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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Οι χώρες στο σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνισμού και αυξανόμενων 

οικονομικών απαιτήσεων προσπαθούν να αναπτυχθούν. Σήμερα η οικονομική 

επιστήμη θεωρεί την οικονομική ελευθερία προϋπόθεση της προσδοκώμενης 

ανάπτυξης. Η συσχέτιση οικονομικής ελευθερίας και οικονομικής ανάπτυξης έχει 

διερευνηθεί εκτενώς. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να συγκεκριμενοποιήσει αυτή 

τη διερεύνηση, εξετάζοντας τη συσχέτιση αυτή μέσω της Τουρκίας. Αυτό αποτελεί 

πρόκληση, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της Τουρκίας, η οποία με ένα κατ’ επίφαση 

δημοκρατικό πολίτευμα και σε μια ταραγμένη περιοχή, κατάφερε να ξεπεράσει την 

οικονομική κρίση του 2001, να αυξήσει την οικονομική της ελευθερία και να 

επιτύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Με τη βοήθεια των αξιολογήσεων του 

Heritage Foundation και του Fraser Institute, καταδεικνύεται ότι η Τουρκία από το 

2006-2016 κατάφερε να αυξήσει την οικονομική της ελευθερία και ταυτόχρονα να 

έχει μεγάλη άνοδο στο ΑΕΠ. Αυτό καθιστά την Τουρκία καλό παράδειγμα για όλες 

τις χώρες, οι οποίες αν ακολουθήσουν τα βήματά της δύναται να έχουν ανάλογη 

οικονομική ανάπτυξη. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η απάντηση στο ερώτημα γιατί υπάρχουν κάποιοι που παραμένουν φτωχοί 

και κάποιοι που συνεχίζουν να πλουτίζουν, αποτελεί διαχρονικό ζητούμενο. Πριν 

από μια εικοσαετία, περίπου, πίστευαν οι θεωρητικοί των κοινωνικών επιστημών 

ότι, στις πολιτιστικές νόρμες και στα θεσμικά όργανα βρίσκει κανείς την αιτία της 

ευμάρειας κάποιων λαών και της πενίας κάποιων άλλων.1  Στις μέρες μας η 

πλειονότητα των ανθρώπων που ασχολούνται με την επιστήμη των οικονομικών, 

αλλά και οι περισσότεροι από εκείνους που διαμορφώνουν την οικονομική 

πολιτική των χωρών (πολιτικοί, οικονομικές και πολιτικές ενώσεις, διεθνείς 

οικονομικοί οργανισμοί) υποστηρίζουν έντονα ότι, η ύπαρξη οικονομικής 

ελευθερίας είναι η βασική αιτία για τα υψηλά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης και 

της συνεπακόλουθης ευημερίας κάποιων λαών. 

Ποιος όμως είναι ο ρόλος της οικονομικής ελευθερίας; Ποια είναι, ακριβώς, 

η σχέση οικονομικής ελευθερίας και οικονομικής ανάπτυξης; Οι απόψεις μέχρι και 

τη διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας (κατάρρευση ανατολικού μπλογκ) 

διίσταντο. Από τη μια πλευρά οι φιλελεύθεροι οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι, οι χώρες 

που διατηρούν ή κάνουν περισσότερο ελεύθερες τις οικονομίες τους θα έχουν 

σταθερή ανάπτυξη και από την άλλη πλευρά εκείνοι που πίστευαν ότι, μόνο ο 

κρατικός έλεγχος (περιορισμός οικονομικής ελευθερίας) μπορεί να δώσει ώθηση 

στην ανάπτυξη.  

Αυτές οι δύο διαφορετικές αντιλήψεις ήταν αποτέλεσμα της αναζήτησης, 

αφενός του τι σημαίνει οικονομική ελευθερία και πως μετριέται και αφετέρου των 

κατάλληλων δεδομένων τα οποία θα ήταν ικανά, εφαρμοζόμενα σε ένα αρκετά 

ευρύ φάσμα χωρών και για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, να δώσουν ένα 

                                                 

1 David S Landes, The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor, 
1998, published by W. W. Norton & Company 
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αξιόπιστο αποτέλεσμα στην ύπαρξη ή όχι συσχέτισης μεταξύ της οικονομικής 

ελευθερίας και της ευημερίας (συνέπεια της ανάπτυξης). 

Ως εκ τούτου, το ερώτημα που γεννιέται άμεσα είναι, αν σήμερα αποτιμάται 

η οικονομική ελευθερία και με ποιον τρόπο. Στο ερώτημα αυτό δίνουν απάντηση 

κυρίως οι μελέτες δύο ιδρυμάτων, του Heritage Foundation και του Fraser 

Institute, μέσα από τον υπολογισμό συγκεκριμένων δεικτών, που σχετίζονται με 

την οικονομική ελευθερία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι συγκεκριμένοι δείκτες είναι 

διαθέσιμοι για ένα μεγάλο εύρος χωρών, για σημαντικό αριθμό ετών (άρα 

μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα) και είναι συγκρίσιμοι. Είναι δε ενδεικτικό 

ότι, αν και οι μετρήσεις που πραγματοποιούν οι δύο μελέτες διαφέρουν ως προς 

τις συνιστώσες και εν μέρει στην κάλυψή τους, παρόλα αυτά,  εμφανίζουν 

παρόμοια αποτελέσματα για τις χώρες που αξιολογούνται. Η περίπτωση κάποια 

από τα στοιχεία που προκύπτουν από τις μετρήσεις να είναι αμφισβητήσιμα, είναι 

ενδεχομένως ήσσονος σημασίας, διότι όπως θα φανεί στη συνέχεια το γεγονός ότι 

οι δύο υπό εξέταση μελέτες, καταλήγουν σε παρόμοια συμπεράσματα, σχετικά με 

το επίπεδο της οικονομικής ελευθερίας μιας χώρας, καταδεικνύει την αξιοπιστία 

τους. Επιπρόσθετα, μέσω των αποτελεσμάτων που δημοσιεύουν μέσα από τις 

ετήσιες εκθέσεις τους βοηθούν τις χώρες να γνωρίζουν τους τομείς που πρέπει να 

βελτιωθούν για να αυξήσουν το επίπεδο της οικονομικής τους ελευθερίας και να 

βαδίσουν προς την ανάπτυξη και την ευημερία.   

Σε ότι αφορά την παρούσα εργασία θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι, 

είναι μια ακόμα εργασία με αντικείμενα την οικονομική ελευθερία και την 

οικονομική ανάπτυξη. Οι δύο αυτές έννοιες ασφαλώς και θα βρίσκονται στο κέντρο 

της ανάλυσης, ωστόσο ο πρώτος στόχος είναι να φανεί η αλληλεπίδρασή τους 

μέσα από την εξέταση, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, μιας συγκεκριμένης 

χώρας και ο δεύτερος στόχος είναι να φανεί αυτή η χώρα ως παράδειγμα για 

άλλες.  

 Κατά συνέπεια, σκοπός της εργασίας είναι μέσα από τη διεξοδική εξέταση 

των στοιχείων που διαμορφώνουν το επίπεδο της οικονομικής ελευθερίας σε μια 

χώρα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, να καταδειχθεί ο συσχετισμός της οικονομικής 

της ελευθερίας με την οικονομική της ανάπτυξη. Η χώρα με τα ιδιαίτερα αυτά 
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χαρακτηριστικά  είναι η Τουρκία, η οποία σύμφωνα με την άποψη του γράφοντος 

και όχι μόνο, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα χώρας, η οποία μετά από μια πολύ 

μεγάλη οικονομική κρίση που κορυφώθηκε το 2001 κατάφερε να ορθοποδήσει, με 

αποτέλεσμα από την τριετία 2004 – 2007 και μετά να αρχίσει να κινείται με 

υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, κατατάσσοντάς την μέσα στις πρώτες 20 χώρες 

παγκοσμίως (18η θέση) με βάση το ΑΕΠ.2 Και για να φανεί με μια πρώτη ματιά ο 

συσχετισμός αυτής της ανάπτυξης με την οικονομική ελευθερία της Τουρκίας, 

αρκεί να πούμε ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα (2004 μέχρι σήμερα) με βάση 

στοιχεία του Heritage Foundation ο δείκτης οικονομικής ελευθερίας ανέβηκε κατά 

10 μονάδες, περίπου.  

Παρά το γεγονός ότι ο γράφων την εργασία είναι θετικά διακείμενος με την 

ύπαρξη περισσότερης οικονομικής ελευθερίας για την επίτευξη μεγαλύτερης 

οικονομικής ανάπτυξης, η οικονομική ελευθερία ως διεργασία (process) 

εξακολουθεί να αποτελεί το διακύβευμα για την επίτευξη της εθνικής αναπτυξιακής 

στρατηγικής της Τουρκίας εν προκειμένω και κατ’ επέκταση κάθε άλλης χώρα με 

παρόμοια χαρακτηριστικά. Αυτό συμβαίνει διότι, η οικονομική ελευθερία συνδέεται 

απόλυτα με την πολιτική ελευθερία και τη δημοκρατία. Δεν υπάρχει πολιτική 

ελευθερία και δημοκρατία εκεί όπου δεν υπάρχει οικονομική ελευθερία. Ενώ, δεν 

υπάρχει πραγματική οικονομική ελευθερία εκεί που δεν υπάρχει πολιτική 

ελευθερία και δημοκρατία. Επομένως, ζητούμενο είναι το πως λειτουργεί στην 
                                                 

2Το 2001, η Τουρκία ήταν στα πρόθυρα οικονομικής και κοινωνικής κατάρρευσης. Παρότι η χώρα 
είχε περάσει από πολλές κρίσεις, εκείνη του 2001 ήταν κατά γενική ομολογία η πιο σοβαρή. Κατά 
τη διάρκεια του 2001, το ΑΕΠ της Τουρκίας μειώθηκε κατά 5.7%, ο πληθωρισμός στις τιμές των 
καταναλωτικών αγαθών έφθασε το 55% και η τουρκική λίρα υποτιμήθηκε κατά 51% έναντι των 
κυρίων ξένων νομισμάτων. Οι χρεοκοπίες επιχειρήσεων ανακοινώνονταν η μία μετά την άλλη, και 
χιλιάδες εργαζόμενοι βρέθηκαν στο δρόμο. Οι βάσεις μάλιστα που κτίσθηκαν την περίοδο 2002-
2007, κατά την πρώτη διακυβέρνηση από το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), ήταν 
τόσο γερές ώστε η Τουρκία να περάσει τη διεθνή οικονομική κρίση με μικρές – σε σχέση με τις 
δυτικές οικονομίες – απώλειες, στηριζόμενη στις δικές της αποκλειστικά δυνάμεις. (Πηγή: 
https://simatoros.wordpress.com,03/02/2012)                                                                                                                  
Η οικονομία της Τουρκίας την προηγούμενη δεκαετία απογειώθηκε σε τέτοιο βαθμό που δεν έχει 
επαναληφθεί ποτέ στο παρελθόν της χώρας. Το ΑΕΠ το 2011 έφτασε τα 773,091  δισ. δολ., ενώ 
το 2002, όταν εξερχόταν από την κρίση του 1998-02, το ΑΕΠ έφτανε μόλις τα 232,745 δισ. δολ. 
Υπολογίζεται ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης τη δεκαετία 2002-11 ήταν της τάξης 
του 8,8%. (Πηγή: http://www.economist.gr/index.php/2012-02-09-10-57-23/2012-02-09-11-11-
58/14984-to-tourkiko-oikonomiko-thayma) 

 

  

https://simatoros.wordpress.com/
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Τουρκία η οικονομική ελευθερία σε σχέση με την πολιτική ελευθερία και τη 

δημοκρατία, δύο έννοιες που δεν ταιριάζουν με το υφιστάμενο πολιτικό προφίλ 

της.3    

Επομένως, η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις  σε 

ερωτήματα που αφορούν την Τουρκία, όπως: Ποιο είναι το επίπεδο της 

οικονομικής της ελευθερίας; Έχει βελτιωθεί το επίπεδο της κατά την τελευταία 

δεκαετία; Σε ποιους τομείς/συνιστώσες που συνθέτουν την οικονομική ελευθερία 

βαδίζει σωστά και σε ποιους όχι; Θεωρείται οικονομικά ελεύθερη ή όχι; Ποιο το 

επίπεδο της οικονομικής της ανάπτυξης, με βάση το ΑΕΠ (current prices, per 

capita, per capita PPP, percent change, κλπ); Υπάρχει συσχέτιση της οικονομικής 

ελευθερίας με την οικονομική ανάπτυξη και ποια είναι αυτή; Ποια είναι τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από την εξέταση των επιμέρους στοιχείων της 

οικονομικής ελευθερίας; Ποια τα συμπεράσματα από τη σχέση οικονομικής 

ελευθερίας και ανάπτυξης;  

 Οι απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα δίνονται με την εκμετάλλευση των 

στοιχείων που αφορούν την οικονομική ελευθερία και την οικονομική ανάπτυξη 

των χωρών και τα οποία προκύπτουν είτε από τις ετήσιες εκθέσεις του Heritage 

Foundation και του Fraser Institute είτε από τη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία 

είτε από το διαδίκτυο, στο οποίο υπάρχουν βάσεις δεδομένων που προέρχονται 

από οργανισμούς όπως είναι το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο ΟΟΣΑ. 

Αναλυτικότερα: 

Στο Κεφάλαιο A΄ παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση και στο πως 

βλέπει το θέμα η επιστημονική κοινότητα και άλλοι αρμόδιοι φορείς σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Έτσι, προσδιορίζεται η έννοια της οικονομικής ελευθερίας, μέσα από την 

αναφορά των σημαντικότερων ορισμών της. Ακόμη γίνεται αναφορά στην ύπαρξη 

της οικονομικής ελευθερίας ως προϋπόθεση για την πολιτική ελευθερία, και στο 

                                                 

3 O πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως η δημοκρατία και η ελευθερία δεν 
έχουν πλέον καμία ισχύ στην  Τουρκία, μετά την απόφαση του να διώκονται οι δημοσιογράφοι και 
οι δικηγόροι ως τρομοκράτες. Συγκεκριμένα είπε, απαντώντας στην κριτική που ασκείται στην 
Τουρκία για τη θέση της δημοκρατίας και της ελευθερίας πως "αυτές οι λέξεις δεν έχουν πλέον 
καμία αξία για εμάς". (Πηγή: http://www.topontiki.gr/article/163706/erntogan-i-eleytheria-kai-i-
dimokratia-den-ehoyn-kamia-axia-gia-tin-toyrkia,18/03/2016) 
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γεγονός ότι δεν λειτουργεί ανεπηρέαστη, αλλά εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες όπως είναι η δικαιοσύνη, η ποιότητα των θεσμών, η προστασία των 

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας κ.α. Επίσης, παρουσιάζεται η έννοια της οικονομικής 

ανάπτυξης σε σχέση την οικονομική μεγέθυνση και την ολιστική ανάπτυξη, ενώ 

ταυτόχρονα  δίνεται ο ορισμός εννοιών όπως, το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Τέλος, γίνεται μνεία σε συγκεκριμένες αναφορές και 

μελέτες, που αφορούν τη συσχέτιση οικονομικής ελευθερίας και ανάπτυξης 

παγκοσμίως, αλλά και σε ότι αφορά την Τουρκία.  

Στο Κεφάλαιο Β΄ γίνεται μνεία στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η 

οικονομική ελευθερία για να οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα  

γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία του υπολογισμού της οικονομικής ελευθερίας με 

παρουσίαση και διεξοδική ανάλυση των τεσσάρων σημαντικότερων μελετών που 

καταπιάνονται με τη μέτρησή της. 

Στο Κεφάλαιο Γ΄, γίνεται αναφορά, αρχικά, στον υπολογισμό της 

οικονομικής ελευθερίας της Τουρκίας με βάση τις Ετήσιες Εκθέσεις δύο 

ιδρυμάτων, του Heritage Foundation και του Fraser Institute και στη συνέχεια μέσα 

από τα στοιχεία που τηρούνται στο ΔΝΤ (κατά κύριο λόγο), στην Παγκόσμια 

Τράπεζα και στον ΟΟΣΑ παρουσιάζεται με αριθμούς το υφιστάμενο επίπεδο της 

οικονομικής ανάπτυξης της Τουρκίας. Επίσης, παρουσιάζεται με αριθμούς 

(αντιπαραβάλλοντας τον δείκτη οικονομικής ελευθερίας με το ΑΕΠ) πως η αύξηση 

της οικονομικής ελευθερίας της Τουρκίας επηρεάζει την οικονομική της ανάπτυξη.  

Στο Κεφάλαιο Δ΄ επιχειρείται ανάλυση των δεδομένων της τουρκικής 

οικονομίας. Συγκεκριμένα δίνονται λεπτομερή στοιχεία που αφορούν την οικονομία 

της, σε μια προσπάθεια να αποτυπωθεί το οικονομικό της μέγεθος τόσο σε 

περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτόχρονα, η προσπάθεια αυτή 

ενισχύεται διαμέσου της συγκριτικής αξιολόγησης της Τουρκίας με σημαίνουσες 

οικονομικά χώρες ή περιοχές χωρών στις οποίες αυτή δραστηριοποιείται, αλλά και 

σε σχέση με ολόκληρο τον κόσμο. 

Στο Κεφάλαιο Ε΄ αναφέρονται η προτεινόμενη πολιτική και τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση στα προηγούμενα τέσσερα 

Κεφάλαια. Ειδικότερα, τα συμπεράσματα είναι αποτέλεσμα της βαθμολόγησης των 
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πυλώνων της οικονομικής ελευθερίας, όπως την αξιολογούν το Heritage 

Foundation και το Fraser Institute αντίστοιχα, ενώ και οι προτάσεις αφορούν και τις 

δύο μελέτες. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα σημεία στα οποία τα δύο ιδρύματα 

φαίνεται να συμφωνούν, γεγονός που αποτελεί αφενός την επιβεβαίωση για το 

επίπεδο της οικονομικής ελευθερίας στην Τουρκία και αφετέρου το πεδίο που 

πρέπει να δράσει η τουρκική  κυβέρνηση για να επιτύχει την επιδιωκόμενη 

οικονομική ανάπτυξη. Επίσης, αναφέρονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν 

από την εξέλιξη της οικονομικής ανάπτυξης της Τουρκίας και οι ενέργειες που 

πρέπει να προβεί η κυβέρνησή της για να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία. 

Τέλος, γίνεται αναφορά στην περαιτέρω έρευνα που πρέπει να πραγματοποιηθεί, 

προκειμένου να υπάρξει βελτιστοποίηση των αξιολογήσεων της οικονομικής 

ελευθερίας, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι κυβερνήσεις των χωρών τον τρόπο, αφενός 

για να τη βελτιώσουν και αφετέρου για να επιτύχουν την προσδοκώμενη 

οικονομική ανάπτυξη.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Από το μήνυμα του Adam Smith4 για τη φύση και τις αιτίες του πλούτου 

των Εθνών (1776) μέχρι και σήμερα οι οικονομολόγοι έχουν προσπαθήσει να 

απαντήσουν στο ερώτημα, γιατί ορισμένες χώρες ευημερούν περισσότερο από 

κάποιες άλλες. Από το 1956, το μοντέλο ανάπτυξης Solow – Swan5 έχει 

κυριαρχήσει στη θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό εξετάζει, ως εξωγενής 

μεταβλητή, την παραγωγικότητα της εργασίας, τη συσσώρευση του κεφαλαίου, 

την αύξηση του πληθυσμού και την τεχνολογική πρόοδο, προκειμένου να 

εξηγήσει τη, σε βάθος χρόνου, οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, το συγκεκριμένο 

μοντέλο δεν εξηγεί την τεχνολογική πρόοδο. Γι’ αυτήν οι θεωρητικοί, που 

ασχολήθηκαν με την έννοια της ανάπτυξης τη δεκαετία του 1980, διατύπωσαν 

εναλλακτικά μοντέλα στα οποία η τεχνολογική πρόοδος είναι ενδογενής. Τα πιο 

πρόσφατα μοντέλα ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης είναι του Romer6 (1986, 

1990) και του Lucas7 (1988), οι οποίοι επισήμαναν άλλες μεταβλητές που 

συμβάλλουν στις διαφορές που εμφανίζονται στους ρυθμούς ανάπτυξης, όπως 

είναι η διάχυση της γνώσης, η Έρευνα & Ανάπτυξη (Research & Development) 

και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Ωστόσο, εξωγενή και ενδογενή μοντέλα 

αποδείχτηκαν ανεπαρκή για να εξηγήσουν την οικονομική ανάπτυξη, διότι και οι 

δύο προσεγγίσεις παράλειψαν να προσδιορίσουν την οικονομική ελευθερία ως 

ένα σημαντικό καθοριστικό παράγοντα της ανάπτυξης.  

Ως εκ τούτου, μια νέα γραμμή έρευνας έχει προκύψει, που δίνει έμφαση 

στην σημασία των θεσμών και των υφιστάμενων πολιτικών για την οικονομική 

ανάπτυξη. Σύμφωνα με αυτή μετριέται η δυνατότητα δημιουργίας  ευνοϊκού 

                                                 

4https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF
%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD 

5 https://en.wikipedia.org/wiki/Solow%E2%80%93Swan_model 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Romer 
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Lucas_Jr. 
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περιβάλλοντος για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, το οποίο είναι ένα 

περίπλοκο έργο που απαιτεί αφενός την ποσοτικοποίηση της ποιότητας του 

θεσμικού περιβάλλοντος της συγκεκριμένης χώρας και αφετέρου την ικανότητά της 

να προωθεί και να διατηρεί την οικονομική ελευθερία. Οι τέσσερις πιο 

ολοκληρωμένες μελέτες που προσπαθούν να μετρήσουν την οικονομική ελευθερία 

αποτυπώνονται μέσα από τέσσερις «δείκτες» για τους οποίους θα μιλήσουμε σε 

επόμενο Κεφάλαιο 8 και είναι οι ακόλουθοι: 

 Heritage Foundation’s Index of Economic Freedom (IEF). 

 Fraser Institute’s Economic Freedom of the World Index.  

 Freedom House’s Freedom in the World Index.  

 Μέτρηση G.W. Scully και D.J. Slottje. 

 

1.2 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚH ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

(ECONOMIC FREEDOM) KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (GROWTH) 

1.2.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ECONOMIC FREEDOM) 

«Η έννοια της οικονομικής ελευθερίας είναι το εξής: ότι το άτομο είναι 

σε θέση να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θέλει να εντάξει τον εαυτό του στο 

σύνολο της κοινωνίας» 

        Ludwig von Mises 9 

«Είναι ευρέως κατανοητό ότι, η ελευθερία στις οικονομικές ρυθμίσεις 

                                                 

8https://ida.mtholyoke.edu/.../Hristova_Thesis_Final.pdf 
9https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B9

%CF%87_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%9C%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%82Ο  
Λούντβιχ Χάινριχ φον Μίζες (Ludwig Heinrich von Mises) (29 Σεπτεμβρίου 1881 – 10 
Οκτωβρίου 1973) ήταν Αυστριακός οικονομολόγος με μεγάλη επιρροή στο σύγχρονο ελευθεριακό 
κίνημα και στην αναβίωση του κλασικού φιλελευθερισμού. Έχει ονομαστεί ο αδιαφιλονίκητος 
πρύτανης της Αυστριακής Σχολής Οικονομικής Σκέψης. Οι θεωρίες του επηρέασαν πολλούς 
μεταγενεστέρους οικονομολόγους όπως ο Φρίντριχ φον Χάγεκ, ο Μάρεϊ Ρόθμπαρντ και οΧεσούς 
Ουέρτα ντε Σότο  

https://el.wikipedia.org/wiki/29_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1881
https://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1973
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CE%BA%CE%AD%CF%88%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AF%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%A7%CE%AC%CE%B3%CE%B5%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%B5%CF%8A_%CE%A1%CF%8C%CE%B8%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%9F%CF%85%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B1_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%A3%CF%8C%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%9F%CF%85%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B1_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%A3%CF%8C%CF%84%CE%BF
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είναι η ίδια ένα συστατικό της ελευθερίας, έτσι η οικονομική ελευθερία είναι 

αυτοσκοπός.... Η οικονομική ελευθερία είναι επίσης ένα απαραίτητο μέσο προς την 

επίτευξη της πολιτικής ελευθερίας» 

        Milton Friedman 10 

«Η οικονομική ελευθερία αποτελεί την κατάσταση στην οποία κάθε 

άτομο μπορεί να λειτουργήσει με βάση τη μέγιστη αυτονομία και την ελάχιστη 

παρεμπόδιση, για να ικανοποιήσει τα προς το ζην και να επιτύχει τη μεγαλύτερη 

ευημερία. Οι χώρες που επιτυγχάνουν υψηλά επίπεδα οικονομικής ελευθερίας 

έχουν καλύτερες επιδόσεις στους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης, της 

μακροπρόθεσμης ευημερίας και της κοινωνικής προόδου. Αντίθετα, όσοι χάνουν 

αυτή την ελευθερία κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν οικονομική στασιμότητα, υψηλή 

ανεργία και χειροτέρευση των κοινωνικών συνθηκών» 

Ambassador Terry Miller 11 

Η ελευθερία να ευημερήσει κάποιος μέσα σε μια χώρα, χωρίς 

επέμβαση από μια κυβέρνηση ή μια οικονομική αρχή. Τα άτομα είναι ελεύθερα να 

εξασφαλίσουν και να προστατεύσουν το ανθρώπινο δυναμικό, την εργασία και 

τη ιδιωτική περιουσία. Η οικονομική ελευθερία είναι κοινή στις κεφαλαιοκρατικές 

οικονομίες και πρέπει να ενσωματώνει και τις πολιτικές ελευθερίες για να θεωρείται 

ότι είναι «πραγματικά ελεύθερη».12 Αυτή είναι η μια απάντηση στην ερώτηση: τι 

σημαίνει οικονομική ελευθερία; 

Επίσης, στην ιστοσελίδα του ιδρύματος Heritage Foundation ένας πλήρης 

                                                 

10Ο Μίλτον Φρίντμαν (Milton Friedman, 31/7/1912 – 16/11/ 2006), ήταν επιφανής Αμερικανός 
οικονομολόγος, στατιστικολόγος και συγγραφέας που δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο για 
περισσότερο από τρεις δεκαετίες. Τιμήθηκε το 1976 με το Βραβείο Νόμπελ για τις Οικονομικές 
Επιστήμες και είναι γνωστός για την έρευνά του στην ανάλυση της συμπεριφοράς και τη 
νομισματική ιστορία και θεωρία, και για την πολυπλοκότητα της σταθεροποιητικής πολιτικής[1]. Ως 
ηγέτης της Οικονομικής Σχολής του Σικάγο και των μονεταριστών και υπέρμαχος του 
φιλελευθερισμού, επηρέασε πάρα πολύ τις ερευνητικές κατευθύνσεις του επαγγέλματος των 
οικονομολόγων. Στους ακαδημαϊκούς κύκλους ήταν γνωστός για την συνεισφορά του στην 
μακροοικονομία, οικονομική ιστορία και στατιστική. Στους ευρύτερους κύκλους ήταν γνωστός ως 
μεγάλος υπέρμαχος της οικονομικής και κοινωνικής ελευθερίας 

11Director, Center for International Trade and Economics and the Mark A. Kolokotrones Fellow in 
Economic Freedom  

12 http://www.businessdictionary.com/definition/economic-freedom.html 

https://el.wikipedia.org/wiki/31_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1912
https://el.wikipedia.org/wiki/16_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/2006
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B3%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1976
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BB%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%A6%CF%81%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%BC%CE%B1%CE%BD#cite_note-nobel1-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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ορισμός της οικονομικής ελευθερίας θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις 

ελευθερίες και τα δικαιώματα της παραγωγής, της διανομής ή της κατανάλωσης 

των αγαθών και των υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα η οικονομική ελευθερία ως 

έννοια θεωρείται το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ελέγχει την 

εργασία του και την περιουσία του. Ενδεικτικά αναφέρει ότι, η υψηλότερη 

μορφή της οικονομικής ελευθερίας θα πρέπει αφενός να παρέχει ένα απόλυτο 

δικαίωμα ιδιοκτησίας, πλήρως υλοποιημένες ελευθερίες κινήσεων για την εργασία, 

το κεφάλαιο και τα αγαθά και αφετέρου μια απόλυτη απουσία εξαναγκασμού ή 

περιορισμού της οικονομικής ελευθερίας πέρα από τον βαθμό που είναι 

απαραίτητο για τους πολίτες να προστατεύσουν και να διατηρήσουν την ελευθερία 

την ίδια. Με άλλα λόγια, υποστηρίζεται ότι σε μία ελεύθερη οικονομικά κοινωνία τα 

άτομα είναι ελεύθερα να εργαστούν, να παράγουν, να καταναλώνουν και να 

επενδύουν με όποιον τρόπο θέλουν και οι κυβερνήσεις αφήνουν ελεύθερη τη 

διακίνηση κεφαλαίων, προϊόντων καθώς και την αγορά εργασίας και αποφεύγουν 

κάθε μορφή καταναγκασμού ή περιορισμού των ελευθεριών, πέραν της έκτασης 

κατά την οποία αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλισθεί η ελευθερία 

αυτή καθαυτή.  

Επιπρόσθετα, η οικονομική ελευθερία υφίσταται ως ατομικό δικαίωμα 

εκφράζοντας την ελευθερία του ατόμου να αναπτύσσει προς διάφορες 

κατευθύνσεις την οικονομική δραστηριότητά του.13 Συγκεκριμένα συνίσταται, 

αφενός στην ελευθερία επιλογής μιας οικονομικής δραστηριότητας (αν έχει τη 

δυνατότητα κάποιος να ασκήσει μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα) και 

αφετέρου, στην ελευθερία άσκησής της (με ποιον τρόπο θα την ασκήσει). 

Ενδεικτικό είναι ότι, στο ελληνικό δίκαιο αποτελεί εκδήλωση του δικαιώματος του 

ατόμου για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, το οποίο κατοχυρώνεται 

συνταγματικά σαν αδιάσπαστο δικαίωμα στο άρθρο 5 του Συντάγματος στις 

παραγράφους 1 και 3 14.  

                                                 

13 Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Λ. «Επίτομο Συνταγματικό Δίκαιο», Αθήνα 2001, σελ. 597 
14«Παράγραφος 1: Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να 

συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα 
δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.» 
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Ο Νομπελίστας Milton Friedman προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω 

θεωρεί ότι, η οικονομική ελευθερία είναι μια ουσιαστική προϋπόθεση για την 

πολιτική ελευθερία. Με τη διευκόλυνση των ανθρώπων για να συνεργαστεί το ένα 

με το άλλο, χωρίς τον εξαναγκασμό ή τη κεντρική κατεύθυνση, μειώνει την περιοχή 

πέρα από την οποία η πολιτική δύναμη ασκείται.15 Κατά συνέπεια, η 

μεγιστοποίηση της οικονομικής ελευθερίας μιας κοινωνίας και των οικονομικών 

επιλογών του ατόμου βρίσκεται στον πυρήνα κάθε πραγματικά φιλελεύθερης 

πολιτικής και είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία μιας ανοιχτής κοινωνίας, όχι 

μόνο για να παράγει ευημερία αλλά και για να διασφαλίζει την δημοκρατία και τις 

πολιτικές ελευθερίες.  

O βαθμός οικονομικής ελευθερίας κάθε χώρας είναι μετρήσιμο 

μέγεθος και κάθε χρόνο δημοσιεύονται, σύμφωνα με αυτόν, εκθέσεις κατάταξης 

των διαφόρων χωρών. Ως εκ τούτου, η οικονομική ελευθερία ως μέγεθος 

σχετίζεται απόλυτα με το κατά κεφαλήν εισόδημα. Μπορεί να υπάρχουν 

διακυμάνσεις και κάποιες εξαιρέσεις, αλλά η τάση είναι ξεκάθαρη στο γεγονός ότι, 

μια χώρα με οικονομικές ελευθερίες είναι κατά τεκμήριο πολύ πιο πλούσια από 

όσες επιμένουν σε παρεμβατικές επιλογές που περιορίζουν και καταπατούν την 

οικονομική ελευθερία του ατόμου.  

Ωστόσο, η οικονομική ελευθερία μίας χώρας δεν λειτουργεί 

ανεπηρέαστη, αλλά εξαρτάται εκτός από την ποιότητα της δικαιοσύνης, την 

ποιότητα των θεσμών, την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, την 

αποτελεσματικότητα του κράτους, την ελευθερία του επιχειρείν, την ελευθερία της 

αγοράς εργασίας και κίνησης κεφαλαίων, την εμπορική και επενδυτική ελευθερία 

και αρκετές φορές από την έκταση της διαφθοράς. Ενδεικτικά, ο Αναπληρωτής 

Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς Χριστόδουλος Στεφανάδης αναφέρει ότι, «Η διαφθορά 

συχνά συνδέεται με την ύπαρξη ενός υπερβολικά πολύπλοκου νομοθετικού, 

ρυθμιστικού ή φορολογικού πλαισίου σε μία οικονομία. Όταν οι πολίτες ή οι 

                                                                                                                                                    

  «Παράγραφος 3: Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν καταδιώκεται ούτε 
συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν 
και όπως ορίζει ο νόμος.» 

15 http://e-rooster.gr/03/2006/271 

http://www.heritage.org/research/features/index/countries.cfm
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εταιρείες αδυνατούν να ανταποκριθούν στους κανόνες του κράτους, επειδή αυτοί οι 

κανόνες είναι εξαιρετικά δυσβάστακτοι, ωθούνται σε ανορθόδοξες μεθόδους, όπως 

η δωροδοκία δημόσιων λειτουργών, για να αποφύγουν τους κανόνες. Έτσι, η 

πολυπλοκότητα των κρατικών κανόνων είναι συχνά αχρείαστη και 

αναποτελεσματική, ενώ έχει ως αρνητικό αποτέλεσμα την αύξηση της διαφθοράς». 

Επίσης, η σχετική με τη διαφθορά βιβλιογραφία αναφέρει ότι, η διαφθορά δύναται 

να έχει διττή λειτουργία, είτε σαν «λίπος» που διευκολύνει το εμπόριο είτε σαν 

«άμμος» που το επιβραδύνει. Η διαφθορά μπορεί να λειτουργεί σαν λίπος, όταν η 

οικονομική ελευθερία είναι χαμηλή και σαν άμμος, όταν η οικονομική ελευθερία 

είναι υψηλή.16 

 

1.2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ECONOMIC GROWTH) 

Για το παραδοσιακό ή νεοκλασικό παράδειγμα, η οικονομική 

ανάπτυξη συντελείται όταν αυξάνει η παραγωγή αγαθών, δηλαδή, όταν αυξάνει το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ-GDP) και ιδιαίτερα το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

Σύμφωνα με την αντίληψη που επικρατεί τα οφέλη από την αύξηση του 

παραγόμενου προϊόντος, με την πάροδο του χρόνου, θα διαχυθούν 

εξασφαλίζοντας έτσι απασχόληση και αύξηση του εισοδήματος και στους πιο 

φτωχούς.  Έτσι, πρώτο μέλημα μιας πολιτικής για την οικονομική ανάπτυξη είναι η 

αύξηση του ΑΕΠ. 

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Business Dictionary.com17 ως οικονομική 

ανάπτυξη ορίζεται η αύξηση στην παραγωγική ικανότητα μιας χώρας, όπως 

αυτή μετριέται με τη σύγκριση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) σε ένα 

έτος με το ΑΕΠ του προηγούμενου έτους. Η αύξηση στο μετοχικό κεφάλαιο, οι 

πρόοδοι στην τεχνολογία και η βελτίωση της  ποιότητας και του επιπέδου βασικής 

εκπαίδευσης θεωρούνται οι κύριες αιτίες της οικονομικής ανάπτυξης. Τα 

τελευταία χρόνια, η ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable development) έχει 

προσθέσει τις περιβαλλοντικά υγιείς διαδικασίες στους πρόσθετους παράγοντες, 

                                                 

16https://www.researchgate.net/publication/46555558_When_Is_Corruption_a_Substitute_for_Econ
omic_Freedom 

17 http://www.businessdictionary.com/definition/economic-growth.html 
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που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ανάπτυξη μιας οικονομίας.  

Επίσης, στον ιστότοπο του ευρετηρίου οικονομικών όρων 18 γίνεται 

προσπάθεια ταύτισης της οικονομικής ανάπτυξης με την οικονομική μεγέθυνση, 

θεωρώντας ότι είναι η αυξανόμενη δυνατότητα μιας κοινωνίας να ικανοποιεί 

τις οικονομικές ανάγκες των μελών με το πέρασμα του χρόνου, ως συνέπεια της 

αύξησης των διαθέσιμων παραγωγικών συντελεστών (εργασία, γη, κεφάλαιο 

επιχειρηματικότητα). Η οικονομική ανάπτυξη και η οικονομική μεγέθυνση 

αποτελούν δύο έννοιες οι οποίες πολλές φορές χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημες, 

ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Ο Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής και 

Βιομηχανικής Στρατηγικής του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ιωάννης Καλογήρου θέτοντας το ερώτημα (στο μάθημα 

της μακροοικονομικής) 19 της ύπαρξης ή όχι εννοιολογικής διαφοράς οικονομικής 

ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης, θεωρεί ότι: η οικονομική μεγέθυνση είναι 

«Η σταθερή (steady) διαχρονική αύξηση του συνολικού προϊόντος μιας 

οικονομίας», ενώ η οικονομική ανάπτυξη είναι «ευρύτερη έννοια, η οποία 

συνδέεται με τη δημιουργία ικανοτήτων και δυνατοτήτων». Στην Εικόνα 1.1 

καταδεικνύεται μέσω ομόκεντρων κύκλων η σχέση οικονομικής μεγέθυνσης και 

οικονομικής ανάπτυξης. Το περιεχόμενο των δύο όρων είναι, κυρίως, 

συμπληρωματικό, καθώς η οικονομική ανάπτυξη προϋποθέτει την οικονομική 

μεγέθυνση. Ωστόσο, ενδέχεται η εφαρμογή κάποιων πολιτικών μεγέθυνσης να 

περιορίζουν τις δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης.20 Επίσης, στην ίδια εικόνα 

εμφανίζεται και ένας καινούργιος όρος όπου τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται 

έντονα και έχει ευρύτερο εννοιολογικό περιεχόμενο από εκείνο της οικονομικής 

ανάπτυξης. Ο όρος αυτός καλείται ως συνολική ή ολιστική ανάπτυξη 

(comprehensive development/growth) που αποτελεί υπερσύνολο των δύο 

προηγούμενων και αναφέρεται στις διαρθρωτικές αλλαγές που ξεπερνούν τα 

στενά όρια της οικονομικής σφαίρας. Αυτή η διεύρυνση είναι αποτέλεσμα των 
                                                 

18https://www.euretirio.com/tag/economic-growth/ 
19https://ocw.aoc.ntua.gr/modules/document/file.php/CHEMENG129/Economic%20growth%20and

%20development.pdf  
20http://old.eis.pspa.uoa.gr/econ/growth.htm                                                                               

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ” 
Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Οικονομική Θεωρία.  Τριαντόπουλος Χρ. Φιλίνης Κ., Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα  Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, 
2006-2007)   

http://www.euretirio.com/2011/06/oikonomikes-anagkes.html
http://www.euretirio.com/2010/07/paragogikoi-syntelestes.html
http://old.eis.pspa.uoa.gr/econ/growth.htm
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νέων σκοπών που έχουν ενταχθεί στους άμεσους στόχους της αναπτυξιακής 

διαδικασίας ή των ιδιαίτερων προβλημάτων  (π.χ η φτώχεια, η προστασία του 

περιβάλλοντος, η διαφύλαξη των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων κλπ) που 

αντιμετωπίζει η σημερινή κοινωνία.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.1. Το ομόκεντρο εννοιολογικό περιεχόμενο των όρων μεγέθυνσης, 
οικονομικής ανάπτυξης και συνολικής ή ολικής ανάπτυξης                                  

(Πηγή: Ζήβα Μαρία, Καπόλου Αγγελική, Καρβελά Παναγιώτα, Νίκα Μυρσίνη-Σοφία, 
Ρεντζή Ειρήνη, ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ, ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ 

ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ, Εργασία στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου  Πατρών, 2013)  

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η ύπαρξη οικονομικής μεγέθυνσης είναι 

αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την δημιουργία οικονομικής 

ανάπτυξης. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγο της μη ορθολογικής διανομής του 

πλούτου. Μια οικονομία μπορεί να βιώνει φαινομενικά την αύξηση του ΑΕΠ, αλλά 

μεγάλο ποσοστό της χώρας να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας λόγω της 

συσσώρευσης του πλούτου στα χέρια των «λίγων». Σύμφωνα με τους Alberto 

Alesina και Roberto Peroti 22, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η μεγάλη 

ανισότητα ως προς τη διανομή του εισοδήματος και η οικονομική ανάπτυξη, 
                                                 

21https://eclass.upatras.gr/modules/document/index.php?course=ECON1235&download=/510925ef
r2kv/51b045481vfx/51dc15cfifnp.doc 

22 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C113/77/627,2261/ 
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σχετίζονται αντίστροφα. Οι Oser και Brue 23 θεωρούν ότι, η οικονομική ανάπτυξη, 

ως πιο ευρεία έννοια, αποτελεί αντανάκλαση της αύξησης της «κατά κεφαλήν 

ευημερίας» μιας χώρας. Βεβαίως, η ευημερία προσδιορίζεται αφενός ποσοτικά 

(μέτρηση αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ), αλλά αφετέρου και ποιοτικά (ύπαρξη 

ισότητας ευκαιριών, εξάλειψη φαινομένων όπως η αδικία και η βία, βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού και των εισοδηματικών ανισοτήτων). 24 

Ενδεχομένως, η όποια βελτίωση των εισοδηματικών ανισοτήτων να μην είναι και 

απολύτως απαραίτητη. Η διαπίστωση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι, μια 

οικονομική μεγέθυνση η οποία, αρχικά, δε συμβάλει στη μείωση των 

εισοδηματικών ανισοτήτων, προϊόντος του χρόνου επιφέρει ενίσχυση της 

κατανάλωσης (π.χ των ανώτερων εισοδηματικών στρωμάτων) κι έτσι αυξάνεται η 

πιθανότητα, μέσω της αλληλεπίδρασης των παραγωγικών συντελεστών 

(factors of production) 25 μιας κοινωνίας, δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών στην 

οικονομία (αύξηση της κατανάλωσης), οι οποίες σε κάποια φάση, θα έχουν ως 

αποτέλεσμα να δημιουργήσουν νέα εισοδήματα και για τα κατώτερα (φτωχότερα) 

εισοδηματικά στρώματα του πληθυσμού.  

Πώς μετριέται όμως η οικονομική μεγέθυνση; Για να γίνει αυτό 

αντιληπτό θα πρέπει να αποσαφηνιστούν έννοιες όπως Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. 

 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP -  Gross Domestic Product) 26 

είναι το σύνολο των προϊόντων, υλικών και άυλων, που παράχθηκαν μέσα στην 

επικράτεια μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους, εκφρασμένο σε χρηματικές 

μονάδες, ακόμα και αν μέρος αυτού παράχθηκε από παραγωγικές μονάδες που 

ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού και διαφέρει από το Ακαθάριστο Εθνικό 

Προϊόν γιατί δεν συμπεριλαμβάνει το εισόδημα που απέκτησαν οι κάτοικοι μιας 

χώρας στο εξωτερικό.  

                                                 

23The Evolution of Economic Thought Jacob Oser, Stanley L. Brue Published by Harcourt,1988, 
σελ. 459 

24Okun, A, 1971, “Social Welfare has no Price Tag.” The Economic Accounts of the United States: 
Retrospect and Prospect, US Department of Commerce, July. 

25 https://www.euretirio.com/paragogikoi-syntelestes/ 
26 https://www.euretirio.com/akatharisto-egxorio-proion/ 

http://www.euretirio.com/2010/07/xrima.html
http://www.euretirio.com/2010/06/paragogi.html
http://www.euretirio.com/2010/06/aep-akatharisto-ethniko-proion.html
http://www.euretirio.com/2010/06/aep-akatharisto-ethniko-proion.html
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Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (GNP - Gross National Product ) 27 

είναι η συνολική αξία των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται κατά τη 

διάρκεια ενός έτους, από συντελεστές παραγωγής που ανήκουν σε μόνιμους 

κατοίκους μιας χώρας, ανεξάρτητα από τη χώρα όπου βρίσκονται οι συντελεστές 

παραγωγής. Με άλλα λόγια αποτελεί δείκτη της συνολικής οικονομικής 

δραστηριότητας μιας χώρας και διαφέρει από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν γιατί 

δεν συμπεριλαμβάνει το εισόδημα που απέκτησαν αλλοδαπές επιχειρήσεις εντός 

της χώρας.  

Κατά συνέπεια, το κύριο μέγεθος που χαρακτηρίζει την οικονομική 

μεγέθυνση είναι το συνολικό εισόδημα και ο καθορισμός του, δεδομένου ότι 

ασχολείται με τις μεταβολές του καθώς και τους παράγοντες που επιδρούν 

καθοριστικά σε αυτό. Το εισόδημα θεωρείται ένα σημαντικό οικονομικό μέτρο της 

ατομικής ευημερίας καθότι υψηλότερο εισόδημα συνάδει με την απόκτηση 

περισσότερων αγαθών άρα και την μεγιστοποίηση της ατομικής ευημερίας. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ενδιαφέρει το επίπεδο του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (ΑΕΠ) της οικονομίας, το οποίο δίνεται από τους Εθνικούς 

Λογαριασμούς. Το μέγεθος αυτό ενδιαφέρει όχι μόνο ως απόλυτη τιμή 

(επίπεδο οικονομικής μεγέθυνσης),  αλλά και στη διαχρονική εξέλιξή του, η 

οποία δίνεται από το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, δηλαδή την ποσοστιαία 

μεταβολή του σε κάθε περίοδο. Επομένως, η οικονομική μεγέθυνση ορίζεται ως ο 

ρυθμός μεταβολής όχι οποιουδήποτε εισοδήματος, αλλά του Ακαθάριστου Εθνικού 

Προϊόντος. Αποτελεί μέγεθος μέτρησης της συνολικής παραγωγής μιας χώρας. 

Δείχνει κατά πόσον μια οικονομία γίνεται πλουσιότερη ή φτωχότερη σε σχέση με 

τις υπόλοιπες οικονομίες, ενώ επηρεάζεται τόσο από μακροοικονομικούς 

παράγοντες (το εισόδημα, η κατανάλωση, οι επενδύσεις – αποταμιεύσεις) , όσο 

και από μικροοικονομικούς παράγοντες (η συμπεριφορά ατόμων και 

επιχειρήσεων).28 Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα θεωρητικά 

υποδείγματα που αναπτύχθηκαν, η οικονομική μεγέθυνση μπορεί να επιτευχθεί 

μέσα από την επέκταση του βιομηχανικού τομέα, ο οποίος συμβάλλει στην 

                                                 

27 https://www.euretirio.com/aep-akatharisto-ethniko-proion/ 
28Καλαιτζιδάκης Π., Καλυβίτης Σ. (2008), “Οικονομική Μεγέθυνση: Θεωρία και Πολιτική”, Εκδόσεις 

Κριτική, σελ. 15-33. 

http://www.euretirio.com/2010/02/axia-antallagis.html
http://www.euretirio.com/2010/06/telika-agatha.html
http://www.euretirio.com/2010/07/paragogikoi-syntelestes.html
http://www.euretirio.com/akatharisto-egxorio-proion/
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ταχύτερη αύξηση του προϊόντος, της τεχνολογίας και της απασχόλησης, γι αυτό 

και είναι μια έννοια που χαρακτηρίζει κυρίως αναπτυγμένες και 

βιομηχανοποιημένες χώρες.29 Για το λόγο αυτό, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 

1960, οι όροι οικονομική ανάπτυξη, οικονομική μεγέθυνση και εκβιομηχάνιση είναι 

στην καθημερινή χρήση τους εννοιολογικά ταυτόσημοι. 

Ωστόσο, από την άλλη πλευρά η οικονομική ανάπτυξη δεν 

ορίζεται, στενά με την μαθηματική έννοια του όρου, όπως η οικονομική 

μεγέθυνση, αλλά αποτελεί μια ευρύτερη έννοια η οποία χαρακτηρίζεται από 

ποσοτικούς και ποιοτικούς παράγοντες.30 Συνδέεται άμεσα με τους δείκτες 

ανθρώπινης ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, αντανακλά όχι μόνο την αύξηση του 

εισοδήματος, αλλά κυρίως την εξασφάλιση των βασικών παραγόντων επιβίωσης, 

την πρόσβαση σε πλουτοπαραγωγικούς πόρους, την απόκτηση παιδείας 

και ενός μορφωτικού επιπέδου, που οδηγεί στη βελτίωση του επιπέδου της 

ζωής καθώς και την δημιουργία ευκαιριών εύρεσης εργασίας. 

 

1.3 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ (CORRELATION) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

(ECONOMIC FREEDOM) ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (GROWTH) 

1.3.1 ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ   

Σύμφωνα με τον Friedman, οι ελεύθερες κοινωνίες έχουν προκύψει 

και διατηρήθηκαν μόνο επειδή η οικονομική ελευθερία είναι παραγωγικότερη 

οικονομικά από άλλες μεθόδους ελέγχου της οικονομικής δραστηριότητας.31 Μια 

παραγωγικότερη οικονομία συνεπάγεται μεγαλύτερη οικονομική απόδοση, η οποία 

είναι ταυτόσημη με την οικονομική ανάπτυξη. Η οικονομική απόδοση συσχετίζεται 

συχνά με την υψηλή ποιότητα των θεσμών που διέπουν μία χώρα, με φυσικό 

επακόλουθο η σχέση ποιότητας θεσμών και οικονομικής ανάπτυξης να είναι 

αμφίδρομη. Αυτό σημαίνει ότι, η ποιότητα των θεσμών μπορεί να είναι το 

                                                 

29 Γιαννέλης Δ. (2006), “Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Θεωρία”, Έκδοση Ιδιωτική  
30 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C113/77/627,2261/ 
31 Milton Friedman, Foreword in Gwartney et al., 1996 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C113/77/627,2261/
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αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης και δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο η 

αιτία της. Γενικά, η επίτευξη υψηλότερου οικονομικού επιπέδου μπορεί να αλλάξει 

τις ηθικές αξίες της κοινωνίας, να την κάνει πιο ελεύθερη, πιο ανοιχτή, πιο 

αξιόπιστη και πιο υπεύθυνη και με άλλα λόγια να επηρεάσει την ανάπτυξη της 

θεσμικής ποιότητας.  

Με άλλα λόγια η οικονομική ελευθερία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της θεσμικής ποιότητας, η οποία καλλιεργεί την κοινωνική ευθύνη και συμβάλλει 

στη δημιουργία του κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε μία χώρα. 

Επίσης, παρέχει τις βασικές συνθήκες για επενδύσεις, δημιουργώντας ταυτόχρονα 

μια εικόνα αξιοπιστίας για τη χώρα. Είναι ενδεικτικό ότι, κράτη που έχουν γενικά 

υψηλά επίπεδα οικονομικών επιδόσεων, άρα και οικονομικής ανάπτυξης, έχουν 

υψηλή ποιότητα στο θεσμικό τους πλαίσιο και μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο στο 

διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Ωστόσο κι εκείνα, που έχουν καλό θεσμικό 

πλαίσιο και αξιόπιστο οικονομικό σύστημα, είναι σταθερά συνδεδεμένα με τη 

θεσμική ποιότητα με συνέπεια να επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα οικονομικής 

απόδοσης.  

Κατά τον Friedman τα άτομα είναι οικονομικά ελεύθερα, όσο είναι 

ελεύθερα να ελέγχουν το δικό τους εργατικό δυναμικό και την ιδιοκτησία 

τους. Οι συγκεκριμένοι τομείς της οικονομικής ελευθερίας αποτελούν τις 

προϋποθέσεις για την εξασφάλιση των όρων για την οικονομική ανάπτυξη. Επίσης 

βασικές παράμετροι της οικονομικής ελευθερίας είναι τα πολιτικά δικαιώματα και οι 

αστικές ελευθερίες, τα οποία καθορίζουν σημαντικά και την ποιότητα της 

ανθρώπινης ζωής.32 Έτσι, η πρόταση του Friedman για μια κοινωνία που 

μεγιστοποιεί την ελευθερία αλλά και την ευημερία προσφέροντας ένα δίκτυ 

ασφαλείας που προστατεύει από την φτώχεια με ένα ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα, φαίνεται πολύ πιο ελκυστική γιατί είναι συμβατή με τις εκπεφρασμένες 

προτιμήσεις των ανθρώπων.33 

                                                 

32Kormendi, R. and Meguire, P. (1985). Macroeconomic determinants of growth: Cross- country 
evidence. Journal of Monetary Economics, vol. 16, Issue 2, pages 141-163.                     
Gerald, W Scully. (1988) The Institutional Framework and Economic Development, vol. 96, issue 
3, pages 652-662. 

33 Milton Friedman, Capitalism and Freedom, 1962, The University of Chicago Press 
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Ωστόσο, είναι διαπιστωμένο ότι, η αγορά, ως χώρος ελεύθερων 

συναλλαγών μεταξύ γνωστών ή και άγνωστων μεταξύ τους ατόμων, εξαρτάται από 

ηθικές αξίες, όπως η εμπιστοσύνη, η συνεργασία και η αμοιβαιότητα, τις οποίες 

ταυτόχρονα προάγει. Με άλλα λόγια, στις ελεύθερες αγορές, όπου αυξάνεται η 

ευημερία, η ικανοποίηση του ατομικού συμφέροντος και η εναρμόνιση με τις 

ανάγκες των άλλων λειτουργούν παράλληλα και ενισχύουν η μια την άλλη, 

οδηγώντας σε ηθικά αποδεκτές συμπεριφορές.34 Ως εκ τούτου, η οικονομική 

ελευθερία θεωρείται ως σημαντική προϋπόθεση για τη βελτίωση της οικονομικής 

απόδοσης.  

Κατά συνέπεια, όπως γίνεται αντιληπτό, υπάρχει πολύ στενή 

συσχέτιση οικονομικής ελευθερίας και ανάπτυξης. Μπορεί να συνυπάρχουν 

διάφορες συγκυρίες σε κάθε χώρα σε μια δεδομένη στιγμή, αλλά και πάλι φαίνεται 

ξεκάθαρα ότι η οικονομική ελευθερία δημιουργεί πολύ ευνοϊκότερες συνθήκες 

ανάπτυξης. Για ένα κράτος που επιδιώκει να ξεφύγει από τον κύκλο της 

παρατεταμένης ύφεσης (Βλ. Ελλάδα) και ενδεχομένως της ανέχειας, η υιοθέτηση 

μεταρρυθμίσεων που αυξάνουν την οικονομική ελευθερία είναι αναγκαία συνθήκη, 

ίσως όχι πάντα και ικανή από μόνη της. Αυτό είναι απόλυτα λογικό, αφού το πόσο 

πιο ελεύθερη είναι μια οικονομία είναι από τα βασικότερα κριτήρια που την κάνουν 

ελκυστική σε επενδύσεις, οι οποίες λειτουργώντας σε καθεστώς οικονομικά 

ελεύθερων οικονομιών εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα για να έχουν μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα. 

 Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα σημαντικό ερώτημα, που αφορά την 

ύπαρξη ανισοτήτων σε χώρες με οικονομική ελευθερία και τι πραγματικά 

συμβαίνει με αυτές τις ανισότητες; Όσον αφορά την οικονομική ελευθερία, τα 

πράγματα είναι πιο σύνθετα. Ειδικότερα, δεν υφίσταται κανένας σοβαρός 

επιστήμονας ο οποίος να ισχυρίζεται ότι η αγορά λειτουργεί ιδανικά. Όλοι οι 

θεωρητικοί συμφωνούν στο γεγονός ότι, η αγορά είναι ο καλύτερος και ο πλέον 

αποτελεσματικός τρόπος για την οικονομική οργάνωση ενός κράτους, ο οποίος 

                                                 

34Επεξεργασμένες σημειώσεις διάλεξης στο Ινστιτούτο Διπλωματίας & Διεθνών Εξελίξεων  
(Ιανουάριος 2011) του Αριστείδη Χατζή (Αν. Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών 
στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πηγή: http://www.aristideshatzis.net/p/blog-page_5.html, σελ. 19) 

http://www.aristideshatzis.net/p/blog-page_5.html


- 22 - 

 

αφενός οδηγεί στην αύξηση του πλούτου και της κοινωνικής ευημερίας και 

αφετέρου είναι το μόνο οικονομικό σύστημα που είναι συμβατό με την 

προτεραιότητα της ελευθερίας. Ωστόσο, υπάρχουν δύο ειδών αντιρρήσεις στην 

ελεύθερη αγορά. Πρώτον, όταν δεν λειτουργεί σωστά οδηγεί σε άδικα 

αποτελέσματα και δεύτερον, ακόμα και όταν λειτουργεί σωστά, μπορεί και πάλι να 

οδηγήσει σε ανισότητες.35 

Παρόλα αυτά, παρά την πολύ μεγάλη διαφορά στο κατά κεφαλήν 

εισόδημα, οι χώρες με αυξημένη οικονομική ελευθερία δεν παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη ανισοκατανομή εισοδήματος σε σχέση με εκείνες που έχουν μειωμένη 

οικονομική ελευθερία, αφού το ποσοστό των φτωχότερων τμημάτων του 

πληθυσμού τους είναι παρόμοιο και βρίσκεται πλησίον του 10%. Όμως, η μεγάλη 

διαφορά εμφανίζεται όταν το εισόδημα του φτωχότερου 10% αυτών των 

οικονομιών εξετάζεται σε απόλυτες τιμές, το οποίο σημαίνει ότι, οι φτωχότεροι στις 

χώρες με μεγάλη οικονομική ελευθερία έχουν πολύ μεγαλύτερα εισοδήματα και 

σαφώς καλύτερο βιοτικό επίπεδο, από τους φτωχότερους των χωρών με μικρή 

οικονομική ελευθερία. Κατά συνέπεια, αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι, η 

ελεύθερη οικονομία, σαφέστατα, δεν στοχεύει στην εξάλειψη/κατάργηση των 

οικονομικών ανισοτήτων. Παρόλα αυτά βελτιώνει το επίπεδο ζωής και το εισόδημα 

όλων των κοινωνικών στρωμάτων, πράγμα που αποτελεί και τη δικαίωσή της, 

δεδομένου ότι τα αποτελέσματά της είναι ευεργετικότερα από κάθε άλλη 

παρεμβατική πολιτική.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του John Rawls36 ο οποίος, 

μεταξύ άλλων, διατυπώνει ότι οι ανισότητες είναι επιτρεπτές όταν μεγιστοποιούν, ή 

τουλάχιστον, συμβάλλουν στις μακροπρόθεσμες προσδοκίες των φτωχότερων 

κοινωνικά ομάδων. Επιπλέον, ισχυρίζεται πως ο άνθρωπος υπό το πρίσμα της 

άγνοιας του, φοβάται την αβεβαιότητα και ως εκ τούτου θα προτιμήσει μια 

κοινωνία που θα του εγγυάται ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης από μία κοινωνία 

που θα χρειάζεται να ρισκάρει. Ωστόσο, τα εμπειρικά δεδομένα δεν τον δικαίωσαν. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι άνθρωποι που βρίσκονται στη θέση ή την ανάγκη 

                                                 

35http://www.aristideshatzis.net/p/blog-page_5.html, σελ. 21  
36John Rawls, (1971) A Theory of Justice, published by Harvard University Press, Chapter III, 

Section 26, σελ.151 

http://www.aristideshatzis.net/p/blog-page_5.html
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να μεταναστεύσουν, οι οποίοι επιλέγουν σχεδόν πάντα τις κοινωνίες με οικονομική 

ελευθερία που έχουν, κατά τεκμήριο, αφενός υψηλό επίπεδο ευημερίας και 

αφετέρου απεριόριστες δυνατότητες δημιουργίας πλούτου. Οι μετανάστες δεν 

επιλέγουν, συνειδητά,  τις ασφαλείς κοινωνίες ακόμα και όταν αυτές ευημερούν, σε 

κάποιο βαθμό. Ενδεικτικό είναι ότι, το 1/5 των μεταναστών παγκοσμίως βρίσκεται 

σε μία χώρα μόνο, στις Η.Π.Α.37 

Επιπλέον, η θετική συμβολή της οικονομικής ελευθερίας στην 

ανάπτυξη (σε παγκόσμια κλίμακα) γίνεται περισσότερο κατανοητή αρκεί να 

αναλογιστεί κανείς ότι, στις χώρες όπου αυτή εμφανίζεται αυξημένη ισχύουν τα 

εξής:  

 Το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν κάτω από τα όρια της 

φτώχειας μειώνεται. 

  Η παιδική εργασία σταδιακά μηδενίζεται  

 Οι κυβερνήσεις τους προβαίνουν σε  μεταρρυθμίσεις, που 

στοχεύουν τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, της φορολογίας, του ρόλου του 

κράτους ως επιχειρηματία και των μονοπωλίων του, των κανονιστικών ρυθμίσεων, 

των επιδοτήσεων και των παρεμβάσεων στην αγορά, με φυσικό επακόλουθο να 

προσφέρουν καλύτερες προοπτικές για τις συνθήκες ζωής στους πολίτες τους.   

 Περιορίζονται οι ένοπλες συγκρούσεις. 

 Αυξάνονται οι δείκτες προστασίας του περιβάλλοντος. 

 Η οικονομική ελευθερία βρίσκεται σε ευθεία συσχέτιση με τις 

πολιτικές ελευθερίες και την δημοκρατική διακυβέρνηση. Βέβαια, αξίζει να 

αναφερθεί ότι, ενδεχομένως, να υπάρχουν επιμέρους διαφοροποιήσεις,  αφού δεν 

αποκλείεται ανελεύθερα καθεστώτα να επιλέξουν πολιτικές οικονομικής 

ελευθερίας, αλλά και πάλι αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι η οικονομική 

φιλελευθεροποίηση οδηγεί, τελικά, στην πολιτική φιλελευθεροποίηση.   

                                                 

37 http://www.aristideshatzis.net/p/blog-page_5.html, σελ.22 

http://www.aristideshatzis.net/p/blog-page_5.html
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1.3.2 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ   

 Σε ότι αφορά την Τουρκία, η οποία αποτελεί την υπό εξέταση χώρα 

της παρούσας εργασίας, σαφέστατα και υπάρχει συσχέτιση οικονομικής 

ελευθερίας και ανάπτυξης.  

 Ως εκ τούτου, οι Beşkaya και Manan 38 ισχυρίζονται ότι, η θεσμική 

δομή καθορίζει την οικονομική ελευθερία και αυτή επηρεάζει την οικονομική 

απόδοση και κατ’ επέκταση την οικονομική ανάπτυξη. Αυτοί πραγματοποίησαν μια 

εμπειρική ανάλυση μέσω σύγχρονων τεχνικών χρονολογικών σειρών, όπως το 

πρότυπο Engle-Granger 39 (συνολοκλήρωση και μηχανισμός διορθώσεως 

σφάλματος), η οποία κατέδειξε ότι αυτές οι δύο μεταβλητές συσχετίζονται άμεσα 

και μάλιστα θετικά. Στη μελέτη που πραγματοποίησαν για την Τουρκία, μεταξύ 

1970-2005, βρήκαν ότι υπήρχε σαφέστατα θετική σχέση μεταξύ των οικονομικών 

ελευθεριών και της οικονομικής απόδοσης της χώρας.40  

 Επίσης, οι Ayal και Καρράς41 διερεύνησαν σε 58 χώρες 

(συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας), κατά την περίοδο 1975-1990, τον τρόπο 

που δεκατρείς (13) συνιστώσες της οικονομικής ελευθερίας επηρεάζουν την 

οικονομική ανάπτυξη και κατέληξαν ότι οι επτά (7) από αυτές είχαν μια θετική και 

σημαντική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη. 

 Μια άλλη μελέτη από τους Yalman N. İlkay, A. R. Sandalcılar and F. 

                                                 

38A. Beşkaya, ve Ö. Manan, (2009), “Ekonomik Özgürlükler Ve Demokrasi İle Ekonomik 
Performans Arasındaki İlişkinin Zaman Serileri İle Analizi: Türkiye Örneği,” ZKÜ Sosyal Bilimler 
Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, Ss. 5-76. 

39Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing: Η μέθοδος της 
συνολοκλήρωσης είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε τη μακροχρόνια 
σχέση ισορροπίας που υπάρχει μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών. Οι Engle and Granger 
(1987) έχουν δείξει ότι αν δύο μεταβλητές Υ και Χ είναι συνολοκληρωμένες, τότε υπάρχει μία 
μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών αυτών. Βραχυχρόνια όμως οι 
μεταβλητές αυτές μπορεί να βρίσκονται σε ανισορροπία. Η βραχυχρόνια αυτή σχέση 
ανισορροπίας μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών μπορεί να διατυπωθεί με ένα υπόδειγμα που 
ονομάζεται υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (ECM). Το σφάλμα ισορροπίας (ανισορροπίας) μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να συνενώσει τη βραχυχρόνια με τη μακροχρόνια περίοδο. Η μέθοδος που 
χρησιμοποιείται για τη συνένωση αυτή λέγεται μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος (Error 
Correction Μechanism ECM). 

40http://waset.org/publications/16119/testing-the-relationship-between-economic-freedoms-and-
growth-by-panel-causality-application-case-of-middle-east-countries 

41Ayal, E.B., Karras, G.,1998. Components of economic freedom and growth: an empirical study. 
Journal of Developing Areas 32, Western Illinois University 
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Demirkoparan 42 διερεύνησε τη σχέση μεταξύ της οικονομικής ελευθερίας και της 

ανάπτυξης στο πλαίσιο ορισμένων χωρών της Λατινικής Αμερικής αλλά και της 

Τουρκίας. Αυτή κατέληξε σε ορισμένα συμπεράσματα που δείχνουν ότι, τα 

δικαιώματα ιδιοκτησίας, η ελευθερία στο εμπόριο και η ελευθερία από τη 

διαφθορά, επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη θετικά, ενώ το κεφάλαιο και η  

ελευθερία στις επενδύσεις την επηρεάζουν αρνητικά. 

  Στο ίδιο μήκος κύματος και οι Williamson και Mathers 43 οι οποίοι 

διερεύνησαν το πώς η οικονομική ελευθερία και ο πολιτισμός επηρεάζουν την 

ανάπτυξη σε πολλές διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της 

Τουρκίας. Αυτοί κατέληξαν στη διαπίστωση ότι, οι προαναφερθείσες δύο 

μεταβλητές επηρεάζουν την ανάπτυξη θετικά, ωστόσο η οικονομική ελευθερία έχει 

σαφέστατα μεγαλύτερη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη. 

Τέλος, μια άλλη μελέτη που αφορούσε 22 χώρες του ΟΟΣΑ 

(Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – OECD), 

συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας, για την περίοδο 1997-2007 ήταν αυτή 

των Pourshahabi, Mahmoudinia και Soderjani 44, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τη 

θεωρία πάνελ δεδομένων και υποδειγμάτων σταθερών επιδράσεων (fixed effects 

panel data method), θέλοντας να φτάσουν σε περισσότερο χειροπιαστά 

αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, κατέληξαν στο γεγονός ότι σαφώς και υφίσταται μια 

θετική σχέση μεταξύ της οικονομικής ελευθερίας και της οικονομικής ανάπτυξης η 

οποία υπολογίζεται. Συγκεκριμένα, μια αύξηση 1% στο δείκτη οικονομικής 

ελευθερίας, συμβάλλει στην κατά 0,01% στην οικονομική ανάπτυξη.  

  Κλείνοντας σε αυτό το σημείο το πρώτο μέρος της εργασίας, 

μιλήσαμε για την οικονομική ελευθερία, δίνοντας κάποιους από τους κυριότερους 

ορισμούς της. Παράλληλα αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι, η οικονομική ελευθερία 

αποτελεί προϋπόθεση για την πολιτική ελευθερία καθώς επίσης και στο ότι 

                                                 

42Yalman et al. 2011,Freedoms and Economic Development‖, Erzurum Atatürk University Journal 
of Economics and Administrative Science 25, σελ. 431-444 

43 Williamson R. Claudia and Rachel L. Mathers, 2000.Economic freedom, culture and growth‖, 
   Public Choice 148, σελ. 313-335. 
44Pourshahabi, F D. Mahmoudiani and E.S. Soderjanie, 2011. FDI, Human Capital, Economic 

Freedom and Growth in OECD Countries. Research Journal of International Studıes, Vol.19(1), 
σελ 71-81 
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σχετίζεται απόλυτα με το κατά κεφαλήν εισόδημα. Επιπλέον, τονίσαμε ότι δεν 

λειτουργεί ανεπηρέαστη, αλλά εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως είναι η 

δικαιοσύνη, η ποιότητα των θεσμών, η προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 

κ.α. Σε ότι αφορά την οικονομική ανάπτυξη, αναφερθήκαμε αφενός στο τι ακριβώς 

πρεσβεύει και αφετέρου στη σχέση της με την οικονομική μεγέθυνση και την 

ολιστική ανάπτυξη, αφού προηγούμενα ορίσαμε έννοιες όπως τον Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν και το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. Τέλος, δώσαμε τη συσχέτιση 

οικονομικής ελευθερίας και ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ότι αφορά την 

Τουρκία. Στο επόμενο Κεφάλαιο θα αναφερθούμε στη μεθοδολογία υπολογισμού 

της οικονομικής ελευθερίας περιγράφοντας αναλυτικά τις τέσσερις πιο 

ολοκληρωμένες μελέτες, που προσπαθούν να μετρήσουν την οικονομική 

ελευθερία και οι οποίες αποτυπώνονται μέσα από τέσσερις δείκτες.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας η έννοια της οικονομικής 

ελευθερίας έχει κινήσει την προσοχή μεταξύ των οικονομολόγων, αφού για μεγάλο 

χρονικό διάστημα ήταν ένα θέμα με σχετικά μικρό ενδιαφέρον. Αυτό οφείλεται στην 

εμφάνιση των δεικτών κατάταξης των χωρών, σύμφωνα με συγκεκριμένη κλίμακα, 

που τις τοποθετεί από τη λιγότερο ελεύθερη στην πιο ελεύθερη οικονομικά.  

Στο προηγούμενο Κεφάλαιο αναφερθήκαμε στην ύπαρξη τεσσάρων 

μελετών που προσπαθούν να μετρήσουν την οικονομική ελευθερία και οι οποίες 

εκφράζονται μέσα από τέσσερις δείκτες. Οι δείκτες αυτοί αποτελούν αποτύπωση 

της οικονομική ελευθερίας και κάθε ένας από αυτούς μας δίνει τη δυνατότητα, 

αφενός να μετρηθεί η ποιότητα των θεσμών και αφετέρου να προσδιοριστούν 

στοιχεία μακροοικονομικού ενδιαφέροντος για μια χώρα. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι, 

η πιο κοινή χρήση των δεικτών της οικονομικής ελευθερίας είναι η διερεύνηση της 

ανάπτυξης των εθνών, μέσω τη οποίας μπορεί κανείς να δείξει κατά πόσον η 

οικονομική ελευθερία αυξάνει την ανάπτυξη ή όχι και πώς αυτή επηρεάζει την 

ανάπτυξη. Οι εν λόγω δείκτες διαφέρουν ως προς τις μεθόδους με τις οποίες 

έχουν κατασκευαστεί, τους σκοπούς για τους οποίους έχουν τεθεί και την αντίληψη 

της οικονομικής ελευθερίας που ενσαρκώνουν.45 Επιπλέον, αναφέρονται 

περισσότερο στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν παρά στη μοντελοποίηση της 

διαδικασίας ανάπτυξης.46 Ωστόσο, η έννοια της οικονομικής ελευθερίας που έχει 

ως στόχο να εξηγήσει την ανάπτυξη θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες τρεις 

προϋποθέσεις/απαιτήσεις: 47 

1η. Το εννοιολογικό πλαίσιο της οικονομικής ελευθερίας απαιτεί να είναι 

                                                 

45 https://en.wikipedia.org/wiki/Indices_of_economic_freedom 
46 http://www.diw.de/documents/dokumentenarchiv/17/41541/Paper-172.pdf 
47 http://pcpe.libinst.cz/nppe/3_2/nppe3_2_4.pdf_σελ.218 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_freedom&usg=ALkJrhhtlwZ_x7wTFgEbMrliQqdFMXH4sw
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συνεπής με τον εαυτό της. Αυτό σημαίνει ότι, το σύστημα των εννοιών θα πρέπει 

να είναι μέρος μιας εσωτερικά λογικής δομής. 

2η.  Η έννοια της οικονομικής ελευθερίας, συμφωνώντας με τον W. Block,48 

θα πρέπει να αναλυθεί σε λειτουργικά και μετρήσιμα στοιχεία. Η μέτρηση της 

οικονομικής ελευθερίας, με τη σειρά της, σημαίνει δύο πράγματα: 

 Πρώτον, ότι κάποιος είναι σε θέση να ορίσει τις «μεταβλητές» 

που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί η μέτρηση. 

 Δεύτερον, ότι κάποιος είναι σε θέση να καθορίσει  μια 

«χαρτογράφηση» μεταξύ των τιμών των μεταβλητών και της οικονομικής 

ελευθερίας. Με άλλα λόγια, θα πρέπει κανείς να γνωρίζει τι ακριβώς πρέπει να 

μετρήσει και ότι αυτό που μετριέται αφορά την οικονομική ελευθερία. 

3η. Το θεωρητικό πλαίσιο της οικονομικής ελευθερίας θα πρέπει, 

ενδεχομένως, να ενσωματωθεί στη θεωρία της ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι πριν 

αρχίσει κανείς να εξετάσει εμπειρικά την σχέση μεταξύ της οικονομικής ελευθερίας 

και ανάπτυξης, θα πρέπει να έχει μια θεωρία για το πώς η οικονομική ελευθερία 

οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη. 

Ενώ οι πρώτες δύο απαιτήσεις είναι πάρα πολύ διασυνδεδεμένες, η τρίτη 

είναι ανεξάρτητη από αυτές. Εκείνα τα  συστατικά της οικονομικής ελευθερίας που 

είναι μετρήσιμα πιθανώς θα δημιουργήσουν μια συνεκτική έννοια της οικονομικής 

ελευθερίας, αλλά δεν μπορούν απαραιτήτως να ενσωματωθούν στη θεωρία της 

ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, η θεωρητική αυτή προσέγγιση της οικονομικής 

ελευθερίας, που συναντά τις τρεις προαναφερθείσες απαιτήσεις, αποτελεί χρήσιμη 

αφετηρία για την ανάλυση της σχέσης μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και 

οικονομικής ελευθερίας. 

 Παρά το γεγονός ότι, τα εμπειρικά σχέδια, που επικεντρώνονται στην 

οικονομική ελευθερία, δεν έχουν δώσει τη δέουσα προσοχή στο τρίτο κριτήριο, 

δεδομένου ότι σκοπός τους είναι μόνο η μέτρηση της οικονομικής ελευθερίας, δεν 

                                                 

48 http://www.walterblock.com/wp-content/uploads/publications/block_roberts-rejoinder-2006.pdf 
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μας αποτρέπει από το να κατανοήσουμε τη μεγάλη συνεισφορά της οικονομικής 

ελευθερίας στην οικονομική ανάπτυξη. Η οικονομική ελευθερία σύμφωνα με τον 

W. Block 49 δεν είναι απλά μια μεταβλητή η οποία είναι απαραίτητη για την εξέλιξη 

των θεωριών της ανάπτυξης, οι οποίες δεν λειτουργούν σωστά με την απουσία της 

οικονομικής ελευθερίας, αλλά πρέπει να είναι στο κέντρο της θεωρίας της 

οικονομικής ανάπτυξης.  

Στην προσπάθεια μέτρησης της οικονομικής ελευθερίας το κρίσιμο σημείο 

είναι ότι, ως ελευθερία νοείται η απουσία εξαναγκασμού. Έτσι, στην 

πραγματικότητα, αυτό που πρέπει να μετρηθεί είναι η απουσία αυτού του 

εξαναγκασμού που σχετίζεται με επιχειρηματικές πράξεις ατόμων. Με άλλα λόγια 

υπονοείται ότι, τα στοιχεία που θα πρέπει να μετρηθούν είναι εκείνα που μειώνουν 

την οικονομική ελευθερία. Αυτό στην ουσία είναι που επιδιώκουν και οι τέσσερις 

μελέτες που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο Κεφάλαιο και θα αναπτύξουμε στη 

συνέχεια. Ωστόσο, όσον αφορά τις δύο πρώτες πρέπει να επισημάνουμε ότι, είναι 

τα αποτελέσματα των εκθέσεων που δημοσιεύονται τακτικά από τα αντίστοιχα 

ιδρύματα και ενώ μέσα από αυτές προτείνεται ένας αριθμός δεικτών για την 

οικονομική ελευθερία, διαφέρουν ως προς τις μεθόδους με τις οποίες έχουν 

κατασκευαστεί, τους σκοπούς για τους οποίους έχουν τεθεί και την αντίληψη 

της οικονομικής ελευθερίας που ενσαρκώνουν.  

 

2.2 HERITAGE FOUNDATION’S INDEX OF ECONOMIC 

FREEDOM (IEF) 50 

 Σε μια οικονομικά ελεύθερη οικονομία τα άτομα μπορούν να πετύχουν ή να 

αποτύχουν σε αυτά που θέλουν βασιζόμενοι στην ατομική τους προσπάθεια και 

τις ικανότητές τους. Τα θεσμικά όργανα δεν κάνουν διακρίσεις υπέρ ή κατά των 

ατόμων με βάση το φύλο, την τάξη, τη φυλή, την εθνικότητα, τις οικογενειακές 

διασυνδέσεις ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πέραν των ατομικών προσόντων. Οι 

                                                 

49 http://www.walterblock.com/wp-content/uploads/publications/block_roberts-rejoinder-2006.pdf_  
σελ. 219 

50 Χ. Παπαπανάγος, Σημειώσεις Διεθνών Οικονομικών, ΔΠΜΣ ΑΔΙΣΠΟ – ΠΑΜΑΚ, 2015-2016)   
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_freedom&usg=ALkJrhhtlwZ_x7wTFgEbMrliQqdFMXH4sw
http://www.walterblock.com/wp-content/uploads/publications/block_roberts-rejoinder-2006.pdf_%20%20σελ
http://www.walterblock.com/wp-content/uploads/publications/block_roberts-rejoinder-2006.pdf_%20%20σελ
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αποφάσεις που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, η 

οποία φωτίζει τις σκιές εκεί που οι διακρίσεις μπορούν να ανθίσουν και προωθεί 

ίσες ευκαιρίες για όλους. Σε μια ελεύθερη οικονομικά κοινωνία, η δύναμη της 

λήψης οικονομικών αποφάσεων, είναι διασκορπισμένη, καθώς και η κατανομή των 

πόρων για την παραγωγή και την κατανάλωση, βασίζεται στον ανοικτό 

ανταγωνισμό, έτσι ώστε κάθε άτομο ή επιχείρηση να λαμβάνει ίσες ευκαιρίες να 

πετύχει. Αυτές οι τρεις θεμελιώδεις αρχές της οικονομικής ελευθερίας: της 

ενδυνάμωσης του ατόμου, της μη διάκρισης και του ανοικτού ανταγωνισμού, 

στηρίζουν κάθε μέτρηση και πολιτική ιδέα που παρουσιάζεται στο Δείκτη 

Οικονομικής Ελευθερίας (Index of Economic Freedom - IEF).51  

Ο δείκτης οικονομικής ελευθερίας δημιουργήθηκε το 1995  από το Heritage 

Foundation 52 και το Wall Street Journal 53 για να παρέχει ένα μέτρο του βαθμού 

της οικονομικής ελευθερίας στις χώρες του κόσμου. Εκδίδεται ετήσια και σκοπός 

του είναι να αποδείξει τη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην οικονομική 

ελευθερία και την πρόοδο. Ο IEF καταδεικνύει ότι οι χώρες με τα υψηλότερα 

επίπεδα οικονομικής ελευθερίας έχουν, ουσιαστικά, καλύτερη απόδοση έναντι 

άλλων χωρών σε: 

 Οικονομική Ανάπτυξη 

 Κατά κεφαλήν Εισόδημα 

 Υγειονομική Περίθαλψη 

 Εκπαίδευση 

 Προστασία του Περιβάλλοντος 

 Μείωση της Φτώχειας 

 Συνολική Ευημερία 

Σε ότι αφορά την υφιστάμενη διαδικασία μέτρησης του IEF έγκειται στο 

γεγονός ότι, ο δείκτης εξετάζει την οικονομική ελευθερία από 10 διαφορετικές 

πτυχές (πυλώνες). Κάποιοι από τους πυλώνες αυτούς είναι εξωτερικής φύσης, 

δεδομένου ότι μετρούν το βαθμό ανοίγματος μιας οικονομίας σε ότι αφορά την 

                                                 

512015 Index of Economic Freedom, σελ. 11 
52 http://www.heritage.org/   
53 http://www.wsj.com/europe 
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παγκόσμια επένδυση ή το εμπόριο. Οι περισσότεροι πυλώνες είναι εσωτερικής 

φύσης και αξιολογούν την ελευθερία των ατόμων να χρησιμοποιούν την εργασία ή 

τους πόρους χρηματοδότησής τους, χωρίς αυτοσυγκράτηση και κυβερνητική 

παρέμβαση. Εν τούτοις, κάθε πυλώνας είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη 

της προσωπικής και της εθνικής ευημερίας.  

Μερικοί από τους 10 πυλώνες της οικονομικής ελευθερίας αποτελούν 

συνθέσεις πρόσθετων ποσοτικών μέτρων. Επίσης, καθένας από τους πυλώνες 

είναι τοποθετημένος σε μία κλίμακα 0-100. Τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης 

(scores) των πυλώνων είναι ισοδύναμης βαρύτητας και υπολογισμένα κατά μέσο 

όρο (Μ.Ο) για να δίνουν ένα συνολικό αποτέλεσμα οικονομικής ελευθερίας για 

κάθε οικονομία. Ενώ, για να είναι πιο εύκολη η αναφορά σε αυτούς είναι 

ομαδοποιημένοι στις τέσσερις βασικές κατηγορίες που φαίνονται στην Εικόνα 2.1:  

1η: Κανόνας Δικαίου (Rule of Law) 

2η:  Περιορισμένη Κυβέρνηση (Limited Government) 

3η: Ρυθμιστική Αποδοτικότητα (Regulatory Efficiency) 

 4η:  Ανοικτές Αγορές (Open Markets) 

         

Index of Economic Freedom-IEF with 10 pillars

Index of Economic Freedom 
(IEF)

Business freedom

Fiscal freedom

Government spending

Freedom from corruption

Property rights freedom

Labor freedom 

Monetary freedom

Trade freedom

Investment freedom

Financial freedom

Rule of law

Limited government

Regulatory efficiency

Open markets

 

      Εικόνα 2.1. Πυλώνες του IEF – Κατηγορίες Πυλώνων                                                     
(Πηγή: Χάρρυ Παπαπανάγος, Σημειώσεις Διεθνών Οικονομικών                              

ΔΠΜΣ ΑΔΙΣΠΟ – ΠΑΜΑΚ, 2015-2016)   
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Σε ότι αφορά την 1η κατηγορία σε αυτήν υπάγονται δύο πυλώνες, ο 

πυλώνας των Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας (Property Rights) και εκείνος της 

Ελευθερίας (εξάλειψη) από τη Διαφθορά (Freedom of Corruption).   

 Δικαιώματα Ιδιοκτησίας (Property Rights):  Η αξιολόγηση της 

ικανότητας των ατόμων να συσσωρεύουν ιδιωτική ιδιοκτησία, 

εξασφαλισμένη με σαφείς νόμους, οι οποίοι εφαρμόζονται πλήρως από 

το κράτος. Μετρά το βαθμό στον οποίο το δίκαιο (νομοθεσία) μιας 

χώρας προστατεύει τα δικαιώματα ιδιωτικής ιδιοκτησίας και το βαθμό 

στον οποίο η κυβέρνηση επιβάλλει αυτούς τους νόμους. Επίσης, 

αξιολογεί την πιθανότητα απαλλοτρίωσης της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και 

αναλύει την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, την ύπαρξη της 

διαφθοράς στους κόλπους της δικαιοσύνης, καθώς και την ικανότητα 

των ατόμων και των επιχειρήσεων για την εκτέλεση των συμβάσεων. 

Υψηλή βαθμολογία στον πυλώνα συνεπάγεται τη βεβαιότητα νομικής 

προστασίας μιας χώρας, ενώ χαμηλή βαθμολογία σημαίνει μεγαλύτερη 

πιθανότητα απαλλοτρίωσης της ιδιωτικής ιδιοκτησίας από την 

κυβέρνηση. 

 Ελευθερία (εξάλειψη) από τη Διαφθορά (Freedom of Corruption): Η 

διαφθορά διαβρώνει την οικονομική ελευθερία με την εισαγωγή 

ανασφάλειας και αβεβαιότητας στις οικονομικές σχέσεις. Στο πλαίσιο 

της διακυβέρνησης, μπορεί να οριστεί ως η αποτυχία της ακεραιότητας 

του συστήματος. Η πολιτική διαφθορά εκδηλώνεται με πολλές μορφές, 

όπως τη δωροδοκία, τον εκβιασμό, τον νεποτισμό, την αναξιοκρατία, το 

πατρονάρισμα, την υπεξαίρεση, και συνηθέστερα, τον χρηματισμό, 

σύμφωνα με τον οποίο δημόσιοι υπάλληλοι κλέβουν ή κερδίζουν 

παράνομα από δημόσια κεφάλαια. Επίσης, μια χώρα με υψηλά εμπόδια 

στο εμπόριο μπορεί να έχει νόμους που προστατεύουν την εγχώρια 

αγορά και αποτρέπουν την εισαγωγή ξένων προϊόντων, ωστόσο αυτά 

τα εμπόδια δημιουργούν κίνητρα για λαθρεμπόριο και μαύρη αγορά για 

τα απαγορευμένα προϊόντα. Η βαθμολογία για αυτό τον πυλώνα 

προέρχεται κατά κύριο λόγο από το δείκτη της Διεθνούς Διαφάνειας 
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(Corruption Perception Index – CPI).54 

Και στην 2η κατηγορία υπάγονται δύο πυλώνες, o πυλώνας της 

Φορολογικής Ελευθερίας (Fiscal Freedom) και εκείνος των Κρατικών Δαπανών 

(Government Spending).   

 Φορολογική Ελευθερία (Fiscal Freedom): Η φορολογική ελευθερία 

είναι ένα άμεσο μέτρο του βαθμού στον οποίο επιτρέπεται από την 

κυβέρνηση στα άτομα και στις επιχειρήσεις να κρατήσουν τον έλεγχο 

του εισοδήματός τους και του πλούτου τους για δικό τους όφελος και 

χρήση. Μία κυβέρνηση μπορεί να επιβάλλει φορολογικές επιβαρύνσεις 

στην οικονομική δραστηριότητα μέσω της φορολογίας, αλλά επίσης το 

πράττει όταν αναλαμβάνει χρέη που τελικά πρέπει να εξοφληθούν μέσω 

της φορολογίας. Όταν οι φορολογικοί συντελεστές είναι υψηλοί,  

παρεμποδίζουν τη δυνατότητα των ατόμων και των εταιριών να 

επιδιώξουν τους στόχους τους στην αγορά και μειώνουν την προθυμία 

τους να εργαστούν ή να επενδύσουν.  Η δημοσιονομική ελευθερία είναι 

ένα μέτρο της φορολογικής επιβάρυνσης που επιβάλλεται από την 

κυβέρνηση. Αυτή περιλαμβάνει τους άμεσους φόρους (κορυφαίοι 

οριακοί φορολογικοί συντελεστές στα ατομικά και εταιρικά εισοδήματα) 

και τους συνολικούς φόρους, συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών 

άμεσης και έμμεσης φορολογίας σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, ως 

% ποσοστό του ΑΕΠ. Κατά συνέπεια, η συνιστώσα της φορολογικής 

ελευθερίας αποτελείται από τρεις ποσοτικούς παράγοντες: α) τον 

κορυφαίο οριακό φορολογικό συντελεστή για το ατομικό εισόδημα, β) 

τον κορυφαίο οριακό φορολογικό συντελεστή για το εταιρικό εισόδημα 

και γ) τη συνολική φορολογική επιβάρυνση ως % ποσοστό του ΑΕΠ. Η 

βαθμολόγηση των τριών αυτών μεταβλητών έχει ισοδύναμη βαρύτητα 

και κάθε μία από αυτές ίση με το 1/3 του συνόλου.     

 Κρατικές Δαπάνες (Government Spending): Το φορτίο της 

                                                 

54 https://www.transparency.org/ 
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υπερβολικής κυβέρνησης είναι ένα κεντρικό ζήτημα στην οικονομική 

ελευθερία, τόσο από την άποψη της δημιουργίας των εσόδων όσο και 

από πλευράς δαπανών. Μερικές δαπάνες κυβερνήσεων, όπως η 

παροχή υποδομών ή η παροχή χρηματοδότησης της έρευνας ή ακόμα 

και οι βελτιώσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, μπορεί να θεωρηθούν ως 

επένδυση. Υπάρχουν δημόσια αγαθά, τα οφέλη των οποίων αυξάνουν 

ευρέως στην κοινωνία  με τρόπους που οι αγορές δεν μπορούν να 

αποτιμήσουν κατάλληλα. Ωστόσο, όλες οι κυβερνητικές δαπάνες που 

πρέπει τελικά να χρηματοδοτηθούν από την υψηλότερη φορολόγηση, 

συνεπάγονται ένα κόστος ευκαιρίας ίσο με την αξία της ιδιωτικής 

κατανάλωσης ή της επένδυσης που θα συνέβαινε αν οι πόροι είχαν 

απομείνει στον ιδιωτικό τομέα. Ο πυλώνας αυτός αντικατοπτρίζει το 

επίπεδο των κυβερνητικών δαπανών ως % ποσοστό του ΑΕΠ. Οι 

κυβερνητικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης και 

των μεταφορών, προσμετρούνται στο σύνολο της βαθμολογίας. 

Επίσης, δεν υπάρχει βέλτιστο επίπεδο κυβερνητικών δαπανών. Εν 

τούτοις, οι υπερβολικές κυβερνητικές δαπάνες προκαλούν αφενός 

χρόνια ελλείμματα στον προϋπολογισμό μιας χώρας και αφετέρου 

συσσώρευση του δημόσιου χρέους, στοιχεία που αποτελούν 

τροχοπέδη στο οικονομικό δυναμισμό. Σε ότι αφορά την κλίμακα 

βαθμολόγησης για τις κυβερνητικές δαπάνες είναι μη γραμμική. Αυτό 

σημαίνει ότι, οι κυβερνητικές δαπάνες που είναι κοντά στο μηδέν είναι 

ελαφρά επιλήψιμες βαθμολογικά, ενώ τα επίπεδα των κυβερνητικών 

δαπανών που υπερβαίνουν το 30% του ΑΕΠ οδηγούν σε πολύ 

χειρότερες βαθμολογίες. Μόνο εξαιρετικά μεγάλα επίπεδα 

κυβερνητικών δαπανών (π.χ πάνω από το 58% του ΑΕΠ) – λαμβάνουν 

μηδενική βαθμολογία.  

Σε ότι αφορά την 3η Κατηγορία υπάγονται τρεις πυλώνες. Ο πυλώνας της 

Επιχειρηματικής Ελευθερίας (Business Freedom), o πυλώνας Ελευθερίας της 

Εργασίας (Labor Freedom) και o πυλώνας της Νομισματικής Ελευθερίας 

(Monetary Freedom). 

 Επιχειρηματική Ελευθερία (Business Freedom): Το δικαίωμα ενός 
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ατόμου να ιδρύσει και να «τρέξει» μια επιχείρηση, χωρίς οποιαδήποτε 

κρατική παρέμβαση. Οι επαχθείς και περιττές κανονιστικές ρυθμίσεις 

είναι τα πιο κοινά εμπόδια στην ελεύθερη άσκηση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Με την αύξηση του κόστους παραγωγής, οι κανονισμοί 

μπορεί να καταστήσουν δύσκολη την επιτυχία στην αγορά για τους 

επιχειρηματίες. Επιπρόσθετα, παρατηρείται αρκετές φορές πολλοί 

κανονισμοί να εμποδίζουν την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και 

την κερδοφορία. Εκείνοι οι κανονισμοί που αποτελούν ανασταλτικό 

παράγοντα για την επιχειρηματικότητα είναι κυρίως αυτοί που 

συνδέονται με τη χορήγηση αδειών σε νέες επιχειρήσεις. Επίσης, 

αποτελούν ένα συνολικό δείκτη της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας 

στη ρύθμιση της επιχειρηματικότητας. Η βαθμολογία του δείκτη 

βασίζεται σε 10 παράγοντες, ίδιας βαρύτητας, χρησιμοποιώντας 

δεδομένα από τη μελέτη του EDB (Easy Of Doing Business) 55 της 

Παγκόσμιας Τράπεζας, τα οποία είναι:  

 Αριθμός διαδικασιών για την έναρξη μιας επιχείρησης 

 Αριθμός ημερών για την έναρξη μιας επιχείρησης 

 Κόστος εκφρασμένο, σε % του κατά κεφαλήν εισοδήματος, για 

την έναρξη μιας επιχείρησης  

 Ελάχιστο Κεφάλαιο, σε % του κατά κεφαλήν εισοδήματος, για 

την έναρξη της επιχείρησης 

 Αριθμός διαδικασιών για την απόκτηση άδειας 

 Αριθμός ημερών για την απόκτηση άδειας 

 Κόστος εκφρασμένο, σε % του κατά κεφαλήν εισοδήματος, για 

την απόκτηση άδειας 

 Αριθμός ετών για το κλείσιμο μιας επιχείρησης 

 Κόστος εκφρασμένο, σε % της περιουσίας, για το κλείσιμο μιας 

επιχείρησης 

 Ποσοστό ανάκτησης, σε σεντς δολαρίου, για το κλείσιμο μιας 

επιχείρησης 

                                                 

55 http://www.doingbusiness.org/  
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Κάθε ένας από αυτούς τους ακατέργαστους παράγοντες 

μετατρέπεται σε μία κλίμακα από 0 έως 100 και μετά από αυτό 

υπολογίζεται ο μέσος όρος των τιμών που έχουν μετατραπεί. 

 Ελευθερία της Εργασίας (Labor Freedom): Η ικανότητα των ατόμων 

να εργαστούν όσο θέλουν και όπου θέλουν είναι το βασικό συστατικό 

της οικονομικής ελευθερίας. Η δυνατότητα των εργοδοτών να 

προσλαμβάνουν και να απολύουν προσωπικό είναι μηχανισμός ζωτικής 

σημασίας, για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη διατήρηση της 

συνολικής οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον, μια βασική αρχή ώστε μια 

αγορά να είναι ελεύθερη είναι η εθελοντική ανταλλαγή. Αυτή είναι η 

αλήθεια τόσο για την αγορά εργασίας όσο και για την αγορά αγαθών. 

Είναι γεγονός ότι,  η κρατική παρέμβαση στην αγορά εργασίας μπορεί 

να οδηγήσει σε στρεβλώσεις και ανεπάρκειες. Οι κανονισμοί που 

θεσπίζει μια κυβέρνηση λαμβάνουν διάφορες μορφές, 

συμπεριλαμβανομένων των μισθολογικών ελέγχων, των περιορισμών 

στις προσλήψεις και στις απολύσεις προσωπικού. Σε πολλές χώρες, οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της 

ελεύθερης εργασίας και ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητάς τους, 

μπορεί να είναι είτε μια δύναμη για μεγαλύτερη ελευθερία ή ένα εμπόδιο 

για την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς εργασίας. Γενικά, όσο ο 

υψηλότερος είναι ο βαθμός ελευθερίας της εργασίας, τόσο χαμηλότερο 

είναι το ποσοστό της ανεργίας σε μια οικονομία. Ο εν λόγω πυλώνας 

είναι ένα ποσοτικό μέτρο που λαμβάνει υπόψη διάφορες πτυχές του 

νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς εργασίας μιας χώρας και 

συντίθεται από έξι ποσοτικούς παράγοντες ίδιας βαρύτητας (με τον 

καθένα να υπολογίζεται ως το 1/6 του πυλώνα) οι οποίοι είναι οι εξής: 

 Αναλογία του κατώτατου (βασικού) μισθού με τη μέση 

προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο  

 Εμπόδιο για την πρόσληψη επιπλέον εργαζομένων  

 Ακαμψία των ωραρίων  

 Δυσκολία στην απόλυση περιττών υπαλλήλων 

 Νόμιμα εξουσιοδοτημένη περίοδος προειδοποίησης 
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 Υποχρεωτική αποζημίωση απόλυσης 

Τα δεδομένα σχετικά με τους παραπάνω παράγοντες συλλέγονται σε 

σχέση με τη μελέτη του EDB (Easy Of Doing Business) της Παγκόσμιας 

Τράπεζας. Κατά την κατασκευή της βαθμολογίας του υπόψη πυλώνα, 

κάθε ένας από τα έξι προαναφερθέντες παράγοντες μετατρέπεται σε 

μια κλίμακα από το 0 έως 100. Ο μέσος όρος των βαθμολογιών των 

παραγόντων αυτών, παρέχει ένα αποτέλεσμα (βαθμολογία) για τον 

πυλώνα.  

 Νομισματική Ελευθερία (Monetary Freedom): Ο συγκεκριμένος 

πυλώνας αντανακλά ένα σταθερό νόμισμα και σταθερές τιμές, που 

προσδιορίζονται από την αγορά. Οι ελεύθεροι άνθρωποι χρειάζονται 

ένα σταθερό και αξιόπιστο νόμισμα ως μέσο ανταλλαγής, λογιστικής 

μονάδας και αποθηκευτικής αξίας. Χωρίς νομισματική ελευθερία, είναι 

δύσκολο να δημιουργηθεί μακροπρόθεσμη αξία ή να συσσωρευτούν 

κεφάλαια. Έτσι, μια πληθωριστική πολιτική, δημεύει τον πλούτο σαν 

ένας αόρατος φόρος, διαστρεβλώνει τις τιμές, κάνει κακή κατανομή 

στους πόρους και αυξάνει το κόστος της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Επομένως, ο πληθωρισμός και οι έλεγχοι των τιμών 

στρεβλώνουν τη δραστηριότητα της αγοράς. Επίσης, ο πυλώνας 

συνδυάζει ένα μέτρο σταθερότητας των τιμών με την αξιολόγηση 

ελέγχου των τιμών. Η σταθερότητα των τιμών χωρίς μικροοικονομική 

επέμβαση είναι η ιδανική κατάσταση για την ελεύθερη αγορά. Η 

βαθμολογία του πυλώνα βασίζεται σε δύο παράγοντες:  

 Στο ισοσταθμισμένο μέσο ποσοστό του πληθωρισμού για τα 

τρία (3) πιο πρόσφατα έτη 

 Στον έλεγχο τιμών 

Ο σταθμισμένος μέσος πληθωρισμός για τα 3 πιο πρόσφατα έτη 

χρησιμεύει ως αρχική είσοδος σε μια εξίσωση που παράγει τη βασική 

βαθμολογία για τον υπό εξέταση πυλώνα. Η έκταση του ελέγχου των 

τιμών αξιολογείται εν συνεχεία ως ποινή όπου μέχρι και 20 πόντοι 

αφαιρούνται από τη βασική βαθμολογία. 
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Τέλος, και η 4η κατηγορία αναφέρεται σε τρεις πυλώνες, τον πυλώνα της 

Εμπορικής Ελευθερίας (Trade Freedom), τον πυλώνα της Επενδυτικής 

Ελευθερίας (Investment Freedom) και τον πυλώνα Χρηματοπιστωτικής 

Ελευθερίας (Financial Freedom).   

 Εμπορική Ελευθερία (Trade Freedom): Αντανακλά το άνοιγμα μιας 

οικονομίας προς την εισαγωγή αγαθών και υπηρεσιών από όλο τον 

κόσμο και την ικανότητα του πολίτη να αλληλεπιδρά ελεύθερα είτε ως 

αγοραστής είτε ως πωλητής στη διεθνή αγορά. Οι εμπορικοί 

περιορισμοί μπορούν να εκδηλωθούν υπό μορφή δασμών, φόρων 

εξαγωγής, εμπορικών ποσοστώσεων ή ολοκληρωτικής εμπορικής 

απαγόρευσης. Ειδικότερα, οι δασμοί αυξάνουν άμεσα τις τιμές που οι 

τοπικοί καταναλωτές πληρώνουν για τις ξένες εισαγωγές, αλλά επίσης 

εμποδίζουν τα κίνητρα παραγωγής για τους τοπικούς παραγωγούς, 

προκαλώντας τους να παράγουν είτε ένα αγαθό στο οποίο στερούνται 

συγκριτικού πλεονεκτήματος είτε περισσότερα από ένα προστατευμένο 

αγαθό και όχι κάποιο που είναι οικονομικά αποδοτικό. Ο πυλώνας 

αυτός είναι ένα σύνθετο μέτρο που χαρακτηρίζεται από την απουσία 

των δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών που επηρεάζουν τις 

εισαγωγές και τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Η βαθμολογία του 

βασίζεται σε δύο εισόδους: 

 Στον εμπορικά σταθμισμένο μέσο δασμολογικό συντελεστή  

 Στους μη δασμολογικούς φραγμούς 

Διαφορετικές εισαγωγές που εισέρχονται σε μια χώρα μπορεί, να 

αντιμετωπίσουν διαφορετικά δασμολόγια. Ο σταθμισμένος μέσος όρος 

των δασμών χρησιμοποιεί τα βάρη για κάθε δασμολόγιο με βάση το 

μερίδιο των εισαγωγών για κάθε αγαθό και αποτελεί το βασικό 

υπολογισμό της βαθμολογίας. Οι μη δασμολογικοί φραγμοί παίρνουν 

είτε τη μορφή της ποσότητας, της τιμής, της επένδυσης, των 

τελωνειακών περιορισμών ή τη μορφή άμεσης κυβερνητικής 

παρέμβασης. Μία ποινή μη δασμολογικών φραγμών 5, 10, 15 ή 20 

πόντους στη συνέχεια αφαιρείται από τη βασική βαθμολογία με βάση 
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ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες. 

 Επενδυτική Ελευθερία (Investment Freedom): Σε μια οικονομικά 

ελεύθερη χώρα, δε θα υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη ροή των 

επενδυτικών κεφαλαίων. Τα άτομα και οι επιχειρήσεις θα έχουν τη 

δυνατότητα να μετακινούν τους πόρους τους μέσα σε συγκεκριμένες 

δραστηριότητες αλλά και εκτός από αυτές, τόσο σε εσωτερικό όσο και 

σε διασυνοριακό επίπεδο, χωρίς περιορισμούς. Στην πράξη, οι 

περισσότερες χώρες έχουν μια ποικιλία περιορισμών για τις 

επενδύσεις. Μερικές χώρες έχουν διαφορετικούς κανόνες για τις ξένες 

και εγχώριες επενδύσεις. Κάποιες περιορίζουν την πρόσβαση σε ξένο 

συνάλλαγμα, κάποιες άλλες επιβάλλουν περιορισμούς στις πληρωμές, 

στις μεταφορές και στις συναλλαγές του κεφαλαίου, ενώ σε κάποιες 

άλλες, ορισμένες βιομηχανίες είναι κλειστές  για τις ξένες επενδύσεις. Ο 

IEF αξιολογεί μια ποικιλία περιορισμών που συνήθως επιβάλλονται στις 

επενδύσεις. Οι πόντοι αφαιρούνται από την ιδανική βαθμολογία του 100 

για κάθε ένα από τους περιορισμούς που βρέθηκαν στο επενδυτικό 

καθεστώς μιας χώρας. 

 Χρηματοπιστωτική Ελευθερία (Financial Freedom): Είναι ένα μέτρο 

της τραπεζικής αποδοτικότητας, καθώς και ένα μέτρο της ανεξαρτησίας 

από τον έλεγχο της κυβέρνησης και των παρεμβάσεων της στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα. Η κρατική ιδιοκτησία των τραπεζών και 

άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες 

και οι αγορές κεφαλαίων μειώνει τον ανταγωνισμό και γενικά χαμηλώνει 

το επίπεδο των διαθέσιμων υπηρεσιών. Σε ένα ιδανικό τραπεζικό και 

χρηματοπιστωτικό περιβάλλον όπου υφίσταται ένα ελάχιστο επίπεδο 

κυβερνητικών παρεμβολών, η ανεξάρτητη εποπτεία των κεντρικών 

τραπεζών και η ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

περιορίζονται, απλά, στην επιβολή των συμβατικών υποχρεώσεων και 

την αποτροπή της απάτης. Η πίστωση διατίθεται σύμφωνα με τους 

όρους της αγοράς και η κυβέρνηση δεν έχει στην κατοχή της 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον, τα ξένα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα λειτουργούν ελεύθερα και τυγχάνουν όμοιας αντιμετώπισης με 
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τα εγχώρια. Η βαθμολογία του δείκτη που χαρακτηρίζει την 

χρηματοπιστωτική ελευθερία προκύπτει από την εξέταση των 

ακόλουθων 5 τομέων: 

 Η έκταση των κυβερνητικών ρυθμίσεων στις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες 

 Ο βαθμός της κρατικής παρέμβασης στις τράπεζες και στις 

άλλες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις μέσω της άμεσης και 

έμμεσης ιδιοκτησίας 

 Η έκταση της χρηματοπιστωτικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης 

της αγοράς κεφαλαίων 

 Η επιρροή της κυβέρνησης σχετικά με την κατανομή των 

πιστώσεων 

 Το άνοιγμα (διαφάνεια) στον ξένο ανταγωνισμό 

Στον πυλώνα αυτό δίνεται μια συνολική βαθμολογία σε κλίμακα από 0 

έως 100 μέσω αφαιρέσεων από την ιδανική βαθμολογία του 100. 

Εν κατακλείδι, οι βαθμολογίες που προκύπτουν από κάθε πυλώνα μας 

δίνουν μια τελική τιμή, η οποία και αποτελεί το μέτρο του Δείκτη Οικονομικής 

Ελευθερίας μιας χώρας, σε μια κλίμακα από 0 έως 100, όπου το 0 σημαίνει για μια 

χώρα ότι είναι εντελώς ανελεύθερη και το 100 εντελώς ελεύθερη. Ωστόσο, επειδή 

αυτό φαντάζει ανέφικτο υπάρχει μια συγκεκριμένη διαβάθμιση που ακολουθεί την 

κλίμακα του πίνακα που ακολουθεί: 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
IEF 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                              
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

0 –  49,9 ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΗ 

50 – 59,9 ΩΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΗ 

60 – 69,9 ΜΕΤΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

70 – 79,9 ΩΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

80 – 100 ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

 

Πίνακας 2.1. Κατάταξη Οικονομιών με βάση τη βαθμολογία του IEF 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ακρωνύμιο IEF  

Πλήρης Τίτλος Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας  

Οργανισμός 
Έκδοσης/Δημιουργός 

heritage foundation & wall street journal  

Σκοπός 
Να αντικατοπτρίσει το οικονομικό και το επιχειρηματικό 
περιβάλλον μιας χώρας  

Περιοχή Ενδιαφέροντος Οικονομική Ελευθερία  

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ 

Συνθετότητα /Βασικοί 
Πυλώνες Ενδιαφέροντος 

4 πυλώνες / 10 υποπυλώνες  
Οι τέσσερις πυλώνες είναι: Κράτος Δικαίου, Περιορισμένη 
Κυβέρνηση, Ρυθμιστική αποτελεσματικότητα και Ανοιχτές 
Αγορές  

Συχνότητα Ανανέωσης Ετήσια  

Γεωγραφική Κάλυψη Εθνικό Επίπεδο  

Μέθοδος Υπολογισμού 
Κάθε ένας από τους 10 υποπυλώνες βαθμολογείται στην 
κλίμακα από 0-100 από αναλυτές. Ο τελικός δείκτης 
υπολογίζεται ως ο απλός μέσος όρος των 10 υποπυλώνων.  

Κλίμακα Μέτρησης 0-100  

Πηγές Δεδομένων 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούν οι αναλυτές προέρχονται 
από πολλές διεθνώς αναγνωρισμένες πηγές (Economist 
Intelligence Unit, Παγκόσμια Τράπεζα, Eurostat, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ 
κ.α.). Επίσης χρησιμοποιούνται δικαιολογητικά και 
πληροφορίες από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες και 
ιστοσελίδες, ρεπορτάζ και άρθρα σε περιοδικά, και 
επίσημες απαντήσεις σε έρευνες.  

 

Πίνακας 2.2. Συνοπτική εικόνα  του IEF 56 
                 (Πηγή: Εμμανουήλ Κ. Φραγκούλης, Ανάπτυξη νέου δείκτη μέτρησης ευημερίας 

με βάση Υποκειμενικά και Αντικειμενικά στοιχεία, ΕΜΠ, Αθήνα 2015, σελ. 45) 

 

 

 2.3 FRASER INSTITUTE’s ECONOMIC FREEDOM OF THE 

WORLD INDEX (EFW)  

Το 2016 είναι η τριακοστή επέτειος από το πρώτο από μια σειρά συνεδρίων 

του Fraser Institute, το οποίο φιλοξενήθηκε από τους Michael Walker, Milton και 

Rose Friedman και εστίασε στην ανάπτυξη μιας σαφώς καθορισμένης μέτρησης 

της οικονομικής ελευθερίας. Εκτός από το ζεύγος Friedman στα συνέδρια αυτά 

                                                 

56 Ε. Κ. Φραγκούλης, Διπλωματική Εργασία: Ανάπτυξη νέου δείκτη μέτρησης ευημερίας με βάση 
   Υποκειμενικά και Αντικειμενικά στοιχεία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2015  
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συμμετείχαν αρκετοί από τους κορυφαίους οικονομολόγους του κόσμου και 

έλαβαν χώρα από το 1986–1994 με κορύφωση την αρχική δημοσίευση της 

Οικονομικής Ελευθερίας του Κόσμου [Gwartney, Lawson και Block (1996) 57]. 

Ευθύς εξαρχής οι συμμετέχοντες στο συνέδριο προσπάθησαν να 

καθορίσουν προσεκτικά την οικονομική ελευθερία και να αναπτύξουν ένα ακριβές 

μέτρο για ένα μεγάλο σύνολο χωρών. Επιπλέον, ήθελαν το μέτρο αυτό να είναι 

απολύτως διαφανές και όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειμενικό, θέλοντας 

ταυτόχρονα να μην επηρεάσουν οι όποιες υποκειμενικές απόψεις τους την 

αξιολόγηση της κάθε χώρας.  

Εννοιολογικά, η οικονομική ελευθερία είναι παρούσα όταν η οικονομική 

δραστηριότητα συντονίζεται από προσωπική επιλογή, εθελοντική ανταλλαγή, 

ανοικτές αγορές και σαφώς καθορισμένα και επιβαλλόμενα δικαιώματα 

ιδιοκτησίας. Οι άνθρωποι είναι οικονομικά ελεύθεροι όταν τους επιτρέπεται να 

επιλέξουν για τον εαυτό τους και να συμμετάσχουν σε εθελοντικές συναλλαγές 

εφόσον δεν το κάνουν για βλάψουν τους άλλους ανθρώπους ή την περιουσία 

τους. Ως εκ τούτου, το μέτρο της Οικονομικής Ελευθερίας του Κόσμου (EFW) θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως μια προσπάθεια για να προσδιορισθεί πόσο στενά τα 

θεσμικά όργανα και οι πολιτικές μιας χώρας πλησιάζουν με το ιδανικό της 

περιορισμένης κυβέρνησης, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση προστατεύει τα 

δικαιώματα ιδιοκτησίας και φροντίζει να παρέχει ένα περιορισμένο σύνολο 

«δημόσιων αγαθών», όπως είναι η εθνική άμυνα και η πρόσβαση στο ισχυρό 

χρήμα, αλλά ελάχιστα πέρα από αυτές τις βασικές λειτουργίες. Σε μεγάλο βαθμό η 

συνολική βαθμολογία EFW μιας χώρας, αποτυπώνει το βαθμό που τα θεσμικά 

όργανα και οι πολιτικές μιας χώρας συγκρίνονται με την εξιδανικευμένη δομή στην 

οποία αναφέρονται οι θεωρίες της μικροοικονομίας. 

 «Τα άτομα έχουν την οικονομική ελευθερία, όταν αποκτούν ιδιοκτησία, 

χωρίς τη χρήση βίας, απάτης ή κλοπής, όταν προστατεύονται από τις σωματικές 

επιδρομές των άλλων και όταν είναι ελεύθερα να χρησιμοποιούν, να ανταλλάσουν 

                                                 

57 https://www.fraserinstitute.org/research/economic-freedom-of-the-world-1975-1995 
  



- 43 - 

 

ή να δίνουν την περιουσία τους, εφόσον οι ενέργειές τους δεν παραβιάζουν τα ίδια 

δικαιώματα άλλων. Ένας δείκτης οικονομικής ελευθερίας θα πρέπει να μετράει 

αφενός το βαθμό στον οποίο δικαίως αποκτήθηκε η προστατευόμενη ιδιοκτησία και 

αφετέρου το βαθμό που συμμετέχουν τα άτομα σε εθελοντικές συναλλαγές». 

James Gwartney and Robert Lawson et al. 

 Ο προηγούμενος ορισμός της Οικονομικής Ελευθερίας αναφέρεται στον 

ιστότοπο Free The World.com του Ιδρύματος Fraser 58. Στον ορισμό αυτό γίνεται 

σαφέστατα αναφορά στην ύπαρξη ενός δείκτη μέτρησης της οικονομικής 

ελευθερίας. Αυτός ο δείκτης είναι το αποτέλεσμα της ετήσιας έρευνας Οικονομικής 

Ελευθερίας του Κόσμου και στις μέρες μας παράγεται από τους James Gwartney, 

Robert Lawson, Joshua Hall και δημοσιεύεται από το καναδικό Ινστιτούτο Fraser. 

 Ο δείκτης χρησιμοποιεί έναν ορισμό της οικονομικής ελευθερίας παρόμοιο 

με το «laissez-faire» 59 και είναι ο πιο ευρέως χρησιμοποιημένος από κάθε μέτρο 

οικονομικής ελευθερίας. Η χρήση του πηγάζει από πληροφορίες που καλύπτουν 

το μεγαλύτερο σε εύρος χρονικό διάστημα (υπάρχουν στοιχεία από το 1970 έως 

το 2014) 60 και από το γεγονός ότι, αυτές οι πληροφορίες από τις οποίες είναι 

κατασκευασμένος προέρχονται από τρίτους (σε αντίθεση με το δείκτη 

IEF). Σύμφωνα με αυτόν, οι ακρογωνιαίοι λίθοι της οικονομικής ελευθερίας είναι η 

προσωπική επιλογή, η εθελοντική ανταλλαγή, η ελευθερία στον ανταγωνισμό και η 

ασφάλεια της ιδιόκτητης ιδιοκτησίας.61 Στην πράξη, υπάρχουν πέντε τομείς, από 

τους οποίους προκύπτει ο δείκτης, όπου είναι οι εξής: 

 Το μέγεθος της κυβέρνησης (κράτους): δαπάνες, φόροι και 

επιχειρήσεις 

                                                 

58 http://www.freetheworld.com/ 
59 Η φράση laissez-faire είναι μέρος μιας μεγαλύτερης γαλλικής φράσης που μεταφράζεται ως 

«αφήστε το/τα ελεύθερα. Το laissez-faire είναι ένα οικονομικό σύστημα όπου οι συναλλαγές 
μεταξύ ιδιωτών δεν επηρεάζονται από την κρατική παρέμβαση όπως νομοθεσίες, προνόμια, 
δασμολόγια ή διατιμήσεις, και επιχορηγήσεις. Ως σύλληψη, το laissez-faire στηρίζεται σε 
αξιώματα όπως: α) το άτομο είναι η βασική μονάδα σε κάθε κοινωνία β) το άτομο έχει φυσικό 
δικαίωμα στην ελευθερία, γ) η φυσική τάξη του κόσμου είναι αρμονική και αποτελεί ένα 
αυτορυθμιζόμενο σύστημα και δ) οι επιχειρήσεις είναι δημιουργήματα του κράτους και θα πρέπει 
να παρακολουθούνται στενά από το σύνολο των πολιτών λόγω της τάσης τους να διαταράσσουν 
την αυθόρμητη τάξη. (Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/Laissez-faire)  

60 Χάρρυ Παπαπανάγος, Διαλέξεις ΔΠΜΣ ΑΔΙΣΠΟ-ΠΑΜΑΚ 2015-2016 
61 https://en.wikipedia.org/wiki/Indices_of_economic_freedom 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Laissez-faire&usg=ALkJrhghQ3bAYfj_1Ep_kAqHh9ylZV9jTA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF
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 Η νομική δομή (καθεστώς) και η ασφάλεια των δικαιωμάτων 

(προστασία) ιδιοκτησίας 

 Η πρόσβαση σε ισχυρό νόμισμα 

 Η ελευθερία να δραστηριοποιηθεί κάποιος στο εμπόριο διεθνώς 

 Ο κανονισμός της πίστωσης, της εργασίας και των επιχειρήσεων 

(ρυθμιστικό περιβάλλον) 

Παρόλα αυτά, το ερώτημα που τίθεται είναι τι πραγματικά συμβαίνει για να 

προκύψει ο δείκτης; Έτσι, λοιπόν, στους πέντε προαναφερθέντες τομείς 

ενυπάρχουν 24 συνιστώσες. Πολλές από αυτές τις συνιστώσες αποτελούνται από 

υπο-συνιστώσες με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται, συνολικά, 42 διακριτές 

μεταβλητές (υπο-συνιστώσες), που συλλέγονται από διάφορες πηγές 

(συμπεριλαμβανομένης της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου κ.α). Κάποιες από αυτές τις μεταβλητές είναι για παράδειγμα, οι 

φορολογικοί συντελεστές, ο βαθμός νομικής ανεξαρτησίας, ο πληθωρισμός, τα 

κόστη εισαγωγής και οι ελεγχόμενες τιμές. Κάθε συνιστώσα και υπο-συνιστώσα 

τοποθετείται σε μια κλίμακα από 0 έως 10 που αντανακλά στην κατανομή των 

υπαρχόντων δεδομένων. Οι βαθμολογίες των υπο-συνιστωσών υπολογίζονται 

κατά μέσο όρο. Επίσης και η βαθμολογία κάθε συνιστώσας σε κάθε τομέα 

υπολογίζεται κατά μέσο όρο και εν συνεχεία παράγονται οι βαθμολογίες για 

καθέναν από τους πέντε τομείς. Ακολούθως, ο υπολογισμός του μέσου όρου των 

βαθμολογιών των πέντε περιοχών μας δίνει τη συνολική αξιολόγηση/βαθμολόγηση 

για κάθε χώρα.  

Ωστόσο, κάθε ένας από τους παραπάνω πέντε (5) τομείς έχει ίση βαρύτητα 

στη τελική βαθμολογία του δείκτη μιας χώρας. Η εξαχθείσα τελική βαθμολογία 

κατατάσσει τη χώρα στο αντίστοιχο τεταρτημόριο (quartile). Στην εικόνα που 

ακολουθεί φαίνεται παραστατικά, με τη χρησιμοποίηση διαφορετικού χρώματος για 

κάθε τεταρτημόριο, ο παγκόσμιος χάρτης της οικονομικής ελευθερίας (εδώ για το 

έτος 2016). 
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        Εικόνα 2.2. Τεταρτημόρια Οικονομικής Ελευθερίας                                                      
(Πηγή: Economic Freedom Of the World, 2016 Annual Report)             

                                           

Τα έθνη που είναι οικονομικά ελεύθερα έχουν καλύτερες επιδόσεις από τα 

μη ελεύθερα σε ότι αφορά τους δείκτες ευημερίας. Αυτό, ειδικά για το έτος 2016, 

πρακτικά σημαίνει ότι: 62 

 Τα έθνη που βρίσκονται στο 1ο τεταρτημόριο (κορυφαίο) της 

οικονομικής ελευθερίας είχαν μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (το 2014) 41.228 

(δολάρια ΗΠΑ), έναντι 5.471 (δολάρια ΗΠΑ) που ήταν το αντίστοιχο 

μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ των εθνών που βρίσκονται στο 4ο 

                                                 

62 Economic Freedom of the World 2016 Annual Report, σελ.vi 
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τεταρτημόριο (κατώτατο), με σταθερή ισοτιμία αγοραστικής δύναμης 

(ΡΡΡ: Purchasing Power Parity) 63 σε δολάρια ΗΠΑ από το 2011. 

 Στο 1ο τεταρτημόριο, το μέσο εισόδημα (το 2014) του φτωχότερου 10% 

του πληθυσμού των χωρών που κατατάσσονται σε αυτό ήταν 11.283 

(δολάρια ΗΠΑ), έναντι 1080 (δολάρια ΗΠΑ) που ήταν το μέσο εισόδημα 

των αντίστοιχων χωρών στο 4ο τεταρτημόριο, με σταθερή ισοτιμία 

αγοραστικής δύναμης σε δολάρια ΗΠΑ από το 2011. Επίσης, είναι 

ενδιαφέρον το γεγονός ότι, το μέσο εισόδημα του φτωχότερου 10% στα 

πιο ελεύθερα οικονομικά έθνη είναι διπλάσιο από το μέσο κατά κεφαλήν 

εισόδημα στα λιγότερο ελεύθερα οικονομικά έθνη. 

 Το προσδόκιμο ζωής των κατοίκων των χωρών που βρίσκονται στο 1ο 

τεταρτημόριο ανέρχεται στα 80,4 έτη έναντι των 64 ετών των 

αντίστοιχων του 4ου τεταρτημορίου. 

 Οι πολιτικές και οι αστικές ελευθερίες είναι σημαντικά υψηλότερες στα 

οικονομικά ελεύθερα έθνη από ό, τι στα οικονομικά ανελεύθερα έθνη. 

Ωστόσο, αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι, από την πρώτη 

δημοσίευση του δείκτη το 1996 64 έως και σήμερα, πολυάριθμες μελέτες έχουν 

χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που δημοσιεύονται σε αυτόν (Economic Freedom of 

the World, ANNUAL REPORT) για να εξετάσουν τον αντίκτυπο της οικονομικής 

ελευθερίας στις επενδύσεις, στην οικονομική ανάπτυξη, στα επίπεδα εισοδήματος 

και στα ποσοστά της φτώχειας. Σχεδόν χωρίς εξαίρεση, οι μελέτες έχουν 

διαπιστώσει ότι οι χώρες, που έχουν θεσμικά όργανα και πολιτικές που 

λειτουργούν με μεγαλύτερη συνέπεια ως προς την οικονομική ελευθερία, 

παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά επενδύσεων, ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη, 

                                                 

63Ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (PPP) είναι μια οικονομική θεωρία και μια τεχνική που 
χρησιμοποιείται για να καθορίσει τη σχετική αξία των νομισμάτων, τον υπολογισμό του ποσού της 
προσαρμογής που απαιτείται για την ισοτιμία μεταξύ των χωρών, προκειμένου η ανταλλαγή να 
είναι ισοδύναμη (ή στο ίδιο επίπεδο) με κάθε νόμισμα. Εκφράζει το ποσό των χρημάτων που θα 
χρειαστούν για να αγοράσει κανείς τα ίδια προϊόντα και υπηρεσίες σε δύο χώρες, 
χρησιμοποώνταςί για τον υπολογισμό μια σιωπηρή συναλλαγματική ισοτιμία.   

64 https://www.fraserinstitute.org/research/economic-freedom-of-the-world-1975-1995 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B1_(%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1)
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υψηλότερα επίπεδα εισοδήματος και μια πιο ταχεία μείωση στα ποσοστά της 

φτώχειας.65  

Οι βαθμολογίες του δείκτη EFW στην παρούσα φάση κατατάσσουν 159 

χώρες και εδάφη. Επίσης, υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για περίπου 100 έθνη και 

εδάφη από το 1980, αλλά και πολλά στοιχεία από το 1970. Αυτό το σύνολο 

δεδομένων καθιστά εφικτό στους μελετητές να αναλύσουν τον αντίκτυπο που 

επιφέρουν οι διαφορές στην οικονομική ελευθερία μεταξύ των χωρών και τις 

αλλαγές στην άσκηση αυτής της ελευθερίας σε ένα χρονικό πλαίσιο τρεισήμισι 

δεκαετιών. Επίσης, η βαθμολογία του EFW βοηθάει τους μελετητές να εξετάσουν, 

πιο λεπτομερώς και πιο καλά, τους οικονομικούς θεσμούς ως καθοριστικούς 

παράγοντες ανάπτυξης, διαχωρίζοντάς τους από πολιτικούς, κλιματολογικούς, 

γεωγραφικούς, πολιτιστικούς και ιστορικούς παράγοντες. 

Η κατασκευή του δείκτη που δημοσιεύθηκε στην Οικονομική Ελευθερία του 

Κόσμου βασίζεται σε τρεις σημαντικές μεθοδολογικές αρχές: 

 Πρώτον, στην αντικειμενικότητα των δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται. Ειδικότερα, δεδομένης της πολυδιάστατης φύσης 

της οικονομικής ελευθερίας και της σημασίας των νομικών και 

κανονιστικών στοιχείων, μερικές φορές είναι απαραίτητη η χρήση των 

δεδομένων που βασίζονται σε έρευνες, ομάδες εμπειρογνωμόνων και 

γενικές περιπτωσιολογικές μελέτες. Ως εκ τούτου, ο δείκτης 

χρησιμοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό αντικειμενικά συστατικά.  

 Δεύτερον, στα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή 

των βαθμολογιών του δείκτη, που προέρχονται από εξωτερικές 

πηγές. Συγκεκριμένα, οργανισμοί όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 

η Παγκόσμια Τράπεζα και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ παρέχουν 

στοιχεία για ένα μεγάλο αριθμό χωρών, ενώ τα δεδομένα που 

παρέχονται απευθείας από μια πηγή εντός μίας χώρας 

χρησιμοποιούνται σπάνια. Επίσης, είναι σημαντικό ότι, οι κρίσεις από 

                                                 

65Hall Joshua, and Robert Lawson. Economic Freedom of the World: An Accounting of the 
Literature. Contemporary Economic Policy, 2014 
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τους συγγραφείς ή τους άλλους που ανήκουν στο δίκτυο της 

Οικονομικής Ελευθερίας δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για να αλλάξουν τα 

μη επεξεργασμένα δεδομένα ή τη βαθμολογία κάθε χώρας.  

 Τρίτον, στη διαφάνεια που είναι παρούσα παντού. Η έκθεση 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πηγές των δεδομένων, τη 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για να μετασχηματίσει τα αρχικά 

δεδομένα σε συνιστώσες βαθμολογίες και τον τρόπο που οι συνιστώσες 

βαθμολογίες χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τόσο της 

βαθμολογίας μιας περιοχής και όσο και της συνολικής βαθμολογίας.66 

Πιο αναλυτικά, μια επισκόπηση των τομέων των οποίων αποτέλεσμα είναι ο 

δείκτης μας δίνει τα ακόλουθα: 

 Τομέας 1: Μέγεθος της Κυβέρνησης  

Τα τέσσερα συστατικά που αποτελούν το συγκεκριμένο τομέα και 

δείχνουν το βαθμό στον οποίο οι χώρες βασίζονται πάνω στις πολιτικές 

διεργασίες για τη διάθεση των πόρων, των αγαθών και των υπηρεσιών, 

είναι τα ακόλουθα:  

 Δημόσια Κατανάλωση 

 Μεταφορές (Μεταβιβάσεις) και Επιδοτήσεις 

 Κυβερνητικές Επιχειρήσεις και Επένδυση 

 Υψηλότερος Οριακός Φορολογικός Συντελεστής 

 Υψηλότερος Οριακός Συντελεστής Φόρου Εισοδήματος 

 Υψηλότερος Οριακός Συντελεστής Φόρου Εισοδήματος 

και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών 

Όταν οι κυβερνητικές δαπάνες αυξάνονται σε σχέση με τις δαπάνες των 

ιδιωτών, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων τότε, αφενός η λήψη 

πολιτικών αποφάσεων αντικαθιστά την προσωπική επιλογή και 

αφετέρου η οικονομική ελευθερία μειώνεται. Τα δύο πρώτα συστατικά 

                                                 

66 Economic Freedom of the World 2016 Annual Report, Chapter 1, σελ.2  
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του τομέα φροντίζουν για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου 

ζητήματος. Πιο συγκεκριμένα, η δημόσια κατανάλωση, ως ποσοστό 

της συνολικής κατανάλωσης και οι μεταφορές – επιδοτήσεις, ως 

ποσοστό του ΑΕΠ είναι δείκτες που αποτυπώνουν το μέγεθος της 

κυβέρνησης. Όταν η δημόσια κατανάλωση είναι το μεγαλύτερο μερίδιο 

της συνολικής τότε φυσικό επακόλουθο είναι οι πολιτικές επιλογές να 

αντικαθιστούν τις προσωπικές. Ομοίως, όταν οι κυβερνήσεις 

φορολογούν κάποιους ανθρώπους, προκειμένου να παρέχουν 

μεταβιβάσεις χρηματικών ποσών σε άλλους, τότε επηρεάζουν την 

ελευθερία των ατόμων να διατηρήσουν αυτά που κερδίζουν. Το τρίτο 

συστατικό στον τομέα αυτό μετρά το βαθμό στον οποίο οι χώρες 

χρησιμοποιούν τις ιδιωτικές επενδύσεις και επιχειρήσεις παρά τις 

αντίστοιχες δημόσιες με σκοπό να κατευθύνουν τους υφιστάμενους 

πόρους. Οι κυβερνήσεις και οι κρατικές επιχειρήσεις παίζουν με 

κανόνες που είναι διαφορετικοί από εκείνους στους οποίους υπόκεινται 

οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτές δεν εξαρτώνται από τους καταναλωτές 

για τα έσοδα τους ή από τους επενδυτές για το κεφάλαιο, διότι συχνά 

λειτουργούν σε προστατευμένες αγορές. Έτσι, η οικονομική ελευθερία 

είναι μειωμένη στις κρατικές επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν ένα 

μεγαλύτερο μερίδιο της συνολικής παραγωγής. Το τέταρτο συστατικό 

βασίζεται σε δύο υπο-συστατικά, στον υψηλότερο οριακό συντελεστή 

φόρου εισοδήματος και στον υψηλότερο οριακό συντελεστή 

φόρου εισοδήματος και μισθωτών υπηρεσιών, αλλά και στο 

κατώτατο εισοδηματικό όριο κατά το οποίο οι συντελεστές αυτοί 

αρχίζουν να ισχύουν. Οι δύο αυτές υπο-συνιστώσες υπολογίζουν, κατά 

μέσο όρο, τον υψηλότερο οριακό φορολογικό συντελεστή. Οι 

υψηλοί οριακοί φορολογικοί συντελεστές που ισχύουν για σχετικά 

χαμηλά επίπεδα εισοδήματος, είναι επίσης ενδεικτικά της εξάρτησης 

από την κυβέρνηση. Οι συντελεστές αυτοί αρνούνται στα άτομα τους 

καρπούς της εργασίας τους. Επομένως, οι χώρες που έχουν υψηλούς 

οριακούς φορολογικούς συντελεστές και το χαμηλό εισόδημα βρίσκεται 

στα κατώτατα όρια παίρνουν χαμηλή βαθμολογία. Στο σύνολό τους, οι 

τέσσερις συνιστώσες του υπό εξέταση τομέα μετρούν το βαθμό στον 



- 50 - 

 

οποίο μια χώρα στηρίζεται στην προσωπική επιλογή και στις αγορές 

παρά στους κρατικούς προϋπολογισμούς και στη λήψη πολιτικών 

αποφάσεων. Ως εκ τούτου, οι χώρες με χαμηλά επίπεδα κρατικών 

δαπανών (ως ποσοστό του συνόλου), με ένα μικρότερο τομέα 

δημόσιων επιχειρήσεων και με χαμηλούς οριακούς φορολογικούς 

συντελεστές παίρνουν τις υψηλότερες βαθμολογίες σε αυτόν τον τομέα.  

 Τομέας 2: Νομική Δομή και Ασφάλεια Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας 

Ο τομέας αυτός συντίθεται από εννέα συνιστώσες που είναι ακόλουθες: 

 Δικαστική Ανεξαρτησία 

 Αμερόληπτα Δικαστήρια 

 Προστασία Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας 

 Στρατιωτική Παρέμβαση στο Κράτος Δικαίου και στην Πολιτική 

 Ακεραιότητα Νομικού Συστήματος 

 Νομική Επιβολή Συμβάσεων 

 Ρυθμιστικές Δαπάνες Πώλησης Πραγματικής Ιδιοκτησίας  

 Αξιοπιστία Αστυνομίας 

 Επιχειρησιακό Κόστος Εγκληματικότητας 

Ουσιαστικά, ο συγκεκριμένος τομέας επικεντρώνεται στο γεγονός ότι, η 

προστασία των προσώπων και της δικαίως επίκτητης περιουσίας τους, 

ως ένα κεντρικό στοιχείο τόσο της οικονομικής ελευθερίας, όσο  και της 

κοινωνίας των πολιτών, αποτελεί την πιο σημαντική λειτουργία μιας 

κυβέρνησης. Τα βασικά συστατικά ενός νομικού συστήματος για να 

συνάδει με την οικονομική ελευθερία είναι, το κράτος δικαίου, η 

ασφάλεια των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, η ανεξάρτητη και αμερόληπτη 

δικαστική εξουσία, καθώς και η αμερόληπτη και αποτελεσματική 

εφαρμογή των νόμων. Τα εννέα επιμέρους συστατικά αυτού του τομέα 

είναι δείκτες του πόσο αποτελεσματικά εκτελούνται οι προστατευτικές 

λειτουργίες μιας κυβέρνησης. Αυτά τα συστατικά πηγάζουν από τρεις 

στοιχειώδεις πηγές: τον Οδηγός Διεθνούς Κινδύνου για μια χώρα 
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(International Country Risk Guide),67 την Έκθεση Παγκόσμιας 

Ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Report)68 και το 

επιχειρησιακό σχέδιο της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank’s Doing 

Business project).69 Επίσης, η ασφάλεια των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, 

που προστατεύονται από το κράτος δικαίου, αποτελεί τη βάση τόσο για 

την οικονομική ελευθερία όσο και την αποτελεσματική λειτουργία των 

αγορών. Κατά συνέπεια, η ελευθερία στις ανταλλαγές δεν έχει νόημα αν 

δεν υφίσταται ασφάλεια δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των ατόμων, 

περιλαμβανομένων και των καρπών της εργασίας τους. Όταν τα άτομα 

και οι επιχειρήσεις έχουν έλλειψη εμπιστοσύνης στη διαδικασία 

εφαρμογής των συμβάσεων και στην προστασία των καρπών των 

παραγωγικών τους προσπαθειών, τότε το κίνητρό τους να 

συμμετάσχουν στην παραγωγική δραστηριότητα διαβρώνεται. Το πιο 

σημαντικό όμως με το συγκεκριμένο τομέα είναι ότι, ίσως περισσότερο 

από οποιονδήποτε άλλο τομέα, είναι απαραίτητος για την 

αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Οι χώρες με μεγάλες ελλείψεις 

σε αυτόν τον τομέα είναι απίθανο να ευημερούν, ανεξάρτητα από τις 

πολιτικές που ακολουθούν στους άλλους τέσσερις τομείς. 

 Τομέας 3: Πρόσβαση σε Ισχυρό Νόμισμα 

Ο τομέας αυτός αποτελείται από τέσσερα συστατικά που είναι τα 

παρακάτω: 

 Αύξηση Ποσότητας Χρήματος 

 Τυπική Απόκλιση Πληθωρισμού 

                                                 

67 ICRG: Ο Διεθνής Οδηγός Κινδύνου για μια χώρα είναι μια από τις καλύτερες εμπορικές πηγές 
στον κόσμο ανάλυσης και βαθμολογίας κινδύνου μιας χώρας. Ενημερώνεται σε μηνιαία βάση από 
το 1980 και σήμερα παρακολουθεί 140 χώρες, ενώ παρέχει πληροφορίες και προβλέψεις για τον 
οικονομικό, τον πολιτικό και τον οικονομικό κίνδυνο. 
68Η Έκθεση για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα αξιολογεί το ανταγωνιστικό τοπίο 140 
οικονομιών, παρέχοντας τη διορατικότητα στις κινητήριες δυνάμεις στην παραγωγικότητας και στην 
ευημερίας τους. Η έκθεση παραμένει η πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση της εθνικής 
ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. 
69 Η αναφορά παρέχει αντικειμενικές μετρήσεις των επιχειρησιακών κανονισμών και της επιβολής 
τους σε 189 οικονομίες και επιλεγμένες πόλεις σε υπο-εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η πρώτη 
αναφορά δημοσιεύθηκε το 2003. 
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 Πληθωρισμός (στο πιο πρόσφατο έτος) 

 Ελευθερία Κατοχής Τραπεζικών Λογαριασμών σε Ξένο 

Νόμισμα 

Όπως γίνεται αντιληπτό στο τομέα αυτό κεντρικό αντικείμενο είναι το 

χρήμα, το οποίο αποτελεί το μέσο που λαδώνει τους τροχούς της 

ανταλλαγής. Ο πληθωρισμός είναι ένα νομισματικό φαινόμενο, το οποίο 

προκαλείται από το γεγονός ότι, πάρα πολλά χρήματα κυνηγούν πολύ 

λίγα αγαθά, γι’ αυτό και τα υψηλά ποσοστά νομισματικής ανάπτυξης 

οδηγούν σε αυτόν. Ομοίως, όταν το ποσοστό του πληθωρισμού 

αυξάνει, τείνει επίσης να γίνει πιο ασταθής. Υψηλές και ασταθείς τιμές 

του πληθωρισμού στρεβλώνουν τις σχετικές τιμές, τροποποιούν τους 

βασικούς όρους των συμβάσεων μακράς διάρκειας και καθιστούν 

σχεδόν αδύνατο για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν 

λογικά για το μέλλον. Η ύπαρξη ισχυρού νομίσματος είναι ουσιώδης για 

την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και επομένως για την 

οικονομική ελευθερία. Ο πληθωρισμός διαβρώνει την αξία των 

ακινήτων. Όταν οι κυβερνήσεις χρηματοδοτούν τις δαπάνες τους με τη 

δημιουργία χρήματος, στην πραγματικότητα, απαλλοτριώνουν την 

ιδιοκτησία και παραβιάζουν την οικονομική ελευθερία των πολιτών τους. 

Κατά συνέπεια, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα άτομα να έχουν πρόσβαση 

στο ισχυρό χρήμα, με το πλεονέκτημα να βρίσκεται σαφώς στην 

πλευρά αυτού που το παρέχει. Έτσι, εκτός από τα δεδομένα που 

υπάρχουν και αφορούν το ποσοστό του πληθωρισμού και τη 

νομισματική πολιτική της κυβέρνησής μιας χώρας, είναι σημαντικό να 

εξετάσουμε πόσο δύσκολο είναι να χρησιμοποιούν εναλλακτικά (πιο 

αξιόπιστα) νομίσματα. Επιπρόσθετα, εάν οι τραπεζίτες μπορούν να 

προσφέρουν δυνατότητες αποταμίευσης και τρεχούμενων λογαριασμών 

σε άλλα νομίσματα ή αν οι πολίτες μπορούν να ανοίξουν τραπεζικούς 

λογαριασμούς στο εξωτερικό, τότε αυξάνεται η πρόσβαση σε ισχυρό 

νόμισμα και οικονομική ελευθερία επεκτείνεται. Είναι χαρακτηριστικό, 

αναφορικά με τις τέσσερις συνιστώσες του παρόντος τομέα, ότι είναι 

αντικειμενικά και σχετικά εύκολο να επιτευχθούν. Οι τρεις πρώτες έχουν 



- 53 - 

 

σχεδιαστεί για τη μέτρηση της συνοχής της νομισματικής πολιτικής (ή 

των θεσμών) με τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα των τιμών, ενώ η 

τέταρτη έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση της ευκολίας με την οποία άλλα 

νομίσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω εγχώριων και ξένων 

τραπεζικών λογαριασμών. Σε αυτόν τον τομέα για να υπάρξει υψηλή 

βαθμολογία πρέπει μια χώρα να ακολουθήσει πολιτικές και να 

υιοθετήσει θεσμούς που οδηγούν σε χαμηλό (και σταθερό) ποσοστό 

πληθωρισμού και να αποφεύγουν τους κανονισμούς που περιορίζουν 

τη δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών νομισμάτων. 

 Τομέας 4: Ελευθερία Δραστηριοποίησης στο Διεθνές Εμπόριο  

Ο τομέας αυτός είναι αποτέλεσμα τεσσάρων συνιστωσών, οι τρείς εκ 

των οποίων αποτελούνται από επιμέρους υπο-συνιστώσες και οποίες 

έχουν ως εξής: 

 Δασμοί 

 Εισόδημα από Φόρους Εμπορίου (% του εμπορικού 

τομέα)  

 Μέσος Δασμολογικός Συντελεστής  

 Τυπική Απόκλιση Δασμολογικών Συντελεστών 

 Ρυθμιστικοί Εμπορικοί Φραγμοί 

 Μη Δασμολογικοί Εμπορικοί Φραγμοί  

 Κόστος Συμμόρφωσης Εισαγωγών και Εξαγωγών 

 Μαύρη Αγορά Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 

 Έλεγχοι Κίνησης Κεφαλαίου και Ανθρώπων 

 Ξένοι περιορισμοί  ιδιοκτησίας/επένδυσης 

 Έλεγχοι Κεφαλαίων 

 Ελευθερία των αλλοδαπών για επίσκεψη 

Στο σύγχρονο κόσμο μας, της υψηλής τεχνολογίας και του χαμηλού 

κόστους επικοινωνίας και μεταφορών, η ελευθερία ανταλλαγής πέρα 



- 54 - 

 

από τα εθνικά σύνορα, είναι ένα βασικό συστατικό της οικονομικής 

ελευθερίας. Επίσης, υπάρχουν πλέον πολλά αγαθά και υπηρεσίες τα 

οποία είτε παράγονται στο εξωτερικό ή περιέχουν πόρους που 

παρέχονται από το εξωτερικό. Η εθελοντική ανταλλαγή είναι μια θετική 

δραστηριότητα διότι και οι εμπορικοί εταίροι κερδίζουν και η επιδίωξη 

του κέρδους παρέχει το κίνητρο για την ανταλλαγή. Επομένως, η 

ελευθερία του να εμπορεύεται κανείς διεθνώς, συμβάλλει ουσιαστικά 

στην άνοδο του σύγχρονου βιοτικού μας επιπέδου. Με την προτροπή 

των κριτικών του προστατευτισμού και των ομάδων ειδικών 

συμφερόντων, το σύνολο σχεδόν των χωρών υιοθετούν εμπορικούς 

περιορισμούς διαφόρων τύπων. Οι δασμοί και οι ποσοστώσεις 

αποτελούν προφανή παραδείγματα των εμποδίων που περιορίζουν το 

διεθνές εμπόριο, διότι μειώνουν τη μετατρεψιμότητα των νομισμάτων, 

ενώ και οι έλεγχοι σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία εμποδίζουν 

επίσης το διεθνές εμπόριο. Επίσης, ο όγκος των εμπορικών 

συναλλαγών επηρεάζεται αρνητικά, όταν η διέλευση των 

εμπορευμάτων από το τελωνείο είναι επαχθής και χρονοβόρα. Μερικές 

φορές αυτές οι καθυστερήσεις είναι το αποτέλεσμα της διοικητικής 

αναποτελεσματικότητας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αντικατοπτρίζουν 

τις ενέργειες των διεφθαρμένων αξιωματούχων που είναι επιρρεπείς 

στις δωροδοκίες. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η οικονομική ελευθερία 

μειώνεται δραματικά. Οι συνιστώσες σε αυτόν τον τομέα είναι 

σχεδιασμένες για να μετρούν μια ευρεία ποικιλία περιορισμών που 

επηρεάζουν τη διεθνή ανταλλαγή, όπως είναι οι δασμοί, οι 

ποσοστώσεις, οι κρυμμένοι διοικητικοί περιορισμοί και οι έλεγχοι στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και στην κυκλοφορία των κεφαλαίων. Υψηλή 

βαθμολογία στο συγκεκριμένο τομέα προϋποθέτει ότι μια χώρα πρέπει 

να έχει χαμηλά δασμολόγια, εύκολη κάθαρση και αποτελεσματική 

διοίκηση των τελωνείων, ένα ελεύθερο μετατρέψιμο νόμισμα και οι 

έλεγχοι σχετικά με την μετακίνηση φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου 

να είναι λίγοι.  
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 Τομέας 5: Κανονισμός Πίστωσης, Εργασίας και Επιχειρήσεων 

Όταν οι κανονισμοί περιορίζουν την είσοδο στις αγορές και 

παρεμποδίζουν την ελευθερία συμμετοχής στην εθελοντική ανταλλαγή, 

μειώνουν την οικονομική ελευθερία. Όπως γίνεται αντιληπτό, ο 

συγκεκριμένος τομέας εστιάζει στους ρυθμιστικούς περιορισμούς που 

εμποδίζουν την ελευθερία της ανταλλαγής στην  πίστωση, στην εργασία 

και στις αγορές προϊόντων και έχει τις ακόλουθες συνιστώσες: 

 Κανονισμός Πιστωτικής Αγοράς 

 Ιδιοκτησία των Τραπεζών 

 Πίστωση Ιδιωτικού Τομέα 

 Έλεγχοι Επιτοκίων / Αρνητικά Πραγματικά Επιτόκια 

 Κανονισμοί Αγορών Εργασίας 

 Κανονισμοί Πρόσληψης και Κατώτατος Μισθός 

 Κανονισμοί Πρόσληψης και Απόλυσης 

 Συγκεντρωμένες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις 

 Κανονισμοί Ωραρίων 

 Εξουσιοδοτημένο Κόστος Απόλυσης Εργαζομένου  

 Επίταξη 

 Κανονισμοί Επιχειρήσεων 

 Διοικητικές Απαιτήσεις 

 Κόστος Γραφειοκρατίας 

 Έναρξη μιας Επιχείρησης 

 Πρόσθετες Πληρωμές / Δωροδοκίες / Ευνοιοκρατία 

(ρουσφετολογία) 

 Περιορισμοί Χορήγησης Αδειών 

 Κόστος Φορολογικής Συμμόρφωσης 

Η πρώτη από τις προαναφερθείσες συνιστώσες αντανακλά τις 

συνθήκες στην εγχώρια πιστωτική αγορά. Αυτή έχει τρεις υπο-

συνιστώσες, όπου η πρώτη εξ αυτών παρέχει ενδείξεις σχετικά με το 
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βαθμό στον οποίο ο τραπεζικός κλάδος είναι ιδιωτικός, ενώ οι άλλες 

δύο υπο-συνιστώσες δείχνουν το βαθμό στον οποίο παρέχεται η 

πίστωση προς τον ιδιωτικό τομέα και κατά πόσον οι έλεγχοι σχετικά με 

τα επιτόκια παρεμβαίνουν στην αγορά. Οι χώρες που χρησιμοποιούν 

ένα ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα για την κατανομή πιστώσεων προς 

ιδιώτες και απέχουν από τον έλεγχο των επιτοκίων λαμβάνουν 

υψηλότερες βαθμολογίες στη εν λόγω συνιστώσα. Πολλοί τύποι 

ρυθμίσεων που αφορούν την αγορά εργασίας παραβιάζουν την 

οικονομική ελευθερία των εργαζομένων και των εργοδοτών. Οι πιο 

εμφανείς μεταξύ αυτών των ρυθμίσεων είναι οι κατώτατοι μισθοί, οι 

κανονισμοί απολύσεων, η κεντρική ρύθμιση των μισθών, η επέκταση 

των συλλογικών συμβάσεων σε μη συμμετέχοντα μέρη και η επίταξη. 

Κατά συνέπεια, η δεύτερη συνιστώσα είναι σχεδιασμένη για να μετράει 

το βαθμό στον οποίο οι εν λόγω περιορισμοί υφίστανται. Υψηλή 

βαθμολογία στην εν λόγω συνιστώσα προϋποθέτει ότι, μια χώρα 

πρέπει να επιτρέψει στις δυνάμεις της αγοράς να καθορίζουν τους 

μισθούς και να δημιουργούν τους όρους προσλήψεων και απολύσεων 

και να απέχει από τη χρήση της επίταξης. Ωστόσο, και η τρίτη 

συνιστώσα όπως και οι δύο προαναφερθείσες εμποδίζει την οικονομική 

ελευθερία. Οι υπο-συνιστώσες αυτής της συνιστώσας είναι 

σχεδιασμένες για να προσδιορίσουν το βαθμό στον οποίο οι κανονισμοί 

και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες μειώνουν τον ανταγωνισμό. Οι 

χώρες για να εμφανίσουν υψηλές βαθμολογίες σε αυτό το τμήμα του 

δείκτη, πρέπει να επιτρέπουν στις αγορές να καθορίζουν τις τιμές και να 

απέχουν από την επιβολή ρυθμίσεων που επιβραδύνουν την έναρξη 

των επιχειρήσεων και αυξάνουν το κόστος της παραγωγής των 

προϊόντων. Επίσης, πρέπει να απέχουν από τη χρήση της δύναμής 

τους για την απόσπαση οικονομική πληρωμών και την ανταμοιβή 

ορισμένων επιχειρήσεων σε βάρος άλλων. 
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2.4 FREEDOM HOUSE’s FREEDOM IN THE WORLD INDEX (FIW) 

Το ινστιτούτο Freedom House 70 δημοσίευσε το 1996 ένα μέτρο για την 

οικονομική ελευθερία, αλλά η δημοσίευση αυτού του μέτρου έχει διακοπεί. Στην εν 

λόγω δημοσίευση διατυπώθηκε ότι, η οικονομική ελευθερία θα έχει διττή μορφή 

καθοριζόμενη μέσα από δύο διαστάσεις. Πρώτον, την έλλειψη κρατικής 

παραβίασης των δικαιωμάτων των πολιτών στην ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών. Δεύτερον,  την κρατική θέσπιση των κανόνων που θα διέπουν τις 

συμβάσεις, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και άλλες θεσμικές προϋποθέσεις που 

απαιτούνται για τη διεξαγωγή των οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Η προαναφερθείσα δημοσίευση ήταν το αποκορύφωμα των προσπαθειών 

του ινστιτούτου Freedom House για τη γνωστοποίηση μιας παγκόσμιας έρευνας 

για την οικονομική ελευθερία στο χρονικό διάστημα 1995-1996.71  Ως εκ τούτου 

αναπτύχθηκε ένας δείκτης, ο οποίος  δίνοντας αφενός μεγάλη σημασία σε κάποιες 

γνωστές ελευθερίες, επιβεβαίωσε αφετέρου, διαμέσου της παγκόσμιας έρευνας, τη 

σημασία της οικονομικής ελευθερίας ως σημαντικού παράγοντα της παραγωγής 

πλούτου. Πιο συγκεκριμένα, οι 27 χώρες που αξιολογήθηκαν ως «ελεύθερες» 

αποτελούσαν το 17%, μόλις, του πληθυσμού παγκοσμίως, αλλά ταυτόχρονα 

φαίνεται πως είχαν (αντιστρόφως ανάλογα του πληθυσμού τους) το 81% της 

παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διαπίστωση αυτή ήταν σε απ’ ευθείας 

αντίθεση με το γεγονός ότι,  οι 20 χώρες που αξιολογήθηκαν ως «μη ελεύθερες» 

ήταν το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ τα προϊόντα τους αποτελούσαν μόνο 

το 5% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής. Ως εκ τούτου, η έρευνα του 

ινστιτούτου Freedom House, σε συνδυασμό με μελέτες των ινστιτούτων που 

αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, καταδείκνυε ότι, η οικονομική 

                                                 

70 Ανεξάρτητη μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ), με έδρα τις ΗΠΑ, που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 
1941, χρηματοδοτούμενη από την κυβέρνηση των ΗΠΑ που διεξάγει την έρευνα και την 
υπεράσπιση της δημοκρατίας, της πολιτικής ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Wendell Willkie και Eleanor Roosevelt ήταν οι πρώτοι επίτιμοι πρόεδροι της. Το βασικό σύνθημά 
της είναι πως η ίδια αποτελεί μια «καθαρή φωνή για τη δημοκρατία και την ελευθερία σε όλο τον 
κόσμο".  

71 Richard E. Messick, World Survey of Economic Freedom 1995-1996: A Freedom House Study, 
Transaction Publishers, New Brunswick and London,1996  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_House&usg=ALkJrhgRfnXzlKnswRc7HlAVg9yVvWzfMw


- 58 - 

 

ελευθερία ήταν σαφώς ο πιο σίγουρος δρόμος για την οικονομική αλλά και για την 

ανάπτυξη γενικότερα.72 

Για να προσδιοριστεί το επίπεδο της οικονομικής ελευθερίας από το 

ινστιτούτο Freedom House προσδιορίστηκε ένας δείκτης, ο οποίος αναπτύχθηκε 

από τους Messick και Kimura το 1996. Το αποτέλεσμα ήταν ένα σύνολο 82 χωρών 

να βαθμολογηθεί με τη χρησιμοποίηση έξι κριτηρίων/δεικτών, τα οποία έχουν ως 

ακολούθως: 

 Ελευθερία να κατέχει κανείς κάποιο ακίνητο (περιουσία) 

 Ελευθερία να κερδίζει κανείς τα προς το ζην 

 Ελευθερία για να λειτουργήσει κανείς μια επιχείρηση 

 Ελευθερία να επενδύσει κανείς τα κέρδη του 

 Ελευθερία στο εμπόριο διεθνώς 

 Ελευθερία να συμμετέχει κανείς στην οικονομία της αγοράς 

Σε ότι αφορά τώρα την κατάταξη μιας χώρας με βάση την αξιολόγηση των 

εν λόγω κριτηρίων, έγινε διαχωρισμός αυτών σε δύο κατηγορίες. Έτσι, στην 

πρώτη κατηγορία που ανήκαν τα τέσσερα πρώτα κριτήρια, οι χώρες 

βαθμολογούνταν με 0, 1, 2, ή 3, όπου η βαθμολογία 3 για μια χώρα σήμαινε ότι 

ήταν η πιο ελεύθερη. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκαν τα δύο τελευταία κριτήρια και 

η βαθμολόγηση των χωρών γινόταν με 0, 1, ή 2, όπου η βαθμολογία 2 για μια 

χώρα σήμαινε ότι ήταν η πιο ελεύθερη. Ωστόσο, ο δείκτης που δείχνει την 

οικονομική ελευθερία βασίζεται σε μια απλή άθροισμα αυτών των έξι 

βαθμολογιών, με πιο ελεύθερη χώρα να θεωρείται αυτή που επιτυγχάνει την 

υψηλότερη βαθμολογία, η οποία έχει ως μέγιστη το 16 και ως ελάχιστη το 0. Για τα 

έτη 1995-1996 οι διαθέσιμες βαθμολογίες για τον εν λόγω δείκτη αφορούν 69 

χώρες. 73 

 

                                                 

72http://www.textroad.com/pdf/JAEBS/J.%20Appl.%20Environ.%20Biol.%20Sci.,%204(7S)277-
281,%202014.pdf, σελ. 279 

73Του ιδίου, σελ 57 

http://www.textroad.com/pdf/JAEBS/J.%20Appl.%20Environ.%20Biol.%20Sci.,%204(7S)277-281,%202014.pdf
http://www.textroad.com/pdf/JAEBS/J.%20Appl.%20Environ.%20Biol.%20Sci.,%204(7S)277-281,%202014.pdf
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2.5 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ SCULLY ΚΑΙ SLOTTJE  

O G.W. Scully στηριζόμενος αρχικά στην εργασία των Gastil και Wright του 

ινστιτούτου Freedom House, παρείχε περαιτέρω μια συστηματική εμπειρική 

απόδειξη της θετικής σχέσης όσον αφορά την ελεύθερη οικονομική οργάνωση και 

τις διαφορετικές ποσότητες της οικονομικής ευημερίας. Στην πορεία της έρευνάς 

του ισχυρίστηκε ότι έχει επιβεβαιωθεί για την ευνοϊκή επίδραση της οικονομικής 

ελευθερίας στην οικονομική ανάπτυξη. Ο Scully έκτοτε  έχει συμμετάσχει σε πολλά 

από τα συνέδρια του Economic Freedom of the World (EFW), παρέχοντας κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1990 πολύτιμες πληροφορίες για την οικονομική 

ελευθερία στο σχέδιο του EFW.  

Ωστόσο, ο G.W. Scully με τον D.J. Slottje ήταν οι πρώτοι που ανάπτυξαν 

μια συστηματική μέτρηση της οικονομικής ελευθερίας σε μια προσπάθεια να 

αξιοποιήσουν τις πρώτες μετρήσεις του ινστιτούτου Freedom House. Η 

πρωτοποριακή εργασία τους αποτέλεσε το θεμέλιο για τη μετέπειτα έρευνα. Η 

μέτρηση που πρότειναν αφορά μόνο το έτος 1980, το εύρος των χωρών που 

καλύπτει ανέρχεται στις 144 και διαθέτει 15 διαφορετικά χαρακτηριστικά, που είναι 

τα ακόλουθα: 74 

 Ελευθερία του καθεστώτος ξένου νομίσματος  

 Ελευθερία από στρατιωτικό σχέδιο 

 Ελευθερία της ιδιοκτησίας 

 Ελευθερία κυκλοφορίας (κινήσεων) 

 Ελευθερία της πληροφόρησης 

 Δείκτης των πολιτικών δικαιωμάτων του Gastil 75 

                                                 

74Gerald W. Scully and Daniel J. Slottje, Ranking Economic Liberties Across Countries, Published 
by Kluwer Academic (Printed in the Netherlands), 1991 

75Ο δείκτης Gastil αναπτύσσεται κάθε χρόνο σε μια κλίμακα 7 σημείων που χρησιμοποιείται από το 
Freedom House για τη μέτρηση των πολιτικών δικαιωμάτων και των αστικών ελευθεριών. Κάθε 
ζεύγος πολιτικών δικαιωμάτων και αστικών ελευθεριών βαθμολογείται κατά μέσο όρο για να 
καθορίσει μια συνολική κατάσταση ως «ελεύθερη» ή «εν μέρει ελεύθερη» ή «μη ελεύθερη». 
Συγκεκριμένα, όταν η βαθμολόγηση είναι κατά μέσο όρο από 1,0 έως 2,5 θεωρείται «ελεύθερη», 
από 3,0 έως 5,0 «εν μέρει ελεύθερη, και 5,5 έως 7,0 «μη ελεύθερη» 
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 Κατάταξη (ταξινόμηση) κατά Gastil-Wright του τύπου του οικονομικού 

συστήματος 

 Ελευθερία των μέσων εκτύπωσης 

 Ελευθερία εκπομπής των μέσων μαζικής ενημέρωσης  

 Ελευθερία εσωτερικών ταξιδιών 

 Ελευθερία εξωτερικών ταξιδιών 

 Ελευθερία ειρηνικής συνεύρεσης 

 Ελευθερία αδειών εργασίας 

 Ελευθερία έρευνας χωρίς ένταλμα 

 Ελευθερία από την αυθαίρετη κατάσχεση της περιουσίας. 

Οι Scully και Slottje ουσιαστικά κατασκεύασαν έναν αριθμό από 

συνοπτικούς δείκτες της οικονομικής ελευθερίας που βασίζονται σε ένα κύριο 

συστατικό και στις τεχνικές ηδονικής στάθμισης.76 Ενώ οι συνοπτικοί αυτοί δείκτες 

σχετίζονταν ο ένας με τον άλλο υπό μια στατιστική έννοια, υπήρχαν επαρκείς 

διαφορές μεταξύ τους για να επηρεάσουν την κατάταξη των επιμέρους χωρών. 

Επιπλέον, όλες οι κατατάξεις δείχνουν ότι η οικονομική ανάπτυξη και το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν συσχετίζονται θετικά με το επίπεδο της οικονομικής 

ελευθερίας μέσα σε ένα έθνος. 

Εν κατακλείδι στο δεύτερο μέρος της εργασίας και με αφορμή τη σημασία 

που έχουν προσδώσει κατά την τελευταία εικοσαετία οι οικονομολόγοι στην 

οικονομική ελευθερία των χωρών με συνέπεια τη δημιουργία δεικτών μέτρησης και 

λιστών κατάταξης αυτών, αναφερθήκαμε στις προϋποθέσεις που πρέπει να 

πληροί η οικονομική ελευθερία για να εξηγήσει την ανάπτυξη. Έτσι, και για να γίνει 

αυτό περισσότερο κατανοητό αυτό, αναφερθήκαμε στη μεθοδολογία του 

υπολογισμού της οικονομικής ελευθερίας μέσα από τη διεξοδική ανάλυση των 

τεσσάρων σημαντικότερων μελετών που καταπιάνονται με τη μέτρησή της. 

Ωστόσο, στο επόμενο Κεφάλαιο, προσπαθώντας να καταδείξουμε την ύπαρξη ή 

                                                 

76https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14911/3/PatrikiStylianiMsc2011.pdf                                         
(Η τεχνική των ηδονικών τιµών αντιµετωπίζει κάθε αγαθό ως µία συλλογή χρήσιµων 
χαρακτηριστικών. Κάθε χαρακτηριστικό έχει συγκεκριµένη τιµή αγοράς ανάλογα µε την 
χρησιµότητά του για τους κατόχους και χρήστες του προϊόντος. Αν ξέρουµε αυτές τις επί μέρους 
τιµές µπορούµε να προσαρµόσουµε την αύξηση της γενικής τιµής ενός αγαθού για τυχόν 
αυξήσεις της ποιότητάς.)  

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14911/3/PatrikiStylianiMsc2011.pdf
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όχι οικονομικής ελευθερίας στην Τουρκία, θα αναφερθούμε στα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης της υφιστάμενης οικονομικής ελευθερίας της Τουρκίας τόσο από το 

Heritage Foundation, όσο και από το Fraser Institute, με απώτερο σκοπό να δούμε 

κατά πόσο το μέγεθος του βαθμού της οικονομικής ελευθερίας επηρεάζει την 

ανάπτυξη της χώρας αυτής.  
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ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

3.1  ΓΕΝΙΚΑ 

 Η Τουρκία είναι μια συνταγματικά κοσμική δημοκρατία, αλλά στις μέρες μας 

το Κόμμα της Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), του οποίου πρόεδρος είναι ο 

επικεφαλής της Τουρκίας ο Recep Tayyip Erdogan, προωθεί (εξωτερικεύει) ένα 

ισλαμικό προφίλ και διαβρώνει τις Ευρω-Ατλαντικές συνδέσεις της Τουρκίας. Οι 

διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις (Ιούνιος 2015 και Νοέμβριος 2015) έδωσαν στο 

κόμμα του Erdogan μια μικρή πλειοψηφία. Τα τελευταία δύο χρόνια μεγάλης 

κλίμακας αντικυβερνητικές διαδηλώσεις λαμβάνουν χώρα, κυρίως κατά της 

διαφθοράς και της αυταρχικής εξουσίας. Ωστόσο, η αποτυχημένη απόπειρα 

πραξικοπήματος της 16ης Ιουλίου του 2016, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, φαίνεται 

ότι ενίσχυσε την κυβέρνηση Erdogan, αλλά και τον αυταρχισμό της.77  

Από την άλλη πλευρά, ο οικονομικός εκσυγχρονισμός προχωράει παρά τις 

όποιες συγκρούσεις μεταξύ της κυβέρνησης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, 

που αφορούν την ελευθερία του Τύπου, αλλά και τον αργό ρυθμό της 

μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος. Σε ότι αφορά τη θέση της στους 

διεθνείς οργανισμούς η Τουρκία αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952, ενώ και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) την ενέταξε από το 1999 στο καθεστώς των υποψήφιων 

προς ένταξη χωρών, χωρίς όμως καμία εξέλιξη μέχρι σήμερα εξαιτίας της ισχυρής 

αντίθεσης στο γεγονός αυτό από χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Αυστρία. 

Επίσης, ένα ακόμα στοιχείο που αποτελεί σημαντική τροχοπέδη στην ένταξη της 

Τουρκίας στην  ΕΕ και έχει καθυστερήσει τις διαπραγματεύσεις είναι η διαφωνία 

της Τουρκίας στο θέμα της κατοχής της Κύπρου. Παρόλα αυτά, κατά την τελευταία 

δεκαετία, η οικονομία της Τουρκίας εμφανίζει σταθερή αύξηση και φαίνεται να έχει 

ξεπεράσει την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 σχετικά καλά. 

                                                 

77http://mignatiou.com/2016/07/o-erntogan-prochora-se-mazikes-ekkatharisis-ton-antipalon-tou-
kindinevi-i-dimokratia/ 
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Ωστόσο, το συγκεκριμένο πολιτικοοικονομικό προφίλ της Τουρκίας που 

μόλις περιγράψαμε δεν απαντά στο ερώτημα της ύπαρξης ή μη οικονομικής 

ελευθερίας για την εν λόγω χώρα. Η απάντηση στο ερώτημα δίνεται με μεγάλη 

αξιοπιστία μέσα από τον υπολογισμό δεικτών που δημοσιεύουν οι δύο μεγάλες 

δεξαμενές σκέψης, το ινστιτούτο Heritage Foundation και το ινστιτούτο Fraser, στα 

δεδομένα των οποίων θα αναφερθούμε στις ενότητες που ακολουθούν.  

 

3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

HERITAGE FOUNDATION 78  

 Το ινστιτούτο Heritage Foundation αξιολογώντας τους 10 πυλώνες που 

ομαδοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο 

Κεφάλαιο, αναπτύσσει το δείκτη οικονομικής ελευθερίας της Τουρκίας. Μια 

συνοπτική περιγραφή της θεώρησης του ινστιτούτου για το έτος 2016 φαίνεται 

στον επόμενο πίνακα:  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Βαθμολογία  
Οικονομικής Ελευθερίας  

62,1 
(1,1 μονάδες πτώση από το 2015) 

Κατάσταση  
Οικονομικής Ελευθερίας  

Μέτρια Ελεύθερη 

Παγκόσμια Κατάταξη 79η (στις 178 χώρες) 

Περιφερειακή βαθμολογία 
34η  

(στην Ευρώπη) 

Αξιοσημείωτες επιτυχίες Ανοικτές Αγορές 

Ανησυχίες 
Κράτος Δικαίου,  

Επιχειρηματική Ελευθερία  
και Ελευθερία Εργασίας  

Συνολικά Αλλαγή 
Βαθμολογίας (από το 2012) 

- 0.4 

 

Πίνακας 3.1. Στιγμιότυπο Οικονομικής Ελευθερίας Τουρκίας 

                                                 

78http://www.heritage.org/index/country/turkey 
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Επίσης στις εικόνες που ακολουθούν φαίνεται η εξέλιξη του δείκτη της 

οικονομικής ελευθερίας στην Τουρκία από το 2012 μέχρι σήμερα (μαζί με κάποια 

στοιχεία που αφορούν το Μ.Ο παγκοσμίως, το Μ.Ο της περιοχής που ανήκει και 

το Μ.Ο των χωρών που θεωρούνται οικονομικά ελεύθερες), αλλά και την τελευταία 

δεκαετία (2006 μέχρι και σήμερα).     

 

Εικόνα 3.1. Γράφημα με τη βαθμολογία της Οικονομικής Ελευθερίας                                                
της Τουρκίας από το 2012 μέχρι και σήμερα                                                                                                         

(Πηγή www.heritage.org) 
 

 

Εικόνα 3.2. Γράφημα με τη βαθμολογία της Οικονομικής Ελευθερίας                                                
της Τουρκίας από το 2006 μέχρι και σήμερα                                                                                                         

(Πηγή https://knoema.com) 

http://www.heritage.org/
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Από το διάγραμμα της εικόνας 3.2 είναι εμφανές ότι, ενώ ο δείκτης 

οικονομικής ελευθερίας της Τουρκίας από το 2006 έως και το 2011 είχε μια συνεχή 

άνοδο, την τελευταία πενταετία, μετά από κάποιες διακυμάνσεις, επανήλθε στα 

επίπεδα του 2009, περίπου. Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι, μέσα σε 

αυτή τη δεκαετία η Τουρκία ενώ ξέφυγε από την κατηγορία των χωρών  που 

θεωρούνται «ως επί το πλείστον ανελεύθερες», μετά το 2008 κατατάσσεται 

σταθερά στις «μέτρια ελεύθερες» χώρες. Ωστόσο, από το 2014 και μετά ο δείκτης 

έχει υποστεί σημαντική πτώση, η οποία δίχως άλλο δεν αποτελεί θετική ένδειξη για 

την περαιτέρω εξέλιξη της οικονομικής ελευθερίας στην εν λόγω χώρα.     

Ως εκ τούτου, το ινστιτούτο Heritage Foundation για να δώσει μια εξήγηση 

στην καθοδική πορεία του δείκτη οικονομικής ελευθερίας εκτιμά ότι, η οικονομία 

της Τουρκίας διέρχεται μια περίοδο αστάθειας, η οποία επιδεινώνεται από την 

εσφαλμένη εσωτερική πολιτική και τις προκλήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Από την άλλη πλευρά, παρά το γεγονός ότι η οικονομική ανάπτυξη έχει μετριαστεί, 

η οικονομία της χώρας ακολουθεί ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα το οποίο 

συμπεριλαμβάνει την ιδιωτικοποίηση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων και 

τον εξορθολογισμό των επιχειρηματικών κανονισμών, ενώ είναι ενδεικτικό ότι, η 

ευρωστία (υγεία) των δημόσιων οικονομικών έχει διατηρηθεί σχετικά καλά. 

Ωστόσο, οι θεσμικές αδυναμίες εξακολουθούν να συγκρατούν την οικονομική 

ελευθερία και εμποδίζουν μια πιο δυναμική ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, 

σε ότι αφορά το κράτος δικαίου εξακολουθεί να υπονομεύεται από τη διαφθορά, 

ενώ το δικαστικό σύστημα είναι αναποτελεσματικό διότι υπόκειται σε πολιτικές 

παρεμβάσεις. Πιο αναλυτικά, ανά κατηγορία αξιολόγησης ισχύουν τα ακόλουθα:  

 Κανόνας Δικαίου (Rule of Law): Η διαφθορά, ευνοιοκρατία (ρουσφέτι) 

και ο νεποτισμός79 στην κυβέρνηση αλλά και στην καθημερινή ζωή 

αυξάνουν τις ανησυχίες στην Τουρκία. Η συνεχιζόμενη τάση της 

κυβέρνησης Erdogan για καταστολή όσων αντιτίθενται σε αυτή, έχει 

συμπεριλάβει την έντονη πολιτική παρέμβαση στους μηχανισμούς 

                                                 

79Ο νεποτισμός είναι η οικογενειοκρατία, η οποία εκδηλώνεται με την παραχώρηση θέσεων και 
αξιωμάτων σε συγγενείς και φίλους. Είναι η εκμετάλλευση από κάποιον του αξιώματος ή της 
θέσης που κατέχει, για να προωθήσει συγγενικά ή άλλα πρόσωπα του περιβάλλοντός του σε 
θέσεις κι αξιώματα χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια. Η πρακτική αυτή εμφανίζεται συνήθως στην 
πολιτική και τη θρησκεία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
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καταπολέμησης της διαφθοράς και στις δικαστικές διεργασίες. Το δικαστικό 

σύστημα εξακολουθεί να θεωρείται, αφενός ως αρκετά επιδεκτικό στις 

πολιτικές επιρροές και αφετέρου κατά κάποιον τρόπο προκατειλημμένο 

εναντίον των ξένων. Σε ότι αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, γενικά, 

επιβάλλονται, αλλά τα δικαστήρια για το σκοπό αυτό λειτουργούν σχετικά 

αργά.  

Γραφική αποτύπωση του Κανόνα Δικαίου δίνεται στην εικόνα που 

ακολουθεί, όπου φαίνεται η διακύμανση της αξιολόγησης των Δικαιωμάτων 

Ιδιοκτησίας (Property Rights) και της Ελευθερίας από τη Διαφθορά 

(Freedom of Corruption) στην Τουρκία, από το 2006 μέχρι και σήμερα. 

 

Εικόνα 3.3. Γράφημα με τη διακύμανση των Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας και της             
Ελευθερίας από τη Διαφθορά της Τουρκίας                                                                                     

από το 2006 μέχρι και σήμερα  
(Πηγή https://knoema.com) 

 

Στο προηγούμενο γράφημα καταδεικνύεται η χαμηλή βαθμολόγηση της 

Τουρκίας αναφορικά με τα Δικαιώματα Ιδιοκτησίας (κάτω από το μέσο της 

μέγιστης βαθμολόγησης). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, ενώ από το 2006 έως 

το 2014 η βαθμολόγηση ήταν σταθερή στις 50 μονάδες (μέσο της βέλτιστης τιμής), 

https://knoema.com/
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κατά την τελευταία διετία (2014-2016) έχει υποστεί μία πτώση της τάξης του 20% 

και πλέον βρίσκεται στις 40 μονάδες. Αυτό είναι, αφενός αρνητικό σε ότι αφορά 

την περαιτέρω εξέλιξη του υπόψη παράγοντα και αφετέρου για την επίδρασή του 

στην οικονομική ελευθερία της Τουρκίας. Επίσης, στο ίδιο γράφημα φαίνεται το 

μέγεθος (βαθμολόγηση) της διαφθοράς στην Τουρκία. Η συγκεκριμένη 

βαθμολόγηση δεν υποκαθιστά την αντίστοιχη του Δείκτη (Corruption Perception 

Index – CPI) 80 της Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency International), αλλά την 

ενισχύει. Ως εκ τούτου, παρατηρείται ότι παρά την θετική πορεία του δείκτη την 

τελευταία δεκαετία (από τις 32 μονάδες το 2006, στις 50 μονάδες το 2015) και τις 

όποιες διακυμάνσεις του, η πτώση του στις 45 μονάδες το 2016 (κάτω και από τα 

επίπεδα του 2010) καταδεικνύει τα γερά θεμέλια της διαφθοράς στο τουρκικό 

κράτος και κατ’ επέκταση εξηγεί σε ένα βαθμό την αρνητική εξέλιξη της 

οικονομικής ελευθερίας στη υπόψη χώρα.        

 Περιορισμένη Κυβέρνηση (Limited Government): Ο ανώτατος 

προσωπικός συντελεστής φόρου εισοδήματος είναι 35% και ο ανώτατος 

συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 20%. Επιπλέον, το φορολογικό σύστημα 

της Τουρκίας περιλαμβάνει δύο ακόμα φόρους, το φόρο προστιθέμενης 

αξίας και ένα φόρο σχετιζόμενο με το περιβάλλον. Η συνολική φορολογική 

επιβάρυνση ισούται με το 29,3% του συνολικού εγχώριου εισοδήματος. 

Από την άλλη πλευρά, οι κρατικές δαπάνες αυξήθηκαν ελαφρώς σε ένα 

επίπεδο ίσο με το 38,5% του ΑΕΠ, ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα έχει 

μειωθεί και το ποσό του δημόσιου χρέος ανέρχεται στο 34%, περίπου, της 

ετήσιας εγχώριας παραγωγής.  

 Γραφική αποτύπωση της Περιορισμένης Κυβέρνησης δίνεται στην 

εικόνα που ακολουθεί, όπου φαίνεται η διακύμανση της αξιολόγησης της 

Τουρκίας, από το 2006 μέχρι και σήμερα,  σε αυτό που καλείται Φορολογική 

Ελευθερία (Fiscal Freedom) αλλά και των Κρατικών Δαπανών (Government 

Spending).  

                                                 

80 https://www.transparency.org/country/#TUR  
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Εικόνα 3.4. Γράφημα με τη διακύμανση της Φορολογικής Ελευθερίας και των             
Κρατικών Δαπανών της Τουρκίας                                                                                                 

από το 2006 μέχρι και σήμερα  
(Πηγή https://knoema.com) 

 

Στο ανωτέρω διάγραμμα φαίνεται η αξιολόγηση δύο παραγόντων με 

διαφορετική εξέλιξη από το 2006 μέχρι και σήμερα. Συγκεκριμένα, είναι εμφανές 

ότι η βαθμολόγηση του παράγοντα της Φορολογικής Ελευθερίας στην Τουρκία 

βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο, ακολουθώντας μια σχετικά σταθερή πορεία κατά 

την τελευταία πενταετία (μεταξύ 75 και 80 μονάδων) διατηρώντας μια τιμή 

αυξημένη σε σχέση με εκείνη του 2006 (68,1 μονάδες) και πάντα πάνω από το 

φράγμα το 75 μονάδων. Από την άλλη πλευρά, στο ίδιο διάγραμμα και σε ότι 

αφορά τον παράγοντα των Κρατικών Δαπανών στην Τουρκία, η εξέλιξη είναι 

αρνητική στο ίδιο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, ενώ από το 2007 μέχρι το 2011 

υπήρχε μια συνεχής αύξηση της τιμής στη βαθμολόγηση του εν λόγω παράγοντα 

φτάνοντας σε επίπεδα άνω των 80 μονάδων, από το 2012 μέχρι και σήμερα 

παρατηρείται μια κατακόρυφη πτώση της τιμής, ως αποτέλεσμα τις αύξησης των 

κρατικών δαπανών στην Τουρκία, σε επίπεδα χειρότερα και από αυτά του 2007 

(62, 4 μονάδες) κάτω και από το φράγμα των 60 μονάδων (55,6 μονάδες).          

https://knoema.com/
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 Ρυθμιστική Αποδοτικότητα (Regulatory Efficiency): Η υφιστάμενη 

διεργασία για τη δημιουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων έχει γίνει λιγότερο 

χρονοβόρα, αλλά η αναποτελεσματική εφαρμογή των κανονισμών εμποδίζει 

την επιχειρηματικότητα. Παρά τις όποιες προσπάθειες μεταρρύθμισης, η 

αγορά εργασίας στερείται δυναμισμού, που οφείλεται στην παρατεταμένη 

δυσκαμψία. Η ανατίμηση του δολαρίου ΗΠΑ το 2015 προκάλεσε μια 

αύξηση στην τιμή του φυσικού αερίου. Η αύξηση αυτή ανήλθε στο 8%, 

περίπου, επί του κόστος του φυσικού αερίου και για το λόγο αυτό η 

κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η κρατική εταιρεία διανομής του φυσικού αερίου 

θα επιδοτήσει τη διαφορά. 

 Γραφική αποτύπωση του παράγοντα της Ρυθμιστικής Αποδοτικότητας 

δίνεται στην εικόνα 3.5, στην οποία φαίνεται διαγραμματικά η διακύμανση 

της αξιολόγησης της Τουρκίας, από το 2006 μέχρι και σήμερα,  στην 

Επιχειρηματική Ελευθερία (Business  Freedom), στην Ελευθερία της 

Εργασίας (Labor Freedom) και στη Νομισματική Ελευθερία (Monetary 

Freedom). 

 

Εικόνα 3.5. Γράφημα με τη διακύμανση της Επιχειρηματικής Ελευθερίας, της Ελευθερίας 
της Εργασίας και της Νομισματικής Ελευθερίας της Τουρκίας,                                           

από το 2006 έως και σήμερα  
(Πηγή https://knoema.com) 

https://knoema.com/
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Από το διάγραμμα της προηγούμενης εικόνας διαφαίνεται ότι, η 

Επιχειρηματική Ελευθερία στην Τουρκία έχει μια σταθερά, σχετικά καλή, 

βαθμολόγηση (μεταξύ 65 και 70 μονάδων) παρά τη μικρή πτώση της τιμής το 

2015 (61 μονάδες). Ωστόσο, υπάρχει κάποιο γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη για 

την άνοδο της τιμής σε επίπεδα οικονομιών που θεωρούνται ελεύθερες, το οποίο 

σχετίζεται με την προαναφερθείσα αναποτελεσματική εφαρμογή των κανονισμών 

που διέπουν την επιχειρηματικότητα. Επίσης, στο ίδιο διάγραμμα και σε ότι αφορά 

την Ελευθερία στην Εργασία η Τουρκία φαίνεται ότι αντιμετωπίζει σημαντικά 

προβλήματα, που είναι αποτέλεσμα της μη ύπαρξης ευελιξίας, ενεργητικότητας και 

αποφασιστικότητας στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, παρά τη σημαντική 

άνοδο της τιμής της βαθμολόγησης του εν λόγω παράγοντα τη διετία 2012-2014 

(από τις 40 στις 59,71 μονάδες), υπήρξε μια μάλλον αναμενόμενη πτώση τη διετία 

2014-2016 (από τις 59,71 στις 48,6 μονάδες). Τέλος, στο ίδιο διάγραμμα η 

διακύμανση της τιμής της βαθμολόγησης του παράγοντα της Νομισματικής 

Ελευθερίας εμφανίζει μια σταθερότητα από το 2007 (ξεπερνάει το φράγμα των 70 

μονάδων) και μετά, με τιμές που κυμαίνονται μεταξύ των 70 και 75 μονάδων, 

καταδεικνύοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ένα καλό επίπεδο τη σταθερότητα του 

νομίσματός της, αλλά και τις τιμές στην εγχώρια αγορά.      

 Ανοικτές Αγορές (Open Markets): Ο μέσος δασμολογικός 

συντελεστής της Τουρκίας είναι 2,8%. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι, δεν 

υπάρχει καμιά γενική διαλογή των ξένων επενδύσεων και οι περισσότεροι 

τομείς της οικονομίας είναι ανοικτοί σε επενδύσεις. Η κυβέρνηση δεν μπορεί 

να προβεί σε απαλλοτριώσεις ιδιοκτησίας χωρίς την παροχή σχετικής 

αποζημίωσης. Ωστόσο, όλοι οι επενδυτές καλούνται να αντιμετωπίσουν την 

υπερβολική γραφειοκρατία και τις συχνές αλλαγές τόσο στο νομικό όσο και 

στο κανονιστικό περιβάλλον. Παρόλα αυτά, οι μεταρρυθμίσεις του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος έχουν ενισχύσει, σαφέστατα, τη διαφάνεια 

και την ανταγωνιστικότητα. 

  Γραφική αποτύπωση του παράγοντα της Ρυθμιστικής 

Αποδοτικότητας δίνεται στο παρακάτω διάγραμμα (εικόνα 3.6), στο οποίο 

φαίνεται η διακύμανση της αξιολόγησης της Τουρκίας, από το 2006 μέχρι 

και σήμερα,  στην Εμπορική Ελευθερία (Trade Freedom), στην Επενδυτική 
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Ελευθερία (Investment Freedom) και στη Χρηματοπιστωτική Ελευθερία 

(Financial Freedom). 

 

Εικόνα 3.6. Γράφημα με τη διακύμανση της Εμπορικής Ελευθερίας, της Επενδυτικής 
Ελευθερίας και της Χρηματοπιστωτικής Ελευθερίας της Τουρκίας,                                              

από το 2006 έως και σήμερα  
(Πηγή https://knoema.com) 

 

Ειδικότερα, στο προηγούμενο διάγραμμα παρουσιάζονται τρεις πυλώνες οι 

οποίοι, αν μη τι άλλο, την τελευταία δεκαετία έχουν θετικό πρόσημο για την 

οικονομία της Τουρκίας. Ειδικότερα, σε ότι αφορά την Εμπορική Ελευθερία 

σαφέστατα πρόκειται για  τον πυλώνα με τη βέλτιστη βαθμολόγηση (σταθερά 

πάνω από τις 80 μονάδες και από το 2008 μέχρι σήμερα σε ένα Μ.Ο κοντά στις 85 

μονάδες), με τιμές  που έχουν χώρες οι οποίες θεωρούνται οικονομικά ελεύθερες. 

Σε ότι αφορά τον πυλώνα της Επενδυτικής Ελευθερίας και αυτός από το 2009 και 

μετά είχε μια σημαντική άνοδο της τάξης του 50% (από τις 50 στις 75 μονάδες), 

γεγονός που καταδεικνύει το διαρκώς βελτιούμενο επενδυτικό περιβάλλον της 

Τουρκίας. Τέλος, το αποτέλεσμα των χρηματοπιστωτικών μεταρρυθμίσεων 

φαίνεται στον τρίτο πυλώνα, αυτόν της Χρηματοπιστωτικής Ελευθερίας, όπου από 

τη δεύτερη πενταετία (2011 και μετά) η τιμή του σταθεροποιήθηκε στις 60 μονάδες 

https://knoema.com/
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αυξανόμενη κατά 20%, ωστόσο όμως εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά πίσω των 

δύο άλλων πυλώνων, διατηρώντας μια σχετικά χαμηλή βαθμολόγηση. 

 

3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

FRASER81  

Η Οικονομική Ελευθερία στον Κόσμο που κατήρτισε το Ινστιτούτο Fraser 

του Καναδά δημοσίευσε την ετήσια αναφορά της για το έτος 2016 με πιο 

πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, για  τον υπολογισμό του δείκτη οικονομικής 

ελευθερίας, αυτά του 2014.82 Σε ότι αφορά την Τουρκία τα στοιχεία αυτά 

προέκυψαν σε συνεργασία με δύο ινστιτούτα, τα οποία εδρεύουν στην Άγκυρα και 

είναι τα εξής: 

 Association for Liberal Thinking (Liberal Düşünce Topluluğu): Είναι 

μια μη-κερδοσκοπική, μη-κυβερνητική οργάνωση που επιδιώκει να 

εισαγάγει τη φιλελεύθερη δημοκρατική παράδοση στην Τουρκία, ενώ 

ταυτόχρονα προάγει την κατανόηση και αποδοχή ιδεών, όπως η ελευθερία, 

η δικαιοσύνη, η ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα και η ανοχή. 

Επίσης, ενθαρρύνει την ακαδημαϊκή γραφή σε φιλελεύθερα θέματα για να 

βοηθήσει τον τουρκικό λαό να αξιολογήσει τις σύγχρονες εγχώριες και 

διεθνείς αλλαγές, προσπαθώντας στο πλαίσιο της φιλελεύθερης σκέψης να 

βρει αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν την Τουρκία. 

Ωστόσο, δεν έχει καμία εμπλοκή με την καθημερινή πολιτική και δεν έχει 

άμεσες συνδέσεις με κανένα πολιτικό κόμμα ή κίνημα. Αντίθετα, λειτουργεί 

ως ανεξάρτητη πνευματική ομάδα, που έχει ως στόχο να θέσει μια ευρύτερη 

πολιτική ατζέντα, με απώτερο σκοπό να συμβάλει στην απελευθέρωση της 

οικονομίας και της πολιτικής στην Τουρκία. 

 Freedom Research Association (Ozgurluk Araştırmaları Derneği): 

                                                 

81 Economic Freedom of the World, 2016 Annual Report 
82 Η μελέτη ανανεώνει τα δεδομένα προηγούμενων ετών όταν υπάρχει σχετική επικαιροποίηση.  
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Είναι ένα ανεξάρτητο και αυστηρά μη-κομματικό ερευνητικό ινστιτούτο 

δημόσιας πολιτικής, αφιερωμένο στις αρχές της ατομικής ελευθερίας, της 

περιορισμένης κυβέρνησης και του κράτος δικαίου, στις ελεύθερες αγορές 

και στην ειρήνη. Το ινστιτούτο αυτό διεξάγει, από μια φιλελεύθερη σκοπιά, 

επιστημονική έρευνα σχετικά με διάφορα θέματα δημόσιας πολιτικής ενώ 

υποστηρίζει την πολιτική του πρόταση μέσω εκστρατειών ενημέρωσης, 

προώθησης και μάρκετινγκ. Επίσης, λειτουργεί ως δεξαμενή σκέψης που 

συγκεντρώνει διακεκριμένους πολιτικούς επιστήμονες, νομικούς μελετητές 

και δημοσιογράφους, οι οποίοι παράγουν εγκαίρως σχόλια, εκθέσεις, 

πολιτικά έγγραφα για διάφορα θέματα δημόσιας πολιτικής, 

συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής 

περίθαλψης, των κανονισμών κ.λπ., ενώ ταυτόχρονα μέλη του εμφανίζονται 

σε μεγάλα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα για να βοηθήσουν στην 

εδραίωση των φιλελεύθερων θεσμών στην Τουρκία. Εκτός αυτού, ενεργεί 

ως οργανισμός φύλακας που υπερασπίζεται σθεναρά τις ατομικές 

ελευθερίες, το κράτος δικαίου και τις ελεύθερες αγορές στην Τουρκία. 

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την αναφορά του ινστιτούτου Fraser, η Τουρκία 

κατατάσσεται στην 90η θέση ανάμεσα σε 159 χώρες, υποχωρώντας τρεις θέσεις 

σε σχέση με το 2013, παρά το γεγονός ότι η βαθμολογία του δείκτη  παρέμεινε 

σταθερή στις  6,86 μονάδες, ενώ βρίσκεται ανάμεσα στην Παραγουάη (89η θέση) 

και την Βοσνία – Ερζεγοβίνη (91η θέση).  

Πιο αναλυτικά, η βαθμολογία της Τουρκίας (σε κλίμακα από το 1 έως το 10, 

όπου οι μεγαλύτεροι βαθμοί καταδεικνύουν μεγαλύτερο βαθμό οικονομικής 

ελευθερίας και σε παρένθεση η θέση της Τουρκίας ανά κατηγορία για το 2016) 

στους πέντε τομείς μελέτης του ινστιτούτου Fraser καταγράφεται ως εξής: 

 Μέγεθος της Κυβέρνησης (Τομέας 1): 6,61 (65η) το 2016, από 6,66 το 

2015 (πολύ μικρή μείωση). 

 Νομική δομή (καθεστώς) και η ασφάλεια των δικαιωμάτων (προστασία) 

ιδιοκτησίας (Τομέας 2): 5,0 (91η) το 2016, από 5,28 το 2015 (μείωση).  

 Πρόσβαση σε ισχυρό Νόμισμα (Τομέας 3): 9,03 (63η) το 2016, από 

9,02  το 2015 (σχεδόν σταθερή). 
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 Η ελευθερία να δραστηριοποιηθεί κάποιος στο εμπόριο διεθνώς 

(Τομέας 4): 7,18 (76η) το 2016, από 6,88 το 2015 (αύξηση).  

 Ο κανονισμός της πίστωσης, της εργασίας και των επιχειρήσεων 

(ρυθμιστικό περιβάλλον) (Τομέας 5): 6,5 (126η) το 2016, από 6,47 το 2015 

(πολύ μικρή αύξηση). 

 Το τεταρτημόριο στο οποίο κατατάσσεται και το οποίο καταδεικνύει 

το επίπεδο της οικονομικής της ελευθερίας (level of economic freedom) 

είναι το 3ο, δηλαδή βρίσκεται κάτω από τη μέση στην παγκόσμια κατάταξη 

και με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν σε προηγούμενη ενότητα η Τουρκία, 

σε σχέση με τις χώρες που ανήκουν στα δύο πρώτα τεταρτημόρια, έχει 

σαφέστατα μικρότερο κατά κεφαλήν εισόδημα και μικρότερο προσδόκιμο 

ζωής και πλησιάζει ως χώρα τις λιγότερο ελεύθερες χώρες σε επίπεδο 

οικονομικής ελευθερίας. 

Το ζητούμενο που προκύπτει είναι κατά πόσο η ανάπτυξη της Τουρκίας 

επηρεάζεται από το βαθμό της οικονομικής ελευθερίας. Την απάντηση δίνει το 

ινστιτούτο Fraser λέγοντας πως η οικονομική ελευθερία είναι σημαντική διότι, τα 

οικονομικά δικαιώματα αφενός είναι θεμελιώδη, υπό την έννοια ότι χωρίς αυτά δεν 

μπορεί να υπάρξει πολιτική ελευθερία ή αστικές ελευθερίες και αφετέρου 

αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη, για την 

ανάπτυξη γενικότερα, καθώς και για την ευρύτερη ανάπτυξη του ανθρώπου. 

Μάλιστα, το ινστιτούτο για να αποδείξει τους ισχυρισμούς του και να κάνει απτό το 

συσχετισμό της οικονομικής ελευθερίας και της ανάπτυξης, κατά την παρουσίαση 

της Ετήσιας Έκθεσης για την Οικονομική Ελευθερία του Κόσμου ισχυρίζεται ότι, η 

οικονομική Ελευθερία αυξάνει την ευημερία για όλους, μειώνει τη φτώχεια, αυξάνει 

άλλες ελευθερίες και βελτιώνει την ποιότητα της ζωής, ενώ ταυτόχρονα δημοσιεύει 

μια σειρά γραφημάτων τα οποία καταδεικνύουν τον εν λόγω συσχετισμό και 

φυσικά αφορούν και την Τουρκία, τη χώρα που εξετάζει η παρούσα εργασία. 

Πιο συγκεκριμένα και λαμβάνοντας υπόψη την ευθέως ανάλογη σχέση 

οικονομικής ανάπτυξης από τη μία πλευρά και εισοδήματος – ΑΕΠ από την άλλη, 

στο διάγραμμα της εικόνας που ακολουθεί γίνεται άμεσα αντιληπτό το γιατί η 

Τουρκία, παρά το σημαντικό μέγεθός της, εξαιτίας του βαθμού της οικονομικής της 

ελευθερίας (3ο τεταρτημόριο), δεν έχει την αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη. 
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Εικόνα 3.7. Γράφημα κατά κεφαλήν Εισοδήματος και Οικονομικής Ελευθερίας  
       (Πηγή: http://www.freetheworld.com/powerpoint.html, 
         economic-freedom-of-the-world-2016-presentation)83 

 

Έτσι, από το προηγούμενο γράφημα είναι προφανές ότι, η κατάταξη της 

Τουρκίας στο 3ο τεταρτημόριο οικονομικής ελευθερίας αντικατοπτρίζει την ισχνή 

οικονομική ανάπτυξη, δεδομένου ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κυμαίνεται σε χαμηλά 

επίπεδα (λίγο πάνω από τα 9000 δολάρια ΗΠΑ), με την απόστασή του από το 

αντίστοιχο των χωρών που θεωρούνται ελάχιστα ελεύθερες (αν όχι ανελεύθερες) 

οικονομικά (4ο τεταρτημόριο) να είναι πολύ μικρή (κατά κεφαλήν ΑΕΠ λίγο πάνω 

από τα 6000 δολάρια ΗΠΑ) και από τις χώρες που θεωρούνται περισσότερο 

ελεύθερες οικονομικά (1ο τεταρτημόριο) να είναι σχετικά μεγάλη (κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ 39000 δολάρια ΗΠΑ, περίπου). 

Ωστόσο, το μέγεθος του αντίκτυπου της οικονομικής ελευθερίας στην 

ευημερία και στην ανάπτυξη φαίνεται ακόμα περισσότερο και από τη συσχέτισή 

                                                 

83 Παρουσίαση Economic Freedom of the World: 2016 Annual Report on Sept. 15, 2016 

http://www.freetheworld.com/powerpoint.html
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της με τη φτώχια και την οικονομική ανισότητα η οποία αποτυπώνεται στο 

διάγραμμα της ακόλουθης εικόνας. 

Income of the Poorest 10% 

and Economic Freedom

Sources:  The Fraser Institute; The World Bank, World Development Indicators,  2013.

Most Free ……………. Least Free 

 

Εικόνα 3.8. Γράφημα Εισοδήματος του φτωχότερου 10% και Οικονομικής Ελευθερίας 
(Πηγή: http://www.freetheworld.com/powerpoint.html,                                                          
economic-freedom-of-the-world-2016-presentation) 

 

Στο ανωτέρω διάγραμμα φαίνεται η πολύ μεγάλη διαφορά στο εισόδημα του  

φτωχότερου 10% του πληθυσμού των χωρών με βάση το τεταρτημόριο 

οικονομικής ελευθερίας τους. Έτσι, οι χώρες του 3ου τεταρτημορίου (μεταξύ αυτών 

και η Τουρκία) έχουν εισόδημα λίγο πάνω από 2000 δολάρια ΗΠΑ, όταν το 

αντίστοιχο των χωρών του 4ου τεταρτημορίου είναι λίγο πάνω από τα 1000 

δολάρια ΗΠΑ και αυτό των χωρών του 1ου τεταρτημορίου είναι κοντά στα 9500 

δολάρια ΗΠΑ (όσο, περίπου, το κατά κεφαλήν εισόδημα του συνόλου της 

τουρκικής επικράτειας).  

Επιπρόσθετα, στα επόμενα δύο γραφήματα παρουσιάζεται μια ακόμα 

συσχέτιση, αυτή της οικονομικής ελευθερίας με τη διακυβέρνηση και τη 

δημοκρατία.  

http://www.freetheworld.com/powerpoint.html
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Εικόνα 3.9. Γράφημα Πολιτικών Δικαιωμάτων και Οικονομικής Ελευθερίας 
 (Πηγή: http://www.freetheworld.com/powerpoint.html,                                                                 

economic-freedom-of-the-world-2016-presentation) 
  

Economic Freedom and Civil Rights
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Εικόνα 3.10. Γράφημα Αστικών Ελευθεριών και Οικονομικής Ελευθερίας 
 (Πηγή: http://www.freetheworld.com/powerpoint.html,                                                                 

economic-freedom-of-the-world-2016-presentation) 

http://www.freetheworld.com/powerpoint.html
http://www.freetheworld.com/powerpoint.html
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Όπως φαίνεται στο διάγραμμα της εικόνας 3.9 η κατάταξη της Τουρκίας στο 

3ο τεταρτημόριο με βάση την οικονομική της ελευθερία συνάδει, κατά αντιστοιχία, 

με ένα σχετικά χαμηλό επίπεδο σε ότι αφορά τα πολιτικά δικαιώματα στην 

επικράτειά της, γεγονός το οποίο, δίχως άλλο, επηρεάζει και το βαθμό της 

οικονομικής της ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, στο διάγραμμα της εικόνας 3.10, ο 

υφιστάμενος βαθμός οικονομικής ελευθερίας της Τουρκίας,  όπως είναι φυσικό, 

σημαίνει ταυτόχρονα την ύπαρξη χαμηλού επιπέδου πολιτικών (αστικών) 

ελευθεριών (δικαιωμάτων), γεγονός που σε μεγάλο βαθμό συμφωνεί και με την 

κατάσταση που επικρατεί στις μέρες μας στην Τουρκία, η οποία χαρακτηρίζεται 

από χαμηλό επίπεδο πολιτικών δικαιωμάτων. 

Βέβαια η ύπαρξη ή μη οικονομικής ελευθερίας δε σταματά στο επίπεδο των 

πολιτικών δικαιωμάτων και των αστικών ελευθεριών, αλλά έχει αντίκτυπο και σε 

άλλους δείκτες ευημερίας. Τέτοιοι δείκτες είναι: 

 Η διαφθορά σε μια χώρα 

 Η ικανοποίηση που αισθάνεται ο πληθυσμός της από τον τρόπο που 

διαβιώνει εντός της επικράτειας της χώρας  

 το προσδόκιμο της ζωής του πληθυσμού της χώρας. 

 Ως εκ τούτου, στο γράφημα της εικόνας που ακολουθεί η κατάταξη της 

Τουρκίας, με βάση την οικονομική της ελευθερία, στο 3ο τεταρτημόριο καταδεικνύει 

τη συσχέτιση με το επίπεδο της διαφθοράς που επικρατεί στο εσωτερικό της. 

Συγκεκριμένα, η τιμή της διαφθοράς βαθμολογικά βρίσκεται μεταξύ 30 και 40 

μονάδων, το οποίο μεταφράζεται σε σχετικά υψηλό επίπεδο διαφθοράς αν 

αναλογιστεί κανείς (πάντα με βάση το εν λόγω γράφημα) ότι οι χώρες με τις 

χαμηλότερες βαθμολογίες παγκοσμίως, που έχουν και τα μεγαλύτερα επίπεδα 

διαφοράς έχουν τιμές που η βαθμολογία τους βρίσκεται λίγο κάτω από τις 30 

μονάδες. Από την άλλη πλευρά η απόσταση, σε ότι αφορά το επίπεδο διαφθοράς, 

από τις χώρες που θεωρούνται οικονομικά ελεύθερες είναι σημαντική δεδομένου 

ότι οι βαθμολογίες τους προσεγγίζουν τιμές πολύ κοντά στις 70 μονάδες.            
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Εικόνα 3.11. Γράφημα Διαφθοράς και Οικονομικής Ελευθερίας 
 (Πηγή: http://www.freetheworld.com/powerpoint.html,                                                                 

economic-freedom-of-the-world-2016-presentation) 

 

Ωστόσο, στα επόμενα τρία γραφήματα τα δεδομένα διαφοροποιούνται προς 

το καλύτερο δεδομένου ότι, στο πρώτο γράφημα (εικόνα 3.12) αν και η Τουρκία 

ανήκει στην Τρίτη ζώνη χωρών, που αφορά το επίπεδο ικανοποίησης του 

πληθυσμού της για τον τρόπο που διαβιεί, η βαθμολογία της (λίγο πάνω από 5 

μονάδες) δεν απέχει αρκετά ακόμα και από την πρώτη ζώνη χωρών που η 

βαθμολογία είναι κοντά στις 6,3 μονάδες. Κάτι ανάλογο φαίνεται και στο δεύτερο 

γράφημα (εικόνα 3.13) όπου και το προσδόκιμο ζωής είναι χαμηλό (ελάχιστα 

πάνω από τα 70 έτη) απέχει ελάχιστα από το 2ο τεταρτημόριο (αγγίζει τα 73 έτη) 

και σχετικά κοντά στις ελεύθερες οικονομικά χώρες που έχουν προσδόκιμο ζωής 

τα 80 έτη. Ομοίως και στον παράγοντα «πρόσβαση στη βασική εκπαίδευση» 

(εικόνα 3.14) το ινστιτούτου αναφέρεται στο 85% των ανδρών (περίπου) και στο 

78% των γυναικών (περίπου), ποσοστά που δεν απέχουν αρκετά των καλύτερων 

βαθμολογιών, εξαιρουμένου ίσως των γυναικών.         

http://www.freetheworld.com/powerpoint.html
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Εικόνα 3.12. Γράφημα Ικανοποίησης Ζωής και Οικονομικής Ελευθερίας  
 (Πηγή: http://www.freetheworld.com/powerpoint.html,                                                                 

economic-freedom-of-the-world-2016-presentation) 
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Εικόνα 3.13. Γράφημα Προσδόκιμου Ζωής και Οικονομικής Ελευθερίας  
 (Πηγή: http://www.freetheworld.com/powerpoint.html,                                                                 

economic-freedom-of-the-world-2016-presentation) 

http://www.freetheworld.com/powerpoint.html
http://www.freetheworld.com/powerpoint.html
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Εικόνα 3.14. Γράφημα Πρόσβασης στη Βασική Εκπαίδευση και Οικονομικής Ελευθερίας  
 (Πηγή: http://www.freetheworld.com/powerpoint.html,                                                                 

economic-freedom-of-the-world-2016-presentation) 

 

3.4 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ  

 Σε προηγούμενο Κεφάλαιο θέλοντας να αποσαφηνίσουμε τι ακριβώς 

σημαίνει οικονομική ανάπτυξη, την προσδιορίσαμε ως την ανάπτυξη  που 

συντελείται όταν αυξάνει η παραγωγή αγαθών, δηλαδή, όταν αυξάνει το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ-GDP) και ιδιαίτερα το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

Ωστόσο, προσεγγίζοντας ολιστικά τον όρο ανάπτυξη καταλήξαμε στο γεγονός ότι 

δεν περιορίζεται αποκλειστικά στον οικονομικό τομέα (αύξηση του εισοδήματος), 

αλλά σχετίζεται με την εξασφάλιση βασικών παραγόντων επιβίωσης, όπως είναι η 

πρόσβαση σε πλουτοπαραγωγικούς πόρους, η απόκτηση παιδείας και 

κατάλληλου μορφωτικού επιπέδου, το οποίο υπό προϋποθέσεις (κατάλληλη 

οργάνωση/σχεδιασμός) δύναται να οδηγήσει στη βελτίωση του επιπέδου της ζωής 

καθώς και τη δημιουργία ευκαιριών εύρεσης εργασίας. 

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το επίπεδο ανάπτυξης 

http://www.freetheworld.com/powerpoint.html
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της Τουρκίας μέσα από την εξέταση συγκεκριμένων οικονομικών συντελεστών, οι 

οποίοι παράγονται από μεγάλους διεθνείς οργανισμούς σε στατιστικό επίπεδο και 

όχι μόνο, με απώτερο σκοπό να καταδείξουμε αν πραγματικά υπάρχει ή 

συντελείται ανάπτυξη στην εν λόγω χώρα.    

 

Εικόνα 3.15. Γράφημα GDP Τουρκίας από το 2006 έως το 2016   
(Πηγή: https://knoema.com) 

 

Στο διάγραμμα της παραπάνω εικόνας διακρίνουμε τη διακύμανση του ΑΕΠ 

της Τουρκίας με βάση την τρέχουσα τιμή του δολαρίου ΗΠΑ, όπως προκύπτει από 

τη βάση δεδομένων 84 που τηρεί το ΔΝΤ (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), κατά την 

                                                 

84Η βάση δεδομένων World Economic Outlook (WEO) περιέχει επιλεγμένες μακροοικονομικές 
σειρές δεδομένων από το στατιστικό παράρτημα της έκθεσης World Economic Outlook, το οποίο 
παρουσιάζει την ανάλυση και τις προβλέψεις των οικονομικών εξελίξεων του προσωπικού του 
ΔΝΤ σε παγκόσμιο επίπεδο, σε σημαντικές ομάδες μιας χώρας και σε πολλές μεμονωμένες 
χώρες. Η WEO δημοσιεύεται τον Απρίλιο και τον Σεπτέμβριο / Οκτώβριο κάθε έτους. Αυτή η 
βάση δεδομένων χρησιμοποιείται για να βρει κανείς στοιχεία για τους εθνικούς απολογισμούς, τον 
πληθωρισμό, την ανεργία, το ισοζύγιο πληρωμών, τους δημοσιονομικούς δείκτες, το εμπόριο για 
χώρες και ομάδες χωρών, καθώς και για τις τιμές των βασικών εμπορευμάτων των οποίων τα 

https://knoema.com/
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τελευταία δεκαετία. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι, το ΑΕΠ της Τουρκίας 

(ονομαστική τιμή σε τρέχουσα τιμή δολαρίου ΗΠΑ) είχε γενικά έναν αυξανόμενο 

ρυθμό με χαρακτηριστικό σημείο το έτος 2013, όπου η αύξησή του σε σχέση με το 

2006 ήταν της τάξης του 55%. Αντίθετα, τα έτη 2014 και 2015 υπήρξε (εξαιτίας, 

ενδεχομένως, της εμπλοκής της Τουρκίας στον πόλεμο της Συρίας) πτώση του 

ΑΕΠ της και η εκτίμηση του Ταμείου σε ότι αφορά το έτος 2016 είναι μια πολύ 

μικρή άνοδός. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι, ανεξάρτητα από την εξέλιξη 

που είχε το ΑΕΠ της Τουρκίας σε αυτά τα δέκα χρόνια, με το κλείσιμο του 2016 

διατηρεί μια σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2006 σε ποσοστό κοντά στο 40% 

(38,9% για την ακρίβεια).   

 

Εικόνα 3.16. Παγκόσμιος Χάρτης με βάση το ΑΕΠ για το έτος 2016   
(Πηγή: https://knoema.com) 

                                                                                                                                                    

δεδομένα αναφέρονται από το ΔΝΤ. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα από το 1980 έως σήμερα, και οι 
προβλέψεις δίνονται για τα επόμενα δύο χρόνια. Επιπλέον, μεσοπρόθεσμες προβλέψεις είναι 
διαθέσιμες για επιλεγμένους δείκτες. Για ορισμένες χώρες, τα στοιχεία είναι ελλιπή ή δεν είναι 
διαθέσιμα για ορισμένα χρόνια.  

ΤΟΥΡΚΙΑ 

https://knoema.com/
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Στην προηγούμενη εικόνα φαίνεται χαρακτηριστικά μεταξύ ποιων χωρών 

τοποθετείται η Τουρκία σε παγκόσμιο επίπεδο με βάση την ονομαστική τιμή του 

ΑΕΠ της. Συγκεκριμένα, κατατάσσεται στην πρώτη βαθμίδα στην οποία ανήκουν 

οι χώρες με ΑΕΠ άνω των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.   

Η κατάταξη της Τουρκίας μεταξύ των χωρών της πρώτης βαθμίδας 

αποτυπώνεται στην επόμενη εικόνα, η οποία δείχνει ότι η εν λόγω χώρα το έτος 

2016 βρίσκεται στην 18η θέση και συγκαταλέγεται (με βάση το ΑΕΠ της) μεταξύ 

των «ισχυρότερων», ίσως, οικονομικά χωρών του κόσμου.   

 

Εικόνα 3.17. Η κατάταξη των πρώτων 21 χωρών παγκοσμίως                                                      
με βάση την ονομαστική τιμή του ΑΕΠ για το 2016   

(Πηγή: https://knoema.com) 

https://knoema.com/
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Από τα τηρούμενα στοιχεία στη βάση δεδομένων του ΔΝΤ προκύπτει και το 

διάγραμμα της εικόνας 3.18. Στο υπόψη διάγραμμα φαίνεται η εξέλιξη του κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ (GDP per capita) της Τουρκίας για το χρονικό διάστημα από το 2006 έως το 2016. 

Αυτό που παρατηρείται είναι ότι, ενώ η διακύμανση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ ακολουθεί 

(φυσιολογικά) τις μεταβολές της ονομαστικής τιμής του (τρέχουσα τιμή δολαρίου ΗΠΑ), 

ταυτόχρονα παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, πράγμα που επιβεβαιώνεται από τον 

πίνακα 3.2. Ειδικότερα, στον υπόψη πίνακα φαίνεται ότι η Τουρκία κατατάσσεται στην 69η 

θέση μεταξύ 191 χωρών (Συρία και Κόσσοβο δεν υπόκεινται σε διαδικασία 

βαθμολόγησης), έχοντας ως κατά κεφαλήν ΑΕΠ τα 9317 ($ ΗΠΑ), λίγο κάτω από τον 

παγκόσμιο Μ.Ο, ο οποίος ανέρχεται στα 10313 ($ ΗΠΑ). 

 

Εικόνα 3.18. Γράφημα του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Τουρκίας από το 2006 έως το 2016 
(Πηγή: https://knoema.com) 

 

2016 

Country/Economy GDP per capita (Nominal $) Times to World Rank 

Luxembourg 105,829 10.26 1 

Switzerland 79,578 7.72 2 

https://knoema.com/
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Norway 71,497 6.93 3 

Macao SAR 67,013 6.50 4 

Ireland 65,871 6.39 5 

Qatar 60,733 5.89 6 

Iceland 57,889 5.61 7 

United States 57,294 5.56 8 

Denmark 53,243 5.16 9 

Singapore 53,053 5.14 10 

Sweden 51,604 5.00 11 

Australia 51,593 5.00 12 

San Marino 49,579 4.81 13 

Netherlands 45,210 4.38 14 

Austria 44,561 4.32 15 

Finland 43,492 4.22 16 

Hong Kong SAR 42,963 4.17 17 

Germany 42,326 4.10 18 

Canada 42,319 4.10 19 

Belgium 41,491 4.02 20 

United Kingdom 40,412 3.92 21 

France 38,537 3.74 22 

New Zealand 38,066 3.69 23 

UA Emirates 38,050 3.69 24 

Japan 37,304 3.62 25 

Israel 36,557 3.54 26 

Italy 30,294 2.94 27 

Puerto Rico 29,048 2.82 28 

Korea 27,633 2.68 29 

Spain 27,012 2.62 30 

Kuwait 26,146 2.54 31 

Brunei Darussalam 24,713 2.40 32 

The Bahamas 24,567 2.38 33 
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Malta 24,298 2.36 34 

Bahrain 24,119 2.34 35 

Cyprus 23,425 2.27 36 

Taiwan Province of 
China 

22,044 2.14 37 

Slovenia 21,370 2.07 38 

Saudi Arabia 19,922 1.93 39 

Portugal 19,759 1.92 40 

Czech Republic 18,326 1.78 41 

Greece 18,078 1.75 42 

Estonia 17,896 1.74 43 

St. Kitts and Nevis 16,979 1.65 44 

Trin. and Tobago 16,717 1.62 45 

Slovak Republic 16,648 1.61 46 

Palau 16,389 1.59 47 

Barbados 15,955 1.55 48 

Uruguay 15,864 1.54 49 

Seychelles 15,319 1.49 50 

Oman 15,080 1.46 51 

Lithuania 14,899 1.44 52 

Ant. and Barbuda 14,432 1.40 53 

Equatorial Guinea 14,176 1.37 54 

Latvia 14,141 1.37 55 

Panama 13,515 1.31 56 

Chile 12,910 1.25 57 

Argentina 12,425 1.20 58 

Poland 12,309 1.19 59 

Hungary 11,903 1.15 60 

Croatia 11,858 1.15 61 

Costa Rica 11,749 1.14 62 

Lebanon 11,271 1.09 63 
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Venezuela 10,755 1.04 64 

Grenada 9,600 0.931 65 

Malaysia 9,546 0.926 66 

Romania 9,439 0.915 67 

Mauritius 9,322 0.904 68 

Turkey 9,317 0.903 69 

Maldives 9,247 0.897 70 

Russia 8,838 0.857 71 

Mexico 8,699 0.843 72 

Brazil 8,587 0.833 73 

St. Lucia 8,268 0.802 74 

China 8,261 0.801 75 

Gabon 7,741 0.751 76 

Dominica 7,412 0.719 77 

Suriname 7,347 0.712 78 

Kazakhstan 7,138 0.692 79 

Bulgaria 7,091 0.688 80 

Dominican 
Republic 

7,083 0.687 81 

St. Vincent and the 
Grenadines 

6,957 0.675 82 

Montenegro 6,809 0.660 83 

Turkmenistan 6,694 0.649 84 

Libya 6,169 0.598 85 

Ecuador 5,997 0.581 86 

Peru 5,727 0.555 87 

Thailand 5,662 0.549 88 

Colombia 5,623 0.545 89 

Serbia 5,294 0.513 90 

Islamic Rep. of Iran 5,124 0.497 91 

Belarus 5,092 0.494 92 

Jordan 5,092 0.494 93 



- 90 - 

 

Fiji 5,088 0.493 94 

Botswana 5,082 0.493 95 

FYR Macedonia 5,060 0.491 96 

South Africa 5,018 0.487 97 

Jamaica 4,870 0.472 98 

Belize 4,693 0.455 99 

Samoa 4,497 0.436 100 

Guyana 4,492 0.436 101 

Namibia 4,428 0.429 102 

Iraq 4,334 0.420 103 

El Salvador 4,330 0.420 104 

Bosn and Herzeg. 4,289 0.416 105 

Albania 4,210 0.408 106 

Algeria 4,129 0.400 107 

Tonga 4,115 0.399 108 

Guatemala 4,102 0.398 109 

Paraguay 3,986 0.387 110 

Georgia 3,908 0.379 111 

Sri Lanka 3,870 0.375 112 

Egypt 3,806 0.369 113 

Tunisia 3,777 0.366 114 

Azerbaijan 3,759 0.365 115 

Mongolia 3,704 0.359 116 

Indonesia 3,636 0.353 117 

Armenia 3,596 0.349 118 

Marshall Islands 3,388 0.329 119 

Angola 3,360 0.326 120 

Bolivia 3,276 0.318 121 

Cabo Verde 3,170 0.307 122 

Micronesia 3,142 0.305 123 

Morocco 3,101 0.301 124 
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Swaziland 3,029 0.294 125 

Philippines 2,991 0.290 126 

Tuvalu 2,971 0.288 127 

Vanuatu 2,815 0.273 128 

Bhutan 2,635 0.256 129 

Honduras 2,551 0.247 130 

Pap. New Guinea 2,517 0.244 131 

Sudan 2,381 0.231 132 

Nigeria 2,260 0.219 133 

Vietnam 2,164 0.210 134 

Uzbekistan 2,131 0.207 135 

Nicaragua 2,115 0.205 136 

Timor-Leste 2,104 0.204 137 

Ukraine 2,052 0.199 138 

Solomon Islands 2,028 0.197 139 

Republic of Congo 1,981 0.192 140 

Lao P.D.R. 1,921 0.186 141 

Djibouti 1,908 0.185 142 

Moldova 1,872 0.181 143 

India 1,719 0.167 144 

S. T and Príncipe 1,690 0.164 145 

Ghana 1,551 0.150 146 

Kenya 1,522 0.148 147 

Pakistan 1,474 0.143 148 

Kiribati 1,427 0.138 149 

Côte d'Ivoire 1,424 0.138 150 

Bangladesh 1,404 0.136 151 

Myanmar 1,307 0.127 152 

Cameroon 1,303 0.126 153 

Mauritania 1,244 0.121 154 

Zambia 1,231 0.119 155 
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Cambodia 1,228 0.119 156 

Yemen 1,075 0.104 157 

Zimbabwe 979 0.0949 158 

Senegal 965 0.0936 159 

Tanzania 960 0.0931 160 

Kyrgyz Republic 956 0.0927 161 

Lesotho 933 0.0904 162 

Chad 881 0.0854 163 

Mali 839 0.0813 164 

Benin 803 0.0778 165 

Eritrea 771 0.0748 166 

Tajikistan 764 0.0741 167 

Haiti 761 0.0738 168 

Ethiopia 759 0.0736 169 

Comoros 755 0.0732 170 

Nepal 734 0.0711 171 

Rwanda 723 0.0701 172 

Sierra Leone 666 0.0646 173 

Burkina Faso 652 0.0632 174 

Guinea-Bissau 643 0.0623 175 

Uganda 623 0.0604 176 

Togo 602 0.0584 177 

Afghanistan 562 0.0545 178 

Guinea 534 0.0518 179 

Liberia 493 0.0478 180 

Dem. Republic of 
the Congo 

473 0.0459 181 

The Gambia 435 0.0422 182 

Mozambique 419 0.0406 183 

Niger 416 0.0403 184 

Madagascar 391 0.0379 185 
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Cent. Afr. Republic 365 0.0353 186 

Malawi 294 0.0285 187 

Burundi 284 0.0276 188 

South Sudan 210 0.0204 189 

Syria - - - 

Kosovo - - - 

World 10,313   

 

Πίνακας 3.2. Παγκόσμια Κατάταξη με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το έτος 2016 
(Πηγή: IMF World Economic Outlook, October 2016)  

 

Ωστόσο και σε ότι αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Τουρκίας υπολογισμένο σε 

«ισοτιμία αγοραστικής δύναμης – ΡΡΡ», όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα η κατάταξή 

της, σύμφωνα με τηρούμενα στοιχεία από το ΔΝΤ, είναι για το έτος 2016 και πάλι στην 69η 

θέση. 

2016 

RANK COUNTRY GDP per capita ΡΡΡ ($) 

1 Qatar 132,098.69 

2 Luxembourg 98,987.19 

3 Macau 98,135.02 

4 Singapore 85,253.24 

5 Brunei Darussalam 79,586.96 

6 Kuwait 70,165.99 

7 Norway 68,430.18 

8 United Arab Emirates 67,616.88 

9 San Marino 63,103.95 

10 Switzerland 58,551.46 

11 Hong Kong 56,700.77 

12 United States 55,805.20 

13 Ireland 55,532.92 

http://www.economywatch.com/economic-statistics/Qatar/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Luxembourg/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Macau/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Singapore/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Brunei-Darussalam/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Kuwait/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Norway/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/United-Arab-Emirates/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/San-Marino/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Switzerland/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Hong-Kong/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/United-States/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Ireland/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
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14 Saudi Arabia 53,624.40 

15 Bahrain 50,094.93 

16 Netherlands 49,165.83 

17 Sweden 47,922.24 

18 Australia 47,389.14 

19 Major advanced economies (G7) 47,257.72 

20 Austria 47,249.89 

21 Germany 46,893.17 

22 Taiwan 46,783.00 

23 Iceland 46,096.99 

24 Denmark 45,709.42 

25 Advanced Economies 45,692.40 

26 Canada 45,552.63 

27 Other Advanced Economies (Excluding 

G7 and Eurozone) 

44,871.04 

28 Oman 44,628.28 

29 Belgium 43,584.99 

30 France 41,180.70 

31 United Kingdom 41,158.91 

32 Finland 41,120.01 

33 Japan 38,054.20 

34 Puerto Rico 37,951.75 

35 European Union 37,852.24 

36 Korea 36,511.00 

37 New Zealand 36,171.65 

38 Malta 36004.956 

39 Italy 35,708.31 

40 Spain 34,819.45 

41 Israel 33,656.08 

42 Cyprus  32,785.46 

43 Trinidad and Tobago 32,635.46 

44 Equatorial Guinea 31,757.69 

45 Czech Republic 31,549.49 

46 Slovenia 31,007.44 

47 Slovakia 29,720.06 

http://www.economywatch.com/economic-statistics/Saudi-Arabia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Bahrain/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Netherlands/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Sweden/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Australia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Major-advanced-economies-(G7)/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Austria/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Germany/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Taiwan/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Iceland/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Denmark/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Advanced-Economies/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Canada/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Other-Advanced-Economies-(Excluding-G7-and-Eurozone)/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Other-Advanced-Economies-(Excluding-G7-and-Eurozone)/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Oman/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Belgium/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/France/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/United-Kingdom/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Finland/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Japan/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Puerto-Rico/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/European-Union/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Korea/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/New-Zealand/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Malta/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Italy/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Spain/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Israel/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Cyprus/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Trinidad-and-Tobago/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Equatorial-Guinea/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Czech-Republic/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Slovenia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Slovakia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
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48 Estonia 28,591.85 

49 Lithuania 28,359.10 

50 Portugal 27,834.75 

51 Poland 26,455.27 

52 Greece 26,448.70 

53 Malaysia  26,314.80 

54 Seychelles 26,276.65 

55 Hungary 26,221.99 

56 Russia 25,410.92 

57 Bahamas 25,166.64 

58 Saint Kitts and Nevis 24,808.27 

59 Latvia 24,712.17 

60 Kazakhstan 24,267.90 

61 Antigua and Barbuda 23,475.69 

62 Chile 23,459.56 

63 Argentina 22,553.58 

64 Panama 21,764.65 

65 Croatia 21,581.43 

66 Uruguay 21,506.52 

67 Emerging and developing Europe 21,353.13 

68 Romania 20,786.86 

69 Turkey 20,437.79 

70 Mauritius 19,509.19 

71 World Average  19297.8 

72 Bulgaria 19,097.27 

73 Gabon 18,639.05 

74 Lebanon 18,239.84 

75 Commonwealth of Independent States 18,062.86 

76 Azerbaijan  17,993.43 

77 Middle East 17,791.03 

78 Belarus 17,654.17 

79 Mexico 17,534.44 

80 Iran 17,251.25 

81 Venezuela 16,672.72 

http://www.economywatch.com/economic-statistics/Estonia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Lithuania/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Portugal/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Poland/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Greece/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Malaysia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Seychelles/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Hungary/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Russia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Bahamas/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Saint-Kitts-and-Nevis/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Latvia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Kazakhstan/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Antigua-and-Barbuda/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Chile/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Argentina/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Panama/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Croatia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Uruguay/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Emerging-and-developing-Europe/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Romania/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Turkey/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Mauritius/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/World-Average/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Bulgaria/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Gabon/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Lebanon/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Commonwealth-of-Independent-States/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Azerbaijan/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Middle-East/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Belarus/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Mexico/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Iran/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Venezuela/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
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82 Barbados 16,574.83 

83 Turkmenistan 16,444.54 

84 Botswana 16,368.19 

85 Suriname 16,292.03 

86 Montenegro 16,123.14 

87 Thailand 16,097.35 

88 Brazil 15,614.53 

89 Costa Rica 15,482.34 

90 Iraq 15,474.23 

91 Western Hemisphere 15,377.38 

92 Palau 15,182.36 

93 Dominican Republic 14,983.65 

94 Maldives 14,922.76 

95 Libya  14,649.63 

96 Algeria 14,503.88 

97 China 14,107.43 

98 Macedonia 14,009.14 

99 Colombia 13,846.51 

100 Serbia 13,671.43 

101 Middle East, North Africa, Afghanistan, 

and Pakistan 

13,329.74 

102 South Africa 13,165.16 

103 Grenada 13,128.49 

104 Peru 12,194.70 

105 Mongolia 12,146.64 

106 Jordan 12,122.85 

107 Egypt  11,849.63 

108 Saint Lucia 11,738.80 

109 Tunisia 11,428.18 

110 Namibia 11,408.18 

111 Albania 11,300.82 

112 Ecuador 11,263.59 

113 Indonesia 11,125.92 

114 ASEAN 5  11,034.52 

115 Saint Vincent and the Grenadines 10,956.37 

http://www.economywatch.com/economic-statistics/Barbados/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Turkmenistan/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Botswana/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Suriname/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Montenegro/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Thailand/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Brazil/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Costa-Rica/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Iraq/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Western-Hemisphere/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Palau/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Dominican-Republic/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Maldives/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Libya/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Algeria/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/China/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Macedonia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Colombia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Serbia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Middle-East,-North-Africa,-Afghanistan,-and-Pakistan/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Middle-East,-North-Africa,-Afghanistan,-and-Pakistan/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/South-Africa/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Grenada/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Peru/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Mongolia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Jordan/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Egypt/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Saint-Lucia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Tunisia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Namibia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Albania/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Ecuador/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Indonesia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/ASEAN-5/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Saint-Vincent-and-the-Grenadines/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
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116 Dominica 10,788.14 

117 Emerging and Developing Economies 10,600.05 

118 Sri Lanka 10,566.19 

119 Bosnia and Herzegovina 10,491.80 

120 Developing Asia 9,892.43 

121 Georgia 9,629.96 

122 Fiji 9,043.64 

123 Jamaica 8,758.51 

124 Paraguay 8,707.79 

125 Armenia  8,467.95 

126 Swaziland 8,453.44 

127 Belize 8,373.33 

128 El Salvador 8,302.54 

129 Bhutan 8,200.67 

130 Morocco 8,164.42 

131 Ukraine 7970.752 

132 Guatemala 7,737.61 

133 Guam 7,508.70 

134 Angola  7,343.80 

135 Philippines 7,254.20 

136 Congo, Republic of 6,721.68 

137 Cape Verde 6,522.09 

138 Bolivia 6,465.26 

139 India 6,161.62 

140 Nigeria 6,108.41 

141 Uzbekistan 6,068.45 

142 Vietnam 6,024.35 

143 Timor Leste (East Timor) 5,628.48 

144 Myanmar  5,468.76 

145 Laos 5,309.41 

146 Samoa 5,174.14 

147 Tonga  5,044.86 

148 Moldova 5,006.24 

149 Pakistan 5,000.01 

http://www.economywatch.com/economic-statistics/Dominica/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Emerging-and-Developing-Economies/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Sri-Lanka/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Bosnia-and-Herzegovina/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Developing-Asia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Georgia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Fiji/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Jamaica/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Paraguay/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Armenia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Swaziland/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Belize/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/El-Salvador/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Bhutan/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Morocco/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Ukraine/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Guatemala/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Guam/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Angola/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Philippines/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Congo,-Republic-of/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Cape-Verde/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Bolivia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/India/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Nigeria/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Uzbekistan/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Vietnam/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Timor-Leste-(East-Timor)/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Myanmar/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Laos/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Samoa/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Tonga/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Moldova/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Pakistan/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
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150 Nicaragua 4,997.18 

151 Honduras 4,868.55 

152 Mauritania 4,395.33 

153 Sudan 4,343.84 

154 Ghana 4,266.16 

155 Zambia 3,868.07 

156 Sub Saharan African 3,816.69 

157 Bangladesh 3,606.65 

158 Cambodia 3,487.46 

159 Tuvalu 3,393.05 

160 Kyrgyzstan 3,362.61 

161 Ivory Coast 3,315.81 

162 Sao Tome and Principe 3,243.82 

163 Marshall Islands 3,211.39 

164 Kenya  3,207.66 

165 Djibouti 3,203.78 

166 Cameroon 3,143.74 

167 Lesotho 2,986.54 

168 Micronesia 2,954.92 

169 Tanzania 2,904.04 

170 Tajikistan 2,749.40 

171 Yemen 2,670.61 

172 Papua New Guinea 2,651.81 

173 Chad 2,634.27 

174 Vanuatu 2,549.61 

175 Nepal 2,465.23 

176 Senegal 2,451.30 

177 Mali 2,198.99 

178 Benin 2,113.16 

179 Zimbabwe 2,096.15 

180 Uganda 2,002.62 

181 South Sudan 1,991.98 

182 Solomon Islands 1,950.15 

183 Afghanistan 1,947.00 

http://www.economywatch.com/economic-statistics/Nicaragua/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Honduras/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Mauritania/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Sudan/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Ghana/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Zambia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Sub-Saharan-African/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Bangladesh/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Cambodia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Tuvalu/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Kyrgyzstan/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Ivory-Coast/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Sao-Tome-and-Principe/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Marshall-Islands/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Kenya/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Djibouti/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Cameroon/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Lesotho/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Micronesia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Tanzania/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Tajikistan/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Yemen/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Papua-New-Guinea/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Chad/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Vanuatu/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Nepal/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Senegal/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Mali/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Benin/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Zimbabwe/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Uganda/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/South-Sudan/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Solomon-Islands/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Afghanistan/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
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184 Rwanda 1,807.01 

185 Ethiopia 1,800.73 

186 Kiribati 1,786.65 

187 Haiti 1,750.10 

188 Burkina Faso 1,723.56 

189 Gambia 1,646.44 

190 Sierra Leone 1,577.19 

191 Comoros 1,518.67 

192 Guinea Bissau 1,507.65 

193 Togo  1,483.41 

194 Madagascar 1,462.19 

195 Eritrea 1,297.24 

196 Guinea 1,213.63 

197 Mozambique 1,186.19 

198 Malawi 1,124.16 

199 Niger 1,079.71 

200 Liberia 872.754 

201 Burundi 818.45 

202 Congo 769.752 

203 Central African Republic 629.676 

 

Πίνακας 3.3. Παγκόσμια Κατάταξη με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε PPP)                              
για το έτος 2016                                                                                                                            

(Πηγή: IMF World Economic Outlook, October 2016)  
 

Όσον αφορά τώρα την ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ της Τουρκίας, τόσο από τα 

στοιχεία που συγκεντρώνει το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα, όσο και από εκείνα που 

τηρεί ο ΟΟΣΑ (με διαφορές που θεωρούνται αμελητέες), προκύπτει το γράφημα της 

επόμενης εικόνας. Πιο συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι, η Τουρκία θα έχει μια μικρή μείωση 

στο ρυθμό ανάπτυξής της, όπου από 4% που ήταν το 2015 θα κλείσει στο 3.3% το 2016. 

Κατ’ επέκταση και η ποσοστιαία μεταβολή του κατά κεφαλήν ΑΕΠ αναμένεται να έχει 

ανάλογη πτώση, αν και στο γράφημα της εικόνας 3.20 δεν φαίνεται επακριβώς, διότι τα 

στοιχεία της πηγής του (Παγκόσμια Τράπεζα) υπάρχουν έως και το έτος 2015. Ωστόσο, η 

τάση της μεταβολής του σε συνδυασμό με το γράφημα της εικόνας 3.19 μας οδηγούν σε 

αυτό το συμπέρασμα.       

http://www.economywatch.com/economic-statistics/Rwanda/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Ethiopia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Kiribati/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Haiti/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Burkina-Faso/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Gambia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Sierra-Leone/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Comoros/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Guinea-Bissau/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Togo/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Madagascar/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Eritrea/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Guinea/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Mozambique/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Malawi/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Niger/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Liberia/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Burundi/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Congo/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
http://www.economywatch.com/economic-statistics/Central-African-Republic/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/
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Εικόνα 3.19. Γράφημα της ποσοστιαίας(%) μεταβολής του ΑΕΠ της Τουρκίας                           
από το 2006 έως το 2016 

(Πηγή: https://knoema.com) 

 

Εικόνα 3.20. Γράφημα της ποσοστιαίας(%) μεταβολής του κατά κεφαλήν ΑΕΠ                           
της Τουρκίας από το 2006 έως το 2015 

(Πηγή: https://knoema.com) 

https://knoema.com/
https://knoema.com/
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Καταλήγοντας και με βάση όσα αναφέρθηκαν για τους δείκτες ανάπτυξης 

της Τουρκίας είναι αναμφισβήτητο ότι από το 2006 μέχρι το 2016 (με μια εξαίρεση 

το έτος 2009) η συγκεκριμένη χώρα έχει κατά Μ.Ο ανάπτυξη κοντά στο 4% 

(3,81%). Το ποσοστό αυτό θεωρείται σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς την 

παγκόσμια οικονομική κρίση από το 2007 και μετά, η οποία την επηρέασε για μια 

διετία, αφού στην συνέχεια (2009 – 2012) ο ρυθμός ανάπτυξης αυξήθηκε 

σημαντικά, για να σταθεροποιηθεί την τελευταία τετραετία.  

Ωστόσο, για να διαμορφώσουμε μια πιο σαφή εικόνα για το πώς επηρεάζει 

την ανάπτυξη της Τουρκίας η οικονομικής της ελευθερία αξίζει να εξετάσουμε τους 

δύο πίνακες που φαίνονται στην επόμενη εικόνα.   

 

Οικονομική Ελευθερία     ΑΕΠ 

                   

Εικόνα 3.21. Οικονομική Ελευθερία και ΑΕΠ  της Τουρκίας από το 2006 έως το 2016 
(Πηγή: https://knoema.com) 

 

Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι, από το 2006 έως και το 2011 όπου ο 

δείκτης της οικονομικής ελευθερίας της Τουρκίας αυξάνεται συνεχώς (από τις 

57,00 στις 64,20 μονάδες) και το ΑΕΠ της γνωρίζει σημαντική αύξηση με κάποια 

πτώση το έτος 2009, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που 

βρισκόταν σε εξέλιξη από το 2007. Από την άλλη πλευρά για το χρονικό διάστημα 

https://knoema.com/


- 102 - 

 

από το 2012 μέχρι το 2016 δεν μπορεί να βγει ένα ασφαλές συμπέρασμα, διότι οι 

όποιες αυξομειώσεις του δείκτη οικονομικής ελευθερίας της Τουρκίας δεν 

συμβαδίζουν με τις αυξομειώσεις του ΑΕΠ της. Παρόλα αυτά, για να βγει κάποιο 

συμπέρασμα αν υπολογίσουμε κατά Μ.Ο (μέσο όρο) τόσο την οικονομική 

ελευθερία όσο και το ΑΕΠ για τα χρονικά διαστήματα από 2006 έως το 2011 και 

από 2012 έως το 2016 καταλήγουμε στα εξής: 

 2006-2011: ο Μ.Ο της οικονομικής ελευθερίας είναι 60,5 και του ΑΕΠ 

671 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. 

 2012-2016: ο Μ.Ο της οικονομικής ελευθερίας είναι 63,1 και του ΑΕΠ 

773 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. 

Κατά συνέπεια, γίνεται αντιληπτό ότι η αύξηση της οικονομικής ελευθερίας (κατά 

Μ.Ο από 60,5 σε 63,1) κατά το χρονικό διάστημα από το 2006 έως και το 2016  

έχει ως αποτέλεσμα και την αύξηση του ΑΕΠ (κατά Μ.Ο από 671 σε 773 

δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ). 

Στο τρίτο αυτό μέρος της εργασίας αναφερθήκαμε αρχικά στον υπολογισμό 

της οικονομικής ελευθερίας της Τουρκίας με βάση τις Ετήσιες Εκθέσεις δύο 

ιδρυμάτων, του Heritage Foundation και του Fraser Institute, τα οποία αποτελούν 

δύο διεθνώς αποδεκτές δεξαμενές σκέψεις, όπου τα αποτελέσματα των μελετών 

τους θεωρούνται αξιόπιστα. Στη συνέχεια μέσα από τα στοιχεία που τηρούνται στο 

ΔΝΤ (κατά κύριο λόγο), στην Παγκόσμια Τράπεζα και στον ΟΟΣΑ παρουσιάστηκε 

με αριθμούς η υφιστάμενη ανάπτυξη της Τουρκίας. Τέλος, δείξαμε με αριθμούς 

(αντιπαραβάλλοντας τον δείκτη οικονομικής ελευθερίας με το ΑΕΠ) τον τρόπο που 

η αύξηση της οικονομικής ελευθερίας της Τουρκίας επηρεάζει την οικονομική της 

ανάπτυξη. Στο επόμενο Κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε με τη βοήθεια της συγκριτικής 

αξιολόγησης και αναλύοντας τα δεδομένα της οικονομικής ελευθερίας και της 

ανάπτυξης της Τουρκίας, αφενός να συνθέσουμε την εικόνα της Τουρκίας ως 

οικονομικό μέγεθος και αφετέρου να τη συγκρίνουμε με άλλες χώρες, την περιοχή 

όπου ανήκει αλλά και με τους παγκόσμιους δείκτες.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ                                                                      

(ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ) 

 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Πριν προχωρήσουμε στη συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων που 

σχετίζονται με την οικονομική ελευθερία και την ανάπτυξη στην Τουρκία θα πρέπει 

να προβούμε στον ορισμό της ως έννοια. Έτσι, λοιπόν, συγκριτική αξιολόγηση / 

προτυποποίηση (benchmarking)85 είναι μια μεθοδολογία μέτρησης της ποιότητας 

λήψης των αποφάσεων μονάδων, όπως οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί και οι 

χώρες, σε σχέση με τα προγράμματα, τις στρατηγικές, τις πολιτικές, τα προϊόντα 

και τις μετρήσεις απόδοσης και η σύγκρισή τους με το πρότυπο μετρήσεων ή με 

παρόμοιες μετρήσεις από τις καλύτερες στην κατηγορία τους. Αυτό γίνεται, για 

παράδειγμα, ως ακολούθως:  

 Περίπτωση επιχειρήσεων/εταιρειών: Συγκρίνοντας τις επιχειρηματικές 

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

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

 Περίπτωση οικονομιών/χωρών: Συγκρίνοντας τις πολιτικές, τις 

μεταρρυθμίσεις και τις μετρήσεις απόδοσης κάποιου που ανήκει σε ένα γκρουπ 

που συμμετέχουν και άλλες οικονομίες, με σκοπό να καταδειχθούν οι οικονομίες 

βέλτιστης 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 

αναζητήσουν  μαθήματα και ορθές πρακτικές. Επίσης, τα δεδομένα παρέχουν τη 

βάση για την ανάλυση, πώς διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις και διαφορετικές 

                                                 

85 Χάρρυ Παπαπανάγος, Σημειώσεις Διεθνών Οικονομικών ΔΠΜΣ ΑΔΙΣΠΟ – ΠΑΜΑΚ, 2015-2016 
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πολιτικές μεταρρυθμίσεις, συμβάλουν στα επιθυμητά αποτελέσματα, όπως είναι η 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, η αύξηση της απασχόλησης 

και των εισοδημάτων κ.λπ. 

 

4.2 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο προηγούμενο Κεφάλαιο τα δεδομένα 

που σχετίζονται με την οικονομική ελευθερία της Τουρκίας προκύπτουν κατά βάση 

από τις μελέτες δύο μεγάλων ιδρυμάτων, του Heritage Foundation και  του Fraser 

Institute, οι οποίες αποτελούν το κύριο εργαλείο για τη συγκριτική αξιολόγηση της 

Τουρκίας. Δεδομένου ότι η εν λόγω χώρα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, που ανήκει 

στο συγκρότημα των βαλκανικών χωρών (BAL-12) και σε εκείνο της Μαύρης 

Θάλασσας (BS-10), θα πρέπει να δούμε την κατάταξή της σε κάθε μία από αυτές 

τις περιοχές, αλλά και σε σχέση με δύο πολύ σημαντικές οικονομίες όπως είναι 

αυτές των ΗΠΑ και της Κίνας. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

World av.
59,9 60,1 60,2 59,5 59,4 59,7 59,5 59,6 60,3 60,4 60,7

Europe av. 66,2 66,3 66,8 66,3 66,8 66,8 66,1 66,6 67,1 67,0 66,9

USA
81,2 81,2 81,0 80,7 78,0 77,8 76,3 76,0 75,5 76,2 75,4

CHINA
53,6 52,0 53,1 53,2 51,0 52,0 51,2 51,9 52,5 52,7 52,0

BS-10 av.
59,3 59,5 59,9 60,2 60,2 60,6 59,5 60,3 61,3 62,2 60,1

BAL-12 av.
58,8 58,8 59,6 59,7 61,6 62,0 61,4 61,6 62,4 62,2 61,9

Turkey
57,0 57,4 59,9 61,6 63,8 64,2 62,5 62,9 64,9 63,2 62,1

Index of Economic Freedom (IEF) BS-10, BAL-12, 

2006-2016

Source: www.heritage.org 
IEF scores range from 0% to 100% where 100% = absolute economic freedom and 0% = absolute repressed economy.

0 - 49,9 repressed economy, 

50 - 59,9 mostly unfree economy, 

60 - 69,9 moderately free economy, 

70 - 79,9 mostly free economy,

80 - 100 free economy.

 

Πίνακας 4.1. Δείκτες Οικονομικής Ελευθερίας                                                           
(Παγκόσμιος, Ευρώπης, ΗΠΑ, Κίνας, ΒS-10 και BAL-12)                                       

από το 2006 έως το 2016                                                                                             
(Πηγή: Χάρρυ Παπαπανάγος, Σημειώσεις Διεθνών Οικονομικών                              

ΔΠΜΣ ΑΔΙΣΠΟ – ΠΑΜΑΚ, 2015-2016)   



- 105 - 

 

Ως εκ τούτου, ξεκινώντας την ανάλυσή μας από τα δεδομένα του ιδρύματος 

Heritage Foundation για το 2016, σε ότι αφορά το  Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας 

(κατά Μ.Ο), παρατηρούμε στον Πίνακα της εικόνας 4.1 τα εξής: 

 Σε παγκόσμιο επίπεδο εμφανίζει μια μικρή αύξηση σε σχέση με το 

2015, συνεχίζοντας την ανοδική του τάση, η οποία ξεκίνησε από το 2012.  

 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο την τελευταία διετία εμφανίζει μια σχετική 

σταθερότητα μη συνεχίζοντας την ανοδική τάση που παρατηρήθηκε από το 2012 

και μετά. 

 Στις ΗΠΑ ακολούθησε την πτωτική πορεία που έχει από το 2006 και 

μετά. 

 Στην Κίνα μειώθηκε σε σχέση με το 2015, ωστόσο από το 2006 μέχρι 

σήμερα είναι σχετικά σταθερός κοντά στις 52 μονάδες. 

 Στο συγκρότημα των χωρών της Μαύρης Θάλασσας (BS-10) 86 είναι 

μειωμένος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παρά την ανοδική τάση που από το 

2006 έως το 2015 (μια μια εξαίρεση το 2012).  

 Στο συγκρότημα των χωρών των Βαλκανίων (BAL-12) 87 είναι ελάχιστα 

μειωμένος σε σχέση με το 2015 ακολουθώντας τις αυξομειώσεις από το 2012 και 

μετά, σε αντίθεση με τη συνεχή ανοδική τάση από το 2006 έως το 2011. 

 Η οικονομική ελευθερία της Τουρκίας (ο δείκτης αναλύθηκε στο 

προηγούμενο Κεφάλαιο) σε σχέση με τις προαναφερθείσες οικονομικές οντότητες, 

από τη μία πλευρά βρίσκεται πάνω από τον παγκόσμιο Μ.Ο, τον Μ.Ο των χωρών 

BAL-12 και BS-10 και τον δείκτη της Κίνας και από την άλλη πλευρά χαμηλότερα 

από τον ευρωπαϊκό Μ.Ο και τον δείκτη των ΗΠΑ. Επίσης, η θέση της στην 

περιοχή όπου ανήκει είναι η 6η μεταξύ των χωρών BAL-12 (στην ίδια θέση με τη 

Σερβία), η 5η μεταξύ των χωρών BS-10, η 33η μεταξύ των χωρών της Ευρώπης 88 

και η 79η παγκοσμίως (έχει αναφερθεί στο προηγούμενο Κεφάλαιο).  

                                                 

86 Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Greece, Moldova, Romania, Russia, Turkey, Ukraine 
87Albania, Kosovo, Bulgaria, Croatia, Greece, Bosnia Herzegovina, FYROM, Moldova, Romania, 

Serbia, Slovenia, Turkey  
88 The Heritage Foundation, 2016 INDEX OF Economic Freedom, σελ 64 
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IEF Freedom Pillar scores, BS-10, 2016

Overall 

score

Business

Fdm.

Trade

Fdm.

Fiscal

Fdm.

Gov. 

Spend.

Monetary

Fdm.

Invest.

Fdm.

Financial

Fdm.

Property 

rights

Fdm. from 

corruption

Labor

Fdm.

Armenia 67,0 77,5 85,6 83,8 80,7 72,8 80,0 70,0 20,0 37,0 62,2

Azerbajan 60,2 70,3 75,8 88,0 56,7 77,0 60,0 50,0 20,0 29,0 75,2

Bulgaria 65,9 66,9 88,0 91,1 60,4 82,6 65,0 60,0 30,0 43,0 71,6

Georgia 72,6 86,5 88,6 87,6 75,3 80,5 80,0 60,0 40,0 52,0 75,7

Greece 53,2 73,8 83,0 64,4 0,0 77,7 60,0 40,0 40,0 43,0 50,2

Moldova 57,4 64,6 73,6 85,4 55,6 76,0 55,0 50,0 40,0 35,0 39,3

Romania 65,6 66,1 88,0 87,5 65,6 81,1 75,0 50,0 35,0 43,0 65,1

Russia 50,6 72,2 72,4 82,2 56,2 62,9 25,0 30,0 20,0 27,0 57,6

Turkey 62,1 65,4 84,4 75,2 55,6 71,5 75,0 60,0 40,0 45,0 48,6

Ukraine 46,8 56,8 85,8 78,6 30,6 66,9 20,0 30,0 25,0 26,0 47,9

BS-10 av. 60,1 70,0 82,5 82,4 53,7 74,9 59,5 50,0 31,0 38,0 59,3

USA 75,4 84,7 87,0 65,6 54,7 77,0 70,0 70,0 80,0 74,0 91,4

China 52,0 54,2 72,8 69,7 74,3 70,6 30,0 30,0 20,0 36,0 62,0

 

IEF Freedom Pillar scores, BAL-12, 2016

Overall 

score

Business

Fdm.

Trade

Fdm.

Fiscal

Fdm.

Gov. 

Spend.

Monetary

Fdm.

Invest.

Fdm.

Financial

Fdm.

Property 

rights

Fdm. from 

corruption

Labor

Fdm.

Albania 65,9 67,6 87,6 87,8 75,0 81,7 70,0 70,0 35,0 33,0 51,5

Boz.-Her. 58,6 54,6 87,0 83,9 33,1 84,3 65,0 60,0 20,0 39,0 59,4

Bulgaria 65,9 66,9 88,0 91,1 60,4 82,6 65,0 60,0 30,0 43,0 71,6

Croatia 59,1 60,3 87,4 70,8 33,7 78,7 75,0 60,0 35,0 48,0 42,4

FYROM 67,5 76,4 86,4 92,1 69,6 83,5 60,0 60,0 35,0 45,0 66,7

Greece 53,2 73,8 83,0 64,4 0,0 77,7 60,0 40,0 40,0 43,0 50,2

Moldova 57,4 64,6 73,6 85,4 55,6 76,0 55,0 50,0 40,0 35,0 39,3

Monten. 64,9 76,6 84,8 91,6 39,8 82,6 70,0 50,0 40,0 42,0 72,0

Romania 65,6 66,1 88,0 87,5 65,6 81,1 75,0 50,0 35,0 43,0 65,1

Serbia 62,1 60,2 77,8 84,3 44,1 77,5 70,0 50,0 50,0 41,0 66,2

Slovenia 60,6 82,0 88,0 58,6 0,0 84,3 70,0 50,0 60,0 58,0 55,4

Turkey 62,1 65,4 84,4 75,2 55,6 71,5 75,0 60,0 40,0 45,0 48,6

BAL-12 av. 61,9 67,9 84,7 81,1 44,4 80,1 67,5 55,0 38,3 42,9 57,4

USA 75,4 84,7 87,0 65,6 54,7 77,0 70,0 70,0 80,0 74,0 91,4

China 52,0 54,2 72,8 69,7 74,3 70,6 30,0 30,0 20,0 36,0 62,0

 

Πίνακας 4.2. Βαθμολογίες Πυλώνων Οικονομικής Ελευθερίας                                                           
(ΒS-10, BAL-12, ΗΠΑ και Κίνας) από το 2006 έως το 2016                                                                                                   

(Πηγή: Χάρρυ Παπαπανάγος, Σημειώσεις Διεθνών Οικονομικών                                              
ΔΠΜΣ ΑΔΙΣΠΟ – ΠΑΜΑΚ, 2015-2016)   
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Επιπρόσθετα, από τους πίνακες της προηγούμενης εικόνας και σε ότι 

αφορά τους επιμέρους πυλώνες ισχύουν για την Τουρκία τα ακόλουθα: 

 Σε σχέση με τις χώρες της BS-10 έχει καλύτερες βαθμολογίες σε όλους 

τους πυλώνες της οικονομικής ελευθερίας εκτός των πυλώνων Business Freedom, 

Fiscal Freedom, Monetary Freedom και Labor Freedom. 

 Σε σχέση με τις χώρες της BAL-12 έχει καλύτερες βαθμολογίες σε 

όλους τους πυλώνες της οικονομικής ελευθερίας εκτός των πυλώνων Business 

Freedom, Trade Freedom, Fiscal Freedom, Monetary Freedom και Labor 

Freedom. 

 Σε σχέση με τις ΗΠΑ έχει χειρότερες βαθμολογίες σε όλους τους 

πυλώνες της οικονομικής ελευθερίας εκτός των πυλώνων Fiscal Freedom, 

Government Spending και Investment Freedom, ενώ σε σχέση με την Κίνα έχει 

καλύτερες βαθμολογίες σε όλους τους πυλώνες της οικονομικής ελευθερίας εκτός 

των πυλώνων Government Spending και Labor Freedom. 

Όσον αφορά την ανάλυση των δεδομένων του ιδρύματος Fraser για το 

2016, σε ότι αφορά το  Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας της Τουρκίας ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

World Average 

Economic Freedom Over Time

Source: The Fraser Institute

 

Εικόνα 4.1. Γράφημα με τον Παγκόσμιο Μ.Ο Οικονομικής Ελευθερίας                                
από το 2006 έως το 2013    

              (Πηγή:http://www.freetheworld.com/powerpoint.html,                                     
economic-freedom-of-the-world-2016-presentation) 

http://www.freetheworld.com/powerpoint.html
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ΧΩΡΑ / 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ 

ΤΟΥΡΚΙΑ 6,86 90 3Ο  

ΗΠΑ 7,75 16 1Ο  

ΚΙΝΑ 6,45 113 3Ο 

ΕΥΡΩΠΗ 
(M.O) 

7,35 - - 

BS-10 
(M.O) 

7,05 - - 

BAL-12 
(M.O) 

7,06 - - 

WORLD 
(M.O) 

6,81 - - 

 

Πίνακας 4.3. Συνοπτική εικόνα Οικονομικής Ελευθερίας της Τουρκίας σε σχέση με ΗΠΑ, 
Κίνα, Ευρώπη, BS-10, BAL-12 και παγκοσμίως για το έτος 2014                                                                           

(Πηγή: Economic Freedom of the World, 2016 ANNUAL REPORT, Exhibit 1.2a και 1.2b) 

 

Από το γράφημα της Εικόνας 4.1 και τον Πίνακα 4.3 προκύπτει ότι, η 

βαθμολογία του Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας της Τουρκίας, ταυτίζεται με τον 

παγκόσμιο Μ.Ο για το έτος 2013 και είναι ελάχιστα πάνω από το Μ.Ο που 

προκύπτει από τα στοιχεία για το έτος 2014.89 Ειδικότερα, παρατηρούμε ότι, αν και 

η Τουρκία βρίσκεται κοντά στον παγκόσμιο Μ.Ο οικονομικής ελευθερίας απέχει 

αρκετά από τον ευρωπαϊκό Μ.Ο και από βαθμολογίες σημαντικών οικονομιών, 

όπως είναι αυτή των ΗΠΑ, αλλά και από τον Μ.Ο των περιοχών στις οποίες ανήκει 

και κινείται οικονομικά (BS-10 και BAL-12). Ωστόσο, το επίπεδο της οικονομικής 

της ελευθερίας είναι σαφώς καλύτερο από εκείνο μιας αρκετά σημαίνουσας 

οικονομίας, όπως είναι αυτή της Κίνας.       

 

                                                 

89Economic Freedom of the World, 2016 ANNUAL REPORT, Exhibit 1.2 και Exhibit 1.2b 
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ΧΩΡΑ Τομέας 1 
 

(Μέγεθος της 
Κυβέρνησης) 

Τομέας 2 
 

(Νομική 
Δομή και 
Ασφάλεια 

Δικαιωμάτων 
Ιδιοκτησίας) 

Τομέας 3 
 

(Πρόσβαση 
σε Ισχυρό 
Νόμισμα) 

Τομέας 4 
 

(Ελευθερία 
Δραστηριοποίησης 

στο Διεθνές 
Εμπόριο) 

Τομέας 5 
 

(Κανονισμός 
Πίστωσης, 

Εργασίας και 
Επιχειρήσεων) 

ΤΟΥΡΚΙΑ 6,6 (65) 5,0 (91) 9,0 (63) 7,2 (76) 6,5 (126) 

ΧΟΝΓΚ 
ΚΟΝΓΚ 

9,3 (1) 8,1 (10)  9,4 (43) 9,4 (2) 9,0 (1) 

ΗΠΑ 6,4 (78) 7,1 (27) 9,4 (40) 7,6 (60) 8,3 (8) 

ΚΙΝΑ  5,1 (134) 5,8 (65) 8,2 (92) 6,8 (95) 6,3 (131) 

Εντός της παρένθεσης η κατάταξη σε παγκόσμιο επίπεδο 

 

Πίνακας 4.4. Επιμέρους Βαθμολογίες Οικονομικής Ελευθερίας της Τουρκίας σε σχέση με 
Χονγκ Κόνγκ, ΗΠΑ, Κίνα για το έτος 2014                                                                           

(Πηγή: Economic Freedom of the World, 2016 ANNUAL REPORT, Exhibit 1.3) 

 

Επιπρόσθετα, προχωρώντας σε μια περισσότερη λεπτομερή ανάλυση της 

οικονομικής ελευθερίας στην Τουρκία, με βάση τα δεδομένα του ινστιτούτου 

Fraser, μπορούμε να δούμε από την επιμέρους βαθμολόγηση των τομέων που 

εξετάζει το ινστιτούτο, όπως αυτή φαίνεται στον προηγούμενο πίνακα, τα 

αποτελέσματα που έχει σε σχέση με τις ΗΠΑ, την Κίνα αλλά και τη χώρα με τη 

βέλτιστη βαθμολογία το Χονγκ Κόνγκ. Ως εκ τούτου, προκύπτουν τα εξής: 

 Στον Τομέα 1 έχει καλύτερη βαθμολογία από τις ΗΠΑ και την Κίνα και 

χειρότερη από το Χονγκ Κόνγκ. 

 Στον Τομέα 2 έχει όχι καλή βαθμολογία και μάλιστα χειρότερη και από 

τις τρεις χώρες. 

 Στον Τομέα 3 έχει καλή βαθμολογία, ωστόσο είναι λίγο χειρότερη από 

των ΗΠΑ και του Χονγκ Κόνγκ και σαφώς πολύ καλύτερη από αυτήν της Κίνας. 

 Στον τομέα 4 έχει σχετικά καλή βαθμολογία, αλλά χειρότερη από των 

ΗΠΑ και του Χονγκ Κόνγκ, αλλά λίγο καλύτερη από της Κίνας. 
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 Στον Τομέα 5 έχει κακή βαθμολογία, γεγονός που υποδηλώνει και η 

κατάταξή της παγκοσμίως, ωστόσο είναι λίγο καλύτερη της Κίνας, αλλά πολύ 

χειρότερη από των ΗΠΑ και του Χονγκ Κόνγκ. 

 

4.2.2 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να τοποθετήσουμε την Τουρκία, με βάση 

τον δείκτη ανάπτυξής της που είναι το ΑΕΠ, μεταξύ σημαντικών οικονομιών είτε 

χωρών είτε περιοχών, με απώτερο σκοπό να καταδείξουμε την όποια σημασία της 

τουρκικής οικονομίας. Έτσι, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που παρατέθηκαν στο 

προηγούμενο Κεφάλαιο (Εικόνα 3.17, Πίνακας 3.2 και Πίνακας 3.3), σύμφωνα με 

τα οποία η Τουρκία είναι στη 18η θέση παγκοσμίως με βάση την ονομαστική τιμή 

του ΑΕΠ της και στην 69η θέση αντίστοιχα με βάση είτε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είτε 

το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης επί συνόλου 191 χωρών, 

παρατίθενται τα ακόλουθα γραφήματα:  

 

 

 

Εικόνα 4.2. Συγκριτικά Στοιχεία ΑΕΠ, κατά κεφαλήν και κατά κεφαλήν PPP της Τουρκίας 
με ΗΠΑ, Κίνα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Παγκοσμίως για το έτος 2016                                                                                                   

(Πηγή: https://knoema.com) 

https://knoema.com/


- 111 - 

 

 

 

 

Εικόνα 4.3. Συγκριτικά Στοιχεία ΑΕΠ, κατά κεφαλήν και κατά κεφαλήν PPP της Τουρκίας 
με το συγκρότημα χωρών Μαύρης Θάλασσας (BS-10) για το έτος 2016                                                                                                  

(Πηγή: https://knoema.com) 

https://knoema.com/
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Εικόνα 4.4. Συγκριτικά Στοιχεία ΑΕΠ, κατά κεφαλήν και κατά κεφαλήν PPP της Τουρκίας 
με το συγκρότημα των βαλκανικών χωρών (BAL-12) για το έτος 2016                                                                                                  

(Πηγή: https://knoema.com) 

https://knoema.com/
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Εικόνα 4.5. Συγκριτικά Στοιχεία ποσοστιαίας μεταβολής του ΑΕΠ (ρυθμός ανάπτυξης) της 
Τουρκίας  με την Κίνα, τις ΗΠΑ, την Ε.Ε, παγκοσμίως και                                                   

με συγκροτήματα χωρών (BS-10, BAL-12) για το έτος 2016                                                                                                  

(Πηγή: https://knoema.com) 

https://knoema.com/


- 114 - 

 

Ως εκ τούτου, από τα γραφήματα της εικόνας 4.2 γίνεται αντιληπτό πως 

παρά το γεγονός ότι η ονομαστική τιμή του ΑΕΠ της Τουρκίας βρίσκεται μέσα στις 

20 πρώτες θέσεις παγκοσμίως, το κατά κεφαλήν εισόδημά της εξακολουθεί να 

παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε σχέση με σημαντικές οικονομικές 

οντότητες (π.χ. ΗΠΑ και ΕΕ). 

Όσον αφορά τη θέση της Τουρκίας στο συγκρότημα των χωρών της 

Μαύρης Θάλασσας (BS-10) από τα γραφήματα της εικόνας 4.3 φαίνεται ότι, η 

Τουρκία είναι στη 2η θέση (πρώτη είναι η Ρωσία) μεταξύ των 10 χωρών με βάση 

την ονομαστική τιμή του ΑΕΠ τους σε δολάρια ΗΠΑ. Εν τούτοις βρίσκεται στην 3η 

θέση με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα σε δολάρια ΗΠΑ, το οποίο είναι περίπου 

το μισό σε σχέση με εκείνο της Ελλάδας που κατέχει την 1η θέση, και στην 4η θέση 

με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα υπολογισμένο σε ισοτιμία αγοραστικής 

δύναμης (και εδώ η Ελλάδα είναι στην 1η θέση).  

 Επίσης, και μεταξύ των βαλκανικών χωρών η θέση της Τουρκίας είναι 

παρόμοια. Έτσι, όπως φαίνεται από τα γραφήματα της εικόνας 4.4, ενώ από τη 

μία πλευρά βρίσκεται στην κορυφή με βάση την ονομαστική τιμή του ΑΕΠ της σε 

δολάρια ΗΠΑ, από την άλλη πλευρά κατέχει την 5η θέση τόσο στο κατά κεφαλήν 

εισόδημα σε δολάρια ΗΠΑ, όσο και στο κατά κεφαλήν εισόδημα υπολογισμένο σε 

ισοτιμία αγοραστικής δύναμης. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι, παρά 

την καλή θέση που κατέχει μεταξύ των βαλκανικών χωρών, η απόσταση από τις 

κορυφαίες θέσεις σε πραγματικές τιμές είναι μεγάλη.    

 Ωστόσο, το αισιόδοξο μήνυμα της τουρκικής οικονομίας αποτυπώνεται στα 

γραφήματα της εικόνας 4.5 τα οποία αφορούν το ρυθμό ανάπτυξης της Τουρκίας. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ρυθμός ανάπτυξής βρίσκεται πάνω από τον παγκόσμιο Μ.Ο 

και ψηλότερα από σημαντικές οικονομίες (ΗΠΑ και ΕΕ). Αυτό το γεγονός 

αντικατοπτρίζεται και από τη θέση της τόσο μεταξύ των χωρών της περιοχής BS-

10, όπου κατέχει την 3η θέση και των χωρών της περιοχής BAL-12, όπου κατέχει 

την 4η θέση, τη στιγμή που υπάρχουν μεταξύ αυτών χώρες με σχεδόν μηδενική 

ανάπτυξη (Ελλάδα) ή και αρνητική (Ρωσία και Αζερμπαϊτζάν). 

 Ολοκληρώνοντας και αυτό το μέρος της μελέτης αναφερθήκαμε στην 

Τουρκία δίνοντας λεπτομερή στοιχεία που αφορούν την οικονομία της, 
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προσπαθώντας να αποτυπώσουμε το οικονομικό της μέγεθος τόσο σε 

περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην προσπάθειά μας αυτή 

καταφύγαμε στη συγκριτική αξιολόγηση της Τουρκίας με σημαίνουσες οικονομικά 

χώρες ή περιοχές χωρών στις οποίες αυτή δραστηριοποιείται, αλλά και σε σχέση 

με ολόκληρο τον κόσμο. Στο επόμενο Κεφάλαιο θα διατυπώσουμε τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση της Τουρκίας από το 

Heritage Foundation και το Fraser Institute και θα επιχειρήσουμε να προβούμε 

στις απαιτούμενες προτάσεις βελτίωσης, προκειμένου να επιτευχθεί η άνοδος της 

οικονομικής της ελευθερίας και κατ’ επέκταση η αντίστοιχη άνοδος στην ανάπτυξή 

της. Επίσης, θα αναφερθούμε στην περαιτέρω έρευνα που πρέπει να γίνει σε ένα 

γενικό πλαίσιο, προκειμένου να υπάρξει βελτιστοποίηση στον τρόπο αξιολόγησης 

της οικονομικής ελευθερίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ –                

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

 

5.1  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία που αναλύθηκαν στα προηγούμενα 

Κεφάλαια και λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι, η άνοδος της οικονομικής ελευθερίας 

μιας χώρας επιφέρει, φυσιολογικά, άνοδο και στην οικονομική ανάπτυξή της, στο 

Κεφάλαιο αυτό θα επιχειρήσουμε αφενός να διατυπώσουμε τα συμπεράσματα 

που προκύπτουν από το επίπεδο της οικονομικής ελευθερίας της Τουρκίας και 

αφετέρου να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο προτάσεων με επίκεντρο τη βελτίωση 

των συνιστωσών της οικονομικής της ελευθερίας της Τουρκίας με απώτερο σκοπό 

να οδηγηθεί στην επίτευξη της προσδοκώμενης οικονομικής ανάπτυξης.  

Όμως, πριν προχωρήσουμε στην ανάπτυξη των όποιων συμπερασμάτων 

και στις προτάσεις μας για την πολιτική που θα πρέπει να ακολουθήσει η Τουρκία, 

θα πρέπει να δώσουμε με βάση όσα προαναφέρθηκαν αλλά και μέσα από 

τοποθετήσεις από επίσημους φορείς την εικόνα της Τουρκίας ως οικονομική 

οντότητα.  

Ως εκ τούτου και σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση90 της Πρεσβείας της 

Ελλάδας στην Άγκυρα (Ιούλιος 2016), που αφορά την οικονομία της Τουρκίας για 

το 2015, μπορούμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα: 

 Ο πληθυσμός της Τουρκίας (πηγή TURKSTAT) υπολογίζεται (έτος 

2015) σε 78 εκατ. Και είναι αυξημένος κατά 900 χιλιάδες σε σχέση με το έτος 2014. 

 Η Τουρκία είναι από τις ισχυρότερες οικονομίες στη Μέση Ανατολή και 

μέλος της G20, έχει  χαρακτηριστεί ως αναδυόμενη οικονομία από το ΔΝΤ και 

εντός των διεθνών οικονομικών οργανισμών συγκαταλέγεται στις προσφάτως 

                                                 

90http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=48369 
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βιομηχανοποιημένες χώρες. 

 Το 2000, η Τουρκία είχε τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση στη σύγχρονη 

ιστορία της. Το γεγονός αυτό οδήγησε στη θέσπιση από μέρους της κυβέρνησης 

της Άγκυρας σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών, που οδήγησαν σε σημαντική 

άνοδο του ΑΕΠ, του οποίου ο ρυθμός ανάπτυξης από το 2002 έως το 2011 ήταν 

πάνω από 5% (σήμερα είναι 3-4%), με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική 

βελτίωση της οικονομίας και άρα οικονομική ανάπτυξη. 

 Τρωτά σημεία της τούρκικης οικονομίας παραμένουν η εξάρτηση από 

τις εισροές κεφαλαίων για την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους, το έλλειμμα 

στο εμπορικό της ισοζύγιο, τα χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης στο εσωτερικό της, 

τα χαμηλά συναλλαγματικά της αποθέματα, οι περιορισμένες επενδύσεις σε 

Έρευνα και Τεχνολογία (μόλις 0,73% του ΑΕΠ ), και αναμφισβήτητα η ρευστή 

πολιτική κατάσταση στη χώρα και στην ευρύτερη περιοχή, που διατηρούν ένα 

κλίμα ανασφάλειας και αυξάνουν τον πολιτικό κίνδυνο για δυνητικούς επενδυτές. 

Τώρα, σύμφωνα με την εκτίμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας91, η 

ανάπτυξη στην Τουρκία μπορεί να αυξήθηκε το 2015 (4%) σε σχέση με το 2014 

(3%), αλλά αναμένεται το 2016 να επιβραδυνθεί στο 3,5%, εξαιτίας μιας πιο 

αρνητικής συμβολής των καθαρών εξαγωγών σε σύγκριση με το προηγούμενο 

έτος. Το 2015, εξαιτίας της αύξησης των πραγματικών μισθών και της θετικής 

επίδρασης της πτώσης της τιμής του πετρελαίου στο εισόδημα, η ιδιωτική 

κατανάλωση αυξήθηκε. Επιπλέον, η κατανάλωση αυξήθηκε εξαιτίας του γεγονότος 

ότι, πολλά νοικοκυριά έχουν διατηρήσει τις καταθέσεις τους σε ξένο νόμισμα με 

αποτέλεσμα η υποτίμηση της λιρέτας να έχει θετική επίδραση στον πλούτο, ο 

οποίος υποστηρίζει την κατανάλωση. Ενώ και οι δημόσιες δαπάνες συνεχίστηκαν 

με ένα επεκτατικό πνεύμα και συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη το 2015. 

Επίσης, η Παγκόσμια Τράπεζα σημειώνει πως παρά το γεγονός ότι, η ισχυρότερη 

ανάπτυξη κατά το 2015 οδήγησε σε αύξηση των θέσεων απασχόλησης,  το 

ποσοστό ανεργίας ήταν ελάχιστα αλλαγμένο. Επιπρόσθετα, οι χαμηλότερες τιμές 

της ενέργειας (πτώση τιμής πετρελαίου) συνέβαλαν στη μείωση του ελλείμματος 

                                                 

91http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/04/28/growth-in-turkey-is-projected-to-slow-
to-35-percent-in-2016-says-the-world-bank 
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του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Ωστόσο, εκτιμάται ότι το έλλειμμα του 

προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να αυξηθεί σε 1,8% το 2016, 

από έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το 2015. Ενώ, και η εξωτερική ζήτηση 

αναμένεται να συνεχίσει να είναι αδύναμη εντός του 2016, εξαιτίας των 

γεωπολιτικών προβλημάτων στη Μέση ανατολή και στη Β. Αφρική (οι εξαγωγές 

της Τουρκίας προς την περιοχή ΜΕΝΑ92 θα συνεχίσουν να είναι αδύναμες). Οι 

ιδιωτικές επενδύσεις παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα τα τελευταία τέσσερα 

χρόνια, εξαιτίας διαρθρωτικών, κατά βάση, προβλημάτων, τα οποία σε συνδυασμό 

με μια ευρέως διαδεδομένη αντίληψη για επιδείνωση της θεσμικής ποιότητας και 

του επιχειρηματικού κλίματος στην Τουρκία έχουν ως αποτέλεσμα την επιδείνωση 

της εμπιστοσύνης των επενδυτών.93 Παρά τα υφιστάμενα προβλήματα εκτιμάται 

ότι το 2016 θα κλείσει με την ίδια δυναμική που είχε το 2015. Η ελάχιστη αύξηση 

των μισθών θα συνεχίσει να ενισχύει την ιδιωτική κατανάλωση και θα αποτελέσει 

τον κύριο μοχλό ανάπτυξης το 2016, ενώ και οι δημόσιες δαπάνες αναμένεται να 

συμβάλουν στην ανάπτυξη, αν και με επιβραδυνόμενο ρυθμό. Οι ιδιωτικές 

επενδύσεις αναμένεται να παραμείνουν σχετικά αδύναμες το 2016 εξαιτίας των 

διαρθρωτικών προβλημάτων. Η πρόσφατη αύξηση των τρομοκρατικών 

δραστηριοτήτων, καθώς και η αναταραχή στο νοτιοανατολικό τμήμα της Τουρκίας 

αποτελούν αρνητικά σημάδια στην πρόβλεψη για ανάπτυξη. Οι χαμηλές τιμές του 

πετρελαίου θα βοηθήσουν να μειωθεί το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών σε περίπου 4,1 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2016, ενώ ο πληθωρισμός 

προβλέπεται να κλείσει στο 8,5% μέχρι το τέλος του 2016. 

Ωστόσο, σύμφωνα με άλλη Έκθεση94 της Πρεσβείας της Ελλάδας 

στην Άγκυρα και στον απόηχο της απόπειρας πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 

2016, η γενικότερη εντύπωση που κυριαρχεί είναι ότι, η οικονομία της Τουρκίας, 

διατηρείται σε κατάσταση σχετικής σταθερότητας. Το κόστος του πραξικοπήματος, 

σύμφωνα με τον υπουργό Τελωνείων & Εμπορίου της Τουρκίας κ. Bülent Tüfenkci 

υπολογίζεται σε 300 δισ. τουρκ. λίρες, ήτοι 90 δισ. ευρώ. Εντούτοις, δεν φαίνεται 

                                                 

92 Middle East and North Africa region 
93Όπως φαίνεται από τους δείκτες World Economic Forum Global Competitiveness Indicators - 

Institutions sub index, Open Budget Index, Fraser Institute - Light Regulation sub index, World 
Bank Doing Business - Ease of Doing Business sub index, and Heritage Foundation - Index of 
Economic Freedom 

94 http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=48356 
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να υπάρχουν, προς το παρόν, ενδείξεις μακροοικονομικής αποσταθεροποίησης, 

πτώσης της αξίας της τουρκικής λίρας ή μείωσης της οικονομικής εμπιστοσύνης, 

εκτός από πιθανή επιβράδυνση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας της 

χώρας. Ενδεικτικά αναφέρεται στον τουρκικό τύπο ότι, οι τουρκικές τράπεζες 

λειτούργησαν αμέσως την εβδομάδα που ακολούθησε την απόπειρα του 

πραξικοπήματος, ως προς τους μακροοικονομικούς δείκτες δεν έχουν 

αναθεωρηθεί τα στοιχεία (εξαγωγές, επενδύσεις κ.λπ.), ενώ και η συναλλαγματική 

ισοτιμία της τουρκικής λίρας φέρεται να παραμένει σχετικά σταθερή. Παρόλα αυτά, 

η κυβέρνηση της Τουρκίας προσανατολίζεται στη λήψη μέτρων προς επίρρωση 

δομικών μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, με σκοπό αφενός να αντιμετωπίσει τις 

συνέπειες των γεγονότων και αφετέρου να ενεργήσει κατά το δυνατόν προληπτικά 

προς θωράκιση της σταθερότητας. 

Κατόπιν όσων αναφέρθηκαν, οι προτάσεις και τα συμπεράσματα που θα 

αναφερθούν στη συνέχεια θα κινηθούν σε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο θα αφορά 

τους πυλώνες με βάση τους οποίους μετράται η οικονομική ελευθερία της 

Τουρκίας από το Heritage Foundation και το άλλο επίπεδο θα αφορά τους 

αντίστοιχους πυλώνες του Fraser Institute. Επισημαίνεται ότι, δε θα γίνει αναφορά 

στο σύνολο των πυλώνων των δύο υπόψη ιδρυμάτων, αλλά οι προτάσεις θα 

αφορούν κάποιους από τους πυλώνες όπου κατά την κρίση του γράφοντος την 

παρούσα υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης.    

Κάνοντας την αρχή με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Heritage 

Foundation, υπενθυμίζοντας ότι με βάση τη συνολική βαθμολογία η Τουρκία 

θεωρείται μέτρια ελεύθερη οικονομικά χώρα με τη θέση της στην παγκόσμια 

κατάταξη να είναι η 79η μεταξύ 178 αξιολογημένων χωρών (αναφέρθηκε στο 

Κεφάλαιο Γ΄), θα αναφερθούμε στις τέσσερις (4) κατηγορίες στις οποίες το ίδρυμα 

ομαδοποιεί τους δέκα (10) πυλώνες οικονομικής ελευθερίας, ως ακολούθως: 

 Σε ότι αφορά την 1η κατηγορία (Κανόνας Δικαίου), η οποία εμπεριέχει 

δύο πυλώνες (Δικαιώματα Ιδιοκτησίας και Ελευθερία από τη Διαφθορά), θα 

μπορούσαμε με σιγουριά να πούμε ότι, πρόκειται για την κατηγορία με τη 

χειρότερη αξιολόγηση από το ίδρυμα. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι 

ότι, πρώτον στην Τουρκία δεν υπάρχει βεβαιότητα νομικής προστασίας με 
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αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη πιθανότητα απαλλοτρίωσης της ιδιωτικής 

ιδιοκτησίας από την κυβέρνηση και δεύτερον ότι πρόκειται για μια χώρα με 

βαθιά ριζωμένη στον κοινωνικό βίο την πολιτική διαφθορά και τις εκφάνσεις 

της. Είναι ενδεικτικό ότι, οι βαθμολογίες των πυλώνων χρήζουν άμεσης 

βελτίωσης από τη στιγμή που την τελευταία δεκαετία βρίσκονται σταθερά 

κάτω από τη μέση της κλίμακας βαθμολόγησης. Ειδικότερα, η κυβέρνηση 

της Τουρκίας πρέπει να προβεί σε αλλαγές στην υφιστάμενη νομοθεσία ως 

ακολούθως:       

 Για την δυνατότητα των ατόμων να συσσωρεύουν ιδιωτική 

ιδιοκτησία. Η συγκεκριμένη νομοθεσία θα πρέπει αφενός να παρέχει 

διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ιδιοκτησίας 

και αφετέρου να καταδεικνύει με σαφήνεια και αυστηρότητα το βαθμό 

στον οποίο η κυβέρνηση προτίθεται να την επιβάλλει. Επίσης, αυτές οι 

αλλαγές θα πρέπει να διασφαλίζουν την ιδιωτική ιδιοκτησία από την 

ανεξέλεγκτη απαλλοτρίωση από την κυβέρνηση και παράλληλα να 

διαμορφώνουν το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο το 

δικαστικό σώμα θα είναι πραγματικά ανεξάρτητο, θα συμβάλλει στη 

εξάλειψη της διαφθοράς στους κόλπους της δικαιοσύνης και θα παρέχει 

προστασία στα άτομα και στις επιχειρήσεις για την εκτέλεση των 

συμβάσεων. 

 Για την καταπολέμηση της δωροδοκίας, του εκβιασμού, του 

νεποτισμού, της αναξιοκρατίας, του πατροναρίσματος, της υπεξαίρεσης 

και του χρηματισμού των δημοσίων υπαλλήλων, που με τον τρόπο αυτό 

κλέβουν ή κερδίζουν παράνομα από δημόσια κεφάλαια. Επίσης, αυτές 

οι αλλαγές θα πρέπει να παρέχουν διασφάλιση από το λαθρεμπόριο και 

τη μαύρη αγορά, αφενός παρέχοντας το πλαίσιο για την προστασία των 

εγχώριων προϊόντων και αφετέρου εξαλείφοντας τα εμπόδια για την 

εισαγωγή των ξένων προϊόντων.   

 Σε ότι αφορά τη 2η κατηγορία (Περιορισμένη Κυβέρνηση), η οποία 

εμπεριέχει δύο πυλώνες (Φορολογική Ελευθερία και Κρατικές Δαπάνες), η 

αξιολόγηση του ιδρύματος είναι καλή για τον πρώτο πυλώνα όχι όμως και 

για τον πυλώνα των Κρατικών Δαπανών, του οποίου η βαθμολογία, παρά 
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την καλή διετία 2009-2011, είχε στη συνέχεια μια καθοδική πορεία. Το 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, η πτωτική πορεία στη βαθμολόγηση 

του εν λόγω πυλώνα οφείλεται στην υπέρμετρη αύξηση των κρατικών 

δαπανών. Είναι ενδεικτικό ότι, όταν οι κυβερνητικές δαπάνες υπερβαίνουν 

το 30% του ΑΕΠ οδηγούν τον πυλώνα σε πολύ χειρότερες βαθμολογίες. 

Αφής στιγμής οι τούρκικες κυβερνητικές δαπάνες το 2016, όπως ειπώθηκε 

σε προηγούμενο Κεφάλαιο, ανέρχονται στο 38% του ΑΕΠ γίνεται κατανοητό 

το μέγεθος του προβλήματος, το οποίο εφόσον διατηρηθεί  και τα επόμενα 

χρόνια (η βαθμολογία του πυλώνα από το 2012 κινείται σε χαμηλά επίπεδα) 

θα οδηγήσει αναπόφευκτα, αφενός σε χρόνια ελλείμματα τον 

προϋπολογισμό της χώρας και αφετέρου σε συσσώρευση του δημόσιου 

χρέους, στοιχεία που αποτελούν εμπόδιο στο οικονομικό δυναμισμό. Ως εκ 

τούτου, επιβάλλεται η δημιουργία κατάλληλου  σχεδιασμού σε τομείς όπως 

η παροχή υποδομών, η παροχή χρηματοδότησης της έρευνας ή ακόμα και 

οι βελτιώσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένης της 

κυβερνητικής κατανάλωσης και των μεταφορών, με τέτοιο τρόπο ώστε να 

υπάρξει άμεση περικοπή των κυβερνητικών δαπανών και επακόλουθη 

πτώση τους σε επίπεδα κάτω του 30%. 

 Σε ότι αφορά την 3η κατηγορία (Ρυθμιστική Αποδοτικότητα), η οποία 

ενσωματώνει  τρεις πυλώνες (Επιχειρηματική Ελευθερία, Ελευθερία της 

Εργασίας  και Νομισματική Ελευθερία), η αξιολόγηση του ιδρύματος είναι 

σχετικά καλή για τους δύο από αυτούς, όχι όμως και για τον πυλώνα της 

Ελευθερίας της Εργασίας. Η βαθμολογία του συγκεκριμένου πυλώνα 

κινείται κάτω από το μέση της κλίμακας βαθμολόγησης. Το συμπέρασμα 

που προκύπτει είναι ότι, στην Τουρκία το εργασιακό περιβάλλον είναι 

προβληματικό με αποτέλεσμα να μην υφίσταται, για παράδειγμα, η 

δυνατότητα στους πολίτες της να εργαστούν όσο θέλουν και όπου θέλουν 

(βασικό συστατικό της οικονομικής ελευθερίας) και επίσης, οι εργοδότες να 

μην έχουν τη δυνατότητα ελεύθερα να προσλαμβάνουν και να απολύουν 

προσωπικό (μηχανισμός ζωτικής σημασίας, για την ενίσχυση της 

παραγωγικότητας και τη διατήρηση της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης). 

Όμως, ένα επιπλέον στοιχείο της τούρκικης οικονομίας που ενισχύει την 
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ύπαρξη του προβληματικού εργασιακού περιβάλλοντος είναι ο τομέας της 

ανεργίας. Σε ένα γενικό πλαίσιο, ο βαθμός της ελευθερίας της εργασίας είναι 

αντιστρόφως ανάλογος της ανεργίας. Κατά συνέπεια, γίνεται σαφές ότι όσο 

διατηρείται σχετικά υψηλό το ποσοστό ανεργίας στην Τουρκία, όπως 

φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα (εικόνα 5.1), τόσο χαμηλότερος θα 

είναι ο βαθμός της ελευθερίας της εργασίας. Επομένως, η αναγκαιότητα 

λήψης μέτρων για την καταπολέμηση της ανεργίας είναι αυτονόητη. Τέτοια 

μέτρα εμπίπτουν σε ένα κανονιστικό πλαίσιο που οφείλει να θεσπίσει η 

τούρκικη κυβέρνηση και το οποίο θα περιλαμβάνει διατάξεις όπως, η 

ρύθμιση της αναλογίας του κατώτατου (βασικού) μισθού με τη μέση 

προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο, η εξάλειψη των όποιων εμποδίων στη 

πρόσληψη επιπλέον εργαζομένων στις επιχειρήσεις, η καθιέρωση 

ευέλικτων ωραρίων, η διευκόλυνση των εργοδοτών στην απόλυση περιττών 

υπαλλήλων και η καθιέρωση υποχρεωτικής αποζημίωσης του εργαζομένου 

μετά την απόλυσή του.   

 

Εικόνα 5.1. Δείκτης Ανεργίας της Τουρκίας από το 2005 έως το 2016                                   
(Πηγή: https://knoema.com) 

 

https://knoema.com/
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 Σε ότι αφορά την 4η κατηγορία (Ανοικτές Αγορές), η οποία και αυτή 

ενσωματώνει τρεις πυλώνες (Εμπορική Ελευθερία, Επενδυτική Ελευθερία 

και Χρηματοπιστωτική Ελευθερία), η αξιολόγηση του ιδρύματος δίνει την 

καλύτερη βαθμολογία από τις άλλες τρεις κατηγορίες. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι, οι δύο πρώτοι πυλώνες της (με τη σειρά που αναφέρονται) έχουν 

βαθμολογίες που υποδηλώνουν οικονομική ελευθερία. Βέβαια, και ο τρίτος 

πυλώνας, αυτός της χρηματοπιστωτικής ελευθερίας, κινείται ανοδικά, 

ωστόσο αποτελεί τον τομέα που χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση. Το 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, στην Τουρκία υπάρχει κατάλληλο 

περιβάλλον για εμπορικές συναλλαγές, το οποίο είναι ανοικτό και σε 

επενδύσεις. Κατά συνέπεια αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι, να διευρυνθεί 

η ανεξαρτησία των τραπεζών από τον έλεγχο της κυβέρνησης και να 

εξαλειφτούν οι παρεμβάσεις της στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Με άλλα 

λόγια πρέπει να μειωθεί δραστικά, αφενός η έκταση των ρυθμίσεων που 

επιβάλει η κυβέρνηση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και αφετέρου ο 

κρατικός παρεμβατισμός στις τράπεζες και στις άλλες χρηματοπιστωτικές 

επιχειρήσεις μέσω της άμεσης και έμμεσης ιδιοκτησίας. Επίσης, πρέπει να 

μειωθεί και η επιρροή της κυβέρνησης σχετικά με την κατανομή των 

πιστώσεων. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει το τουρκικό κράτος με τη 

λήψη κατάλληλων μέτρων να συνδράμει στη χρηματοπιστωτική ανάπτυξη 

και στην ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων, ενώ θα πρέπει να επιχειρήσει 

περαιτέρω άνοιγμα στον ξένο ανταγωνισμό, επιτρέποντας στα ξένα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να λειτουργούν περισσότερο ελεύθερα και να 

τυγχάνουν απολύτως όμοιας αντιμετώπισης με τα εγχώρια. 

Συνεχίζοντας με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Fraser Institute 95 

για την Τουρκία θα αναφερθούμε σε κάποιους από τους σαράντα δύο (42) 

πυλώνες/διαστάσεις της οικονομικής ελευθερίας, που εμπεριέχονται στους πέντε 

(5) τομείς μελέτης του ιδρύματος. Συγκεκριμένα, θα επιλέξουμε κάποιους από 

αυτούς, που η βελτίωση της βαθμολογίας τους θα επιφέρει καλύτερη συνολική 

                                                 

95Economic Freedom of the World, 2016 ANNUAL REPORT, Country Data Tables, σελ.177 
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βαθμολόγηση και κατ’ επέκταση αναβάθμιση του επιπέδου της οικονομικής 

ελευθερίας της Τουρκίας, η οποία κατατάσσεται στο 3ο τεταρτημόριο 

οικονομικής ελευθερίας και στην 90η θέση μεταξύ 159 αξιολογημένων χωρών 

(αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο Γ΄).   

 Ωστόσο, πριν προχωρήσουμε θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι, από τις 

βαθμολογίες των τομέων, όπως αυτές αναφέρθηκαν σε προηγούμενο Κεφάλαιο, 

μόνο ο Τομέας 3 (Πρόσβαση σε Ισχυρό Νόμισμα) δεν επιδέχεται προτάσεων 

δεδομένου ότι την τελευταία δεκαετία η βαθμολόγησή του είχε συνεχή άνοδο με 

αποτέλεσμα στην παρούσα φάση να αγγίζει το επίπεδο χωρών που ανήκουν στο 

1ο τεταρτημόριο οικονομικής ελευθερίας. Όσον αφορά τους άλλους τέσσερις τομείς 

θα αναφερθούμε στα ακόλουθα: 

 Τομέας 1 (Μέγεθος Κυβέρνησης): Οι χώρες με χαμηλά επίπεδα 

κρατικών δαπανών, με μικρότερο τομέα δημόσιων επιχειρήσεων και με 

χαμηλούς οριακούς φορολογικούς συντελεστές παίρνουν τις υψηλότερες 

βαθμολογίες σε αυτόν τον τομέα. Ως εκ τούτου, η σχετικά χαμηλή 

βαθμολόγηση της Τουρκίας στους δύο από τους πέντε πυλώνες του τομέα, 

μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτό οφείλεται στο πρόβλημα των ιδιαίτερα 

υψηλών κρατικών δαπανών. Είναι γεγονός δε ότι, όταν οι κρατικές δαπάνες 

σε μια χώρα (όπως στην Τουρκία) είναι υψηλές και τα έσοδα από τους 

φόρους είναι λιγότερα, υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίας δημοσιονομικού 

ελλείμματος (fiscal deficit), το οποίο για να καλυφθεί χρειάζεται η χώρα να 

δανείζεται από την αγορά κεφαλαίου. Ωστόσο, ακόμα και αν αυτό το έλλειμα 

είναι μικρό, οι αυξημένες κρατικές δαπάνες θα μειώσουν το απόθεμα 

κεφαλαίου που θα έχει η οικονομία της στο μέλλον και συνεπώς θα μειωθεί 

το εισόδημα σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης και άρα θα υπάρξει 

αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, για να βελτιωθεί η 

βαθμολογία του τομέα στην Τουρκία, πρέπει να βελτιωθεί η βαθμολογία 

των δύο πυλώνων (δημόσια κατανάλωση, μεταβιβάσεις/επιδοτήσεις) που 

σχετίζονται με τις κρατικές δαπάνες. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να υπάρξει 

άμεσα μείωση (περικοπή) στις δημόσιες δαπάνες συμπεριλαμβανομένου 



- 126 - 

 

των ποσών που αφορούν τις μεταφορές χρημάτων 96 και τις επιδοτήσεις.    

 Τομέας 2 (Νομική Δομή και Ασφάλεια Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας): 

Πρόκειται για τον τομέα στον οποίο η Τουρκία έχει τη χειρότερη 

βαθμολογία, με οκτώ από τους εννέα πυλώνες (εξαιρείται μόνο ο πυλώνας 

των ρυθμιστικών δαπανών πώλησης πραγματικής ιδιοκτησίας) να απαιτούν 

βελτίωση της αξιολόγησής τους. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, 

κράτος δικαίου και Τουρκία είναι δύο έννοιες ασυμβίβαστες και ότι δεν 

εκτελούνται αποτελεσματικά οι προστατευτικές λειτουργίες της κυβέρνησης 

προς τους Τούρκους πολίτες, οι οποίοι διάκεινται απέναντί της με το 

αίσθημα της έλλειψης εμπιστοσύνης. Επιπλέον, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο 

συγκεκριμένος τομέας είναι απαραίτητος για την αποτελεσματική κατανομή 

των πόρων και ότι οι χώρες με μεγάλες ελλείψεις σε αυτόν τον τομέα είναι 

απίθανο να ευημερούν, ανεξάρτητα από τις πολιτικές που ακολουθούν 

στους άλλους τέσσερις τομείς, εκτιμάται πως, στην Τουρκία, πρέπει άμεσα 

να διευρυνθεί η δικαστική ανεξαρτησία, να δημιουργηθεί το κατάλληλο 

θεσμικό πλαίσιο για την ύπαρξη πραγματικά αμερόληπτων δικαστηρίων, να 

προστατευτούν ρελιστικά τα διακιώματα ιδιοκτησίας, να  γίνει η αστυνομία 

περισσότερο αξιόπιστη και ασφαλώς να εξαλειφθούν οι όποιες στρατιωτικές 

παρεμβάσεις στο κράτος (π.χ στρατιωτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 

του 2016).  

 Τομέας 4 (Ελευθερία Δραστηριοποίησης στο Διεθνές Εμπόριο): Η 

βαθμολόγησή του είναι σχετικά καλή, παρόλα αυτά, υπάρχουν δύο (έλεγχος 

κεφαλαίων, τυπική απόκλιση δασμολογικών συντελεστών) από τους 

συνολικά εννέα πυλώνες με ιδιαίτερα χαμηλή βαθμολογία, από τους 

οποίους ο ένας αφορά τα δασμολόγια και ο άλλος την μετακίνηση φυσικού 

και ανθρώπινου κεφαλαίου. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, στην 

Τουρκία υπάρχει μια σχετική ελευθερία στο να εμπορεύεται κανείς διεθνώς. 

Παρόλα αυτά, η ύπαρξη κάποιων δασμολογικών εμποδίων και η δυσκολία 

                                                 

96Μεταβιβαστικές πληρωµές: πληρωµές για τις οποίες το δηµόσιο δεν λαµβάνει σε αντάλλαγµα 
τρέχοντα αγαθά και υπηρεσίες (Π.χ: ασφαλιστικές παροχές, συντάξεις δηµοσίων υπαλλήλων, 
επιδόµατα κοινωνικής πρόνοιας) 
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στην κίνηση των κεφαλαίων στερούν από την Τουρκία να βαθμολογηθεί 

στον εν λόγω τομέα με αρκετά υψηλή βαθμολογία. Ως εκ τούτου και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, η υψηλή βαθμολογία στο συγκεκριμένο τομέα 

προϋποθέτει (μεταξύ άλλων) ότι μια χώρα πρέπει να έχει χαμηλά 

δασμολόγια και οι έλεγχοι σχετικά με τη μετακίνηση φυσικού και 

ανθρώπινου κεφαλαίου να είναι λίγοι, θα πρέπει η Τουρκία να πάρει τα 

κατάλληλα μέτρα για να περιορίσει δραστικά τον έλεγχο κεφαλαίων και να 

διορθώσει την τυπική απόκλιση των δασμολογικών συντελεστών. 

 Τομέας 5 (Κανονισμός Πίστωσης, Εργασίας και Επιχειρήσεων/ 

Ρυθμιστικό Περιβάλλον): Στον τομέα αυτό έχουμε τη δεύτερη χειρότερη 

βαθμολογία μεταξύ των πέντε. Σύμφωνα με αυτόν, οι χώρες για να 

εμφανίσουν υψηλές βαθμολογίες, πρέπει να επιτρέπουν στις αγορές να 

καθορίζουν τις τιμές και να απέχουν από την επιβολή ρυθμίσεων που 

επιβραδύνουν την έναρξη των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα αυξάνουν το 

κόστος της παραγωγής προϊόντων. Επίσης, πρέπει να απέχουν από τη 

χρήση της δύναμής τους για την απόσπαση οικονομική πληρωμών και την 

ανταμοιβή ορισμένων επιχειρήσεων σε βάρος άλλων. Επομένως, και με 

βάση τη βαθμολόγηση των πυλώνων του συγκεκριμένου τομέα το 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, η Τουρκία σε γενικές γραμμές δεν 

επιτρέπει στις δυνάμεις της αγοράς να καθορίζουν τους μισθούς και να 

δημιουργούν τους όρους προσλήψεων και απολύσεων, ενώ δεν απέχει ως 

χώρα από τη χρήση της επίταξης. Επίσης, διέπεται από κανονισμούς και 

γραφειοκρατικές διαδικασίες που μειώνουν τον ανταγωνισμό. Αυτό 

αποτυπώνεται σε επιμέρους βαθμολογίες του τομέα, όπου υπάρχουν πέντε 

πυλώνες (το κόστος απόλυσης εργαζομένου, η επίταξη, οι διοικητικές 

απαιτήσεις, το γραφειοκρατικό κόστος, η δωροδοκία) με ιδιαίτερα χαμηλή 

βαθμολόγηση, για τους οποίους απαιτείται άμεση βελτίωση. Πιο 

συγκεκριμένα, οφείλει η κυβέρνηση της Τουρκίας να θεσπίσει κανονισμούς 

που θα προσδιορίζουν το κόστος απόλυσης των εργαζομένων και θα 

περιορίζουν την όποια διαδικασία επίταξης. Επίσης, θα πρέπει να ρυθμίσει 

κανονιστικά το εύρος των διοικητικών απαιτήσεων, περιορίζοντάς το, να 

μειώσει δραστικά το κόστος της γραφειοκρατίας και να καταπολεμήσει 
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θεσμικά τις εκφάνσεις της διαφθοράς (Δωροδοκίες, ευνοιοκρατία κλπ).   

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι, οι δύο μελέτες που 

ασχολούνται πιο εμπεριστατωμένα με την αξιολόγηση της οικονομικής ελευθερίας 

των χωρών (Heritage Foundation, Fraser Institute), σε ότι αφορά την Τουρκία   

καταλήγουν σε γενικές γραμμές (με κάποιες μικρές διαφορές) σε παρόμοια 

συμπεράσματα. Πιο συγκεκριμένα συμφωνούν στα ακόλουθα: 

 Στο χαρακτηρισμό του επιπέδου της οικονομικής ελευθερίας της 

Τουρκίας. Ο εν λόγω χαρακτηρισμός ο οποίος μπορεί στην αξιολόγηση του 

ιδρύματος Fraser να μην είναι λεκτικός αλλά αριθμητικός, ωστόσο, από τη 

στιγμή που η βαθμολογική διαφορά της Τουρκίας από τις χώρες του 2ου 

τεταρτημορίου είναι σχετικά μικρή, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι 

θεωρείται και σε αυτή την περίπτωση μέτρια ελεύθερη, όπως τη 

χαρακτηρίζει και το Heritage Foundation.      

 Στην ανάγκη η Τουρκία να στηρίξει τις προσπάθειές της για τη 

δημιουργία κράτους δικαίου, όπου θα έχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, 

αμερόληπτα δικαστήρια, θα προστατεύει την ιδιωτική ιδιοκτησία και θα 

αποτρέπει φαινόμενα διαφθοράς 

 Στην ανάγκη θέσπισης από την κυβέρνηση κανονισμών που θα 

ρυθμίζουν τις δυνάμεις της αγοράς, όχι παρεμβατικά, αλλά επιτρέποντάς σ’ 

αυτές να ρυθμίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις (κατώτατος βασικός μισθός, 

προσλήψεις, απολύσεις, αποζημιώσεις). 

 Στην ανάγκη μείωσης από την κυβέρνηση δραστικά των κρατικών 

δαπανών, προκειμένου να αποφευχθεί στο μέλλον το γιγάντωμα του 

δημοσιονομικού ελλείμματος.  

 Στην ανάγκη μείωσης του κρατικού παρεμβατισμού αναφορικά με τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τον 

έλεγχο των κεφαλαίων. 

Όσον αφορά τώρα την οικονομική ανάπτυξη της Τουρκίας αυτό που 

μπορούμε να συμπεράνουμε δεν μπορεί να είναι τίποτε περισσότερο παρά μόνο 
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όσα λένε τα νούμερα που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο Γ΄, αλλά και όσα αναφέρει 

για την Τουρκία η Παγκόσμια Τράπεζα στην επισκόπηση τον Οκτωβρίου του 

2016.97  Η Τουρκία από το 2004 και έπειτα ανήκει σταθερά στις 20 πλουσιότερες 

χώρες του κόσμου, σύμφωνα με το ΑΕΠ της. Γενικά οι επιδόσεις της από το 2000 

και μετά υπήρξαν εντυπωσιακές. Σύμφωνα με την παγκόσμια Τράπεζα η 

μακροοικονομική και δημοσιονομική της σταθερότητα ήταν στο επίκεντρο της 

απόδοσής της, επιτρέποντας την αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων 

της και μετατρέποντας την σχετικά γρήγορα σε μια χώρα ανώτερου μεσαίου 

εισοδήματος μιας και η συχνότητα εμφάνισης της φτώχειας μειώθηκε από το 2002 

έως το 2012 κατά το ήμισυ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Τουρκία 

αστικοποιήθηκε δραματικά, «άνοιξε» στο εξωτερικό εμπόριο και στη 

χρηματοδότηση. Επίσης, εναρμόνισε σε μεγάλο βαθμό τη νομοθεσία της και τους 

κανονισμούς της με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεύρυνε σε μεγάλο 

βαθμό την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. Επιπλέον, ανέκαμψε αναίμακτα 

και από την παγκόσμια κρίση του 2008- 2009. Ωστόσο, η πορεία από το 2012 και 

μετά εγείρει ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα της Τουρκίας να συνεχίσει την 

πρόοδό της. Η ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί, το κατά κεφαλήν εισόδημα έχει 

παραμείνει στάσιμο (περίπου 9.000 δολάρια ΗΠΑ ετησίως), η ανεργία αυξάνεται, η 

μεταρρυθμιστική της ορμή έχει κοπάσει και τα μακροοικονομικά επιτεύγματά της 

περιβάλλονται από μια αβέβαιη προοπτική. Επιπρόσθετα, η αργή ανάπτυξη που 

παρατηρείται στην Ευρώπη και η επιδείνωση στο γεωπολιτικό περιβάλλον στη 

γειτονιά της (με σημαντική δική της ευθύνη, εξαιτίας της εμπλοκής της στο συριακό 

πρόβλημα) έχουν επηρεάσει αρνητικά τις εξαγωγές, τις επενδύσεις και κατ’ 

επέκταση την οικονομική της ανάπτυξη. Τα 3 εκατομμύρια των προσφύγων από 

τη Συρία κατά τη διετία 2015-2016 δημιούργησαν νέες κοινωνικές, οικονομικές και 

πολιτικές απαιτήσεις, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, όπου ζουν οι περισσότεροι 

πρόσφυγες. Οι πολιτικές εξελίξεις το 2015 και το 2016 με αποκορύφωμα την 

απόπειρα πραξικοπήματος και η επακόλουθη αντικατάσταση δημοσίων 

υπαλλήλων, δικαστικών και στρατιωτικών έχουν επηρεάσει το συνολικό κλίμα και 

κατ’ επέκταση τη μεταρρυθμιστική ορμή της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα, μια σειρά 

                                                 

97 http://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview,(05/10/2016)  

http://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview
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από τρομοκρατικές επιθέσεις έχει αποδυναμώσει τις τουριστικές αφίξεις και τις 

ξένες επενδύσεις, ενώ και οι ιδιωτικές επενδύσεις έχουν καθυστερήσει, με 

αποτέλεσμα την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, είναι 

αναγκαία η λήψη ισχυρών μέτρων από την κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων δομικών ευπαθειών, την αναζωογόνηση των ιδιωτικών 

επενδύσεων, την τόνωση της ανάπτυξης και τη συνέχιση των προσπαθειών 

σύγκλισης της Τουρκίας με την Ευρώπη. Η νέα ώθηση πρέπει να δοθεί κυρίως για 

να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης και να δοθεί ώθηση στην 

παραγωγικότητα. Αυτό, ωστόσο, που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι, αυτά που 

μόλις αναφέρθηκαν και πρέπει να κάνει η τουρκική κυβέρνηση, σε καμιά 

περίπτωση δεν έρχονται σε αντίθεση με την πεποίθηση της περαιτέρω αύξησης 

της οικονομικής ελευθερίας της, αντιθέτως την ενισχύουν μιας και αποτελούν 

επιμέρους στοιχεία των πυλώνων της.      

 

5.2 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ  

Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε το επίπεδο της οικονομικής ελευθερίας σε 

συσχέτιση με την οικονομική ανάπτυξη της Τουρκίας, μέσα από τις μελέτες δύο 

ιδρυμάτων, του Heritage Foundation και του Fraser Institute, τα  οποία εκφράζουν 

τα αποτελέσματά τους μέσα από δύο δείκτες, τον Heritage Foundation’s Index of 

Economic Freedom (IEF) και τον Fraser Institute’s Economic Freedom of the 

World Index.  

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο Κεφάλαιο οι δείκτες αυτοί είναι 

αξιόπιστοι διότι, εκτός των γενικώς αποδεκτών αποτελεσμάτων τους, αποτελούν 

το προϊόν εμπεριστατωμένης μελέτης, οι οποίες κάθε μια ξεχωριστά βασίζεται σε 

αξιόπιστες παρατηρήσεις είτε εμπειρογνωμόνων είτε τρίτων.  

Παρόλα αυτά, είναι αδύνατο να γνωρίζουμε αν ο υπολογισμός των δύο 

δεικτών εξετάζει όλες τις παραμέτρους. Το γεγονός αυτό, ενδεχομένως, 

δικαιολογεί και μερικές περιπτώσεις όπου σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα 

κάποιες χώρες (συμβαίνει και στην Τουρκία) η οικονομική ελευθερία και η 

οικονομική ανάπτυξη έχουν αντιστρόφως ανάλογη σχέση. Δηλαδή,  οι δύο δείκτες, 
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μέσα από την εξέταση συγκεκριμένων είτε τομέων είτε πυλώνων είτε των 

συνιστωσών τους, μας παρέχουν ενδεχομένως, ένα ποσοστό αυτού που 

πραγματικά ισχύει. Κατά συνέπεια, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να λείπει κάτι στον 

υπολογισμό των δύο δεικτών για να υπάρχει απόλυτη αναλογία μεταξύ 

οικονομικής ελευθερίας και οικονομικής ανάπτυξης.   

Επίσης, η συγκριτική αξιολόγηση των χωρών μεταξύ τους σύμφωνα με την 

παγκόσμια κατάταξη των δεικτών, με γνώμονα την οικονομική ελευθερία και την 

οικονομική ανάπτυξη, ασφαλώς και δίνει τη δυνατότητα γνώσης του καλύτερου  

ωστόσο δεν αποτελεί παρά μια ένδειξη, η οποία εν τέλει να μην είναι και απόλυτα 

αντιπροσωπευτική. Ως εκ τούτου, για να αποφευχθούν τα όποια εσφαλμένα 

συμπεράσματα, είναι αδήριτη ανάγκη να εξετάζονται λεπτομερώς όλοι οι 

παράγοντες, που διέπουν την οικονομική ζωή χωρών ή και περιοχών (αν είναι 

εφικτό). 

Επίσης, αξίζει να ειπωθεί ότι, επειδή ο υπολογισμός της οικονομικής 

ελευθερίας δεν καταγράφεται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, από το 1998 

από το Heritage Foundation και από το 1970 από το Fraser Institute, το δείγμα 

πιθανόν δεν είναι το αναγκαίο σε έκταση, για να μπορούν να βγουν με ασφάλεια 

τα κατάλληλα συμπεράσματα με βάση τη στατιστική. 

Επομένως, επιβάλλεται για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων 

μια περισσότερο ολιστική προσέγγιση της οικονομικής ελευθερίας, με χρήση 

επιπλέον στοιχείων, πιθανόν και από άλλες πηγές που θα δίνουν το ίδιο 

αξιόπιστες εκτιμήσεις με τις υπάρχουσες μελέτες. Βέβαια, τα στοιχεία αυτά θα 

πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία σύγκρισης με τους δύο δείκτες που εξετάζουν 

την οικονομική ελευθερία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν αλλάζουν ή να 

ενισχύουν τα υφιστάμενα αποτελέσματα. Φυσικά, αυτό αποτελεί αντικείμενο 

ενδεχομένως μιας άλλης εργασίας και όχι της παρούσας.  

Ωστόσο, αυτό που πραγματικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και που πρέπει να 

εξετασθεί ενδελεχώς στο μέλλον (από κάποιο ίδρυμα) σε παγκόσμιο επίπεδο, 

είναι η συσχέτιση, αυτή καθαυτή, της αξιολόγησης των δεικτών της οικονομικής 

ελευθερίας με την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη πολύ 

μεγαλύτερου δείγματος (καταγραφή εκτιμήσεων για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό 
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διάστημα), ώστε τα αποτελέσματα που θα παραχθούν να έχουν πολύ μικρότερο 

σφάλμα και έτσι να έχουν μεγαλύτερη αξιοπιστία. Έτσι, θα μπορέσουμε να δούμε 

πραγματικά αν οι δείκτες οικονομικής ελευθερίας αντικατοπτρίζουν ρεαλιστικά το 

επίπεδο ευημερίας ή είναι απλά νούμερα για τη δημιουργία εντυπώσεων, 

επαληθεύοντας τη ρήση, «..όπου ευημερούν οι αριθμοί οι άνθρωποι δυστυχούν…»  

Εν κατακλείδι, στο τελευταίο αυτό Κεφάλαιο αναφερθήκαμε στα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από τη βαθμολόγηση των πυλώνων της 

οικονομικής ελευθερίας όπως την αξιολογούν το Heritage Foundation και το Fraser 

Institute, αντίστοιχα. Ταυτόχρονα προβάλαμε τις προτάσεις μας για να υπάρξει 

περαιτέρω βελτίωση σε πυλώνες με χαμηλή βαθμολόγηση, που αφορούν και τις 

δύο μελέτες. Επίσης, αναφερθήκαμε στα σημεία στα οποία τα δύο ιδρύματα 

φαίνεται να συμφωνούν, γεγονός που αποτελεί αφενός την επιβεβαίωση για το 

επίπεδο της οικονομικής ελευθερίας στην Τουρκία και αφετέρου το πεδίο που 

πρέπει να δράσει η τουρκική  κυβέρνηση για να επιτύχει την επιδιωκόμενη 

οικονομική ανάπτυξη. Ακόμη, με τη βοήθεια της επισκόπησης του Οκτωβρίου του 

2016 της Παγκόσμιας Τράπεζας, αναφερθήκαμε στα συμπεράσματα που 

προκύπτουν από την εξέλιξη της οικονομικής ανάπτυξης της Τουρκίας και στις 

ενέργειες που πρέπει να προβεί η κυβέρνησή της για να συνεχίσει την 

αναπτυξιακή της πορεία. Τέλος, μιλήσαμε για την περαιτέρω έρευνα που πρέπει 

να γίνει προκειμένου να υπάρξει βελτιστοποίηση των αξιολογήσεων της 

οικονομικής ελευθερίας, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι κυβερνήσεις των χωρών τον 

τρόπο που θα τη βελτιώσουν για να επιτύχουν την προσδοκώμενη οικονομική 

ανάπτυξη.   
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