονιά, με μείωση του πραγματικού ΑΕΠ στο 1,9% 

το 2016 (WORLD BANK GROUP 2016). Η πρόβλεψη της τιμής του πετρελαίου βρί-

σκεται στα 37 US $ ανά βαρέλι το 2016, και το επόμενο έτος αναμένεται να ανακάμ-

ψει στη τιμή του 2015 των 50 US $ ανά βαρέλι. Οι τιμές των εμπορευμάτων θα 
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συνεχίσουν να κατέχουν δεσπόζουσα θέση στη μεσοπρόθεσμη προοπτική της Ρω-

σίας. Η ανάπτυξη προβλέπεται ότι θα επιστρέψει σε θετικό πρόσημο στο 1,1% το 

2017 λόγω βελτίωσης της δυναμικής των επενδύσεων, που εξαρτώνται από την 

άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τη μείωση του κόστους του χρήματος. 

Τα ποσοστά φτώχειας της Ρωσίας αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω το 

2016, καθώς η οικονομία συνεχίζει να συρρικνώνεται και η ανεργία να αυξάνεται. Εν 

τω μεταξύ, η δημοσιονομική εξυγίανση θα περιορίσει το περιθώριο της κυβέρνησης 

για αντικυκλικές πολιτικές και αύξηση των δαπανών για την καταπολέμηση της φτώ-

χειας. Η φτώχεια αναμένεται να αυξηθεί από το 7.7% το 2015 στο 8.0 % το 2016. Η 

οικονομική ανάκαμψη που προβλέπεται στο 2017 και η ισχυρότερη στόχευση των 

κοινωνικών παροχών αναμένεται να οδηγήσουν σε μια μείωση του ποσοστού φτώ-

χειας στο 7.7% το 2017. 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

Το επίκεντρο της οικονομικής προσαρμογής της Ρωσίας στρέφεται τώρα στις 

προκλήσεις που προέρχονται από τον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής και την 

αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ταυτόχρονα, οι διαθέσιμες πολιτικές 

της Ρωσία στη 2η φάση της προσαρμογής περιορίζονται υπό το βάρος της εξάντλη-

σης των δημοσιονομικών αποθεμάτων. Η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρ-

χίας θα απαιτήσει τολμηρές επιλογές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης 

του προϋπολογισμού του 2017, με τις αρχές προσπαθούν να καθορίσουν τη δομή 

και τις πολιτικές προτεραιότητες του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου. Η 

μαζική ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών σταθεροποίησε προσωρινά τον χρημα-

τοπιστωτικό τομέα, αλλά η διαχείριση των συστημικών αδυναμιών θα απαιτήσει συ-

νεχή επαγρύπνηση και ετοιμότητα για την εφαρμογή περαιτέρω μέτρων. Μακρο-

πρόθεσμα η ανάπτυξη της Ρωσίας θα εξαρτηθεί από την ισχύ των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων της (WORLD BANK GROUP 2016).  

Τα φτωχά νοικοκυριά βασίζονται πλέον ολοένα και περισσότερο στις δημο-

σιονομικές μεταβιβάσεις, τις συντάξεις και τους μισθούς του δημόσιο τομέα. Υπάρχει 

περιθώριο για επέκταση της στήριξης των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

μέσω της βελτιωμένης στόχευσης των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας δη-

λαδή, περιορίζοντας την κατανομή των δημόσιων πόρων προς τους μη φτωχούς με 
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μεγαλύτερη επίδραση τη μείωση της φτώχειας. Κατά τη διάρκεια του μεσοπρόθε-

σμου, η πρόκληση θα είναι η αποκατάσταση της αγοράς εργασίας ως η κινητήρια 

δύναμη για της μείωσης της φτώχειας και την αύξηση του εισοδήματος στο κατώ-

τερο 40% του πληθυσμού. 

Η Ρωσία αποτελεί μέλος διαφόρων οικονομικών ενώσεων ή σχηματισμών 

χωρών, όπως οι χώρες της Μαύρης Θάλασσας (BS-10), οι Οικονομίες Μετάβασης, 

η Κοινοπολιτεία των  Ανεξαρτήτων Κρατών (CIS-13), η Συνεργασία των Χωρών της 

Μαύρης Θάλασσας (BSEC) και οι ομάδες BRICS, G-7 και G-20, εκ των οποίων οι 

κυριότερες αναλύονται στις επόμενες ενότητες. 

ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (BS-10) 

Η Μαύρη Θάλασσα ή Εύξεινος Πόντος είναι θάλασσα της νοτιοανατολικής 

Ευρώπης. Ορίζεται από την Ευρώπη, τη Μικρά Ασία και τον Καύκασο και τελικά 

συνδέεται με τον Ατλαντικό ωκεανό μέσω της Μεσογείου και του Αιγαίου Πελάγους 

και διάφορων πορθμών. O Πορθμός του Βοσπόρου τη συνδέει με τη Θάλασσα του 

Μαρμαρά και ο Πορθμός των Δαρδανελίων με το Αιγαίο Πέλαγος της Μεσογείου. 

Τα νερά αυτά χωρίζουν την Ανατολική Ευρώπη από τη Δυτική Ασία. Η Μαύρη Θά-

λασσα συνδέεται επίσης με τη Θάλασσα του Αζόφ από τον Πορθμό του Κερτς10. 

Ο Εύξεινος Πόντος έχει έκταση 436.400 τ.χλμ. (χωρίς τη Θάλασσα του Αζόφ), 

μέγιστο βάθος 2.212 μέτρα και όγκο 547.000 κ.χλμ. (κυβικά χιλιόμετρα). Σχηματίζε-

ται σε μια ελλειπτική κατάπτωση, κατηφορική από ανατολάς προς δυσμάς, που βρί-

σκεται μεταξύ Βουλγαρίας, Γεωργίας, Ουκρανίας, Ρουμανίας, Ρωσίας και Τουρκίας 

(Εικόνα 2). Περιορίζεται από τα όρη του Πόντου στα νότια και τον Καύκασο στα 

ανατολικά και διευρύνεται βορειοδυτικά. Η μεγαλύτερη απόσταση ανατολικά - δυτικά 

είναι περίπου 1.175 χλμ. 

Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας αποτελείται από 10 χώρες (Πίνακας 7) με 

βάση όχι μόνο γεωγραφικά κριτήρια (δηλαδή χώρες που συνορεύουν άμεσα με τη 

Μαύρη Θάλασσα) αλλά και με βάση οικονομικά, ιστορικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά κριτήρια (Papapanagos 2015).  

                                            
10 Από τη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια της Βικιπαίδεια διαθέσιμο στην https://en.wikipe-

dia.org/wiki/Black_Sea 

https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Sea
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Sea
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Εικόνα 2. Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας  

 
 

Πίνακας 7. Οι χώρες της Μαύρης Θάλασσας (BS-10) 

Γεωγραφικά σύνορα Ιστορικά και οικονομικά σύνορα 

 Βουλγαρία  Ρωσία  Αρμενία  Μολδαβία 

 Γεωργία  Τουρκία  Αζερμπαϊτζάν  Ελλάδα 

 Ρουμανία  Ουκρανία   

 

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

Σύμφωνα με την κατάταξη του ΔΝΤ (IMF 2000) και της Παγκόσμιας Τράπεζας 

(The World Bank 2002) η Ρωσία περιλαμβάνεται μεταξύ των 31 οικονομιών που 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

47 

χαρακτηρίζονται ως οικονομίες μετάβασης. Ο όρος οικονομίες μετάβασης που συ-

νήθως καλύπτει τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης, μπορεί να συμπεριλάβει και ένα ευρύτερο πλαίσιο. Υπάρχουν 

χώρες εκτός της Ευρώπης, που προκύπτουν από μια κατευθυνόμενη οικονομία σο-

σιαλιστικού τύπου προς μια οικονομία που βασίζεται στην αγορά όπως για παρά-

δειγμα η Κίνα.  

Οικονομία μετάβασης είναι μία οικονομία η οποία αλλάζει από κεντρικά κα-

τευθυνόμενη οικονομία σε μια οικονομία της αγοράς με βάση τους νόμους της προ-

σφοράς και της ζήτησης. Οι υπό μετάβαση οικονομίες υφίστανται οικονομική φιλε-

λευθεροποίηση, όπου πλέον, οι δυνάμεις της αγοράς καθορίζουν τις τιμές και όχι 

μια κεντρική κυβέρνηση και οι φραγμοί στο εμπόριο αίρονται. Οι οικονομίες μετάβα-

σης διευκολύνουν την ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων και πόρων και τη δη-

μιουργία ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος το οποίο στηρίζει την μετακίνηση ερ-

γατικού δυναμικού και κεφαλαίου από τον κρατικό προς τον ιδιωτικό τομέα της οι-

κονομίας. 

Η διαδικασία μετάβασης έχει εφαρμοστεί, με διαφορετικούς τρόπους, στην 

Κίνα, στις πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης, σε πρώην κομμουνιστικές χώρες 

της Ευρώπης και σε πολλές χώρες του τρίτου κόσμου. Η διαδικασία μετάβασης χα-

ρακτηρίζεται από: 

• Την απελευθέρωση της οικονομικής δραστηριότητας και την αποτελε-

σματική ανακατανομή των πόρων. 

• Την ανάπτυξη όλων εκείνων των εργαλείων που χρησιμοποιεί μία οικο-

νομία της αγοράς, καθώς και αυστηρών δημοσιονομικών περιορισμών για μακροοι-

κονομική σταθερότητα και οικονομική αποτελεσματικότητα. 

• Την αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρήσεων και τη δημιουργία δια-

φανών κανόνων για την είσοδο τους στην αγορά. 

• Την ανάπτυξη ενός θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου που θα προστα-

τεύει την πνευματική ιδιοκτησία και το κράτος δικαίου. 
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Η ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ (CIS-13) 

Η CIS είναι ένας περιφερειακός διακυβερνητικός οργανισμός ανάμεσα σε 

πρώην σοβιετικές δημοκρατίες με σκοπό τη συνεργασία στην πολιτική, στην οικο-

νομία, στο περιβάλλον καθώς και σε άλλους τομείς που περιλαμβάνουν ανθρωπι-

στικά θέματα και θέματα πολιτισμού11. 

Η CIS μπορεί να συγκριθεί με μια πολύ χαλαρή ένωση κρατών (Πίνακας 8) 

και σε καμία περίπτωση με ένα ομοσπονδιακό κράτος, μια συνομοσπονδία ή ένα 

υπερεθνικό οργανισμό όπως η παλαιά Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Αν και η CIS έχει κά-

ποιες υπερεθνικές εξουσίες, επιδιώκεται να είναι κάτι περισσότερο από έναν συμ-

βολικό οργανισμό, να διαθέτει τυπικά εξουσίες συντονισμού στους τομείς του εμπο-

ρίου, της οικονομίας, της παραγωγής νομοθετικού έργου, και την ασφάλειας12. Επι-

πλέον, οκτώ κράτη μέλη της συμμετέχουν στην Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών της 

CIS (CISFTA13). 

Τον Αύγουστο  του 2009, η Γεωργία αποσύρθηκε από την CIS λόγω του πο-

λέμου με τη Ρωσία αναφορικά με το ζήτημα της Νότιας Οσετίας. Η Γεωργία και η 

Μολδαβία συμπεριλαμβάνονται στην CIS για γεωγραφικούς λόγους αλλά και για 

λόγους ομοιότητας στην διάρθρωση της οικονομίας. 

 

Πίνακας 8. Χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (CIS-13) 

 Αζερμπαϊτζάν  Κιργιζία  Μολδαβία  Ρωσία 

 Αρμενία  Λευκορωσία  Ουκρανία  Τατζικιστάν 

 Γεωργία  Μογγολία  Ουζμπεκιστάν  Τουρκμενιστάν 

 Καζακστάν    

 

                                            
11 https://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_Independent_States 
12 http://www.cis.minsk.by/ 
13 Τα μέλη που συμμετέχουν είναι οι Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Ουζμπεκιστάν, Μολδα-

βία, Αρμενία, Κιργιζία και Καζακστάν  

https://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_Independent_States
http://www.cis.minsk.by/
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ΟΙ ΧΩΡΕΣ BRICS 

Το BRIC είναι ένα ακρωνύμιο που, προέρχεται από τα αρχικά γράμματα των 

ονομάτων των χωρών (Brazil, Russia, India, China) οι οποίες θεωρούνται ότι βρί-

σκονται σε παρόμοιο στάδιο οικονομικής ανάπτυξης (Πίνακας 9). Το 2010, η Κίνα 

κάλεσε τη Νότια Αφρική να συμμετάσχει στην BRIC14, έστω και αν η Νότια Αφρική 

υστερεί αναπτυξιακά έναντι των άλλων μελών, και ως εκ τούτου η BRIC άλλαξε σε 

BRICS. Οι BRICS είναι ένας διεθνής πολιτικός οργανισμός των κορυφαίων αναδυ-

όμενων αγορών, και τα μέλη του διακρίνονται για τις μεγάλες, συχνά ταχέως ανα-

πτυσσόμενες οικονομίες τους με σημαντική επιρροή στις περιφερειακές υποθέσεις.  

 

Πίνακας 9. Οι Χώρες BRICS 

Χώρα Πληθυσμός 
Ον. ΑΕΠ 

δις. δολάρια 
(2016) 

PPP ΑΕΠ 
δις δολάρια 

(2016) 
 Βραζιλία 204,451,000 1,534.7  3,101.2  

 Ρωσία 146,300,000 1,132.7  3,684.6  

 Ινδία 1,327,670,000 2,288.7  8,642.7  

 Κίνα 1,381,454,000 11,383.0  20,853.3  

 Νότια Αφρική 55,831,000 266.2  735.0  
 

Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΟΚΤΩ (G-8) 

H G8 είναι η ομάδα των 8 πιο εκβιομηχανισμένων χωρών, οι οποίες πραγ-

ματοποιούν μια ετήσια συνάντηση, τη σύνοδος κορυφής των G8 (Πίνακας 10). Η 

ομάδα αρχικά σχηματίστηκε το 1975, γνωστή ως G6 αποτελούμενη από 6 χώρες: 

Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ. Ο Καναδάς 

εντάχθηκε στην ομάδα το 1976, ενώ η Ρωσία έγινε μέλος το 1997. 

                                            
14 "New era as South Africa joins BRICS". SouthAfrica.info  http://www.southaf-

rica.info/global/brics/brics-080411.htm#.WBIq5vp95PY 
 

http://www.southafrica.info/global/brics/brics-080411.htm#.WBIq5vp95PY
http://www.southafrica.info/global/brics/brics-080411.htm#.WBIq5vp95PY
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Το 2014 ωστόσο η Ρωσία διαφώνησε με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και 

την Γερμανία και αποχώρησε από την ομάδα δημιουργώντας έτσι τους G715. Η Κίνα 

το 2014 αρνήθηκε την συμμετοχή της στην ομάδα μετά από διαφωνία με τις ΗΠΑ 

και την Γερμανία αφού είχε καταδικάσει τις κυρώσεις ΗΠΑ και Ε.Ε. στη Ρωσία. Πρό-

σφατα, τόσο η Γαλλία όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο εξέφρασαν την άποψη ότι η 

ομάδα G8 πρέπει να επεκταθεί με τη συμμετοχή και των χωρών της ομάδας BRICS. 

 

Πίνακας 10. Η ομάδα των οκτώ (G-8) 

Χώρα Έκταση km2 Πληθυσμός 

 Γαλλία 632.760 64.178.000 

 Γερμανία 357.022 80.767.000 

 ΗΠΑ 9.522.950 319.360.000 

 Ηνωμένο Βασίλειο 242.900 64.105.700 

 Ιαπωνία 377.915 127.080.000 

 Ιταλία 301.318 60.783.711 

 Καναδάς 9.984.670 35.540.419 

 Ρωσία 17.075.200 144.192.450 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΚΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ (BSEC) 

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, το 1992, , ιδρύθηκε η Οικονο-

μική Συνεργασία Χωρών της Μαύρης Θάλασσας (BSEC) ως ένα πολλά υποσχό-

μενο μοντέλο πολυμερούς, πολιτικής και οικονομικής πρωτοβουλίας με στόχο να 

καλλιεργήσει την αλληλεπίδραση και την αρμονία μεταξύ των κρατών μελών της, να 

                                            
15 https://en.wikipedia.org/wiki/Group_of_Eight 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Group_of_Eight
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εξασφαλίσει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή, ενθαρρύ-

νοντας τη φιλία και τις καλές σχέσεις μεταξύ των χωρών της Μαύρης Θάλασσας16. 

Οι χώρες μέλη της BSEC φαίνονται στον Πίνακας 11. 

 

Πίνακας 11. Οικονομική Συνεργασία χωρών της Μαύρης Θάλασσας (BSEC) 

 Αλβανία  Βουλγαρία  Μολδαβία  Τουρκία 

 Αρμενία  Γεωργία  Ρουμανία  Ουκρανία 

 Αζερμπαϊτζάν  Ελλάδα  Ρωσία  Σερβία17 

 

 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΕ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Η μέτρηση του δείκτη οικονομικής ελευθερίας IEF για το 2016 καταδεικνύει 

ότι η παγκόσμια οικονομική ελευθερία έχει σημειώσει άνοδο για τέταρτη συνεχόμενη 

χρονιά. Ο παγκόσμιος μέσος όρος βαθμολογίας της οικονομικής ελευθερίας για 178 

οικονομίες σημείωσε συνολική μέση βελτίωση κατά 0.3 μονάδες από το προηγού-

μενο έτος (The Heritage Foundation 2016). 

Ο παγκόσμιος μέσος όρος της βαθμολογίας της οικονομικής ελευθερίας των 

60.7 μονάδων είναι ο υψηλότερές που έχει καταγραφεί στην 20ετή και πλέον ιστορία 

του δείκτη (Εικόνα 3). Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις πρόσφατες εσφαλμένες πο-

λιτικές επιλογές από πολλές χώρες στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής 

επιβράδυνσης, το σύστημα της ελεύθερης αγοράς συνεχίζει να ανθεί, και είναι πλέον 

αποδεκτό από την πλειονότητα των κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο, ως το σύστημα 

που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσει στη βελτίωση της ευ-

ημερία των λαών και την εξάλειψη της φτώχειας. 

                                            
16 http://www.bsec-organization.org/Pages/homepage.aspx 
17 Προσχώρησε ως Σερβία και Μαυροβούνιο τον Απρίλιο του 2004 και η συμμετοχή της Σερ-

βίας ως μέλους κληρονομήθηκε μετά τη διάλυση της χώρας διαλύθηκε το 2006. 

http://www.bsec-organization.org/Pages/homepage.aspx
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Εικόνα 3. Παγκόσμια Οικονομική Ελευθερία 

 
Πηγή: The Heritage Foundation 

 

Εικόνα 4. Κατανομή Οικονομιών με βάση το δείκτη IEF έτους 2016 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, The Heritage Foundation 
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Από τις 178 οικονομίες που κατατάσσονται από τον δείκτη για το έτος 2016, 

μόνο 5 εξ αυτών (Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Νέα Ζηλανδία, Ελβετία και Αυστραλία) 

κέρδισαν τον χαρακτηρισμό της «ελεύθερης οικονομίας» (free economy) με βαθμο-

λογίες πάνω από 80 (Εικόνα 4). Οι επόμενές 33 χώρες, με βαθμολογίες μεταξύ 70 

και 80, χαρακτηρίστηκαν ως «κυρίως ελεύθερες οικονομίες» (mostly free economy). 

Το μεγαλύτερο μέρος των χωρών (116 οικονομίες) συγκεντρώνουν βαθμο-

λογία για την οικονομική ελευθερία μεταξύ 50 και 70. Από αυτές, οι 54 οικονομίες 

θεωρούνται «μέτρια ελεύθερες» (moderately free economy) με σκορ 60-70, και 62 

θεωρούνται «κυρίως ανελεύθερες οικονομίες» (mostly unfree economy), με βαθμο-

λογίες 50-60. Είκοσι-τέσσερις χώρες έχουν «καταπιεσμένη οικονομία» (repressed 

economy) με βαθμολογίες κάτω από 50. 

 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗ 
ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

Για το έτος 2016 η βαθμολογία της Ρωσίας στην οικονομική ελευθερία (δεί-

κτης IEF) ήταν 50.6 σημειώνοντας πτώση κατά 1.5 μονάδες σε σχέση με το προη-

γούμενο έτος (The Heritage Foundation 2016). Με την παραπάνω βαθμολογία η 

χώρα κατατάσσεται στην κατηγορία κυρίως ανελεύθερη οικονομία (mostly unfree 

economy) για όγδοη συνεχόμενη χρονιά μετά την αξιολόγησή της το έτος 2008 ως 

καταπιεσμένη οικονομία (repressed economy). Σε γενικές γραμμές από την έναρξη 

λειτουργίας του δείκτη το 1995 η Ρωσία δεν έχει παρουσιάσει αξιόλογες επιδόσεις, 

εμφανίζοντας μια στασιμότητα κινούμενη γύρω από έναν μέσο όρο του 51.2 (Εικόνα 

5). Η συνολική πρόοδο που πέτυχε από το 2012 είναι αύξηση κατά 0.1 μονάδες 

επιβεβαιώνοντας τον παραπάνω ισχυρισμό. Την καλύτερη της επίδοση την πέτυχε 

το 1999 (54.5), ενώ η χειρότερη της επίδοση ήρθε μετά από τρία χρόνια το 2002 

βυθίζοντάς την βαθμολογία στο 48.7. 

Στην παγκόσμια κατάταξη η Ρωσία βρίσκεται στην 153η θέση έχοντας απω-

λέσει 10 θέσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας μια από τις μεγα-

λύτερες πτώσεις που παρατηρήθηκαν κατά το τρέχον έτος. Γενικά η πορεία της χώ-

ρας στην παγκόσμια κατάταξη έχει μια φθίνουσα πορεία από το έτος έναρξη του 

δείκτη ενώ η χώρα από το 1999 έχει χάσει συνολικά 48 θέσεις. 
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Εικόνα 5. Χρονοσειρά δείκτη οικονομικής ελευθερίας (IEF) της Ρωσίας 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, The Heritage Foundation 

Βέβαια, δε θα πρέπει να μας διαφύγει της παρατήρησης ότι αν και η χώρα 

διατηρεί τη βαθμολογία της ως «κυρίως ανελεύθερη οικονομία» η θέση της στην 

παγκόσμια κατάταξη συνεχώς υποβαθμίζεται (Εικόνα 6). Πράγματι αν και η σύ-

γκριση δεν είναι απολύτως ορθή λόγω της αύξησης των κρατών που συμμετέχουν 

στη μέτρηση του δείκτη, η Ρωσία ενώ ξεκίνησε το 1995 ως 75η στην παγκόσμια 

κατάταξη, σήμερα έχει κατακρημνιστεί στην 153η θέση, γεγονός που καταδεικνύει 

ότι δεν ακολουθεί την γενική τάση των υπολοίπων χωρών και την πρόοδο που συ-

ντελείται στον τομέα της οικονομικής ελευθερίας. 

Μία άλλη μέτρηση όμως, της οικονομικής ελευθερίας για τη Ρωσία έρχεται να 

οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα. Ο δείκτης EFW του Fraser Institute κατατάσσει 

τη χώρα στην 102η θέση μεταξύ 159 οικονομιών με βαθμολογία 6.66/10 (The Fraser 

Institute 2016). Το ενδιαφέρον στην μέτρηση αυτή δεν είναι η υψηλότερη βαθμολο-

γία και θέση που καταλαμβάνει σε σχέση με τον δείκτη IEF αλλά η πορεία της χώρας 

στο χρόνο. Η Ρωσία σύμφωνα με τις μετρήσεις του δείκτη EFW, όπως φαίνεται στην 

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016

ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

55 

Εικόνα 7 παρουσιάζει μια αύξουσα πορεία τόσο στο απόλυτο σκορ, όσο και στη 

θέση που καταλαμβάνει στον τομέα της οικονομικής ελευθερίας σε σχέση με τις υ-

πόλοιπες χώρες18. 

 

Εικόνα 6. Χρονοσειρά κατάταξης και βαθμολογίας δείκτη IEF για τη Ρωσία 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, The Heritage Foundation 

Αναφερόμενοι στον δείκτη EFW τα σχετικά χαμηλά επίπεδα οικονομικής ε-

λευθερίας σε οικονομίες μετάβασης, όπως αυτή της Ρωσίας οφείλονται στο γεγονός 

της ανάδυσης αρχικά της οικονομίας της από ένα γενικευμένο σύστημα κεντρικού 

σχεδιασμού, το οποίο λειτουργούσε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα οικονομικής ε-

λευθερίας. Η μετάβαση από τον οικονομικό σχεδιασμό στο το μοντέλο της αγοράς 

είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της οικονομικής ελευθερίας μεταξύ των ετών 1995 

και 2006 όπως φαίνεται Εικόνα 7. Στη συνέχεια, ο δείκτης EFW παρέμεινε σχεδόν 

αμετάβλητος, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η Ρωσία ενδεχομένως να έχει φτάσει στο 

σημείο ισορροπίας της (6.45 μονάδες) όσον αφορά την οικονομική ελευθερία. 

                                            
18 Το διάγραμμα προέρχεται από αλυσωτά (chain-linked) δεδομένα με έτος βάσης το 2000 

τα οποία παρέχουν μεγαλύτερη συνέπεια σε βάθος χρόνου. 
, 
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Εικόνα 7. Χρονοσειρά κατάταξης και βαθμολογίας δείκτη EFW για τη Ρωσία 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, Fraser Institute 

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η οικονομική ελευθερία για τις χώρες είναι 

καθοριστικός παράγοντας του επιπέδου διαβίωσης τους, της οικονομικής τους ανά-

πτυξης, καθώς και άλλων δείκτες της κοινωνικής και οικονομικής τους ευημερίας 

(Grubel 2015). 

Σε ορθά λειτουργούσες δημοκρατίες, η διαμάχη μεταξύ υποστηρικτών και α-

ντιπάλων των πολιτικών που μειώνουν την οικονομική ελευθερία οδηγεί σε πολιτική 

αντιπαράθεση και σε σημεία ισορροπίας στην οικονομική ελευθερία. Αυτό το σημείο 

ισορροπίας καθορίζεται από την ιστορία, τον πολιτισμό, και τους θεσμούς της κάθε 

χώρας. Επίσης επηρεάζεται από το βαθμό στον οποίο τα μέσα ενημέρωσης κρα-

τούν το κοινό ενήμερο για τις πολιτικές εξαγοράς ψήφων και του κόστος τους. Δε-

δομένου ότι αυτοί οι καθοριστικοί παράγοντες αλλάζουν συνήθως με αργούς ρυθ-

μούς, τα σημεία ισορροπίας της οικονομικής ελευθερίας τείνουν να αλλάζουν με τον 

ίδιο αργό ρυθμό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Γ»: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η προσέγγιση της οικονομικής ελευθερίας σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς και 

εντός της Ρωσική Ομοσπονδίας πραγματοποιήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο με 

τη βοήθεια κυρίως του δείκτη IEF του Heritage Foundation και δευτερευόντως με 

τον δείκτη EFW του Fraser Institute. Για τον σκοπό της ανάλυσης θα χρησιμοποιη-

θούν από το ίδιο κεφάλαιο οι οργανισμοί και οι περιοχές που παρουσιάστηκαν και 

στους οποίους εντάσσεται η Ρωσία. Οι περιοχές αυτές είναι η χώρες της Μαύρης 

Θάλασσας (BS-10), η Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών (CIS-13) και οι χώ-

ρες BRICS. Η Κίνα λαμβάνεται επίσης υπόψη λόγω του μεγέθους της οικονομίας 

και της γειτνίασής της με την Ρωσία. Επιπλέον, οι συγκρίσεις επεκτείνονται και με-

ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU-28) αλλά και των ΗΠΑ, αφού η τελευταίες θεω-

ρούνται ως «υπερδύναμη» και έχουν την μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως με ό-

ρους ΑΕΠ. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗ 
ΡΩΣΙΑ  

Σε ό,τι αφορά τη σύγκριση της οικονομικής ελευθερίας (δείκτης IEF) της Ρω-

σίας σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, αν και το έτος 1999 είχε πλησιάσει αρκετά 

τον παγκόσμιο μέσο απέχοντας μόνο 3.1 μονάδες, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει 

ανοδική πορεία και πλέον φαίνεται ότι υπολείπεται σταθερά την τελευταία 10ετία 

κατά 10 μονάδες με τάσεις διεύρυνσης μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα του 

τελευταίου έτους (Εικόνα 8) . 

Η στήριξη της Μόσχας σε Ρώσους αυτονομιστές στην Ουκρανία και η προ-

σάρτηση της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας στις αρχές του 2014 οδήγησε 

σε εκροές κεφαλαίων και στοχευμένες κυρώσεις από την πλευρά των ΗΠΑ και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ρωσική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές πετρελαίου 

και φυσικού αέριο. Η χαμηλή τιμή του πετρελαίου, η οικονομική επιβάρυνση λόγω 

της προσάρτησης της Κριμαίας, και η επιθυμία να επανεξοπλιστούν η ρωσικές ένο-

πλες δυνάμεις ασκούν τεράστιες πιέσεις στα δημόσια οικονομικά της χώρας. Η οι-

κονομία της βρίσκεται σε ύφεση, και η συρρίκνωση συνεχίστηκε το 2015. Η Ρωσία 
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τον Αύγουστο του 2012 έγινε μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, όμως 

η προσπάθειά της να ενταχθεί στον ΟΟΣΑ αναβλήθηκε ως αποτέλεσμα των πρό-

σφατων ενεργειών της ενάντια στην Ουκρανία (The Heritage Foundation 2016). 

Εικόνα 8. Χρονοσειρά δείκτη IEF περιοχών/κρατών σε σχέση με τη Ρωσία 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, The Heritage Foundation 

Η προοπτική της Ρωσίας για μακροπρόθεσμη, διαφοροποιημένη και βιώσιμη 

οικονομική ανάπτυξη παραμένει δυσοίωνη. Η λειτουργία του νομικού πλαισίου είναι 

αναποτελεσματική, και η κυβέρνηση συνεχίζει να παρεμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα 

μέσω των πολυάριθμων κρατικών επιχειρήσεων. Η διαφθορά είναι διάχυτη στην 

οικονομία και εξακολουθεί να υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. 

Η πρόοδος στον τομέα των μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στην αγορά υ-

πήρξε άνιση και συχνά αντιστρέφονταν από εκείνες που είχαν ως συμφέρον τη δια-

τήρηση του status quo. Η αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων αποτελεί σημαντικό 
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κίνδυνο για τη συνολική μακροοικονομική σταθερότητα. Τα μεγάλα κρατικά ιδρύ-

ματα έχουν αυξήσει την κυριαρχία τους στον χρηματοπιστωτικό τομέα σε βάρος των 

ιδιωτικών εγχώριων και ξένων τραπεζών. 

Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ εξακολουθούν να χάνουν από το 2009 σε οικο-

νομική ελευθερία. Μετά από μία συνεχή πτώση 7 ετών σήμερα παραμένουν στην 

πρώτη θέση μεταξύ των εξεταζόμενων περιοχών με 75.4 μονάδες. Η διαχρονική 

ζωντανή επιχειρηματική ανάπτυξη της βρίσκει σημαντικά εμπόδια από την παρεμ-

βατική, δαπανηρή, και συχνά αναποτελεσματική πολιτική των κυβερνήσεων σε το-

μείς που περιλαμβάνουν από την υγειονομική περίθαλψη μέχρι την ενέργεια και την 

εκπαίδευση. Η ευνοιοκρατία της κυβέρνησης προς τα εδραιωμένα συμφέροντα έχει 

βλάψει την καινοτομία και συνέβαλε σε μια χλιαρή ανάκαμψη και αύξηση του εισο-

δήματος (The Heritage Foundation 2016). 

Τον χαρακτηρισμό της «κυρίως ελεύθερης οικονομίας» μαζί με τις ΗΠΑ διεκ-

δικούν και οι χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δείκτης οικονομικής ελευθερίας για 

της χώρες της EU-28 από την έναρξη λειτουργία του δείκτη βρίσκεται σε μια ανοδική 

τροχιά και φέτος έχει πετύχει την 2η καλύτερη του επίδοση με σκορ τις 69.0 μονάδες. 

Η Ευρώπη εξακολουθεί να ταλανίζεται από μια πληθώρα πολιτικών φραγμών προς 

την δυναμική οικονομική διεύρυνση, όπως οι υπερβολικά προστατευτικοί και δαπα-

νηροί κανονισμοί στην εργασία, οι υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις, οι διάφορες 

επιδοτήσεις που προκαλούν στρεβλώσεις στην αγορά, καθώς και τα συνεχιζόμενα 

προβλήματα στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών που προκύπτουν λόγω της 

διεύρυνσης του δημόσιου τομέα. 

Σε ορισμένες χώρες, οι παρατεταμένες θεσμικές αδυναμίες καθιστούν δύ-

σκολη την ενίσχυση στο σεβασμό του κράτους δικαίου. Τα υψηλά επίπεδα διαφθο-

ράς, που επιδεινώνονται από το σχετικά αναποτελεσματικό δικαστικό σύστημα, α-

ποδυναμώνουν τις προοπτικές της EU-28 για δυναμική μακροπρόθεσμη οικονομική 

ανάπτυξη. 

Οι χώρες BS-10 την τελευταία δεκαετία κινούνται σχεδόν στο ίδιο σκορ με τον 

παγκόσμιο μέσο όρο (Εικόνα 9). Για φέτος η βαθμολογία τους βρίσκεται στις 60.1 

μονάδες όπου αν εξαιρέσουμε μια μικρή πτώση που παρατηρήθηκε από το 2014 
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είναι η περιοχή που μαζί με την CIS-13 έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο από 

την έναρξη λειτουργίας του δείκτη. 

Την μεγαλύτερη βαθμολογία στην περιοχή έχει η Γεωργία με 72.6 μονάδες 

όπου οι προσπάθειες της για την εξάλειψη της διαφθοράς και την αποκατάσταση 

της δημοσιονομικής ευρωστίας με την αναζωογόνηση της δέσμευσης για περιορι-

σμένη διακυβέρνηση έχουν καρποφορήσει. Επιπλέον τα δύο χρόνια της δημοσιο-

νομικής εξυγίανσης έχουν διατηρήσει τις δημόσιες δαπάνες υπό έλεγχο και έχουν 

διασφαλίσει την μακροοικονομική σταθερότητα. 

Εικόνα 9. Χρονοσειρά δείκτη IEF περιοχών/κρατών σε σχέση με τη Ρωσία 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, The Heritage Foundation 

Η χώρα με τη μικρότερη βαθμολογία είναι η Ουκρανία που φέτος έλαβε μόνο 

46.8 μονάδες. Ο σεβασμός στο κράτους δικαίου δεν έχει ακόμα εδραιωθεί, και η 

έλλειψη της ελευθερίας επενδύσεων βλάπτει την παραγωγικότητα, συμπεριλαμβα-

νομένου και του εξαιρετικά σημαντικού για τη χώρα γεωργικού τομέα. Η ουκρανική 
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αγορά εργασίας υποφέρει από παρωχημένους κανονισμούς, ενώ η επικράτηση των 

κρατικών επιχειρήσεων παρεμποδίζει την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. 

Οι χώρες CIS-13 ακολουθούν την παγκόσμια τάση της οικονομικής ελευθε-

ρίας, ωστόσο υπολείπονται σημαντικά στη βαθμολογία. Για φέτος το σκορ που επι-

τευχθεί ανήλθε στις 55.8 μονάδες. Από το έτος λειτουργίας του δείκτη έχουν σημειώ-

σει σημαντική πρόοδο βελτιώνοντας συνολικά τη βαθμολογία τους 13.4 μονάδες 

κατά μέσο όρο. 

Η Γεωργία και σε αυτήν την περιοχή έχει την υψηλότερη βαθμολογία ενώ η 

χώρα με το μικρότερο σκορ είναι το Τουρκμενιστάν με 41.9 μονάδες όπου η ελευ-

θερία στον τομέα των επενδύσεων είναι σχεδόν ανύπαρκτη, καθώς οι έξι κρατικές 

τράπεζες κατέχουν πάνω από τα δύο τρίτα του συνόλου περιουσιακών στοιχείων 

και τον έλεγχο της κατανομής των πιστώσεων. Ο δημόσιος τομέας κυριαρχεί την 

αγορές εργασίας, και το αδιαφανές κανονιστικό σύστημα αποκλείει ουσιαστικά την 

επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα (The Heritage Foundation 2016). 

Ακόμη πιο χαμηλά στην βαθμολογία βρίσκονται τα λεγόμενα κράτη BRICS. 

Η πρόοδος μεταξύ αυτών (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική) στον το-

μέα της οικονομικής ελευθερίας βρίσκεται σε στασιμότητα με ένα ετήσιο μέσο όρο 

της τάξεως του 55.4. Εκτός από την Ινδία, η οποία βελτιώθηκε κατά 1.6 μονάδες οι 

βαθμολογίες των άλλων χωρών BRICS της Ν. Αφρικής, της Βραζιλίας και της Κίνας, 

σημείωσαν πτώση και βρίσκονται στην 80η, 122η και 144η θέση αντίστοιχα. Η Ρω-

σία έχει τη χαμηλότερη βαθμολογία στην περιοχή ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται 

σταθερά η Ν. Αφρική με 61.9, η οποία είναι και η μοναδική χώρα στην περιοχή που  

συγκαταλέγεται μεταξύ των «μετρίως ελεύθερων οικονομίων». 

Οι οικονομίες των χωρών BRICS κινούνται προς μία πλειάδα διαφορετικών 

κατευθύνσεων: Η Βραζιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα μείγμα ύφεσης και πληθω-

ρισμού, η οικονομία της Ινδίας ανθεί υπό την προσδοκία των διαρθρωτικών μεταρ-

ρυθμίσεων και τα απροσδόκητα κέρδη από το φθηνό πετρέλαιο, η οικονομία της 

Κίνας επιβραδύνεται στην προσπάθειά της να προσαρμοστεί σε μια «νέα κανονικό-

τητα» που στηρίζεται περισσότερο την κατανάλωση και λιγότερο στις επενδύσεις, 

ενώ η Νότια Αφρική διατηρεί χαμηλό αλλά σταθερό το ρυθμό της οικονομικής της 

ανάπτυξης (Giugale 2016). 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Η διαφθορά στη Ρωσία είναι εξαιρετικά διαδεδομένη. Οι μικρές ελίτ ελέγχουν 

το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων του έθνους και οι κρατικοί θεσμοί 

έχουν διαβρωθεί. Ο κύριος στόχος των συχνών εκστρατειών που γίνονται κατά της 

διαφθοράς είναι να εξασφαλιστεί η πίστη στις ελίτ και να παρεμποδιστούν  οι πολι-

τικοί τους αντίπαλοι. Το κράτος δικαίου δεν κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη τη 

χώρα, και η δικαστική εξουσία είναι ευάλωτη σε πολιτικές πιέσεις και παραμένει α-

συνεπής στην εφαρμογή του νόμου (Εικόνα 10). Η προστασία της ιδιωτικής ιδιοκτη-

σίας είναι αδύναμη (The Heritage Foundation 2016). 

Εικόνα 10. Οι πυλώνες του κράτους δικαίου στη Ρωσία 

 
Πηγή: The Heritage Foundation 

 

Ανάλυση του πυλώνα των Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας 

Η προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό για 

δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με βαθμολογία 20 και μαζί με την Κίνα είναι οι χώρες 

στις περιοχές που εξετάζουμε με τη χαμηλότερη βαθμολογία. Η παγκόσμια τάση σε 

αυτόν το πυλώνα βρίσκεται σε πτωτική πορεία την οποία φαίνεται να ακολουθεί η 

Ρωσία, ωστόσο βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο που 

για το 2016 ανήλθε στις 42 μονάδες (Εικόνα 11). Οι χώρες BRICS, BS-10 και CS-

13 (Εικόνα 12) παραμένουν κάτω από το παγκόσμιο μέσο όρο με σκορ 38, 31 και 

23.5 αντίστοιχα, οι χώρες EU-28 διατηρούν την υψηλή θέση τους με 69.5, ενώ στην 

κορυφή της πυραμίδας βρίσκονται οι ΗΠΑ με βαθμολογία 80 έχοντας όμως υποστεί 

απώλειες την τελευταία πενταετία κατά 10 μονάδες. 
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Εικόνα 11. Χρονοσειρά του πυλώνα δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του δείκτη IEF 
περιοχών/κρατών σε σχέση με τη Ρωσία 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, The Heritage Foundation 

Στη Ρωσία, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας καταστρατηγούνται σε μεγάλο βαθμό. 

Η αυθαίρετη κατάσχεση της περιουσίας, οι χειρισμοί των κρατικών θεσμών που ε-

πιτρέπουν την κλοπή, και η στρέβλωση του ρυθμιστικού πλαισίου που επιτρέπει τις 

δωροδοκίες είναι καταστάσεις που συναντιούνται πολύ συχνά στη χώρα (CIPE 

2012). Η αιτία είναι ένα ασθενές κράτος δικαίου, που οδηγεί σε μία χαλαρή εφαρ-

μογή των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και ένα δικαστικό σώμα που ανταποκρίνε-

ται με αδιαφορία.  

Η κατάσταση αυτή διαιωνίζεται και όσο το σύστημα αδιαφορεί για την ανάγκη 

θέσπισης εγγυήσεων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και κυβερνητικοί αξιωματούχοι 

αδυνατούν να κάνουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, οι ιδιοκτήτες των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων θα έχουν ελάχιστη προστασία και μοιραία θα αναζητούν λύ-

σεις είτε στον τομέα της παραοικονομίας, είτε μέσω της διαφθορά. Επιπλέον οι ανε-

παρκώς συντεταγμένοι νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας 

αποτελούν ένα σοβαρό δίλημμα για τους ξένους επενδυτές. 
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Αυτοί οι νόμοι και οι κανονισμοί καθιστούν δύσκολη την εξασφάλιση της ακί-

νητης περιουσίας που απαιτείται για την επιχειρηματική δραστηριότητα. Μπορούν 

επίσης να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς που απαγορεύονται ρητώς για πα-

ράδειγμα στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο από τη νομοθεσία κατά της διαφθοράς, 

που εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη Ρωσία. 

Εικόνα 12. Χρονοσειρά του πυλώνα δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του δείκτη IEF 
περιοχών/κρατών σε σχέση με τη Ρωσία 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, The Heritage Foundation 

 

Ανάλυση του πυλώνα Ελευθερία από τη Διαφθορά  

Η βαθμολογία του πυλώνα της διαφθοράς βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά 

επίπεδα για την Ρωσία. Για την ακρίβεια οι μετρήσεις δείχνουν ότι βρίσκεται στη 

δυσμενέστερη θέση σε σχέση με όλες τις περιοχές ενδιαφέροντος με τις οποίες γί-

νεται η σύγκριση. 
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Το σκορ που έχει συγκεντρώσει στον υπόψη πυλώνα για το τρέχον έτος είναι 

27 πέφτοντας μια μονάδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος που ήταν και η καλύ-

τερη της επίδοση για την τελευταία 10ετία. Σε σύγκριση με τις λοιπές περιοχές εν-

διαφέροντος η Ρωσία βρίσκεται σε μία πορεία σύμπλευσης με την Κίνα στον τομέα 

της διαφθοράς, οι οποίες όμως βρίσκονται σταθερά κάτω από τον παγκόσμιο μέσο 

όρο (42.6) κατά 15.6 και 6.6 μονάδες αντίστοιχα (Εικόνα 13). 

Εικόνα 13. Χρονοσειρά του πυλώνα ελευθερία από τη διαφθορά του δείκτη 
IEF περιοχών/κρατών σε σχέση με τη Ρωσία 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, The Heritage Foundation 

 

Στην αντίπερα όχθη με χαμηλή διαφθορά βρίσκονται οι χώρες της Ευρωπαϊ-

κής  Ένωσης οι οποίες συγκεντρώνουν μια βαθμολογία της τάξεως του 64.2, ενώ 

στην κορυφή των χωρών ενδιαφέροντος βρίσκονται οι ΗΠΑ με 74 και ανοδικές τά-

σεις την τελευταία 5ετία (Εικόνα 14). 

Προκειμένου να εμβαθύνουμε και να ερμηνεύσουμε τα αριθμητικά στοιχεία 

θα ανατρέξουμε στις πρωτογενείς μετρήσεις του πυλώνα τις διαφθοράς οι οποίες 
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προέρχονται από τον δείκτη αντίληψης διαφθοράς του Διεθνούς Οργανισμού Δια-

φάνειας ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αντίληψης της διαφθοράς στο 

δημόσιο τομέα σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο.  

 

Εικόνα 14. Χρονοσειρά του πυλώνα ελευθερία από τη διαφθορά του δείκτη 
IEF περιοχών/κρατών σε σχέση με τη Ρωσία 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, The Heritage Foundation 

 

Η Ρωσία σύμφωνα με τον δείκτη αντίληψης διαφθοράς (CPI) για το έτος 2015 

κατατάσσεται στην 119 θέση μεταξύ 168 χωρών19 και συγκεντρώνει βαθμολογία 

29/10020. Από τα στοιχεία που παραθέτει ο Διεθνής Οργανισμός Διαφάνειας γίνεται 

αντιληπτό ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει διαχρονικά σοβαρά προβλήματα με την διαφ-

                                            
19 http://www.transparency.org/country/#RUS_Chapter (ημερομηνία πρόσβασης 7 Νοε 16) 
20 Σύμφωνα με τον δείκτη αντίληψης διαφθοράς του Διεθνούς Οργανισμού Διαφάνειας η 

βαθμολογία κυμαίνεται από 0 (υψηλή διαφθορά) έως 100 (απόλυτη διαφάνεια) 
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θορά και για τα οποία όπως επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του δείκτη, οι πολι-

τικές που εφάρμοσε δεν μπόρεσαν να επιφέρουν κάποιο σοβαρό θετικό αποτέλε-

σμα, καθόσον οι Κυβερνήσεις της χώρας δεν έδειχναν ανάλογη αποφασιστικότητα 

στην λήψη δραστικών μέτρων για την μείωση του επίπεδου της διαφθοράς 

(Transparency International 2016). 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ότι μετά την ανακάλυψη προφανών πα-

ραβάσεων των κανόνων δημοσιοποίησης χρηματοοικονομικών στοιχείων το 2010 , 

η Διεθνής Διαφάνεια της Ρωσίας κάλεσε την κυβέρνηση να πατάξει τους δημοσίους 

υπαλλήλους, οι οποίοι παραλείπουν να αναφέρουν σωστά το εισόδημα και τα πε-

ριουσιακά τους στοιχεία. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού , ένας 

αριθμός των εκλεγμένων μελών της Δούμας δεν γνωστοποίησε τις απαιτούμενες 

ετήσιες φορολογικές δηλώσεις και κάποια στοιχεία που περιέχονται έχουν κενά με-

ταξύ του εισοδήματος και των περιουσιακών στοιχείων.  

Η διαφθορά, είναι ένα σημαντικό εμπόδιο στην επιχειρηματική δραστηριότητα 

στη Ρωσία, και η «μικρή» διαφθορά είναι ένα σύνηθες γεγονός. Το επιχειρηματικό 

περιβάλλον πάσχει από την αντιφατική εφαρμογή των νόμων και την έλλειψη δια-

φάνειας στη δημόσια διοίκηση (The GAN Business Anti-Corruption Portal 2016). Ο 

τομέας των δημοσίων συμβάσεων είναι διαβόητος για τη διαφθορά και με απάτες 

που σχετίζονται με την κυβέρνηση οι οποίες κοστίζουν στα κρατικά ταμεία δισεκα-

τομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Το αδύναμο και αναποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο 

της Ρωσίας παραμένει η αχίλλειος πτέρνα της και απαιτείται μια σημαντική αναμόρ-

φωση για την εξάλειψη της διαφθοράς και της ευνοιοκρατίας για την αποκατάσταση 

της εμπιστοσύνης στην ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας. Η αναποτελεσματικό-

τητα της Ρωσίας αυξάνει σημαντικά το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

και έχει αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό στην αγορά. Οι εταιρείες αντιμετω-

πίζουν τεράστιες προκλήσεις, όταν ασχολούνται με τις διαδικασίες χορήγησης α-

δειών, αν και πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές έχουν μειώσει τη γραφειοκρατία και 

τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

O Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει θέσει ως στόχο την άνοδο της χώ-

ρας του στην επιχειρηματική δραστηριότητα και επομένως την βελτίωση της επίδο-

σης σε ότι αφορά τον δείκτη Διευκόλυνσης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Easy 

of Doing Bussiness, EDB), με σκοπό έως το 2018 η Ρωσία στον υπόψη δείκτη να 
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βρίσκεται στην 20η θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Για την παραπάνω επιδίωξη 

φαίνεται ότι η Ρωσική οικονομία κινείται προς την σωστή κατεύθυνση κάτι το οποίο 

φαίνεται και από την ετήσια έκθεση του δείκτη EDB (The World Bank 2016). Πιο 

αναλυτικά, ο δείκτης άρχισε να ανακάμπτει, καταλαμβάνοντας η Ρωσία το 2015 την 

54η θέση και παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή άνοδο 35 θέσεων σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος (92/189). Η αιτία της ανόδου οφείλεται κυρίως στην βελτίωση σε 

2 πυλώνες του υπόψη δείκτη: στον πυλώνα Έναρξη Επιχείρησης και στον πυλώνα 

Μετεγγραφή της Ιδιοκτησίας. 

Στον πρώτο πυλώνα (Έναρξη επιχείρησης), κατέστησε γρηγορότερη την δια-

δικασία έναρξης μιας επιχείρησης , εξαλείφοντας την απαίτηση για κατάθεση του 

κεφαλαίου μιας επιχείρησης πριν την εγγραφή αυτής καθώς επίσης και της απαίτη-

σης να ειδοποιούνται οι εφοριακές αρχές της χώρας για το άνοιγμα ενός τραπεζικού 

λογαριασμού. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την άνοδο , στην παγκόσμια κατάταξη του 

πυλώνα από την 88η θέση στην 34 η ανάμεσα σε 189 κράτη. 

Στον άλλο πυλώνα (Μετεγγραφή ιδιοκτησίας), κατέστησε την διαδικασία ευ-

κολότερη εξαλείφοντας την απαίτηση για σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων και 

εισ4ιοντας αυστηρότερα /στενότερα χρονικά όρια για την ολοκλήρωση της μετεγ-

γραφής της ιδιοκτησίας. Σε αυτή την περίπτωση η μεταβολή στην παγκόσμια κατά-

ταξη , σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ήταν σχετικά μικρή, από 17 η στη 12η 

θέση, ωστόσο συντέλεσε αποφασιστικά στην βελτίωση του δείκτη EDB της Ρωσίας. 

Τα παραπάνω στοιχεία, έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αν συνδυασθούν με τα 

δύο παρακάτω γεγονότα: 

Με τον οικονομικό αποκλεισμό της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

τις ΗΠΑ. Ο απόηχος των συγκρούσεων της Ουκρανίας, όπως και οι κυρώσεις , κα-

θώς επίσης και η υποτίμηση του ρουβλίου, γεγονός το οποίο ήταν αποτέλεσμα της 

συνεχιζόμενης πτώσης της τιμής του πετρελαίου, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ε-

πηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της χώρας καθόσον η παραπάνω κατά-

σταση δημιουργεί ένα αίσθημα ανασφάλειας αφενός στους πολίτες της Ρωσίας και 

αφετέρου στους ξένους και εγχώριους επενδυτές που ενδιαφέρονται για την δη-

μιουργία νέων επιχειρήσεων. 
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Με την χαμηλή βαθμολογία που έχει η χώρα στον Δείκτη Αντίληψης της Διαφ-

θοράς. Μια αισθητή βελτίωση του δείκτη της Διαφθοράς είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα 

βελτιώσει την επίδοση της χώρας όχι μόνο στον συγκεκριμένο δείκτη αλλά και στον 

Δείκτη Διευκόλυνσης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας καθόσον εκτιμάται ότι θα δη-

μιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες για την ίδρυση και λειτουργία νέων επιχειρή-

σεων. 

Κατά την δεκαετία του 2000 αναλαμβάνοντας ο Βλαντιμίρ Πούτιν την εξουσία 

της Ρωσίας, η οικονομία της χώρας επανάκαμψε μετά από μακρύ χρονικό διάστημα, 

έχοντας ως αιχμή την ενεργειακή πολιτική και το μεγάλο πλούτο σε φυσικά κοιτά-

σματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο Ρώσος Πρόεδρος έχοντας ως όπλο στην 

εξωτερική του πολιτική, την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φυ-

σικό αέριο και πετρέλαιο από την Ρωσία, επιχείρησε  να περιορίσει την επιρροή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκακιέρα και μέσω αυτής των ΗΠΑ. 

Ωστόσο, η παραπάνω πολιτική φαίνεται ότι περιορίσθηκε μόνο στην εξαγω-

γική ικανότητα των φυσικών κοιτασμάτων, μη δίνοντας ανάλογη προσοχή στην κα-

ταπολέμηση της διαφθοράς στην χώρα του αλλά και στην ανάπτυξη και άλλων το-

μέων της οικονομικής δραστηριότητας όπως για παράδειγμα την γεωργία. Αυτό άλ-

λωστε αναφέρει και o ΟΟΣΑ στην ετήσια έκθεσή για τη Ρωσία σύμφωνα με την 

οποία αναγνωρίζεται η μεγάλη εξάρτηση της Ρωσικής Οικονομίας από τη εξαγωγή 

των φυσικών κοιτασμάτων (OECD 2014). Επιπρόσθετα, η πολιτική του Ρώσου 

Προέδρου όπως μαρτυρούν και οι αναφορές το Διεθνούς Οργανισμού Διαφάνειας, 

δεν κατάφερε να περιορίσει την διαφθορά στην χώρα του. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων στη Ρωσία εί-

ναι στο 13%, και ο ανώτατος συντελεστής εταιρικού φόρου είναι στο 20%. Η συνο-

λική φορολογική επιβάρυνση βρίσκεται στο 34.8% των συνολικών εγχώριων εσό-

δων ενώ οι κρατικές δαπάνες ανέρχονται στο 38.2 τοις εκατό του ΑΕΠ. Το δημόσιο 

χρέος παραμένει σταθερά κάτω του 20% της ετήσιας εγχώριας παραγωγής. Ένας 

δημοσιονομικός κανόνας που είχε εφαρμοστεί το 2013 για τον έλεγχο των ελλειμ-

μάτων του προϋπολογισμού εγκαταλείφθηκε το 2015 (Εικόνα 15). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Γ» 

70 

 

Εικόνα 15. Οι πυλώνες του μεγέθους του δημόσιου τομέα στη Ρωσία 

 
Πηγή: The Heritage Foundation 

 

Ανάλυση του πυλώνα της Δημοσιονομικής Ελευθερίας 

Στο πυλώνα της δημοσιονομικής ελευθερίας τα πράγματα είναι εντελώς δια-

φορετικά και είναι ένας από αυτούς που δίνουν ώθηση στην συνολική οικονομική 

ελευθερία της χώρας. Η Ρωσία βρίσκεται στην 64 θέση στην παγκόσμια κατάταξη 

και αν και έχασε 3.9 μονάδες από το προηγούμενο έτος συγκεντρώνει βαθμολογία 

από τις υψηλότερες στην περιοχή. Οι 82.2 μονάδες (Εικόνα 16) που έχει βρίσκονται 

λίγο χαμηλότερα από τον μέσο ορό των περιοχών CIS-13 (87.9) και BS-10 (82.4), 

αρκετά υψηλότερα όμως από τον παγκόσμιο μέσο όρο (77.4). 

Σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές έχουμε να παρατηρήσουμε ότι η EU-28 

(66.8) και οι ΗΠΑ (65.6) και BRICS (73.8) βρίσκονται χαμηλότερα από τον παγκό-

σμιο μέσο όρο ο οποίος δείχνει να κερδίζει συνεχώς έδαφος, ενώ η Κίνα έχει συγκε-

ντρώσει πολύ χαμηλή βαθμολογία λαμβάνοντας μόλις μονάδες 69.7 μονάδες 

(Εικόνα 17). 

Πράγματι το υψηλό σκορ αντανακλά στα χαμηλά εισοδήματα φυσικών προ-

σώπων που επιβάλλεται ενιαίος φορολογικό συντελεστής 13%, ενώ ο μέγιστος φο-

ρολογικός συντελεστής στις επιχειρήσεις παραμένει στο 20% από το 2012 και είναι 

από τους χαμηλότερους μεταξύ των μεγάλων οικονομιών. Άλλοι φορολογικοί συντε-

λεστές που ευνοούν τον συγκεκριμένο πυλώνα είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας 

που είναι στο 18%, ο φόρος περιουσίας στο 2% επί της λογιστικής αξίας της πε-

ριουσίας και ο φόρος γης που κυμαίνεται από 0.3% έως 1.5% επί της αντικειμενικής 

αξίας του οικοπέδου (Deloitte 2016).  
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Εικόνα 16. Χρονοσειρά του πυλώνα δημοσιονομικής ελευθερίας του δείκτη 
IEF περιοχών/κρατών σε σχέση με τη Ρωσία 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, The Heritage Foundation 

 

Φορολογικά και άλλα κίνητρα γίνονται όλο και πιο συχνά, για παράδειγμα 

όπως η δημιουργία θέσπιση πρόσθετων ειδικών οικονομικών ζωνών και το Κέντρο 

Καινοτομίας στο Skolkovo. Πολλά από αυτά τα κίνητρα που έχουν ως στόχο την 

προώθηση της καινοτομίας και του εκσυγχρονισμού της βιομηχανίας. Το φορολο-

γικό σύστημα, ωστόσο, παραμένει δυσκίνητο και διοικείται ανεπαρκώς. Οι κανόνες 

των τιμών μεταβίβασης έχουν αλλάξει για να ευθυγραμμιστούν με τις αρχές του 

ΟΟΣΑ, ωστόσο αν και έχει γίνει μια περιορισμένη μορφή φορολογικής εξυγίανσης, 

η ριζική αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος έχει καθυστερήσει πολύ. 

Η Ρωσία έκανε την καταβολή φόρων λιγότερο δαπανηρή για τις επιχειρήσεις, 

αποκλείοντας την κινητή περιουσία από την βάση υπολογισμού του εταιρικού φόρου 
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ακίνητης περιουσίας, αν και αύξησε το ανώτατο όριο των μισθών που χρησιμοποι-

ούνται για τον υπολογισμό των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Επιπλέον, η κτη-

ματολογική αξίας της γης επικαιροποιήθηκε για ανταποκρίνεται στα πραγματικά δε-

δομένα (The World Bank 2016). 

 

Εικόνα 17. Χρονοσειρά του πυλώνα δημοσιονομικής ελευθερίας του δείκτη 
IEF περιοχών/κρατών σε σχέση με τη Ρωσία 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, The Heritage Foundation 

 

Από το 2015, η κυβέρνηση της Ρωσίας έχει ουσιαστικά επιβάλει μορατόριουμ 

στην αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης για την εθνική οικονομία. Το μορατό-

ριουμ θα παραμείνει για τα επόμενα τρία χρόνια και είναι ένας από τους κύριους 
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άξονες της φορολογικής πολιτικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την περίοδο 2016 

- 2018 που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών21. 

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να μην υποβάλει προτάσεις για την αύξηση της 

φορολογικής επιβάρυνσης στην Κρατική Δούμα την παραπάνω περίοδο. Ένα στα-

θερό φορολογικό σύστημα θα εξασφαλίσει ένα ολοκληρωμένο και προβλέψιμο επι-

χειρηματικό περιβάλλον. Η τρέχουσα φορολογική επιβάρυνση στη Ρωσία είναι πολύ 

χαμηλότερη από ότι στην πλειονότητα των προηγμένων δυτικών οικονομιών ενώ 

ειδικά φορολογικά καθεστώτα εφαρμόζονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η συ-

νολική φορολογική επιβάρυνση σήμερα βρίσκεται στο 34.8 % του ΑΕΠ. 

Ανάλυση του πυλώνα των Δημοσιών Δαπανών 

Ο πυλώνας των δημόσιων δαπανών βαθμολογήθηκε με 56.2 κατακρημνίζο-

ντας η Ρωσική ομοσπονδία στην 124η θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Η χώρα στον 

τομέα αυτό φαίνεται να παρουσιάζει κυκλικές εναλλαγές ανά 5ετία γύρω από τον 

παγκόσμιο μέσο όρο που φέτος βρίσκεται στο 62.5. Συγκριτικά με άλλες χώρες βρί-

σκεται σχεδόν στην ίδια θέση με τις ΗΠΑ (54.7) και σε πολύ καλύτερη θέση από την 

περιοχή EU-28 των 33.9 μονάδων η οποία φαίνεται ότι πραγματοποιεί και τις υψη-

λότερες δημόσιες δαπάνες (Εικόνα 18). 

Σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές η Κίνα καταλαμβάνει της υψηλότερη 

βαθμολογία με 74.3 διαγράφοντας όμως μια πτωτική πορεία για 6η συνεχόμενη χρο-

νιά, ενώ σε καλύτερη θέση βρίσκονται και οι χώρες της περιοχής CIS-13 με μέσο 

όρο 63.9 (Εικόνα 19). 

Οι δαπάνες της κεντρικής και τοπικής κυβέρνησης είναι σχεδόν ισοδύναμες 

στη Ρωσία, ανέρχονται στο 38,2 % του ΑΕΠ και είναι από τις χαμηλότερες των χω-

ρών μελών του ΟΟΣΑ. Το δημόσιο χρέος παραμένει σταθερά κάτω του 20% ετήσιας 

εγχώριας παραγωγής (το προηγούμενο έτος ήταν στο 17.7 %) και είναι από τα μι-

κρότερα παγκοσμίως. Ένας δημοσιονομικός κανόνας που είχε εφαρμοστεί το 2013 

                                            
21 Από την ιστοσελίδα της Russian Investment Agency για το φορολογικό σύστημα της Ρω-

σίας σε σύγκριση με άλλων χωρών http://investment-in-russia.com/site/en?view=COMPARES-
TAXES-IN-RUSSIA-AND-OTHER-COUNTRIES (ημερομηνία πρόσβασης 7 Νοε 16). 

 

http://investment-in-russia.com/site/en?view=COMPARES-TAXES-IN-RUSSIA-AND-OTHER-COUNTRIES
http://investment-in-russia.com/site/en?view=COMPARES-TAXES-IN-RUSSIA-AND-OTHER-COUNTRIES
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για τον έλεγχο των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού εγκαταλείφθηκε το 2015 (The 

Heritage Foundation 2016). 

 

Εικόνα 18. Χρονοσειρά του πυλώνα δημοσίων δαπανών του δείκτη IEF πε-
ριοχών/κρατών σε σχέση με τη Ρωσία 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, The Heritage Foundation 

 

Η απομόνωση της χώρας από τις διεθνείς αγορές λόγω των τομεακών οικο-

νομικών κυρώσεων έχει επιδεινώσει την επίδραση στην πτώση των τιμών του πε-

τρελαίου. Οι μεγάλες στρατιωτικές δαπάνες από την άλλη πλευρά, έχουν προσθέσει 

επιπλέον πίεση στην οικονομία. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση αμυντικών προϋ-

πολογισμών, του IHS Jane, οι στρατιωτικές δαπάνες της Ρωσίας αυξήθηκαν κατά 
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21% το 2015 αγγίζοντας το 4.3% του ΑΕΠ22. Παρά τις περικοπές του προϋπολογι-

σμού που έχουν ανακοινωθεί για το 2016, οι στρατιωτικές δαπάνες εξακολουθούν 

να παραμένουν ένα σημαντικό ποσοστό των κρατικών δαπανών της χώρας. 

 

Εικόνα 19. Χρονοσειρά του πυλώνα δημοσίων δαπανών του δείκτη IEF πε-
ριοχών/κρατών σε σχέση με τη Ρωσία 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, The Heritage Foundation 

 

Η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, εις βάρος της παιδείας, της υγείας και 

των έργων υποδομής, ήταν μέρος της στρατηγικής της Ρωσίας για την επιστροφή 

της στη διεθνή σκηνή. Το 2008 ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο τότε πρόεδρος της χώρας, 

ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων έως το 

                                            
22 Ο αμυντικός προϋπολογισμός της Ρωσίας το 2015 ανήλθε στα 54 δις USD έναντι των 45 

δις USD του 2014. http://press.ihs.com/press-release/aerospace-defense-security/growing-security-
fears-boost-defence-budgets-ihs-says (ημερομηνία πρόσβασης 10 Οκτ 16). 
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2020. Αυτή η αναβάθμιση με την κατασκευή νέων βάσεων, τη διεξαγωγή μεγάλων 

στρατιωτικών ασκήσεων και την αναβάθμιση του στρατιωτικού υλικού, έχει αποδει-

χθεί δαπανηρή. Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διεύρυνση έχει σταματήσει και η 

κυβέρνηση πρόσφατα ανακοίνωσε πως σχεδιάζει να μειώσει τις στρατιωτικές δα-

πάνες αυτό τον χρόνο κατά 5%. Σημειώνεται ότι το 2008 οι στρατιωτικές δαπάνες 

έφτασαν περίπου στα 20 δισ. δολάρια και μέχρι το 2014 είχαν ξεπεράσει τα 40 δισ. 

δολάρια. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Οι κανονισμοί παραμένουν τροχοπέδη στην βελτίωση της οικονομικής ελευ-

θερίας (Εικόνα 20). Τα γραφειοκρατικά εμπόδια και η ασυνεπής εφαρμογή των κα-

νονισμών καθιστούν εξαιρετικά αβέβαιη τη διαδικασία λήψης των επιχειρηματικών 

αποφάσεων. Ο παρωχημένος εργασιακός κώδικας εξακολουθεί να περιορίζει την 

αύξηση της απασχόλησης (The Heritage Foundation 2016). Η κυβέρνηση χρησιμο-

ποιεί εκτεταμένες επιδοτήσεις και μεγάλο αριθμό κρατικών εταιρειών για να επηρε-

άσει τις εγχώριες τιμές. Το ΔΝΤ ανέφερε το 2015 ότι, σε απόλυτους όρους, η Ρωσία 

είναι η τρίτη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο στον τομέα των ενεργειακών επιδοτή-

σεων. 

Εικόνα 20. Οι πυλώνες της αποτελεσματικότητας του κανονιστικού πλαισίου 
στη Ρωσία 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, The Heritage Foundation 

Ανάλυση του πυλώνα της Επιχειρηματικής Ελευθερίας 

Ο συγκεκριμένος πυλώνας μαζί με την δημοσιονομική ελευθερία αποτελούν 

τα δυνατά χαρτιά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Από το 2011 η επιχειρηματική ελευ-

θερία γνώρισε μια θεαματική βελτίωση και για το τρέχον έτος βρίσκεται στις 72.2 

μονάδες και στην 52η στην παγκόσμια κατάταξη. Γενικά για τις υπόλοιπες περιο-

χές/χώρες παρατηρούμε μια στασιμότητα στο συγκεκριμένο τομέα. Ο παγκόσμιος 
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μέσο όρος βρίσκεται στο 64.1 ενώ ΗΠΑ και EU-28 στις 84.7 και 77.0 μονάδες αντί-

στοιχα (Εικόνα 21). 

Εικόνα 21. Χρονοσειρά του πυλώνα επιχειρηματικής ελευθερίας του δείκτη 
IEF περιοχών/κρατών σε σχέση με τη Ρωσία 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, The Heritage Foundation 

 

Οι περιοχές BS-10 (70.0), CIS-13 (66.2) και BRICS (61.0) βρίσκονται χαμη-

λότερα σε σχέση με τη Ρωσία ενώ η Κίνα παρουσιάζει πολύ χαμηλές επιδώσεις με 

μόλις 54.2 μονάδες (Εικόνα 22). 

Από την συγκριτική αξιολόγηση του δείκτη EDB για το 2016 έχει αναγνωριστεί 

αριθμός αδυναμιών που επιβραδύνουν την επιχειρηματικότητα. Από αυτές μεγαλύ-

τερη επίδραση στη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης είναι η απόκτηση πολεοδομι-

κής άδειας, η προστασία των επενδυτών και η πληροφόρηση για την παροχή πί-

στωσης. Επιπρόσθετα οι δυσκολίες που υπάρχουν στο διασυνοριακό εμπόριο λαμ-
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βάνοντας υπόψη τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εξαγωγή - εισαγωγή αγα-

θών και του χρόνου που απαιτείται προκαλούν επακόλουθα αρνητικό κλίμα στην 

ίδρυση νέων επιχειρήσεων. 

Εικόνα 22. Χρονοσειρά του πυλώνα επιχειρηματικής ελευθερίας του δείκτη 
IEF περιοχών/κρατών σε σχέση με τη Ρωσία 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, The Heritage Foundation 

 

Πέρα από τα ευρήματα του EDB σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση αντα-

γωνιστικότητας (The Global Competitiveness Report) του Παγκόσμιου Οικονομικού 

Φόρουμ (WEF 2016) οι πιο προβληματικοί τομείς για το 2016 στην Ρωσία κατά φθί-

νουσα σειρά σπουδαιότητας είναι η διαφθορά, η φορολογία, η πρόσβαση στη χρη-

ματοδότηση, η πολυπλοκότητα των φορολογικών κανονισμών, η γραφειοκρατία, ο 

πληθωρισμός και η ανεπαρκή εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού (Εικόνα 23). 

Στη χώρα το τελευταίο έτος πραγματοποιήθηκαν μια σειρά μεταρρυθμίσεων 

με στόχο τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου του «επιχειρείν», ώστε να είναι 
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αποτελεσματικό, προσβάσιμο και απλό στην εφαρμογή του. Ειδικότερα, οι μεταρ-

ρυθμίσεις αφορούσαν τη μείωση του αριθμού των ημερών που απαιτούνται για το 

άνοιγμα εταιρικού τραπεζικού λογαριασμό, την απλούστευση, μείωση της δαπάνης 

και επιτάχυνση της διαδικασία της σύνδεση νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κα-

ταργώντας την επιθεώρηση του μετρητή από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας 

και μειώνοντας τα τιμολόγια σύνδεσης, διευκόλυνση της μεταβίβαση ακινήτου με τη 

μείωση του χρόνου που απαιτείται για την μετεγγραφή της ακίνητης περιουσίας και 

τέλος βελτίωση της πρόσβαση στην πίστωση με τη θέσπιση ενός νέου νόμου για τις 

ασφαλείς συναλλαγές δημιουργώντας ένα κεντρικό μητρώου εξασφαλίσεων το ο-

ποίο επιτρέπει τη γενική περιγραφή μιας πληθώρας περιουσιακών στοιχείων που 

χορηγούνται ως εξασφάλιση. 

Εικόνα 23. Οι περισσότερο προβληματικοί παράγοντες στη Ρωσία για τη δη-
μιουργία νέων επιχειρήσεων23 

 
Πηγή: The Global Competitiveness Report 2015-2016 (The World Economic Forum) 

                                            
23 Η βαθμολογία αντιστοιχεί στις απαντήσεις που δόθηκαν από λίστα των παραγόντων, όπου 

οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να επιλέξουν τους πέντε πιο προβληματικούς τομείς για την επιχειρηματική 
δραστηριότητα στην χώρα τους και να τους κατατάξουν μεταξύ 1 (πιο προβληματικά) και 5, και σταθ-
μίστηκαν  ανάλογα με την κατάταξή τους.  
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Ανάλυση του πυλώνα της Εργασιακής Ελευθερίας 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η μέτρηση του συγκεκριμένου πυλώνα εισήχθη το 

2005 διαφοροποιώντας την μέχρι τότε μεθοδολογία του δείκτη. Αν και η Ρωσία δεν 

υστερεί σημαντικά σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο (59.7), βρίσκεται σε δυ-

σμενέστερη θέση, με εξαίρεση τις χώρες BRICS (55.7), συγκριτικά με τις άλλες πε-

ριοχές (Εικόνα 24).  

 

Εικόνα 24. Χρονοσειρά του πυλώνα εργασιακής ελευθερίας του δείκτη IEF 
περιοχών/κρατών σε σχέση με τη Ρωσία 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, The Heritage Foundation 

 

Ειδικότερα μετά την κατακόρυφη πτώση του 2013 κατά 11 μονάδες έχει ανα-

κτήσει μερικώς τις απώλειες και φέτος βρίσκεται στην 105η θέση με σκορ 57.6. Την 

κορυφαία θέση μακράν κατέχουν οι ΗΠΑ, οι οποίες μετά από ένα σερί 95 και πλέον 
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μονάδων για μία 10ετία, φέτος έλαβαν την χαμηλότερη τους βαθμολογία από ανέρ-

χεται στις διόλου ευκαταφρόνητες 91.4 μονάδες (Εικόνα 25). Ακολουθούν οι περιο-

χές CIS-13 και Κίνα με 61.8 και 62.0 αντίστοιχα. Οριακά κάτω από τον από τον 

παγκόσμιο μέσο όρο βρίσκονται οι BS-10 (59.7) EU-28 (58.8) που συμπλέουν με 

τη γενικότερη πτωτική τάση στην εργασιακή ελευθερία. 

Η Ρωσική ομοσπονδία έχει ένα αξιοζήλευτο εργατικό δυναμικό που φθάνει 

τα 73.5 εκατομμύρια και το οποίο ανά τομέα απασχόλησης κατανέμεται 9.7% στην 

γεωργία, 27.8% στη βιομηχανία και 62.5 % στις υπηρεσίες. Η ανεργία επίσης, βρί-

σκεται σε πολύ χαμηλά ποσοστά που σήμερα αγγίζουν το 5.2% που ήταν και η 

μικρότερη τιμή της από τον Σεπτέμβριο του 201524.  

 

Εικόνα 25. Χρονοσειρά του πυλώνα εργασιακής ελευθερίας του δείκτη IEF 
περιοχών/κρατών σε σχέση με τη Ρωσία 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, The Heritage Foundation 

                                            
24 Τα στοιχεία προέρχονται από την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Ρωσίας  
    http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/figures/labour/ 
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Σε ότι αφορά τις προσλήψεις οι συμβάσεις εργασίας μπορεί να περιλαμβά-

νουν μια δοκιμαστική περίοδο, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 έως 6 μή-

νες. Στον αντίποδα για τις απολύσεις σαν γενικό κανόνα, ο νόμος υποχρεώνει τον 

εργοδότη να παρέχει τους λόγους καταγγελίας της σύμβασης στον εργαζόμενο. Σε 

περίπτωση οικονομικών απολύσεων, η νομοθεσία επιβάλλει την έγγραφη προειδο-

ποίηση 2 μηνών στον προς απόλυση εργαζόμενο. Οι ομαδικές απολύσεις για οικο-

νομικούς λόγους διέπονται από ειδικούς κανόνες που αφορούν τη συμμετοχή τρί-

των όπως τα συνδικάτα και τη δημόσια διοίκηση25. 

Η διαμόρφωση του κατώτατου μισθού αποφασίζεται από την κυβέρνηση 

μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 

καθορίζει ένα ελάχιστο εθνικό μισθό με ομοσπονδιακό νόμο. Ο ελάχιστο κατώτατος 

μισθός καθορίζεται μέσω αποκεντρωμένων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Οι μι-

σθοί μπορεί να καθοριστούν με συλλογική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι θα 

είναι πιο ευνοϊκοί από τον εθνικό κατώτατο μισθό που καθορίζεται από την κυβέρ-

νηση. Την παρούσα περίοδο ο μέσος μηνιαίος μισθός ανέρχεται στα 32,495 RUB 

(περίπου 510 USD), ενώ ο κατώτατος μισθός μόλις που αγγίζει τα 7,500 (RUB πε-

ρίπου 118 USD). Η αναλογία κατωτάτου μισθού προς την προστιθέμενη αξία ανά 

εργαζόμενο είναι στο 0.3 και το ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού26 

είναι στο 70.3 %. 

Η ευελιξία στον καθορισμό του κατώτατου μισθού, οι πληρωμές και η παρα-

γωγικότητα, οι πρακτικές προσλήψεων – απολύσεων και η υψηλή αναλογία των 

γυναικών στο εργατικό δυναμικό φαίνεται να δίνουν ώθηση στην αποτελεσματικό-

τητα της αγορά εργασίας σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση ανταγωνιστικότητας 

(The Global Competitiveness Report) του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF 

2016), ενώ η επίδραση της φορολογίας επί των κινήτρων για εργασία και η έλλειψη 

ικανοτήτων της χώρας να προσελκύει και να διατηρεί τους ταλαντούχους αποτελούν 

τους μεγαλύτερους ανασταλτικούς παράγοντες (Εικόνα 26). 

 

                                            
25 Τα στοιχεία προέρχονται από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO) 
    http://www.ilo.org/gateway/faces/home/polareas?locale=EN&countryCode=RUS 
26 Το ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού εκφράζει τον αριθμό απασχολούμενων 

και ανέργων σε αναζήτηση εργασίας προς το σύνολο του ενεργού πληθυσμού  
 

http://www.ilo.org/gateway/faces/home/polareas?locale=EN&countryCode=RUS
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Εικόνα 26. Η αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας στη Ρωσία 

 
Πηγή: The Global Competitiveness Report 2015-2016 (The World Economic Forum) 

 

Ανάλυση του πυλώνα της Νομισματικής Ελευθερίας 

Στον πυλώνα αυτό η χώρα δεν έχει δείξει αξιοσημείωτες επιδώσεις. Για την 

ακρίβεια μετά από μία ραγδαία άνοδο που ξεκίνησε το 2001 και διήρκησε μέχρι το 

2006, την τελευταία 10ετία κινείται γύρω από τις 65 μονάδες (Εικόνα 27). Σήμερα 

παραμένει σταθερά η τελευταία χώρα στις εξεταζόμενες περιοχές με σκορ 62.9 και 

καταλαμβάνοντας την 173 θέση. Ο παγκόσμιος μέσος όρος που για φέτος βρίσκεται 

στο 75.3, όπως και οι λοιπές περιοχές/κράτη στον πυλώνα αυτό παρουσιάζουν μία 

στασιμότητα με μικρές διακυμάνσεις. Αξιοσημείωτη είναι και η πτώση των ΗΠΑ που 

από το 2009 έχει απωλέσει 7 μονάδες. Σήμερα ακολουθεί με βαθμολογία 77.0 την 

EU-28 που βρίσκεται για 5η συνεχόμενη χρονιά στις εξεταζόμενες περιοχές στην 1η 

θέση. 

Κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο κατά φθίνουσα σειρά βρίσκονται η πε-

ριοχή BS-10 (74,9), ακολουθούν η Κίνα (70.6) και η περιοχή CIS-13 (69.4) ενώ οι 

χώρες BRICS (69.0) βρίσκονται στην τελευταία θέση (Εικόνα 28). 
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Εικόνα 27. Χρονοσειρά του πυλώνα νομισματικής ελευθερίας του δείκτη IEF 
περιοχών/κρατών σε σχέση με τη Ρωσία 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, The Heritage Foundation 

 

Οι απογοητευτικές επιδώσεις στον πυλώνα αυτό μπορούν να αιτιολογηθούν 

εξετάζοντας ιστορικά ορισμένα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας. Πράγματι τα 

μεγάλα πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που δημιουργήθηκαν 

την περίοδο 2000 και 2008 οδήγησαν στην ταχεία πραγματική ανατίμηση του ρου-

βλίου (RUB) εθνικού νομίσματος της Ρωσίας. Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας 

(CBR) προσπάθησε να καταπολεμήσει αυτή την τάση με επιθετική συσσώρευση 

συναλλαγματικών αποθεμάτων, γεγονός που συνέβαλλε στη διατήρηση ψηλών πο-

σοστών πληθωρισμού κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Εφαρμόζοντας μία πο-

λιτική που αντί να θέτει ως στόχο μια σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία έναντι του 

ευρώ και του δολαρίου, η CBR μετατόπισε το κέντρο βάρους της στοχεύοντας τον 
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πληθωρισμό27,28. Ενδεικτικό είναι ότι τον Απρίλιο του 2012 ο πληθωρισμός άγγιξε 

το ιστορικό χαμηλό του 3.6%.29 

 

Εικόνα 28. Χρονοσειρά του πυλώνα νομισματικής ελευθερίας του δείκτη IEF 
περιοχών/κρατών σε σχέση με τη Ρωσία 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, The Heritage Foundation 

Η υποτίμηση του ρουβλίου ξεκίνησε το 2013 όταν η κεντρική τράπεζα ανα-

κοίνωσε τα σχέδιά της για απελευθέρωση του νομίσματος οδηγώντας την να ρίξει 

                                            
27 "In Russia, a modern institution is quietly gaining ground". Emerging Markets. 26 Novem-

ber 2012. Ημερομηνία πρόσβασης 27 Ιουλίου 2016. http://www.emergingmarkets.org/Arti-
cle/3124142/In-Russia-a-modern-institution-is-quietly-gaining-ground.html 

28 "Central Bank Chief Is Charting a New Course for Russia". Institutional Investor. 6 January 
2014. Ημερομηνία πρόσβασης 27 Ιουλίου 2016. http://www.institutionalinvestor.com/Arti-
cle/3293807/Central-Bank-Chief-Is-Charting-a-New-Course-for-Russia.html 

29 Rose, Scott (4 May 2012). "Russian April Inflation Falls to Post-Soviet Record Low". 
Bloomberg BusinessWeek. Ημερομηνία πρόσβασης 12 Αυγούστου 2016. http://www.bloom-
berg.com/news/articles/2012-05-04/russian-april-inflation-falls-to-post-soviet-record-low 
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http://www.emergingmarkets.org/Article/3124142/In-Russia-a-modern-institution-is-quietly-gaining-ground.html
http://www.emergingmarkets.org/Article/3124142/In-Russia-a-modern-institution-is-quietly-gaining-ground.html
http://www.institutionalinvestor.com/Article/3293807/Central-Bank-Chief-Is-Charting-a-New-Course-for-Russia.html
http://www.institutionalinvestor.com/Article/3293807/Central-Bank-Chief-Is-Charting-a-New-Course-for-Russia.html
http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-05-04/russian-april-inflation-falls-to-post-soviet-record-low
http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-05-04/russian-april-inflation-falls-to-post-soviet-record-low
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στην αγορά 88 δις δολάρια το 2014 για να αναχαιτίσει την πτώση. Έκτοτε μαζί με 

την ταχεία υποτίμηση του νομίσματος ο πληθωρισμούς έχει αυξηθεί σημαντικά30. 

Το 2015 η ρωσική οικονομία ξεκίνησε τη δύσκολη προσαρμογή της από τη 

συνδυασμένη επίδραση του καθεστώτος των οικονομικών κυρώσεων που επιβλή-

θηκαν τον Ιούλιο του 2014 και την κατάρρευση των παγκόσμιων τιμών του πετρε-

λαίου λίγο αργότερα μέσα στο ίδιο έτος. Το διπλό αυτό σοκ είχε ως αποτέλεσμα την 

ταχεία μείωση του εθνικού εισοδήματος και τη συμπίεση της κατανάλωσης και των 

επενδύσεων, προκαλώντας μία επακόλουθη συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ 

κατά περίπου 3,7% το 2015. Η διατήρηση των χαμηλών τιμών του πετρελαίου συ-

νέβαλαν σε μια δραματική υποτίμηση του νομίσματος, αλλά το ευέλικτο καθεστώς 

συναλλαγματικών ισοτιμιών της χώρας επέτρεψε την ταχεία προσαρμογή των εισα-

γωγών, προστατεύονται τα αποθεματικά της κεντρικής τράπεζας σε ξένο νόμισμα 

και περιορίζοντας τον αρνητικό αντίκτυπο στα φορολογικά έσοδα (The World Bank 

2016). Το ρούβλι υποτιμήθηκε κατά 37,4 % έναντι του δολαρίου ΗΠΑ το 2015, ενώ 

η τιμή του πετρελαίου κατά μέσο όρο (Brent) μειώθηκε κατά 47 % (Εικόνα 29). 

Ωστόσο, οι συνέπειες της μετάβασης οδήγησαν σε διψήφιο πληθωρισμό (τον 

Μάρτιο του 2015 έφτασε στο 16.9%), υπονομεύοντας την αγοραστικής δύναμη των 

νοικοκυριών και συνεισφέροντας στην ταχεία πτώση της κατανάλωσης, με την  α-

πότομη μείωση των εισοδημάτων. Ο πληθωρισμός σήμερα βρίσκεται στο 7.8% και 

σε καθοδική πορεία ενώ σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση ανταγωνιστικότητας  

2015-2016 του WEF είναι από τους προβληματικότερου τομείς στην ανταγωνιστι-

κότητα της χώρας. Στον 3ο πυλώνα του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, στον 

τομέα του πληθωρισμού η χώρα βρίσκεται μεταξύ των τελευταίων θέσεων (123η 

μεταξύ 140 οικονομιών)31. 

Με τη σειρά της η επιδείνωση των πραγματικών εισοδημάτων σε συνδυασμό 

με τις αυξανόμενες τιμές των τροφίμων οδήγησε σε μια σημαντική αύξηση της φτώ-

χειας το 2015. Η CBR τον Αύγουστο του 2015 μείωσε το βασικό της επιτόκιο της 

κατά 600 μονάδες βάσης από το ιστορικό υψηλό του 17%-μια κληρονομιά της νομι-

σματικής κρίσης του Δεκέμβριου του 2014. Οι προσπάθειες για τη διαχείριση των 

                                            
30 Τα δεδομένα προέρχονται από την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Ρωσίας 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/main/ 
31 The Global Competitiveness Report 2015-2016 http://reports.weforum.org/global-compet-

itiveness-report-2015-2016/ 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/main/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/
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πληθωριστικών πιέσεων επιβράδυναν το ρυθμό χαλάρωση της νομισματικής πολι-

τικής, καθώς η κεντρική τράπεζα διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 11 %. 

 

Εικόνα 29. Η μεταβολή των τιμών του πετρελαίου και της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας RUB/USD 

 
Πηγή: CBR and Haver Analytics 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Ο μέσος δασμολογικός συντελεστή της Ρωσίας είναι στο 6.3%. Η πολιτική 

υποκατάστασης των εισαγωγών της κυβέρνησης, που στόχευε να αντικαταστήσει 

τα εισαγόμενα από εγχώρια παραγόμενα προϊόντα, αλληλοεπιδρά έντονα με το ε-

μπόριο και τις επενδύσεις. Οι κρατικές επιχειρήσεις προκαλούν σημαντικές στρε-

βλώσεις στην οικονομία της Ρωσίας (Εικόνα 30). Τα κρατικής ιδιοκτησίας χρηματο-

πιστωτικά ιδρύματα έχουν παγιοποιήσει περαιτέρω τη θέση τους λαμβάνοντας με-

ρίδιο αγοράς από τις εγχώριες ιδιωτικές τράπεζες και αυξάνοντας τον ελέγχο δανει-

σμού (The Heritage Foundation 2016). 
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Εικόνα 30. Οι πυλώνες του ανοίγματος της αγοράς στη Ρωσία 

 
Πηγή: The Heritage Foundation 

 

Ανάλυση του πυλώνα της Εμπορικής Ελευθερίας 

Στην κορυφή της πυραμίδας της εμπορικής ελευθερίας βρέθηκαν το 2016 οι 

Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ με 87.6 και 87.0 μονάδες αντίστοιχα (Εικόνα 31). 

Ακολουθούν ελαφρώς χαμηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο (75.6) στην ίδια 

θέση οι χώρες BRICS με72.5 και η Ρωσία με 72.4 μονάδες. Αξίζει να αναφερθεί ότι 

η Ρωσία είναι η μοναδική χώρα η οποία μετά την βουτιά των 18 μονάδων το 2008 

σημείωσε θεαματική πρόοδο καλύπτοντας 28 μονάδες σε μία 8ετία. Οι υπόλοιπες 

περιοχές παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες με την BS-10 να είναι στο 82.5, την CIS-

13 στο 76.7 και η Κίνα με 72.8 να υπολείπεται ελάχιστα από τον παγκόσμιο μέσο 

όρο (Εικόνα 32). 

Για να γίνουν πλήρως κατανοητές όλες οι πτυχές των παραμέτρων που συν-

θέτουν τον συγκεκριμένο πυλώνα στην Ρωσία κρίνεται απαραίτητο στο σημείο αυτό 

να παρουσιαστεί μια αναλυτική περιγραφή του ευρύτερου εμπορικού περιβάλλο-

ντος και των κυριότερων εμπορικών πολιτικών της χώρας. 

Η Ρωσική Ομοσπονδία έγινε τον Αύγουστο του 2012 το 156ο μέλος του Πα-

γκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)32. Έκτοτε η απελευθέρωση του εμπορίου 

και των επενδύσεων, καθοδηγείται από τις δεσμεύσεις που ελήφθησαν κατά την 

προσχώρησή της στον ΠΟΕ και τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης (EAEU) την 1η Ιανουαρίου 2015, που ήταν από τα σημαντι-

κότερα ορόσημα αυτής της διαδικασίας.33 

                                            
32 https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/russia_e.htm 
33 Από την ιστοσελίδα του οργανισμού http://www.eaeunion.org/?lang=en#about-countries 

https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/russia_e.htm
http://www.eaeunion.org/?lang=en#about-countries
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Εικόνα 31. Χρονοσειρά του πυλώνα εμπορικής ελευθερίας του δείκτη IEF 
περιοχών/κρατών σε σχέση με τη Ρωσία 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, The Heritage Foundation 

 

Το κράτος συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο σε ολόκληρο το φάσμα της 

οικονομίας, και οι κρατικές επιχειρήσεις, κληρονομιά του σοβιετικό συστήματος, ε-

ξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ του ΑΕΠ παρά την πρόσφατη 

μείωση του αριθμού τους. Μερικές από τις μεγαλύτερες κρατικές επιχειρήσεις κατέ-

χουν δεσπόζουσα θέση σε βασικούς τομείς, κυρίως στον τραπεζικό τομέα, τις μετα-

φορές και την ενέργεια. Οι ρωσικές αρχές λαμβάνουν μέτρα για τη βελτίωση της 

εταιρικής διακυβέρνησης και την ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων με 

σκοπό την αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας, του ανταγωνισμού και της α-

ποδοτικότητας. Όμως το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων 

2014-2016 έχει αναβληθεί και οφείλεται κυρίως στις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς 

(χαμηλές τιμές των διαθεσίμων) που επιδεινώνεται από την οικονομική επιβρά-

δυνση. 
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Εικόνα 32. Χρονοσειρά του πυλώνα εμπορικής ελευθερίας του δείκτη IEF 
περιοχών/κρατών σε σχέση με τη Ρωσία 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, The Heritage Foundation 

 

Παραδοσιακά, η Ρωσική Ομοσπονδία δημιουργούσε πλεονάσματα, τόσο στο 

εμπορικό ισοζύγιο όσο και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ως αποτέλεσμα 

των σημαντικών εσόδων από το πετρέλαιο και τις εξαγωγές φυσικού αερίου. Το 

πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, ως ποσοστό του ΑΕΠ, μειώθηκε 

από το 3.3% το 2012 σε 1.5% το 2013, και στη συνέχεια ανέκαμψε φθάνοντας το 

5% το 2015, καθώς οι εισαγωγές μειώθηκαν απότομα αντικατοπτρίζοντας τόσο την 

αδύναμη εγχώρια ζήτηση όσο και τη διαφοροποίηση των δαπανών λόγω της υπο-

τίμησης του νομίσματος. Για το 2016, το ΔΝΤ προβλέπει πλεόνασμα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών στο 4% του ΑΕΠ (IMF 2016). 

Κατά τη διάρκεια ένταξή της στον ΠΟΕ, η Ρωσική Ομοσπονδία πραγματο-

ποίησε ευρείες δεσμεύσεις αναφορικά με την πρόσβαση στην αγορά αγαθών και 
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υπηρεσιών. Είναι μέλος της Συμφωνία για την Τεχνολογία των Πληροφοριών (ΙΤΑ)34 

και παρατηρητής της πολυμερούς Συμφωνίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις (GPA)35, 

ενώ οι ρωσικές αρχές έχουν δηλώσει ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις στη GPA, 

θα ξεκινήσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2016. 

Η Ρωσία έχει χορηγήσει το καθεστώς του μάλλον ευνοούμενου κράτους 

(ΜΕΚ) σε όλους τους εμπορικούς της εταίρους. Από τα μέσα του 2012, η χώρα έχει 

κάνει σημαντικά βήματα για τη βελτίωση των τελωνειακών διαδικασιών μέσω ενός 

σχεδίου δράσης, το οποίο καθορίζει μια σειρά μέτρων για την απλούστευση των 

τελωνειακών διαδικασιών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εισαγωγών 

και εξαγωγών. Πρόσφατα όμως, έθεσε σε εφαρμογή μέτρα που περιορίζουν το δια-

μετακομιστικό εμπόριο στο έδαφός της. 

Με την προσχώρησή της στον ΠΟΕ το 2012, η χώρα δεσμεύτηκε να εφαρ-

μόσει σταδιακά μέχρι το 2020 μείωση των συντελεστών σε όλες τις δασμολογικές 

κλάσεις. Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, ο απλός μέσος συντελεστής δασμολο-

γικής κλάσης θα ανέρχεται στο 8.4%. Από το 2012, οι δασμοί ΜΕΚ έχουν μειωθεί 

από ένα απλό μέσο όρο 11% στο 8.3%. Παράλληλα από την 1η Ιανουαρίου του 

2015, η Ρωσική Ομοσπονδία έχει εφαρμόσει το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο της 

EAEU. Οι μη κατ 'αξίαν δασμοί (μικτοί και ειδικοί) επιβάλλονται στο 14.8% των δα-

σμολογικών κλάσεων (WTO 2016). 

Η Ρωσική Ομοσπονδία σήμερα έχει δέκα περιφερειακές εμπορικές συμφω-

νίες σε ισχύ που περιλαμβάνουν 12 εταίρους: Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, 

Γεωργία, Καζακστάν, Δημοκρατία της Κιργιζίας, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Σερ-

βία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουκρανία και Ουζμπεκιστάν. 

Η Ρωσία δεν έχει εναρμονίσει τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με 

τους άλλους εταίρους της EAEU. Ενόσω το ενδοκοινοτικό εμπόριο στην EAEU πα-

ραμένει αφορολόγητο, και ως εκ τούτου εκτός τελωνειακού ελέγχου, εξακολουθεί να 

υπόκειται σε ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Ο κανονικός συντελεστής 

                                            
34 “Russia joins WTO’s Information Technology Agreement”. WTO. 13 September 2013 

https://www.wto.org/english/news_e/news13_e/ita_13sep13_e.htm 
35 “Agreement on Government Procurement: Parties, observers and accessions”. WTO. 

https://www.wto.org/English/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm 
 

https://www.wto.org/english/news_e/news13_e/ita_13sep13_e.htm
https://www.wto.org/English/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm
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ΦΠΑ εφαρμόζεται στο 18%, και ο μειωμένος συντελεστής στο 10% και ισχύει για 

ορισμένα είδη, συμπεριλαμβανομένων των βασικών ειδών διατροφής.36 

Η υποκατάσταση των εισαγωγών αποτέλεσε θεμελιώδη παράγοντας της α-

γροτική πολιτική της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Τον Αύγουστο του 2014 ως απάντηση 

στις οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν από ορισμένες δυτικές χώρες, η Ρω-

σική Ομοσπονδία θέσπισε ετήσια  απαγόρευση και όρια στις εισαγωγές γεωργικών 

προϊόντων και τροφίμων ενάντια αυτών των χωρών . 

Σήμερα οι κύριοι στόχοι της εμπορικής πολιτικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

είναι η συμβολή της στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της, η ενίσχυση της παγκό-

σμιας ανταγωνιστικότητας της, και η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη συνεχή 

οικονομική και αειφόρο ανάπτυξη (WTO 2016). 

Ανάλυση του πυλώνα της Επενδυτικής Ελευθερίας 

Μαζί με την νομισματική ελευθερία η Ρωσία έχει λάβει τη χειρότερη κατάταξη 

στο συγκεκριμένο πυλώνα. Ευρισκόμενη στην 159η θέση με το απογοητευτικό σκορ 

των 25 μονάδων, και με συνολικές απώλειες 45 βαθμών από το έτος έναρξης του 

δείκτη, βρίσκεται ουραγός μεταξύ των εξεταζόμενων περιοχών (Εικόνα 33). Αρκετά 

κάτω από τον παγκόσμιο όρο καταλαμβάνουν θέσεις οι χώρες των περιοχών CIS-

13 (39.2), BRICS (38.0) και η Κίνα (30.0). 

Σταθερά πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο βρίσκονται οι ΗΠΑ (70.0), οι 

οποίες όμως έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες μετά το 2009, ενώ οι περιοχή EU-

28 (80.9) βρίσκεται και φέτος στην πρώτη θέση. Δε θα πρέπει να μας διαφύγει της 

προσοχής και η σημαντική πρόοδο που παρουσιάζουν οι χώρες BS-10 οι οποίες 

την τρέχουσα περίοδο έχουν 59.5 μονάδες (Εικόνα 34).  

Η Ρωσική Ομοσπονδία έχει ανοίξει την πλειονότητα των τομέων της οικονο-

μίας της σε ξένους επενδυτές. Ενώ ο πρωτογενής τομές, όπως και αυτός της μετα-

ποίησης είναι ανοιχτοί στη συμμετοχή ξένων κεφαλαίων, η χώρα επιβάλλει περιορι-

σμούς ιδιοκτησίας σε ορισμένους τομείς παροχής υπηρεσιών. Για παράδειγμα, η 

ξένη ιδιοκτησία στους τομείς των εγχώριων και διεθνών αεροπορικών μεταφορών 

                                            
36 International Tax: Russia Highlights 2016. Deloitte διαθέσιμο στο https://dits.deloit-

te.com/#TaxGuides 

https://dits.deloit-te.com/#TaxGuides
https://dits.deloit-te.com/#TaxGuides
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περιορίζεται σε ένα μέγιστο 49%. Εκτός από αυτούς τους περιορισμούς κεφαλαίου, 

ο αεροπορικός κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας ορίζει ότι ο διευθυντής μιας αε-

ροπορικής εταιρείας, καθώς και τουλάχιστον τα δύο τρίτα των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου πρέπει να είναι Ρώσοι πολίτες.37 

 

Εικόνα 33. Χρονοσειρά του πυλώνα επενδυτικής ελευθερίας του δείκτη IEF 
περιοχών/κρατών σε σχέση με τη Ρωσία 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, The Heritage Foundation 

Η Ρωσία έχει θέσει ως προτεραιότητα τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, 

ωστόσο οι ξένοι επενδυτές συνεχίζουν να αναφέρουν θέματα, που δρουν ως εμπό-

δια για τις ξένες επενδύσεις. Οι κανονισμοί ξένων επενδύσεων και οι απαιτήσεις 

κοινοποίησης, ορισμένες φορές προκαλούν σύγχυση και λειτουργούν αντιφατικά, 

γεγονός που τις επηρεάζει αρνητικά. Επιπλέον, παρά τη δημιουργία του Συμβου-

λίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς και την ψήφιση σημαντικής νομοθεσίας ενάντια 

                                            
37 Investing Across Borders: Indicators of Foreign Direct Investments Regulation In Russian 

Federation. The World Bank Group. Διαθέσιμο στο http://iab.worldbank.org/data/exploreecono-
mies/russia#investing-across-sectors 
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στη διαφθορά, οι διεθνείς δείκτες δείχνουν ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδο μέχρι 

σήμερα για την μείωση της. Επιπρόσθετα εμπόδια για τις επενδύσεις στη Ρωσία 

αποτελούν οι ανεπαρκείς μηχανισμοί επίλυσης διαφορών, η ελλιπής προστασία των 

δικαιωμάτων των μειοψηφούντων μετόχων, η απουσία απαιτήσεων για όλες τις ε-

ταιρείες και τις τράπεζες να τηρούν λογιστικά πρότυπα, σύμφωνα με τους διεθνείς 

κανόνες, και τα προβλήματα στην επιβολή του κράτους δικαίου (Office of the United 

States Trade Representative 2016). 

 

Εικόνα 34. Χρονοσειρά του πυλώνα επενδυτικής ελευθερίας του δείκτη IEF 
περιοχών/κρατών σε σχέση με τη Ρωσία 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, The Heritage Foundation 

 

Ο Επενδυτικός Νόμος του 1999 περιέχει σε γενικές γραμμές διατάξεις που 

δίνουν στη Ρωσία ευρεία διακριτική ευχέρεια να απαγορεύει ή να περιορίζει τις ξένες 

επενδύσεις εισάγοντας δυνητικές διακρίσεις. Πέραν τούτου η νομοθεσία θέτει και 

περιορισμούς στην ιδιοκτησία γης από αλλοδαπούς. Στις 15 Οκτωβρίου, το 2014, ο 
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Πρόεδρος Πούτιν υπέγραψε τον νόμο «Περί Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης», που 

περιορίζει την ξένη ιδιοκτησία οποιασδήποτε ρωσικής εταιρείας ΜΜΕ στο 20%. Ο 

προηγούμενος νόμος όριζε ένα όριο 50% μόνο στον ραδιοτηλεοπτικό τομέα. Οι νέοι 

κανόνες τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, 2015, και οι ιδιοκτήτες των μέσων ενη-

μέρωσης πρέπει μέχρι τον Φεβρουαρίο του 2017, να προσαρμόσουν τις ιδιοκτησια-

κές τους δομές. Ξένοι ενδιαφερόμενοι επίσης, έχουν εγείρει ανησυχίες σχετικά με τα 

όρια των άμεσων ξένων επενδύσεων στον μεταλλευτικό τομέα, όπου αναφέρουν 

διακρίσεις εις βάρος των αλλοδαπών εταιριών, και περιγράφουν το καθεστώς αδειο-

δότησης ως απρόβλεπτο και αδιαφανές. 

Στη νομοθεσία επίσης, προβλέπονται 45 «στρατηγικοί» τομείς ή δραστηριό-

τητες στις οποίες οι αγορές πλειοψηφικών συμμετοχών από ξένους επενδυτές πρέ-

πει να έχουν προεγκριθεί από την Ρωσία για τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων. Το 

σύνολο των επιχειρήσεων που καλύπτεται από την εν λόγω νομοθεσία για τις επεν-

δύσεις και τις συναλλαγές διευρύνθηκε το 2014. Για παράδειγμα, υφίσταται νέα α-

παίτηση όπου οι ξένοι επενδυτές λαμβάνουν έγκριση για την απόκτηση του ενεργη-

τικού της κύριας παραγωγής μίας στρατηγικής επιχείρησης, εφόσον η αξία των πε-

ριουσιακών του στοιχείων υπερβαίνει το 25% της λογιστικής αξίας του ενεργητικού 

της εταιρείας. Επιπλέον, ο έλεγχος μη συνδεδεμένων διεθνών οργανισμών, ξένων 

κρατών, και εταιρειών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία οντότητα σύμφωνα με τη νομο-

θεσία, και η από κοινού συμμετοχή τους σε μια στρατηγική επιχείρηση θα υπόκειται 

στους περιορισμούς σαν να ήταν μια μεμονωμένη εξωτερική οντότητα. 

Ανάλυση του πυλώνα της Χρηματοοικονομικής Ελευθερίας 

Μαζί με την Κίνα η Ρωσία έχουν διαχρονικά την χαμηλότερη βαθμολογία από 

τις εξεταζόμενες περιοχές. Από το 1999 η Ρωσία βαθμολογείται με 30 μονάδες με 

εξαίρεση την 5ετία 2007-2012 όπου έλαβε 40 μονάδες (Εικόνα 35). Κάτω από τον 

παγκόσμιο μέσο όρο (48.6) βρίσκονται επίσης οι χώρες BRICS (42.0) και CIS-13 

(39.2). 
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Εικόνα 35. Χρονοσειρά του πυλώνα χρηματοοικονομικής ελευθερίας του δεί-
κτη IEF περιοχών/κρατών σε σχέση με τη Ρωσία 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, The Heritage Foundation 

 

Στον αντίποδα του παγκόσμιου μέσου όρου είναι οι περιοχή BS-10 (50.0) 

ενώ σταθερά για περισσότερο από 10ετία βρίσκονται οι χώρες της EU-28 με 67.9 

μονάδες (Εικόνα 36). Τέλος στην κορυφή βρίσκονται οι ΗΠΑ που έχουν σταθερο-

ποιήσει τη θέση τους με 70.0 μονάδες, μετά από μία πτωτική πορεία το διάστημα 

2006-2010. 

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διετίας, ο κανονιστικός έλεγχος στη Ρω-

σική χρηματοοικονομική αγορά αυξήθηκε δραματικά. Το αποτέλεσμα της επιβολής 

των κυρώσεων από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, καθώς και της υποβάθμισης της πιστολη-

πτικής ικανότητας της Ρωσίας, ήταν να οδηγήσει αναπόφευκτα στην άσκηση σημα-

ντικής πίεσης στον τραπεζικό τομέα. Έκτοτε ο αριθμός των τραπεζικών πτωχεύ-

σεων βαίνει αυξανόμενος, γεγονός που επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση στην 
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αγορά. Η CBR αντέδρασε ενισχύοντας την εποπτεία της έναντι των τραπεζών. Επι-

πλέον, ως απάντηση των Δυτική κυρώσεων η κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή μια 

σειρά από «αντίμετρα» που επηρέασαν και τον χρηματοπιστωτικό τομέα και περιέ-

πλεξαν ακόμα περισσότερο τη δραστηριότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

(Financier Worldwide 2015). 

 

Εικόνα 36. Χρονοσειρά του πυλώνα χρηματοοικονομικής ελευθερίας του δεί-
κτη IEF περιοχών/κρατών σε σχέση με τη Ρωσία 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, The Heritage Foundation 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το αποθεματικό ταμείο χρησιμοποιήθηκε για τη 

χρηματοδότηση του ελλείμματος, γεγονός που προκάλεσε τον υποδιπλασιασμό του 

σε 46 δις US $. μέχρι το τέλος του 2015. Ωστόσο, το ειδικό σχέδιο κατά της κρίσης 

των 2.4 δις RUB που έφερε η κυβέρνηση, το οποίο περιλάμβανε τις συντάξεις, βο-

ήθησε στην άμβλυνση των επιπτώσεων της εξυγίανσης και στήριξε, μέσω της ανα-

κεφαλαιοποίησης των τραπεζών, τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα. 
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Εν τω μεταξύ, οι οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας διευρύνθηκαν, υπο-

νομεύοντας την οικονομική εμπιστοσύνη και αποκόπτοντας τις ρωσικές επιχειρή-

σεις και τράπεζες από τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Η έλλειψη προ-

σιτής πίστωσης και η κατακόρυφη πτώση της καταναλωτικής ζήτησης προκάλεσαν 

τη συρρίκνωση των επενδύσεων για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Παρά την «κανονι-

στική αυτοσυγκράτηση» και το κολοσσιαίων διαστάσεων πρόγραμμα ανακεφαλαιο-

ποίησης, ο χρηματοπιστωτικός τομέας παραμένει ευάλωτος. 

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες του τραπεζικού τομέα είναι ανέφικτο να εκτι-

μηθούν λόγω της «κανονιστική αυτοσυγκράτηση» της CBR. Η απόδοση των ιδίων 

κεφαλαίων μεταξύ των ρωσικών τραπεζών μειώθηκε από 7.9% σε 2.3 % κατά τη 

διάρκεια του έτους, και η μείωση της κερδοφορίας είχε ιδιαίτερα αρνητική επίδραση 

στις μεσαίου-μεγάλου μεγέθους τράπεζες. Χάρη στο πρόγραμμα ανακεφαλαιοποί-

ησης σε συνδυασμό με την «κανονιστική αυτοσυγκράτηση», οι ρωσικές τράπεζες 

φαίνεται να διαθέτουν επαρκή κεφάλαια (The World Bank 2016). Ο συντελεστής κε-

φαλαιακής επάρκειας (CAR) παρέμεινε σταθερός το 2015 μεταξύ 12,5 και 13,0%, 

με σχεδόν όλες τις τράπεζες που πληρούν τις εκ του νόμου απαίτηση 10%. Ωστόσο, 

καθώς η CBR απέσυρε την «κανονιστική αυτοσυγκράτηση» τον Ιανουάριο του 2016, 

η αυξανόμενη πίεση στα κεφάλαια των τραπεζών αναμένεται να οδηγήσει σε πτώση 

του CAR μεταξύ των τραπεζών που έχουν επηρεαστεί. Παράλληλα, η CBR έλαβε 

μέτρα που εντείνουν την εποπτεία του τραπεζικού τομέα, οδηγώντας στη μείωση 

του συνολικού αριθμό των τραπεζών από 834 σε 733. 

Στη Ρωσική Ομοσπονδία, η άνιση πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπη-

ρεσίες και τα χαμηλά επίπεδα χρηματοοικονομικών γνώσεων έχουν αφήσει περίπου 

το ένα τρίτο (46 εκατομμύρια) του πληθυσμού της χώρας, με μηδενική ή περιορι-

σμένη πρόσβαση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι απομακρυσμένων περιοχές 

είναι ιδιαίτερα υποεξυπηρετούμενες, καθώς οι τράπεζες θεωρούν ότι είναι δαπα-

νηρή και ασύμφορη η δημιουργία και λειτουργία υποκαταστημάτων (AFI 2012). 

Η πρόοδος στην ανταγωνιστικότητα της Ρωσίας στον τομέα της ανάπτυξης 

της χρηματοπιστωτικής αγοράς είναι ελάχιστη (Εικόνα 37). Η χώρα σύμφωνα με το 

δείκτη GCI καταλαμβάνει την 95η θέση μεταξύ 140 αξιολογούμενων χωρών. Την 

μεγαλύτερη επίδραση φαίνεται ότι έχουν τα νομικά δικαιώματα (Εικόνα 38), όπου 

σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπάρχει και το μεγαλύτερο χάσμα σε 
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σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (IMF 2016). Άλλοι τομείς που επηρεάζουν αρ-

νητικά την ανάπτυξη της χρηματοπιστωτικής αγορά είναι η ευρωστία των τραπεζών, 

οι κανονισμοί των χρηματιστηριακών αξιών, η διαθεσιμότητα – προσιτότητα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τέλος η χρηματοδότηση μέσω της τοπικής χρη-

ματιστηριακής αγοράς. 

 

Εικόνα 37. Η ανάπτυξη της χρηματοπιστωτικής αγοράς στη Ρωσία 

 
Πηγή: The Global Competitiveness Report 2015-2016 (The World Economic Forum) 

 

Η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα θα είναι ουσιαστικής σημασίας 

για την ανάκαμψη των ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και τη χρηματοπιστωτική στα-

θερότητα στο εγγύς μέλλον που θα δοκιμαστεί από έναν αριθμό παραγόντων. Το 

αυξανόμενο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων με τη σειρά του μεγαλώνει 

την πίεση στα κεφάλαια των τραπεζών. 

Πολλές από τις μεγαλύτερες κρατικές ή κρατικά ελεγχόμενες τράπεζες της 

Ρωσίας συνεχίζουν να παρέχουν στήριξη στην οικονομία, παρά την αύξηση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων. Οι τράπεζες εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από 

τη χρηματοδότηση της CBR καθώς το ρωσικό τραπεζικό σύστημα από το 2014, 

παραμένει αποκομμένο από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. 
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Εικόνα 38. Η ανάπτυξη της χρηματοπιστωτικής αγοράς της Ρωσίας σε σύ-
γκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
Πηγή: International Monetary Fund 

 

Αφού είδαμε αναλυτικά όλες τις πτυχές τις οικονομικής ελευθερίας στην Ρώ-

σικη Ομοσπονδία και εντοπίσαμε τις αδυναμίες της, αξιολογήσαμε τη θέση της χώ-

ρας σε όλους τους πυλώνες του δείκτη IEF σε σύγκριση με άλλες περιοχές όπως η 

BS-10, η CIS-13, η EU-28, οι χώρες BRICS αλλά και κράτη όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ, 

διερευνήσαμε σε βάθος τα αίτια και τις συνθήκες του οικονομικού περιβάλλοντος 

που περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό την «απελευθέρωση» της οικονομίας της, θα 

προχωρήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο στην ανάπτυξη ενός μαθηματικού μοντέλου 

για την διερεύνηση της επίδρασης, αν αυτή υφίσταται, των επιμέρους πυλώνων των 

δεικτών οικονομικής ελευθερίας (IEF και EFW), την κατεύθυνση (θετική – αρνητική) 

και την ισχύ της (ασθενής – ισχυρή) με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Δ» : ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Το θεσμικό πλαίσιο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανά-

πτυξη και η οικονομική ελευθερία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο επιτρέπει σε 

έναν ερευνητή να προσδιορίσει την ποιότητα του θεσμικού πλαισίου. Πολλοί συγ-

γραφείς χρησιμοποιούν τον σχετικά νεοσύστατο δείκτη IEF στην ανάλυσή τους 

λόγω της απλότητας των πυλώνων από τους οποίους αποτελείται, ενώ κάποιο άλ-

λοι ερευνητές χρησιμοποιούν τον δείκτη EFW λόγω της ύπαρξης ιστορικών δεδο-

μένων που ανατρέχουν έως το 1970.  

Αρκετές μελέτες συσχετίζουν τα επίπεδα της οικονομικής ελευθερίας, όπως 

απεικονίζεται από τους δείκτες IEF και EFW, με υψηλότερα επίπεδα οικονομική α-

νάπτυξης και εισοδημάτων. Για παράδειγμα, οι Easton and Walker (Easton και 

Walker 1997) βρήκαν ότι οι αλλαγές στην οικονομική ελευθερία έχουν σημαντική 

επίδραση στο επίπεδο μόνιμης κατάστασης της εισοδημάτων, αφού ληφθούν υ-

πόψη το επίπεδο της τεχνολογίας, το επίπεδο εκπαίδευσης του εργατικού δυναμι-

κού, και το επίπεδο των επενδύσεων. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν 

ότι η οικονομική ελευθερία είναι ένας ξεχωριστός προσδιοριστικός  παράγοντας του 

επιπέδου των εισοδημάτων. 

Οι ετήσιες εκθέσεις των Fraser Institute και Heritage Foundation δείχνουν ε-

πίσης, μια θετική σχέση μεταξύ της οικονομικής ελευθερίας και, τόσο του επίπεδου 

του κατά κεφαλήν ΑΕΠ  όσο και του ρυθμού ανάπτυξής του. 

Κατά παρόμοιο τρόπο, οι De Haan και Sturm (De Haan και Sturm 2000) βρή-

καν ότι οι θετικές και αρνητικές μεταβολές στην οικονομική ελευθερία οδηγούν σε 

θετικές και αρνητικές μεταβολές αντίστοιχα στην οικονομική ανάπτυξη. Χρησιμο-

ποιώντας τον δείκτη της οικονομικής ελευθερίας των Gwartney et al., 1996 και στοι-

χεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ για 80 χώρες, τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι, 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Δ» 

102 

αφού ληφθούν υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, οι επενδύσεις και η αύξηση του 

πληθυσμού, οι μεταβολές στην οικονομική ελευθερία έχουν σημαντική επίδραση 

στην οικονομική ανάπτυξη. 

Τα αποτελέσματα αυτά, ωστόσο, έρχονται σε αντίθεση με τους Carlsson και 

Lundström (Carlsson και Lundstrom 2002), που βρήκαν ότι το επίπεδο της οικονο-

μικής ελευθερίας είναι αυτό που σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την οικονομική 

ανάπτυξη. Στον Πίνακα 12 συνοψίζονται τα αποτελέσματα των πιο σχετικών ερευ-

νών σε αυτό το πεδίο, καθώς επίσης η κατεύθυνση και το μέγεθος αυτής της συσχέ-

τισης. 

Πίνακας 12. Έρευνες για τη σχέση οικονομικής ελευθερίας και οικονομικών 
επιδόσεων  

ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

• (De Haan και Sturm 2000) 
• (De Haan και Sturm 2001) 
•  (Adkins, Moomaw και 

Savvides 2002) 
• (Cole 2003) 

Growth Change in the EFW Significant, 
positive 

• (De Haan και Sturm 2000) 
• (De Haan και Sturm 2001) 
•  (Adkins, Moomaw και 

Savvides 2002) 

Growth Level of the EFW Not 
significant 

• (Easton and Walker 1997) 
• (Scully 2002) 
• (Cole 2003) 
• (Powell 2003) 

Growth Level of the EFW Significant, 
positive 

• (Hanke και Walters 1997) GDP per capita Level of the EFW Significant, 
positive 

• (Heckelman και Stroup 2002) Growth 
Level of a version of 
the EFW with differ-
ent weights 

Significant, 
positive 

• (Gwartney, Holcombe και 
Lawson 1998) Growth Government 

expenditure 
Negative, 
significant 

• (Gwartney και Lawson 1997) GDP per capita, 
growth rate 

Level of economic 
freedom 

Positive, 
significant 

• (Gwartney και Lawson 1999) GDP per capita Change in economic 
freedom 

Positive, 
significant 
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Η οικονομική ελευθερία έχει ισχυρή επίδραση και στις οικονομικές επιδόσεις 

χωρών των οποίων οι οικονομίες τους βρίσκονται σε στάδιο μετάβασης, όπως αυτή 

της Ρώσικης ομοσπονδίας. Οι Kašeljević (Kašeljević and Redak 2006) και Engle 

(Engle 2006) μελέτησαν τη σχέση μεταξύ οικονομικής ελευθερίας και οικονομικών 

επιδόσεων στα εν λόγω κράτη. Ο Kašeljević χρησιμοποίησε τόσο τον δείκτη IEF 

όσο και τον δείκτη EFW σε ανάλυση με διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σει-

ρών (Panel data analysis) για 24 οικονομίες μετάβασης για την περίοδο 1995-2004. 

Και οι δύο δείκτες έχουν θετικό αντίκτυπο στις οικονομικές επιδόσεις των χω-

ρών και η επίδραση είναι ισχυρότερη στην περίπτωση του δείκτη IEF. Ο Engle χρη-

σιμοποίησε τον δείκτη ΙΕF στην έρευνά του για 12 οικονομίες μετάβασης38 που είτε 

θα εντάσσονταν στην ΕΕ το 2004 ή βρίσκονταν σε στενές διαπραγματεύσεις με την 

ΕΕ και διαπίστωσε θετική συσχέτιση 0.73 μεταξύ κατά κεφαλήν ΑΕΠ και IEF με 

στάθμη σημαντικότητας 5%. 

Ο συνολικός δείκτης της οικονομικής ελευθερίας όμως, μπορεί να αποκρύψει 

την πραγματική σχέση που ενδεχομένως να βρίσκεται μεταξύ των οικονομικών επι-

δόσεων και των πυλώνων του δείκτη. Οι Carlsson και Lundstrom (Carlsson και 

Lundstrom 2002) διαπίστωσαν ότι τέσσερεις από τους επτά πυλώνες του δείκτη 

EFW έχουν  θετική επίδραση, στατιστικά σημαντική με την ανάπτυξη (οικονομική 

δομή και χρήση των αγορών, ελευθερία στη χρήση εναλλακτικά νομισμάτων, νομική 

δομή και ασφάλεια της ιδιοκτησίας, και ελευθερία συναλλαγών στις κεφαλαιαγορές), 

δύο έχουν αρνητική επίδραση στατιστικά σημαντικά με την ανάπτυξη (το μέγεθος 

του δημόσιου τομέα και των διεθνών συναλλαγών / ελευθερία στο διεθνές εμπόριο), 

και ο ένας δεν είναι στατιστικά σημαντικός με την ανάπτυξη (νομισματική πολιτική 

και σταθερότητα τιμών). 

Οι Ayal και Karas (Ayal και Karras 1998) διερευνήσαν την επίδραση της οι-

κονομικής ελευθερίας και των πυλώνων του συνολικού συντελεστή παραγωγικότη-

τας και τη σώρευση κεφαλαίου. Τα ευρήματα τους καταδεικνύουν ότι έξι πυλώνες 

του δείκτη EFW έχουν μια στατιστικά σημαντική θετική επίδραση στην ανάπτυξη. 

                                            
38 Οι οικονομίες μετάβασης ήταν η Λετονία, η Εσθονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Τσεχική 

Δημοκρατία, η Σλοβακική Δημοκρατία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Κροατία 
και η Τουρκία), 
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Στην ανάλυσή τους ακόμη, συμπεραίνουν ότι ο συνολικός συντελεστή παραγωγικό-

τητας ενισχύεται όταν, ο ρυθμός αύξησης της προσφοράς χρήματος και η μεταβλη-

τότητα του πληθωρισμού παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, ο ρόλος των κρατικών 

επιχειρήσεων είναι μικρός, τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια είναι σπάνια, η δια-

φορά στην ισοτιμία συναλλάγματος μεταξύ της επίσημης και της μαύρης αγοράς 

είναι μικρή, το μέγεθος του τομέα του εμπορίου είναι μεγάλο, και όταν οι πολίτες 

είναι ελεύθεροι να πραγματοποιούν συναλλαγές με πολίτες ξένων κρατών. 

Στην προσπάθεια ώστε να μετρηθεί η επίδραση των επιμέρους πυλώνων, 

συνέβαλαν και οι Heckelman και Stroup (Heckelman και Stroup 2002) , οι οποίοι 

πραγματοποίησαν μια σειρά παλινδρομήσεων για κάθε πυλώνα του δείκτη EFW με 

το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους έδειξαν ότι η 

συναλλαγματική ελευθερία και η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης έχουν μια 

θετική και σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη. Αντίθετα, άλλοι πυλώνες που σή-

μερα αφορούν τα ίδια πεδία του δείκτη EFW, όπως αυτά τα δύο, δεν φαίνεται να 

έχουν παρόμοια επίδραση. Τα αποτελέσματα των πιο σχετικών ερευνών αναφορικά 

με την επίδραση των επιμέρους πυλώνων καθώς και την στατιστική σημαντικότητά 

τους συνοψίζονται στον Πίνακα 13. 

Αρκετές από τις υπόψη μελέτες, πέρα από την αναζήτηση της θεωρητικής 

σχέσης μεταξύ οικονομικής ελευθερίας και της οικονομικής επίδοσης, προσπαθούν 

να δώσουν απάντηση στο ερώτημα «γιατί θα πρέπει να περιμένουμε η οικονομική 

ελευθερία να επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη προς μια συγκεκριμένη κατεύ-

θυνση;». Συνολικά, από την έρευνα - αν και όχι πάντα ξεκάθαρα – διαπιστώνεται η 

προσδοκία ότι τα υψηλότερα επίπεδα της οικονομικής ελευθερίας, τόσο ο συνολικός 

δείκτης όσο και οι επιμέρους πυλώνες του, έχουν θετική επίδραση στην οικονομική 

ανάπτυξη. 

Θεωρητικά βέβαια, υπάρχουν βάσιμα επιχειρήματα και υπέρ της αντιστρο-

φής της αιτιώδους συνάφειας, δηλαδή ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να επηρε-

άσει τα κίνητρα των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για να αναλάβουν οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις. Από την άποψη της αιτιότητας, μία από τις πιο ενδελεχείς μελέτες 
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μέχρι στιγμής προέρχεται αναμφισβήτητα από τον Dawson  (Dawson 2003), ο ο-

ποίος χρησιμοποιώντας τον έλεγχο κατά Granger39  έδειξε ότι το επίπεδο του συνο-

λικού δείκτη προκαλεί οικονομική ανάπτυξη, και η αιτιώδης σχέση μεταξύ της οικο-

νομικής ανάπτυξης και της μεταβολής στη συνολική οικονομική ελευθερία υφίσταται 

και προς τις δύο κατευθύνσεις - και το ίδιο συμβαίνει και για τους πυλώνες του χρή-

ματος και των τιμών. Συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα του Dawson προκύπτει 

ότι το επίπεδο των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αποτελεί σημαντική αιτία για την οικο-

νομική ανάπτυξη.  

Πίνακας 13. Έρευνες για τη σχέση των διαστάσεων της οικονομικής ελευθε-
ρίας και των οικονομικών επιδόσεων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΘΕΤΙΚΗ 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

ΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Size of government 

• (Barro 1991) 
• (Knack και Keefer 

1995) 
• (Gwartney, 

Holcombe και 
Lawson 1998)  

• (Barro 1999) 
• (Kneller, Bleaney 

και Gemmell 
1999) 

 

• (Ayal and Karras 
1998) 

• (Nelson και Singh 
1998) 

• (Sala-i-Martin 
1997a) 

• (Kneller, Bleaney 
και Gemmell 
1999) 

Economic Structure 
and use of market 

• (Kneller, Bleaney 
και Gemmell 
1999) 

• (Ayal and Karras 
1998) 

 

• (Sala-i-Martin 
1997a) 

• (Barro 1991) 
• (Torstensson 

1994) 
• (Ayal and Karras 

1998) 

Monetary policy and 
price stability 

• (Ayal and Karras 
1998) 

• (Gwartney, 
Holcombe και 
Lawson 1998) 

• (Sala-i-Martin 
1997a) 

Freedom to use alter-
native currencies 

• (Ayal and Karras 
1998)  

• (Ayal and Karras 
1998) 

• (Sala-i-Martin 
1997b) 

                                            
39 Ο έλεγχος  αιτιότητας κατά Granger , ο οποίος προτάθηκε από τον ομώνυμο οικονομολόγο 

(Granger, C. W. J. "Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Meth-
ods". Econometrica.1969), είναι ένας στατιστικός έλεγχος υπόθεσης προκειμένου να καθοριστεί αν 
μια χρονοσειρά είναι χρήσιμη ώστε να προβλέψει μία άλλη. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΘΕΤΙΚΗ 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

ΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Legal structure and 
security of private 
ownership 

• (Barro 1994) 
• (Torstensson 

1994) 
• (Knack και Keefer 

1995) 
• (Sala-i-Martin 

1997a) 

  

International ex-
change – freedom to 
trade with foreigners 

• (Sala-i-Martin 
1997b) 

• (Torstensson 
1994) 

• (Ayal and Karras 
1998)  

Freedom of ex-
change in capital 
markets 

• (Ayal and Karras 
1998)   

 

Πρόσφατα η έρευνα σε αυτό το πεδίο επανεξετάστηκε από τον Justesen 

(Justesen 2008), ο οποίος πραγματοποίησε ελέγχους αιτιότητας κατά Granger, σε 

δεδομένα της περιόδου 1970-1999. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι  μόνο δύο πυλώ-

νες της οικονομικής ελευθερίας – το μέγεθος του δημόσιου τομέα και οι ρυθμιστικές 

πολιτικές - έχουν ισχυρή επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις, 

ενώ προς την αντίστροφη κατεύθυνση δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, δηλαδή ότι 

η οικονομική ανάπτυξη επηρεάζει την οικονομική ελευθερία. 

Τέλος, στοχευμένη έρευνα έγινε και σε χώρες των οποίων οι οικονομίες τους 

βρίσκονται σε στάδιο μετάβασης. Οι Kovačević και Borović (Kovačević and Borović 

2014) μελέτησαν έντεκα ευρωπαϊκές χώρες40, οι οποίες όλες αποτέλεσαν μέρος του 

πρώην σοσιαλιστικού οικονομικού συστήματος με κεντρικό σχεδιασμό. Τα αποτελέ-

σματά της έρευνας που πραγματοποίησαν έδειξαν μια ισχυρή θετική επίδραση, μη 

στατιστικά σημαντική του δείκτη IEF στο ΑΕΠ τους. 

Συγκεκριμένα, δύο από τα τέσσερα πεδία (Κράτους Δικαίου και Αποτελεσμα-

τικότητα του Κανονιστικού Πλαισίου) του δείκτη IEF έχουν αρνητικό επίδραση στην 

                                            
40 Οι χώρες για τις οποίες πραγματοποιήθηκε η μελέτη ήταν η Βουλγαρία, η Κροατία, η Δη-

μοκρατία της Τσεχίας, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η 
Σλοβακία και η Σλοβενία. 
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οικονομική απόδοση, ενώ ο περιορισμένος δημόσιος τομέας και το άνοιγμα της α-

γοράς έχουν θετική επίδραση, στατιστικά σημαντική στην συνολική οικονομική από-

δοση των υπόψη κρατών. 

 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

Από τη βιβλιογραφική έρευνα που προηγήθηκε διαπιστώθηκε ότι υφίσταται 

ανοικτό βιβλιογραφικό πεδίο για τη διερεύνηση οικονομίων που βρίσκονται σε με-

τάβαση, όπως αυτή της Ρωσίας, με όρους οικονομικής ελευθερίας. Υπό αυτό το 

πρίσμα θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον να μελετήσουμε τη επίδραση της οικονομικής 

ελευθερίας στην οικονομική επίδοση της Ρωσίας, δεδομένου και της συρρίκνωσή 

της για τέταρτη συνεχή χρονιά αλλά και του ευρύτερου παγκόσμιου ενδιαφέροντος 

στη διεθνή πολιτική σκηνή. 

Δεδομένα 

Τα δεδομένα για την μέτρηση της οικονομικής ελευθερίας προέρχονται από 

τις ετήσιες εκθέσεις του Heritage Foundation και του Fraser Institute, και επειδή ε-

πιθυμούμε να εξετάσουμε τις μακροχρόνιες επιδράσεις της πάνω στην οικονομική 

επίδοση της χώρας, καλύπτουν ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Για μεν το 

δείκτη IEF από το 1995 έως 2015,  ενώ για το δείκτη EFW από το 1995 έως 2014. 

Για την μέτρηση της οικονομικής επίδοσης της Ρωσίας θα χρησιμοποιηθεί το 

ετήσιο ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ σε τιμές αγοράς βασιζόμενο στο εθνικό νόμισμα 

(GDP growth, annual %), και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε δολάρια με όρους ισοτιμίας 

αγοραστικής δύναμης [GDP per capita, PPP (current international $)], που αποτελεί 

τον κινητήριο μοχλό μιας οικονομίας και συνάμα τον πιο σημαντικό δείκτη της ανά-

πτυξης και της ευημερίας. Πηγή πληροφόρησης για τα παραπάνω στοιχεία αποτέ-

λεσε η Παγκόσμια Τράπεζα. 
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Εμπειρική Προσέγγιση 

Δεδομένου ότι από τη βιβλιογραφική έρευνα έχει προκύψει μια ισχυρή συ-

σχέτιση μεταξύ οικονομικής απόδοσης και οικονομικής ελευθερίας θα παρουσια-

στούν χρονολογικές σειρές του ΑΕΠ και των δύο δεικτών οικονομικής ελευθερίας, 

ενώ θα γίνει και διαγραμματική απεικόνιση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε παγκόσμια 

κλίμακα σε συνάρτηση με τους υπόψη δείκτες προκειμένου να ελέγξουμε την παρα-

πάνω υπόθεση με βάση την τρέχουσα οικονομική κατάσταση των κρατών. Τα τε-

λευταία διαθέσιμα  στοιχεία για τον δείκτη IEF είναι για το έτος 2015 και αφορούν 

179 κράτη, ενώ για τον δείκτη EFW είναι για το έτος 2014 και αφορούν 152 κράτη 

(έτος δημοσίευσης το 2016 και για τους δύο δείκτες). 

Η ανάλυση των δεδομένα μας για τη διερεύνηση της επίδρασης της οικονο-

μικής ελευθερίας στην οικονομική απόδοση της Ρώσικης Ομοσπονδίας θα γίνει με 

τη βοήθεια των μοντέλων απλής και πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. 

Αρχικά θα χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο της απλής γραμμικής παλινδρόμη-

σης προκειμένου να διαπιστώσουμε το βαθμό της επίδρασης της συνολικής βαθμο-

λογίας των δεικτών στην οικονομική επίδοση της Ρωσίας. Σύμφωνα με το υπόψη 

μοντέλο θεωρούμε ότι τα 𝑀𝑀 και 𝐸𝐸1 συνδέονται με την παρακάτω σχέση:  

𝑀𝑀𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐸𝐸𝑖𝑖1 + 𝐹𝐹𝑖𝑖     (1) 

Όπου 𝑀𝑀 είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (εξαρτημένη μεταβλητή), 𝐸𝐸1 η βαθμολο-

γία του δείκτη οικονομικής ελευθερίας (ανεξάρτητη μεταβλητή) και 𝛽𝛽0 ,𝛽𝛽1 οι παρά-

μετροι του μοντέλου προς εκτίμηση. Τα 𝐹𝐹𝑖𝑖 είναι τα «σφάλματα» των μετρήσεων για 

κάθε παρατήρηση 𝐹𝐹 , και θεωρείται ανεξάρτητη τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί 

κανονική κατανομή 𝛮𝛮 (0,𝜎𝜎2). 

Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο της πολλαπλής γραμμικής 

παλινδρόμησης προκειμένου να διερευνήσουμε το βαθμό της επίδρασης των επι-

μέρους συνιστωσών των δεικτών IEF και EFW στην οικονομική επίδοση της Ρω-

σίας. Σύμφωνα με το υπόψη μοντέλο θεωρούμε ότι τα  𝑀𝑀 και 𝐸𝐸1, 𝐸𝐸2, … , 𝐸𝐸𝑚𝑚 συνδέο-

νται με την παρακάτω σχέση: 
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𝑀𝑀𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐸𝐸𝑖𝑖1 + 𝛽𝛽2𝐸𝐸𝑖𝑖2+. . . +𝛽𝛽𝑚𝑚𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚 + 𝐹𝐹𝑖𝑖   (2) 

Όπου 𝑀𝑀 είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (εξαρτημένη μεταβλητή), 𝐸𝐸1, 𝐸𝐸2, … , 𝐸𝐸𝑚𝑚 οι 

βαθμολογίες των επιλεγμένων επιμέρους συνιστωσών του δείκτη οικονομικής ελευ-

θερίας (ανεξάρτητες μεταβλητές) και 𝛽𝛽0,𝛽𝛽1, … ,𝛽𝛽𝑚𝑚 οι παράμετροι του μοντέλου 

προς εκτίμηση. Τα 𝐹𝐹𝑖𝑖 είναι τα «σφάλματα» των μετρήσεων για κάθε παρατήρηση 𝐹𝐹, 
και θεωρείται ανεξάρτητη τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί κανονική κατανομή 

𝛮𝛮 (0,𝜎𝜎2). 

Για τον δείκτη IEF οι συνιστώσες που επιλέχτηκαν προς εξέταση είναι εννέα 

ανεξάρτητες μεταβλητές41 , δηλαδή όλοι οι πυλώνες του δείκτη, πλην του πυλώνα 

της εργασιακής ελευθερίας για τον οποίο δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα δεδομένα 

σε βάθος χρόνου. 

Για τον δείκτη EFW λόγω της ύπαρξης μεγάλου αριθμού πυλώνων (52 συνο-

λικά) ομαδοποιήθηκαν οι επιμέρους συνιστώσες και επιλέχτηκαν προς εξέταση τα 

πέντε κύρια πεδία του δείκτη42. 

Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση των παραμέτρων των 

προαναφερθέντων μοντέλων είναι η τεχνική των ελαχίστων τετραγώνων. 

Αποτελέσματα 

Στις Εικόνα 39 και Εικόνα 40 φαίνεται η συσχέτιση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ με 

τους δείκτες οικονομικής ελευθερίας EFW και IEF για τα έτη 2014 και 2015 αντί-

στοιχα. Κάθε σημείο στην επιφάνεια του διαγράμματος  αντιπροσωπεύει ένα κράτος 

με τη συγκεκριμένη βαθμολογία στο δείκτη. Όπως ήταν αναμενόμενο οι πολίτες των 

χώρων με υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ελευθερίας απολαμβάνουν υψηλότερα 

εισοδήματα. Ειδικότερα η Ρωσία βρίσκεται πάνω από τη γραμμή τάσης γεγονός που 

                                            
41 Οι εννέα πυλώνες του δείκτη IEF που επιλέχτηκαν είναι: Δικαιώματα Ιδιοκτησίας, Ελευθε-

ρία από τη Διαφθορά, Δημοσιονομική Ελευθερία, Δημόσιες Δαπάνες, Επιχειρηματική Ελευθερία, 
Νομισματική Ελευθερία, Εμπορική Ελευθερία, Επενδυτική ελευθερία, Χρηματοοικονομική ελευθερία. 

42 Οι πέντε συνιστώσες που επιλέχτηκαν για τον δείκτη EFW είναι: Μέγεθος του Δημόσιου 
Τομέα, Νομικό Σύστημα και Ασφάλεια των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, Ισχυρό χρήμα,  Ελευθερία στο 
διεθνές εμπόριο, Κανονισμοί. 
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υποδηλώνει ότι για δεδομένη τιμή της οικονομικής ελευθερίας εμφανίζει κατά κεφα-

λήν εισοδήματα μεγαλύτερα από το αναμενόμενο. 

Σε ό,τι αφορά τη συσχέτιση των δεικτών με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ διαπιστώ-

νουμε από την κλίση της γραμμής τάσης ότι αυτή είναι ισχυρή, πλην όμως και οι δύο 

δείκτες μπορούν να ερμηνεύσουν λιγότερο από το 40% της μεταβλητότητας στο 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ των χωρών στα αντίστοιχα έτη αναφοράς. 

 

Εικόνα 39. Οικονομική ελευθερία (δείκτης EFW) και κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε 
παγκόσμια κλίμακα για το έτος 2014 

 

Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, World Bank, Fraser Institute 
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Εικόνα 40. Οικονομική Ελευθερία (δείκτης IEF) και κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε πα-
γκόσμια κλίμακα για το έτος 2015 

 

Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, World Bank, The Heritage Foundation 
 

Στις Εικόνα 41 και Εικόνα 42 παρουσιάζονται ιστορικά δεδομένα μεταβολής 

του ρυθμού ανάπτυξης σε σχέση με τον δείκτη IEF σε παγκόσμια κλίμακα (μέσος 

όρος) και τη Ρωσία αντίστοιχα. Από τη σύγκριση των χρονολογικών σειρών διαπι-
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Εικόνα 41. Χρονοσειρά δείκτη οικονομικής ελευθερίας IEF και οικονομικής 
ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα 

 

Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, World Bank, The Heritage Foundation 
 

Εικόνα 42. Χρονοσειρά δείκτη οικονομικής ελευθερίας IEF και οικονομικής 
ανάπτυξης στη Ρωσία 

 

Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, World Bank, The Heritage Foundation 
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Στις Εικόνα 43 και Εικόνα 44 παρουσιάζονται ιστορικά δεδομένα μεταβολής 

του ρυθμού ανάπτυξης σε σχέση με τον δείκτη EFW σε παγκόσμια κλίμακα (μέσος 

όρος) και τη Ρωσία αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή τα ευρήματα είναι εντελώς 

διαφορετικά αναφορικά με τη συσχέτιση της οικονομικής ανάπτυξης με τη βαθμολο-

γία του δείκτη IEF. Ενώ από τη σύγκριση των χρονολογικών σειρών διαπιστώνουμε 

ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση της ανάπτυξης με τον συνολικό δείκτη EFW σε επί-

πεδο παγκόσμιου μέσου όρου παρόμοια με αυτή του συνολικού δείκτη IEF, η συ-

σχέτιση αυτή αντιστρέφεται αν εξετάσει κανείς τις γραμμές τάσεις στην Ρωσία. 

Πράγματι, από την κλίση των γραμμών τάσεων παρατηρούμε ότι υπάρχει μια ασθε-

νής θετική συσχέτιση οικονομικής ανάπτυξης και οικονομικής ελευθερίας, όπως α-

ποτυπώνεται από τις μετρήσεις του δείκτη EFW.  

 

 

Εικόνα 43. Χρονοσειρά δείκτη οικονομικής ελευθερίας EFW και οικονομικής 
ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα 

 
Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, World Bank, Fraser Institute 
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Εικόνα 44. Χρονοσειρά δείκτη οικονομικής ελευθερίας EFW και οικονομικής 
ανάπτυξης στη Ρωσία  

 

Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, World Bank, Fraser Institute 
 

Τα αποτελέσματα του μοντέλου της απλής παλινδρόμησης με εξαρτημένη 

μεταβλητή το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και ανεξάρτητη μεταβλητή τον δείκτη IEF για την 

Ρωσία παρουσιάζονται στους Πίνακας 14 και Πίνακας 15 . 

 

Πίνακας 14. Model Summary (GDP per Capita, IEF) 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,155a ,024 -,025 7875,875 

a. Predictors: (Constant), Index of Economic Freedom 
 

Από την ερμηνεία των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι ο συνολικός δείκτης IEF 
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ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 2.4 % (R2=0,024), ενώ προκύπτει και μία 
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Πίνακας 15. Coefficientsa (GDP per Capita, IEF) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence Interval for B 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound 

1 (Constant) 58698,192 64004,216  ,917 ,370 -74812,263 192208,647 

Index of 

Economic 

Freedom 

-878,490 1250,096 -,155 -,703 ,490 -3486,144 1729,165 

a. Dependent Variable: GDP per capita  PPP 
 

Τα αποτελέσματα του μοντέλου της απλής παλινδρόμησης με εξαρτημένη 

μεταβλητή το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και ανεξάρτητη μεταβλητή τον δείκτη EFW για την 

Ρωσία παρουσιάζονται στους Πίνακας 16 και Πίνακας 17. 

 

Πίνακας 16. Model Summary (GDP per Capita, EFW) 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,829a ,688 ,665 $4,160.077 

a. Predictors: (Constant), Economic Freedom of the World 
 

 

Πίνακας 17. Coefficientsa (GDP per Capita, EFW) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence Interval 

for B 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 (Constant) -37878,974 9686,768  -3,910 ,002 -58655,026 -17102,923 

Economic 

Freedom of 

the World 

8755,181 1577,038 ,829 5,552 ,000 5372,771 12137,592 

a. Dependent Variable: GDP per Capita (PPP) 
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Από την ερμηνεία των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι ο συνολικός δείκτης 

EFW μπορεί να ερμηνεύσει τη μεταβλητότητα του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ρωσίας 

κατά ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 68.8 % (R2=0.688), ενώ σε αντίθεση με τον 

δείκτη IEF προκύπτει μία θετική ασθενής επίδραση του δείκτη (β1 Coeffi-

cient=8755,181), στατιστικά σημαντική (p value =0.000) στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 

χώρας. 

Πριν προχωρήσουμε όμως, στην επιλογή των ερμηνευτικών μεταβλητών 

(πυλώνες των δεικτών IEF και EFW) που θα ενταχθούν τελικά στο μοντέλο της πολ-

λαπλής παλινδρόμησης με μεταβλητή απόκρισης το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, έχει ενδια-

φέρον να μελετήσουμε σε πιο βαθμό αυτές οι μεταβλητές σχετίζονται μεταξύ τους. 

Στους Πίνακας 18 και Πίνακας 19 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις κατά Pearson των 

μεταβλητών. 

Εξετάζοντας τους πυλώνες του δείκτη EFW (Πίνακας 18) προκύπτει ότι, το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζει μία ισχυρή θετική συσχέτιση στατιστικά σημαντική 

(στάθμη σημαντικότητας 1%) με τους πυλώνες Ισχυρό Χρήμα και Κανονισμοί. Θε-

τική συσχέτιση στατιστικά σημαντική παρουσιάζει επίσης με τον πυλώνα Νομικό 

σύστημα και Δικαιώματα Ιδιοκτησίας μέγεθος του. Αντίθετα αρνητική συσχέτιση στα-

τιστικά σημαντική (στάθμη σημαντικότητας 5%) εμφανίζει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ με 

τους πυλώνες Μέγεθος του Δημόσιου Τομέα και Ελευθερία στο Διεθνές Εμπόριο. 

Πίνακας 18. Correlations (GDP per Capita vs EFW pillars) 

 
GDP per 

capita 
(PPP) 

Size of 
Government 

Legal System 
and Property 

Rights 

Sound 
Money 

Freedom to 
Trade 

Internationally 
Regulation 

 
GDP per capita 
(PPP) 

Pearson 
Correlation 1 -,542* ,581* ,922** -,558* ,704** 

Sig. (2-tailed)  ,030 ,018 ,000 ,025 ,002 
 
Size of 
Government 

Pearson 
Correlation -,542* 1 -,021 -,318 ,042 -,177 

Sig. (2-tailed) ,030  ,938 ,230 ,877 ,513 
 
Legal System 
and Property 
Rights 

Pearson 
Correlation ,581* -,021 1 ,755** -,333 ,882** 

Sig. (2-tailed) ,018 ,938  ,001 ,207 ,000 

 
Sound Money 

Pearson 
Correlation ,922** -,318 ,755** 1 -,651** ,789** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,230 ,001  ,006 ,000 
 
Freedom to 
Trade 
Internationally 

Pearson 
Correlation -,558* ,042 -,333 -,651** 1 -,192 

Sig. (2-tailed) ,025 ,877 ,207 ,006  ,476 

 
Regulation 

Pearson 
Correlation ,704** -,177 ,882** ,789** -,192 1 

Sig. (2-tailed) ,002 ,513 ,000 ,000 ,476  
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).         *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Πίνακας 19. Correlations (GDP per Capita vs IEF pillars) 

 GDP per 
capita  PPP 

Property 
Rights 

Freedom from 
Corruption 

Fiscal 
Freedom 

Government 
Spending 

Business 
Freedom 

Monetary 
Freedom 

Trade 
Freedom 

Investment 
Freedom 

Financial 
Freedom 

GDP per 
capita  PPP 

Pearson 
Correlation 1 -,843** -,012 ,346 -,481* ,287 ,637** ,800** -,861** -,431* 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,959 ,115 ,024 ,195 ,001 ,000 ,000 ,045 

Property 
Rights 

Pearson 
Correlation -,843** 1 -,043 -,704** ,469* -,068 -,786** -,757** ,829** ,630** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,848 ,000 ,028 ,762 ,000 ,000 ,000 ,002 

Freedom from 
Corruption 

Pearson 
Correlation -,012 -,043 1 ,190 -,114 -,281 ,067 ,010 -,156 ,016 

Sig. (2-tailed) ,959 ,848  ,396 ,613 ,206 ,766 ,964 ,488 ,945 

Fiscal 
Freedom 

Pearson 
Correlation ,346 -,704** ,190 1 -,476* -,029 ,583** ,546** -,448* -,634** 

Sig. (2-tailed) ,115 ,000 ,396  ,025 ,898 ,004 ,009 ,036 ,002 

Government 
Spending 

Pearson 
Correlation -,481* ,469* -,114 -,476* 1 -,344 -,177 -,544** ,383 ,111 

Sig. (2-tailed) ,024 ,028 ,613 ,025  ,117 ,430 ,009 ,079 ,623 

Business 
Freedom 

Pearson 
Correlation ,287 -,068 -,281 -,029 -,344 1 -,250 ,322 ,097 -,102 

Sig. (2-tailed) ,195 ,762 ,206 ,898 ,117  ,262 ,145 ,667 ,650 

Monetary 
Freedom 

Pearson 
Correlation ,637** -,786** ,067 ,583** -,177 -,250 1 ,601** -,810** -,655** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,766 ,004 ,430 ,262  ,003 ,000 ,001 

Trade 
Freedom 

Pearson 
Correlation ,800** -,757** ,010 ,546** -,544** ,322 ,601** 1 -,697** -,477* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,964 ,009 ,009 ,145 ,003  ,000 ,025 

Investment 
Freedom 

Pearson 
Correlation -,861** ,829** -,156 -,448* ,383 ,097 -,810** -,697** 1 ,417 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,488 ,036 ,079 ,667 ,000 ,000  ,054 

Financial 
Freedom 

Pearson 
Correlation -,431* ,630** ,016 -,634** ,111 -,102 -,655** -,477* ,417 1 

Sig. (2-tailed) ,045 ,002 ,945 ,002 ,623 ,650 ,001 ,025 ,054  
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Ισχυρές συσχετίσεις στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ υπάρχουν και με τους πυλώνες 

του δείκτη IEF (Πίνακας 19). Την υψηλότερη θετική ισχυρή συσχέτιση, στατιστικά 

σημαντική εμφανίζει ο πυλώνας Εμπορική Ελευθερία και ακολουθεί η Νομισματική 

Ελευθερία. Θετική ασθενή συσχέτιση, στατιστικά μη σημαντική έχουν και οι πυλώ-

νες Δημοσιονομική Ελευθερία και Εμπορική Ελευθερία. Στον αντίποδα, έντονη αρ-

νητική συσχέτιση, στατιστικά σημαντική παρουσιάζουν οι πυλώνες Επενδυτική Ε-

λευθερία και Δικαιώματα Ιδιοκτησίας ενώ η ασθενής συσχέτιση με τον πυλώνα Ε-

λευθερία από τη Διαφθορά  χαρακτηρίζεται μη σημαντική. 

Έντονες συσχετίσεις όμως, υφίστανται και μεταξύ των ερμηνευτικών μετα-

βλητών. Για παράδειγμα στον Πίνακας 18, ο πυλώνας Νομικό Σύστημα και Δικαιώ-

ματα Ιδιοκτησίας σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τους πυλώνες Ισχυρό Χρήμα και 

Κανονισμοί, ενώ παρόμοιες συσχετίσεις υφίστανται και μεταξύ του πυλώνα Ισχυρού 

Χρήματος με την Ελευθερία στο Διεθνές Εμπόριο και τους Κανονισμούς. Τα πράγ-

ματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο όταν εξετάζουμε τις συσχετίσεις των ερμη-

νευτικών μεταβλητών του δείκτη IEF (Πίνακας 19), όπου υφίστανται συνολικά πε-

ρισσότερες από 15 ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ τους, στατιστικά σημαντικές. Γενικά 

η κατάσταση η οποία δημιουργείται όταν υπάρχουν ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ των 

ανεξάρτητων μεταβλητών στην πολλαπλή παλινδρόμηση γνωστή ως πολυσυγ-

γραμμικότητα (multicollinearity) καθιστά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αξιολογηθεί η 

ουσιαστική συνεισφορά μιας συγκεκριμένης ανεξάρτητης μεταβλητής επί της εξαρ-

τημένης μεταβλητής που οφείλεται αποκλειστικά στη συγκεκριμένη ανεξάρτητη με-

ταβλητή. 

Για την τελική επιλογή των ερμηνευτικών μεταβλητών που εντάχθηκαν στο 

μοντέλο εφαρμόστηκε ο ακόλουθος αλγόριθμος: 

(α) Καθορίζεται το αρχικό μοντέλο, όπως στην εξίσωση (2), δηλαδή επιλέ-

γονται όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές. 

(β) Πραγματοποιούνται 𝐸𝐸 στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων (F-test) 

𝐻𝐻0𝑖𝑖 ∶  𝛽𝛽𝑖𝑖 = 0, 𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝐸𝐸 
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(γ) Η μικρότερη τιμή του μερικού F-test, έστω  𝐹𝐹𝑙𝑙 που αντιστοιχεί στον στα-

τιστικό έλεγχο υπόθεσης  𝐻𝐻0𝑙𝑙 ∶  𝛽𝛽𝑙𝑙 = 0 , συγκρίνεται με προεπιλεγμένης στάθμης 

σημαντικότητας τιμή 𝐹𝐹043. Αν ισχύει η συνθήκη 𝐹𝐹𝑙𝑙 < 𝐹𝐹0 , τότε αφαιρείται η ερμηνευ-

τική μεταβλητή 𝐸𝐸𝑙𝑙 από την εξίσωση (2) και ακολουθούνται ξανά τα (β) και (γ) βήματα. 

(δ) Ο αλγόριθμος ολοκληρώνεται όταν ικανοποιείται η συνθήκη 𝐹𝐹𝑙𝑙 > 𝐹𝐹0 , 

οπότε επιλέγουμε το μοντέλο με όσες μεταβλητές έχουν απομείνει. 

Τα αποτελέσματα του μοντέλου της πολλαπλής παλινδρόμησης με μετα-

βλητή απόκρισης το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και ερμηνευτικές μεταβλητές τους πυλώνες 

των δεικτών IEF και EFW  που τελικά επιλέχθηκαν για την περίπτωση της Ρωσίας 

παρουσιάζονται στους Πίνακας 20, Πίνακας 21 και Πίνακας 22, Πίνακας 23 αντί-

στοιχα. 

Στην πρώτη περίπτωση ο αλγόριθμος οδήγησε στην απόρριψη τεσσάρων 

πυλώνων του δείκτη IEF και την τελική επιλογή ισάριθμων πυλώνων ως ερμηνευτι-

κών μεταβλητών. Οι πυλώνες που επιλέχτηκαν ήταν η Επιχειρηματική Ελευθερία, η 

Επενδυτική Ελευθερία, η Δημοσιονομική Ελευθερία και τα Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα. 

Με την επιλογή των υπόψη πυλώνων ερμηνεύεται το 93.7 % της μεταβλητότητας 

του κατά κεφαλήν (Πίνακας 20).  

Από τους επιλεγμένους πυλώνες η Επιχειρηματική Ελευθερία έχει θετική συ-

σχέτιση, στατιστικά σημαντική με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ρωσίας, ενώ αρνητική 

συσχέτιση, στατιστικά σημαντική εμφανίζουν οι υπόλοιποι τρείς πυλώνες (Πίνακας 

21). Συνολικά και από τους τέσσερις πυλώνες την μεγαλύτερη επίδραση εμφανίζουν 

τα Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα. 

 Ο στατιστικός έλεγχος με την επιλογή των υπόψη ανεξάρτητων μεταβλητών 

στο μοντέλο έδειξε ότι δεν εμφανίζονται φαινόμενα πολυσυγγραμμικότητας, καθό-

σον οι Συντελεστές Διόγκωσης (VIF-Variance Inflation Factor) και οι Συντελεστές 

Ανεκτικότητας (Tolerance Index) των εκτιμητών είναι μικρότεροι του 10 και μεγαλύ-

τεροι του 0.1 αντίστοιχα. 

                                            
43 Η προεπιλεγμένη στάθμη σημαντικότητας καθορίστηκε σε  𝛼𝛼 = 0.1 
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Πίνακας 20. Model Summary (GDP per Capita, selected IEF pillars) 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,968a ,937 ,923 2162,020 

a. Predictors: (Constant), Investment Freedom, Business Freedom, Fis-

cal Freedom, Property Rights 
 

 

Πίνακας 21. Coefficientsa (GDP per Capita, selected IEF pillars) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 

Interval for B 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Toler

ance VIF 

1 (Constant) 56204,377 12682,536  4,432 ,000 29446,564 82962,190   

Property 

Rights 
-406,208 104,659 -,601 -3,881 ,001 -627,018 -185,397 ,153 6,519 

Fiscal 

Freedom 
-397,466 121,380 -,306 -3,275 ,004 -653,556 -141,377 ,422 2,369 

Business 

Freedom 
243,147 54,667 ,289 4,448 ,000 127,810 358,483 ,873 1,146 

Investment 

Freedom 
-275,295 63,946 -,527 -4,305 ,000 -410,209 -140,380 ,245 4,081 

a. Dependent Variable: GDP per capita  PPP 
 

Στην δεύτερη περίπτωση ο αλγόριθμος οδήγησε στην απόρριψη τριών πυ-

λώνων του δείκτη EFW και την τελική επιλογή δύο πυλώνων ως ερμηνευτικών με-

ταβλητών. Συγκεκριμένα οι πυλώνες που επιλέχθηκαν ήταν το Μέγεθος Δημόσιου 

Τομέα και το Ισχυρό Χρήμα. Ο πρώτος πυλώνας που περιλαμβάνει τις διαστάσεις 

(1) Δημόσια κατανάλωση, (2) Μεταβιβάσεις και επιδοτήσεις, (3) Κρατικές επιχειρή-

σεις και επενδύσεις και (4) Μέγιστος οριακός φορολογικός συντελεστής, εμφανίζει 

αρνητική συσχέτιση με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ρωσίας, ενώ για το δεύτερο πυ-

λώνα στον οποίον περιλαμβάνονται οι διαστάσεις (1) Προσφορά χρήματος, (2) Τυ-
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πική απόκλιση του πληθωρισμού, (3) Πληθωρισμός, και (4) Ελευθερία κατοχής τρα-

πεζικών λογαριασμών σε ξένο νόμισμα, η συσχέτιση με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι 

θετική (Πίνακας 21). Συνολικά τη μεγαλύτερη συνεισφορά (αρνητική) και από τους 

δύο επιλεγμένους πυλώνες έχει το Μέγεθος του Δημόσιου τομέα. Και σ’ αυτή την 

περίπτωση με την επιλογή των υπόψη πυλώνων ερμηνεύεται ένα υψηλό ποσοστό 

της μεταβλητότητας του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας, της τάξεως του 91.9 % 

(Πίνακας 22), όπως επίσης με την επιλογή των υπόψη ανεξάρτητων μεταβλητών 

στο μοντέλο δεν εμφανίζονται φαινόμενα πολυσυγγραμμικότητας,  

 

Πίνακας 22. Model Summary (GDP per Capita, selected EFW areas) 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,959a ,919 ,906 $2,198.889 

a. Predictors: (Constant), Sound Money, Size of Government 
 

 

Πίνακας 23. Coefficientsa (GDP per Capita, selected EFW areas) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 

Interval for B 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) 53104,082 16791,353  3,163 ,007 16828,570 89379,595   

Size of 

Government 
-7859,944 2364,648 -,277 -3,324 ,005 -12968,455 -2751,433 ,899 1,112 

Sound Money 2484,703 248,098 ,834 10,015 ,000 1948,720 3020,687 ,899 1,112 

a. Dependent Variable: GDP per capita (PPP) 
 

Συμπεράσματα 

Κύριο συμπέρασμα της εμπειρικής ανάλυσης είναι ότι η οικονομική ελευθερία 

επηρεάζει τις οικονομικές επιδόσεις της Ρώσικης Ομοσπονδίας με όρους οικονομι-

κής ανάπτυξης και κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ενώ η μεταξύ τους σχέση εξαρτάται ως ένα 
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βαθμό από το μέτρο οικονομικής ελευθερίας που χρησιμοποιείται. Η συσχέτιση οι-

κονομικής ανάπτυξης και οικονομικής ελευθερίας είναι θετική όταν ως μέτρο της τε-

λευταίας χρησιμοποιείται ο δείκτης EFW, ενώ αυτή φαίνεται να αντιστρέφεται όταν 

ως μέτρο χρησιμοποιείται ο δείκτης IEF. Ελαφρώς διαφορετικά είναι τα συμπερά-

σματα που προκύπτουν για της επίδραση της οικονομικής ελευθερίας στο κατά κε-

φαλήν ΑΕΠ της χώρας. Και στις δύο των περιπτώσεων διαπιστώνεται μία ασθενής 

θετική συσχέτιση, στατιστικά μη σημαντική. Τα παραπάνω δείχνουν ότι ένα συνο-

λικό μέτρο της οικονομικής ελευθερίας όπως είναι οι δείκτες IEF και EFW δεν αντι-

κατοπτρίζει πλήρως το οικονομικό περιβάλλον. 

Ορισμένοι πυλώνες για κάθε δείκτη οικονομικής ελευθερίας είναι σημαντικό-

τεροι για την οικονομική επίδοση της Ρωσίας με διαφορετική ένταση και κατεύθυνση. 

Για τους πυλώνες του δείκτη IEF στους οποίους διαπιστώθηκε με το κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ στατιστικά σημαντική συσχέτιση ήταν (1) θετική η Επιχειρηματική Ελευθερία 

και (2) αρνητική η Επενδυτική Ελευθερία, η Δημοσιονομική Ελευθερία και τα Ιδιο-

κτησιακά Δικαιώματα. Αντίστοιχα οι πυλώνες του δείκτη EWF που είχαν στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν για το Ισχυρό Χρήμα (θετική) 

και το Μέγεθος του Δημόσιου Τομέα (αρνητική). 

Κατά συνέπεια, ένας πυλώνας που επηρεάζει αρνητικά την οικονομική επί-

δοση της Ρωσίας, θα σήμαινε ότι λιγότερο οικονομική ελευθερία σε αυτόν τον τομέα 

θα οδηγούσε σε αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας και αύξηση των πραγ-

ματικών εισοδημάτων. Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτελούν τρόπον τινά αινιγμα-

τικά αποτελέσματα, εάν ληφθεί υπόψη ότι το μέτρο της οικονομικής ελευθερίας ό-

πως εκφράζεται από τον συνολικό δείκτη παρουσιάζει πάντα ένα θετικό πρόσημο 

στις παλινδρομήσεις με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

Τέλος, η πολυσυγγραμμικότητα είναι ένα αρνητικός παράγοντας που μπορεί 

να επηρεάσει τα αποτελέσματά καθώς μπορεί να αποκρύψει την πραγματική σχέση 

που ενδεχομένως να βρίσκεται μεταξύ των οικονομικών επιδόσεων και των πυλώ-

νων του δείκτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Ε»: ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Τα τελευταία έτη, μεταξύ των ακαδημαϊκών φαίνεται να υπάρχει μια συναί-

νεση ότι οι δείκτες IEF και EFW παρέχουν ένα αξιόπιστο μέτρο της οικονομική ελευ-

θερίας. Αν και ακόμη ορισμένα προβλήματα δεν έχουν επιλυθεί όσον αφορά την 

στάθμιση των πυλώνων και των συνιστωσών τους και, ενδεχομένως, την καταλλη-

λόλητα μερικών εξ αυτών, είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι τα κριτήρια επιλογής 

που εφαρμόζονται από τους δημιουργούς των δεικτών είναι ασφαλή. 

Μετά από αρκετά χρόνια εμπειρικών μελετών, αλλά και από τα συμπερά-

σματα που προέκυψαν από την παρούσα εργασία μπορούμε πλέον να πούμε με 

βεβαιότητα ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συναίνεση, σχετικά με την πρακτική 

σημασία της οικονομικής ελευθερίας για την αύξηση του ΑΕΠ σε παγκόσμια κλίμακα 

αλλά και ειδικότερα στη Ρωσία. Ωστόσο, όταν έρχεται η ώρα για συστάσεις πολιτικής 

θα ήταν επιθυμητό να προσδιορίζονται οι πιο σημαντικοί, από την άποψη αυτή, πυ-

λώνες και συνιστώσες των δεικτών οικονομικής ελευθερίας. 

Η συγκεκριμένη εργασία, όπως και ένας σημαντικός αριθμός ερευνών που 

έγινε στο παρελθόν προσπαθεί να φωτίσει τους επιμέρους τομείς των δεικτών οικο-

νομικής ελευθερίας και να διαπιστώσει ποιοι από αυτούς θα μπορούσαν να βελτιώ-

σουν την οικονομική ανάπτυξη περισσότερο από άλλους στην Ρώσικη Ομοσπονδία. 

Αν και ορισμένα συμπεράσματα είναι ορατά, όπως αναπτύχθηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, φαίνεται ότι και αυτή η προσπάθεια να παρουσιάζει προβλήματα όσον 

αφορά την πολυσυγγραμμικότητα των ανεξάρτητων μεταβλητών.  

Χωρίς να μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ότι ορισμένα μέτρα φι-

λικά προς την οικονομική ελευθερία έχουν πράγματι ουδέτερη ή ακόμη και αρνητική 

συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη, δύο τουλάχιστον άλλες ερμηνείες φαίνονται 

να είναι εύλογες. 

Η πρώτη είναι ότι η οικονομική ελευθερία δεν παράγει τα επιθυμητά αποτε-

λέσματα, εκτός και εάν οι μεταρρυθμίσεις πραγματοποιηθούν σε όλο το φάσμα της 
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οικονομίας με μια σχεδόν ταυτόχρονη διαδικασία. Αν πράγματι ισχύει αυτή η υπό-

θεση, τότε η αναζήτηση των πιο σημαντικών μεταρρυθμίσεων σε σύγκριση με τις 

λιγότερες σημαντικές είναι βέβαιο ότι θα είναι άκαρπη. Η προέλευση αυτής της ερ-

μηνείας μπορεί να εντοπιστεί στον Friedman (Friedman 1962), ίσως και ακόμα πα-

λαιότερα. Σε ένα πρόσφατο άρθρο (Coyne και Sobel 2010), όπου εξετάζεται η οικο-

νομική ελευθερία και η πολιτική ελευθερία επαναδιατυπώνεται η υπόθεση 

Friedman44 και οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ανάλυση των θε-

σμών προκειμένου να καθοριστεί ο κύριος μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης είναι 

εμπειρικά δύσκολη, αν όχι ακατόρθωτη. Αυτή είναι και η θέση που προκρίνεται και 

από τους δημιουργούς του δείκτη EFW, όπως αποτυπώνεται στις δημοσιοποιημέ-

νες ετήσιες εκθέσεις τους (Gwartney, Hall and Lawson 2010). 

Μια διαφορετική ερμηνεία, ωστόσο, είναι ότι η αποτυχία να εντοπιστούν οι 

κινητήριοι παράγοντες έχει τις ρίζες της στα προβλήματα πολυσυγγραμμικότητας 

της παλινδρόμησης, η οποία, με τη σειρά της, δεν είναι (ή είναι μόνο εν μέρει) η 

αναγκαία συνέπεια του βαθμού στον οποίο η αρχή της οικονομικής ελευθερίας δια-

περνά όλες τις πολιτικές που θεσπίστηκαν στη χώρα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις και υπό την επιφύλαξη 

ότι ένα μοναδικό μέτρο δεν αντικατοπτρίζει πλήρως το οικονομικό περιβάλλον και 

ένας πολύ συγκεντρωτικός δείκτης, όπως οι δείκτες IEF και EFW, καθιστούν δύ-

σκολη την εξαγωγή συμπερασμάτων πολιτικής, οι προτάσεις που θα ακολουθήσουν 

για τη Ρώσικη Ομοσπονδία θα γίνουν υπό το πρίσμα της φιλικότητας του μέτρου 

προς την βελτίωση της οικονομικής ελευθερίας της οποίας η παρούσα κατάσταση 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 45 και ανεξάρτητα από την συσχέτιση των ερμηνευτι-

κών μεταβλητών με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ όπου κατέληξε το μαθηματικό μοντέλο 

του προηγούμενου κεφαλαίου. 

 

                                            
44 Η ιδέα ότι η σχέση μεταξύ των θεσμών είναι σημαντική για την παραγωγή οικονομικών και 

πολιτικών αποτελεσμάτων μπορούν να βρεθούν στο έργο του Friedman, ο οποίος υποστήριξε ότι οι 
οικονομικές ελευθερίες είναι ζωτικής σημασίας για τις πολιτικές ελευθερίες. Η βασική ιδέα είναι ότι 
όταν η κυβέρνηση ελέγχει τα μέσα παραγωγής δεν υπάρχει χώρος για διαφωνίες και ανταλλαγή 
ιδεών. 
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Εικόνα 45. Οι πυλώνες του δείκτη οικονομικής ελευθερίας IEF στη Ρωσία. 

 

Πηγή: The Heritage Foundation (2016 Index of Economic Freedom) 
 

 

ΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

Η Ρωσία έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει για να φτάσει το βιοτικό επίπεδο 

των πιο προηγμένων, προσανατολισμένων στην αγορά, χωρών παρά τις σαφή 

πρόοδο που έχει κάνει κατά την τελευταία δεκαετία. Για να μειωθεί το χάσμα αυτό, 

η Ρωσία θα πρέπει να εκσυγχρονίσει την οικονομία της με όρους βελτίωσης της 

οικονομικής της ελευθερίας, να μειώσει την εξάρτησή της από τα έσοδα που προ-

έρχονται από την εξόρυξη των φυσικών πόρων και να εξασφαλίσει μία βιώσιμη και 

ευρείας βάσεως ανάπτυξη.  

Καθιστώντας την Ρωσία ένα περισσότερο ελκυστικό τόπο διαβίωσης, σπου-

δών, εργασίας, καινοτομίας και επενδύσεων, η χώρα μπορεί να απελευθερώσει το 

τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό της και να διασφαλίσει την ανάπτυξη της ανεξάρτητα 

από την εξασφάλιση που μπορεί να της παρέχουν οι φυσικοί της πόροι.  
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Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί ένα συνδυασμό ενίσχυσης των μακρο-

οικονομικών πολιτικών και αποφασιστικών διαρθρωτικών, κοινωνικών και θεσμικών 

μεταρρυθμίσεων οι οποίες συζητούνται στις επόμενες παραγράφους. 

Δημοσιονομική Πολιτική 

Σχεδιασμός της δημοσιονομική εξυγίανσης 

Ο προϋπολογισμός για το 2016 προέβλεπε έλλειμμα 3% του ΑΕΠ, όμως η 

επακόλουθη πτώση των τιμών του πετρελαίου στις αρχές του 2016 οδήγησε τις αρ-

χές να εφαρμόσουν πρόσθετα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων. Η απου-

σία αξιόπιστων μέτρων για την εξισορρόπηση του προϋπολογισμού μεσοπρόθεσμα 

θα μπορούσε να ενισχύσει την αβεβαιότητα και να περιορίσει την ανάπτυξη. Η εξυ-

γίανση θα πρέπει να βασίζεται σε ποιοτικά μέτρα, με τους χαμηλότερους πολλα-

πλασιαστές βραχυπρόθεσμα για να περιοριστεί ο αντίκτυπος στην ανάπτυξη (ειδικοί 

φόροι κατανάλωσης και ΦΠΑ), και η εξέταση ενός ευρέος φάσματος μη παραγωγι-

κών δαπανών. 

Εικόνα 46. Πιθανά μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής (% του ΑΕΠ) 

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, Παγκόσμια Τράπεζα, Εκτιμήσεις ΔΝΤ 
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Επίσης προκειμένου να στηριχθεί η προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίαν-

σης, θα πρέπει να επισημάνουνε και τα οφέλη που θα προκύψουν από την ενίσχυση 

της χρηματοπιστωτικής εποπτείας στις ελεγχόμενες από το κράτος επιχειρήσεις. Το 

ΔΝΤ έχει προτείνει μια σειρά μέτρων σε αυτή την κατεύθυνση τόσο στο σκέλος των 

εσόδων όσο και στο σκέλος των δαπανών (Εικόνα 46), που θα πρέπει να εξετα-

στούν από τις αρχές της χώρας. 

Επιπλέον, η επανασύσταση του τριετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα βοη-

θούσε στη μείωση της αβεβαιότητας της πολιτικής και θα παρείχε ένα οδικό χάρτη 

για την εδραίωση της προσαρμογής, υπό το πρίσμα των κινδύνων που απορρέουν 

από τις εκλογές (Δούμα τον Σεπτέμβριο του 2016, προεδρικές τον Μάρτιο του 2018) 

και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις του τραπεζικού συστήματος. 

Ενίσχυση του δημοσιονομικού πλαισίου 

Η δημοσιονομική πολιτική εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά ζητήματα 

που συνδέονται εκτός από τον πλούτο των φυσικών πόρων της Ρωσίας, αλλά και 

με τη διακύμανση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η βασική πρόκληση 

είναι να βρεθεί η βέλτιστη ισορροπία μεταξύ της δημοσιονομικής σταθερότητας, της 

δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών και των κοινωνικών δαπανών. Τα υψηλά επίπεδα 

της εισοδηματικής ανισότητας και η άνιση κατανομή του πλούτου αποτελούν μια 

επιπλέον πρόκληση. Την ίδια στιγμή, η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων 

οικονομικών αμφισβητείται έντονα λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. Για την ενί-

σχυση του δημοσιονομικού πλαισίου της χώρας θα μπορούσε να συμβάλει: 

• Η αύξηση της διαφάνειας του προϋπολογισμού και η αποφυγή συμπλη-

ρωματικών προϋπολογισμών. 

• Μια ευρύτερη και ισχυρότερη συναίνεση γύρω από ένα δημοσιονομικό 

κανόνα που θα βασίζεται στην τιμή του πετρελαίου για τη θωράκιση της οικονομίας 

από την αστάθεια των τιμών του πετρελαίου. 

• Η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος με την βελτίωση της φο-

ρολογίας των ενοικίων από την εξόρυξη φυσικών πόρων, τη μετατόπιση της φορο-

λογίας από τα εισοδήματα που προέρχονται από την εργασία στους έμμεσους φό-

ρους και αυξάνοντας τη συνολική προοδευτικότητα, και τέλος, 
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• Μία παραμετρική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος για την 

εξισορρόπηση του προϋπολογισμού μέχρι το 2020. Η μεταρρύθμιση του συνταξιο-

δοτικού συστήματος που θα οδηγούσε στην αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδό-

τησης και θα παρείχε περισσότερα κίνητρα παραμονής στην εργασία θα έχει το 

προσθετό όφελος της άμβλυνσης των δημογραφικών πιέσεων στην προσφορά ερ-

γατικού δυναμικού. 

Νομισματική Πολιτική: Επιστροφή στην εξομάλυνση 

Τα επιτόκια στην Ρωσία έχουν παραμείνει σταθερά από τον Αύγουστο του 

2015 λόγω των πληθωριστικών κινδύνων και η Κεντρική Τράπεζα μετά την μείωση 

των επιτοκίων κατά 600 μονάδες βάσης κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου-Αυγού-

στου στο επίπεδο του 11 %, διέκοψε τον κύκλο χαλάρωσης προκειμένου να αξιολο-

γήσει τις επιπτώσεις της υποτίμησης του εθνικού της νομίσματος στον πληθωρισμό. 

Προτείνεται λοιπόν, σε αυτόν τον τομέα η συνέχιση της εξομάλυνσης της νο-

μισματικής πολιτικής με ένα συνετό ρυθμό προκειμένου να στηριχθεί η οικονομία. 

Το παραπάνω έρχεται σε συμφωνία με τις προβλέψεις για μείωση του πληθωρι-

σμού.  

Ωστόσο, ο ρυθμός της χαλάρωσης θα πρέπει να γίνει σταδιακά λαμβάνοντας 

υπόψη την ισχυρή διασύνδεση που υπήρχε στο παρελθόν μεταξύ της αστάθειας 

των τιμών του πετρελαίου, τη συναλλαγματική ισοτιμία και αυτή του πληθωρισμού, 

παράγοντες που θα καθορίσουν το μέγεθος και το χρονοδιάγραμμα της μείωσης 

των επιτοκίων.  

Πράγματι, μια επιθετική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής θα μπορούσε 

να οδηγήσει σε εκροές κεφαλαίων, αναλήψεις καταθέσεων, και πιθανή αποσταθε-

ροποίηση της δολαριοποίησης. Επιπλέον, η αβεβαιότητα για τη δημοσιονομική πο-

λιτική το επόμενο έτος θα απαιτήσει μια πιο προσεκτική προσέγγιση για χαλάρωση.  

Τέλος, η απρόσμενη σφιχτή πολιτική στις ΗΠΑ και / ή η αστάθεια στη ροή 

κεφαλαίων που συνδέονται με τις ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές για την Κίνα 

θα περιορίσουν περαιτέρω το χώρο της  CBR για χαλάρωση. 
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Μακροοικονομική Χρηματοδοτική: Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την 
εξασφάλιση μεγαλύτερης συμβολή στην ανάπτυξη 

Το τραπεζικό σύστημα είναι πιθανό να χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια ενώ οι 

μακροοικονομικοί κίνδυνοι παραμένουν, καθώς η οικονομία προσαρμόζεται σε χα-

μηλότερες τιμές του πετρελαίου. Η Ρωσία βιώνει τους κλυδωνισμούς της πτώσης 

των τιμών του πετρελαίου μέσω ενός δικτύου μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 

διάχυσης που επηρεάζει κυρίως τον εταιρικό τομέα, το τραπεζικό σύστημα και τις 

επιδόσεις του δημόσιου τομέα (Εικόνα 47). 

Το τραπεζικό σύστημα παραμένει αδύναμο, αλλά η προθυμία και η ικανότητα 

των αρχών να το υποστηρίξουν ενισχύει σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη. Στην 

σωστή κατεύθυνση βρίσκεται και ο σχεδιασμός των αρχών για πραγματοποίηση 

αξιολόγησης του κινδύνου κεφαλαίων στο σύνολο του τραπεζικού τομέα. 

Η διαφοροποίηση και η εμβάθυνση του χρηματοπιστωτικού τομέα θα πρέπει 

να αποτελέσουν προτεραιότητες για την υποστήριξη μίας ισχυρής και βιώσιμης οι-

κονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον, οι πολιτικές θα πρέπει να δώσουν έμφαση στην 

επιδίωξη του κλεισίματος των αδύναμων τραπεζών, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή 

του ιδιωτικού τομέα στην εξυγίανση των τραπεζών, και συνεχίζοντας την ιδιωτικο-

ποίηση των κρατικών τραπεζών όσο το επιτρέπουν οι οικονομικές συνθήκες 

 

Διαρθρωτικές Πολιτικές: Αξιοποιώντας μια πιο ανταγωνιστική συναλλαγμα-
τική ισοτιμία 

Τα διαρθρωτικά εμπόδια επιβραδύνουν την διαφοροποίησης της οικονομίας, 

την ανάπτυξη και τη σύγκλιση του εισοδήματος. Οι επενδύσεις περιορίζονται από 

την έλλειψη προστασίας των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, τις επαχθείς διοικητικές δια-

δικασίες, τις επιθεωρήσεις, και το συνεχιζόμενο υψηλό αποτύπωμα του κράτους 

στον χώρο της οικονομία. Ως αποτέλεσμα, η αύξηση της παραγωγικότητας υστερεί 

σε σχέση με τις προηγμένες χώρες. 
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Εικόνα 47. Μακροοικονομικές χρηματοδοτικές διασυνδέσεις από τις χαμηλό-
τερες τιμές πετρελαίου 

 

Πηγή: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
 

Η στήριξη του τομέα του εμπορίου θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των 

πολιτικών της κυβέρνησης και την ατζέντα των διαρθρωτικών αλλαγών, και θα πρέ-

πει να στοχεύει πέρα από την υποστήριξη της εγχώριας παραγωγής, κυρίως στην 

προώθηση της οικονομικής διαφοροποίησης και της αποτελεσματικότητας, με τη 
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βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, τον εξορθολογισμό του κόστους των κρατικών 

επιχειρήσεων και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). 

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες για να τονώσουν το δυνα-

μικό μεγέθυνσης και να αξιοποιήσουν μια πιο ανταγωνιστική συναλλαγματική ισοτι-

μία. Η έρευνα που πραγματοποιείται μεταξύ των χωρών δείχνει ότι για να καρπω-

θούν τα οφέλη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων απαιτούνται, ως προαπαιτού-

μενο, βελτιώσεις στο θεσμικό και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Ειδικοί τομείς προ-

τεραιότητας (Εικόνα 48) για τη Ρώσικη Ομοσπονδία είναι οι παρακάτω : 

 

Εικόνα 48. Κενά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Ρωσία, 2015 

 

Πηγή: IMF Country Report No. 16/229 

Θεσμική βελτίωση 

Η προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να επιτευχθεί με την 

επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων για τη μείωση των αδικαιολόγητων πιέσεων της 
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διοίκησης στις επιχειρήσεις, καθώς και με τη βελτίωση του πλαισίου για την επίλυση 

των διαφορών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα γεγονός που θα οδη-

γούσε στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της αγοράς αγαθών. Η πρόσφατη 

τροποποίηση στον νόμο κατά της διαφθοράς που διευρύνει τις κατηγορίες των δη-

μοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι απαγορεύεται να έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς 

στο εξωτερικό, σηματοδοτεί μια δέσμευση της κυβέρνησης για θεσμική βελτίωση. 

Ως οδικός χάρτης για την αποεπένδυση της κυβέρνηση από συμμετοχές σε 

κρατικές επιχειρήσεις, θα μπορούσαν να ληφθούν οι συστάσεις της έκθεσης της δη-

μοσιονομικής διαφάνειας (IMF 2014), συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης της 

οικονομικής εποπτείας των κρατικών επιχειρήσεων. Επιπλέον η ενίσχυση της εκτέ-

λεσης των συμβάσεων και η προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αναμένεται 

να αυξήσουν την παραγωγικότητα και τις επενδύσεις. Δεδομένης της ανάγκης για 

δημοσιονομική εξυγίανση, οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στη φορολογική πολιτική θα 

πρέπει να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις στις επενδυτικές πρωτοβου-

λίες. 

Η αποτελεσματικότητα της αγοράς προϊόντων 

Οι διοικητικές απαιτήσεις για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων θα πρέπει 

να χαλαρώσουν ακόμη περισσότερο σε συνδυασμό με τη μείωση της γραφειοκρα-

τίας. Επιπλέον, θα πρέπει να αναληφθούν νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη χαλά-

ρωση των κανονισμών αδειοδότησης των επιχειρήσεων και τη δημιουργία ενός νέου 

καθεστώτος εταιρικής αφερεγγυότητας, ώστε να δίνονται κίνητρα για αναδιάρθρωση 

παρά για εκκαθάριση. Τέλος, ο αριθμός των στρατηγικών τομέων που απαιτούν 

προηγούμενη έγκριση για τις ξένες επενδύσεις θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά ώ-

στε να ενθαρρύνει τις ΑΞΕ και να ενισχύσει τον ανταγωνισμό. 

Πολιτικές για την αγορά εργασίας.  

Αν και η αγορά εργασίας έχει πλέον επανέλθει στα προ της κρίσης επίπεδα, 

παραμένει ωστόσο να χαρακτηρίζεται από σημαντικές διαρθρωτικές ανισορροπίες. 

Απαιτείται λοιπόν, δράση για τη βελτίωση των πολιτικών και των θεσμών της αγο-

ράς εργασίας, την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ ευελιξίας της αγοράς ερ-
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γασίας και την προστασία των εργαζομένων, και τη μείωση των ανισοτήτων. Η α-

γορά εργασίας θα μπορούσε να ωφεληθεί από μία σειρά πολιτικών που θα είχαν 

ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας, όπως : 

• Παρότρυνση της εκπροσώπησης των εργαζομένων και των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων, και ενθάρρυνση της συνδικαλιστική πολυφωνίας σε όλα τα ε-

πίπεδα των διαπραγματεύσεων. Συγκεκριμένα προτείνεται, η ελάφρυνση των προ-

ϋποθέσεων συμμετοχής  στη διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε ε-

πίπεδο επιχείρησης για περισσότερο από ένα συνδικάτο, καλύτερη εφαρμογή των 

διατάξεων που εγγυώνται την εκπροσώπηση των εργαζομένων, και χαλάρωση των 

πολύ αυστηρών διατάξεων σχετικά με το δικαίωμα της απεργίας. 

• Επένδυση περισσότερο στις παθητικές και ενεργητικές πολιτικές στην α-

γορά εργασίας. Δημιουργία ενός καλά σχεδιασμένου συστήματος ασφάλισης κατά 

της ανεργίας ώστε να παρέχει αποτελεσματική οικονομική στήριξη σε άτομα που 

αναζητούν εργασία. Η πρόσφατη πρωτοβουλία των αρχών για την λειτουργία ιστο-

σελίδας που αναδεικνύει τις κενές θέσεις σε όλη τη Ρωσία, προκειμένου να ενθαρ-

ρυνθεί η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού μειώνοντας το κόστος αναζήτησης 

θεωρούμε ότι βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση. Η αύξηση της κινητικότητας και η 

μείωση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσω της βελτίω-

σης της ποιότητας της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και 

με την αύξηση του συντονισμού μεταξύ των εργοδοτών και των εκπαιδευτικών ιδρυ-

μάτων, ενώ η παραμετρική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, όπως 

η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, θα μπορούσε να συμβάλει στην αντι-

στάθμιση των αρνητικών δημογραφικών τάσεων στην αγορά εργασίας. 

Επενδύσεις στις υποδομές και την καινοτομία 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η ανάπτυξη της Ρωσίας χαρακτη-

ρίστηκε από χαμηλά ποσοστά επενδύσεων και καινοτομίας και ταυτόχρονα η εξάρ-

τησή της μεγάλωσε από προσωρινούς παράγοντες, ιδιαίτερα από τα εμπορικά 

κέρδη που προέρχονταν από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Για την επίτευξη 

βιώσιμης ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η Ρωσία πρέπει να δώσει ώ-
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θηση στον ρυθμό αύξησης της παραγωγικότητας. Αυτό θα απαιτήσει μια ριζική βελ-

τίωση των δυνατοτήτων για την αξιοποίηση του σημαντικό δυναμικό καινοτομίας της 

χώρας. Στον τομέα αυτό προτείνεται: 

• Στήριξη της καινοτομίας τόσο στις μεγάλες επιχειρήσεις όσο και τις ΜΜΕ, 

και έμπρακτη ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να επενδύσουν στην καινοτομία. 

• Υποστήριξη της καινοτομίας και των επενδύσεων στις υποδομές, με κα-

τεύθυνση τη συμφόρηση της ηλεκτρικής ενέργειας και τις μεταφορές ώστε να στηρι-

χθεί η διαφοροποίηση των εξαγωγών και οι τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

• Παροχή ισχυρότερης αναγνώρισης από τα οφέλη της καινοτομίας σε το-

μείς χαμηλής τεχνολογίας και των υπηρεσιών. 

• Η δημιουργία μιας κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ της ανάγκης για τον 

ανταγωνισμό και της ενοποίησης της βιομηχανίας. 

Δημιουργία Διαφανούς, Συνεκτικού και Προβλέψιμου Επιχειρηματικού Κλίμα-
τος 

Το κακό επιχειρηματικό κλίμα αποτελεί από τα κυριότερα μειονεκτήματα της 

Ρωσικής οικονομίας. Η ανάλυση των σχετικών πυλώνων της οικονομικής ελευθε-

ρίας καταδεικνύει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Ρωσία παραμένει από 

δύσκολη έως επικίνδυνη. Η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη, το κράτος δικαίου 

είναι αδύναμο, και η κρατική συμμετοχή στην οικονομία είναι διάχυτη. Αν και πολλές 

πτυχές της επιχειρηματικού κλίματος έχουν παρουσιάσει βελτίωση, μία πιο ολοκλη-

ρωμένη πολιτική δράση είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και 

τη βελτίωση του κράτους δικαίου. Για την περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού 

κλίματος θα απαιτηθεί η ενίσχυση του ανταγωνισμού, ένα ισχυρότερο χρηματοπι-

στωτικό σύστημα, μια καλύτερη αντιστοίχιση δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας και περισσότερο αποτελεσματικούς δημόσιους οργανισμούς. Οι προτά-

σεις σε αυτό το πεδίο εξειδικεύονται όπως παρακάτω: 

• Συνέχιση της εκστρατείας κατά της διαφθοράς που βρίσκεται σε εξέλιξη, 

δίδοντας μεγαλύτερη έμφαση στους μηχανισμούς διαφάνειας και την λογοδοσίας 

στο δημόσιο τομέα. Παράλληλα απαιτείται βελτίωση της νομικής προστασίας όσων 
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καταγγέλλουν παρατυπίες, ενώ δε θα πρέπει να περιορίζεται το πεδίο δράσης των 

μέσων ενημέρωσης ή των  οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τη δημο-

σιοποίηση παραβιάσεων της νομοθεσίας. 

• Ενίσχυση του κράτους δικαίου με την αύξηση της ποιότητας και την ελάτ-

τωση του αριθμού των νόμων και των κανονισμών, καθώς και ενίσχυση της ανεξαρ-

τησίας της δικαιοσύνης μέσω της μεγαλύτερης διαφάνειας στις διαδικασίες διορι-

σμών και προαγωγών στο δικαστικό σώμα. Πρόβλεψη για υψηλότερες αμοιβές και  

καλύτερη εναλλαγή των δικαστών, και συγχρόνως εξάλειψη των πολιτικών παρεμ-

βάσεων σε δικαστικές υποθέσεις. Επίσης, απαραίτητη θεωρείται και η δημιουργία 

περισσότερο διαφανών και υπεύθυνων υπηρεσιών επιβολής του νόμου. 

• Παραμονή στο στόχο για μείωση των διοικητικών εμποδίων και διεύ-

ρυνση των ομοσπονδιακών πρωτοβουλιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Επέκταση της αξιολόγησης της επίδρασης των κανονισμών σε νομοσχέδιο που θα 

θεωρείται από την Κρατική Δούμα. 

• Προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων των κρατικών τραπεζών αλλά και των 

λοιπών κρατικών επιχειρήσεων. Περαιτέρω βελτίωση της διακυβέρνησης των κρα-

τικών επιχειρήσεων και προώθηση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ δημόσιων και 

ιδιωτικών εταιρειών. 

• Περιορισμός στο ελάχιστο των φραγμών εισόδου στην αγορά προκειμέ-

νου να ενισχυθεί η θετική επίδραση της πρόσφατης προσχώρησης στον ΠΟΕ. 

Βελτίωση του Κλίματος για τις Ξένες Επενδύσεις 

Η ροή των  άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) δεν αντικατοπτρίζει το βάρος 

της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία. Ένα περισσότερο απελευθερωμένο καθε-

στώς ΑΞΕ σε συνδυασμό με ένα φιλικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον θα οδηγήσει 

σε μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας με την ενίσχυση του ανταγωνισμού 

και της προώθηση της καινοτομίας. Οι συστάσεις για τη βελτίωση του επενδυτικού 

κλίματος στη Ρωσική Ομοσπονδία είναι: 

• Άνοιγμα του νομικού καθεστώτος για τις ΑΞΕ  με τη μείωση των εμπο-

δίων για τις επενδύσεις, ιδίως στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 
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• Προώθηση της υπεύθυνης συμπεριφοράς των επιχειρήσεων σύμφωνα 

με τα πρότυπα του ΟΟΣΑ προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 

και δίκαιη αντιμετώπιση των επενδυτών. 

• Ευκολία πρόσβασης των ρωσικών επιχειρήσεων στις παγκόσμιες χρη-

ματοπιστωτικές αγορές για την άντληση κεφαλαίων. 

• Βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών για τις ΑΞΕ προκειμένου να α-

ποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη χάραξη πολιτικής. 

Μείωση των Φραγμών στο Εμπόριο 

Η χώρα έχει εκκινήσει μια εντυπωσιακή διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμι-

σης, με την προσχώρηση της στον ΠΟΕ εμβαθύνοντας της ολοκλήρωσης της στις 

παγκόσμιες αγορές. Παρ 'όλα αυτά, η Ρωσία εξακολουθεί να υπολείπεται του οικο-

νομικού δυναμικού της, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικά εμπόδια στο 

εμπόριο. Επιπλέον, ορισμένα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί μετά την προσχώ-

ρησή της στον ΠΟΕ έχουν εγείρει ανησυχίες σχετικά με την κατεύθυνση της πολιτι-

κής που ακολουθεί. Τα μέτρα που θα μπορούσαν να τονώσουν την εμπορική ελευ-

θερία της χώρας είναι:  

• Βελτίωση των τελωνειακών και συνοριακών διαδικασιών γεγονός που θα 

οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους, τόσο για τους εισαγωγείς όσο και τους 

εξαγωγείς. 

• Συνέχιση της διατήρησης των ελάχιστων περιοριστικών ρυθμίσεων στο 

εμπόριο, μέσω, μεταξύ άλλων, της ακόμη μεγαλύτερης απλούστευσης των διοικητι-

κών διαδικασιών και της χρήσης των διεθνών προτύπων. 

• Εξέταση της περαιτέρω απελευθέρωσης του τομέα των υπηρεσιών ως 

μέσο για την τόνωση της ανάπτυξης. Μια συμμετοχή σε δείκτες του ΟΟΣΑ (πχ στον 

Services Restrictiveness Index) θα βοηθούσε στην αξιολόγηση των βασικών περιο-

ρισμών στο εμπόριο υπηρεσιών στη Ρωσία. 
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Μείωση του Μεγέθους του Τομέα των Κρατικών Επιχειρήσεων και Βελτίωση 
της Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Ο τομέας των κρατικών επιχειρήσεων εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει περί-

που το 50% της ρωσικής οικονομίας και το ποσοστό αυτό συνεχίζει να αυξάνεται. 

Οι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και πρακτικών στον τομέα αυτό έχουν βελτιω-

θεί, ωστόσο απαιτούνται ακόμη πολλά βήματα και χρειάζονται απλούστευση και ε-

ξορθολογισμό, κανονικά υπό ένα ενιαίο μοντέλο διαχείρισης και τήρησης των κανό-

νων ουδετερότητας στον ανταγωνισμό. 

Εκτενής συζήτηση γίνεται για τη μείωση του μεγέθους του τομέα των κρατι-

κών επιχειρήσεων μέσω της ιδιωτικοποίησης. Η χώρα θα πρέπει να επιταχύνει την 

απλούστευση και τον εξορθολογισμό του τομέα των κρατικών επιχειρήσεων, εφαρ-

μόζοντας μεταξύ άλλων αποτελεσματικά σχέδια ιδιωτικοποίησης. Τα σχέδια αυτά 

θα πρέπει να περιλαμβάνουν  μια δημοσιοποιημένη, ενιαία πολιτική ιδιοκτησίας των 

κρατικών επιχειρήσεων για όσες παραμένουν υπό κρατικό έλεγχο, με επιπλέον ει-

δικούς εταιρικούς στόχους, όπου κρίνεται απαραίτητο. 

Το ρωσικό κράτος θα παραμείνει μέτοχος,  ελέγχοντας ένα μεγάλο αριθμό 

και σημαντικών επιχειρήσεων. Η εταιρική διακυβέρνηση των κρατικών επιχειρή-

σεων επομένως, αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη της εν δυνάμει οικονομικής 

ανάπτυξης, και οι αρχές της χώρας έχουν αγκαλιάσει μια εκτεταμένη  ατζέντα με-

ταρρυθμίσεων στην εταιρική διακυβέρνηση. Οι κρατικές επιχειρήσεις θα πρέπει να 

λειτουργούν με εταιρικούς και εμπορικούς όρους και απαιτείται η διασφάλιση ισότι-

μων όρων ανταγωνισμού μεταξύ κρατικών και ιδιωτικών εταιρειών. 

Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης 

Κλείνοντας τον μακρύ κατάλογο τον συστάσεων πολιτικής αφήσαμε τελευ-

ταία λόγω και της οικονομικής της βαρύτητας την δημόσια διοίκηση. Η Ρωσία εισή-

γαγε στο παρελθόν ένα ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων για την αύξηση της αποτελε-

σματικότητας της δημόσιας διοίκησης στοχεύοντας στη βελτίωση της διαχείρισης 

των ανθρώπινων πόρων, την παρακολούθηση της απόδοσης των δημοσίων οργα-

νισμών, την αύξηση της διαφάνειας στο κυβερνητικό έργο και την καταπολέμηση 

της διαφθοράς.  
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Πέρα όμως, από την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των πα-

ραπάνω μεταρρυθμίσεων, απαιτείται ένα μίγμα πολιτικής για την οικοδόμηση ενός 

παγκόσμιου κλάσης συστήματος δημόσιας διακυβέρνησης. Ένα τέτοιο σύστημα θε-

ωρείται εκ των ων ουκ άνευ για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση 

της εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των πολιτών, και την προώθηση των εγχώ-

ριων και ξένων επενδύσεων. Οι πολιτικές στη δημόσια διοίκηση θα πρέπει να στο-

χεύουν: 

• Στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων στις δημόσιες υπηρεσίες, συμπε-

ριλαμβανομένου του σχεδιασμού πολιτικής και εφαρμογής της διαχείρισης των αν-

θρώπινων πόρων, τη διαδικασία πρόσληψης, και τη δημιουργία ενός ξεκάθαρου 

περιβάλλοντάς πολιτικών και διοικητικών διορισμών. 

• Στην ενίσχυση της ακεραιότητας του δημόσιου τομέα, και κυρίως της 

προστασίας όσων καταγγέλλουν υποθέσεις διαφθοράς, της διαφάνειας στις δημό-

σιες συμβάσεις, και τη δημιουργία μηχανισμών για τη διασφάλιση της διαφάνειας 

και ακεραιότητας από ομάδες συμφερόντων (lobbying). 

• Στη δημιουργία κυβερνητικών αρχών και κανόνων που να περιορίζουν 

την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας στη δημόσια διοίκηση 

Η Ρωσία όπως διαπιστώθηκε έχει πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία μπορεί 

να αξιοποιήσει για να «απελευθερώσει» την οικονομία της και να ακολουθήσει τον 

δρόμο της ανάπτυξης και της ευημερίας, μερικά εκ των οποίων είναι το χαμηλό δη-

μόσιο χρέος, η υψηλή συμμετοχή του εργατικού δυναμικού και οι άφθονες πηγές 

ενέργειας. Η ηγετική θέση που κατέχει σε πεδία όπως η τεχνολογία του διαστήματος 

υποδεικνύει ότι υπάρχει ανεκμετάλλευτο δυναμικό και σε άλλους τομείς της οικονο-

μίας. Για να δρέψει η χώρα τους καρπούς αυτού του δυναμικού οι προκλήσεις είναι 

σαφείς: η  μεταρρυθμιστική προσπάθεια είναι απαραίτητη και πρέπει να συνεχιστεί 

με ταχύτερους ρυθμούς. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό όχι μόνο για τη Ρωσία, 

αλλά και για το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα γενικότερα. 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία, πεποίθησή μου είναι ότι προσφέ-

ρονται για μελλοντική έρευνα και μελέτη οι παρακάτω τομείς: 



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

139 

• Δεδομένου ότι το συνολικό μέτρο της οικονομικής ελευθερίας, όπως έχει 

διαμορφωθεί μέχρι σήμερα με τους δείκτες IEF και EFW δεν αντικατοπτρίζει πλή-

ρως το οικονομικό περιβάλλον, απαιτείται επιπλέον έρευνα προς τη κατεύθυνση της 

βελτιστοποίησης των δεικτών και ειδικότερα όσον αφορά την στάθμιση των πυλώ-

νων και των συνιστωσών τους και, ενδεχομένως, την καταλληλόλητα μερικών εξ 

αυτών, ώστε τα κριτήρια επιλογής που εφαρμόζονται να είναι ευρέως αποδεκτά και 

ασφαλή. 

• Ίσως βέβαια, μια περισσότερο φιλόδοξη έρευνα θα αποτελούσε η μελέτη 

ενοποίησης των δύο δεικτών IEF και EFW σε ένα ενιαίο μέτρο οικονομικής ελευθε-

ρίας. Οι συνθήκες πλέον, μετά από αρκετά χρόνια εμπειρικών μελετών έχουν ωρι-

μάσει, ώστε να επιτευχθεί μία συναίνεση μεταξύ των ακαδημαϊκών στο τι είναι τελικά 

η οικονομική ελευθερία και πως δύναται αυτή αντικειμενικά να μετρηθεί. Τα οφέλη 

από ένα τέτοιο εγχείρημα είναι περισσότερο από προφανή, και μόνο τότε θα απο-

καλυφθεί η πρακτική σημασία και η πραγματική σχέση της οικονομικής ελευθερίας 

με τους οικονομικούς, κοινωνικούς αλλά και πολιτικούς παράγοντες που προσπα-

θούμε να προσδιορίσουμε. 
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