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ΣΥΝΟΨΗ 

Η έρευνα επικεντρώνεται στην άμεση και έμμεση αιτιώδη σχέση, μεταξύ της 

διαφθοράς και της οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα της Ρωσίας (επιμέρους στις 

χώρες της Μαύρης Θάλασσας, BS-10), καθώς και στην πρόοδο της καταπολέμησης 

του φαινομένου της διαφθοράς για τη χρονική περίοδο 2000 με 2015. Εστιάζει στους 

διαύλους ή μηχανισμούς της διακυβέρνησης (δημόσιο τομέα, κρατικοί θεσμοί) και 

στους κρίσιμους παράγοντες (ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα, καινοτομία, 

επιχειρηματικό περιβάλλον, οικονομική ελευθερία, οικονομικό ρίσκο) που 

αλληλοεπιδρά και πιθανά επηρεάζει ως «ατέρμονας βρόγχος» (infinite loop) η 

καταλυτική παρουσία της διαφθοράς, στις συνέπειες (effects) τους, καθώς και σε 

κάποιες πτυχές (δωροδοκίες, παράνομες χρηματοοικονομικές ροές) της 

παραοικονομίας (shadow economy).  

Η συγκριτική αξιολόγηση από την ανάλυση (benchmarking analysis) και τη 

συσχέτιση (correlation) των αποτελεσμάτων από μακροοικονομικούς και διεθνείς 

δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking indicators), τεκμαίρουν ότι η τελική 

επίδραση της διαφθοράς στην οικονομική ανάπτυξη είναι συναφώς αρνητική, παρά 

την πιθανότητα αντιστροφής της άμεσης αιτιότητας στην οικονομική απόδοση 

(reverse causality). Επίσης καταδεικνύουν ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει σοβαρότατο 

ζήτημα «issue» διαφθοράς, ενώ υπολείπεται αρκετά των τεράστιων δυνατοτήτων 

της οικονομίας της. Στην αυγή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και η εφαρμογή πολιτικών για 

την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς, την ενίσχυση του επιχειρηματικού 

κλίματος και τη διαφοροποίηση (diversification) της οικονομίας από τους 

υδρογονάνθρακες, είναι ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση της εισοδηματικής 

σύγκλισης και την οικονομική ανάπτυξη στη Ρωσία. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

«Η εύρεση ενός προβλήματος, είναι συχνά πιο χρήσιμη από την επίλυσή του»                

                                                                                                    Albert Einstein          

Είναι αναμφισβήτητο, ότι στην αυγή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (GCI, 

2016) που διαβιούμε, η διαφθορά αναγνωρίζεται ως ένα από τα «σημαντικότερα 

προβλήματα παγκοσμίως1. Η διαφθορά και η έλλειψη διαφάνειας ή κανόνων δικαίου, 

περιορίζουν την απόδοση της διακυβέρνησης και την πρόοδο στην ανάπτυξη κάθε 

χώρας, ενώ συντελούν και στην αποσταθεροποίηση της κοινωνίας (WEF, 2016a).  

Οι απαιτήσεις για πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, με σκοπό την 

αντιμετώπιση της διαφθοράς, αυξάνουν συνεχώς σε όλη την υφήλιο2. Ταυτόχρονα 

οι δημοσιονομικές προκλήσεις, μειώνουν την ικανότητα των κυβερνήσεων να 

ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πολιτών (διαφθορά στο δημόσιο τομέα, 

αναποτελεσματικοί θεσμοί, κακή παροχή υπηρεσιών). Η δημόσια δυσαρέσκεια για 

εκτεταμένη διαφθορά ήταν ένας σημαντικός παράγοντας, που αποτέλεσε το κίνητρο 

για την Αραβική Άνοιξη και την πτώση του καθεστώτος στην Ουκρανία το 2014 (IMF, 

2016a).  

Επίσημα αναγνωρισμένες, έγκυρες και αξιόπιστες διεθνείς και εγχώριες 

έρευνες και μελέτες, εδώ και μια δεκαπενταετία, αποκαλύπτουν και διαφαίνονται ότι 

η διαφθορά έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική απόδοση (επίπεδο, ανάπτυξη), 

στη μακροοικονομική σταθερότητα, στη βιώσιμη ανάπτυξη και γενικά στην ευημερία 

                                            
1  Η έκθεση «The Global Risks Report 2016, 11th Edition», του World Economic Forum για τους 

παγκόσμιους κινδύνους το 2016, κατατάσσει την «αποτυχία των εθνικών κυβερνήσεων» (που 
περιλαμβάνει τη διαφθορά, την αποτυχία του κράτους δικαίου, το παράνομο εμπόριο, το 
οργανωμένο έγκλημα, την ατιμωρησία και το πολιτικό αδιέξοδο), ως τον έκτο υψηλότερο παγκόσμιο 
κίνδυνο από άποψη πιθανότητας. Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι οι συγκρούσεις, η κακοδιαχείριση της 
μετανάστευσης, η κακή διακυβέρνηση και η διαφθορά διαβρώνουν τα κέρδη από την οικονομική 
ανάπτυξη και την ευημερία, επηρεάζοντας κυρίως τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος (WEF, 
2016a, σελ.80,91). (http://www3.weforum.org/docs/GRR/WEF_GRR16.pdf Πρόσβαση: 12 Αυγ 2016) 

2 Μεγάλα σκάνδαλα διαφθοράς είναι σήμερα πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, 
η σύλληψη του υπουργού Οικονομίας της Ρωσίας Alexei Ouloukagief για «παθητική δωροδοκία» 2 
εκατ. δολαρίων (είχε δώσει την έγκριση στον κρατικό γίγαντα του πετρελαίου Rosneft, να αγοράσει 
το 50% των μετοχών άλλης πετρελαϊκής εταιρείας, της Bashneft), καταδεικνύει τη σχέση μεταξύ 
οικονομίας και πολιτικής διαφθοράς (http://www.naftemporiki.gr/story/1171530/rosia-gia-pathitiki-
dorodokia-2-ekat-dolarion-sunelifthi-o-up-oikonomias Πρόσβαση:15 Νοεμβρίου 2016). Όπως και οι 
πρόσφατες αποκαλύψεις «Panama Papers» (έγγραφα που διέρρευσαν σχετικά με υπεράκτιες 
εταιρείες «offshore» που έχουν συσταθεί στον Παναμά, μέσω του δικηγορικού γραφείου Mossack 
Fonseca), υπογραμμίζουν τα αδιαφανή εταιρικά σχήματα που χρησιμοποιούνται για να κρύψουν τα 
κέρδη των παράνομων δραστηριοτήτων, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, της υπεξαίρεσης και 
την αποφυγή κυρώσεων (IMF, 2016a, σελ.6) (https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn 
1605.pdf Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 
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κάθε χώρας3. Η καταπολέμηση της διαφθοράς έχει καταστεί μια από τις βασικές 

προτεραιότητες και προκλήσεις παγκοσμίως, δεδομένου ότι είναι ένα συστημικό και 

αυξανόμενο οξύ πρόβλημα, διάχυτο στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, που 

επηρεάζει τόσο τις ανεπτυγμένες όσο και τις αναπτυσσόμενες χώρες και δυνητικά 

μπορεί να οδηγήσει σε γεωπολιτικές4 εξελίξεις. 

Η οικονομική ανάπτυξη όμως, αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες 

της πολιτικής κάθε κυβέρνησης, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που τα 

γεωοικονομικά είναι τόσο η αντίθεση όσο και ο μεγαλύτερος θρίαμβος της 

οικονομικής παγκοσμιοποίησης (WEF, 2015). Σήμερα, ο ανταγωνισμός για επιρροή 

μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων μοιάζει με τη περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, αλλά 

με σημαντικές διαφορές5. Το κύριο πεδίο μάχης είναι η οικονομία και η οικονομική 

ανάπτυξη το επιζητούμενο. Οι πρόσφατες κυρώσεις από τη Δύση κατά της Ρωσίας, 

σηματοδότησαν την έναρξη της πρώτης σύγκρουσης μεγάλων δυνάμεων μετά από 

το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η Ρωσία ως πρώην υπερδύναμη, είναι μια χώρα 

που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις παγκόσμιες γεωπολιτικές και οικονομικές 

εξελίξεις (ιδιαίτερα στη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας), καθώς είναι ιδιαίτερα 

σημαντική ενεργειακή και πυρηνική δύναμη στον κόσμο, με τεράστιες οικονομικές, 

επιχειρηματικές και εμπορικές δυνατότητες. Επιπρόσθετα, το μέλλον της Ρωσίας 

ισορροπεί μεταξύ εκσυγχρονισμού και εξάρτησης από τις εξαγωγές πρώτων υλών, 

                                            
3 Η διαφθορά είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια για το άνοιγμα και την 

ανταγωνιστικότητα των αγορών, αλλά και τη μεγιστοποίηση από τα οφέλη του εμπορίου. Η ΕΕ έχει 
εκτιμήσει ότι η διαφθορά κοστίζει 120 δις € ετησίως στην οικονομία, το οποίο είναι ελαφρώς 
μικρότερο από το σύνολο του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ, σύμφωνα με αναφορά της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, EC): EU Anti-Corruption Report (EC, 2014,σελ.38). 
(https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-
crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf Πρόσβαση: 25 Αυγ 2016) 

4 Η συστημική διαφθορά υπονομεύει την ικανότητα του κράτους για οικονομική ανάπτυξη σε 
διάφορους τομείς και επηρεάζει αρνητικά σχεδόν όλες τις λειτουργίες του κράτους, με συνέπεια η 
δυσπιστία ή η έλλειψη εμπιστοσύνης στους κυβερνόντες να γίνει τόσο έκδηλη, που μπορεί να 
οδηγήσει σε βία, εμφύλιο πόλεμο και συγκρούσεις, με καταστροφικές κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις (IMF, 2016a, σελ.8). (https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1605.pdf 
Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 

5 Ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός διαμορφώνει την παγκόσμια οικονομία και αποκαλύπτει τις 
παγκόσμιες σχέσεις εξουσίας και διακυβέρνησης. Πριν από την παγκόσμια οικονομική κρίση, η 
γεωπολιτική ήταν κυρίως σε τοπικό επίπεδο, αλλά σήμερα οι μεγαλύτερες συγκρούσεις μεταξύ των 
μεγάλων δυνάμεων του κόσμου είναι στον τομέα της οικονομίας. Η Ουκρανία είναι στο επίκεντρο της 
κρίσης, με τη Δύση και τη Ρωσία να χρησιμοποιούν τις χρηματοπιστωτικές αγορές, την ενέργεια και 
τον έλεγχο του διαδικτύου για την προώθηση των θέσεων τους. Οι οικονομικές κυρώσεις, ο 
νομισματικός πόλεμος, η δημιουργία εμπορικών καθεστώτων και η χειραγώγηση της τιμής των 
πόρων, όπως το πετρέλαιο, συνθέτουν ένα διαγωνισμό που κατά τον Edward Luttwak ορίζεται από 
«την γραμματική του εμπορίου και τη λογική του πολέμου» (WEF, 2015, σελ.4-5). (http://www3. 
weforum.org/docs/WEF_Geo-economics_7_Challenges_Globalization_2015_report.pdf Πρόσβαση: 
12 Αυγ 2016) 
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με τη σημερινή ηγεσία να αναζητεί πολιτικοοικονομικούς δεσμούς ολοένα και πιο 

ανατολικά (WEF, 2016a). Συνεπώς η Ρωσία είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 

περίπτωση μελέτης, αλλά ταυτόχρονα και μια πρόκληση, καθόσον παρουσιάζει 

πολύ μεγάλη διαφοροποίηση στα γεωγραφικά και κοινωνικοοικονομικά 

χαρακτηριστικά της. 

Η διαφθορά υπάρχει σε όλες τις χώρες και αποτελεί ένα σοβαρό παγκόσμιο 

πρόβλημα, με τις διαστάσεις της να ποικίλλουν σε κάθε χώρα. Σύμφωνα με τη 

Διεθνή Διαφάνεια6 (Transparency International, TI), δεν υπάρχει ούτε μία μόνο 

χώρα, οπουδήποτε στον κόσμο, που να είναι αδέσμευτη από τη διαφθορά. Το 68% 

των χωρών σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα διαφθοράς, 

με το 50% των χωρών G20 να είναι μεταξύ τους (CPI, 2015). Οι άνθρωποι σε 

παγκόσμιο επίπεδο, θεωρούν τη διαφθορά αρνητικό φαινόμενο και σε πολλές 

περιπτώσεις, πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για τις κοινωνίες τους (GCB, 2013). 

Αποτελεί εικονική πραγματικότητα η απουσία πρωτοσέλιδου θέματος για τη 

διαφθορά στον καθημερινό τοπικό τύπο, οπουδήποτε στον κόσμο. Η διαφθορά στη 

σύγχρονη Ρωσία είναι ένα στοιχείο του πολιτικού συστήματος, ένας μηχανισμός του 

πολιτικού κατεστημένου (Gilinskiy, 2004). Συναφώς αποτελεί μια ρωσική 

παράδοση, πολύ πριν από την εποχή των τσάρων που παραμένει «αθάνατη» 7. Η 

πεποίθηση του κοινωνικού συνόλου ότι παραδοσιακά δημοκρατικές κυβερνήσεις, 

                                            
6 Η Διεθνής Διαφάνεια (Transparency International, TI) είναι ένα παγκόσμιο κίνημα, με όραμα: 

ένα κόσμο στον οποίο οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις, η κοινωνία των πολιτών και η καθημερινή ζωή 
των ανθρώπων είναι απαλλαγμένη από τη διαφθορά. Έχει περισσότερα από 100 παραρτήματα σε 
όλο τον κόσμο και η διεθνής γραμματεία της εδρεύει στο Βερολίνο. Συνεργάζεται σε παγκόσμιο και 
εθνικό επίπεδο με τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών, χρησιμοποιώντας 
ένα ευρύ φάσμα από ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες, συναντήσεις, συνεντεύξεις και εκθέσεις, 
προτείνοντας αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Σημαντικές εκθέσεις της 
είναι: o Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς (Corruption Perceptions Index, CPI), το Παγκόσμιo 
Βαρόμετρο Διαφθοράς (Global Corruption Barometer, GCB), η Παγκόσμια Έκθεση Διαφθοράς 
(Global Corruption Report, GCR), οι Εκτιμήσεις του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας (National 
Integrity System assessments, NIS) και η Διαφάνεια στις εκθέσεις εταιριών (Transparency In 
Corporate Reporting). Περισσότερα: files.transparency.org/content/download/1951/12816/file/ 
2015_CPI_FAQsZIP.zip. .(https://www.transparency.org Πρόσβαση: 8 Αυγ 2016) 

7 Στο καταστατικό της εκάστοτε ρωσικής νομοθεσίας (1845, 1866, 1916) περιλαμβάνονταν 
διάφορες μορφές της διαφθοράς. Έχει ονομασίες όπως «kormlenie» (τροφή , τάισμα), «lichoimstvo» 
(δωροδοκία με παράβαση του νόμου) και «mzdoimstvo»(δωροδοκία χωρίς παράβαση του νόμου), 
«vzjatotchnitchestvo» (λαμβάνοντας μια δωροδοκία, ως διαφθορά), «vymogatel'stvo» (εκβιασμός), 
κλπ. Σύμφωνα με (Berlin, 1910) για τη Ρωσία «η λήψη δωροδοκίας είναι άρρηκτα συνυφασμένη με 
το σύνολο του συστήματος και την πολιτική ζωή». Το σοβιετικό κράτος πολέμησε πάρα πολύ τη 
διαφθορά (και με θανατική ποινή από το 1922), χωρίς όμως καμία επιτυχία. Η διαφθορά υπήρχε 
ακόμα και κατά τη διάρκεια του ολοκληρωτικού καθεστώτος του Stalin, αν και σε πλήρη μυστικότητα. 
Στη δεκαετία του 1960 και του 1970, η αποκαλούμενη «nomenclature» (οι ηγέτες του κομμουνιστικού 
κόμματος και της ΕΣΣΔ), καθώς και το σύνολο της σοβιετικής γραφειοκρατίας ήταν απολύτως 
διεφθαρμένα (Gilinskiy, 2004, σελ.60-69). (http://deviantology.spb.ru/etc/ publications/Gilinsky-The 
_Contemporary_Russian_Corruption.pdf Πρόσβαση: 5 Σεπ 2016) 



                                                    4 

 

πολιτικά κόμματα  και θεσμοί, δεν εκπλήρωσαν τις υποσχέσεις τους για ευημερία 

και ισότητα ευκαιριών, αλλά και ότι δεν μπορούν να τους έχουν εμπιστοσύνη, έχει 

ως επίκεντρο τη διαφθορά. Αυτή είναι διττή, λόγω της αποτυχίας των κυβερνήσεων 

και των θεσμών να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά, αλλά και της συνενοχής τους σε 

διεφθαρμένα ή πελατειακά καθεστώτα8.  

Η διαφθορά όχι μόνο επηρεάζει τις βασικές κρατικές λειτουργίες και οι οποίες 

μπορεί να αποδυναμώσουν την ικανότητα του κράτους, αλλά έχει και σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις σε βασικούς διαύλους ή μηχανισμούς που επηρεάζουν9 την 

συνολική ανάπτυξη (Εικόνα 1).  

ΕΙΚΟΝΑ 1: Πλέγμα Διαφθοράς και Ανάπτυξης / Corruption-Growth Nexus10  

                                            
8 Είναι σχεδόν αδύνατο να αγνοήσει κανείς τη συστηματική διαφθορά και τον τρόπο που η 

επιχειρηματικότητα επηρεάζει την πολιτική και την οικονομία, όπως προκύπτει από γνωστά 
παραδείγματα. Αυτή η εντύπωση επιδεινώνεται από την επικράτηση «πιο βολικών» μορφών 
διαφθοράς, όπως η σύγκρουση συμφερόντων που θέτει η κρυφή παρασκηνιακή πολιτική (lobbying) 
και η αποκαλούμενη «περιστρεφόμενη πόρτα» (revolving door) μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 
Είναι αξιοσημείωτη η δημόσια κατακραυγή αλλά χωρίς αποτέλεσμα, για την απόφαση του πρώην 
προέδρου Jose Manuel Barroso της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) να δεχτεί μια 
θέση στην εταιρεία Goldman Sachs (GCB_ECA, 2016, σελ.6). (https://files.transparency.org/content/ 
download/2039/13168/file/2016_GCB_ECA_EN.pdf Πρόσβαση: 20 Νοε 2016) 

9 Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλληλεπίδρασης και της πιθανής αναζήτησης της αιτιότητας 
μέσα στους μηχανισμούς ή τους διαύλους μετάδοσης, καθώς και στις κινητήριες δυνάμεις της 
οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί το σχήμα (CPI-GCB, GCI, IEF, EDB, pillar interactions) στο 
(Παπαπανάγος, 2016b, σελ.148). (Διεθνή Οικονομικά, Σημειώσεις «UOM-ΑΔΙΣΠΟ SECTION: 3 
International benchmarking indicators -BS-BAL ECONOMIES 15-16 updated») 

10  Όσο περισσότερο η διαφθορά έρχεται σε επαφή με τις κρατικές λειτουργίες, τόσο 
περισσότερο στρεβλώνει τις πολιτικές και την εφαρμογή τους. Ανάλογα με τη διεισδυτικότητα της, η 
διαφθορά επηρεάζει κάποιους ή όλους τους παράγοντες της πιθανής ανάπτυξης, δημιουργώντας 
μια μακροπρόθεσμη αρνητική αλληλεπίδραση (ατέρμονα βρόγχο). Το σχήμα προέρχεται από την 
έκθεση του IMF, Corruption: Costs and Mitigating Strategies; IMF Staff Discussion Note No. 16/05 
(IMF, 2016a, σελ.10). (https://www.imf.org/external/pubs/ft/ sdn /2016/ sdn1605.pdf Πρόσβαση: 5 
Αυγ 2016)  
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Επειδή η διαφθορά άπτεται της μυστικότητας11 και του παρασκηνίου, δεν 

υπάρχουν επίσημα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία (hard data) της συχνότητας 

εμφάνισης της διαφθοράς. Ποσοτικά, η διαφθορά παραμένει πάντα ένα «μαύρο12 

κουτί» (black box). Κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει το ποσοστό από όλες τις 

σχετικές με τη διαφθορά δραστηριότητες, που καλύπτονται από τις επίσημες 

στατιστικές (Osipian, 2011). Σύμφωνα με (OECD/G20, 2013), για την κατανόηση 

της σχέσης οικονομικής ανάπτυξης και διαφθοράς υπάρχουν δύο τρόποι 

προσέγγισης: της άμεσης επίδρασης μεταξύ τους και της έμμεσης, μέσω των 

πολλαπλών διαύλων ή μηχανισμών που λειτουργεί αυτή η σχέση13. Εμπειρικά είναι 

δύσκολο 14  να διαπιστωθεί η άμεση αιτιώδης σχέση μεταξύ διαφθοράς και 

οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, οι περισσότερες μελέτες που χρησιμοποιούν τη 

μέτρηση της αντιληπτής (perception-based) διαφθοράς, έχουν καταλήξει στο 

                                            
11 Η διαφθορά είναι μια μυστική υπόθεση. Σε ορισμένες χώρες είναι λιγότερη επικίνδυνη, σε 

άλλες καθόλου, αλλά σε όλες όμως τις χώρες είναι παράνομη. Αυτό σημαίνει, ότι όλες οι συναλλαγές 
διαφθοράς είναι προσεκτικά κρυμμένες. Έτσι η εύρεση της ιδανικής μέτρησης για τις δωροδοκίες 
φαίνεται να είναι αδύνατη (Fisman & Miguel, 2007; Kaufmann et al, 2007),καθώς η διαφθορά δεν 
είναι ορατή και κανένας εμπλεκόμενος σε διαφθορά, δεν είναι πρόθυμος να μοιραστεί την εμπειρία 
του (Balsevich & Podkolzina, 2014, σελ.7-8). (https://papers.ssrn.com/abstract=2530518 Πρόσβαση: 
25 Οκτ 2016) 

12 Παρά το γεγονός ότι το κόστος της διαφθοράς στην οικονομική ανάπτυξη, είναι δύσκολο να 
μετρηθεί στις αναπτυσσόμενες αλλά και στις ανεπτυγμένες οικονομίες, μια αίσθηση του μεγέθους 
του φαινομένου κάθε έτος, μπορεί να διαφανεί μέσα από διάφορες πτυχές της, όπως είναι οι 
παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, η κλοπή, οι δωροδοκίες, η κατάχρηση και υπεξαίρεση του 
δημόσιου χρήματος, η φοροδιαφυγή, η κερδοσκοπία και η παραοικονομία (IMF, 2016a, σελ.9). 
(https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1605.pdf Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 

13 Οι πρόσφατες εξελίξεις στη μέτρηση της διαφθοράς και στους δείκτες διακυβέρνησης του 
δημόσιου τομέα, έχουν διευκολύνει την εξέταση της σχέσης μεταξύ διαφθοράς και οικονομικής 
απόδοσης ή παραγωγής. Η ισχυρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ αντιληπτής διαφθοράς και του 
επίπεδου απόδοσης (μέτρηση με ΑΕΠ, GDP), παρέχει εκ πρώτης όψεως «prima facie» αποδεικτικά 
στοιχεία για τις αρνητικές επιπτώσεις της διαφθοράς για τη δημιουργία αξίας. Ενώ η αιτιότητα της 
σχέσης είναι πιθανό να προέρχεται και από τους δύο, η πλειοψηφία των αναλυτών συμφωνούν ότι 
λειτουργεί κατά κύριο λόγο από τη διαφθορά και όχι από την αντίθετη κατεύθυνση. Παρόλα αυτά, η 
αμφίδρομη σχέση έχει τη δυνατότητα να θέσει σε κίνηση έναν ενάρετο κύκλο «virtuous circle», που 
οδηγεί σε μεγαλύτερο κέρδος παραγωγής. Η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ επιπέδων παραγωγής και 
αντιληπτής διαφθοράς δεν καταδεικνύει άμεση αιτιώδη σχέση, διότι οι εκτιμώμενες επιπτώσεις της 
διαφθοράς τείνουν να διαφέρουν, όταν περιλαμβάνονται και άλλοι δείκτες διακυβέρνησης στην 
ανάλυση. Η συσχέτιση όμως, μεταξύ αντιληπτής διαφθοράς και ετήσιας ανάπτυξης του ΑΕΠ είναι 
αδύναμη, επειδή η αλληλεξάρτηση είναι πιθανόν να είναι περίπλοκη, έμμεση, με χρονική παραλλαγή 
και μη γραμμική, πχ. «Converge» ή «Asian Paradox» (OECD/G20, 2013, σελ.5-6). (http://www.oecd. 
org/ g20/topics/anti-corruption/Issue-Paper-Corruption-and-Economic-Growth.pdf Πρόσβαση: 9 Νοε 
2016) 

14 Οι δυσκολίες προκύπτουν από: τις προκλήσεις μέτρησης, τη διαφορετική κατανόηση του όρου 
«διαφθορά», τις διαφορές μεταξύ αντιληπτών και πραγματικών επίπεδων διαφθοράς και τα 
προβλήματα που σχετίζονται με τις ποσοστώσεις από διάφορους δείκτες (IMF, 2016a, σελ.9). 
(https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1605.pdf Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 
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συμπέρασμα, ότι διαφθορά έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε βασικούς 

διαύλους ή μηχανισμούς  που επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη (IMF, 2016a).  

Η διαφθορά αποτελεί ένα σύνθετο και περίπλοκο φαινόμενο (IMF, 2016a) και 

διαπιστώνεται, με βάση τις μελέτες (OECD/G20, 2013) και (IMF, 2016a), ότι βασικός 

προσανατολισμός της έρευνας στην επίδραση της διαφθοράς και των συνεπειών 

της στην οικονομική ανάπτυξη, πρέπει να αποτελέσει η διερεύνηση όχι μόνο της 

άμεσης αιτιώδους σχέσης τους, αλλά και της έμμεσης, μέσω της παράθεσης των 

σημαντικών διαύλων ή μηχανισμών της διακυβέρνησης και των κρίσιμων 

παραγόντων της οικονομικής ανάπτυξης, που αλληλοεπιδρά και πιθανά επηρεάζει 

ως «ατέρμονας βρόγχος» (infinite loop) η καταλυτική παρουσία της διαφθοράς.  

Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται η διεξαγωγή έρευνας, βασισμένης σε 

διεθνή και εγχώρια επιστημονική βιβλιογραφία, με επίκεντρο15 τη χώρα της Ρωσίας, 

για την ανεύρεση των στοιχείων που πηγάζουν από την άμεση και έμμεση αιτιώδη 

σχέση μεταξύ διαφθοράς και οικονομικής ανάπτυξης, για την χρονική περίοδο 2000 

με 2015. Εστιάζει στις συνέπειες (effects) από την επίδραση της διαφθοράς στους 

διαύλους ή μηχανισμούς της διακυβέρνησης και στους κρίσιμους παράγοντες της 

οικονομικής ανάπτυξης, στην πρόοδο της καταπολέμησης του φαινομένου της 

διαφθοράς και σε κάποιες πτυχές (δωροδοκίες, παράνομες χρηματοοικονομικές 

ροές) της παραοικονομίας (shadow economy). Αυτό υλοποιείται, με τη συγκριτική 

αξιολόγηση από την ανάλυση (benchmarking analysis) και τη συσχέτιση (correlation) 

των αποτελεσμάτων, από μακροοικονομικούς και διεθνείς δείκτες συγκριτικής 

αξιολόγησης (benchmarking indicators), καθώς και σχετικές αναφορές ή εκθέσεις. 

 Η δομή της μελέτης έχει ως εξής: το «Α» κεφάλαιο περιλαμβάνει την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, το «Β» κεφάλαιο την παράθεση της μεθοδολογίας 

και τα δεδομένα της μελέτης, καθώς και την επεξήγηση της χρήσης των διεθνών 

δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης και αντίστοιχων εκθέσεων ή αναφορών, το «Γ» 

κεφάλαιο την αξιολόγηση και την κριτική των αποτελεσμάτων από τη συγκριτική 

ανάλυση και τη συσχέτιση των δεδομένων, το «Δ» κεφάλαιο τις προτάσεις 

(προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις) και το «Ε» κεφάλαιο τα συμπεράσματα της μελέτης. 

                                            
15 Επικουρικά στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιούνται δεδομένα κυρίως από τις χώρες της 

περιοχής της Μαύρης Θάλασσας (BS-10) και κατά περίπτωση από τις ΗΠΑ, την Κίνα και άλλες 
περιοχές ή περιφέρειες όπως Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-28), Βαλκανικές χώρες (BAL-13), Ευρωζώνη 
(EZ-19) ή ομάδες κρατών (G7/G8, G20), καθώς και του παγκόσμιου μέσου όρου. Η περιοχή της BS-
10 περιλαμβάνει (Παπαπανάγος, 2016): την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, 
την Ελλάδα, τη Μολδαβία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Τουρκία και την Ουκρανία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Α» 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

«Νομίζω ότι η διαφθορά είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα στη Ρωσία, 

επειδή όλα τα άλλα προβλήματα παραμένουν άλυτα, όταν τα πάντα μπορούν 

να αγοράζονται και να πωλούνται16»  (Gilinskiy, 2004)                                     

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

1.1. Τυπολογία 

Διαφθορά: Η έννοια της διαφθοράς είναι πολύ δύσκολο να οριστεί με νομική 

ορολογία και πληρότητα, καθώς είναι μια έννοια - ομπρέλα17 που περιλαμβάνει 

διαφορετικές μορφές αποκλίνουσας συμπεριφοράς σε προσωπικό, κοινωνικό, 

ηθικό και νομικό επίπεδο. Η επίδραση και η παρουσία της διαφθοράς είναι αισθητές 

στην καθημερινή ζωή του κοινωνικού συνόλου, σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα 

με (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., 2016): «Διαφθορά είναι η κατάχρηση εξουσίας (από πρόσωπα που 

υπηρετούν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα) με στόχο την απόκτηση ιδιωτικού 

οφέλους» 18. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διεθνείς ορισμοί, που περιορίζουν την 

έννοια της διαφθοράς και την επίδρασή της στο δημόσιο τομέα, είναι αποδεκτό ότι 

σχετίζεται και με τον ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια που τα κράτη 

έχουν παραχωρήσει σημαντικό κύκλο της δραστηριότητάς τους στις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. Η διαφθορά μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεγάλης και μικρής κλίμακας, 

                                            
16 Συμπέρασμα από την έρευνα «Contemporary Russian Corruption», το 2004 για το European 

Institute For Crime Prevention and Control (Gilinskiy, 2004, σελ.68). (http://deviantology.spb.ru/etc/ 
publications/Gilinsky-The_Contemporary_Russian_Corruption.pdf Πρόσβαση: 5 Σεπ 2016)  

17 Σύμφωνα με την έκθεση της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 
(ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.), η οποία συστάθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ Α’ 29/19-3-2015) και 
αποτελεί δημόσια υπηρεσία, που υπάγεται στον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι αρμοδιότητες της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. αναφέρονται στη 
διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εθνικής στρατηγικής κατά της 
διαφθοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στον συντονισμό των ελεγκτικών σωμάτων και την 
αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους και παρέχει σχετικές οδηγίες και συστάσεις (Ετήσια Έκθεση 
της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 2015-2016, σελ. 15-21).(www.gsac.gov.gr/attachments/article/142/ΕΤΗΣΙΑ%20 
ΕΚΘΕΣΗ%202016.pdf Πρόσβαση: 2 Αυγ 2016) 

18 Η τοποθέτηση για την ενιαία αντίληψη της διαφθοράς, είναι συνεπής με τις διεθνείς συμβάσεις 
και με τις παραδοχές της τρέχουσας διεθνούς πρακτικής. Είναι παρόμοιος με τον ορισμό της ΤΙ 
(http://www.transparency.org/what-is-corruption/#define) και προσεγγίζει την έννοια της έκθεσης του 
IMF, Corruption: Costs and Mitigating Strategies (https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/ 
sdn1605.pdf) (Ετήσια Έκθεση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 2015-2016, σελ.16). (www.gsac.gov.gr/attachments/ 
article/142/ΕΤΗΣΙΑ%20ΕΚΘΕΣΗ%202016.pdf Πρόσβαση: 2 Αυγ 2016)  
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καθώς και πολιτική, ανάλογα με τα ποσά των χρημάτων που χάνονται και τον τομέα 

όπου εμφανίζεται19. Με βάση την ανθρώπινη δράση η έννοια περιλαμβάνει τρεις 

μεγάλες κατηγορίες 20 : τη δωροδοκία, την κλοπή δημόσιας περιουσίας και την 

πατρωνία (ή κηδεμονία). Μια άλλη διάκριση που σχετίζεται με  την ανάλυση των 

επιπτώσεων, είναι μεταξύ συγκεντρωτικής και αποκεντρωμένης διαφθοράς. Η 

αποκεντρωμένη διαφθορά αναφέρεται στις συναλλαγές που δεν συντονίζονται στο 

εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης, με συνέπεια η συγκεντρωτική διαφθορά να τείνει 

να είναι πιο προβλέψιμη (OECD/G20, 2013). Οι (Heidenheimer et al, 1989) 

αναφέρονται σε διαφθορά «ρουτίνας» (δώρα, δωροδοκία) και «επιβαρυντική» 

διαφθορά (εκβιασμός και σχέση με το οργανωμένο έγκλημα), καθώς και σε «λευκή» 

(όταν η κοινή γνώμη δεν θεωρεί τις δράσεις της διαφθοράς κατακριτέες), «γκρίζα» 

(όταν δεν υπάρχει δημόσια συναίνεση) και «μαύρη» (γενική αποδοκιμασία κατά των 

ενεργειών) διαφθορά. Επιπρόσθετα, ανάλογα με το πόσο κοινή και διαδεδομένη 

είναι η διαφθορά στην οικονομία, υπάρχει η περιστασιακή (τυχαία) και η συστημική 

διαφθορά, ενώ υπάρχουν και οι σχετικές εκφράσεις «kleptocracy» (κλεπτοκρατία), 

«crony capitalism» (καπιταλισμός των διαπλεκόμενων συμφερόντων), 

«government capture» (δέσμευση κυβέρνησης) και «κick-backs» (μίζες) 

(OECD/G20, 2013). 

Διαφάνεια: Η διαφάνεια είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για την προστασία 

από τη διαφθορά και συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της εμπιστοσύνης στην 

                                            
19  Σύμφωνα με (ΤΙ, 2016): η διαφθορά μεγάλης κλίμακας, που συχνά μένει ατιμώρητη,  

αποτελείται από πράξεις που διαπράττονται σε υψηλό επίπεδο διακυβέρνησης και στρεβλώνουν 
πολιτικές ή την κεντρική λειτουργία του κράτους, παρέχοντας τη δυνατότητα στους επικεφαλής να 
επωφεληθούν εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Η διαφθορά μικρής κλίμακας αναφέρεται στην 
καθημερινή κατάχρηση της ανατεθείσας εξουσίας, από χαμηλού και μεσαίου επιπέδου δημοσίους 
υπαλλήλους στις συνδιαλλαγές τους με τους απλούς πολίτες, οι οποίοι συχνά προσπαθούν να έχουν 
πρόσβαση σε βασικά αγαθά ή υπηρεσίες σε μέρη όπως νοσοκομεία, σχολεία, αστυνομικά τμήματα 
και άλλους φορείς. Η πολιτική διαφθορά αφορά τη χειραγώγηση των πολιτικών, των θεσμών και των 
κανόνων της διαδικασίας κατανομής πόρων και χρηματοδότησης, από φορείς λήψης πολιτικών 
αποφάσεων που κάνουν κατάχρηση της θέσης τους για να διατηρήσουν την εξουσία, το status και 
τον πλούτο τους. (http://www.transparency.org/what-is-corruption/#define Πρόσβαση: 8 Αυγ 2016) 

20 Η δωροδοκία είναι η πιο γνωστή μεταξύ των ενεργειών διαφθοράς και συχνά επικαλύπτεται 
με τις άλλες δύο κατηγορίες διαφθοράς, μέσω της συμπαιγνίας δωροδοκούντα και δωροδοκούμενου. 
Η κλοπή της δημόσιας περιουσίας, μπορεί να προκύψει ως μονομερής υπεξαίρεση από δημόσιους 
υπαλλήλους ή από τη συνεργασία δημοσίων υπαλλήλων και ιδιωτικών φορέων. Περιλαμβάνει 
επίσης, την παράνομη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου σε τιμές χαμηλότερες της 
αγοράς, τη φοροδιαφυγή και την εκτροπή των δημοσίων πόρων προς ιδιωτικό συμφέρον. Η 
διαφθορά με τη μορφή της πατρωνίας (μερικές φορές ονομάζεται ευνοιοκρατία, νεποτισμός, 
πελατειακές σχέσεις) περιλαμβάνει στο δημόσιο τομέα την προνομιακή μεταχείριση επιχειρήσεων 
και προσώπων, την κατανομή των κρατικών συμβάσεων ή μεταβιβαστικών πληρωμών, ενώ στον 
ιδιωτικό τομέα περιλαμβάνει «ειδικές εξυπηρετήσεις» με τη χορηγία οικονομικών ανταμοιβών ή 
επαγγελματικών ευκαιριών  (OECD/G20, 2013, σελ.6-7). (http://www.oecd.org/g20/topics/anti-
corruption/Issue-Paper-Corruption -and-Economic-Growth.pdf Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 
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κοινωνία των πολιτών και τους θεσμικούς φορείς της, από τους οποίους και 

εξαρτάται το μέλλον μας. Σύμφωνα με (ΤΙ, 2016) είναι περίπου σαν να ρίχνεις φως 

σε κανόνες, σχέδια, διαδικασίες και ενέργειες. Είναι να ξέρεις γιατί, πώς, τι, και 

πόσο. Η διαφάνεια εξασφαλίζει ότι οι δημόσιοι αξιωματούχοι, οι δημόσιοι 

υπάλληλοι, οι διευθυντές, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και οι 

επιχειρηματίες, δράττουν ορατά και λειτουργούν κατανοητά, υποβάλλοντας εκθέσεις 

σχετικά με τις δραστηριότητές τους. Αυτό συνεπάγεται ότι το ευρύ κοινό μπορεί να 

είναι ενήμερο και να έχει δυνατότητα ελέγχου των πράξεων τους21. 

Οικονομική Ανάπτυξη: Η οικονομική ανάπτυξη/οικονομική μεγέθυνση 22 

είναι η αυξανόμενη δυνατότητα μιας κοινωνίας να ικανοποιεί τις οικονομικές ανάγκες 

των μελών της με το πέρασμα του χρόνου, συνέπεια της αύξησης των διαθέσιμων 

παραγωγικών συντελεστών. Ο όρος οικονομική μεγέθυνση χρησιμοποιείται συχνά 

έναντι του όρου οικονομική ανάπτυξη και το αντίστροφο. Ο συνολικός ρυθμός 

ανάπτυξης της οικονομίας ενός έθνους, είναι ίσως ένας από τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη ευημερία, καθώς σχετίζεται με τις 

δυνατότητες ικανοποίησης των ατομικών και κοινωνικών αναγκών, ενώ οι θετικοί 

ρυθμοί ανάπτυξης στον αναπτυσσόμενο κόσμο συνδέονται με βελτιώσεις και σε 

άλλες διαστάσεις της ποιότητας του βιοτικού επιπέδου (Παπαπανάγος, 2016). Στην 

παρούσα εργασία, σύμφωνα και με (OECD/G20, 2013), η οικονομική απόδοση  

(επίπεδο, output level και ανάπτυξη, output growth) μιας χώρας, θα αξιολογηθεί ως 

εξής: το επίπεδο με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα (GDP pc) αλλά  και σε μονάδες 

ισοδύναμης αγοραστικής αξίας (GDP pc PPP) και η ανάπτυξη με βάση τον ετήσιο 

ρυθμό ανάπτυξης του Πραγματικού ΑΕΠ (Real GDP annual growth rate) αλλά και 

                                            
21 Η διαφάνεια υποστηρίζει επίσης τη λογοδοσία. Με την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον 

τρόπο που οι δημόσιοι υπάλληλοι και τα θεσμικά όργανα επιτυγχάνουν τις ανατεθείσες εντολές και 
τα συγκεκριμένα καθήκοντα τους, εμπλέκονται μηχανισμοί εποπτείας ώστε να είναι πιο 
αποτελεσματικοί, εφόσον ελλοχεύει η πιθανότητα να τους επιρρίψουν ευθύνες. Η αξιοπιστία που 
επιτυγχάνεται από τη διαφάνεια και την απορρέουσα δυνατότητα λογοδοσίας, μπορεί να οδηγήσει 
στη βελτίωση της δημόσιας κατανόησης και τη στήριξη στις κυβερνητικές πολιτικές (IMF, 2016a, 
σελ.17). (https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/ sdn1605.pdf Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 

22 Συχνά  οι  όροι  «οικονομική  μεγέθυνση»  και  «οικονομική  ανάπτυξη»  χρησιμοποιούνται 
εναλλακτικά, χωρίς αυτό ωστόσο να είναι απόλυτα ακριβές. Η οικονομική μεγέθυνση έχει μια πιο 
υλική  διάσταση,  καθώς  αναφέρεται  σε  υλική  αφθονία  και συνεπώς  σε  μεγαλύτερη δυνατότητα 
για την ικανοποίηση του οικονομικού προβλήματος. Η οικονομική μεγέθυνση αναφέρεται  σε  μια 
αύξηση του  πραγματικού κατά  κεφαλήν ΑΕΠ (McConnell & Brue, 1991), ενώ η οικονομική  
ανάπτυξη  ως  πιο  ευρεία  έννοια,  αναφέρεται  σε  μια  αύξηση  της «κατά κεφαλήν ευημερίας» μιας 
χώρας (Oser & Brue, 1988) (Παπακωνσταντίνου, 2011, σελ. 31-32). (http://nemertes.lis. 
upatras.gr/jspui//handle/10889/5361 Πρόσβαση: 2 Αυγ 2016) 
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τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης του Πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος (Real 

GDP pc annual growth rate) 23.  

1.2. Συναφείς Έννοιες 

Παραγωγικότητα: Σύμφωνα με (IMF, 2016b), κατά την τελευταία δεκαετία 

ένα κύμα παραγωγικότητας24 υποστηριζόμενο από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου, 

επιτάχυνε την ανάπτυξη και τη σύγκλιση εισοδήματος της Ρωσίας. Η συνέχεια όμως 

της σύγκλισης, θα απαιτήσει τη συσσώρευση κεφαλαίου και την ανάπτυξη της 

παραγωγικότητας. Ένας καταμερισμός της συνολικής παραγωγικότητας της 

εργασίας, ανάλογα με τη σχετική συνεισφορά της στο κάθε τομέα παραγωγής 

(γεωργία, βιομηχανία, υπηρεσίες) αλλά και εντός του κάθε τομέα, έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξησης της παραγωγικότητας ανά τομέα και συνολικά (McMillan 

& Rodrik, 2011). Περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας εντός κάθε τομέα, θα 

απαιτήσει βελτιώσεις στο θεσμικό 25  και επιχειρηματικό περιβάλλον. Ένας 

διαρθρωτικός μετασχηματισμός όμως, θα απαιτήσει οικονομική διαφοροποίηση 

(diversification). Αύξηση της παραγωγικότητας σημαίνει αύξηση των επενδύσεων 

και τη μεταφορά πόρων, κυρίως εργατικού δυναμικού, προς υψηλότερης αξίας 

τομείς κατασκευαστικών και γεωργικών δραστηριοτήτων, καθώς και σύγχρονες 

δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών πχ. μεταφορές, διανομές και «ICT» 

(Information and Communications Technology). 

Συντελεστές παραγωγής: Κατά την τελευταία δεκαετία η Ρωσία έχει βιώσει 

σημαντικές βελτιώσεις στην παραγωγικότητα, που υποστηρίζεται από τις υψηλές 

                                            
23 Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο μέτρο της οικονομικής ανάπτυξης, είναι ο πραγματικός 

ρυθμός ανάπτυξης (Real GDP growth rate) της παραγωγής μιας χώρας τελικών αγαθών και 
υπηρεσιών, λαμβάνεται από το ΑΕΠ (GDP), προσαρμοσμένο για τον πληθωρισμό. Αν το 
αποτέλεσμα είναι θετικό έχουμε ανάπτυξη, ενώ αν είναι αρνητικό έχουμε ύφεση (Παπαπανάγος,  
2016a, σελ.61) Διεθνή Οικονομικά: Σημειώσεις «UOM-ΑΔΙΣΠΟ SECTION: 1. Economic profile -BS-
BAL ECONOMIES 15-16 updated». 

24  Η αύξηση της παραγωγικότητας, είναι η απόλυτη κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η βιβλιογραφία από υπολογισμούς για την ανάπτυξη δείχνει, ότι οι 
διαφορές παραγωγικότητας καθορίζουν και τις διαφορές στα επίπεδα εισοδήματος μεταξύ των 
χωρών (Bosworth & Collins 2003; Hall & Jones 1999; Klenow & Rodríguez-Clare 1997). Η ανάπτυξη 
θα διατηρηθεί στο βαθμό που συνοδεύεται από την αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς η 
ανάπτυξη που οδηγείται από το παράγοντα της συσσώρευσης στενεύει και στο πλαίσιο του 
νεοκλασικού μοντέλου ανάπτυξης, οι επιστροφές σε κεφαλαίο και εργασία μειώνονται (IMF, 2016c, 
σελ.24). (https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16230.pdf Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 

25 Σύμφωνα με (Dabla-Norris et al, 2014) για τις χώρες με επίπεδο εισοδήματος της Ρωσίας, η 
ενίσχυση των θεσμών, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και η δυνατότητα αποτελεσματικότερης 
εφαρμογής των συμβάσεων, έχει σημαντικά θετικό αντίκτυπο στην αύξηση της παραγωγικότητας 
(IMF, 2016c, σελ.49). (https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16230.pdf Πρόσβαση: 5 Αυγ 
2016) 
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τιμές του πετρελαίου, η οποία επιταχύνει τη σύγκλιση προς τα επίπεδα εισοδήματος 

και παραγωγικότητας των προηγμένων χωρών (IMF, 2016b). Αν και η αύξηση της 

παραγωγικότητας ήταν υψηλή, οι παραγωγικοί συντελεστές υπολείπονται. Παρά το 

ότι η ταχεία ανάπτυξη οδήγησε σε σύγκλιση, εξακολουθεί να υπάρχει χάσμα: το 

ρωσικό κατά κεφαλήν εισόδημα είναι πάνω από το διπλάσιο των BTICS26, αλλά 

υστερεί αρκετά από την ΕΖ-28. Η διεύρυνση της διαφοράς μεταξύ του ρωσικού 

κεφαλήν εισοδήματος, με εκείνο της ζώνης του ευρώ, αποκαλύπτει τις ελλείψεις 

στους παραγωγικούς συντελεστές (κυρίως κεφαλαίου) και τα επίπεδα TFP. Η 

αναλογία κεφάλαιο/απόδοση στη Ρωσία, ανέρχεται στο 80% της ΕΖ-28 από το 2011. 

Επενδύσεις: Ο πραγματικός ρυθμός αύξησης των ιδιωτικών επενδύσεων 

παραμένει αρνητικός, το κεφάλαιο χάνει την αξία του πιο γρήγορα από ότι 

δημιουργείται και τα ποσοστά επενδύσεων έχουν φτάσει στα επίπεδα πριν από την 

κρίση27. Στη Ρωσία τα επίπεδα των επενδύσεων είναι αισθητά χαμηλότερα από τα 

αναμενόμενα, βάσει των οικονομικών χαρακτηριστικών της χώρας (IMF, 2016b). 

Ενώ οι χώρες με χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα, κατά τη διάρκεια της 

σύγκλησης (catching-up phase) με αναπτυγμένες χώρες τείνουν να έχουν 

υψηλότερα ποσοστά επενδύσεων, η Ρωσία υστερεί σε σχέση με ομόλογες 

οικονομίες28. Στο πλαίσιο των νέων μοντέλων ανάπτυξης όμως, οι επενδύσεις 

κεφαλαίου αυξάνουν την ανάπτυξη της παραγωγικότητας, διότι το κεφάλαιο 

δημιουργεί σταθερές ή αυξανόμενες αποδόσεις, σε αντίθεση με τα νεοκλασικά 

μοντέλα όπου το κεφάλαιο δημιουργεί φθίνουσες αποδόσεις, με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα (Romer, 1986). Συνεπώς το πλεόνασμα αποταμιεύσεων σε επίπεδο 

επενδύσεων που υπάρχει στη Ρωσία (IMF, 2016b), μπορεί να συμβάλει σημαντικά 

στην αύξηση της ικανότητας της οικονομίας να ανταποκριθεί στη νέα χαμηλότερη 

συναλλαγματική ισοτιμία ισορροπίας και να αυξήσει την παραγωγικότητα. 

                                            
26 BTICS είναι η Βραζιλία, η Τουρκία, η Ινδία, η Κίνα και η Νότια Αφρική, ενώ TFP (Total Factor 

Productivity growth) είναι ο Συνολικός Παραγωγικός Συντελεστής Ανάπτυξης (IMF, 2016c, σελ.8). 
(https://www.imf.org/external/pubs/ ft/scr/2016/cr16230.pdf Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 

27 Η επενδυτική δραστηριότητα, ιδιαίτερα του ιδιωτικού τομέα είναι ισχνή από το 1990, γεγονός 
που καταδεικνύει τα δομικά προβλήματα στη ρωσική οικονομία και κυρίως την αδυναμία των θεσμών 
που ρυθμίζουν τις αγορές, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική διαφοροποίηση στον τρόπο 
εφαρμογής των κανονιστικού πλαισίου (World Bank, 2015). (http://www.worldbank.org/en/country 
/russia/publication/russia-economic-report-33 Πρόσβαση: 8 Αυγ 2016) 

28 Αφορά την περίοδο 2004-2007. Για τη Ρωσία απαιτείται περίπου 1% του ΑΕΠ ή 13,2 δις 
δολάρια το χρόνο σε επενδύσεις (EBRD, 2015-2016). (http://www.ebrd.com/news/events/transition-
report-2015-rebalancing-finance-.html Πρόσβαση: 3 Αυγ 2016) 
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Παράνομες Χρηματοοικονομικές Ροές (Illicit Financial Flows, IFFs): είναι 

παράνομες διακινήσεις χρημάτων ή κεφαλαίου από τη μία χώρα στην άλλη, που 

κινούνται στο παρασκήνιο και αποτελούν σημαντικό μέρος της παραοικονομίας29 

(shadow economy). Αν οποιαδήποτε ροή καταλύει κάποιο νόμο σε οποιοδήποτε 

σημείο, τότε είναι παράνομη. Οι IFFs ταξινομούνται ως κεφάλαιο ή χρήματα που 

παράνομα διαπερνούν τα σύνορα και προέρχονται από κέρδη, μεταφορές ή ιδία 

χρησιμοποίησή τους (GFI, 2016). Οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί, πρέπει 

και απαιτείται να ενισχύσουν την πολιτική τους για την καταπολέμηση αυτής της 

μάστιγας30, με ταυτόχρονη αύξηση της συνεργασίας τους. 

1.3. Σχέση Διαφθοράς και Οικονομικής Ανάπτυξης 

Στη διεθνή βιβλιογραφία κυριαρχούν δύο ανταγωνιστικές υποθέσεις σχετικά 

με την επίδραση της διαφθοράς στην οικονομική ανάπτυξη (Aidt, 2009): η υπόθεση 

«greasing the wheels» (λίπανση στους τροχούς) θεωρεί ότι η διαφθορά είναι 

ευεργετική για την ανάπτυξη και την ευημερία, διότι επιτρέπει να παρακαμφθούν τα 

διοικητικά εμπόδια και η υπόθεση «sand in the wheels» (άμμος στους τροχούς) που 

θεωρεί ότι αντίθετα, η διαφθορά εμποδίζει την ανάπτυξη και την ευημερία, διότι 

συνεπάγεται κακή κατανομή των πόρων, αυξάνει το κόστος των συναλλαγών και 

έχει πολλές άλλες αρνητικές συνέπειες. Σύμφωνα με (OECD/G20, 2013), για την 

κατανόηση της σχέσης οικονομικής ανάπτυξης και διαφθοράς υπάρχουν δύο τρόποι 

προσέγγισης: της άμεσης επίδρασης μεταξύ τους και της έμμεσης μέσω των 

πολλαπλών διαύλων ή μηχανισμών που λειτουργεί αυτή η σχέση. Ενώ η άμεση 

                                            
29 Αυτές διευκολύνονται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχιζόμενη αδιαφάνεια στο παγκόσμιο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, που καταδεικνύεται από πολλές γνωστές μεθόδους: φορολογικούς 
παραδείσους, απόρρητο δικαιοδοσίας, ανώνυμες και εικονικές εταιρείες, δωροδοκίες και διαφθορά. 
Οι μαζικές εκροές των παράνομου κεφαλαίου δυνητικά μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την 
εγχώρια χρησιμοποίηση πόρων και να παρεμποδίσουν την οικονομική ανάπτυξη. Επιπρόσθετα 
ευνοούν την αύξηση της διαφθοράς, διευκολύνουν το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα, μειώνουν τα 
φορολογικά έσοδα και υπονομεύουν τη διακυβέρνηση κάθε χώρας. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες 
έχουν αποτύχει να αναπτυχθούν πέρα από το σημείο, όπου η εξωτερική βοήθεια δεν είναι πλέον 
απαραίτητη (GFI, 2015, σελ.4). (http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2015/12/IFF-Update 
_2015-Final.pdf Πρόσβαση: 10 Αυγ 2016) 

30 Οι διαβρωτικές επιπτώσεις των IFFs για την οικονομική πρόοδο και την εξάλειψη της φτώχειας, 
αποτελούν αντικείμενο διεθνούς αναγνώρισης. Το ψήφισμα που εγκρίθηκε από την 3η Γενική 
Συνέλευση (Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for 
Development) στις 27 Ιουλίου 2015, δεσμεύει όλα τα έθνη «να εντείνουν τις προσπάθειες για να 
μειώσουν σημαντικά τις IFFS από το 2030, με τελικό σκοπό την εξάλειψή τους», όπως και ο ΟΗΕ 
που το Σεπτέμβριο 2015 στο πλαίσιο (United Nations Sustainable Development Goals, SDGs), 
υιοθέτησε τον «Στόχο 16.4» με ανάλογο περιεχόμενο (GFI, 2015, σελ.13). (http://www.gfintegrity. 
org/wp-content/uploads/2015/12/IFF-Update _2015-Final.pdf Πρόσβαση: 10 Αυγ 2016) 
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σύνδεση μεταξύ της διαφθοράς και της οικονομικής απόδοσης είναι δύσκολο να 

εκτιμηθεί (σελ.3)31, η διαφθορά έχει μια σειρά από σημαντικές αρνητικές επιδράσεις 

σε βασικούς διαύλους μετάδοσης, όπως οι επενδύσεις (συμπεριλαμβανομένων «a 

fortiori» των FDI), η ανταγωνιστικότητα, η επιχειρηματικότητα και η κυβερνητική 

αποτελεσματικότητα (δαπάνες και έσοδα κυβέρνησης, ανθρώπινο κεφαλαίο). Η 

επισήμανση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα32. 

Συναφή ερευνητικά άρθρα και ατομικές μελέτες, περιλαμβάνουν πολύ καλά 

τεκμηριωμένες αιτιώδεις σχέσεις που βασίζονται σε επίσημα θεωρητικά μοντέλα και 

προέρχονται από λιγότερο σχολαστικές εικασίες που βασίζονται σε περισσότερο ή 

λιγότερο διαισθητική, ad hoc συλλογιστική (OECD/G20, 2013). Επιπλέον, η 

διαφθορά επηρεάζει και άλλους σημαντικούς δείκτες της οικονομικής ανάπτυξης, 

όπως την ποιότητα του περιβάλλοντος, την προσωπική υγεία και το αίσθημα 

ασφάλειας, την ισότητα (κατανομή του εισοδήματος), καθώς και διάφορα είδη 

κοινωνικού ή πολιτικού κεφαλαίου (πχ. «εμπιστοσύνη»), με σημαντικές επιπτώσεις 

(Dreher & Herzfeld, 2005) στις δυνατότητες ανάπτυξης μιας χώρας, (περίπτωση της 

«εμπιστοσύνης») και γενικότερα στην οικονομική ευημερία.  

1.4. Η Μέτρηση της Διαφθοράς 

Το πρωταρχικό βήμα, είτε για την αναζήτηση της αιτιότητας μεταξύ 

διαφθοράς και οικονομικής ανάπτυξης, είτε για την εκτίμηση της επίδρασης της 

                                            
31 Οι πρόσφατες εξελίξεις στη μέτρηση της διαφθοράς και στους δείκτες διακυβέρνησης του 

δημόσιου τομέα έχουν διευκολύνει την εξέταση της σχέσης μεταξύ διαφθοράς και οικονομικής 
απόδοσης ή παραγωγής. Η ισχυρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ αντιληπτής διαφθοράς και του 
επίπεδου απόδοσης (μέτρηση με ΑΕΠ, GDP) παρέχει εκ πρώτης όψεως «prima facie» αποδεικτικά 
στοιχεία για τις αρνητικές επιπτώσεις της διαφθοράς για τη δημιουργία αξίας. Ενώ η αιτιότητα της 
σχέσης είναι πιθανό να προέρχεται και από τους δύο, η πλειοψηφία των αναλυτών συμφωνούν ότι 
λειτουργεί κατά κύριο λόγο από τη διαφθορά και όχι από την αντίθετη κατεύθυνση. Παρόλα αυτά, η 
αμφίδρομη σχέση έχει τη δυνατότητα να θέσει σε κίνηση έναν ενάρετο κύκλο «virtuous circle», που 
οδηγεί σε μεγαλύτερο κέρδος παραγωγής. Η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ επιπέδων παραγωγής και 
αντιληπτής διαφθοράς δεν καταδεικνύει άμεση αιτιώδης σχέση, διότι οι εκτιμώμενες επιπτώσεις της 
διαφθοράς τείνουν να διαφέρουν αν περιλαμβάνονται και άλλοι δείκτες διακυβέρνησης στην ανάλυση. 
Η συσχέτιση όμως, μεταξύ αντιληπτής διαφθοράς και ετήσιας ανάπτυξης του ΑΕΠ είναι αδύναμη, 
επειδή η αλληλεξάρτηση είναι πιθανόν να είναι περίπλοκη, έμμεση, με χρονική παραλλαγή και μη 
γραμμική, πχ. «Asian Paradox» (OECD/G20, 2013, σελ.5-6). (http://www.oecd.org/g20/topics/anti-
corruption/Issue-Paper-Corruption-and-Economic-Growth.pdf Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 

32  «Όπως έχουν δείξει επανειλημμένα πολιτικά σκάνδαλα, μερικές φορές αναπτύσσονται 
πολύπλοκες συνδέσεις μεταξύ πολιτικών φορέων, ιδιωτικών επιχειρήσεων, μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, επαγγελματικών ενώσεων και ιδρυμάτων. Αυτές οι συνδέσεις που κατευθύνονται από 
τα αμοιβαία οφέλη της επιρροής επάνω σε βασικές πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις, οδηγούν 
τις δημοκρατικές διαδικασίες και τους θεσμούς σε κίνδυνο, καθιστώντας ταυτόχρονα πιο δύσκολο 
τον εντοπισμό των πρακτικών διαφθοράς». Απόσπασμα από αναφορά της European Commission: 
Fighting Corruption in the EU (European Commission, 2011, σελ.14). (http://eurlex.europa.eu/Lex 
UriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0308:FIN:EN:PDF Πρόσβαση: 25 Αυγ 2016) 
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διαφθοράς στην οικονομική ανάπτυξη, είναι η δυνατότητα μέτρησης της διαφθοράς. 

Το ζήτημα του κατά πόσον η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης είναι 

αποτέλεσμα αύξησης της διαφθοράς, δεν έχει ακόμη αποδειχθεί με ισχυρά 

συστηματικά εμπειρικά αποδεικτικά στοιχεία. Αν και υπάρχει η πεποίθηση ότι είναι 

αδύνατο να μετρηθεί η διαφθορά, σύμφωνα με (Kaufmann et al, 2007) μπορεί να 

μετρηθεί και σε πολλές μορφές. Υπάρχουν κυρίως τρείς επιλογές (Balsevich & 

Podkolzina, 2014): από την συγκέντρωση των ενημερωμένων απόψεων των 

ενδιαφερόμενων φορέων, από την παρακολούθηση των θεσμικών χαρακτηριστικών 

των χωρών και από τους ενδελεχής λογιστικούς ελέγχους συγκεκριμένων έργων. H 

ποινική δίωξη για δραστηριότητες διαφθοράς όμως, αποτελεί περισσότερο ένα 

δείκτη νομιμότητας πρακτικών διαφθοράς, παρά ένα τρόπο μέτρησης. Κατά 

συνέπεια τα διαθέσιμα ποσοστά μέτρησης για την επικράτηση της διαφθοράς, 

βασίζονται κυρίως στις αντιλήψεις των οικονομικών φορέων, των εμπειρογνωμόνων, 

του κοινωνικού συνόλου αλλά και προσώπων που ασχολούνται συστηματικά με 

διάφορους τομείς της επιχειρηματικότητας, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι 

εκτιμήσεις τους καταγράφονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και η στατιστική 

επεξεργασία τους με διάφορες μεθοδολογίες, παρέχουν ποσοτική και ποιοτική 

«ordinal and cardinal» μέτρηση της διαφθοράς σε διάφορες χώρες/περιοχές του 

πλανήτη (OECD/G20, 2013).  

Ο πιο ευρέως διαδεδομένος τρόπος μέτρησης της διαφθοράς, που 

χρησιμοποιείται στις περισσότερες εμπειρικές μελέτες του αντίκτυπου της 

διαφθοράς στην οικονομική δραστηριότητα, απορρέει από τους διεθνείς δείκτες 

συγκριτικής αξιολόγησης και αντίστοιχες συναφείς εκθέσεις. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα της αντιληπτής διαφθοράς, αποτελούν ο δείκτης ποιότητας 

διακυβέρνησης (CC) της World Bank, ο δείκτης αντίληψης διαφθοράς CPI και το 

Παγκόσμιο Βαρόμετρο GCB της Transparency International (TI). Οι περισσότεροι 

διεθνείς δείκτες αξιολόγησης, παρέχουν τη δυνατότητα σύγκρισης και κατάταξης 

των κρατών/περιοχών, αλλά και την απεικόνιση της χρονικής προόδου τους. 

Εντούτοις, το γεγονός ότι αυτοί οι δείκτες βασίζονται κυρίως σε υποκειμενικές 

εκτιμήσεις και όχι ποσοτικές παραμέτρους, έχει εγείρει κατά καιρούς επιφυλάξεις για 

την αξιοπιστία τους και έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας στη διεθνή 

επιστημονική αρθρογραφία (Rose-Ackerman, 2006). Σύμφωνα με (Treisman, 2007) 

είναι αρκετά σημαντικό ότι σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με ένα σύνολο 
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διαφορετικών παραγόντων, που συνήθως πιστεύεται ότι προκαλούν τη διαφθορά33. 

Επομένως μπορεί να παρέχουν τη δυνατότητα34 έρευνας για την έμμεση επίδραση 

της διαφθοράς στην οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας, καθώς και την επεξήγηση 

της αλληλεπίδρασής της με τους διάφορους μηχανισμούς του συμπλέγματός τους. 

Συνεπώς η συγκριτική αξιολόγηση και τα ποσοτικά στοιχεία, μπορεί να είναι 

χρήσιμα35 στους υπεύθυνους χάραξης της πολιτικής, διότι θα μπορούσαν μέσω 

αυτών να αναζητήσουν μαθήματα και ορθές πρακτικές (Παπαπανάγος, 2016). 

1.5. Το Κόστος της Διαφθοράς 

Η εκτίμηση (World Bank, 2013) για το συνολικό ποσό των δωροδοκιών, που 

καταβάλλονται στις αναπτυσσόμενες και τις ανεπτυγμένες χώρες κατά την περίοδο 

2001-2002, ανέρχεται σε 1 τρις δολάρια, περίπου το 3% του ετήσιου παγκόσμιου 

ΑΕΠ. Μια πρόσφατη εκτίμηση36 θέτει το ετήσιο κόστος από δωροδοκίες και μόνο, 

                                            
33 Παρόλο που οι δείκτες έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στην εμπειρική έρευνα, ορισμένοι 

συγγραφείς έχουν αμφισβητήσει την ακρίβεια των μετρήσεων και την εγκυρότητα στην εμπειρική 
έρευνα (Campbell, 2013). Όσον αφορά την αξιοπιστία, αυτό οφείλεται κυρίως από τη σύγκριση των 
απαντήσεων που λαμβάνονται από διαφορετικές χώρες, την επιλογή των παραληπτών των 
ερωτηματολογίων και τον τρόπο συμπλήρωσής τους (Πελαγίδης, 2014). Ωστόσο, παρά τις όποιες 
αδυναμίες των δεικτών αντίληψης της διαφθοράς, παραμένουν στην πραγματικότητα μια αναφορά 
για τους ανθρώπους, τους επιχειρηματίες και τους πολιτικούς ηγέτες, με σκοπό τη λήψη αποφάσεων, 
επεξηγώντας τη χρήση τους στη μέτρηση του αντίκτυπου της διαφθοράς στην οικονομία (OECD/G20, 
2013,σελ.8). (http://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/Issue-Paper-Corruption-and-Economic 
-Growth.pdf Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 

34 Η σχετική αρθρογραφία συμπεραίνει ότι, παρόλο που αυτές οι μέθοδοι έχουν πράγματι 
περιορισμούς και μειονεκτήματα τα οποία σχετίζονται με αυτές τις επιφυλάξεις, οι δείκτες αντίληψης 
είναι σε θέση να κατηγοριοποιήσουν με αρκετά μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας τις χώρες, σύμφωνα με τη 
γενική κατάσταση που επικρατεί σε αυτές. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί οι δείκτες είναι κατάλληλα 
εργαλεία, για την αξιολόγηση διαφορών ανάμεσα σε χώρες που λαμβάνουν σχετικά παρόμοιες τιμές. 
Ούτε πρέπει να δίνεται υπερβολική έμφαση στις επιδόσεις μιας χώρας σε κάποιον επιμέρους δείκτη, 
που χρησιμοποιείται για τη σύνθεση του γενικού δείκτη. Αντίθετα, σημαίνει ότι, όταν μια χώρα 
εμφανώς καταλαμβάνει μια θέση ανάμεσα στις χώρες που έχουν μέτριες ή δυσμενείς επιδόσεις σε 
θέματα διαφθοράς και διακυβέρνησης, μπορεί να εξαχθεί με αρκετά μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας το 
συμπέρασμα, ότι αυτή η χώρα δεν συγκρίνεται με τις χώρες που λαμβάνουν εξαιρετικές τιμές στα 
θέματα αυτά. Επιπλέον προκύπτει ότι, σε σχέση με τη μέτρηση συγκεκριμένων ποσοτικών 
δεδομένων έχουν κι ένα ισχυρό πλεονέκτημα, καθώς είναι σε θέση να καταγράψουν καταστάσεις οι 
οποίες προκύπτουν από τη σύνθεση πολλών επιμέρους παραγόντων, κάτι το οποίο δεν είναι σε 
θέση να πραγματοποιήσουν επιλεγμένα ποσοτικά δεδομένα (Πελαγίδης, 2014, σελ. 580). 
(http://www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/sylltomos14/575-588%20Pelagidis%202014.pdf Πρόσβαση: 
25 Αυγ 2016) 

35  Τα δεδομένα παρέχουν τη βάση της ανάλυσης, για το πώς διαφορετικές πολιτικές 
προσεγγίσεις και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, συμβάλουν στα επιθυμητά αποτελέσματα, όπως η 
αύξηση της απασχόλησης, των εισοδημάτων, της ανταγωνιστικότητας της οικονομικής ανάπτυξης 
και εν γένει της ευημερίας (Παπαπανάγος, 2016b, σελ.4). (Διεθνή Οικονομικά, Σημειώσεις «UOM-
ΑΔΙΣΠΟ SECTION: 3 International benchmarking indicators -BS-BAL ECONOMIES 15-16 updated») 

36 Αυτή η εκτίμηση αφορά το 2015 και είναι μια προέκταση του Daniel Kaufmann που βασίζεται  
σε δική του προηγούμενη εκτίμηση (Kaufmann, 2005) για 1,1 τρις δολάρια (IMF, 2016a, σελ.5). 
(https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/ sdn1605.pdf Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 
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σε περίπου 1,5 έως 2 τρις δολάρια (περίπου το 2% του παγκόσμιου ΑΕΠ). Το 

συνολικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος της διαφθοράς, είναι πιθανό να είναι 

ακόμη μεγαλύτερο, δεδομένου ότι οι δωροδοκίες αποτελούν μόνο μία πτυχή από τις 

πολλές μορφές διαφθοράς (IMF, 2016a). Το έμμεσο κοινωνικό κόστος της 

διαφθοράς (OECD/G20, 2013) μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της παραγωγικότητας 

και η οποία δυνητικά θα μειώσει το επίπεδο του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομικής 

απόδοσης37 . Έχει υπολογιστεί ότι η διαφθορά μπορεί να δημιουργήσει εμπορικό 

κόστος, που είναι ισοδύναμο με εκείνο που προκύπτει από τους δασμούς (Anderson 

& Marcouiller, 2002), ενώ οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η ευθυγράμμιση με πολιτικές 

ενίσχυσης της διαφάνειας στις περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες, θα αυξήσει το 

διμερές εμπόριο περισσότερο από 1% (Lejárraga & Shepherd, 2013). Επίσης η 

διαφθορά επιφέρει σημαντικό κόστος, λόγω της μείωσης της φοροεισπρακτικής 

ικανότητας και δυναμικής του κράτους38 . Μελέτη για τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(European Commission, OLAF) από το PwC, διαπίστωσε ότι η διαφθορά αύξησε  

κατά μέσο όρο 13%, το κόστος ενός δημόσιου έργου σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. 

Επτά από τις χώρες είναι κράτη-μέλη της ΕΕ (Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, 

Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία) και όγδοη χώρα είναι το Λιχτενστάιν (PwC, 2013). Σε 

ένα περιβάλλον με υψηλή διαφθορά και υψηλό δημόσιο χρέος, μια χώρα μπορεί να 

παγιδευτεί σε έναν «vicious circle» (φαύλο κύκλο) διαφθοράς και δημοσιονομικής 

σπατάλης, οδηγώντας τελικά σε μια κρίση χρέους (Achury, Koulovatianos & 

Tsoukalas, 2015). Η κακή φορολογική συμμόρφωση, θεωρείται ως ένας από τους 

παράγοντες πίσω από τη συνεχιζόμενη βαθιά δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα 

                                            
37  Το συνολικό ποσό από αυτές τις απώλειες της οικονομίας είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. 

Εντούτοις, εκτιμήσεις που αφορούν περισσότερο από μικρή μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της 
οικονομικής απόδοσης, σωρευτικά με την πάροδο του χρόνου συνεπάγονται τεράστιες απώλειες 
λόγω της διαφθοράς: Η World Bank έχει δημοσιεύσει έρευνα, που αναφέρει ότι σε πολλές 
αναπτυσσόμενες χώρες, οι απώλειες αυτές μπορεί να υπερβαίνουν το 100% του τρέχοντος ΑΕΠ 
τους (OECD/G20, 2013, σελ.5-6). (http://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/Issue-Paper-
Corruption -and-Economic-Growth.pdf Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 

38  Πρόσφατη έρευνα του IMF, υποδηλώνει ότι ακόμη και κάτω από τη στήριξη του, οι επιδόσεις 
από δημοσιονομικά προγράμματά (τα οποία έχουν γενικά θετικές επιπτώσεις επί των εσόδων) 
καθίσταται αναποτελεσματικά σε χώρες με υψηλή διαφθορά (Crivelli & Gupta, 2016). Επιπλέον, τα 
κράτη που αποτυγχάνουν να αυξήσουν σημαντικά τα έσοδά τους, δεν είναι σε θέση να 
οικοδομήσουμε θεσμούς που στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα την αρνητική 
ανάδραση (Besley & Persson, 2014). Άλλη νέα έρευνα του IMF δείχνει, ότι όταν η αναλογία του 
φόρου προς το ΑΕΠ (tax-to-GDP ratio) φτάνει το 12¾ %, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξάνει 
απότομα (Gaspar, Jaramillo & Wingender, 2016), αλλά οι χώρες παρά το περιθώριο του ορίου, θα 
πρέπει να προσπαθήσουν να παραμένουν πάνω από το επίπεδο του 15% προκειμένου να 
αποφευχθούν οι συχνές αντιστροφές στην αναλογία (IMF, 2016a, σελ.7). (https://www.imf.org/ 
external/pubs/ft/sdn/2016/ sdn1605.pdf Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 
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(IMF, 2013). Επειδή η διαφθορά εμποδίζει τη διαμόρφωση και την εφαρμογή 

υγειούς νομισματικής πολιτικής, ο πληθωρισμός τείνει να είναι μεγαλύτερος σε 

χώρες με υψηλότερη διαφθορά (IMF, 2016a). Η διαφθορά όμως συνδέεται39 και με 

αρνητικές, πιθανά μη αναστρέψιμες συνέπειες για την κοινωνία, το περιβάλλον και 

την πολιτική σταθερότητα. 

1.6. Η Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

Σύμφωνα με (Πελαγίδης, 2014), η ορθόδοξη αντιμετώπιση φαινομένων 

οικονομικής διαφθοράς περιλαμβάνει κυρίως θετικά, αλλά και αρνητικά κίνητρα. 

Συγκεκριμένα, το νομικό και θεσμικό περιβάλλον εξοπλίζεται συνεχώς με 

εκλεπτύνσεις κινήτρων, που προσπαθούν να κατευθύνουν τη συμπεριφορά των 

ατόμων προς πράξεις και δραστηριότητες, που προάγουν ταυτόχρονα το ατομικό 

και το γενικό συμφέρον. Όμως σε χώρες με αδύναμους θεσμούς, τέτοιου είδους 

μέτρα μπορεί να μην αποδίδουν, καθώς φαίνεται να λείπουν οι προϋποθέσεις 

επιτυχίας τους. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολλαπλές ισχυρές ισορροπίες 

ομάδων διαφθοράς και αξεπέραστοι περιορισμοί στη δράση εναντίον τους, τότε η 

ενδεδειγμένη πολιτική της κυβέρνησης είναι η «διαφάνεια» (transparency), η 

πληρωμή προσόδων πληροφορίας, ή οι αποδοτικοί μισθοί και ένα πλαίσιο 

αποτρεπτικών κινήτρων τιμωρίας. Από τη σχετική βιβλιογραφία τεκμαίρεται, ότι οι 

πολιτικές κατά της διαφθοράς είτε φέρνουν πολύ αργά αποτέλεσμα (δεκαετίες), είτε 

είναι σχετικά αναποτελεσματικές. Κι αυτό ίσως γιατί είναι ένα ιδιαίτερο και 

πολύπλοκο φαινόμενο για κάθε χώρα. Συνεπώς η εφαρμογή των κανόνων της 

οικονομικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, κυρίως στο 

δημόσιο τομέα δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση και σε πολλές περιπτώσεις οι 

πολιτικές που ενδείκνυται να εφαρμοστούν, μπορεί να είναι και αντιφατικές. 

                                            
39   Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται από την περιορισμένη συσσώρευση ανθρώπινου 

κεφαλαίου, τους χαμηλούς δείκτες εκπαίδευσης και υγείας, τις ανεπαρκείς κοινωνικές υπηρεσίες, την 
αυξημένη ρύπανση και την εξάντληση των φυσικών πόρων. Η συστημική διαφθορά μπορεί να 
προωθήσει την μετανάστευση, ειδικά των καλύτερα μορφωμένων ανθρώπων, στερώντας στη χώρα 
πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο, με δυσμενείς επιπτώσεις για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα απώλειας ανθρώπινου κεφαλαίου τα τελευταία χρόνια, λόγω 
δημοσιονομικής κρίσης, αποτελεί η Ελλάδα. Επίσης η διαφθορά προωθεί την αγανάκτηση και τα 
παράπονα από διάφορα τμήματα της κοινωνίας, που συχνά οδηγούν σε σύγκρουση και εξέγερση, 
ιδιαίτερα στις πλούσιες σε μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους χώρες. Αν η εξέγερση μετατραπεί σε 
εμφύλιο πόλεμο, αυτό μπορεί να δημιουργήσει συγκλονιστικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος. 
Μέχρι το τέλος ενός τυπικού εμφύλιου πολέμου, τα εισοδήματα είναι κατά μέσο όρο 15% χαμηλότερα 
από ότι θα ήταν διαφορετικά και περίπου 30% περισσότεροι άνθρωποι θα ζουν σε συνθήκες 
απόλυτης φτώχειας (Collier et al, 2004, Collier & Hoeffler, 2004). (IMF, 2016a, σελ.12-14). 
(https://www.imf.org/ external/ pubs/ft/sdn/2016/ sdn1605.pdf Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 
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2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  

2.1. Η Διαφθορά στη Ρωσία 

Η διαφθορά είναι ένα αυξανόμενο διαχρονικό πρόβλημα στη Ρωσία και 

λαμβάνει τη μεγαλύτερη προσοχή από ποτέ. Στη Ρωσία, η διαφθορά είναι κοινή σε 

όλα τα όργανα ισχύος και τους κρατικούς θεσμούς, με τους περισσότερους υψηλά 

αξιωματούχους να απολαμβάνουν απαραβίαστα de jure (βουλευτές, δικαστές και 

άλλοι) ή de facto τα οφέλη της διαφθοράς (Gilinskiy, 2004). Η έρευνα (Schulze et al, 

2013) διαπίστωσε ότι η διαφθορά είναι τεράστια στη Ρωσία και ότι το μέγεθος των 

φυσικών πόρων κάθε περιοχής της, καθώς και το ποσό των δαπανών του κρατικού 

προϋπολογισμού για προσωπικό40 που δεν είναι στη διακυβέρνηση, αυξάνουν τη 

διαφθορά41. Η έρευνα (Osipian, 2011) για τη Ρωσία καταλήγει ότι το αυξανόμενο 

επίπεδο της οικονομικής παραγωγικότητας, δεν είναι πιθανό να μειώσει 

βραχυπρόθεσμα την διαφθορά στην εκπαίδευση, αλλά μπορεί τελικά να οδηγήσει 

στην εφαρμογή υψηλότερων ηθικών προτύπων στον τομέα της εκπαίδευσης. Το 

αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των αμοιβών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της 

οικονομίας οδηγεί τους δημοσίους υπαλλήλους να αναζητήσουν άλλες πηγές 

εισοδήματος (Gorodnichenko & Sabirianova, 2007). Παραδόξως, ενώ μόνο το 5% 

από ερωτηθέντες αναγνώρισε ότι αντιμετώπισε διαφθορά από την αστυνομία, το 

86% θεωρεί ότι η αστυνομία είναι πλήρως διεφθαρμένη (Osipian, 2011) και το 54% 

των Ρώσων πιστεύουν ότι οι αυστηρότερες ποινές για τη δωροδοκία, μπορεί να 

σταματήσουν την αποδοχή σε δωροδοκίες (Agranovich, 2008). Στη σημερινή 

Ρωσία, η διαφθορά αποτελεί ένα αιώνιο κοινωνικό ζήτημα και η νομική αντίδραση 

                                            
40 Σύμφωνα με (Shleifer & Treisman, 2003) η διοικητική διαφθορά είναι πολύ υψηλή στις φτωχές 

χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. «Όλες οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα διαφθοράς είναι 
αναπτυσσόμενες ή υπό μετάβαση χώρες, που έχουν ή πρόσφατα είχαν σοσιαλιστικές κυβερνήσεις 
(Svensson, 2005). Βραχυπρόθεσμα, η διαφθορά στις μεταβατικές οικονομίες μπορεί να λειτουργεί 
τόσο ως «γράσο» για το «σκουριασμένο» και άκαμπτο γραφειοκρατικό μηχανισμό ή ως ένα 
πρόσθετο κόστος συναλλαγής για τους επιχειρηματίες και τους επενδυτές (Osipian, 2011, σελ.22). 
(http://dx.doi.org/10.1016/j.euras.2011.10.003 Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 

41 Επιπρόσθετα, οι σχετικοί μισθοί των δημόσιου τομέα σχετίζονται με τα επίπεδα διαφθοράς 
μόνο όταν είναι πολύ υψηλοί, ενώ η διαφθορά είναι χαμηλότερη σε περιοχές με καλύτερη μόρφωση 
και σε εκείνες με χαμηλότερη ανισότητα στην κατανομή εισοδήματος. Η αύξηση της κάλυψης των 
τοπικών τηλεοπτικών σταθμών και η πιο αποτελεσματική επιβολή του νόμου συμβάλλουν στη 
μείωση των επίπεδων διαφθοράς, με αποτέλεσμα η διαφάνεια να μπορεί τουλάχιστον σε κάποιο 
βαθμό να ενισχύσει τη λογοδοσία. Η έρευνα ανέλυσε τους καθοριστικούς παράγοντες της διαφθοράς 
στη Ρωσία, χρησιμοποιώντας δεδομένα επιβολής του νόμου σε 79 περιφέρειες της Ρωσίας για την 
περίοδο 2004-2007 (Schulze et al, 2013, σελ.23). (ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/fre/wpaper/ 
DP22_Schulze_Sjahrir_Zakharov_Corruption_in_Russia.pdf Πρόσβαση: 5 Σεπ 2016) 
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στη καταπολέμηση της διαφθοράς είναι ένα πολύ περίπλοκο πρόβλημα42. Κατά 

συνέπεια η διαφθορά παραλύει όλες τις θετικές, δημιουργικές δραστηριότητες, διότι 

είναι σχεδόν αδύνατο να υπάρξει ανάπτυξη στην παραγωγή, στην οικονομία της 

αγοράς ή επιτυχία στις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, όταν τα πάντα στη Ρωσία 

εξαρτώνται από διεφθαρμένους αξιωματούχους. Η διαφθορά όμως είναι μια ρωσική 

παράδοση, πολύ πριν από την εποχή των τσάρων που παραμένει «αθάνατη» 

(Gilinskiy, 2004). Εξάλλου η διαφθορά αποτελεί ένα «κανονικό» τρόπο επίλυσης 

των διαφόρων προβλημάτων στη Ρωσία, που συνεχώς γίνεται όλο και πιο «λευκή», 

διότι αυξάνεται η ανοχή. Υπάρχουν δύο επίπεδα διαφθοράς (Satarov, 2003): το 

«χαμηλό» (προσωπική επαφή) και το «υψηλό» (δίκτυα διαφθοράς). Κάθε δίκτυο 

διαφθοράς περιέχει τρεις δομές: την εμπορική ή οικονομική, των κρατικών 

αξιωματούχων και την «ομάδα της άμυνας» (αστυνομία, FSB ή πρώην KGB και το 

Γραφείο εισαγγελίας. «Η διαφθορά όμως στην αστυνομία και στο δικαστικό σώμα 

είναι…ιδιαίτερα επικίνδυνη» (Satarov, 2002).  

2.2. Εμπειρικές Έρευνες 

Οι περισσότερες εμπειρικές μελέτες για τη σχέση μεταξύ διαφθοράς και των 

επιπτώσεων στην οικονομική απόδοση (επίπεδο, ανάπτυξη) διακρίνουν ένα 

«άμεσο» αποτέλεσμα της διαφθοράς στην ανάπτυξη, χωρίς να υπάρχει διάκριση 

μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών της διαφθοράς ή των διαφορετικών μηχανισμών 

μετάδοσης (OECD/G20, 2013). Σε έρευνα (Iloiea, 2015) ανάμεσα σε χώρες της 

κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης για την περίοδο 2008-2014, αναφέρεται ότι δεν 

υπάρχουν σαφείς συνδέσεις μεταξύ των FDI, στις εκτιμήσεις των οργανισμών 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (CRA) και της αντιληπτής διαφθοράς στο 

δημόσιο τομέα (CPI). Σύμφωνα όμως με (IMF, 2016a): αρκετές μελέτες που 

χρησιμοποίησαν την μέτρηση της αντιληπτής διαφθοράς, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι επιδρά αρνητικά στην ανάπτυξη μέσω διαφόρων διαύλων ή 

                                            
42  Κατά (Gilinskiy, 2004), παρότι υπάρχουν αμέτρητοι παράγοντες, οι κύριες αιτίες της 

σύγχρονης διαφθοράς στη Ρωσία εντοπίζονται: στις παλιές ρωσικές παραδόσεις, στη διεφθαρμένη 
«nomenclature» του συστήματος της πρώην ΕΣΣΔ που διατήρησε τη θέση και τη δύναμή της και 
έφερε τις διεφθαρμένες συνήθειες στο «νέο» σύστημα, στην ιδιωτικοποίηση του δημόσιου τομέα από 
την «nomenclature» που δημιούργησε μια οικονομική βάση για διαφθορά, στο ισχυρό ρωσικό 
οργανωμένο έγκλημα που χρησιμοποιεί τη δωροδοκία ως κύριο μέσο άμυνας και δεδομένου ότι τα 
υψηλότερα στρώματα της εξουσίας είναι διεφθαρμένα, είναι σαφές ότι τα χαμηλότερα και οι απλοί 
υπάλληλοι θα λαμβάνουν πολύ περισσότερες δωροδοκίες (Gilinskiy, 2004, σελ.68) 
(http://deviantology.spb.ru/etc/publications/Gilinsky-The_Contemporary_Russian_Corruption.pdf 
Πρόσβαση: 5 Σεπ 2016) 
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μηχανισμών πχ. (Mauro, 1995; 2004), (Dreher & Herzfeld, 2005), (Blackburn, Bose 

& Haque, 2006) και (Agnone & Iliopulos, 2007). Δεδομένης της «a priori» ασάφειας 

των αποτελεσμάτων, δεν είναι αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα ευρήματα των 

διαθέσιμων μελετών διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό43.  

Επιπλέον η διαφθορά μπορεί44: να αποδυναμώσει την φοροεισπρακτική 

ικανότητα του κράτους, που οδηγεί σε χαμηλότερη είσπραξη εσόδων (Tanzi & 

Davoodi 2002a; Besley & Persson, 2014), δημιουργεί αντικίνητρα για τους 

φορολογούμενους να πληρώσουν φόρους και αποθαρρύνει επιχειρηματίες από την 

έναρξη νέων επιχειρήσεων στην επίσημη οικονομία, διαβρώνοντας έτσι περαιτέρω 

τη βάση των εσόδων (Dreher & Herzfeld, 2005). Επίσης μειώνει την δυναμική του 

κράτους να εισπράξει φόρους (Benedek et al, 2014), υπονομεύει τα προγράμματα 

δαπανών (Arnone & Iliopulos, 2007) αλλά και την ανεξαρτησία - αξιοπιστία της 

κεντρικής τράπεζας της χώρας στην άσκηση45 της νομισματικής πολιτικής (Huang 

& Wei 2006; Cavoli & Wilsom 2015; Ben Ali & Sassi 2016). Επιπρόσθετα και οι 

στρατιωτικές δαπάνες είναι επιρρεπείς στη διαφθορά, λόγω της μυστικότητας και 

της έλλειψης διαφάνειας (Gupta, de Mello & Sharan, 2001). 

                                            
43 Χαρακτηριστικά παραδείγματα αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομική απόδοση (GDP pc, 

GDP growth rate) αποτελούν οι μελέτες: 1) από μεταανάλυση (Campos et al,2010) με 32% στο GDP 
growth rate και (Ugur and Dasgupta, 2011) σε χώρες με χαμηλό εισόδημα μόνο 59% στο GDP pc 
growth rate ανά μονάδα διαφθοράς ενώ σε όλες τις χώρες του δείγματος 91%, 2) ατομικές μελέτες 
(Mo, 2001) 55% Real GDP growth rate ανά μονάδα, (Pellegrini & Gerlagh, 2004) 38% GDP pc growth 
rate ανά μονάδα και (Aidt et al, 2008) σημαντική αρνητική επίδραση στο GDP pc growth rate στην 
περίπτωση υψηλής ποιότητας πολιτικών θεσμών, ενώ με χαμηλή ποιότητα θεσμών η διαφθορά δεν 
είναι στατιστικά σημαντική (OECD/G20, 2013, σελ.25-28). (http://www.oecd.org/g20/ topics/anti-
corruption/Issue-Paper-Corruption -and-Economic-Growth.pdf Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 

44 Περισσότερες πληροφορίες στη μελέτη του IMF, Corruption: Costs and Mitigating Strategies; 
IMF Staff Discussion Note No. 16/05 (IMF, 2016a, σελ.7-15). (https://www.imf.org/external/pubs/ft/ 
sdn /2016/ sdn1605.pdf Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016 

45 Οι διεφθαρμένες χώρες τείνουν να έχουν χαμηλότερες ιδιωτικές καταθέσεις και μικρότερη 
πίστωση προς τον ιδιωτικό τομέα, τα οποία συνδέονται με την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα (Detragiache, Gupta & Tressel, 2005). Οι διεφθαρμένες πρακτικές 
δανεισμού, περιορίζουν την τραπεζική εποπτεία και η ρυθμιστική ανοχή μπορεί να απειλήσει τη 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος (Kane & Rice, 2000) αλλά και οι ισχυρές 
χρηματοοικονομικές εταιρείες να μπορούν να παρακάμπτουν τους κανονισμούς, τις πολιτικές και 
τους θεσμούς προς το συμφέρον τους. Οι πιο παραγωγικές επιχειρήσεις, ως αποτέλεσμα της 
διαφθοράς θα αποχωρήσουν από την αγορά, λόγω του υψηλότερου κόστους της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας (Hallward-Driemeir, 2009). Η διαφθορά λειτουργεί αρνητικά για την πρόσβαση στις 
διεθνείς πιστωτικές αγορές, οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα αντιληπτής διαφθοράς τείνουν να 
έχουν υψηλότερο κίνδυνο αθέτησης, αυξάνοντας έτσι το κόστος δανεισμού τους (Akitoby & 
Stratmann 2010; Butler, Fauver & Mortal, 2009; Connolly, 2007) (IMF, 2016a, σελ.7-15). (https://www. 
imf.org/external/pubs/ft/ sdn /2016/ sdn1605.pdf Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Β» 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ  

1.1. Εφαρμογή  

Στην παρούσα μελέτη, αρχικά επιχειρείται η παράθεση της επεξήγησης των 

δεδομένων και η συγκριτική αξιολόγηση, με βάση την ανάλυση (benchmarking 

analysis) της περιγραφικής στατιστικής των αποτελεσμάτων από 

μακροοικονομικούς και διεθνείς δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης (International 

benchmarking indicators), καθώς και αντίστοιχες σχετικές εκθέσεις. Η επιλογή για 

τα μακροοικονομικά στοιχεία και τους διεθνείς δείκτες, έγινε με σκοπό να 

παρουσιαστούν τα επίπεδα διαφθοράς στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, οι 

δίαυλοι ή μηχανισμοί της διακυβέρνησης (δημόσιος τομέας, κρατικοί θεσμοί) και οι 

κρίσιμοι παράγοντες για την ανάπτυξη της οικονομίας (ανταγωνιστικότητα, 

παραγωγικότητα, καινοτομία, επιχειρηματικό περιβάλλον, οικονομική ελευθερία, 

οικονομικό ρίσκο), η πρόοδος στην καταπολέμηση της διαφθοράς και κάποιες 

πτυχές (δωροδοκίες, παράνομες χρηματοοικονομικές ροές) της παραοικονομίας 

(shadow economy).  

Στη συνέχεια εξετάζεται, η πιθανότητα άμεσης επίδρασης της διαφθοράς 

στην οικονομική απόδοση (επίπεδο, output level και ανάπτυξη, output growth) από 

τη συσχέτιση (correlation) μεταξύ της διαφθοράς διακυβέρνησης και οικονομικής 

απόδοσης46 (επίπεδο και ανάπτυξη) μιας χώρας, όπως και η πιθανότητα έμμεσης 

επίδρασης της διαφθοράς στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας από τη συσχέτιση 

(correlation), μεταξύ της καταπολέμησης της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα και τις 

πληρωμές δωροδοκίας εξωτερικού, την οικονομική ελευθερία, το φορολογικό 

συντελεστή, τον πληθωρισμό, το Πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα και την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Επίσης εξετάζεται, η συσχέτιση μεταξύ της 

ακεραιότητας των επιχειρήσεων με τις πληρωμές δωροδοκίας εξωτερικού, ο ρυθμός 

                                            
46 Η μέτρηση σύμφωνα με (OECD/G20, 2013) υλοποιείται ως εξής: το επίπεδο, με βάση το κατά 

κεφαλήν εισόδημα (GDP pc) αλλά  και σε μονάδες ισοδύναμης αγοραστικής αξίας (GDP pc PPP) και 
η ανάπτυξη, με βάση τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης του Πραγματικού ΑΕΠ (Real GDP annual growth 
rate) αλλά και τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης του Πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος (Real GDP 
pc  annual growth rate). 
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ανάπτυξης ΑΕΠ με την οικονομική ελευθερία από τη διαφθορά, η ετήσια ανάπτυξη 

του Πραγματικού ΑΕΠ με το επίπεδο καινοτομίας, η ανταγωνιστικότητα της 

οικονομίας με το κατά κεφαλήν εισόδημα, το επίπεδο καινοτομίας και το οικονομικό 

ρίσκο. Με βάση τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης, της κριτικής 

ανάλυσης και της κάθε συσχέτισης, θα προκύψουν οι παρατηρήσεις για την 

επίδραση και τις συνέπειες της διαφθοράς στην οικονομική ανάπτυξη, ώστε να 

εξαχθούν τα σχετικά συμπεράσματα και οι ανάλογες προτάσεις. 

1.2. Στοιχεία Δεδομένων 

Για τη συλλογή των αναγκαίων δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά 

στοιχεία από μακροοικονομικούς και διεθνείς δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης, από 

τις αναφερόμενες σχετικές μελέτες και εκθέσεις στη βιβλιογραφία, καθώς και από 

ανοιχτές πηγές του διαδικτύου. Τα δεδομένα αναφέρονται κυρίως στη Ρωσία και 

στις χώρες της BS-10 και κατά περίπτωση περιλαμβάνουν τις ΗΠΑ, τη Κίνα, την 

ΕΕ-28, την EZ-19, τη BAL-13, την ομάδα (G7/G8, G20) και τον παγκόσμιο μέσο 

όρο. Αφορούν τη χρονική περίοδο από το 2000 έως και το 2015, ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις μέχρι και το β΄ εξάμηνο του 2016. Το υποστηρικτικό υλικό της μελέτης 

δημιουργήθηκε με Microsoft® Office 2007, Microsoft® Windows 10 (Excel, Word) 

και Google® Docs. Τα απαιτούμενα στοιχεία ανάλυσης, μετατράπηκαν σε αρχεία 

(.xlsx) και καταχωρήθηκαν σε απλό πρόγραμμα στατιστικής Microsoft® Excel 2010, 

με σκοπό την περιγραφική στατιστική για την παροχή ποσοτικών (quantitative) 

μετρήσιμων στοιχείων, υπό τη μορφή συνολικών ποσοστώσεων (aggregate). Η 

περαιτέρω απλή στατιστική επεξεργασία και ανάλυση, πραγματοποιήθηκε για την 

εξαγωγή του συντελεστή συσχέτισης (correlation coefficient) και της παλινδρόμησης 

(regression) δύο μεταβλητών. Για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων της 

στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας, χρησιμοποιούνται κυρίως γραφήματα 

Microsoft® Excel 2010 (διασποράς, Sparkline) και γραφήματα Pareto.  

1.3. Υποθέσεις και Οριοθετήσεις 

Οι εγγενής υποθέσεις και οριοθετήσεις σε αυτή τη μελέτη περιλαμβάνουν τα 

εξής: 

α. Αυτή η μελέτη υποστηρίζει ότι οι συσχετισμοί μεταξύ των θεωρητικών 

εννοιών με τη μέθοδο των ποσοστώσεων, αφορούν αποκλειστικά το συγκεκριμένο 
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δείγμα δεδομένων ανάλυσης της μελέτης, χωρίς απόπειρα γενίκευσης των 

συμπερασμάτων σε άλλο ποιοτικό, ποσοτικό και χρονικό δείγμα στοιχείων. 

β. Τα δεδομένα που αναλύονται αναφέρονται σε συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο και άπτονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γνωρίσματα που αφορούν 

το διεθνές γεωπολιτικό, δημοσιοοικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά και 

την εσωτερική κοινωνική κατάσταση κάθε χώρας. 

γ. Δεν λαμβάνεται υπόψη ότι πολλές χώρες της BS-10, αποτελούν μέρος 

ενός «quasi-similar» (οιονεί παρόμοιου) πολιτισμικού συστήματος (πχ. πρώην 

ΕΣΣΔ).  

δ. Η συγκριτική ανάλυση καθώς και η συσχέτιση των αποτελεσμάτων, 

βασίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα που προέρχονται από διεθνείς 

αναγνωρισμένους δείκτες αξιολόγησης ή από τα στατιστικά στοιχεία έγκυρων 

εκθέσεων διεθνών οργανισμών ή ιδρυμάτων.  

ε. Η μέτρηση της αντιληπτής διαφθοράς έχει υιοθετηθεί και εφαρμοστεί 

σε έγκυρες διεθνείς έρευνες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να ερευνηθεί η 

δυνατότητα συσχέτισης της επίδρασης και η πιθανή συμβολή της διαφθοράς στην 

οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας. 

στ. Η αναζήτηση της αιτιότητας μεταξύ της διαφθοράς και της οικονομικής 

ανάπτυξης, εμπεριέχει και περιλαμβάνει ιδιαίτερα πολιτικά και ιστορικά 

χαρακτηριστικά που μπορεί να διαφοροποιούν47 τα τελικά αποτελέσματα. 

ζ. Η εγκυρότητα της μεθόδου και της έρευνας είναι δεδομένη, αλλά για 

την αξιοπιστία της υπεισέρχεται ο υποκειμενικός παράγοντας, όπως και το μικρό 

δείγμα σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό και την γεωγραφική έκταση της Ρωσίας 

(cross regional), με συνέπεια να μην διασφαλίζεται πλήρως. 

η. Η έρευνα χρησιμοποιεί μόνο τα στοιχεία που εξυπηρετούν τους 

σκοπούς της παρούσας μελέτης, με την ανάλογη δυνατότητα εξαγωγής 

αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων, διότι η ερμηνεία για την αιτιώδη σχέση 

διαφθοράς και οικονομικής ανάπτυξη στη Ρωσία αποτελεί πολύπλοκο και σύνθετο 

                                            
47 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι υψηλές ροές FDI στην Ουκρανία, μιας χώρας που 

δεν είναι μέλος της ΕΕ, ενώ έχει υψηλό οικονομικό ρίσκο (CRA) και επίπεδα αντιληπτής διαφθοράς 
στο δημόσιο τομέα (CPI). Ίσως υπάρχουν και άλλοι λόγοι, για τους οποίους κάποιες χώρες φαίνονται 
πιο «ελκυστικές» στα μάτια των ξένων επενδυτών, πιο σύνθετοι από ότι είναι ο λόγος σύνδεσης 
μεταξύ των FDI, της εκτίμησης του οικονομικού κινδύνου και της διαφθοράς, που πρέπει να 
ερευνώνται τουλάχιστον σύμφωνα με (Wei, 1997; Rose Ackerman,1999; Gani, 2007). (Procedia 
Economics and Finance, Volume 32: Iloie, 2015, σελ. 629). (http://dx.doi.org/10.1016/S2212-
5671(15)01442-2 Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 
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θέμα με νέες εκφάνσεις και άγνωστες πτυχές, το οποίο και δεν δύναται να εξαντληθεί 

στην έκταση μιας μελέτης. 

1.4. Εγκυρότητα Δεδομένων Διεθνών Ερευνών  

Η εγκυρότητα των ερευνών (διεθνείς εκθέσεις - δείκτες συγκριτικής 

αξιολόγησης) που βασίζεται η παρούσα μελέτη είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και 

η μεθοδολογία τους έχει υιοθετηθεί ή χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά σε πολλές 

διεθνώς αναγνωρισμένες μελέτες. Όσον αφορά στην αξιοπιστία τους, πρέπει να 

λάβουμε υπόψιν ότι εκφράζουν απόψεις επιστημόνων και γνωμοδοτήσεις 

διαφορετικών ειδικών (experts), αλλά κυρίως αντιλήψεις της κοινής γνώμης, οπότε 

εν μέρει υπεισέρχεται η υποκειμενικότητα. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα είναι 

εξαρτημένα από την επιλογή, την κατηγοριοποίηση και την κωδικοποίηση των 

συντελεστών και των παραμέτρων της εκάστοτε μεθοδολογίας κάθε έκθεσης ή 

δείκτη αξιολόγησης. Όπως επίσης, συνυφασμένα με την κουλτούρα, τη νοοτροπία 

και την ανταπόκριση των συμμετεχόντων, οι οποίοι μπορεί να απαντούν 

διαφορετικά από ότι θεωρούν ή πράττουν. Παρά τις εγγενείς αδυναμίες, οι 

αντίστοιχες έρευνες αποτελούν διεθνή πρακτική και χρήσιμη μέθοδο στη μέτρηση 

της διαφθοράς, καθώς και επιμέρους άλλων σχετικών παραγόντων ή συντελεστών. 

Ανάλογα με την ακρίβεια των δεδομένων και την περαιτέρω δυνατότητα 

επεξεργασίας και ανάλυσής των αποτελεσμάτων τους, μπορούν να 

αντικατοπτρίζουν ρεαλιστικά το ποσοστό αξιοπιστίας που δίνεται από τον ερευνητή 

και την εγκυρότητα που παρέχουν στον κάθε οργανισμό. 

2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  

2.1. Μακροοικονομικοί Δείκτες 

Οι μακροοικονομικοί δείκτες περιλαμβάνουν στοιχεία από τη βάση 

δεδομένων, τις έρευνες και τις αναφορές διεθνώς αναγνωρισμένων κυβερνητικών 

(Governmental Organization, GO) και μη κυβερνητικών οργανισμών (Non 

Governmental Organization, NGO). Παρά το γεγονός ότι οι εθνικές στατιστικές 

υπηρεσίες είναι οι κύριοι και απώτεροι πάροχοι των ιστορικών δεδομένων και 

ορισμών, οι διεθνείς οργανισμοί συμμετέχουν σε σημαντικά στατιστικά θέματα. Τα 
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στοιχεία48 προέρχονται από το IMF49 (World Economic Outlook, WEO50 October 

2016), τη World Bank (World Development Indicators51) και τη Central Intelligence 

Agency των ΗΠΑ (CIA, The World Factbook 52 ). Η συμμετοχή των διεθνών  

οργανισμών έχει ως στόχο την εναρμόνιση των μεθοδολογιών για την κατάρτιση 

των εθνικών στατιστικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και των αναλυτικών 

πλαισίων, των εννοιών, των ορισμών, τις ταξινομήσεις, καθώς και τις διαδικασίες 

                                            
48 Τα στοιχεία αφορούν: Την σύνθεση ΑΕΠ ανά τομέα προέλευσης (GDP composition by sector 

of origin), την ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ (Real GDP growth, % annual), το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ (GDP pc, constant 2010 US$), τον ετήσιο ρυθμό αύξησης του Πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
(Real GDP pc annual growth rate), το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (GDP 
pc in PPP, constant 2011 international $), το ακαθάριστο Γενικό Δημόσιο χρέος (General government 
gross debt,% GDP), τις Γενικές Δημόσιες δανειοδοτικές/δανειοληπτικές πράξεις (General 
government net lending/borrowing, % GDP), το Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (Current account 
balance, % GDP), τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις/καθαρές εισροές (Foreign Direct Investment, net 
inflows % GDP) και τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις/καθαρές εκροές (Foreign Direct Investment, net 
ouflows % GDP). 

49 Κύρια πηγή δεδομένων από το IMF, αποτελεί το World Economic Outlook Data Forum 
(http://forums.imf. org/forumdisplay.php?3-World-Economic-Outlook-(WEO)-Data-Forum) αλλά και 
τα: Global Financial Stability Report October 2016 (http://www.imf.org/External/Pubs/FT/GFSR/ 
2016/02/pdf/text.pdf), Fiscal Monitor October 2016 (http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2016/02/ 
pdf/fm1602.pdf), το IMF Data Mapper® (http://www.imf.org/external/datamapper/index.php), και IMF 
Finances (http://www.imf.org/data/imf-finances#fd). (http://www.imf.org/external/data.htm#data 
Πρόσβαση: 2 Νοε 2016 ) 

50 Τα δεδομένα κα οι προβλέψεις της βάσης δεδομένων WEO αφορούν 191 οικονομίες που 
αποτελούν και τη στατιστική βάση. Αυτά διατηρούνται από κοινού από το Τμήμα Ερευνών και 
περιφερειακών υπηρεσιών του IMF και η τακτική επικαιροποίηση και ενημέρωση των προβλέψεων 
της κάθε χώρας βασίζεται σε αποδεκτές και συνεπείς παγκόσμιες υποθέσεις (consistent global 
assumptions). Η βάση δεδομένων WEO αντανακλά τις πληροφορίες από πηγές εθνικών και διεθνών 
οργανισμών και 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 IMF σε παγκόσμιο επίπεδο, σε κύριες 
ομάδες χωρών αλλά και μεμονωμένα σε χώρες (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo /2016/02/ 
weodata/download.aspx), πχ: εθνικούς υπολογισμούς, πληθωρισμός, ανεργία, ισοζύγιο πληρωμών, 
οικονομικούς-δημοσιονομικούς-εμπορικούς δείκτες, κλπ. Η WEO εκδίδεται τον Απρίλιο και τον 
Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο κάθε έτους. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα από το 1980 μέχρι σήμερα, και οι 
μεσοπρόθεσμες προβλέψεις δίνονται για τα επόμενα 5 χρόνια. Για ορισμένες χώρες, τα στοιχεία είναι 
ελλιπή ή δεν είναι διαθέσιμα για ορισμένα χρόνια και οι προβολές είναι διαθέσιμες μόνο για τα 
επόμενα δύο χρόνια. Παρέχεται η δυνατότητα online WEO database μέσω του World Economic 
Outlook στο Google Public Data Explorer. (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02 
/weodata /index.aspx Πρόσβαση: 2 Νοε 2016) 

51  Η συλλογή της Παγκόσμιας Τράπεζας για τους Δείκτες Παγκόσμιας Ανάπτυξης (World 
Development Indicators, WDI) καταρτίζεται από επίσημα αναγνωρισμένες διεθνείς πηγές 
(αποτέλεσμα της συνεργασίας από διεθνείς οργανισμούς και στατιστικές υπηρεσίες περισσότερων 
από 200 οικονομιών) και παρουσιάζει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα και ακριβή δεδομένα της 
παγκόσμιας ανάπτυξης, ενώ περιλαμβάνει και εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες εκτιμήσεις. Οι 
εκτιμήσεις παρασκευάζονται τέσσερις φορές το χρόνο για όλες τις χώρες, περιοχές και εδάφη και 
ενημερώνονται στον αντίστοιχο δικτυακό τόπο (http://data.worldbank.org/data-catalog/world-
development-indicators) μετά το πέρας της διαδικασίας εκτίμησης. (https://finances.worldbank.org/ 
Other/Data-Resources-For-Structural-Economic-Analysis/c32c-3558 Πρόσβαση: 3 Νοε 2016) 

52 Το World Factbook της CIA παρέχει πληροφορίες για διακρατικά ζητήματα, την ιστορία, τους 
ανθρώπους, την κυβέρνηση, την οικονομία, τη γεωγραφία, τις επικοινωνίες, τις μεταφορές και το 
στρατιωτικό τομέα, για 267 παγκόσμιες οντότητες. Επιπρόσθετα περιλαμβάνει χάρτες και παρέχει 
τη δυνατότητα συγκρίσεων μεταξύ των διαθέσιμων παγκόσμιων οντοτήτων. (https://www.cia.gov/ 
library/publications/resources/the-world-factbook/docs/guidetowfbook.html Πρόσβαση: 5 Νοε 2016) 
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αποτίμησης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των οικονομικών 

στατιστικών53.  

2.2. Παγκόσμιος Δείκτης Καινοτομίας (Global Innovation Index, GII54) 

Στην εποχή μας αναγνωρίζεται ευρέως ο καθοριστικός ρόλος της καινοτομίας, 

ως κινητήριας δύναμης της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας. Ο 

Παγκόσμιος Δείκτης Καινοτομίας (GII) 2016, στην 9η έκδοση του τρέχοντος έτους, 

δημοσιεύθηκε από κοινού από το Πανεπιστήμιο Cornell, το INSEAD (Institut 

Européen d’Administration des Affaires) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας (WIPO, ενός οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών). Ο πυρήνας της 

έκθεσης GII αποτελείται, από μια κατάταξη των δυνατοτήτων και των 

αποτελεσμάτων της καινοτομίας, για τις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά τα 

τελευταία εννέα χρόνια, η GII έχει καθιερωθεί ως κορυφαία αναφορά για την 

καινοτομία. Η κατανόηση με μεγαλύτερη λεπτομέρεια για τις ανθρώπινες πτυχές της 

καινοτομίας, είναι απαραίτητη για το σχεδιασμό των πολιτικών, που συμβάλλουν 

στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και τον εμπλουτισμό της καινοτομίας 

σε τοπικό επίπεδο.  

Η μεθοδολογία του GII περιλαμβάνει δείκτες που υπερβαίνουν 55  τα 

παραδοσιακά μέτρα της καινοτομίας, όπως χρηματοδότηση της ανάπτυξης, 

απόδοση πανεπιστήμιων και διεθνείς διαστάσεις των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 

Παρέχει ένα βασικό εργαλείο και μια πλούσια βάση δεδομένων με αναλυτικές 

μετρήσεις για τις οικονομίες, η οποία το 2016 περιλαμβάνει 128 οικονομίες, που 

αντιπροσωπεύουν το 92,8% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 97,9% του 

                                            
53 Σύμφωνα με το Στατιστικό Παράρτημα (Statistical Appendix) του World Economic Outlook 

October 2016. (WEO, IMF, σελ. 203). (http://www.imf.org/externa l/pubs/ft/ weo/2016/ 02/pdf/ 
statapp.pdf Πρόσβαση: 5 Νοε 2016 ) 

54 Τα δεδομένα για το GII 2016, προέρχονται από το The Global Innovation Index 2016: Winning 
with Global και προσωπική επεξεργασία. Επιπρόσθετα από: (https://www.globalinnovation index. 
org/analysis-indicator και https://www.globalinnovationindex.org/analysis-comparison Πρόσβαση: 5 
Νοε 2016) 

55 Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Ban Ki-moon ανέφερε στο UN Economic and Social Council 
το 2013, ότι «ο GII είναι ένα μοναδικό εργαλείο για τη διύλιση πολιτικών καινοτομίας...για την παροχή 
με ακρίβεια εικόνας για το ρόλο της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στον τομέα της 
βιώσιμης ανάπτυξης. Ο GII στοχεύει να παρουσιάσει τις πολυδιάστατες πτυχές της καινοτομίας και 
να παρέχει τα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στην προσαρμογή των πολιτικών για την 
προώθηση μακροπρόθεσμα της οικονομικής ανάπτυξης, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την 
αύξηση των θέσεων εργασίας. Με βάση το GII δημιουργείται ένα παγκόσμιο περιβάλλον, στο οποίο 
οι παράγοντες της καινοτομίας αξιολογούνται συνεχώς. (https://www.globalinnovationindex.org/ 
about-gii#history Πρόσβαση: 2 Νοε 2016) 
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παγκόσμιου ΑΕΠ. Ο δείκτης αποτελεσματικότητας Καινοτομίας χρησιμεύει για να 

αναδείξει τις οικονομίες που έχουν επιτύχει «περισσότερα με λιγότερα», καθώς και 

εκείνες που υστερούν δυνητικά στην επίτευξη καινοτομίας. Το πλαίσιο του GII 

αναθεωρείται κάθε χρόνο με διαφανή τρόπο (JRC) και υπάρχουν συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις (κανόνας56) για να συμπεριληφθεί μία χώρα/οικονομία στο GII.Ο GII 

συγκεντρώνει στοιχεία από περισσότερες από 30 πηγές, που καλύπτουν ένα 

μεγάλο φάσμα οδηγών καινοτομίας και αποτελεσμάτων, ενώ βασίζεται σε δύο 

επιμέρους δείκτες καινοτομίας, που απορρέουν από επτά βασικούς πυλώνες57 

(pillars) και περιλαμβάνει συνολικά τρεις δείκτες (indexes) και μία αναλογία (ratio): 

α. Τον επιμέρους Δείκτη Συνεισφοράς Καινοτομίας (Innovation Input Sub-

Index), που είναι ο μέσος όρος από τις βαθμολογίες των πρώτων πέντε πυλώνων. 

β. Τον επιμέρους Δείκτη Παραγωγής Καινοτομίας (Innovation Output 

Sub-Index), που είναι ο μέσος όρος από τις βαθμολογίες των δύο τελευταίων 

πυλώνων.  

γ. Τον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας (Global Innovation Index), που είναι 

ο μέσος όρος των επιμέρους Δεικτών Συνεισφοράς και Παραγωγής Καινοτομίας. 

δ. Την Αναλογία Αποτελεσματικότητας Καινοτομίας (Innovation Efficiency 

Ratio), που είναι ο λόγος των επιμέρους Δεικτών Παραγωγής προς Συνεισφοράς 

Καινοτομίας. 

                                            
56  Ο κανόνας για να συμπεριληφθεί μία χώρα/οικονομία στο GII, κατόπιν αποδοχής της 

σύστασης από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre, JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
είναι να υπάρχει ελάχιστη κάλυψη των 33 δεικτών στον επιμέρους Δείκτη Συνεισφοράς Καινοτομίας 
(60%), των 16 δεικτών στον επιμέρους Δείκτη Παραγωγής Καινοτομίας (60%),καθώς και 
βαθμολογίες για τουλάχιστον δύο υποπυλώνες ανά πυλώνα (The Global Innovation Index 2016: 
Winning with Global, σελ. 410). (https://www.globalinnovationindex.org/gii-2016-report Πρόσβαση: 4 
Νοε 2016) 

57 Ο Δείκτης Συνεισφοράς Καινοτομίας περιέχει 5 πυλώνες και περιλαμβάνει τα στοιχεία της 
εθνικής οικονομίας που επιτρέπουν καινοτόμες δραστηριότητες: (1) Τους θεσμούς, (2) Το 
ανθρώπινο κεφάλαιο και την έρευνα, (3) Τις υποδομές, (4) Την αγορά, και (5) Την επιχειρηματικότητα. 
Ο Δείκτης Παραγωγής Καινοτομίας περιέχει 2 πυλώνες και περιλαμβάνει τα πραγματικά στοιχεία της 
καινοτομίας των αποτελεσμάτων από: (6) Τη γνώση και τη τεχνολογία και (7) Τη δημιουργικότητα. Ο 
κάθε πυλώνας χωρίζεται σε υποπυλώνες και κάθε υποπυλώνας αποτελείται από επιμέρους δείκτες 
(82 συνολικά το 2016). Οι 82 δείκτες εμπίπτουν στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: 
quantitative/objective/hard data (58 δείκτες), composite indicators/index data (19 δείκτες)  και 
survey/qualitative/subjective/soft data (5 δείκτες). Η βαθμολογία κάθε πυλώνα υπολογίζεται από το 
μέσο όρο των βαθμολογιών κάθε υποπυλώνα του, που προκύπτει από το μέσο όρο των 
βαθμολογιών των επιμέρους δεικτών. Τα αποτελέσματα από τους 82 δείκτες είναι σε εύρος (0 έως 
100), με τις υψηλότερες βαθμολογίες να αντιπροσωπεύουν τα καλύτερα αποτελέσματα. 
Περισσότερες πληροφορίες για το πλαίσιο GII, στο The Global Innovation Index 2016: Winning with 
Global, σελ. 409. (https://www.globalinnovationindex.org/about-gii#framework  Πρόσβαση: 3 Νοε 
2016) 
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Η ταξινόμηση για κάθε χώρα / οικονομία και η βαθμολογία της, παρέχεται για 

κάθε δείκτη, επιμέρους δείκτη, πυλώνα, υποπυλώνα και δείκτη υποπυλώνα.  

2.3. Δείκτης Ευκολίας Επιχειρηματικότητας (Ease of Doing Business, 

EDB58) 

H οικονομική δραστηριότητα και συγκεκριμένα η ανάπτυξη του ιδιωτικού 

τομέα ωφελείται από την ύπαρξη σαφών και συνεκτικών κανόνων. Κανόνες που 

καθορίζουν και διασαφηνίζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, αλλά και διευκολύνουν 

την επίλυση των διαφορών. Η ποιότητα των κανόνων όμως, αποτελεί κρίσιμο 

ζήτημα για το πώς οι κοινωνίες διανέμουν τα οφέλη και χρηματοδοτούν το κόστος 

των στρατηγικών και πολιτικών ανάπτυξης (Doing Business 2017, 2016). Η έκθεση 

«Doing Business 2017: Equal Opportunity for All» αποτελεί την 14η από μια σειρά 

ετήσιων εκθέσεων 59  (World Bank), όσον αφορά τη μέτρηση των κανονιστικού 

πλαισίου που ενισχύει ή περιορίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η έκθεση 

παρουσιάζει ποσοτικούς δείκτες για τις επιχειρήσεις, τους κανονισμούς-ρυθμίσεις, 

την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και παρέχει δυνατότητα 

σύγκρισης σε 190 οικονομίες αλλά και με την πάροδο του χρόνου. Ο ρόλος της 

κυβερνητικής πολιτικής στην καθημερινή λειτουργία των εγχώριων μικρού και 

μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων (SMSs), αποτελεί το επίκεντρο των δεδομένων της 

                                            
58 Με την πάροδο του χρόνου, ο EDB ενθαρρύνει τις οικονομίες να ανταγωνίζονται για πιο 

αποτελεσματικό κανονιστικό πλαίσιο, προσφέρει μετρήσιμα κριτήρια για μεταρρυθμίσεις και 
χρησιμεύει ως αναλυτική πηγή για ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους, ερευνητές του ιδιωτικού τομέα 
και άλλους ενδιαφερόμενους του επιχειρηματικού κλίματος κάθε οικονομίας. Επιπρόσθετα 
παρέχονται και εθνικές εκθέσεις, οι οποίες καλύπτουν εξαντλητικά το κανονιστικό πλαίσιο των 
επιχειρήσεων και τις μεταρρυθμίσεις, σε διάφορες πόλεις και περιοχές μέσα σε ένα έθνος, ενώ 
περιέχουν και προτάσεις μεταρρυθμίσεων, για τη βελτίωση των επιδόσεων σε καθένα από τους 
δείκτες των τομέων. Τα δεδομένα για τον EDB 2017, προέρχονται από τη World Bank, Doing 
Business 2017: Equal Opportunity for All και προσωπική επεξεργασία (http://www.doingbusiness. 
org/reports/global-reports/doing-business-2017). Επιπρόσθετα από: (http://www.doingbusiness.org/ 
reforms/overview/economy/russia και http://www.doingbusiness.org/~/media/wbg/doingbusiness/ 
documents/profiles/country/rus.pdf, Πρόσβαση: 7 Νοε 2016) 

59 Έχει καταγράψει πάνω από 2.900 κανονιστικές μεταρρυθμίσεις, σε 186 οικονομίες από το 
2004. Για πρώτη φορά φέτος περιλαμβάνει τη διάσταση του φύλου, σε τέσσερεις από τους 11 τομείς 
(έναρξη μιας επιχείρησης, εγγραφή ιδιοκτησίας, επιβολή εφαρμογής των συμβάσεων και ρύθμιση 
της αγοράς εργασίας). Επεκτείνει το θέμα καταβολής φόρων post filing (επιστροφές φόρου, 
φορολογικοί έλεγχοι και διοικητικές φορολογικές προσφυγές) και περιλαμβάνει ένα παράρτημα με 
ανάλυση, με πιλοτικό δείκτη σχετικά με τους κανονισμούς των δημόσιων συμβάσεων. Επίσης, 
περιλαμβάνει έξι μελέτες περιπτώσεων στους τομείς της απόκτησης ηλεκτρικού ρεύματος, απόκτηση 
πίστωσης: νομικά δικαιώματα, απόκτηση πίστωσης: πληροφορίες πίστωσης, την προστασία της 
μειοψηφίας των επενδυτών, πληρωμή φόρων και διασυνοριακό εμπόριο, καθώς και δύο 
παραρτήματα στους τομείς της ρύθμισης αγοράς εργασίας και την πώληση στην κυβέρνηση (World 
Bank, EDB 2017, σελ. 3-17). (http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/Doing Business 
/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Chapters/DB17-Overview.pdf  Πρόσβαση: 8 Νοε 2016) 
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έκθεσης. Επιπρόσθετα, δίνει πληροφορίες για το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για 

έναν τοπικό επιχειρηματία, να ανοίξει και να λειτουργήσει μια (SMS) στη μεγαλύτερη 

(ή και σε μια δεύτερη) πόλη κάθε οικονομίας, κατά τη συμμόρφωση με το σχετικό 

κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.  

Η έκθεση μετρά τις πτυχές του κανονιστικού - ρυθμιστικού πλαισίου, που 

επηρεάζουν 11 τομείς της ζωής μιας επιχείρησης (εκκίνηση, λειτουργία, επέκταση). 

Για τη μέτρηση χρησιμοποιούνται 11 σύνολα δεικτών: έναρξη μιας επιχείρησης, 

απόκτηση οικοδομικής άδειας, απόκτηση ηλεκτρικού ρεύματος, εγγραφή 

ιδιοκτησίας, δυνατότητα πίστωσης, προστασία της μειονότητας των επενδυτών, 

πληρωμή φόρων, διασυνοριακό εμπόριο, επιβολή εφαρμογής των συμβάσεων, 

επίλυση πτώχευσης και ρύθμιση αγοράς εργασίας (η οποία όμως δεν 

περιλαμβάνεται στην κατάταξη του 2017). Οι δείκτες χρησιμοποιούνται για την 

ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων και για να προσδιορίσουν ποιες από τις 

μεταρρυθμίσεις του επιχειρηματικού κανονιστικού πλαισίου «δούλεψαν», πού και 

γιατί. Η έκθεση DB 2017 παρουσιάζει τα αποτελέσματα για δύο συγκεντρωτικές 

μετρήσεις: τη βαθμολογία the Distance To Frontier (DTF60) και την κατάταξη Ease 

of Doing Business (EDB61), η οποία βασίζεται στην DTF βαθμολογία. Ο EDB 

συγκρίνει τις οικονομίες μεταξύ τους και η DTF αξιολογεί συγκριτικά (benchmarks) 

τις οικονομίες σε σχέση με τις βέλτιστες ρυθμιστικές πρακτικές, παρουσιάζοντας την 

απόλυτη απόσταση από την καλύτερη απόδοση σε κάθε δείκτη επιχειρηματικότητας. 

Για τη σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, η DTF βαθμολογία δείχνει σε μια οικονομία 

                                            
60  Η DTF βαθμολογία μιας οικονομίας υποδεικνύεται σε μια κλίμακα από 0 έως 100, όπου το 0 

αντιπροσωπεύει την χειρότερη επίδοση και την καλύτερη (σύνορα) το 100. Οι υπολογισμοί 
βασίζονται σε ένα μέγιστο από πέντε δεκαδικά ψηφία, αλλά για τους υπολογισμούς του δείκτη 
κατάταξης DTF και αντίστοιχα του EDB χρησιμοποιούνται δύο δεκαδικά ψηφία. Η διαφορά στη 
βαθμολογία DTF μιας οικονομίας το 2016, σε σύγκριση με οποιοδήποτε προηγούμενο έτος 
απεικονίζει την έκταση που έχει διανύσει η οικονομία για να καλύψει το χάσμα του κανονιστικού 
πλαισίου από την καλύτερη επίδοση με την πάροδο του χρόνου. Οποιοδήποτε δεδομένο έτος, η DTF 
μετράει πόσο μακριά είναι μια οικονομία από τις καλύτερες επιδόσεις της, τη δεδομένη χρονική 
στιγμή για 41 επιμέρους δείκτες από τους 10 κύριους τομείς του DB (οι δείκτες ρύθμισης της αγοράς 
εργασίας εξαιρούνται). Για παράδειγμα, μια επίδοση 75% στο DTF το 2016 σημαίνει , ότι μια 
οικονομία είναι 25% (σε ποσοστιαίες μονάδες) μακριά από «το σύνορο», το οποίο είναι αποτέλεσμα 
από τις καλύτερες επιδόσεις από όλες τις οικονομίες και τη πάροδο του χρόνου. Το 2017 μια επίδοση 
80% στο DTF, θα υποδείξει ότι η οικονομία βελτιώνεται (World Bank, EDB 2017, σελ. 165-169). 
(http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/ 
DB17-Chapters/DB17-DTF-and-DBRankings.pdf Πρόσβαση: 7 Νοε 2016) 

61 Η κατάταξη EDB είναι από 1 έως 190 (σε όλους τους τομείς και δείκτες). Η κατάταξη των 
οικονομιών καθορίζεται από την αντίστοιχη βαθμολογία DTF κάθε οικονομίας, που 
στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία. (World Bank, EDB 2017, σελ. 165-169). (http://www. 
doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Chapt 
ers/DB17-DTF-and-DBRankings.pdf Πρόσβαση: 7 Νοε 2016) 
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πόσο έχει αλλάξει το ρυθμιστικό περιβάλλον, για τους τοπικούς επιχειρηματίες με 

την πάροδο του χρόνου σε απόλυτους όρους, ενώ η κατάταξη EDB μπορεί να δείξει 

πόσο άλλαξε το κανονιστικό περιβάλλον της οικονομίας μόνο σε σχέση με άλλες 

οικονομίες. 

2.4. Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας (Index of Economic Freedom, 

IEF62) 

Στην εποχή μας, είναι αρκετοί αυτοί που κατηγορούν το καπιταλιστικό 

σύστημα για τις οικονομικές δυσκολίες τους. Σύμφωνα με την έκθεση του Δείκτη 

Οικονομικής Ελευθερίας 2016 (IEF), η αιτία πρέπει να αναζητηθεί πρωτίστως στο 

εκάστοτε κυβερνητικό 63  οικονομικό σύστημα, που προνομιακά υποστηρίζει το 

νεποτισμό και τις διάφορες μορφές ευνοιοκρατίας. Σε πολλά μέρη του πλανήτη 

επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν εμπόδια, λόγω έλλειψης των «κατάλληλων» 

πολιτικών ή οικογενειακών επαφών και ενώ περισσότερο από ποτέ, η σημασία της 

οικονομικής ελευθερίας (ως φυσικό ατομικό δικαίωμα) φαίνεται να θεωρείται 

δεδομένη, διαχρονικά παραμένει αμφιλεγόμενη και αντιμετωπίζει προβλήματα.  

Ο IEF στην 22η ετήσια έκδοση (Wall Street Journal & Heritage Foundation), 

παρέχει άφθονα στοιχεία για τα οφέλη της οικονομικής ελευθερίας, τόσο στους 

ιδιώτες όσο και στις κοινωνίες. Η οικονομική ελευθερία είναι το θεμελιώδες δικαίωμα 

κάθε ανθρώπου, να ελέγχει την εργασία και την περιουσία του. Σε μια οικονομικά 

ελεύθερη κοινωνία, τα άτομα είναι ελεύθερα να εργάζονται, να παράγουν, να 

                                            
62 Τα δεδομένα για τον IEF 2016, προέρχονται από το Heritage Foundation, Index of Economic 

Freedom: Promoting Economic Opportunity and Prosperity και προσωπική επεξεργασία. Πέρα από 
τις βαθμολογίες οικονομικής ελευθερίας και τα μακροοικονομικά δεδομένα για τις 186 οικονομίες, 
παρέχεται δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ των χωρών, με επισημάνσεις σε θέματα οικονομικής 
ελευθερίας, πολιτικών μεταρρυθμίσεων, προστατευτισμού, παραοικονομίας και μια νέα προσέγγιση 
για τη βελτίωση της στόχευσης και της αποτελεσματικότητας αναπτυξιακών προγραμμάτων. 
Επιπρόσθετα μέσω του διαδικτύου, online οδηγίες, επιμέρους πληροφορίες, διαγράμματα σύγκρισης 
και δυνατότητα χρήσης διαδραστικού χάρτη. Περισσότερα στο Παράρτημα (σελ. 459-481) της 
έκθεσης IEF 2016. (http://www.heritage.org/index/pdf/2016/book/index_2016.pdf). Επίσης: 
(http://www.heritage.org/index/pdf/2016/countries/russia.pdf, www.heritage.org/index/excel/2016/ 
index2016_data.xls Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 

63 Μια κοινωνία που βάζει την ισότητα, με την έννοια της ισότητας του αποτελέσματος, μπροστά 
από την ελευθερία, τελικά θα καταλήξει χωρίς ισότητα αλλά και χωρίς ελευθερία. Η χρήση της ισχύος 
για την επίτευξη ισότητας θα καταστρέψει την ελευθερία, αλλά και η ισχύς με καλούς σκοπούς θα 
καταλήξει στα χέρια ανθρώπων, που θα τη χρησιμοποιήσουν για να προωθήσουν τα δικά τους 
ιδιοτελή συμφέροντα (Milton & Rose D. Friedman, 1979). Η υπερβολική παρέμβαση της κυβέρνησης 
στους ευρύς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, συνεπάγεται ένα υψηλό κόστος για την 
κοινωνία στο σύνολό της. Οι πολιτικές αποφάσεις όσον αφορά την αγορά (marketplace), που είναι 
προς όφελος αυτών που προσβλέπουν στην κερδοσκοπία, έχουν ως συνέπεια η κυβέρνηση τελικά 
να εκτρέπει τους επιχειρηματικούς πόρους και την ενέργεια από τις παραγωγικές δραστηριότητες, 
με αναπόφευκτα αποτελέσματα τη χαμηλότερη παραγωγικότητα, την οικονομική στασιμότητα και τη 
μείωση της ευημερίας. (http://www.heritage.org/index/book/chapter-2 Πρόσβαση: 10 Νοε 2016) 
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καταναλώνουν και να επενδύουν με τον τρόπο που επιλέγουν. Στις οικονομικά 

ελεύθερες κοινωνίες, οι κυβερνήσεις επιτρέπουν την ελεύθερη διακίνηση στην 

εργασία, στο κεφάλαιο και στα αγαθά, ενώ απέχουν και από οποιοδήποτε 

εξαναγκασμό ή περιορισμό της ελευθερίας, πέρα από το βαθμό που είναι 

απαραίτητος για την προστασία και τη διατήρησή της (IEF, 2016). Η οικονομική 

ελευθερία φέρνει μεγαλύτερη ευημερία, καθώς τα ιδανικά της οικονομικής 

ελευθερίας συνδέονται στενά με πιο υγιείς κοινωνίες, καθαρότερο περιβάλλον, 

μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα, την ανθρώπινη ανάπτυξη, τη δημοκρατία και 

την εξάλειψη της φτώχειας. Ο IEF τεκμηριώνει τη θετική 64  σχέση μεταξύ της 

οικονομικής ελευθερίας και μια ποικιλίας θετικών κοινωνικών και οικονομικών 

στόχων, καθόσον κάθε τομέας του IEF διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη 

και τη διατήρηση της ευημερίας σε ατομικό αλλά και εθνικό επίπεδο (IEF, 2016), 

κυρίως λόγω της αλληλεπίδρασης (θετικής ή αρνητικής) των επιπτώσεων μεταξύ 

τους.  

Ο Δείκτης IEF εστιάζει σε τέσσερις βασικές πτυχές (πυλώνες) του 

οικονομικού περιβάλλοντος, που περιέχουν συνολικά δέκα τομείς (παράγοντες) 

οικονομικής ελευθερίας και στις οποίες συνήθως οι κυβερνήσεις ασκούν πολιτικό 

έλεγχο:  

α.  Κράτους δικαίου (δικαιώματα ιδιοκτησίας, ελευθερία από τη διαφθορά). 

β. Μέγεθος Κυβέρνησης (δημοσιονομική ελευθερία, κυβερνητικές 

δαπάνες. 

γ. Αποδοτικότητα Κανονιστικού Πλαισίου (επιχειρηματική ελευθερία, 

εργασιακή ελευθερία, νομισματική ελευθερία).  

δ.  Άνοιγμα αγοράς (εμπορική ελευθερία, επενδυτική ελευθερία, 

οικονομική ελευθερία).  

                                            
64 Σύμφωνα με (Terry Miller & Anthony B. Kim, 2016), γενικά η οικονομική ελευθερία σχετίζεται 

με την κρατική δράση ή τον κυβερνητικό έλεγχο, που αλληλοεπιδρά με την ατομική αυτονομία 
περιορίζοντας την οικονομική ελευθερία. Ωστόσο, ο στόχος της οικονομικής ελευθερίας δεν είναι 
απλά η απουσία της κυβερνητικής παρέμβασης, αλλά η δημιουργία και διατήρηση μιας αμοιβαίας 
αίσθησης της ελευθερίας για όλους. Κάποια κυβερνητική δράση είναι απαραίτητη για τους πολίτες 
ενός έθνους ώστε να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους και να προωθήσουν την ειρηνική εξέλιξη 
της κοινωνίας των πολιτών, αλλά όταν η κυβερνητική δράση εκτείνεται πέρα από το ελάχιστο 
αναγκαίο επίπεδο, οδηγεί γρήγορα και αναπόφευκτα στην απώλεια της ελευθερίας. Κατά τη διάρκεια 
της ιστορίας, κυβερνήσεις έχουν επιβάλει ένα ευρύ φάσμα περιορισμών στην οικονομική 
δραστηριότητα και μάλιστα συχνά στο όνομα της ισότητας ή κάποιου άλλου φαινομενικά ευγενή 
κοινωνικού σκοπού, ενώ στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές επιβάλλονται προς όφελος 
κοινωνικών ελίτ ή άλλων ειδικών συμφερόντων (IEF, 2016, σελ.21-25). (http://www.heritage.org/ 
index/pdf/2016/book/index_2016.pdf Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 
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Η μέτρηση της οικονομικής ελευθερίας για τις 186 χώρες του IEF2016, 

βασίζεται σε δέκα ποσοτικούς και ποιοτικούς παράγοντες. Αυτοί βαθμολογούνται65 

από 0 (χειρότερη επίδοση) έως 100 (καλύτερη επίδοση) και η γενική βαθμολογία 

καθώς και η κατάταξη66 κάθε χώρας προκύπτει από το μέσο όρο τους, με ίση 

βαρύτητα για τον κάθε παράγοντα. Επιπρόσθετα, παρέχονται εκτιμήσεις 67  και 

δεδομένα για την παραοικονομία (shadow economy), σε παγκόσμιο επίπεδο και ανά 

κράτος για την περίοδο (1999-2007), ένα σύνθετο φαινόμενο της διαφθοράς που 

υπάρχει σε σημαντικό βαθμό και σε όλους τους τύπους (αναπτυσσόμενες, 

μετάβασης, ανεπτυγμένες) των οικονομιών. Οι άνθρωποι που για διάφορους 

λόγους συμμετέχουν στη «σκιά» των οικονομικών δραστηριοτήτων, επωφελούνται 

κυρίως από την ύπαρξη της διαφθοράς και των άστοχων κυβερνητικών ενέργειων, 

που σχετίζονται κυρίως με τη φορολογία και το κανονιστικό-ρυθμιστικό πλαίσιο της 

εκάστοτε επιχειρηματικής αγοράς (Schneider, 2016).  

2.5. Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness 

Index, GCI) 

Στο πλαίσιο της επίμονης αργής παγκόσμιας ανάπτυξης και των αβέβαιων 

βραχυπρόθεσμων προοπτικών της, που ανατροφοδοτείται από τη συνεχιζόμενη 

γεωπολιτική αναταραχή, την εύθραυστη χρηματοπιστωτική αγορά και τα συνεχή 

                                            
65 Τα αποτελέσματα βασίζονται σε στοιχεία για την περίοδο (Ιούλιος 2014 έως και Ιούνιο 2015), 

προέρχονται από πολλές επίσημες πηγές αναλόγως με τα σχετικά δεδομένα για τον κάθε τομέα και 
αναφέρονται με σειρά προτεραιότητας. Περισσότερες πληροφορίες στις γενικές παραμέτρους της 
μεθοδολογίας και την αναφορά των πηγών (IEF,  2016, σελ. 466-479). (http://www.heritage.org/ 
index/pdf/2016/book/index_2016.pdf Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 

66  Από τις 186 χώρες που περιλαμβάνονται στην έκθεση IEF 2016, οι 178 έχουν πλήρη 
βαθμολογία και κατατάσσονται, ενώ 8 χώρες (Αφγανιστάν, Ιράκ, Λιβύη, Σομαλία, Λιχτενστάιν, 
Σουδάν, Συρία, Υεμένη) λόγω ανεπαρκών στοιχείων δεν περιλαμβάνονται στην κατάταξη. 
Επιπρόσθετα ανάλογα με τη βαθμολογία οικονομικής ελευθερίας, αντίστοιχα η ελευθερία στην 
οικονομία κάθε χώρας χαρακτηρίζεται ως: Ελεύθερη (80-100), Επί το πλείστον ελεύθερη(70-79,9),  
Μέτρια ελεύθερη (60 - 69,9), Επί το πλείστον ανελεύθερη (50 - 59,9) και Καταπιεσμένη (0-49,9). 
Σημειώνεται ότι καμία χώρα δεν έχει βαθμολογηθεί ως σήμερα με την απόλυτη τιμή 100 (IEF, 2016, 
σελ. 62-66). (http://www.heritage.org/index/pdf/2016/book/index_2016.pdf Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 

67  Οι εκτιμήσεις για την παραοικονομία παρουσιάζονται για 162 χώρες, με χρήση της 
διαδικασίας (Multiple Indicator-Multiple Causes, MIMIC) για την οικονομετρική ανάλυση. Γενικά 
υπάρχουν δύο τύποι παραοικονομίας: της παράνομης απασχόλησης και των αγαθών και υπηρεσιών, 
που παράγονται αλλά και καταναλώνονται εντός των νοικοκυριών. Η έκθεση επικεντρώνεται μόνο 
στις παραγωγικές οικονομικές δραστηριότητες, που θα έπρεπε κανονικά να περιλαμβάνονται στους 
εθνικούς λογαριασμούς αλλά παραμένουν υπόγειες, ως αποτέλεσμα των φορολογικών ή 
κανονιστικών επιβαρύνσεων, προσπαθώντας να αποκλείσει παράνομες δραστηριότητες, όπως την 
παραγωγή ναρκωτικών, την εγκληματικότητα και την εμπορία ανθρώπων (Schneider, 2016). 
Περισσότερες πληροφορίες (IEF: Out of the Shadows: Measuring Informal Economic Activity, 2016, 
σελ.35). (http://www.heritage.org/index/book/chapter-4 Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 
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υψηλά επίπεδα χρέους στις αναδυόμενες αγορές, αντανακλάται η μείωση της 

παραγωγικότητας και καταδεικνύεται η αναγκαιότητα της ανταγωνιστικότητας για 

την οικονομική ανάπτυξη (GCI68, 2016). Οι πολιτικοί και ιδεολογικοί περιορισμοί στη 

δημοσιονομική πολιτική, στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης έθεσαν τη 

νομισματική πολιτική, ως τη μόνη επιλογή για τις κυβερνήσεις των προηγμένων 

οικονομιών, για να προσπαθήσουν να αποτρέψουν την παγκόσμια στασιμότητα 

(Eggertsson et al, 2016). Ενώ οι μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης περιορίζονται 

από μακροπρόθεσμες παγκόσμιες τάσεις69, το θετικό είναι ότι βρισκόμαστε στο 

κατώφλι της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, με τεράστιες υποσχέσεις για 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη (Schwab, 2016).  

Η έκθεση του Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2016-2017 (World 

Economic Forum, GCI2016) αναφέρει, ότι η πρόοδος στην οικοδόμηση ενός 

ευνοϊκού περιβάλλοντος από την καινοτομία, παραμένει πλεονέκτημα μόνο για λίγες 

οικονομίες και ότι η μελλοντική ανάπτυξη θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των 

οικονομιών να διασφαλίσουν τα οφέλη από το άνοιγμα του εμπορίου και των 

επενδύσεων, που έχει οδηγήσει σε μείωση ρεκόρ στα ποσοστά φτώχειας κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες (Bartley Johns et al, 2015; World Bank, 2015). Ο GCI2016 

ορίζει την ανταγωνιστικότητα ως το σύνολο των θεσμικών οργάνων, των πολιτικών 

και των παραγόντων που καθορίζουν το επίπεδο της παραγωγικότητας της 

οικονομίας, το οποίο με τη σειρά του καθορίζει το επίπεδο της ευημερίας, που η 

χώρα μπορεί να επιτύχει. Εκτός του γεγονότος ότι ο GCI2016 χρησιμεύει ως μέσο 

ενημέρωσης (κρίσιμη υπενθύμιση), για την σημασία της ανταγωνιστικότητας στην 

επίλυση των διεθνών μακροοικονομικών προκλήσεων, θέτοντας έτσι τα θεμέλια για 

                                            
68 Τα δεδομένα για τον GCI 2016-2017, προέρχονται από το World Economic Forum, The 

Global Competitiveness Report 2016–2017 και προσωπική επεξεργασία. (http://wef.ch/gcr16map 
(http://www3.weforum.org/doc/GCR2016-017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-
2017FINAL.pdf και http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/country-profiles/# 
economy=RUS Πρόσβαση: 2 Οκτ 2016) 

69 Πολλές οικονομίες σε όλο τον κόσμο αγωνίζονται με τη διπλή πρόκληση της επιβράδυνσης 
της ανάπτυξης της παραγωγικότητας και την αυξανόμενη εισοδηματική ανισότητα, που συχνά 
επιδεινώνονται από τη γρήγορη γήρανση των κοινωνιών. Η στασιμότητα και η άνιση κατανομή στην 
αύξηση του εισοδήματος, έχουν με τη σειρά τους ανοίξει την πόρτα σε πιο εσωστρεφείς πολιτικές 
τοποθετήσεις, πιέσεις προστατευτισμού και μια γενική αμφισβήτηση των προϋποθέσεων της 
παγκοσμιοποίησης σε πολλές οικονομίες, που εμφανώς ενσαρκώνονται στην πρόσφατη ψηφοφορία 
Brexit. Την ίδια στιγμή στις αναδυόμενες αγορές, το τέλος του «supercycle» εμπορεύματος 
(πετρέλαιο), έχει οδηγήσει σε μια απότομη οικονομική επιβράδυνση, αποκαλύπτοντας τα τελευταία 
έτη τον αργό ρυθμό ή την έλλειψη μεταρρυθμίσεων για την ανταγωνιστικότητα, η οποία θα μπορούσε 
να αυξήσει την πόλωση και να απειλήσει την κοινωνική συνοχή (GCI, 2016, σελ.3). 
(http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport 
2016-2017FINAL.pdf Πρόσβαση: 2 Οκτ 2016) 
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μελλοντική ευημερία, αλλά και για να στηρίξει αυτούς που χαράζουν πολιτική, τους 

επιχειρηματίες και την κοινωνία των πολιτών, στην ανάπτυξη ενός κοινού 

μακροπρόθεσμου οράματος. Η ανάκτηση της ανάπτυξης στο πλαίσιο της 4ης 

Βιομηχανικής Επανάστασης, θα απαιτήσει από τους υπεύθυνους των πολιτικών 

αποφάσεων, την αναγνώριση της αναγκαιότητας εύρεσης μιας κοινής αξιολόγησης 

και κατανόησης των μελλοντικών πηγών της ανταγωνιστικότητας. Ο GCI είναι η 

μακροβιότερη και πιο εκτεταμένη έρευνα του είδους της και καταγράφει τους 

καθοριστικούς παράγοντες της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης 70 . Επιπρόσθετα 

μετράει κρίσιμες έννοιες (τη διάθεση για επιχειρηματικότητα, την έκταση του 

χάσματος δεξιοτήτων και την συχνότητα εμφάνισης της διαφθοράς), 

συμπληρώνοντας τις παραδοσιακές πηγές των στατιστικών στοιχείων και 

παρέχοντας μια πιο λεπτομερή αξιολόγηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και 

σε γενικές γραμμές, πολλές από τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης. 

 Η έκθεση GCI2016 περιλαμβάνει 138 χώρες, βασίζεται στις αντιλήψεις και 

απόψεις επιχειρηματικών στελεχών (MNEs & SMSs) της έρευνας (160 επίσημα 

Ιδρύματα και 13.877 αποδεκτές απαντήσεις) και συνδυάζει 114 δείκτες που 

σχετίζονται με την παραγωγικότητα και τη μακροχρόνια ευημερία, που 

ομαδοποιούνται σε 12 πυλώνες (pillars): τους θεσμούς, τις υποδομές, το 

μακροοικονομικό περιβάλλον, την υγεία και την κύρια εκπαίδευση, την ανώτερη 

εκπαίδευση και κατάρτιση, την αποτελεσματικότητα της αγοράς αγαθών, την 

αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας, την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών 

αγορών, την τεχνολογική ετοιμότητα, το μέγεθος της αγοράς, την επιχειρηματική 

κουλτούρα και την καινοτομία. Οι πυλώνες με τη σειρά τους, οργανώνεται σε τρεις 

επιμέρους δείκτες (subindexes): βασικές απαιτήσεις (πυλώνες 1-4), ενισχυτές 

αποτελεσματικότητας (πυλώνες 5-10) και παράγοντες καινοτομίας και κουλτούρας 

(πυλώνες 11-12). Στους τρεις επιμέρους δείκτες δίνονται διαφορετικοί συντελεστές 

                                            
70  Για σχεδόν 40 χρόνια, η έκθεση GCI (Executive Opinion Survey, the Survey) έχει 

χρησιμοποιηθεί από φορείς χάραξης πολιτικής, στελέχη επιχειρήσεων και ακαδημαϊκούς, ως 
εργαλείο που συνεισφέρει μια πολύτιμη εικόνα της παραγωγικότητας μιας οικονομίας και της 
ικανότητάς του για την επίτευξη σταθερών επιπέδων ευημερίας και ανάπτυξης. Επιπλέον παραθέτει 
τις απόψεις από ηγέτες επιχειρήσεων παγκοσμίως, σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για τα οποία οι 
στατιστικές είναι αναξιόπιστες, ξεπερασμένες, ή και ανύπαρκτες για πολλές χώρες. Οι πρόσφατες 
εξελίξεις (όπως Brexit, οι μεταβολές των τιμών των βασικών εμπορευμάτων και η αστάθεια της 
αγοράς) αντανακλούν μόνο το βαθμό επίπτωσης αυτών των καθοριστικών παραγόντων στα 
δεδομένα της μέτρησης. Ο Δείκτης θα πρέπει να ερμηνεύεται σε αυτό το πλαίσιο (GCI, 2016, σελ.3). 
(http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport 
2016-2017_FINAL.pdf Πρόσβαση: 2 Οκτ 2016) 
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βαρύτητας για τον υπολογισμό του συνολικού δείκτη (GCI), ανάλογα με το στάδιο 

ανάπτυξης της κάθε οικονομίας, όπως προσεγγίζεται από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και 

το μερίδιο των εξαγωγών της που αντιπροσωπεύεται από τις πρώτες ύλες71. Η 

βαθμολογία για κάθε δείκτη είναι από 0 (χειρότερη) έως 7 (καλύτερη), με χρήση ενός 

δεκαδικού ψηφίου και ανάλογα προκύπτει η σειρά κατάταξης. Επιπλέον από μια 

λίστα 16 παραγόντων (από τους δείκτες), παρουσιάζονται (τα αποτελέσματα 

απορρέουν από τις επιλογές των ερωτηθέντων της έρευνας) για κάθε χώρα οι πέντε 

πιο προβληματικοί παράγοντες και με κατάταξη από το 1 (πιο προβληματικός) έως 

το 5 (λιγότερο προβληματικός). Τα δεδομένα και οι εκτιμήσεις της έκθεσης για τον 

GCI, κάθε χρόνο χρησιμοποιούνται σε ευρύ φάσμα στις χρηματοοικονομικές 

αναλύσεις και τις αναφορές για το επιχειρηματικό περιβάλλον από διεθνείς, εθνικούς, 

κυβερνητικούς και μη οργανισμούς και ιδρύματα72. 

2.6. Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς (Corruption Perceptions Index, 

CPI73) 

Η διαφθορά του δημοσίου τομέα, δεν σχετίζεται μόνο με τα χρήματα των 

φορολογουμένων που «χάνονται». Διαλυμένοι θεσμοί και διεφθαρμένοι υπάλληλοι 

του κράτους ενισχύουν την ανισότητα και την εκμετάλλευση, διατηρώντας τον 

πλούτο στα χέρια μιας μικρής ελίτ, εγκλωβίζοντας συγχρόνως όλο και 

περισσότερους ανθρώπους στη φτώχεια. Οι φτωχές χώρες χάνουν ένα τρις δολάρια 

(US) το χρόνο από τη διαφθορά (CPI, 2015). Οι πέντε από τις δέκα πιο 

διεφθαρμένες χώρες του κόσμου, ανήκουν μεταξύ των δέκα λιγότερο ειρηνικών 

κρατών και ενώ δεν υφίστανται επίσημα ένοπλη σύγκρουση, τα επίπεδα της 

                                            
71 Περισσότερες πληροφορίες και επεξηγήσεις για τη λεπτομερή δομή του GCI, στο Παράρτημα 

A (Appendix A: Methodology and Computation of the Global Competitiveness Index 2016–2017) της 
έκθεσης. Οι κύριες αλλαγές στο πλαίσιο GCI2016 περιλαμβάνουν: επικέντρωση στο πυλώνα της 
υγείας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες - προσαρμοσμένα χρόνια ζωής, επανεξέταση του μεγέθους 
σε σχέση με το δυναμικό της αγοράς, και πιο πλούσια δεδομένα διαθέσιμα στο χρηματοπιστωτικό 
πυλώνα. Επίσης παρουσιάζονται τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για τους τρείς πιο 
ανακαινισμένους πυλώνες (εκπαίδευσης και δεξιοτήτων, δυναμισμός επιχειρήσεων και ικανότητα 
καινοτομίας). (http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/appendix-a-methodology-
and-computation-of-the-global-competitiveness-index-2016-2017/ Πρόσβαση: 2 Οκτ 2016) 

72 Χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσης των δεδομένων του GCI 2015, αποτελεί η έκθεση (IMF, 
2016c) για τη Ρωσία (Russian Federation : Selected Issues IMF Country Report No. 16/230 July 13, 
2016). (http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16230.pdf Πρόσβαση: 4 Αυγ 2016) 

73 Τα δεδομένα για τον CPI 2015, προέρχονται από τη Transparency International, Corruption 
Perceptions Index 2015 και προσωπική επεξεργασία. (files.transparency.org/content/ download/ 
1950/12812/file/2015_CPI_DataMethodologyZIP.zip, http://www.transparency.org/cpi2015 και www. 
transparency.org, Πρόσβαση: 8 Αυγ 2016) 
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ανισότητας και της φτώχειας στις χώρες αυτές είναι καταστροφικές. Το 50% του 

συνόλου των χωρών OECD, παραβιάζουν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους για την 

πάταξη της δωροδοκίας, εξαιτίας των επιχειρήσεών τους στο εξωτερικό. Η 

διαφθορά παραμένει μια μάστιγα σε όλο τον κόσμο (José Ugaz, Πρόεδρος ΤΙ). Η 

Διεθνής Διαφάνεια (Transparency International, TI) χρησιμοποιεί την έκθεση CPI, 

για την υποστήριξη των προσπαθειών καταπολέμησης της διαφθοράς σε 

παγκόσμιο επίπεδο και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την 

αναγκαιότητα κατανομής περισσότερων πόρων και μεγαλύτερων προσπάθειών για 

να σταματήσει η διαφθορά.  

Ο CPI είναι ένας από τους πιο ευρέως χρησιμοποιούμενους δείκτες της 

διαφθοράς σε όλο τον κόσμο. Η έκθεση CPI2015, με βάση τη γνώμη 

εμπειρογνωμόνων, μετράει τα αντιλαμβανόμενα επίπεδα διαφθοράς του δημόσιου 

τομέα παγκοσμίως. Η βαθμολογία και η κατάταξη του CPI για τις χώρες / περιοχές, 

εξάγεται με βάση το πόσο διεφθαρμένος θεωρείται ότι είναι ο δημόσιος τομέα κάθε 

χώρας. Είναι σύνθετος δείκτης 74  και αποτελεί τον συνδυασμό ερευνών και 

αξιολογήσεων της διαφθοράς, από διεθνή έγκριτα ιδρύματα75. Η βαθμολογία και η 

κατάταξη του CPI συμβάλουν στην ανοιχτή διακυβέρνηση, διότι έτσι το κοινό είναι 

πιο ενήμερο για το δημόσιο τομέα, καθώς μια κακή βαθμολογία είναι σημάδι για 

                                            
74 Ο CPI εκδίδεται από το 1995 και βασίζεται στην αντίληψη για τη διαφθορά μόνο του δημόσιου 

τομέα, καθώς δεν αποτελεί ετυμηγορία για τα επίπεδα διαφθοράς συνολικά για κάθε έθνος ή κοινωνία, 
ή για τις πολιτικές τους, ή για τις δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα τους. Γενικά η διαφθορά 
περιλαμβάνει παράνομες δραστηριότητες, οι οποίες είναι εσκεμμένα κρυμμένες και έρχονται στο 
φως της δημοσιότητας μόνο μέσα από σκάνδαλα, έρευνες ή διώξεις. Συνεπώς δεν υπάρχει 
ουσιαστικός τρόπος για να αξιολογηθούν τα απόλυτα επίπεδα διαφθοράς σε χώρες ή περιοχές βάσει 
εμπειρικών δεδομένων. Πιθανές απόπειρες, όπως συγκρίνοντας καταγγελίες για δωροδοκία, τον 
αριθμό των διώξεων που ασκήθηκαν ή τις δικαστικές υποθέσεις που συνδέονται άμεσα με τη 
διαφθορά, δεν μπορεί να θεωρηθούν ως καθορισμένοι δείκτες των επιπέδων διαφθοράς. Αντίθετα, 
καταδεικνύουν το ποσοστό της αποτελεσματικότητας των εισαγγελέων, των δικαστηρίων ή των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διερεύνηση και αποκάλυψη της διαφθοράς. Η καταγραφή της 
αντίληψης για τη διαφθορά, όσων είναι σε θέση να αξιολογήσουν τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα, 
αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθοδο σύγκρισης για τα επίπεδα διαφθοράς σε όλες τις χώρες. 
(http://www.files.transparency.org/content/download/1951/12816/file/2015_CPI_FAQsZIP.zip 
Πρόσβαση: 8 Αυγ 2016) 

75 Τα στοιχεία του CPI2015 συγκεντρώθηκαν τα 2 τελευταία έτη από 11 ανεξάρτητα ιδρύματα, 
που ειδικεύονται στην ανάλυση της διακυβέρνησης και το επιχειρηματικό κλίμα. Οι 12 πηγές 
δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τον CPI2015, είναι: 1) African Development Bank 
Governance Ratings 2014, 2) Bertelsmann Foundation Sustainable Governance Indicators 2015, 3) 
Bertelsmann Foundation Transformation Index 2016, 4) Economist Intelligence Unit Country Risk 
Ratings 2015, 5) Freedom House Nations in Transit 2015, 6) Global Insight Country Risk Ratings 
2014, 7) IMD World Competitiveness Yearbook 2015, 8) Political and Economic Risk Consultancy 
Asian Intelligence 2015, 9) Political Risk Services International Country Risk Guide 2015, 10) World 
Bank - Country Policy and Institutional Assessment 2014, 11) World Economic Forum Executive 
Opinion Survey (EOS) 2015 και 12) World Justice Project Rule of Law Index 2015. (http://www.files. 
Transparency.org/content/download/1950/12812/file/2015_CPI_DataMethodologyZIP.zip, 
Πρόσβαση: 8 Αυγ 2016) 
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διαδεδομένη δωροδοκία, έλλειψη τιμωρίας για τη διαφθορά και ότι οι δημόσιοι 

θεσμοί δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών.  

Η μεθοδολογία του CPI τροποποιήθηκε το 2012, επιφέροντας σημαντικές 

αλλαγές, ιδίως στην κλίμακα βαθμολογίας. Οι τιμές της κλίμακας βαθμολογίας του 

CPI μέχρι το 2011 ήταν 0-10, όπου το 0 σημαίνει ότι μια χώρα θεωρείται άκρως 

διεφθαρμένη και το 10 ότι επικρατεί πολύ διαφάνεια, ενώ από το 2012 η νέα κλίμακα 

είναι 0-100 με την αντίστοιχη ερμηνεία. Η χώρα/επικράτεια με τη χαμηλότερη 

βαθμολογία είναι εκείνη όπου θεωρείται, ότι η διαφθορά στο δημόσιο τομέα της είναι 

μεγαλύτερη μεταξύ εκείνων που περιλαμβάνονται στο CPI. Χρησιμοποιώντας την 

νέα κλίμακα76, μπορούμε να συγκρίνουμε βαθμολογίες CPI ανά έτος από το 2012. 

Λόγω της αναθεώρησης στη μεθοδολογία, οι βαθμολογίες CPI πριν από το 2012 

δεν είναι συγκρίσιμες με την πάροδο του χρόνου, με αυτές μετά το 2012. Εάν μια 

χώρα δεν εμφανίζεται στην κατάταξη, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο την 

ανεπαρκή πληροφόρηση της έρευνας και δεν αποτελεί ένδειξη ότι δεν υπάρχει 

διαφθορά στη συγκεκριμένη χώρα. Στο CPI2015 περιλαμβάνονται 168 

χώρες/περιοχές και σε σύγκριση με το CPI2014 που ήταν 175 χώρες/περιοχές, το 

2015 δεν περιλαμβάνονται: Μπαχάμες, Μπαρμπάντος, Ντομίνικα, Πουέρτο Ρίκο, 

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Σαμόα και Σουαζιλάνδη.  

2.7. Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς (Global Corruption Barometer, 

GCB77) 

Καθημερινά σε όλο τον κόσμο, οι απλοί άνθρωποι υποφέρουν από το 

δυσβάσταχτο κόστος της διαφθοράς. Σε πολλές χώρες η διαφθορά επηρεάζει τα 

άτομα από τη γέννηση μέχρι το θάνατό τους (GCB, 2013). Οι πρώτες προσπάθειες 

για να σταματήσει η διαφθορά ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, σε μια 

εποχή που η διαφθορά ήταν κοινό μυστικό. Είκοσι χρόνια αργότερα, η ΤΙ με την 

                                            
76  Η κατάταξη μιας χώρας, δείχνει τη σχετική θέση της με τις άλλες χώρες/περιοχές που 

περιλαμβάνονται στο CPI και οι μεταβολές της ανά έτος εξαρτώνται από το συνολικό αριθμό των 
χωρών του δείκτη. Μια χώρα για να περιληφθεί στο CPI, προϋποθέτει να έχει διαθέσιμα στοιχεία 
από τουλάχιστον τρεις πηγές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του μέσου όρου του CPI. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες στη μεθοδολογία CPI του 2012: Corruption Perceptions Index - An 
updated Methodology for 2012. (http://www.transparency.org/files/content/pressrelease/2012_CPI 
UpdatedMethodology_EMBARGO_EN.pdf Πρόσβαση: 8 Αυγ 2016) 

77 Τα δεδομένα για το GCB 2013, προέρχονται από τη TI, Global Corruption Barometer 2013 
και προσωπική επεξεργασία. (http://www.files.transparency.org/content/download/615/2602/file/ 
GCB2013_DataPack.zip, http://www.transparency.org/gcb2013/report, http://www.transparency. 
org/gcb2013 /country/?country=Russia και http://www. transparency.org/gcb2013/press Πρόσβαση: 
9 Αυγ 2016) 
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έκθεση του GCB2013, διαφαίνεται ότι όλοι οι άνθρωποι αναγνωρίζουν όλο και 

περισσότερο την έκταση του προβλήματος και είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οι 

ίδιοι αυτό το ζήτημα. Το GCB2013 είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια έρευνα της κοινής 

γνώμης για τη διαφθορά 78  και εξετάζει πώς τα χαρακτηριστικά της διαφθοράς 

επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Καταγράφει κατά το 

τελευταίο έτος, τις άμεσες εμπειρίες (από 8 διαφορετικές υπηρεσίες) των ανθρώπων 

με τη δωροδοκία και τις λεπτομερείς απόψεις τους σχετικά με τη διαφθορά, για τους 

κύριους θεσμούς στις χώρες τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκθεση παρέχει 

προτάσεις για τους ανθρώπους, που είναι πρόθυμοι και έτοιμοι να δράσουν για να 

σταματήσει η διαφθορά. Επιπρόσθετα το GCB201379 προσφέρει τη δυνατότητα 

εκτίμησης, των τάσεων του κοινού για τους θεσμούς που θεωρεί πιο διεφθαρμένους, 

την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών των κυβερνήσεων να καταπολεμήσουν 

τη διαφθορά και το ποσοστό των πολιτών που δωροδόκησε κατά τις συναλλαγές 

του με τις δημόσιες υπηρεσίες.  

Με βάση την αντίληψη του κοινού, ο GCB2013 αξιολογεί 12 κύριους θεσμούς 

κάθε χώρας για τη διαφθορά, με βαθμολογική κλίμακα από 1 (διαφανής θεσμός) 

έως 5 (υπερβολικά διεφθαρμένος θεσμός) και παρέχει ταυτόχρονα το ποσοστό (%) 

των απαντήσεων του κοινού, ενώ δίνει σημαντικές ποσοτικές πληροφορίες για τη 

διαφθορά ανά χώρα, όπως τον πιο προβληματικό θεσμό, κατά πόσο άλλαξε η 

κατάσταση τα τελευταία δύο έτη και τη δωροδοκία - χρηματισμό για τις δημόσιες 

υπηρεσίες. Οι 12 κύριοι θεσμοί του GCB2013 είναι οι εξής: τα πολιτικά κόμματα, το 

κοινοβούλιο/νομοθετικό σώμα, οι Ένοπλες Δυνάμεις, οι Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις (NGOs), τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι θρησκευτικές ομάδες, οι 

επιχειρήσεις/ιδιωτικός τομέας, το εκπαιδευτικό σύστημα, το δικαστικό σώμα, η 

                                            
78 Το GCB είναι μια έρευνα που αναφέρεται στις αντιλήψεις της κοινής γνώμης για τη διαφθορά 

στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβάνοντας και προσωπικές εμπειρίες περιπτώσεων 
δωροδοκίας. Αντίθετα ο CPI και ο BPI βασίζονται στις απόψεις των εμπειρογνωμόνων. Ο CPI 
αξιολογεί τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα και την πολιτική, ενώ ο BPI κατατάσσει τις πιο οικονομικά 
ισχυρές χώρες σύμφωνα με την πιθανότητα οι επιχειρήσεις τους να δωροδοκήσουν στο εξωτερικό. 
(http://www.transparency.org/files/content/pressrelease/GCB2013_FAQs_EN.pdf Πρόσβαση: 9 Αυγ 
2016) 

79 Το GCB2013 (8η έκδοση του GCB) αντικατοπτρίζει τις απαντήσεις από 114.270 άτομα σε 107 
χώρες, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη κάλυψη ανά χώρα μέχρι σήμερα (100 χώρες το 2010/11 και 
69 χώρες το 2009). Περίπου 1.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην έρευνα σε κάθε χώρα μεταξύ 
Σεπτεμβρίου 2012 και Μαρτίου 2013, ενώ 500 άνθρωποι ρωτήθηκαν σε χώρες με πληθυσμό 
λιγότερο από 1.000.000. Το δείγμα της έρευνας σε κάθε χώρα έχει σταθμιστεί, ώστε να είναι 
αντιπροσωπευτικό σε εθνικό επίπεδο όπου είναι δυνατόν (μόνο σε έξι χώρες το δείγμα ήταν από 
αστική περιοχή). (http://www.transparency.org/files/content/pressrelease/GCB 2013_FAQs _ EN.pdf 
Πρόσβαση: 9 Αυγ 2016) 
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δημόσια υγεία, η αστυνομία και οι δημόσιοι αξιωματούχοι/υπάλληλοι (GCB, 2013). 

Η έκθεση GCB παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων, μόνο όμως 

από τις ερωτήσεις που επαναλαμβάνονται ανά χρονική περίοδο, ώστε να 

χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της προόδου καταπολέμησης της  

διαφθοράς σε εθνικό επίπεδο. Η έκθεση GCB2013 αποτελεί μια μεγάλη και 

μοναδική πηγή δεδομένων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, παρέχοντας 

πολλές δυνατότητες80 χρήσης και αξιοποίησής της από ένα ευρύ κοινό. 

2.8. Δείκτης Πληρωμών Δωροδοκίας (Bribe Payers Index, BPI81) 

Μερικές από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου πολύ συχνά εσκεμμένα, 

παραβλέπουν θέματα που άπτονται της διαφθοράς. Όταν οι εταιρείες τους 

χρησιμοποιούν δωροδοκίες για να κερδίζουν υποθέσεις τους στο εξωτερικό και  

έχουν τη δυνατότητα να μην λογοδοτούν, οι κυβερνήσεις είναι ουσιαστικά οι 

συνένοχοι στην εξαγωγή διαφθοράς. Η έκθεση BPI2011 (5η έκδοση) της TI, εστιάζει 

στις δωροδοκίες που καταβάλλονται από τον ιδιωτικό τομέα και κατατάσσει τις 28 

μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, σύμφωνα με την πιθανότητα δωροδοκίας που 

έχουν οι επιχειρήσεις τους κατά την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στο 

εξωτερικό. Επιπρόσθετα, εξετάζει διαφορετικούς τύπους δωροδοκίας και 

καταγράφει τις αντιλήψεις σε όλους τους τομείς των επιχειρήσεων. Οι 

χώρες/περιοχές82 του BPI2011 αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 80% της συνολικής 

                                            
80 Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για να εντοπίσουν τους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, 

που θεωρούνται πιο διεφθαρμένοι αλλά και που είναι πιο συχνές οι δωροδοκίες από τους πολίτες. 
Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χώρα, οι πολιτικές και τα προγράμματα κατά της διαφθοράς να 
επικεντρωθούν αποτελεσματικά στις υπηρεσίες και τα θεσμικά όργανα που παρουσιάζουν 
μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Η κοινωνία των πολιτών και οι δημοσιογράφοι, ως απόδειξη των 
απόψεων της κοινής γνώμης για το σημαντικό ζήτημα της διαφθοράς, αλλά και ως μέσο για την 
ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των απλών πολίτων για τις επιπτώσεις της διαφθοράς στην 
καθημερινή ζωή τους. Ο ιδιωτικός τομέας για την καλύτερη κατανόηση της πολιτικής κατάστασης και 
της δυναμικής των εθνικών θεσμών σε μια χώρα. Επίσης οι ερευνητές για να διερευνήσουν τους 
καθοριστικούς παράγοντες και τις συνέπειες της διαφθοράς και της δωροδοκίας σε ένα ευρύ φάσμα 
χωρών και χρονικής περιόδου. (http://www.transparency.org/files/content/pressrelease/GCB2013_ 
FAQs_EN.pdf Πρόσβαση: 9 Αυγ 2016) 

81  Τα δεδομένα για το BPI 2011, προέρχονται από τη TI, Bribe Payers Index 2011 και 
προσωπική επεξεργασία. (https://www.files.transparency.org/content/download/98/395/2011_ BPI_ 
EN.pdf Πρόσβαση: 9 Αυγ 2016) 

82 Οι 28 χώρες επιλέχθηκαν με βάση την αξία των εκροών σε FDI, την αξία των εξαγωγών τους 
και τη σημασία των εμπορικών συναλλαγών τους για την ευρύτερη περιφέρεια και την ήπειρο που 
ανήκουν. Η βαθμολογία για κάθε χώρα προκύπτει με βάση τις αντιλήψεις των στελεχών των 
επιχειρήσεων, που ήρθαν σε επαφή με εταιρείες της συγκεκριμένης χώρας. Συνολικά περιλαμβάνει 
τις απαντήσεις από 3.016 στελέχη επιχειρήσεων και τις απόψεις τους σχετικά με τα μέτρα 
καταπολέμησης της διαφθοράς στη χώρα καταγωγής τους (BPI, 2011, σελ.2-3). (https:// 
www.files.transparency.org/content/download/98/395/2011_ BPI_ EN.pdf Πρόσβαση: 9 Αυγ 2016) 
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παγκόσμιας παραγωγής αγαθών, υπηρεσιών και επενδύσεων, ενώ περιλαμβάνει 

και όλες τις χώρες της G20.  

Συνολικά βαθμολογήθηκαν 19 τομείς για την κατάταξη του BPI2011, 

χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία με το BPI2008, παρέχοντας έτσι τη 

δυνατότητα σύγκρισης με την πάροδο του χρόνου. Η κατάταξη στις χώρες απορρέει 

από τη βαθμολογία με κλίμακα από το 0 έως το 10, όπου η μέγιστη βαθμολογία (10) 

αντιστοιχεί στην άποψη ότι οι εταιρείες της χώρας, ποτέ δεν εμπλέκονται σε 

δωροδοκία κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο εξωτερικό. 

Γενικά η έκθεση εφιστά την προσοχή στο ρόλο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου 

τομέα στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, παρέχοντας ταυτόχρονα συστάσεις 

στις επιχειρήσεις και στις κυβερνήσεις για ουσιαστική πρόοδο, όσον αφορά την 

ενίσχυση των προσπαθειών για μείωση της εξάπλωσης του φαινομένου σε όλο τον 

κόσμο. 

2.9. Διεθνής Οδηγός Κρατικού Ρίσκου (International Country Risk 

Guide, ICRG83) 

Η οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας είναι συνυφασμένη με τις επενδύσεις, με 

συνέπεια να είναι απαραίτητο για τους περισσότερους επενδυτές, να είναι ενήμεροι 

για σημαντικές και με πολιτική χροιά πληροφορίες κάθε χώρας, που σχετίζονται με 

το επενδυτικό ρίσκο και το οποίο στη συνέχεια μεταφράζεται ανάλογα σε κατάλληλες 

και αιτιολογημένες συναλλαγές. Η μηνιαία έκδοση του ICRG2015 του PRS Group, 

παρέχει εκτιμήσεις για το πολιτικό, οικονομικό και χρηματοπιστωτικό ρίσκο για 140 

χώρες. Με βάση τη μεθοδολογία του ICRG, η βαθμολογία για το συνολικό ρίσκο 

εξάγεται βάσει του μέσου όρου από τις τρείς κύριες κατηγορίες, με χρήση 

συντελεστών βαρύτητας και περιλαμβάνει 22 μεταβλητές: πολιτικό ρίσκο (12), 

οικονομικό ρίσκο (5) και χρηματοπιστωτικό ρίσκο (5). Σε κάθε μεταβλητή ρίσκου 

αποδίδεται ένα σταθερό εύρος μονάδων επικινδυνότητας, από μηδέν έως ένα 

προκαθορισμένο μέγιστο, ανάλογα με το βάρος της μέσα στο μοντέλο του ICRG. Ο 

βαθμός επικινδυνότητας που αντιπροσωπεύει κάθε μεταβλητή συνιστώσα 

υποδεικνύεται από τον αριθμό των μονάδων, με το υψηλότερο ρίσκο να είναι το 

                                            
83 Τα δεδομένα για το ICRG 2015, προέρχονται από το PRS Group (Political Risk Services), 

International Country Risk Guide (ICRG) Jan 2015 και προσωπική επεξεργασία. 
(https://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/PRS.xlsx , https://epub.prsgroup.com/media/wysiwy 
g/Samp_ICRGIssue_1. pdf Πρόσβαση: 9 Αυγ 2016) 
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μηδέν και το προκαθορισμένο μέγιστο το χαμηλότερο ρίσκο. Στη κύρια κατηγορία 

του πολιτικού ρίσκου μία από τις μεταβλητές είναι και η διαφθορά την οποία και 

αξιολογεί ο ICRG84.  

Εκτός από τις τρέχουσες εκτιμήσεις του πολιτικού, οικονομικού, 

χρηματοπιστωτικού και συνολικού ρίσκου κάθε χώρας, ο ICRG χρησιμοποιώντας 

την ίδια μεθοδολογία, παρέχει επίσης προβλέψεις85 ενός έτους και πέντε ετών, για 

καθεμία από τις κύριες κατηγορίες ρίσκου. Επιπρόσθετα, αναφέρεται στα 

οικονομικά δεδομένα και στις πληροφορίες για την πολιτική, που βασίζονται οι εν 

λόγω αξιολογήσεις-εκτιμήσεις. Η παρούσα μελέτη χρησιμοποιεί δεδομένα του ICRG, 

από την οικονομική πρόβλεψη για το 2015 και από το συντελεστή διαφθοράς για 

την χρονική περίοδο 2000-2015. 

2.10. Παγκόσμιος Δείκτης Διακυβέρνησης Ελέγχου Διαφθοράς (WGI 

Control of Corruption, CC86) 

Η διακυβέρνηση μιας χώρας αποτελείται από παραδόσεις και θεσμούς, με 

τους οποίους ασκείται η εξουσία σε μια χώρα. Αυτό περιλαμβάνει την ικανότητα της 

κυβέρνησης για την αποτελεσματική χάραξη και την εφαρμογή υγιών πολιτικών, τον 

σεβασμό των πολιτών και την κατάσταση των θεσμών που διέπουν τις οικονομικές 

και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους (WGI, 2015). Οι Παγκόσμιοι Δείκτες 

Διακυβέρνησης (WGI) από την World Bank, αξιολογούν έξι διαστάσεις 87  της 

                                            
84 Η βαθμολογία για τη διαφθορά κυμαίνεται από 0 (υψηλή διαφθορά) έως 6 (χαμηλή διαφθορά). 

Σε κάθε περίπτωση, με στάθμιση του μέγιστου αριθμού μονάδων σε επικινδυνότητα, υποδηλώνεται 
ως ρίσκο: 80% έως 100% πολύ χαμηλό, 70% έως 79,9% χαμηλό, 60% έως 69,9% μέτριο, 50% έως 
59,9% δηλώνει υψηλό και 0,0% έως 49,9% πολύ υψηλό. Περισσότερες πληροφορίες για τη 
μεθοδολογία και το μοντέλο του ICRG: (www.PRSgroup.com). (ICRG, 2015, σελ.96). (https://epub. 
prsgroup.com/media/wysiwyg/Samp_ICRGIssue_1. pdf Πρόσβαση: 9 Αυγ 2016) 

85 Δύο προβλέψεις παράγονται για κάθε χρονική περίοδο, μια για την χειρότερη περίπτωση 
(Worst Case Forecast, WCF) και μία για την καλύτερη περίπτωση (Best Case Forecast, BCF). Οι 
προβλέψεις δεν αντιπροσωπεύουν τις πιθανές ακραίες περιπτώσεις ρίσκου αλλά προσδιορίζονται 
με βάση πιθανά γεγονότα, τάσεις και την ικανότητα αντιμετώπισης από την κυβέρνηση. Η παρούσα 
μελέτη χρησιμοποιεί τον πίνακα 5C: One- and Five-year forecasts of Economic Risk (WCF and BCF) 
and their Risk Stability (ICRG, 2016, σελ.16). (https://www.prsgroup.com/wpcontent/uploads/ 
2012/11/icrg methodology.pdf Πρόσβαση: 9 Αυγ 2016) 

86 Τα δεδομένα για τον CC 2015, προέρχονται από τη World Bank, Worldwide Governance 
Indicators 2015: Control of Corruption και προσωπική επεξεργασία. (http://info.worldbank.org/ 
governance/wgi/pdf/WGI.pdf, http://www.govindicators.org, http://databank.worldbank.org/data/ 
download/WGI_excel.zip Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 

87 Οι έξι δείκτες συνδυάζουν τις απόψεις ενός μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, πολιτών και 
εμπειρογνωμόνων σε βιομηχανικές και αναπτυσσόμενες χώρες. Βασίζονται σε πάνω από 30 
μεμονωμένες πηγές δεδομένων που παράγονται από μια ποικιλία Ινστιτούτων έρευνας, think tanks, 
NGOs, διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. (WGI, 2015, σελ.2). 
(http://info.worldbank.org/ governance/wgi/pdf/WGI.pdf, Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 
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διακυβέρνησης σε περισσότερες από 200 χώρες/περιοχές από το 1996: την 

ελευθερία έκφρασης και την υπευθυνότητα, την πολιτική σταθερότητα και την 

απουσία βίας/τρομοκρατίας, την κυβερνητική αποτελεσματικότητα, την ποιότητα του 

κανονιστικού πλαισίου και το κράτος δικαίου, καθώς και τον έλεγχο της διαφθοράς. 

 Ο δείκτης ελέγχου της διαφθοράς (CC) περιέχει τις αντιλήψεις για το βαθμό 

που η δημόσια εξουσία ασκείται για ιδιωτικό όφελος, συμπεριλαμβανομένων της 

μικρής και μεγάλης κλίμακας μορφών της διαφθοράς, καθώς και τον «εγκλωβισμό» 

του κράτους από διάφορες ελίτ και ιδιωτικά συμφέροντα. Η βαθμολογία δίνεται με 

δύο τρόπους: αυτή που αφορά στην εκτίμηση της διαφθοράς του δείκτη, σε μονάδες 

κανονικής κατανομής, που κυμαίνονται από (-2,5) έως (2,5) και στην ποσοστιαία 

κατάταξη (%), που δείχνει την κατάταξη των χωρών που περιλαμβάνονται στο 

δείκτη, από το 0 (χαμηλότερο) έως και το 100 (υψηλότερο). Η βαθμολογία της 

ποσοστιαίας κατάταξης του CC έχει αναπροσαρμοστεί και περιλαμβάνει διορθώσεις 

για την πάροδο του χρόνου και την σύνθεση των χωρών που καλύπτονται από τους 

WGI, ώστε να παρέχεται δυνατότητα σύγκρισης88 με προηγούμενα έτη, αλλά και 

μεταξύ των χωρών. 

2.11. Βαρόμετρο Κρατικού Ρίσκου (Country Risk Barometer, CRA-

BCA89) 

Το επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως και η διακυβέρνηση μιας χώρας 

ανήκουν στις σημαντικές παραμέτρους για τον τομέα των επενδύσεων και 

γενικότερα για την οικονομική ανάπτυξη. Το Βαρόμετρο Κρατικού Ρίσκου (Country 

Risk Barometer Q3 2016) της (Compagnie Française d'Assurance pour le 

Commerce Extérieur, COFACE), περιέχει αναλύσεις και αξιολογήσεις, παρέχοντας  

τη δυνατότητα εκτίμησης του επιχειρηματικού ρίσκου και της συνολικής ποιότητας 

                                            
88  Μία σημαντική παραδοχή για τον υπολογισμό κάθε δείκτη διακυβέρνησης, είναι ότι ο 

παγκόσμιος μέσος όρος είναι ο ίδιος σε κάθε έτος. Συνεπώς οι θέσεις της κατάταξης είναι σχετικές 
με την πάροδο του χρόνου, παρέχοντας τη δυνατότητα σύγκρισης, αλλά οι δείκτες δεν είναι 
κατατοπιστικοί σχετικά με τις τάσεις όσον αφορά παγκοσμίως μέσους όρους διακυβέρνησης. Το 
τυπικό σφάλμα υποδεικνύει την ακρίβεια της εκτίμησης της διακυβέρνησης. Μεγαλύτερες τιμές του 
τυπικού σφάλματος δείχνουν λιγότερο ακριβείς εκτιμήσεις. Ένα διάστημα εμπιστοσύνης 90% για την 
εκτίμηση της διακυβέρνησης δίνεται από την εκτίμηση +/- 1,64 φορές το τυπικό σφάλμα (WGI, 2015, 
σελ.11). (http://info.worldbank.org/ governance/wgi/pdf/WGI.pdf, Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 

89 Τα δεδομένα αφορούν τους δείκτες CRA (Country Risk Assessment) και BCA (Business 
Climate Assessment) και προέρχονται από τη Coface Group Economists, PANORAMA: Country 
Risk Barometer Q3 2016 και προσωπική επεξεργασία. (http://www.coface.com/Our-business/Our-
economic-studies/Risk-analyses-and-evaluations, (www.coface.com/content/download/142343/222 
/6473/file/A-Panorama%20Barometre%20RP-GB-WEB.PDF Πρόσβαση: 30 Οκτ 2016) 
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του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μιας χώρας. Περιλαμβάνει 160 χώρες και η 

εκτίμηση καταρτίζεται βάσει των μακροοικονομικών, χρηματοοικονομικών και 

πολιτικών δεδομένων της κάθε χώρας. Με συχνή ενημέρωση παρέχει μια εκτίμηση 

για το μέσο πιστωτικό κίνδυνο στην επιχειρηματικότητα κάθε χώρας, αλλά και μια 

ένδειξη των δυνατοτήτων επιρροής μιας χώρας στις χρηματοπιστωτικές 

υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Φυσικά, μπορεί να υπάρχουν πολύ σταθερές 

επιχειρήσεις σε χώρες υψηλού ρίσκου, όπως ακριβώς και μπορεί να υπάρχουν 

αντίστροφα υψηλού ρίσκου, σε αξιόπιστες χώρες.  

Το συνολικό κρατικό ρίσκο (Country Risk Assessment, CRA) είναι ένας 

συνδυασμός επιχειρηματικότητας με ειδικούς παράγοντες και παραγόντων που 

σχετίζονται με το κράτος, στην οποία λαμβάνει χώρα η επιχειρηματικότητα. Η 

αξιολόγηση για το επιχειρηματικό περιβάλλον (Business Climate Assessment, 

BCA90) περιλαμβάνει τη μέτρηση της ποιότητας της διακυβέρνησης του ιδιωτικού 

τομέα μιας χώρας, με απλά λόγια την οικονομική διαφάνεια και την 

αποτελεσματικότητα των δικαστηρίων, όσον αφορά τη διευθέτηση των χρεών. Η 

πλειοψηφία των αξιολογήσεων επικεντρώνεται στη ρευστότητα των χωρών και στη 

συνολική φερεγγυότητα. Οι αναλύσεις χρησιμοποιούν μια κατάταξη επτά επίπεδων, 

τα οποία σε αύξουσα σειρά ρίσκου είναι: Α1, Α2, Α3, Α4, B, C και D.  

2.12. Παράνομες Χρηματοοικονομικές Ροές (Illicit Financial Flows, 

IFFs91) 

 Η διαφθορά σε όλο τον κόσμο διευκολύνεται από τις παράνομες 

χρηματοοικονομικές ροές, που μέσω της παραοικονομίας προσφέρουν τη 

δυνατότητα απόκρυψης και «ξεπλύματος» εσοδών που προέρχονται από την 

κατάχρηση εξουσίας, τις δωροδοκίες και τις παρασκηνιακές συμφωνίες. H έκθεση 

«Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013», η τελευταία από μια 

                                            
90  Για τον BCA αποτελούν σημαντικές παραμέτρους: το κατά πόσον οι λογαριασμοί κάθε 

εταιρείας αντικατοπτρίζουν σωστά την πραγματική οικονομικής της κατάσταση και σε περίπτωση 
καθυστερούμενων οφειλών, αν το τοπικό δικαστικό σύστημα θα παρέχει δίκαιη και αποτελεσματική 
διευθέτηση. Επιπρόσθετα, συμπεριλαμβάνει αξιολογήσεις για το επιχειρηματικό περιβάλλον που 
παράγονται από διεθνείς οργανισμούς. (http://www.coface.com/Our-business/Our-economic-
studies/Risk-analyses-and-evaluations Πρόσβαση: 30 Οκτ 2016) 

91 Τα δεδομένα που αφορούν τις IFFs (Hot money Narrow ,HMN και Gross Excluding Reversals, 
GER) προέρχονται από τη Global Financial Integrity, Illicit Financial Flows from Developing 
Countries: 2004-2013 και προσωπική επεξεργασία. (www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2014/ 
12/IFF-Estimates-for-Developing-Countries-2003-2012.xlsx, (http://www.gfintegrity.org/wp-content/ 
uploads/2015/12/IFF-Update_2015-Final.pdf Πρόσβαση: 10 Αυγ 2016) 
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σειρά ετήσιων εκθέσεων της (Global Financial Integrity, GFI), παρέχει εκτιμήσεις για 

την παράνομη ροή χρημάτων και κεφαλαίου από τον αναπτυσσόμενο κόσμο και 

αναλύει τις IFFs χρησιμοποιώντας δύο πηγές: (Gross Excluding Reversals, GER) 

το σκόπιμο χωρίς τιμολόγηση εμπόριο «misinvoicing trade92» και (Hot money 

Narrow, HMN) τις διαρροές στο ισοζύγιο πληρωμών.  

Στο GER δεν περιλαμβάνονται εκτιμήσεις που αφορούν στο εμπόριο 

υπηρεσιών, λόγω της έλλειψης διμερών εμπορικών δεδομένων σχετικά με τις 

υπηρεσίες, οι οποίες όμως αποτελούν μια αυξανόμενη συνιστώσα του παγκόσμιου 

εμπορίου. Αυτή είναι μια σημαντική αιτία που οι εκτιμήσεις των IFFs από τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, είναι συνήθως υποτιμημένες και όχι υπερτιμημένες. Η 

έκθεση υπολογίζει το GER για τις 56, από τις 149 αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ δεν 

περιλαμβάνονται στοιχεία93 HMN για τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα και το Κατάρ. Επιπρόσθετα η έκθεση παρέχει και εκτιμήσεις για πέντε 

μεγάλες γεωγραφικές περιοχές: την Υποσαχάρια Αφρική, την Ασία, την 

Αναπτυσσόμενη Ευρώπη, την περιοχή MENA + AP (Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, 

και Αφγανιστάν, Πακιστάν), και το Δυτικό Ημισφαίριο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
92 Είναι μια μέθοδος για την παράνομη μετακίνηση χρήματων από τα σύνορα, που περιλαμβάνει 

εσκεμμένα εσφαλμένες αναφορές της αξίας των εμπορικών συναλλαγών, στα τιμολόγια που 
υποβάλλονται στο τελωνείο. Αποτελεί μια μορφή εμπορίου με βάση το ξέπλυμα χρήματος, ενώ είναι 
το κύριο μέσο μέτρησης για την παράνομη μετατόπιση κεφαλαίων από τις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 83,4% των μετρήσιμων IFFs, με μέσο όρο ετησίως 654,7 
US$ ετησίως. (GFI, 2015, σελ.9). (http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2015/12/IFF-
Update_2015-Final.pdf Πρόσβαση: 10 Αυγ 2016) 

93 Οι χώρες παραλείπονται, λόγω των μεγάλων κρατικών επενδυτικών ταμείων τους, καθώς και 
των ασυνήθιστα υψηλών παραλείψεων και λαθών στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών, 
υποδεικνύοντας πιθανά σφάλματα στην αναφορά δραστηριότητας των κρατικών επενδυτικών 
κεφαλαίων. Περισσότερα για τη μεθοδολογία (GFI: Methodological Appendix, 2015, σελ.47). 
(http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2015/12/IFF-Update_2015-Final.pdf Πρόσβαση: 10 
Αυγ 2016)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Γ» 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΚΡΙΤΙΚΗ 

«A Time for Choosing94» 

                                                                     President Ronald Reagan 

1. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ95  

1.1. Μακροοικονομικοί Δείκτες 

1.1.1. Σύνθεση ΑΕΠ ανά τομέα προέλευσης (GDP composition by sector 

οf origin96) 

Το World Factbook της CIA αναφέρεται σε τρείς (3) τομείς προέλευσης του 

ΑΕΠ: στον πρωτογενή τομέα (Γεωργία, Αλιεία, Δασοκομία), στο δευτερογενή τομέα  

(Βιομηχανία) και στον τριτογενή τομέα (Υπηρεσίες). Το 2016 ο Παγκόσμιος μέσος 

όρος που αφορά τη σύνθεση του ΑΕΠ είναι: 6,40% από τον πρωτογενή τομέα, 

30,40% από το δευτερογενή τομέα και 62,60% από τον τριτογενή τομέα. Σε σχέση 

με το μέσο παγκόσμιο επίπεδο, η περιοχή BS-10 έχει μεγαλύτερο ποσοστό στον 

πρωτογενή τομέα (9%), λίγο μικρότερο στο δευτερογενή97  τομέα (30,11%) και 

μικρότερο στον τριτογενή τομέα (61,20%). Η Κίνα έχει και αυτή μεγαλύτερο ποσοστό 

στον πρωτογενή τομέα (8,90%), αλλά αρκετά μεγαλύτερο στο δευτερογενή τομέα 

(40,90%) και σημαντικά μικρότερο στον τριτογενή τομέα (50,20%). Οι ΗΠΑ έχουν 

                                            
94 «Καιρός να επιλέξουμε» γνωστό και ως «Η Ομιλία» (The Speech), που παρουσιάστηκε κατά 

τη διάρκεια της προεδρικής προεκλογικής εκστρατείας των ΗΠΑ το 1964 από τον μελλοντικό 
πρόεδρο Ronald Reagan για λογαριασμό του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου Barry Goldwater (Harris 
R. & Tichenor D, 2009, σελ.384)  

95 Τα αποτελέσματα, οι αντίστοιχοι πίνακες και διαγράμματα παρατίθενται στο «Παράρτημα Α». 

96 Τα δεδομένα για τη Σύνθεση του ΑΕΠ ανά τομέα προέλευσης από το World Factbook της CIA, 
αφορούν εκτιμήσεις μέχρι το Νοέμβριο του 2016 και προσωπική επεξεργασία. (https://www.cia.gov/ 
library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html#rs Πρόσβαση: 5 Νοε 2016) 

97 Το 2015, η ConocoPhillips (ΗΠΑ), ένας από τους πρωτοπόρους των ξένων επενδύσεων στη 
ρωσική βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, ολοκλήρωσε την πλήρη εκποίηση από τη χώρα, 
με την πώληση του μεριδίου της στην κοινοπραξία Polar Lights και Rosneft. Η απόφαση της Conoco 
να εγκαταλείψει τη Ρωσία μετά από 25 χρόνια, αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
ξένοι επενδυτές στον τομέα της ενέργειας στη Ρωσία, ο οποίος έχει πληγεί από τις πολιτικές εντάσεις 
και τη πτώση των τιμών του πετρελαίου. (UNCTAD, World Investment Report 2016 Investor 
Nationality: Policy Challenges, σελ. 60). (http://unctad.org/en/Pages/DIAE /World%20Investment% 
20Report/World_Investment_Report.aspx Πρόσβαση: 4 Νοε 2016) 
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το μικρότερο ποσοστό στον πρωτογενή τομέα (1,10%), το μικρότερο στο 

δευτερογενή τομέα (20,70%) αλλά το μεγαλύτερο στον τριτογενή τομέα (79,50%). 

Αντίστοιχα και η ΕΕ-28 έχει το δεύτερο μικρότερο ποσοστό στον πρωτογενή τομέα 

(1,60%), το δεύτερο μικρότερο στο δευτερογενή τομέα (24,80%) αλλά το δεύτερο 

μεγαλύτερο στον τριτογενή τομέα (79,50%).  

Παρατηρούμε ότι το ΑΕΠ στις ΗΠΑ και στην ΕΕ-28 προέρχεται κυρίως από 

τις υπηρεσίες, λιγότερο από τη βιομηχανία και ελάχιστα από τη γεωργία, την αλιεία 

και τη δασοκομία. Αντίθετα με το Παγκόσμιο μέσο όρο, την Κίνα αλλά και τη BS-10, 

όπου το ΑΕΠ προέρχεται πάλι κυρίως (σε μικρότερο όμως ποσοστό) από τις 

υπηρεσίες, σημαντικά (ιδίως η Κίνα) από τη βιομηχανία και αρκετά (ιδίως η BS-10 

και η Κίνα) από τη γεωργία, την αλιεία και τη δασοκομία. Σε σύγκριση με το έτος 

2015 διαφαίνεται ότι το 2016, ενώ ο Παγκόσμιος μέσος όρος παρουσιάζει μείωση 

στον τριτογενή (υπηρεσίες) και στο δευτερογενή (βιομηχανία) τομέα και αύξηση 

στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, αλιεία, δασοκομία), αντίθετα στις ΗΠΑ, ΕΕ-28, 

Κίνα και περιοχή BS-10 έχουμε καθολικά μια αύξηση στον τριτογενή τομέα 

(υπηρεσίες) και μείωση στο δευτερογενή (εκτός από τις ΗΠΑ που παρέμεινε 

σταθερός) και στον πρωτογενή τομέα. 

Στην περιοχή BS-10 το 2016, το ΑΕΠ προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα 

σε ποσοστό 9,00% (κατά σειρά περισσότερο στην Αρμενία 19,40%, στη Μολδαβία 

14,10% και στην Ουκρανία 14,10% και λιγότερο στην Ελλάδα 4,00%, στη Ρωσία 

4,60% και στη Ρουμανία 4,80%), το δευτερογενή τομέα σε ποσοστό 30,11% (κατά 

σειρά περισσότερο στο Αζερμπαϊτζάν 59,10%, στη Ρουμανία 41,30% και στη Ρωσία 

32,60% και λιγότερο στην Ελλάδα 15,20%, στη Μολδαβία 21,10% και στη Γεωργία 

22,10%) και τον τριτογενή τομέα σε ποσοστό 61,20% (κατά σειρά περισσότερο 

στην Ελλάδα 80,80%, στη Γεωργία 68,70% και στην Τουρκία 67,80% και λιγότερο 

στο Αζερμπαϊτζάν 27,60%, στην Αρμενία 28,70% και στη Ρουμανία 53,90%).  

Σε σύγκριση με το έτος 2015 παρατηρούμε το 2016, στην περιοχή BS-10 

κατά μέσο όρο στον πρωτογενή τομέα μείωση 0,80%: αύξηση σε 7 χώρες και 

μείωση στην Αρμενία, στη Μολδαβία και στη Ρουμανία (μεγαλύτερη), στο 

δευτερογενή τομέα επίσης μείωση 0,79%: μείωση σε 6  χώρες (Αρμενία, 

Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρωσία, Ουκρανία) και αύξηση στις υπόλοιπες 4 

χώρες (Γεωργία, Μολδαβία, Ρουμανία, Τουρκία) και στον τριτογενή τομέα αύξηση 

1,90%: αύξηση σε 9 χώρες εκτός από τη Γεωργία που παρουσιάζει μικρή μείωση. 
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Το ΑΕΠ της Ρωσίας98 το 2016, προέρχεται κυρίως από τον τομέα των Υπηρεσιών 

σε ποσοστό 62,10%, από τον τομέα της Βιομηχανίας σε ποσοστό 32,60% και 

λιγότερο από τον πρωτογενή τομέα σε ποσοστό 4,60%. Σε σύγκριση με το έτος 

2015 παρατηρούμε το 2016, στη Ρωσία99 στον πρωτογενή τομέα μικρή αύξηση 

κατά 0,60%, στο δευτερογενή τομέα σημαντική μείωση κατά 3,70% και στον 

τριτογενή τομέα σημαντική αύξηση κατά 2,40%. Στη Ρωσία οι υπηρεσίες είναι πιο 

παραγωγικές από την βιομηχανία, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις υψηλά 

προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες της ρωσικής οικονομίας (πχ. χρηματοπιστωτική 

διαμεσολάβηση), σε σύγκριση με της χαμηλότερης αξίας υπηρεσίες από άλλες 

αναδυόμενες αγορές (π.χ. τηλεφωνικά κέντρα στην Ινδία, Kochar et al 2006). Τα 

επίπεδα παραγωγικότητας στη Ρωσία, αν και καλύτερα από ότι σε χώρες 

παρόμοιου εισοδήματος, είναι σχεδόν τρεις φορές χειρότερα από τις χώρες της 

ζώνης του ευρώ, παρά την αύξηση της αποδοτικότητας κατά τη διάρκεια της 

                                            
98 Η Ρωσία είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου στον 

κόσμο και κορυφαία εξαγωγός μετάλλων, όπως χάλυβα και κυρίως αλουμίνιου. Η εξάρτηση της 
Ρωσίας από τις εξαγωγές εμπορευμάτων, την καθιστά ευάλωτη σε ξαφνικές ανοδικές ή καθοδικές 
κυκλικές μεταβολές ( boom and bust) που ακολουθούν τις κυμαινόμενες διακυμάνσεις των διεθνών 
τιμών. Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις στη δεκαετία του 1990 ιδιωτικοποίησαν τη βιομηχανία, με 
αξιοσημείωτες εξαιρέσεις τους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των τραπεζών, και της άμυνας. 
Η ρωσική οικονομία είχε κατά μέσο όρο αύξηση 7% κατά τη διάρκεια του 1998-2008, καθώς οι τιμές 
του πετρελαίου αυξήθηκαν ραγδαία, από τότε όμως έχει μειωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης λόγω της 
εξάντλησης των βασικών προϊόντων με βάση το αναπτυξιακό μοντέλο της Ρωσίας. Ο συνδυασμός 
της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, οι διεθνείς κυρώσεις και οι δομικοί περιορισμοί ώθησαν τη 
Ρωσία σε μια βαθιά ύφεση το 2015, με το ΑΕΠ να μειώνεται περίπου κατά 4%. Οι περισσότεροι 
οικονομολόγοι αναμένουν, αυτή η ύφεση να συνεχιστεί μέχρι το 2016. Πρόσφατα αυξήθηκε η 
κυβερνητική υποστήριξη για την υποκατάσταση των εισαγωγών σε μια προσπάθεια να 
διαφοροποιηθεί η οικονομία από την εξορυκτική βιομηχανία. Παρά το γεγονός ότι το Ρωσικό 
Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, προβλέπει συνολικά μια μέτρια αύξηση της τάξεως του 0,7% 
για το 2016, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας (CBR) είναι πιο απαισιόδοξη και αναμένει ότι η 
ανάκαμψη θα ξεκινήσει αργά εντός του έτους, με μείωση της τάξης του 0,5% έως 1,0 % για το σύνολο 
του έτους. Η Ρωσία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη των παγκόσμιων βασικών τιμών 
προϊόντων και η CBR εκτιμά ότι εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν κάτω από  40$ το βαρέλι 
πέρα από το 2016, το αποτέλεσμα (shock) θα μπορούσε να προκαλέσει μείωση του ΑΕΠ έως και 
κατά 5%. (Economy Russia, CIA the World Factbook, 2016). https://www.cia.gov/library/ publications 
/ the-world-factbook/geos/rs.html Πρόσβαση: 6 Οκτ 2016) 

99 Τα κυρίως προϊόντα της ρωσικής γεωργίας αφορούν: σιτάρι, ζαχαρότευτλα, ηλιόσποροι, 
λαχανικά, φρούτα, βόειο κρέας και γάλα. Ο ρυθμός αύξησης της ρωσικής Βιομηχανική παραγωγής 
είναι -3,6% (εκτίμηση για 2015) και περιλαμβάνει το πλήρες φάσμα εξόρυξης καθώς και εξορυκτικές 
βιομηχανίες που παράγουν άνθρακα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χημικά, μέταλλα, όλες τις μορφές 
μηχανών κτηρίων (από ελασματουργεία έως οχήματα αεροσκαφών και διαστημικών οχημάτων 
υψηλής απόδοσης), αμυντικές βιομηχανίες (συμπεριλαμβανομένων των ραντάρ, την παραγωγή 
πυραύλων, προηγμένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα), το ναυπηγοκατασκευαστικό  τομέα, οδικές και 
σιδηροδρομικές μεταφορές εξοπλισμού, εξοπλισμό επικοινωνιών, γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ 
και μηχανήματα κατασκευής έργων, παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος και εξοπλισμό μετάδοσης, 
ιατρικές και επιστημονικές συσκευές-εργαλεία, διαρκή καταναλωτικά αγαθά, κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα, τρόφιμα και είδη χειροτεχνίας. (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/rs.html Πρόσβαση: 3 Νοε 2016) 
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περιόδου μετάβασης (IMF, 2016b). Αυτό είναι ενδεικτικό της λανθασμένης 100 

κατανομής των εισροών, εντός των παραγωγικών τομέων.  

1.1.2. Ετήσια αύξηση Πραγματικού ΑΕΠ (Real GDP growth, % annual101) 

Την περίοδο 2000-2008, παρατηρούμε σε παγκόσμιο επίπεδο συνολικά 

θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, εκτός από το 2008 για την Ελλάδα (-0,34%) και τις 

ΗΠΑ (-0,29%). Μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης παγκοσμίως παρουσιάζει η Κίνα, η 

περιοχή BS-10 παρουσιάζει μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης102 από τον Παγκόσμιο 

μέσο όρο, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, η περιοχή του Ευρώ και οι ΗΠΑ παρουσιάζουν 

μικρότερο θετικό ρυθμό ανάπτυξης από τον Παγκόσμιο μέσο όρο. Από το 2009, η 

παγκόσμια οικονομική κρίση από τις ΗΠΑ, εξαπλώνεται παντού με αρνητικούς 

ρυθμούς ανάπτυξης, εκτός της Κίνας και του Αζερμπαϊτζάν. Αυτό διότι, ενώ στην 

Κίνα έχουμε μείωση της ζήτησης αγαθών από το εξωτερικό, λόγω του τεράστιου 

μεγέθους της εσωτερικής αγοράς της, αυτό εξισορροπείται από την εσωτερική 

αύξηση ζήτησης αγαθών, ενώ στο Αζερμπαϊτζάν οφείλεται στις άμεσες ξένες 

επενδύσεις (FDIs), τις ιδιαιτερότητες της εσωτερικής διακυβέρνησης και το φυσικό 

αέριο. Το 2009, η BS-10 έχει μεγαλύτερο αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης (-5,75%) από 

την ΕΕ (-4,39%), την ΕΖ (-4,54%) και τις ΗΠΑ (-2,78%), καθώς και από τον 

Παγκόσμιο μέσο όρο (-1,72%). Από το 2010, οι ΗΠΑ ανακάμπτουν με συνεχή θετικό 

ρυθμό ανάπτυξης έως το 2015, ενώ η ΕΖ όπως και η ΕΕ αρχικά πέφτουν το 2009, 

                                            
100  Στοιχεία από επιχειρήσεις επιβεβαιώνουν το ρόλο που διαδραματίζει η λανθασμένη 

κατανομή των πόρων, οδηγώντας σε μειωμένα συνολικά εισοδήματα (Andrews & Cingano, 2014). Η 
κυβερνητική πολιτική θα πρέπει να μειώσει τις δυσκαμψίες στις αγορές εργασίας, προϊόντων και 
πίστωσης, καθώς και το ρόλο του κράτους, με σκοπό τη βελτίωση της κατανομής των πόρων από 
λιγότερο παραγωγικές σε πιο παραγωγικές επιχειρήσεις ανά τομέα και τη θετική επίδραση στη 
συνολική αύξηση της παραγωγικότητας (IMF: Country Report No. 16/230; Selected Issues  Russian 
Federation, July 2016, σελ.44). (https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16230.pdf 
Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 

101 Τα στοιχεία προέρχονται από τη βάση δεομένων της World Data Bank (World Development 
Indicators, 2016) και προσωπική επεξεργασία. (http://databank.worldbank.org/ data/reports.aspx? 
source=world-development-indicators&Type=TABLE&preview=on#advancedDownloadOptions 
Πρόσβαση: 2 Νοε 2016) 

102 Η περιοχή BS-10 αποτελείται από 9 χώρες (εκτός της Ελλάδας), που οι οικονομίες τους είναι 
σε μετάβαση (transition economies) και οι οποίες θεωρούνται αναπτυσσόμενες (developing) χώρες 
(η Ελλάδα ανήκει στις αναπτυγμένες χώρες). Οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν τη δυνατότητα να 
αναπτύσσονται με μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης (growth rate) από τις αναπτυγμένες χώρες 
λόγω του φαινομένου της Οικονομικής Σύγκλισης (Economic Convergence or Catch-up Effect). 
Συνεπώς είναι αναμενόμενο η περιοχή BS-10 (πλειοψηφία από αναπτυσσόμενες χώρες) να 
παρουσιάζει μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την περιοχή του Ευρώ και 
τις ΗΠΑ (ως ανεπτυγμένες χώρες) και οι οποίες ανάλογα παρουσιάζουν μικρότερο θετικό ρυθμό 
ανάπτυξης από τον Παγκόσμιο μέσο όρο. 
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στη συνέχεια ανακάμπτουν το 2010-11 και στη συνέχεια πάλι πέφτουν το 2012 και 

ανακάμπτουν, από το 2013 η ΕΖ και το 2014 η ΕΕ, με συνέπεια να παρουσιάζουν 

χαρακτηριστικά «W» (Παπαπανάγος, 2016). Το 2015 η ΕΕ (1,36%) και η ΕΖ (0,90%) 

παρουσιάζουν μικρότερους103 ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τις ΗΠΑ (2,32%) 

και τον Παγκόσμιο μέσο όρο (2,47%), αλλά μεγαλύτερο από την BS-10 (0,32%). 

H BS-10 λόγω των ριζικών μεταρρυθμίσεων προς την κατεύθυνση της 

φιλελευθεροποίησης της οικονομίας, παρουσίασε υψηλούς ρυθμούς πραγματικής 

ανάπτυξης, περίπου 5,8% του GDP κατά μέσο όρο για την περίοδο 2000-2010 

(Παπαπανάγος, 2016). Το 2009, η περιοχή γνώρισε μια πτώση -5,75% του ΑΕΠ, 

λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αλλά από το 2010 ανακάμπτει και 

παρουσιάζει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι όμως έχουν φθίνουσα πορεία. 

Το 2015 η BS-10, είχε μόλις 0,32% αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ και είναι αμφίβολο 

εάν η περιοχή έχει πραγματικά επανακάμψει από τότε.  

Η τεράστια μείωση της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, 

επιδείνωσε τα προβλήματα της ρωσικής οικονομίας, η οποία με τη σειρά της 

επηρεάζει την απόδοση πολλών άλλων χωρών της περιοχής. Επιπλέον, η ένταση 

Ουκρανίας - Ρωσίας, Ρωσίας - Τουρκίας και Αρμενίας - Αζερμπαϊτζάν, οι κυρώσεις 

ΕΕ-Ρωσίας, η αβεβαιότητα για το μέλλον της οικονομίας της ΕΖ και η οικονομία της 

Ελλάδας, επηρεάζουν τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης ολόκληρης της 

περιοχής. Η περιοχή επηρεάζεται κυρίως από Ρωσία (στενή σχέση με χώρες BS-

10) ενώ οι δυτικές χώρες BS-10 (όπως η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Βουλγαρία) 

επηρεάζονται και από την ΕΕ και την ΕΖ (αβεβαιότητα οικονομίας EZ και 

δημοσιονομική προσαρμογή). Επιπρόσθετοι παράγοντες είναι οι γεωπολιτικές 

εξελίξεις (Κριμαία, Καύκασος, Συρία), η τρομοκρατία (μεγάλες πόλεις Τουρκίας) και  

η προσφυγική - μεταναστευτική κρίση λόγω πολέμου στη Συρία (World Bank, 

2016b). Για το μέλλον εμφανίζει ισχνό ρυθμό ανάπτυξης, επηρεάζεται στενά από 

την ύφεση της ρωσικής οικονομίας και έχει χαμηλές προοπτικές ανάπτυξης.  

                                            
103 O μικρός ρυθμός ανάπτυξης εγείρει ερωτήματα κατά πόσο μπορεί να έρθει η ανάπτυξη στην 

ΕΖ. Η οικονομική κρίση στην ΕΖ οφείλεται στην αβεβαιότητα για την ανάπτυξη, τη δημοσιονομική 
προσαρμογή και την αντιμετώπιση χρέους, λόγω των αρχιτεκτονικών προβλημάτων που έχει (κοινό 
νόμισμα, όχι κοινή οικονομική πολιτική ,αδυναμία ΕΚΤ να εκδώσει ευρωομόλογα και να «κόψει» 
χρήμα) με συνέπεια να μην μπορεί να ανταπεξέλθει σε περιόδους κρίσης. Οι ΗΠΑ με την έκδοση 
αμερικανικών κρατικών ομολόγων (4 δις) από την FED, έκαναν μια τεράστια επιτυχή δημοσιονομική 
επεκτατική πολιτική. Η ΕΖ κάνει ακριβώς το αντίθετο, πρώτα δημοσιονομική προσαρμογή δηλ. 
μείωση δημόσιων δαπανών και αύξηση φόρων, καθυστέρηση της ανάπτυξης, με άμεσο αντίκτυπο 
στις επηρεαζόμενες οικονομίες, κυρίως των Βαλκανίων, όπως της Ελλάδας. (Παπαπανάγος, 2016a, 
σελ.62-71) Διεθνή Οικονομικά: Σημειώσεις «UOM-ΑΔΙΣΠΟ SECTION: 1. Economic profile -BS-BAL 
ECONOMIES 15-16 updated») 
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Από τις χώρες της BS-10, η Ελλάδα παρουσιάζει το μικρότερο ρυθμό 

ανάπτυξης (0,19%) για την περίοδο 2000-20015, καθώς από το δεύτερο τρίμηνο 

του 2008 έχει αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης (από το πρώτο τρίμηνο του 2009 είναι 

σε ύφεση), οι οποίοι και συνεχίζουν (μικρή εξαίρεση το 2014 με 0,65%) για το 2015 

(0,23%) και αναμένεται για το 2016 λόγω αύξησης εισφορών και ασφαλιστικού με 

συνέπεια, μακροπρόθεσμα να παρουσιάζει συνολικά μηδενικό ή μικρό αρνητικό 

ρυθμό ανάπτυξης. Για την περίοδο 2000-2015, το δεύτερο μικρότερο ρυθμό 

ανάπτυξης παρουσιάζει η Ουκρανία (2,52%) λόγω της διένεξης με τη Ρωσία και 

εσωτερικών διαταραχών (που εάν δεν υπάρχει επίλυση θα παραμείνει), στη 

συνέχεια είναι η Βουλγαρία (3,60%) και η Ρουμανία (3,67%). Το μεγαλύτερο ρυθμό 

ανάπτυξης για την ίδια περίοδο παρουσιάζει το Αζερμπαϊτζάν με 10,95%, στη 

συνέχεια η Αρμενία με 6,91% και μετά η Γεωργία με 5,59%. Μέχρι το 2009, το 

Αζερμπαϊτζάν είχε το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης (πολύ υψηλούς ρυθμούς, πχ. 

το 2006 34,50%), στη συνέχεια η Τουρκία το 2010 (9,10%) και το 2011 (8,77%), 

μετά η Γεωργία την περίοδο 2012-2014 (λόγω λήξης του πολέμου και των 

μεταρρυθμίσεων που ακολούθησε) και πάλι η Τουρκία το 2015 με 3,98%. Το 2015 

στη BS-10 μόνο 4 χώρες έχουν αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης, κατά σειρά Ουκρανία 

με -9,90%, Ρωσία με -3,73%, Μολδαβία με -0,50% και Ελλάδα με -0,23%.  

Η Ρωσία είναι αναπτυσσόμενη χώρα που η οικονομία της βρίσκεται σε 

μετάβαση. Έχει συνολικά για την περίοδο 2000-2015 θετικό ρυθμό ανάπτυξης με 

4,8%, μικρότερο όμως της BS-10 με 4,64%. Από το 2000 έχει συνεχώς θετικό ρυθμό 

ανάπτυξης, εκτός από το 2009 που παρουσιάζει λόγω παγκόσμιας κρίσης -7,82%. 

Από το 2010, ανακάμπτει με μικρό θετικό έως ισχνό ρυθμό, μέχρι το 2014 (0,71%). 

Το 2015 παρουσιάζει αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης με -3,73%, ο οποίος μετά την 

Ουκρανία είναι ο μικρότερος στη BS-10.  

1.1.3. Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (GDP pc, constant 2010 US$104) 

Την περίοδο 2000 με 2015, παρατηρούμε σε παγκόσμιο επίπεδο για το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ, αύξηση κάθε χρόνο (εκτός από το 2009 λόγω παγκόσμιας κρίσης) 

με μέσο όρο 9.160,8$. Το 2000, στη BS-10 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν 5.830,1$, 

                                            
104 Τα στοιχεία προέρχονται από τη βάση δεομένων της World Data Bank (World Development 

Indicators, 2016) και προσωπική επεξεργασία. (http://databank.worldbank.org/ data/reports.aspx? 
source=world-development-indicators&Type=TABLE&preview=on#advancedDownloadOptions  
Πρόσβαση: 2 Νοε 2016) 
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μεγαλύτερο από της Κίνας (1.761,1$), αλλά μικρότερο από τον Παγκόσμιο μέσο όρο 

(8.113,4$) και αντιπροσώπευε το 15,3% της ΕΖ, το 17,8% της ΕΕ και το 11,9% των 

ΗΠΑ. Το 2015 στη BS-10 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν 8.095,5$, μεγαλύτερο από της 

Κίνας (6.416,2$), μικρότερο του Παγκόσμιου μέσου όρου (10.158,5$) και αντίστοιχα 

αντιπροσώπευε το 21,1% της ΕΖ, το 23,2% της ΕΕ και το 15,7% των ΗΠΑ.  

Στη BS-10 το 2000 το μικρότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει η Μολδαβία με 968$, 

στη συνέχεια η Αρμενία με 1.401,3$ και η Γεωργία με 1.438,7$, ενώ μεγαλύτερο 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει η Ελλάδα με 23.276,8$, στη συνέχεια η Τουρκία με 

7.909,4$ και η Ρωσία με 6.491$. Το 2015 η Μολδαβία έχει πάλι το μικρότερο κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ με 1.971,1$, στη συνέχεια η Ουκρανία με 2.824,4$ (λόγω της έντασης 

με τη Ρωσία και εσωτερικών διαταραχών) και η Αρμενία με 3.792,9$, ενώ 

μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ συνεχίζει να έχει η Ελλάδα με 22.648,4$, στη 

συνέχεια η Τουρκία με 11.524,4$ και η Ρωσία με 11.038,8$. 

1.1.4. Ετήσιος ρυθμός αύξησης Πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Real 

GDP pc annual growth rate105) 

Την περίοδο 2000 με 2015 παρατηρούμε σε παγκόσμιο επίπεδο για το 

Πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αύξηση κάθε χρόνο (εκτός από το 2009 που είχε 

μείωση -2,91%, λόγω παγκόσμιας κρίσης) με μέσο όρο 1,61%. Το 2000, στη BS-10 

η αύξηση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν 5,58%, μικρότερη από της Κίνας 7,58%, αλλά 

μεγαλύτερη από τον Παγκόσμιο μέσο όρο 2,96%, της ΕΖ 3,47% , της ΕΕ 3,71% και 

των ΗΠΑ 2,94%. Μέχρι το 2008 έχουμε παντού θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στο 

Πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εκτός από την Τουρκία το 2001 με -7,08%. Από το 

2008 έχουμε τους πρώτους αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης (ΗΠΑ, Ελλάδα, 

Τουρκία και ΕΖ οριακά), που το 2009 λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 

εξαπλώνονται παντού, εκτός της Κίνας και του Αζερμπαϊτζάν. Όμοια με το ΑΕΠ, από 

το 2010 έχουμε ανάλογα και για το Πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, θετικούς και 

αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η BS-10 έχει μικρούς θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, 

η ΕΕ και η ΕΖ παρουσιάζουν «W», οι ΗΠΑ ανακάμπτουν και η Κίνα συνεχίζει με 

σημαντικά θετικούς ρυθμούς (αναμενόμενα κάθε χρόνο με μικρότερους). Πολύ 

                                            
105 Τα στοιχεία προέρχονται από τη βάση δεομένων της World Data Bank (World Development 

Indicators, 2016) και προσωπική επεξεργασία. (http://databank.worldbank.org/ data/reports.aspx? 
source=world-development-indicators&Type=TABLE&preview=on#advancedDownloadOptions  
Πρόσβαση: 2 Νοε 2016) 
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υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσιάζει το Αζερμπαϊτζάν μέχρι το 2010 και στη 

συνέχεια υψηλούς ρυθμούς (μικρότερους) η Γεωργία. Το 2015 στη BS-10, το 

Πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρουσίασε ισχνό έως οριακό 0,32% ρυθμό 

ανάπτυξης και αυτό οφείλεται στο ότι μόλις 3 χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία) 

παρουσίασαν μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με το 2014.  

Το Πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη BS-10, επηρεάζεται σημαντικά από 

τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις κυρώσεις στη Ρωσία, την πορεία της οικονομίας 

κυρίως της Ρωσίας (τιμές πετρελαίου και φυσικού αέριου) αλλά και της Ελλάδας. 

Στη BS-10 για το 2015, το χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στο Πραγματικό κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ έχει η Ουκρανία με -9,57% (λόγω της έντασης με τη Ρωσία και 

εσωτερικών διαταραχών), στη συνέχεια η Ρωσία με -3,93% και μετά η Μολδαβία  με 

-0,44%, ενώ υψηλότερο106 ρυθμό εμφανίζει η Ρουμανία με 4,14%, στη συνέχεια η 

Γεωργία με 4,12% και η Βουλγαρία με 3,63%. Η Ρωσία έχει υψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης μέχρι το 2008 (παγκόσμιες τιμές πετρελαίου και φυσικού αέριου), το 

2009 εμφανίζει το χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης -7,85% της περιόδου 2000 με 2015 

(λόγω παγκόσμιας οικονομικής κρίσης) και από το 2010 παρουσιάζει μικρούς έως 

ισχνούς θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μέχρι το 2014, όπου εξαιτίας των κυρώσεων 

από τη Δύση (λόγω Ουκρανίας) και διασύνδεσης της οικονομίας της με προϊόντα 

εξόρυξης (πτώση στις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου και φυσικού αέριου) έχουμε το 

2014 αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης107 στο Πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ με -1,07% 

και το 2015 περαιτέρω μείωση με -3,93%. 

1.1.5. Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (GDP pc in 

PPP, constant 2011 international $) 

Την περίοδο 2000 με 2015, παρατηρούμε σε παγκόσμιο επίπεδο για το μέσο 

κατά κεφαλήν εισόδημα σε PPP, αύξηση κάθε χρόνο (εκτός από το 2009 λόγω 

παγκόσμιας κρίσης) με μέσο όρο 12.309,1$. Το 2000 στη BS-10 το μέσο κατά 

                                            
106 Πέραν των μεταρρυθμίσεων και διαθρωτικών αλλαγών στις οικονομίες τους, η Ρουμανία και 

η Βουλγαρία επωφελήθηκαν από τις χαμηλές παγκόσμιες τιμές πετρελαίου. 

107 Η εξάρτηση και διασύνδεση της οικονομίας της Ρωσίας αλλά και του Αζερμπαϊτζάν με τις 
παγκόσμιες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι χαρακτηριστική, με συνέπεια να είναι σε 
συνάρτηση το ΑΕΠ, το κατά κεφαλήν εισόδημα και ο ρυθμός ανάπτυξής τους. Όμοια με τη Ρωσία, 
το Αζερμπαϊτζάν το 2015 παρουσίασε Πραγματικό κατά κεφαλήν ρυθμό ανάπτυξης -0,12%. 
Επιπρόσθετα ως παραγωγοί πετρελαίου, η Ρωσία αλλά και το Αζερμπαϊτζάν σε μικρότερο βαθμό, 
επηρεάζουν την οικονομία της περιοχής και μπορούν να λειτουργήσουν (ιδιαίτερα η Ρωσία) ως 
αρνητικοί spillovers. 
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κεφαλήν εισόδημα σε PPP ήταν 8.934,1$, μεγαλύτερο από της Κίνας (3.678,2$), 

αλλά μικρότερο από τον Παγκόσμιο μέσο όρο (10.268,2$) και αντιπροσώπευε το 

26,1% της ΕΖ, το 29,5% της ΕΕ και το 19,4% των ΗΠΑ. Το 2015 στη BS-10 το μέσο 

κατά κεφαλήν εισόδημα σε PPP108 ήταν 15.024,8$, μεγαλύτερο από της Κίνας 

(12.599,2$) και από τον Παγκόσμιο (από το 2004) μέσο όρο (14.588,3$), ενώ 

αντίστοιχα αντιπροσώπευε το 40,0% της ΕΖ, το 42,4% της ΕΕ και το 28,5% των 

ΗΠΑ.  

Στη BS-10 το 2000, το μικρότερο μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα σε PPP έχει 

η Μολδαβία με 2.328,6$, στη συνέχεια η Αρμενία με 2.918,6$ και η Γεωργία με 

3,268$, ενώ το μεγαλύτερο μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα σε PPP έχει η Ελλάδα με 

25.300$, στη συνέχεια η Ρωσία με 14.050,9$ και η Τουρκία με 13.011,5$. Το 2015 

η Μολδαβία έχει πάλι το μικρότερο μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα σε PPP με 

4.741,8$, στη συνέχεια η Ουκρανία με 7.449,8$ (λόγω έντασης με τη Ρωσία και 

εσωτερικών διαταραχών) και η Αρμενία με 3.799,3$, ενώ μεγαλύτερο μέσο κατά 

κεφαλήν εισόδημα σε PPP συνεχίζει να έχει η Ελλάδα με 24.617$, στη συνέχεια η 

Ρωσία με 23.895,3$ και η Ρουμανία με 19.925,5$. Από το 2000, η Ελλάδα έχει το 

υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα σε PPP (εκτός από το 2012, 2013 και 2014 που 

είχε μεγαλύτερο η Ρωσία) και η Μολδαβία έχει συνεχώς το χαμηλότερο.  

Όλες οι χώρες σημειώνουν αύξηση (εκτός από το 2009), με εντυπωσιακές 

αυτές της Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν, ενώ χαρακτηριστικές είναι της Ρωσίας, 

Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Η Ελλάδα το 2015 εμφανίζει μικρή αύξηση στο κατά 

κεφαλήν εισόδημα σε PPP, αλλά το ελληνικό κατά κεφαλήν εισόδημα σε PPP έχει 

μειωθεί περίπου 20% κατά την περίοδο 2008-2013 (αποτέλεσμα της οικονομικής 

και δημοσιονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία), επηρεάζοντας αρνητικά την 

περιοχή της Δυτικής BS-10, η οποία παρότι έχει επηρεαστεί από την οικονομική 

κρίση της Ελλάδας, έχει ωφεληθεί από τη μείωση των τιμών του πετρελαίου. Ενώ 

το κατά κεφαλήν εισόδημα σε PPP στη Ρωσία τη περίοδο 2000 με 2008, αυξήθηκε 

εντυπωσιακά κατά 170% μετά το 2009 και ιδιαίτερα μετά από το 2013, 

παρουσιάζεται αντίστοιχα με το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ, μείωση του κατά 

κεφαλήν εισοδήματος στην Ρωσία (τεράστια μείωση των τιμών του πετρελαίου και 

                                            
108 Τα στοιχεία προέρχονται από τη βάση δεδομένων της World Data Bank (World Development 

Indicators, 2016) και προσωπική επεξεργασία. (http://databank.worldbank.org/ data/reports.aspx? 
source=world-development-indicators&Type=TABLE&preview=on#advancedDownloadOptions  
Πρόσβαση: 2 Νοε 2016) 
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φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με την ένταση Ρωσίας-Ουκρανίας και τις κυρώσεις 

ΕΕ-Ρωσίας), όπως και στην Ουκρανία, επηρεάζοντας το βιοτικό επίπεδο και τις 

προοπτικές ανάπτυξης σε ολόκληρη την περιοχή. 

1.1.6. Ακαθάριστο Γενικό Δημόσιο χρέος (General government gross 

debt ,% GDP109)  

Την περίοδο 2000 με 2015, παρατηρούμε ότι το Ακαθάριστο γενικό δημόσιο 

χρέος στις χώρες G-7, αυξάνεται κάθε χρόνο και έχει μέσο όρο 97,8% του ΑΕΠ. Για 

την ίδια περίοδο στη BS-10, έχουμε μικρή μείωση από το 2000 έως και το 2007, 

ενώ από το 2008 (λόγω επερχόμενης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης) μικρή 

αύξηση μέχρι το 2015 ( συνολικά μείωση τη δεκαπενταετία κατά -3,6%), με μέσο 

όρο 42,2% του ΑΕΠ. Ο μέσος όρος στη BS-10, εκτός από τους G-7 είναι μικρότερος 

και από των ΗΠΑ 79,6%, την ΕΖ 76,8% και την ΕΕ 70%, αλλά μεγαλύτερος από της 

Κίνας με 30,4% του ΑΕΠ. Το 2015 ο μέσος όρος στη BS-10 ήταν 53% του ΑΕΠ, 

πολύ μικρότερος από τους G-7 117,9% και τις ΗΠΑ 105,2%, αρκετά μικρότερος από 

την ΕΕ 95,5% και την ΕΖ 86,8%, αλλά μεγαλύτερος από την Κίνα με 42,9% του ΑΕΠ. 

 Το 2016 προβλέπεται για το Ακαθάριστο γενικό δημόσιο χρέος, σύμφωνα με 

(IMF, Nov 2016), στη BS-10 μικρή αύξηση σε 56,9% του ΑΕΠ αλλά μακροπρόθεσμα 

μέχρι το 2021 μικρή μείωση σε 52,2% του ΑΕΠ. Αντίστοιχα για τους G-7 μικρή 

αύξηση στο 121,7% και μακροπρόθεσμα μέχρι το 2021 ελάχιστη μείωση στο 

119,3%, τις ΗΠΑ στο 108,2% και σταθεροποίηση σε 108,3%, την ΕΕ μικρή μείωση 

στο 91,7% και σε 84,2%, όμοια στην ΕΖ στο 86,3% και σε 79,3%, ενώ στην Κίνα 

μικρή αύξηση το 2016 στο 46,3% και σε 57,2% το 2021. Στη BS-10 έχουμε από το 

2000 έως και το 2007, σε όλες τις χώρες (εκτός της Ελλάδας) μείωση σε σημαντικό 

βαθμό στο Ακαθάριστο γενικό δημόσιο χρέος (κυρίως λόγω των υψηλών ρυθμών 

οικονομικής ανάπτυξης, χώρες με μεταβατικές οικονομίες) και στη συνέχεια αύξηση 

το 2008 και ιδιαίτερα το 2009, με μικρές διακυμάνσεις110 μέχρι το 2015.  

                                            
109 Τα στοιχεία προέρχονται από IMF- World Economic Outlook (October 2016), IMF Data 

Mapper ® και προσωπική επεξεργασία. (http://www.imf.org/external/datamapper/?histogram=& 
indicatorsize =&indicatorx=NGDPD&showall= GGXWDG_NGDP Πρόσβαση: 6 Νοε 2016)  

110 Όλες οι χώρες εκτός της Ελλάδας έχουν κάτω από 60% του ΑΕΠ (κριτήριο Maastricht). Λόγω 
της αρνητική σχέσης μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και του δημόσιου χρέους, οι χώρες BS-10 
(εκτός της Ελλάδας και της Ουκρανίας 92,7% το 2016 λόγω της διένεξης με τη Ρωσία) έχουν θετικές 
προοπτικές και υγιές δημοσιονομικό περιβάλλον. Η Αρμενία κυρίως και το Αζερμπαϊτζάν, έχουν 
επηρεαστεί αρνητικά από τη μακροχρόνια και σποραδική εμπόλεμη διαμάχη τους, γεγονός που 
λειτουργεί ανασταλτικά για τις οικονομίες τους. 
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Το χαμηλότερο Ακαθάριστο γενικό δημόσιο χρέος από το 2000 έως το 2006 

έχει το Αζερμπαϊτζάν, ενώ από το 2007 έως και το 2015 έχει η Ρωσία. Το υψηλότερο 

Ακαθάριστο γενικό δημόσιο χρέος στη BS-10 για όλη την δεκαπενταετία έχει η 

Ελλάδα, με πολύ μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα 

της κακής διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών για πολλά χρόνια στη χώρα, 

εξαιτίας της έλλειψης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, του αναποτελεσματικού και 

τεράστιου δημόσιου τομέα, των πολύ υψηλών επίπεδων κυβερνητικών δαπανών 

και των υψηλών επίπεδων φοροδιαφυγής (Παπαπανάγος, 2016a). Παρά την 

αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους το 2012 και την τρίτη συνεχή 

επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, το Ακαθάριστο γενικό δημόσιο χρέος 

παραμένει σε μη βιώσιμο επίπεδο περίπου 176,9% του ΑΕΠ το 2015, με πρόβλεψη 

για 178,9% το 2021 (IMF,2016). Απαιτείται επειγόντως για την Ελλάδα περαιτέρω 

αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους, ώστε να είναι σε θέση να δανειστεί 

και πάλι από τις διεθνείς αγορές και να επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης 

(Παπαπανάγος, 2016a).  

Η Ρωσία πέτυχε μια σημαντική μείωση στο Ακαθάριστο γενικό δημόσιο χρέος 

από το 2000 (υψηλός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης και εκμετάλλευση των τιμών 

πετρελαίου και φυσικού αερίου) και έχει με διαφορά το χαμηλότερο στην περιοχή. 

Η μικρή αύξηση από το 2013 οφείλεται στη διένεξη με την Ουκρανία, τις κυρώσεις 

από τη Δύση και τελευταία από τις χαμηλές παγκόσμιες τιμές πετρελαίου (όμοια και 

στο Αζερμπαϊτζάν) και την υποτίμηση στο ρούβλι. Στη Ρωσία το Ακαθάριστο 

δημόσιο χρέος, περιλαμβανομένων των εγγυήσεων, αναμένεται να παραμείνει σε 

χαμηλά επίπεδα, λόγω της χρήσης του αποθεματικού ταμείου για τη μερική 

χρηματοδότηση των ελλειμμάτων το 2015111. 

1.1.7. Γενικές Δημόσιες δανειοδοτικές/δανειοληπτικές πράξεις, 

(General government net lending/borrowing, % GDP) 

 Οι Γενικές Δημόσιες δανειοδοτικές/δανειοληπτικές πράξεις στη BS-10, 

παρατηρούμε ότι την περίοδο 2000 με 2008 από -2,2% του ΑΕΠ μειώνονται και 

τελικά το 2008 έχουμε 0,6%. Το 2009 (λόγω παγκόσμιας οικονομικής κρίσης) 

                                            
111 Η πτώση των τιμών του πετρελαίου, οδήγησε σε μεγάλη πτώση στα έσοδα από το πετρέλαιο, 

η οποία και οδήγησε στην επιδείνωση του ελλείμματος, ενώ και το έλλειμμα (εκτός των καυσίμων) 
παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα. (IMF, Russian Federation: Staff Report For the 2016 Article IV, 
Consultation - Press Release and Staff Report, Country Report No.16/22 July 2016, σελ. 28). 
(http://www.imf.org/ external /pubs/ft/scr/2016/cr16229.pdf Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 
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έχουμε το μεγαλύτερο χαμηλό -5,1% αλλά στη συνέχεια ανακάμπτουν, ενώ από το 

2013 (λόγω διένεξης Ουκρανίας- Ρωσίας, κυρώσεων ΕΕ στη Ρωσία) έχουμε 

αρνητική αύξηση μέχρι το 2015 με -2,6% (πτώση τιμών πετρελαίου) και τελικό μέσο 

όρο στη δεκαπενταετία112 2000-2015 με -1,7%. Είναι σημαντικά μικρότερος από 

των ΗΠΑ (-3,5% το 2015 και μέσο όρο -5,4%), οι οποίες παρότι το 2009 είχαν το 

μεγαλύτερο χαμηλό -13,1% γρήγορα ανέκαμψαν λόγω της τεράστιας επεκτατικής 

δημοσιονομικής πολιτικής τους, τις χώρες G-7 (-3,2% το 2015 και μέσο όρο -4,8%) 

και οριακά από την Κίνα (-2,7% το 2015 αλλά μικρότερο μέσο όρο -1,3%). Αντίθετα 

είναι μεγαλύτερος σε σχέση με την ΕΕ (-2,1% το 2015 αλλά με μέσο όρο -3%) και 

την ΕΖ (-2,1% το 2015 αλλά με μέσο όρο -2,9%).  

Το 2016 προβλέπεται αρνητική αύξηση113 στη BS-10 στο -3,5% του ΑΕΠ, 

κυρίως λόγω Αζερμπαϊτζάν, Ρωσίας και Ουκρανίας (σε όλες τις χώρες αρνητική 

αύξηση, εκτός Αρμενίας και Βουλγαρίας που έχουν σημαντική μείωση), μικρότερη 

από τις ΗΠΑ με -4,1% και οριακά μικρότερη από τις χώρες G-7 με -3,6%, ενώ 

μεγαλύτερη από την Κίνα 3%, την ΕΕ με 2,1% και την ΕΖ με 2%. Μακροπρόθεσμα 

και μέχρι το 2021, προβλέπεται σημαντική μείωση για τη BS-10 στο -0,9% του ΑΕΠ, 

κυρίως λόγω Αζερμπαϊτζάν 7,6% και Ρωσίας 0,4% το 2021 (αύξηση τιμών 

πετρελαίου και φυσικού αερίου), ενώ αναμένεται με μικρές διακυμάνσεις μείωση στις 

ΗΠΑ, G-7, ΕΕ, ΕΖ και Κίνα.  

Στη BS-10, η Ρωσία προηγείται από το 2000 έως και το 2008 και στη συνέχεια 

εντυπωσιακά το Αζερμπαϊτζάν μέχρι το 2014, λόγω υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. 

Το 2015 (λόγω τιμών πετρελαίου που πλήττουν κυρίως Αζερμπαϊτζάν και Ρωσία ως 

χώρες παραγωγούς) στην πρώτη θέση βρίσκεται η Τουρκία και το 2016 η 

Βουλγαρία, ενώ μακροπρόθεσμα μετά το 2018 το Αζερμπαϊτζάν αποκτά πάλι την 

πρώτη θέση (IMF, 2016). Αρχικά στην τελευταία θέση βρίσκεται η Τουρκία (2000-

2004, επιτυχή υλοποίηση μνημονίου με IMF), στη συνέχεια η Ελλάδα λόγω της 

οικονομικής πολιτικής της (το 2009 έχει το μεγαλύτερο χαμηλό -11,2% του ΑΕΠ) και 

μέχρι το 2013, όπου την τελευταία θέση αποκτά η Ουκρανία λόγω της σύρραξης με 

                                            
112 Τα στοιχεία προέρχονται από IMF- World Economic Outlook (October 2016), IMF Data 

Mapper ® και προσωπική επεξεργασία. (http://www.imf.org/external/datamapper/?histogram=& 
indicatorsize =&indicatorx=NGDPD&showall= GGXCNL_NGDP Πρόσβαση: 6 Νοε 2016) 

113 Το 2016, πέρα από το μέσο όρο στη BS-10 και έξι χώρες της περιοχής ξεπερνούν το -3% 
(κριτήριο Maastricht), με συνέπεια να απαιτούνται κατάλληλα οικονομικά και δημοσιονομικά μέτρα, 
μεταρρυθμίσεις, πιθανές διαθρωτικές αλλαγές και κυριότερα η κατάλληλη κυβερνητική οικονομική 
πολιτική.  
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τη Ρωσία. Το 2015 και το 2016 την τελευταία θέση έχει το Αζερμπαϊτζάν, ενώ 

μακροπρόθεσμα μετά το 2017, η Γεωργία προβλέπεται να είναι στην τελευταία θέση 

μέχρι το 2021 με -4,3% του ΑΕΠ (IMF, 2016). Η Ρωσία ενώ έχει πολύ υψηλές 

αποδόσεις (πέραν του 2009 λόγω παγκόσμιας οικονομικής κρίσης), το 2015 με -

3,5% και το 2016 με -3,9% (λόγω γεωπολιτικών, εξελίξεων, κυρώσεων από Δύση, 

διασύνδεσης της οικονομίας της με τιμές πετρελαίου, υποτίμηση νομίσματος και 

κυβερνητικής πολιτικής) βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις, κάτω από το μέσο όρο της 

περιοχής, με συνέπεια να απαιτούνται ανάλογα οικονομικά μέτρα και 

δημοσιονομικές μεταβολές. Εφαρμόζοντας τις ανάλογες πολιτικές και με βάση την 

εκτίμηση για άνοδο των παγκόσμιων τιμών των υδρογονανθράκων, προβλέπεται 

βραχυπρόθεσμα από το 2017 σημαντική βελτίωση και μακροπρόθεσμα άνοδος, 

ώστε το 2021 να έχει 0,4% του ΑΕΠ (IMF, 2016). 

1.1.8. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (Current account balance, % 

GDP114) 

 Το Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της BS-10, για όλη την περίοδο 2000 

με 2015, είναι με διακυμάνσεις115 αρνητικό. Το 2000 ο μέσος όρος της περιοχής 

ήταν -3,5% του ΑΕΠ, το 2007 είχε τη χαμηλότερη τιμή με -7,1%, το 2013 την 

καλύτερη τιμή με -1,1%, ενώ στη συνέχεια αυξήθηκε (λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων, 

κυρώσεων της Δύσης στη Ρωσία και διεθνών χαμηλών τιμών πετρελαίου) σε -2,3% 

το 2015, με συνολικό μέσο όρο δεκαπενταετίας -3,8% του ΑΕΠ. Είναι οριακά 

καλύτερο από των ΗΠΑ (-2,6% το 2015 και ίδιο μέσο όρο -3,8%), χειρότερο από τις 

χώρες G-7 (-0,6% το 2015 και μέσο όρο -1,1%), την ΕΕ (2,1% το 2015 και μέσο όρο 

-0,3%), την ΕΖ (3,2% το 2015 και μέσο όρο 0,4%) και από την Κίνα (3% το 2015 και 

μέσο όρο 4%) η οποία διατηρεί θετικό Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κάθε χρόνο 

σε όλη την δεκαπενταετία. Το 2016 δεν προβλέπεται σημαντική μεταβολή στη BS-

10 (-2,1%), ενώ μακροπρόθεσμα μέχρι το 2021 σταδιακή μικρή μείωση στο -1,5% 

του ΑΕΠ. Για τις χώρες G-7 και τις ΗΠΑ προβλέπεται, μικρή μείωση του αρνητικού 

                                            
114 Τα στοιχεία προέρχονται από IMF- World Economic Outlook (October 2016), IMF Data 

Mapper ® και προσωπική επεξεργασία. (http://www.imf.org/external/datamapper/?histogram=& 
indicatorsize =&indicatorx=NGDPD&showall= BCA_NGDPD Πρόσβαση: 6 Νοε 2016) 

115 Οι διακυμάνσεις στο Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για τη BS-10, την περίοδο 2000 με 
2015, είναι κυρίως λόγω του ότι αποτελείται σχεδόν από αναπτυσσόμενες χώρες, οικονομίες σε 
μετάβαση και πρώην χώρες της ΕΣΣΔ, ενώ είναι αρκετά περισσότερες και μεγαλύτερες (6%) σε 
σύγκριση με αυτές που παρατηρούνται στις ΗΠΑ, G-7, ΕΕ, ΕΖ και την Κίνα (εκτός 2004-2009), που 
είναι λιγότερες και πιο ομαλές (2,4%). 
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ποσοστού και σταθεροποίηση χωρίς διακυμάνσεις, την ΕΕ και την ΕΖ μικρή 

σταδιακή μείωση του θετικού όμως ποσοστού, αλλά χωρίς ουσιώδεις διακυμάνσεις 

(δημοσιονομική πολιτική) και την Κίνα116 με λίγο μεγαλύτερη σταδιακή μείωση στο 

θετικό Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ( 2016 με 2021, από 3% σε 0,9% του ΑΕΠ). 

Τις καλύτερες επιδόσεις παρουσιάζουν, το 2000 με 2004 η Τουρκία, 2005 με 2014 

η Βουλγαρία (εντυπωσιακά υψηλά ποσοστά, πχ. το 2008 με 35,5% του ΑΕΠ), το 

2015 πάλι η Τουρκία με 5,2%, με πρόβλεψη για το 2016117 η Ρωσία με 3% και 

μακροπρόθεσμα από το 2018 το Αζερμπαϊτζάν, με το υψηλό 11,3% για το 2021. Τις 

χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζουν από το 2000 το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία και η 

Ελλάδα με τη χειρότερη επίδοση -11,6% για το 2015, η οποία προβλέπεται από το 

2016 να ανακάμπτει (η πρόβλεψη με πολύ μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας λόγω της 

δημοσιονομικής πολιτικής και του μη βιώσιμου εξωτερικού χρέους) με μηδενικό 

σχεδόν Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αλλά και τη Γεωργία να έχει το 2016 τη 

χειρότερη επίδοση ως πρόβλεψη με -12,1% (υψηλή αρνητική μείωση), καθώς και 

μακροπρόθεσμα ως το 2021 με -8,6% του ΑΕΠ.  

Η Ρωσία την περίοδο από το 2000 έως το 2015 έχει συνεχώς αρνητικό 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ( μέσος όρος -5,5% που είναι χειρότερος από τη 

BS-10 με -3,8%), το οποίο αυξάνεται αρνητικά μέχρι το 2007 (χειρότερη επίδοση με 

-13,8%) και στη συνέχεια έχει μείωση (με μικρή διακύμανση) το 2015 στο -1,1%. Το 

2016 προβλέπεται θετικό Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών με 3% και 

μακροπρόθεσμα το 2021 σταδιακή μικρή θετική αύξηση στο 4,5% του ΑΕΠ, λόγω 

πιθανής αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου και προγραμματικών 

κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων και διαθρωτικών αλλαγών. Η αποτελεσματική 

                                            
116 Η Κίνα από το 2000 έγινε μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (World Trade 

Organization, WTO), με συνέπεια το άνοιγμα των αγορών παγκοσμίως, εκμετάλλευση των 
πλεονεκτημάτων της και υψηλότατους ρυθμούς ανάπτυξης. Επιπρόσθετα σημαντικό και καθοριστικό 
παράγοντα (ιδιαίτερα κατά την παγκόσμια οικονομική κρίση 2008-2009) αποτελεί και το τεράστιο 
μέγεθος της εσωτερικής αγοράς της, «size matters» (Παπαπανάγος, 2016a, σελ.62-71). Διεθνή 
Οικονομικά: Σημειώσεις «UOM-ΑΔΙΣΠΟ SECTION: 1. Economic profile -BS-BAL ECONOMIES 15-
16 updated») 

117 Το 2016 για την Τουρκία (όπως και μακροπρόθεσμα μέχρι το 2021), προβλέπεται για πρώτη 
φορά μετά το 2000 αρνητικό Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών με -4,4% του ΑΕΠ, η δεύτερη 
χειρότερη επίδοση στην περιοχή μετά τη Γεωργία, κυρίως λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων ( Συρία, 
προσφυγική κρίση, κυρώσεις από Ρωσία) και εσωτερικών πολιτικών ζητημάτων (τρομοκρατία, 
πραξικόπημα, Κουρδικό). Οι διπλωματικές σχέσεις με τη Ρωσία (σημαντικός οικονομικός εταίρος), 
οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, η τρομοκρατία και η πολιτική αλλά και η κοινωνική κατάσταση 
στο εσωτερικό της (λόγω πραξικοπήματος), θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο και 
βραχυπρόθεσμα, στην αποκατάσταση του αβέβαιου διαμορφούμενου οικονομικού κλίματος (IMF-
WEO, 2016, σελ.42). (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/pdf/text.pdf Πρόσβαση: 2 
Νοε 2016) 
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ρωσική πολιτική προστάτεψε την οικονομία από τη διπλή κρίση της μείωσης των 

τιμών του πετρελαίου και των κυρώσεων118. Η ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου 

κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, έχει βελτιώσει τη βραχυπρόθεσμη οικονομική 

προοπτική. Η τιμή Brent έφθασε στο χαμηλότερο επίπεδο των 26 δολαρίων το 

βαρέλι τον Ιανουάριο του 2016, πριν ανακάμψει το δεύτερο τρίμηνο του 2016, με 

τιμή πετρελαίου το Μάιο κατά μέσο όρο 47 δολάρια το βαρέλι (IMF-WEO, 2016). 

Ισχνές οικονομικές βελτιώσεις υπήρξαν μόνο σε συγκεκριμένους τομείς και 

σύμφωνα με τον Υπουργό Βιομηχανίας, η βιομηχανική παραγωγή αν και έχει 

σταματήσει να μειώνεται διαδοχικά, συνεχίζουν οι αδυναμίες στον τομέα της 

μεταποίησης, ενώ φαίνεται να συγκεντρώνει τη δυναμική, η δραστηριότητα στον 

τομέα των υπηρεσιών.  

Το αρνητικό αποτέλεσμα της παραγωγής, η ισοτιμία κάτω από το 

αναμενόμενο, η μείωση των διεθνών τιμών των τροφίμων και η σφιχτή εισοδηματική 

πολιτική, συνέβαλαν στη μείωση του πληθωρισμού, που έφτασε 7,5% τον Απρίλιο, 

κάτω από 16,5% από ένα χρόνο πριν (IMF-WEO, 2016). Παρόλα αυτά οι χαμηλές 

τιμές του πετρελαίου και η αυστηρή οικονομική πολιτική 119  θα κρατήσουν την 

οικονομία σε ύφεση το 2016, ενώ η ανάκαμψη και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές 

παραμένουν σε μέτρια επίπεδα. Σύμφωνα με (IMF-WEO, 2016) το πραγματικό ΑΕΠ 

αναμένεται να μειωθεί κατά 0,6% το 2016, καθώς η κατανάλωση προσαρμόζεται 

στη μείωση των πραγματικών μισθών και τους αυστηρότερους πιστωτικούς όρους, 

ενώ οι επενδύσεις παραμένουν αδύναμες. Οι κυριότεροι κίνδυνοι για τη ρωσική 

οικονομία είναι μια περαιτέρω πτώση των τιμών του πετρελαίου, η εντατικοποίηση 

των γεωπολιτικών εντάσεων και ένα πιο αδύναμο τραπεζικό σύστημα για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η υλοποίηση αυτών των κινδύνων θα εμβαθύνει την 

                                            
118 Η 45% μείωση των τιμών του πετρελαίου μεταξύ 2014 και 2015 και το συνεχές οιονεί (quasi) 

κλείσιμο των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών στις ρωσικές οντότητες, πίεσαν ανασταλτικά στις 
οικονομικές συνθήκες. Ωστόσο η οικονομική συρρίκνωση είναι πιο ρηχή από τις προηγούμενες 
υφέσεις, λόγω ισχυρότερης εξωτερικής πολιτικής και κυβερνητικού οικονομικού «πακέτου» μέτρων 
(ευέλικτη συναλλαγματική ισοτιμία, ενίσχυση κεφαλαίου τραπεζών και ρευστότητας, δημοσιονομικά 
μέτρα και ρυθμιστικές διατάξεις «ανοχής»), που βοήθησαν να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να 
σταθεροποιηθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα (IMF, Russian Federation: Staff Report For the 2016 
Article IV, Consultation- Press Release and Staff Report, Country Report No.16/22 July 2016, σελ. 
8). (http://www.imf.org/ external /pubs/ft/scr/2016/cr16229.pdf Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 

119 Το πραγματικό ΑΕΠ της Ρωσίας μειώθηκε κατά 3,7% το 2015. Η παραγωγή πετρελαίου και 
φυσικού αερίου παραδοσιακά αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του ΑΕΠ, τα 2/3 των εξαγωγών, 
καθώς και το ήμισυ των εσόδων της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Επίσης το ρωσικό ρούβλι 
υποτιμήθηκε 55% έναντι του δολαρίου των ΗΠΑ μέχρι το 2015, ενώ και οι εκροές κεφαλαίων το 2015 
μειώθηκαν σε 57 δις δολάρια, μετά από μια κορύφωση 151,5 δις δολαρίων το 2014 (CIA, Russian 
Economy Overview, 2016). (http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimate-statements 
/index.htm#wrapper Πρόσβαση: 3 Οκτ 2016) 
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ύφεση στη Ρωσία και εφόσον η εμπιστοσύνη των κατοίκων αποσταθεροποιείται, θα 

αυξάνονται οι πιέσεις120 (αρνητικές) στο Ισοζύγιο πληρωμών (IMF-WEO, 2016). 

1.1.9. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, καθαρές εισροές (Foreign Direct 

Investment, net inflows121 % GDP) 

 Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (FDI, καθαρές εισροές % του ΑΕΠ) στη BS-10 

για την περίοδο 2000 με 2015, παρατηρούμε ότι αυξάνουν μέχρι το 2007 (από 3,58% 

το 2000 σε 10,41% το 2007) έχοντας την καλύτερη επίδοση, στη συνέχεια λόγω 

επερχόμενης παγκόσμιας κρίσης μειώνονται από το 2008 και σταθεροποιούνται με 

μικρές διακυμάνσεις σε επίπεδα όμως μικρότερα από του 2000122, έχοντας τη 

χειρότερη επίδοση το 2013 με 3,01% του ΑΕΠ. Το 2015 είναι 3,49% και μέσο όρο 

δεκαπενταετίας 5,93%, που είναι καλύτερη επίδοση από τον Παγκόσμιο μέσο όρο 

(2,81% και 2,98%), των ΗΠΑ (2,11% και 1,71%), της Κίνας (2,30% και 3,53%), της 

ΕΕ (3,16% και 4,64%) και οριακά μικρότερη της ΕΖ για πρώτη φορά (3,72%), αλλά 

καλύτερη από το μέσο όρο της (4,72%).  

Η BS-10 είναι μια αναπτυσσόμενη περιοχή, με δυνατότητες και περιβάλλον 

που ευνοεί τις FDI. Την καλύτερη επίδοση της δεκαπενταετίας στην περιοχή 

παρουσιάζει το Αζερμπαϊτζάν (17,53%), με εντυπωσιακές επιδόσεις το 2003 

(55,08%) και το 2004 (54,36%), στη συνέχεια η Βουλγαρία (9,68%) και μετά η 

Γεωργία (8,50%). Αντίστοιχα τη χειρότερη επίδοση παρουσιάζει η Ελλάδα (0,62%), 

έχοντας σε όλη τη δεκαπενταετία πάντα τη μικρότερη επίδοση και με πολύ μεγάλη 

διαφορά από τους πρώτους, στη συνέχεια η Τουρκία (1,73%) και μετά η Ρωσία 

(2,35%). Το 2015 την καλύτερη επίδοση στην περιοχή παρουσιάζει η Γεωργία με 

                                            
120 Σε αντίδραση στην πολιτική της Ρωσίας σχετικά με την Ουκρανία, η ΕΕ, οι ΗΠΑ και άλλες 

χώρες υιοθέτησαν περιοριστικά μέτρα κατά πολλών ρωσικών προσώπων και οντοτήτων, με σκοπό 
τον περιορισμό των επενδύσεων και των επιχειρήσεων που ανήκουν ή ελέγχονται από ρωσικά 
πρόσωπα (άτομα/οντότητες) της «μαύρης» λίστας. Πέραν των άλλων αυτό επέφερε και δομικές 
αλλαγές στην ιδιοκτησιακή δομή, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ασφαλιστική εταιρεία «Sogaz» 
που ανήκε κατά πλειοψηφία στη ρωσική τράπεζα Rossiya (The Economist, Sanctions against Russia, 
14 February 2015). (http://www.economist.com/news/business/21643122-how-businesses-linked-
blacklisted-oligarchs-avoid-western-sanctions-fancy-footwork Πρόσβαση: 2 Σεπ 2016) 

121 Τα στοιχεία προέρχονται από τη βάση δεδομένων της World Data Bank (World Development 
Indicators, 2016) και προσωπική επεξεργασία. (http://databank.worldbank.org/ data/reports.aspx? 
source=world-development-indicators&Type=TABLE&preview=on#advancedDownloadOptions 
Πρόσβαση: 2 Νοε 2016) 

122 Είναι αξιοσημείωτο για το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον και το οικονομικό κλίμα που 
διαμορφώνεται, ότι οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (FDI, καθαρές εισροές % του ΑΕΠ) του Παγκόσμιου 
μέσου όρου, των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ και της ΕΖ, γενικά ακολουθούν όμοια πορεία με τη BS-10 
και επιστρέφουν μετά από δεκαπέντε έτη, σε επίπεδα μικρότερα του έτους 2000. 
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9,61% και τη χειρότερη η Ελλάδα με αρνητικό ποσοστό (η μοναδική σε όλη τη 

δεκαπενταετία στην περιοχή) -0,15% του ΑΕΠ.  

Η Ρωσία υπολείπεται του Παγκόσμιου μέσου όρου, της Κίνας, της ΕΖ και της 

ΕΕ, όχι μόνο σε εύρος δεκαπενταετίας, αλλά το 2015 έχει χειρότερη επίδοση ακόμα 

και από τις ΗΠΑ. Η πτώση στις εισροές των FDI είναι χαρακτηριστική από το 2013, 

με συνέπεια το 2015 να έχει ιστορικό χαμηλό δεκαπενταετίας με μόλις 0,49% και 

την προτελευταία θέση στην περιοχή μετά την Ελλάδα, κυρίως λόγω των κυρώσεων 

από την ΕΕ (άμεσα από τις ΗΠΑ123) εξαιτίας της διένεξης με την Ουκρανία αλλά και 

των προβληματικών θεσμών και της διαφθοράς. Η μείωση των επενδύσεων124 στη 

Ρωσία, αντανακλά τους αυξημένους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές 

κατά την επιχειρηματική δραστηριότητα, με συνέπεια οι προϋποθέσεις για ξένες 

επενδύσεις να θεωρείται απίθανο να βελτιωθούν στο άμεσο μέλλον, επηρεάζοντας 

σημαντικά τη BS-10. 

1.1.10. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, καθαρές εκροές (Foreign Direct 

Investment, net ouflows% GDP) 

Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (FDI, καθαρές εκροές % του ΑΕΠ) στη BS-10  

για την περίοδο 2000 με 2015, είναι σε χαμηλά ποσοστά και παρατηρούμε ανάλογα 

με τις εισροές, ότι αυξάνουν μέχρι το 2007 (από 0,27% το 2000 σε 4,02% το 2007) 

έχοντας την καλύτερη επίδοση, στη συνέχεια μειώνονται (λόγω επερχόμενης 

                                            
123 Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία αν και υπέγραψαν διμερή επενδυτική συνθήκη (Bilateral 

Investment Treaty, BIT) το 1992 (http://www.irs.gov/pub/irs-trty/russia.pdf), δεν κυρώθηκε ποτέ από 
τη Ρωσία και δεν έχει τεθεί σε ισχύ. Ο διάλογος ΗΠΑ-Ρωσίας να θεσπίσουν νέα συνθήκη, σταμάτησε 
μετά από την απόπειρα προσάρτησης της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014. Επιπρόσθετα η 
Overseas Private Investment Corporation (OPIC) των ΗΠΑ, στον απόηχο των ενεργειών της Ρωσίας 
στην Ουκρανία, ανέστειλε την εξέταση των νέων χρηματοδοτικών και ασφαλιστικών εργασιών στη 
Ρωσία. Στις ΗΠΑ είναι έκδηλη η ανησυχία ότι οι φορολογικές απαιτήσεις έχουν χρησιμοποιηθεί 
μερικές φορές στη Ρωσία ως μέθοδος, για «επιδρομή» ή παράνομη απόκτηση κατοχής των ξένων 
εταιρειών, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. (CIA Bureau of Economic and Business 
Affairs, Investment Climate Statements for Russia, 2016). (http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/ 
investmentclimatestatements/index.htm#wrapper Πρόσβαση: 12 Σεπ 2016) 

124 Οι ροές FDI στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του 2015 ήταν 9,8 δις δολάρια, μια πτώση 66% από 
το 2014 και 92% από το 2013, κυρίως με τη μορφή της επανεπένδυσης κερδών. Τα ενδοεταιρικά 
δάνεια μειώθηκαν από 6,4 δις δολάρια το 2014, σε - 0,4 δις δολάρια το 2015. Λόγω μείωσης της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών, ορισμένες μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις ελάττωσαν τη 
παρουσία τους στη χώρα, ειδικά στις κατασκευές (General Motors, ΗΠΑ) και στις τράπεζες 
(Deutsche Bank, Γερμανία και Raiffeisen Bank, Αυστρία). Επίσης ο νέος νόμος που περιορίζει τις 
FDI σε όλα τα μέσα ενημέρωσης έως 20%, προκάλεσε μια σειρά από συμφωνίες εκποίησης, ώστε 
πούλησαν τα μερίδιά τους (Pearson, Αγγλία και Dow Jones ΗΠΑ στη ρωσική επιχειρηματική 
εφημερίδα Vedemosti) ή αποσύρθηκαν από την αγορά όπως ο γερμανικός όμιλος Axel Springer 
(UNCTAD, World Investment Report 2016 Investor Nationality: Policy Challenges, σελ. 60). 
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/World_Investment_Report.aspx 
Πρόσβαση: 4 Νοε 2016) 
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παγκόσμιας κρίσης από το 2008) και σταθεροποιούνται με μικρές διακυμάνσεις σε 

επίπεδα όμως λίγο μεγαλύτερα από του 2000, έχοντας τη χειρότερη επίδοση125 το 

2013 με 0,84%126. Το 2015 είναι 1,05% και μέσο όρο δεκαπενταετίας 1,86%, που 

είναι μικρότερη επίδοση από τον Παγκόσμιο μέσο όρο (2,32% και 2,88%), των ΗΠΑ 

(1,94% και 2,15%), της Κίνας (1,73% αλλά με μικρότερο μέσο όρο 0,79%), συνεχώς 

της ΕΕ (2,97% και 5,26%) και της ΕΖ (4,35% και 5,59%). Την καλύτερη επίδοση της 

δεκαπενταετίας στην περιοχή παρουσιάζει το Αζερμπαϊτζάν (17,53%) με μεγάλη 

διαφορά από τους υπόλοιπους (δεύτερη η Ρωσία με 2,55%) και πολύ υψηλές 

επιδόσεις, ενώ τη χειρότερη επίδοση παρουσιάζει η Ρουμανία (0,18%). Το 2015 την 

καλύτερη επίδοση στην περιοχή παρουσιάζει πάλι το Αζερμπαϊτζάν (17,53%), με 

διαφορά από τη δεύτερη Ρωσία (1,67%) και την τρίτη Γεωργία (1,03%), ενώ τη 

χειρότερη η Ουκρανία (0,04%) λόγω της έντασης με τη Ρωσία, στη συνέχεια η 

Μολδαβία (0,09%) και μετά η Αρμενία (0,10%).  

Η Ρωσία είχε στη BS-10 τη μεγαλύτερη επίδοση το 2013 (3,88%) και το 2014 

(2,81%) και τη δεύτερη το 2015 με 1,67% του ΑΕΠ, ενώ υπολείπεται του 

Παγκόσμιου μέσου όρου, της Κίνας, των ΗΠΑ, της ΕΖ και της ΕΕ. Σε εύρος 

δεκαπενταετίας έχει τη δεύτερη επίδοση στη BS-10, μεγαλύτερη από της Κίνας και 

των ΗΠΑ και μικρότερη από τον Παγκόσμιο μέσο όρο, της ΕΖ και της ΕΕ. Συνολικά 

οι εκροές FDI από τη Ρωσία ήταν μόνο 57 δις δολάρια το 2015, σημαντικά μειωμένες 

σε σχέση με τα 150 δις δολάρια το 2014, σύμφωνα127 με την Κεντρική Τράπεζα της 

Ρωσίας. Οι ροές FDI μεταξύ της Ρωσίας και της Κύπρου όσο και με της Ολλανδίας 

                                            
125  Η περιοχή περιλαμβάνει στη πλειονότητα αναπτυσσόμενες χώρες και οικονομίες σε 

μετάβαση αλλά και την Ελλάδα που βιώνει δημοσιονομική κρίση, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τη Δυτική 
BS-10. Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (FDI, καθαρές εκροές % του ΑΕΠ) στη BS-10 για την περίοδο 
2000 με 2015, προέχονται κυρίως και με μεγάλη διαφορά από το Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσία. 
Ιδιαίτερα οι ρωσικές πολυεθνικές εταιρείες (MNEs) αποτελούν τους μεγαλύτερους επενδυτές στη BS-
10, με συνέπεια η ροή FDI στην περιοχή να εξαρτάται από την οικονομική τους θέση. (UCTAD, World 
Investment Report, 2016, σελ.77). (http://unctad.org/ en PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf 
Πρόσβαση: 4 Νοε 2016). Οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία καθώς και η μειωμένη 
πρόσβαση της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές παρεμποδίζουν τις εκροές FDI, επηρεάζοντας αρνητικά 
τη BS-10 (UCTAD, Transition Economies 2015 FDI flows top 5 host economies, 2016). (http://unctad. 
Org/Sections/dite_dir/docs/WIR2016/wir16_fdi_Transition_en.pdf Πρόσβαση: 4 Νοε 2016) 

126 Τα στοιχεία προέρχονται από τη βάση δεδομένων της World Data Bank (World Development 
Indicators, 2016) και προσωπική επεξεργασία. (http://databank.worldbank.org/ data/reports.aspx? 
source=world-development-indicators&Type=TABLE&preview=on#advancedDownloadOptions 
Πρόσβαση: 2 Νοε 2016) 

127 Σύμφωνα με τη ρωσική στατιστική πρακτική (Central Bank of Russia, 2016), οι αριθμοί για 
τις συνολικές ξένες επενδύσεις περιλαμβάνουν άμεσες επενδύσεις (FDI), επενδύσεις χαρτοφυλακίου 
και άλλες επενδύσεις, κυρίως όμως εμπορικές πιστώσεις. (http://www.cbr.ru/eng/ statistics/? 
PrtId=svs Πρόσβαση: 2 Νοε 2016) 
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είναι σταθερά υψηλές, αντανακλώντας το γεγονός ότι οι περισσότερες άμεσες ξένες 

επενδύσεις που προέρχονται από αυτές τις χώρες, είναι πιθανή επιστροφή ή 

επανεπένδυση (round-tripping) ρωσικού κεφαλαίου128 (capital), που διοχετεύεται 

μέσω παράκτιων (off-shore) θυγατρικών ή εταιριών (CIA, 2016).  

1.2. Παγκόσμιος Δείκτης Καινοτομίας 2016 (Global Innovation Index, 

GII129) 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας (GII), το 2016 παγκοσμίως 

ανάμεσα από 128 οικονομίες, στην πρώτη θέση είναι πάλι η Ελβετία για 7ο συνεχή 

χρόνο, η Σουηδία ξαναπέρασε στη δεύτερη θέση, το Ηνωμένο Βασίλειο στην τρίτη 

και οι ΗΠΑ στην τέταρτη θέση. Η BS-10 σύμφωνα με το GII, έχει μέσο όρο  

βαθμολογίας 36,9 και βρίσκεται περίπου στην 37η θέση, αρκετά χαμηλότερα από 

την Κίνα με 50,6 και την 25η θέση και σημαντικά χαμηλότερα (με πολύ μεγάλη 

διαφορά) από τις ΗΠΑ με 61,4 και την 4η θέση. Την καλύτερη επίδοση στο GII από 

τις χώρες BS-10, έχει η Βουλγαρία με 41,4 και την 38η θέση, στη συνέχεια η Ελλάδα 

με 39,8 και την 40η θέση και μετά η Τουρκία με 39 και την 42η θέση, ενώ τη χειρότερη 

επίδοση έχει το Αζερμπαϊτζάν με 29,6 και την 85η θέση, στη συνέχεια η Γεωργία με 

33,9 και 64η θέση και μετά η Αρμενία με 35,1 και την 60η θέση.  

Όσον αφορά το Δείκτη Αναλογίας Αποτελεσματικότητας Καινοτομίας 

(Innovation Efficiency Ratio, IER), η BS-10 έχει μέσο όρο βαθμολογίας 0,72 και 

                                            
128 Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία (http://data.imf.org/CDIS). Η οικονομική κρίση και οι 

κανονιστικές αλλαγές στη Ρωσία έχουν μειώσει την κλίμακα, αλλά και το πεδίο των ανακυκλωμένων 
(round-tripping) FDI. Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια (2013-2015), οι FDI από την Κύπρο 
(μεγαλύτερος επενδυτής και λήπτης FDI από τη Ρωσία) μειώθηκαν κατά 50%. Εκτός από την 
υποτίμηση του νομίσματος, αυτή η συρρίκνωση αντανακλά τις οικονομικές δυσκολίες (νέος ρωσικός 
anti-offshore νόμος εγκρίθηκε στο τέλος του 2014) που επηρεάζουν σημαντικά τους Ρώσους 
επενδυτές, που χρησιμοποιούν τη Κύπρο ως υπεράκτια βάση για να επανεπενδύσουν πίσω στη 
χώρα τους. Επιπλέον, ορισμένες από τις επενδύσεις σε υπεράκτια κέντρα μεταφορτώνονται σε τρίτες 
χώρες και δεν ανακυκλώνονται πίσω στην Ρωσία. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος για την πτώση σε 
εισροές FDI από τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους το 2015 (στην όγδοη θέση στην κατάταξη των 
μεγαλύτερων ξένων επενδυτών της Ρωσίας, αρκετά κάτω από τη δεύτερη το 2009), αν και 
παραμένουν ο δεύτερος μεγαλύτερος προορισμός των Ρώσων σε εκροές FDI, σύμφωνα με την 
Τράπεζα της Ρωσίας. (UNCTAD, World Investment Report 2016 Investor Nationality: Policy 
Challenges, σελ. 60-61). (http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/World_ 
Investment_Report.aspx Πρόσβαση: 4 Νοε 2016) 

129 Στη μεθοδολογία του GII, οι οικονομίες των χωρών έχουν χαρακτηριστεί από το εισόδημα 
σύμφωνα με την κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank Income Group Classification, 
Atlas method, July 2015) ως εξής: χαμηλό εισόδημα 1.045 US $ ή λιγότερο, κατώτερο-μεσαίο 
εισόδημα 1.046 US $ με 4.125 US $, ανώτερο-μεσαίο εισόδημα 4.126 US $ με 12.735 US $ και 
υψηλό εισόδημα 12.736 US $ ή περισσότερο. Η Ρωσία πλέον από το 2016 ανήκει (όπως και η 
Ελλάδα) στις χώρες υψηλού εισοδήματος (World Bank, GNI pc, 2016). Τα δεδομένα προέχονται από 
«The Global Innovation Index 2016: Winning with Global» και προσωπική επεξεργασία. 
(https://www.global innovationindex.org/gii-2016-report  Πρόσβαση: 4 Νοε 2016) 
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βρίσκεται περίπου στην 43η θέση, χαμηλότερα από τις ΗΠΑ με 0,8 και την 25η θέση 

και σημαντικά χαμηλότερα (με μεγάλη διαφορά) από την Κίνα με 0,9 και την 7η θέση. 

Την καλύτερη επίδοση στο IER από τις χώρες BS-10, παρουσιάζει η Μολδαβία με 

0,9 και την 4η θέση, στη συνέχεια η Ουκρανία με 0,8 και την 12η θέση και μετά η 

Τουρκία με 0,8 και την 13η θέση, ενώ τη χειρότερη επίδοση έχει το Αζερμπαϊτζάν με 

0,5 και την 101η θέση, στη συνέχεια η Ελλάδα με 0,6 και την 84η θέση και μετά η 

Ρωσία με 0,6 και την 69η θέση.  

Στον επιμέρους Δείκτη Συνεισφοράς (Innovation Input Sub-index, IISI) η BS-

10 έχει 42,42 και περίπου την 62η θέση, αρκετά χαμηλότερα από την Κίνα με 53,1 

και την 29η θέση και σημαντικά χαμηλότερα (με πολύ μεγάλη διαφορά) από τις ΗΠΑ 

με 68,7 και την 3η θέση. Την καλύτερη επίδοση στο IISI από τις χώρες BS-10, έχει 

η Ελλάδα με 49,4 και την 37η θέση, στη συνέχεια η Ρωσία με 46,7 και την 44η θέση 

και μετά η Βουλγαρία με 45,3 και την 49η θέση, ενώ τη χειρότερη επίδοση έχει το 

Αζερμπαϊτζάν με 38,4 και την 81η θέση, στη συνέχεια η Αρμενία με 38,4 και την 80η 

θέση και μετά η Ουκρανία με 38,9 και την 76η θέση. Αντίστοιχα για τον επιμέρους 

Δείκτη Παραγωγής Καινοτομίας (Innovation Output Sub-index, IOSI), η BS-10 

παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα έχοντας 31,44 και περίπου την 48η θέση, πολύ 

χαμηλότερα από την Κίνα με 48 και την 15η θέση και αρκετά χαμηλότερα (με 

διαφορά) από τις ΗΠΑ με 54,1 και την 7η θέση. Την καλύτερη επίδοση στο IΟSI από 

τις χώρες BS-10, έχει η Βουλγαρία  με 37,5 και την 35η θέση, στη συνέχεια η 

Μολδαβία με 37,2 και την 36η θέση και μετά η Τουρκία με 35,5 και την 37η θέση, 

ενώ τη χειρότερη επίδοση έχει το Αζερμπαϊτζάν με 20,9 και την 94η θέση, στη 

συνέχεια η Γεωργία με 26,7 και 60η θέση και μετά η Ελλάδα με 30,1 και την 49η θέση.  

Γενικά το 2016 στη BS-10130 δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στο GII, εκτός 

από την Ουκρανία που βελτίωσε τη θέση της (56η από 64η το 2015) αλλά συνεχίζει 

να παρουσιάζει αδυναμίες στους θεσμούς, στην πολιτική σταθερότητα και στην 

                                            
130 Η απόσταση μεταξύ του top 10 της κατάταξης των κρατών στο GII2016 με τις άλλες χώρες, 

εξακολουθεί να είναι μεγάλη. Ωστόσο, το 2016 η Κίνα (25η θέση) με συνεχή και ταχεία πρόοδο, 
εντάθηκε στη ομάδα 11 έως 25 στην ποιότητα καινοτομίας (17η θέση), που παραδοσιακά αποτελείται 
από χώρες υψηλού εισοδήματος. Η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων για έρευνα και ανάπτυξη (Ε & 
Α) συγκεντρώνεται σε οικονομίες υψηλού εισοδήματος και επιλεκτικά σε μεσαίου εισοδήματος, όπως 
της Βραζιλίας, της Κίνας, της Ινδίας και της Νότιας Αφρικής. Μόνο η Κίνα έχει δαπάνες ή μετρήσεις 
σχετικά με την καινοτομία που προσεγγίζουν τις πλούσιες χώρες, όπως οι ΗΠΑ. Το χάσμα μεταξύ 
των οικονομιών του ανώτερου μεσαίου εισοδήματος και του υψηλού εισοδήματος είναι μεγάλο, 
ιδιαίτερα στους πυλώνες των θεσμών, του ανθρωπίνου κεφαλαίου και της έρευνας, των υποδομών 
και της δημιουργικής παραγωγής (GII, 2016, σελ. 3, 45, 59). (https://www.globalinnovationindex.org/ 
gii-2016-report  Πρόσβαση: 4 Νοε 2016) 
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επίλυση χρεοκοπίας (insolvency). Η Ρωσία διατηρεί, με ισχνή131 βελτίωση το 2016, 

σχεδόν σταθερή τη θέση της στη γενική κατάταξη του GII (56η το 2011, 51η το 2012, 

62η το 2013, 49η το 2014 και 48η το 2015). Αυτό οφείλεται κυρίως στη χαμηλή 

επίδοση στους πυλώνες: πόροι132, ενεργειακή απόδοση παραγωγής και υποδομή 

(ανεπαρκής). Ενώ στη Ρωσία υπάρχει υψηλό επίπεδο ανθρώπινου κεφαλαίου, 

συσσωρευμένες δυνατότητες για επιστημονική έρευνα και λειτουργικοί τομείς 

υψηλής τεχνολογίας που κληρονόμησε από την πρώην ΕΣΣΔ, ωστόσο η 

αξιοποίηση αυτού του δυναμικού παραμένει ανεκμετάλλευτη, ενώ παρεμποδίζεται 

από χρόνιες συστημικές αδυναμίες και δυσλειτουργίες για τη δημιουργία ενός 

μοντέλου ανάπτυξης βασισμένο στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία 

(Leonid Gokhberg & Vitaliy Roud, 2016).  

Στην εποχή μας ο ρόλος των κυβερνήσεων, αλλά και των συντονισμένων 

δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, είναι ακόμη πιο σημαντικός από ότι ήταν στο 

παρελθόν για το μέλλον της καινοτομίας, που γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη και 

δαπανηρή, ιδιαίτερα στα πεδία του τουρισμού, της υγείας και των επικοινωνιών (GII, 

2016). Η σχετικά μικρή πρόοδος στην προώθηση της καινοτομίας στη Ρωσία, 

αντικατοπτρίζει το αποτέλεσμα της θεωρητικά «κάλλιστης» εφαρμοζόμενης 

κυβερνητικής ανταγωνιστικής στρατηγικής, που όμως αντιμετωπίζει κερδοσκοπικές 

                                            
131 Η μεγάλη εξάρτηση από τις εξαγωγές των πρωτογενών πόρων (ιδιαίτερα πετρέλαιο και 

φυσικό αέριο) ως κύρια κινητήρια δύναμη της ρωσικής ανάπτυξης, αναγνωρίστηκε ως μη βιώσιμη 
κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008. Ιδιαίτερα μετά το δεύτερο εξάμηνο 
του 2014, όταν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μειώθηκαν σημαντικά, οι μεταρρυθμίσεις στην οικονομία 
κατέστησαν επείγουσα ανάγκη τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης. Χαρακτηριστικό 
επιτυχές αποτέλεσμα αποτελεί το Skolkovo Innovation Centre, που φιλοξενεί σήμερα περισσότερες 
από 1.000 εταιρείες και έχει ετήσιο προϋπολογισμό πάνω από 17,3 δις ρούβλια. Παρά την ισχνή 
βελτίωση στο GII και ιδιαίτερα στον πυλώνα της ποιότητας καινοτομίας (27η θέση και μεταξύ των 
χωρών BRICS, Ινδίας και Βραζιλίας), εμφανίζει υστέρηση και ανεπάρκεια στην επιστημονική 
παραγωγικότητα και στη διεθνή ερευνητική προσπάθεια, σε σχέση με την ταχεία ανάπτυξη των 
ανταγωνιστών της. Σύμφωνα με το «Web of Science», η Ρωσία στον συνολικό αριθμό των 
επιστημονικών δημοσιεύσεων το 2015 κατατάχτηκε στην 15η θέση από την 9η το 2001 και στην 
συμμετοχή εγχώριων μελετητών σε παγκόσμια ερευνητικά clusters (υψηλού επιπέδου) στην 29η 
θέση με 3,28%, πολύ χαμηλότερα από τις ΗΠΑ (κορυφαία παγκόσμια δύναμη με 74,3% του συνόλου) 
το ΗΒ (32,3%), τη Γερμανία (30,7%), και την Κίνα (23,4%) (GII: How to Design a National Innovation 
System in a Time of Global Innovation Networks: A Russian Perspective, 2016, σελ. 159-166). 
(https://www.global innovationindex.org/gii-2016-report Πρόσβαση: 4 Νοε 2016) 

132  H Ακαθάριστη Εγχώρια Δαπάνη για Ε&Α (Gross domestic expenditure on R&D, GERD) 
αυξήθηκε στο διπλάσιο σε σταθερές τιμές 2000-2014 και αντιπροσωπεύει σε τρέχουσες τιμές 847, 5 
δις ρούβλια (περίπου 39,9 εκατ. US $ PPP). Αυτό φέρνει τη Ρωσία στο top 10 σε παγκόσμιο επίπεδο 
στις συνολικές δαπάνες για Ε&Α, με 1η τις ΗΠΑ (456,9 εκατ. US $ PPP), 2η τη Κίνα (368,7 εκατ. US 
$ PPP), 6ο το ΗΒ (44,1 εκατ. US $ PPP) και 8η τη Βραζιλία (35,5 εκατ. US $ PPP). Ωστόσο ακόμη 
και σήμερα, η δαπάνη (GERD) της ρωσικής κυβέρνησης αντιπροσωπεύει μόνο το 60% της δαπάνης 
πριν από την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, ενώ υστερεί από τις περισσότερες οικονομίες του OECD για το 
ποσοστό ως προς το ΑΕΠ (HSE, 2016 και OECD, 2016). Περισσότερες πληροφορίες: (https://lei. 
hse.ru/data/2016/01/21/1138092161/Наука2015_eng_сайт.pdf και https://www.innovationpolicy 
platform.org/oecd-sti-outlook-forward-look Πρόσβαση: 6 Νοε 2016) 
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συμπεριφορές, τη διαφθορά και το μονοπώλιο. Σε εθνικό επίπεδο το σύστημα 

καινοτομίας εμφάνισε υψηλού επιπέδου αδράνεια και εξάρτηση, αντανακλώντας τη 

στασιμότητα και την σταδιακή απώλεια ανταγωνιστικότητας, μεταξύ των 

ανεπτυγμένων και των ταχέως αναπτυσσόμενων κρατών.  

Για τη Ρωσία είναι ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης, να 

ξεπεραστούν οι συστημικές δυσλειτουργίες133, με σκοπό την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων από την οικονομική πολιτική ενός «σφικτού» και περιορισμένου 

προϋπολογισμού. Τα συγκριτικά134 πλεονεκτήματα και η παγκόσμια προβολή της 

ρωσικής επιστήμης και τεχνολογίας είναι αρκετά περιορισμένα. Είναι επιτακτική για 

τη Ρωσία μια συνολική αναβάθμιση στον τομέα (Ε & Α) της καινοτομίας, με 

μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις (αντίθετα από το momentum «going and 

stopping»), διότι έχει εξαντληθεί η ικανότητα της υφιστάμενης θεσμικής δομής και 

των μοντέλων διοίκησης, τα οποία και δεν μπορούν πλέον να παρέχουν εύλογα 

κερδοφόρα παραγωγικότητα, ακόμη και με εκτεταμένη αύξηση της χρηματοδότησης 

(GII, 2016). 

 

                                            
133 Οι κύριες δυσλειτουργίες είναι:  Οι δυσμενείς συνθήκες του γενικού πλαισίου, ιδιαίτερα η 

ποιότητα των θεσμών, η δημόσια διοίκηση, οι διοικητικοί φραγμοί και η ανεπαρκή νομοθεσία 
επιβολής του νόμου (Polischuk, 2013). H περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και 
επενδυτικές ευκαιρίες απορρέουν από το άσχημο επενδυτικό κλίμα, το οποίο και επιδεινώνεται 
περαιτέρω από τις πολιτικές, oικovoμικές και δημoσιovoμικές κυρώσεις που επιβάλλονται από 
ορισμένα κράτη (πχ ΕΕ, ΗΠΑ), συνέπεια της κρίσης με την Ουκρανία το 2014. Το χαμηλό ποσοστό 
των επιχειρήσεων που προσβλέπουν στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, καθώς υπάρχουν ως επί 
το πλείστο μονοπωλιακές τοπικές αγορές με υψηλούς φραγμούς εισόδου, που κυριαρχούνται από 
μεγάλες (συχνά κρατικές) επιχειρήσεις και οι οποίες συντελούν στο να υπερτερούν τα υποσχόμενα 
οφέλη, από μη καινοτόμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, λόγω των δεσμών με τις κρατικές αρχές 
(Yakovlev, 2014; Kuznetsova και Roud, 2013). Η παρωχημένη θεσμική δομή και η συνολική 
παρακώλυση στην απόδοση στον τομέα της (Ε & Α), η οποία εξακολουθεί να κυριαρχείται από 
δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς με οριακή (αν και σταδιακή αύξηση) του ρόλου των 
πανεπιστήμιων. Ο κατακερματισμός και η έλλειψη συνεκτικότητας μεταξύ των τμημάτων του 
υπάρχοντος συστήματος καινοτομίας, η υποανάπτυκτη δικτύωση και οι περιορισμένες συνδέσεις 
μεταξύ βιομηχανίας και επιστήμης (Zaichenko et al., 2014), ελαττώνουν τις πιθανότητες διάχυσης 
των κυβερνητικών μέτρων, μειώνουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων και 
μεγεθύνουν το κόστος και τους κινδύνους για την εγκαθίδρυση μιας αλυσίδας προηγμένης αξίας και 
γνώσης (GII: How to Design a National Innovation System in a Time of Global Innovation Networks: 
A Russian Perspective, 2016, σελ. 159). (https://www.global innovationindex.org/gii-2016-report 
Πρόσβαση: 4 Νοε 2016) 

134  Το ότι μόνο το 22% των επιχειρήσεων κατασκευής, το 15% των μεταλλευτικών και το 7% 
των εταιρειών πληροφορικής-τεχνολογικής επικοινωνίας θεωρούν σημαντικές τις διεθνείς αγορές, η 
αδράνεια εκμετάλλευσης των υφιστάμενων συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ρωσικής επιστήμης 
(που σχετίζονται με τη παραδοσιακή Σοβιετική εξειδίκευση πχ. φυσική, αεροδιαστημική, αστρονομία, 
μαθηματικά, χημεία, τεχνολογία υλικών) και η ελάχιστη διεθνής παρουσία σε ζητήματα που άπτονται 
με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση (GCI, 2016), όπως βιολογικές επιστήμες, καταδεικνύουν 
δυνητικά ότι η «ισορροπία» (equilibrium) μεταξύ των μοντέλων επιχειρηματικότητας και στρατηγικής 
είναι επιτακτικό να τεθεί σε άμεση αναθεώρηση (GII: How to Design a National Innovation System in 
a Time of Global Innovation Networks: A Russian Perspective, 2016, σελ. 165). (https://www.global 
innovationindex.org/gii-2016-report Πρόσβαση: 4 Νοε 2016) 
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1.3. Δείκτης Ευκολίας Επιχειρηματικότητας 2017 (Ease of Doing 

Business, EDB135) 

Σύμφωνα με την έκθεση DB 2017, και την δυνατότητα επιλεκτικής 

σύγκρισης 136  του κανονιστικού πλαισίου επιχειρηματικότητας των 12 κρατών, 

παρατηρούμε στο σύνολο ευκολίας της επιχειρηματικότητας, ότι η BS-10 έχει DTF 

71,53 και την 7η (σχετική) θέση, με καλύτερη επίδοση από την Κίνα (64,28 και 11η 

θέση) αλλά χειρότερη από των ΗΠΑ (82,45 και 1η θέση). Καλύτερη επίδοση στη BS-

10 έχει η Γεωργία (80,20 και 2η θέση), η Ρωσία βρίσκεται στο μέσο περίπου (73,19 

και 6η θέση), η Ελλάδα χαμηλότερα (68,67 και 8η θέση) και τη χειρότερη επίδοση 

έχει Ουκρανία (63,90 και 12η θέση).  

Στον τομέα έναρξης μιας επιχείρησης, καλύτερη επίδοση στη BS-10 έχει το 

Αζερμπαϊτζάν (97,40 και 1η θέση), η Ρωσία (93,57 και 5η θέση), η Ελλάδα 

χαμηλότερα (90,70 και 8η θέση) και τη χειρότερη επίδοση έχει η Βουλγαρία (86,82 

και 11η θέση). Στην ευκολία απόκτησης οικοδομικής άδειας, καλύτερη επίδοση στη 

BS-10 έχει η Γεωργία (82,40 και 1η θέση), η Ρωσία (65,86 και 8η θέση), η Ελλάδα 

ψηλότερα (73,63 και 4η θέση) και τη χειρότερη επίδοση έχει η Βουλγαρία (54,14 και 

11η θέση). Στην ευκολία απόκτησης ηλεκτρικού ρεύματος, καλύτερη επίδοση στη 

BS-10 έχει η Ρωσία (84,37 και 1η θέση), η Ελλάδα χαμηλότερα (80,57 και 4η θέση) 

και τη χειρότερη επίδοση έχει η Ρουμανία (54,68 και 12η θέση). Στον τομέα εγγραφής 

ιδιοκτησίας, καλύτερη επίδοση στη BS-10 έχει η Γεωργία (92,85 και 1η θέση), η 

Ρωσία (90,55 και 2η θέση) και τη χειρότερη επίδοση έχει η Ελλάδα (49,57 και 12η 

θέση). Στην ευκολία πίστωσης, καλύτερη επίδοση στη BS-10 έχει η Γεωργία (85 και 

2η θέση), η Ρωσία (65 και 8η θέση), η Ελλάδα χαμηλότερα (50 και 10η θέση) και τη 

χειρότερη επίδοση έχει το Αζερμπαϊτζάν (40 και 12η θέση). Στον τομέα προστασίας 

                                            
135 Τα δεδομένα για τον DB 2017, προέρχονται από τη World Bank, Doing Business 2017: Equal 

Opportunity for All και προσωπική επεξεργασία. Η κατάταξη DB2016  που εμφανίζεται με (*) δεν είναι 
η δημοσιευμένη κατάταξη του 2016, αλλά μια συγκρίσιμη κατάταξη του DB 2016 που αποτυπώνει 
τις επιπτώσεις των παραγόντων από αναθεωρήσεις των δεδομένων και τις αλλαγές στη μεθοδολογία. 
Για τις οικονομίες που τα στοιχεία καλύπτουν 2 πόλεις, τα αποτελέσματα είναι με στάθμιση του μέσου  
του πληθυσμού και για τις 2 πόλεις. Περισσότερα για τις πηγές και τους ορισμούς στη σελ. 114 της 
έκθεσης(http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2017). Επιπρόσθετα: 
(http://www.doingbusiness.org/~/media/wbg/ doingbusiness /documents/ profiles/ country /rus.pdf, 
http://www.doingbusiness.org/reforms/overview/economy/russia και http://www.doing business.org/ 
~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Chapters/ DB17-Reform-
Summaries.pdf  Πρόσβαση: 7 Νοε 2016) 

136 Η σύγκριση αφορά τις χώρες BS-10, τις ΗΠΑ και την Κίνα. Τα δεδομένα DTF, είναι από την 
έκθεση DB 2017, αλλά η κατάταξη είναι για τις 12 χώρες σύμφωνα με το DB17-DTF-Calculator.xlsx. 
(http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/DTF-Calculator/DB/DB17 
-DTF-Calculator.xlsx?la=en Πρόσβαση: 10 Νοε 2016) 
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της μειονότητας των επενδυτών καλύτερη επίδοση στη BS-10 έχει η Γεωργία (76,67 

και 1η θέση), η Ρωσία (60 και 8η θέση), η Ελλάδα λίγο ψηλότερα (63,33 και 6η θέση) 

και τη χειρότερη επίδοση έχει η Ουκρανία (56,67 και 11η θέση). Στην ευκολία 

πληρωμής φόρων, καλύτερη επίδοση στη BS-10 έχει η Γεωργία (87,43 και 1η θέση), 

η Ρωσία (82,96 και 5η θέση), η Ελλάδα χαμηλότερα (78,22 και 7η θέση) και τη 

χειρότερη επίδοση έχει η Τουρκία (60,83 και 11η θέση). Στον τομέα διασυνοριακού 

εμπορίου, καλύτερη επίδοση στη BS-10 έχει η Ρουμανία (100 και 1η θέση), η Ελλάδα 

(93,72 και 3η θέση) και τη χειρότερη επίδοση έχει η Ρωσία (57,96 και 12η θέση). Για 

την ευκολία εκτέλεσης συμβάσεων, καλύτερη επίδοση στη BS-10 έχει η Ρωσία 

(74,96 και 2η θέση) και τη χειρότερη επίδοση έχει η Ελλάδα (50,19 και 12η θέση), 

ενώ στον τομέα επίλυσης πτώχευσης καλύτερη επίδοση στη BS-10 έχει η 

Βουλγαρία (59,38 και 1η θέση), η Ρωσία (56,69 και 4η θέση), η Ελλάδα λίγο 

χαμηλότερα (56,66 και 5η θέση) και τη χειρότερη επίδοση έχει η Ουκρανία (27,5 και 

12η θέση).  

Το πιο φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον στη BS-10 παρουσιάζει η Γεωργία 

(16η θέση το 2016 από 23η θέση το 2015), η οποία μάλιστα ανήκει στις δέκα πιο 

βελτιωμένες οικονομίες παγκοσμίως (για τους όλους τομείς του DB2017, εκτός του 

τομέα επίλυσης πτώχευσης). Η Ρωσία το 2016 στη BS-10 έχει την 5η θέση και 

παγκοσμίως137 την 40η θέση (χαμηλότερα από το 2015 με την 36η θέση). Ακόμη και 

μετά την οικονομική φιλελευθεροποίηση της δεκαετίας του 1990, το επιχειρηματικό 

περιβάλλον στη Ρωσία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες και εμπόδια, 

παρά τη σταθερή πρόοδο 138  που επέδειξε τα τελευταία έτη, με συνέπεια να 

απαιτείται να υλοποιηθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές 

αλλαγές, διαφορετικά τα προβλήματα είναι πιθανό να συνεχίσουν να παρακωλύουν 

                                            
137 Στην έκθεση BD 2017 (διάστημα: Ιούλιος 2015 έως και Ιούνιο 2016) από 190 οικονομίες σε 

παγκόσμιο επίπεδο, κατεγράφησαν 283 επιχειρηματικές μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις για τη 
μείωση της πολυπλοκότητας και του κόστους των ρυθμιστικών διαδικασιών στον τομέα της έναρξης 
μιας επιχείρησης, ήταν οι περισσότερες και οι πιο συχνές στο BD 2016/2017, όπως και κατά το 
προηγούμενο έτος. Οι επόμενες πιο συχνές μεταρρυθμίσεις ήταν στους τομείς της καταβολής φόρων, 
τη λήψη πιστώσεων και του διασυνοριακού εμπορίου.  Η Ευρώπη και η Κεντρική Ασία εξακολουθούν 
να είναι οι περιοχές με το υψηλότερο ποσοστό εφαρμογής οικονομικών - επιχειρηματικών 
μεταρρυθμίσεων (96% των οικονομιών της περιοχής έχουν εφαρμόσει τουλάχιστον μία 
επιχειρηματική κανονιστική μεταρρύθμιση). (http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/ 
doing-business-2017 Πρόσβαση: 7 Νοε 2016) 

138 Υπήρξε σημαντική πρόοδος (από 112η θέση το 2012, 92η θέση το 2013 και 62η θέση το 
2014), με βελτιώσεις κατά τη διάρκεια των ετών 2014 και 2015 να περιλαμβάνουν πιο 
απλουστευμένες διαδικασίες για την εγγραφή νέων εταιρειών και την αγορά ακινήτων (EPRS 
(European Parliamentary Research Service):The Russian economy Will Russia ever catch up?, 2015 
σελ. 17). (http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/551320/EPRS_IDA(2015)55 
1320_EN.pdf  Πρόσβαση: 12 Οκτ 2016) 
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τη διαδικασία του οικονομικού εκσυγχρονισμού και τη διευκόλυνση της 

επιχειρηματικότητας στο άμεσο μέλλον.  

Στον σημαντικό τομέα ευκολίας έναρξης μιας επιχείρησης η BS-10 (μέσος 

όρος) παρουσιάζει σημαντική πρόοδο (διάστημα BD2010 με DB2017), με αύξηση 

DTF 8,12% έχοντας 92,39% το 2016-2017, με συνέπεια να έχει καλύτερη επίδοση 

από τις ΗΠΑ (0,16% και 91,6%) και από την Κίνα (18,35% και 81,02%) παρά την 

σημαντική πρόοδο που παρουσίασε. Πέρα από το Αζερμπαϊτζάν (καλύτερη 

επίδοση το 2016-2017), τη Γεωργία και την Αρμενία, χαρακτηριστική πρόοδο 

(υπολείπονται όμως ακόμη των δυνατοτήτων τους)  παρουσιάζουν η Ουκρανία 

(24,62%), η Ελλάδα (19,8%) και η Ρωσία (11,37%), ενώ αρνητική πρόοδο 

παρουσίασαν η Ρουμανία (-0,86%) και η Τουρκία (-0,19%).  

Η Ρωσία139 στους κυρίους τομείς του DB2017, παρουσιάζει στη βαθμολογία 

DTF πρόοδο σε 4 τομείς, μείωση σε 3 τομείς και είναι αμετάβλητη σε 4 τομείς, ενώ 

παρουσιάζει στην κατάταξη DB2017, μικρή πρόοδο μόνο σε 2 τομείς140 (έναρξη 

επιχείρησης από 37η θέση στην 26η θέση, απόκτηση οικοδομικής άδειας από 117η 

θέση στην 115η θέση) και μείωση στους 9 υπόλοιπους. Καλύτερες επιδόσεις 

παρουσιάζει στην εγγραφή ιδιοκτησίας και στην εκτέλεση συμβάσεων, ενώ τις 

χειρότερες επιδόσεις στην απόκτηση οικοδομικής άδειας και στο διασυνοριακό 

εμπόριο, παραμένοντας αρκετά κάτω στον πίνακα της διεθνούς κατάταξης. 

                                            
139 Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τον Ιούνιο του 2015, είχε δηλώσει στους ξένους 

επενδυτές ότι, «η Ρωσία θέλει να είναι πάντα μια ανοικτή και φιλική χώρα για όλους όσους θέλουν 
να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους εδώ». Η αρχική προσέγγιση της Ρωσίας για την προσέλκυση FDI 
ήταν να περάσει μια σειρά μέτρων, με σκοπό να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν την 
παραγωγή τους στη Ρωσία. Ο Πρόεδρος Πούτιν υπέγραψε το νόμο (No. 488-FZ) για την πολιτική 
βιομηχανίας το Δεκέμβριο του 2014, ο οποίος ορίζει τα προαπαιτούμενα στις δημόσιες συμβάσεις, 
για τα ρωσικής κατασκευής προϊόντα και τα μεγάλα χρηματοδοτούμενα κρατικά έργα. Επιπλέον ο 
νόμος, «συνιστά» παρόμοια προαπαιτούμενα για την αγορά από κρατικές επιχειρήσεις (SOE). 
Επίσης ο νόμος προβλέπει ειδικές συμβάσεις επενδύσεων, οι οποίες θα εγγυώνται προνομιακή 
μεταχείριση για τις ξένες εταιρείες που θα παράγουν προϊόντα, που δεν παράγονταν στη Ρωσία. 
Παρά το ότι οι περισσότεροι τομείς της οικονομίας είναι ανοικτοί σε ξένες επενδύσεις, υπάρχουν 
σημαντικοί περιορισμοί στην ιδιοκτησία σε στρατηγικούς τομείς. Ο νόμος (Strategic Sectors Law, FZ-
57) ορίζει 45 δραστηριότητες για τις οποίες οι ξένες επενδύσεις απαιτείται να έχουν την έγκριση της 
κυβέρνησης. Επιπρόσθετα, περιορισμένη είναι η ξένη ιδιοκτησία στις αεροπορικές μεταφορές, στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, στην ασφάλιση, στα μέσα ενημέρωσης και στη γεωργική γη (US DOS, 
Bureau of Economic and Business Affairs-Russia, 2016). http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics 
/investmentclimatestatements/index.htm?year=2016&dlid=254409 Πρόσβαση: 11 Οκτ 2016) 

140 Τα δεδομένα του DB2017 προέρχονται από δύο πόλεις: τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. 
Η επιχειρηματική μεταρρύθμιση στον τομέα κατασκευής, με την κατάργηση της υποχρέωσης για 
απόκτηση άδειας στο φράχτη του εργοταξίου (ισχύει Αγία Πετρούπολη, DB2017) και στον τομέα 
ευκολίας έναρξης επιχείρησης, με τη μείωση του αριθμού των ημερών που απαιτούνται για το 
άνοιγμα ενός εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού (ισχύει Μόσχα, DB2016), συνέβαλαν θετικά, σε 
αντίθεση με τον τομέα εκτέλεσης των συμβάσεων, με την απαίτηση υποβολής αίτησης προδικαστικά, 
επιμηκύνοντας έτσι την αρχική φάση της δικαστικής διαδικασίας. (ισχύει Αγία Πετρούπολη και Μόσχα, 
DB2017). (http://www.doingbusiness.org/reforms/overview/economy/russia Πρόσβαση: 7 Νοε 2016) 
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1.4. Δείκτης της Οικονομικής Ελευθερίας 2016 (Index of Economic 

Freedom, IEF141) 

Στην έκθεση του IEF 2016, αναφέρεται ότι παρατηρείται σε παγκόσμιο 

επίπεδο αύξηση της οικονομικής ελευθερίας για 4η συνεχή χρονιά, με το συνολικό 

μέσο όρο να καταγράφει αύξηση κατά (0,3 ποσοστιαίες μονάδες) και με συνολική 

βαθμολογία (60,7) που είναι η μεγαλύτερη142 στα 22 χρόνια έκδοσης της έκθεσης. 

 Όλες οι χώρες της BS-10 καταγράφουν μείωση στη συνολική βαθμολογία 

του IEF το 2016 ( η Ρωσία έχει τη μεγαλύτερη μείωση στην περιοχή με -1,5), με 

συνέπεια η BS-10 να έχει μείωση στο μέσο όρο της κατά (-0,7), ενώ αντίστοιχη 

μείωση παρουσιάζουν οι ΗΠΑ (-0,8) και η Κίνα (-0,7). Η BS-10 έχει στον IEF 2016, 

συνολική βαθμολογία 60 και την 94η θέση, που είναι καλύτερη από την Κίνα (52 και 

144η θέση), αλλά υπολείπεται του παγκόσμιου μέσου όρου και σημαντικά των ΗΠΑ 

(75,4 και 11η θέση). Την καλύτερη συνολική επίδοση στη BS-10, έχει η Γεωργία 

(72,6 και 24η θέση), μετά η Αρμενία (67 και 54η θέση) και στη συνέχεια η Βουλγαρία 

(65,9 και 60η θέση), ενώ τη χειρότερη συνολική επίδοση έχει η Ουκρανία (46,8 και 

162η θέση), μετά η Ρωσία (50,6 και 153η θέση) πολύ χαμηλότερα από το μέσο όρο 

της περιοχής και με τεράστια διαφορά από τη Γεωργία και στη συνέχεια η Ελλάδα 

(53,2 και 138η θέση). Η BS-10 με βάση το συνολικό μέσο όρο θεωρείται 

«ανελεύθερη» οικονομία, 4 χώρες της θεωρούνται «ανελεύθερες» οικονομίες και 5 

χώρες της «μέτρια ελεύθερες», εκτός από τη Γεωργία που θεωρείται «ως επί το 

                                            
141 Τα δεδομένα για τον IEF 2016, προέρχονται από το Heritage Foundation, Index of Economic 

Freedom: Promoting Economic Opportunity and Prosperity και προσωπική επεξεργασία. 
(http://www.heritage.org/index/pdf/2016/book/index_2016.pdf). Επιπλέον: (http://www.heritage.org/ 
index/pdf/2016/countries/russia.pdf, http://www.heritage.org/index/excel/2016/index2016_data.xls 
Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 

142 Είναι αξιοσημείωτο, ότι παρά τις πρόσφατες λανθασμένες πολιτικές από πολλές χώρες στην 
αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης, το σύστημα της ελεύθερης αγοράς 
συνεχίζει να ευδοκιμεί, καθιστώντας αποδεκτό από τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, ότι αυτό το 
σύστημα είναι πιο πιθανό να βελτιώσει την ευημερία των πληθυσμών τους και την εξάλειψη της 
φτώχεια. Η επενδυτική ελευθερία βελτιώθηκε κατά μία μονάδα κατά μέσο όρο, ενώ οι εκτιμήσεις για 
τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών και την ελευθερία από τη διαφθορά ήταν υψηλότερες κατά μέσο 
όρο κατά 0,8 και 0,7 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Η διάβρωση της οικονομικής ελευθερίας ήταν 
πιο έντονη στην ελευθερία της εργασίας. Η μέση συνολική βαθμολογία της ελευθερίας εργασίας 
υποχώρησε κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες, αντανακλώντας τις στάσιμες συνθήκες εργασίας σε όλο 
τον κόσμο, καθώς και την επιτακτική ανάγκη για την ενίσχυση της ευελιξίας των αγορών εργασίας. 
Από τις 178 οικονομίες του IEF 2016, πέντε χώρες (Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Νέα Ζηλανδία, 
Ελβετία και Αυστραλία) χαρακτηρίζονται «ελεύθερες» οικονομίες με βαθμολογίες πάνω από 80. Οι 
επόμενες 33 χώρες θεωρούνται «ως επί το πλείστον ελεύθερες», 54 οικονομίες θεωρούνται «μέτρια 
ελεύθερες», 62 θεωρούνται «ανελεύθερες» και 24 χώρες έχουν «καταπιεσμένες» οικονομίες με 
βαθμολογίες κάτω από 50 (IEF, 2016, σελ. 2-3). (http://www.heritage.org/index/pdf/2016/ book/ 
index_2016.pdf Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 
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πλείστον ελεύθερη» οικονομία. Είναι φανερό ότι στη BS-10 απαιτούνται 

μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές προς την κατεύθυνση της ελευθερίας της 

οικονομίας, ιδιαίτερα στους τομείς της ελευθερίας από τη διαφθορά και της 

εργασιακής ελευθερίας, αλλά και στον πυλώνα του μεγέθους της κυβέρνησης 

(δημοσιονομική ελευθερία, κυβερνητικές δαπάνες).  

Από τα μακροοικονομικά και στατιστικά δεδομένα της έκθεσης του IEF 2016, 

παρατηρούμε ότι στη BS-10 το μεγαλύτερο πληθυσμό έχει η Ρωσία (143,7 εκατ.) με 

σχεδόν το ήμισυ της περιοχής και το μικρότερο η Αρμενία (3,3 εκατ.). Τη μεγαλύτερη 

ανεργία παρουσιάζει η Ελλάδα (26,3%) και τη μικρότερη η Μολδαβία (3,3%), ενώ η 

Ρωσία έχει (5,1%). Όσον αφορά τον πληθωρισμό, τη χειρότερη επίδοση έχει η 

Ουκρανία (12,1%) λόγω της έντασης με τη Ρωσία, η οποία έχει (7,8%), ενώ 

αποπληθωρισμό παρουσιάζουν η Βουλγαρία (-1,6%) και η Ελλάδα (-1,4%). 

Υψηλότερο δημόσιο χρέος έχει η Ελλάδα (177,1% του ΑΕΠ) λόγω δημοσιονομικής 

κρίσης και χαμηλότερο το Αζερμπαϊτζάν (16,4%) και η Ρωσία (14,9%) ως χώρες 

παραγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Γεωργία έχει τους μικρότερους 

δασμούς (0,7%), ενώ η Ρωσία τους μεγαλύτερους (6,3%). Στη φορολογία 

εισοδήματος και επιχειρήσεων, τη καλύτερη επίδοση έχει η Βουλγαρία (10% και 

10%), η Ρωσία έχει (13% και 20%) και τη χειρότερη επίδοση η Ελλάδα με πολύ 

υψηλούς συντελεστές (42% και 26%). Όσον αφορά τη φορολογική επιβάρυνση, την 

καλύτερη επίδοση παρουσιάζει το Αζερμπαϊτζάν (13,3% του ΑΕΠ), η Ρωσία έχει 

(34,8%) και τη χειρότερη επίδοση η Ουκρανία (37,6%). Η Ελλάδα έχει με διαφορά 

τη χειρότερη επίδοση στις κυβερνητικές δαπάνες (60,1% του ΑΕΠ), η Ρωσία αρκετά 

χαμηλότερα (38,2%), ενώ καλύτερη επίδοση έχει το Αζερμπαϊτζάν (25,4%).  

Η Ρωσία στην ελευθερία της οικονομίας έχει παραμείνει σχεδόν στάσιμη143 

από το 2012 (+0,1) και το 2016 είναι στην 42η θέση στην Ευρώπη (IEF, 2016). Όσον 

αφορά τους δέκα τομείς ελευθερίας για τη Ρωσία, παρατηρούμε ότι στο Κράτος 

δικαίου: σε δικαιώματα ιδιοκτησίας είναι στη 140η θέση με 20 μονάδες (χωρίς 

αλλαγή από το 2015) και σε ελευθερία από τη διαφθορά είναι στη 142η θέση με 27 

μονάδες (μείωση -1), στο Μέγεθος Κυβέρνησης: σε δημοσιονομική ελευθερία είναι 

                                            
143 Οι μεταβολές στους 4 πυλώνες της Ρωσίας για την περίοδο (1995-2016) είναι οι εξής: Κράτος 

δικαίου (δικαιώματα ιδιοκτησίας -30 και ελευθερία από τη διαφθορά +17), Μέγεθος Κυβέρνησης 
(δημοσιονομική ελευθερία +6,7και κυβερνητικές δαπάνες -10,9),  Αποδοτικότητα  Κανονιστικού  
Πλαισίου (επιχειρηματική ελευθερία -12,8 και εργασιακή ελευθερία -4,2 ενώ νομισματική ελευθερία 
+62,9) και Άνοιγμα αγοράς (εμπορική ελευθερία 20,4 και επενδυτική ελευθερία -45, ενώ οικονομική 
ελευθερία -20), (IEF, 2016, σελ. 361).  (http://www.heritage.org/ index/ pdf/2016/countries/russia.pdf, 
Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 
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στη 65η θέση με 82,2 μονάδες (μείωση -3,9) και σε κυβερνητικές δαπάνες144 είναι 

στη 124η θέση με 56,2 μονάδες (μείωση -1,6), στην Αποδοτικότητα Κανονιστικού 

Πλαισίου145 : σε επιχειρηματική ελευθερία είναι στη 52η θέση με 72,2 μονάδες 

(μείωση -4,1), σε εργασιακή ελευθερία είναι στη 105η θέση με 57,6 μονάδες (μείωση 

-1,3), όπως και σε νομισματική ελευθερία είναι στη 173η θέση με 62,9 μονάδες 

(μείωση -1) και στο Άνοιγμα αγοράς: σε εμπορική ελευθερία είναι στη 114η θέση με 

72,4 μονάδες (μείωση -2,6), σε επενδυτική ελευθερία είναι στη 159η θέση με 25 

μονάδες (χωρίς αλλαγή) και σε οικονομική ελευθερία είναι στη 132η θέση με 30 

μονάδες (χωρίς αλλαγή).  

Οι προοπτικές της Ρωσίας για μακροπρόθεσμη, διαφοροποιημένη και 

βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, συνεχίζουν να παραμένουν δυσοίωνες. Δεν υπάρχει 

αποτελεσματική λειτουργία του νομικού πλαισίου και η κυβέρνηση συνεχίζει να 

παρεμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα, μέσω του πολύ μεγάλου αριθμού κρατικών 

επιχειρήσεων. Η διαφθορά είναι διάχυτη στην οικονομία και συνεχίζει να διαβρώνει 

την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Στον τομέα ελευθερίας από τη διαφθορά η 

Ρωσία, ανέκαθεν υπολειπόταν στη BS-10 έχοντας με μικρές διακυμάνσεις από τις 

χειρότερες επιδόσεις, αλλά και από τον Παγκόσμιο μέσο όρο, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ 

και την Κίνα, παρά την οριακή άνοδο στη βαθμολογία της (+3) για την περίοδο146 

2000 με 2016. Τελικά από το 2011, είναι στην τελευταία θέση στη BS-10 και 

συνεχίζει το 2016 να υπολείπεται από το Παγκόσμιο μέσο όρο, την Ευρώπη, τις 

ΗΠΑ και την Κίνα. Η πρόοδος με προσανατολισμένες μεταρρυθμίσεις στην αγορά 

                                            
144  Ο ατομικός συντελεστής φόρου εισοδήματος είναι οριζόντια στο 13% και ο ανώτατος 

συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 20%. Η συνολική φορολογική επιβάρυνση είναι το 34,8% των 
συνολικών εγχώριων εσόδων, οι κρατικές δαπάνες ανέρχονται σε 38,2% του ΑΕΠ και το δημόσιο 
χρέος παραμένει κάτω του 20% της ετήσιας εγχώριας παραγωγής. Ο δημοσιονομικός κανονισμός 
για τον έλεγχο των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού που εφαρμόστηκε από το 2013, 
εγκαταλείφθηκε το 2015 (IEF, 2016, σελ. 362).  (http://www.heritage.org/ index/ pdf/2016/countries/ 
russia.pdf, Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 

145 Παρά το γεγονός ότι σε απόλυτους όρους, η Ρωσία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος χρηματοδότης 
ενέργειας στον κόσμο (IMF, 2015), το επιχειρηματικό Κανονιστικό πλαίσιο είναι και παραμένει 
ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τις εταιρίες. Τα γραφειοκρατικά εμπόδια και η ασυνεπής εφαρμογή των 
κανονισμών στη Ρωσία, καθιστούν τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων αρκετά αβέβαιες. Ο 
ξεπερασμένος κώδικα εργασίας, εξακολουθεί να περιορίζει την αύξηση της απασχόλησης. Επίσης η 
κυβέρνηση χρησιμοποιεί εκτεταμένες επιδοτήσεις, με συνέπεια πολλές κρατικές εταιρείες να 
επηρεάζουν τις εγχώριες τιμές (IEF, 2016, σελ. 362).  (http://www.heritage.org/index/pdf/2016/ 
countries/russia.pdf, Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 

146 Αξιοσημείωτη είναι η πρόοδος της Γεωργίας για την περίοδο 2000 με 2016, με άνοδο στη 
βαθμολογία (+42), με συνέπεια από την τελευταία θέση στη BS-10 το 2000, να έχει την καλύτερη 
επίδοση για το 2016, προσεγγίζοντας το μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτό καταδεικνύει αλλά και 
επιβεβαιώνει ότι η Γεωργία έχει το καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον στη BS-10, η μοναδική «ως 
επί το πλείστον» ελεύθερη οικονομία της περιοχής, με ευοίωνες προβλέψεις για το μέλλον της 
επιχειρηματικότητας στη χώρα. (Παράρτημα «Α», Πίνακας: IEF 2016, Freedom from corruption) 
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υπήρξε άκαρπη και συχνά αντιστρέψιμη, ιδιαίτερα με την παρότρυνση αυτών που 

είχαν συμφέροντα από τη διατήρηση του «status quo».  

Η αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την 

συνολική μακροοικονομική σταθερότητα της Ρωσίας, ενώ και μεγάλα κρατικά 

ιδρύματα έχουν αυξήσει την κυριαρχία τους στο χρηματοπιστωτικό τομέα, εις βάρος 

των ιδιωτικών εγχώριων και ξένων τραπεζών. Η διεθνής χαμηλή τιμή του 

πετρελαίου, η οικονομική επιβάρυνση από την προσάρτηση της Κριμαίας, οι 

διεθνείς κυρώσεις και η προσπάθεια επανεξοπλισμού του ρωσικού στρατού, έχουν 

αρνητικές συνέπειες για τα δημόσια οικονομικά (IEF, 2016). Παρά την πρόοδο στη 

δημοσιονομική ελευθερία, η Ρωσία υπολείπεται σημαντικά στο κράτος δικαίου 

(ιδιαίτερα στον τομέα της διαφθοράς), στην εργασιακή και στην επενδυτική  

ελευθερία147, γεγονός που εγείρει προβληματισμό και ανησυχίες για την ελευθερία 

της οικονομίας και το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας, βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα. Επιπρόσθετα η διαφθορά ενισχύει και την παραοικονομία148, η 

οποία παρά την συνεχή μείωση που παρουσιάζει στη Ρωσία (από 47% του ΑΕΠ το 

1999, στο 40,6% το 2007) παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, υψηλότερα από τον 

Παγκόσμιο μέσο όρο (33%) και με μεγάλη διαφορά από τις χώρες υψηλού 

εισοδήματος του OECD (17,1%).  

1.5. Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2016-2017 (Global 

Competitiveness Index, GCI) 

Η Ελβετία για όγδοη συνεχή χρονιά, είναι στην κορυφή του GCI2016, 

επιτυγχάνοντας υψηλότερη βαθμολογία (5,81) από ότι τα προηγούμενα χρόνια, στη 

2η θέση η Σιγκαπούρη (5,72) και στην 3η θέση οι ΗΠΑ (5,70), αμετάβλητες σε σχέση 

                                            
147 Η κυβερνητική πολιτική υποκατάστασης των εισαγωγών, που προορίζεται να αντικαταστήσει 

τις εισαγωγές με προϊόντα εγχώριας παραγωγής, παρεμβάλει αρνητικά το εμπόριο και τις επενδύσεις. 
Οι κρατικές επιχειρήσεις στρεβλώνουν σημαντικά την οικονομία της Ρωσίας, καθώς κρατικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν παγιώσει περαιτέρω τη θέση τους, παίρνοντας μερίδιο αγοράς 
από τις εγχώριες ιδιωτικές τράπεζες αλλά και αυξάνοντας τον έλεγχό τους με δανεισμό (IEF, 2016, 
σελ. 362). (http://www.heritage.org/ index/ pdf/2016/countries/russia.pdf, Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 

148 Ένα ισχυρό κίνητρο για να εργαστεί  κάποιος στην παραοικονομία, όπως συμβαίνει σε 
διάφορες χώρες του OECD, αποτελεί το γεγονός ότι οι δαπάνες είναι πολύ μεγαλύτερες από τους 
πραγματικούς μισθούς που κερδίζουν οι εργαζόμενοι. Αν και οι πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος 
της παραοικονομίας, είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική και αποδοτική λήψη απόφασης 
σχετικά με τις κατανομές των πόρων μιας χώρας, η απόκτηση λεπτομερών πληροφοριών είναι πολύ 
δύσκολη, σχετικά με τη παραοικονομία στις αγορές αγαθών και εργασίας, επειδή τα άτομα που 
ασχολούνται με αυτές τις δραστηριότητες δεν επιθυμούν να αναγνωριστούν (Schneider et al, 2010, 
σελ. 45-47). (https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3928/WPS5356.pdf 
Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 
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με το 2015149. Η BS-10150 είναι στην 66η θέση (4,25) και παρά τη μικρή πρόοδο 

από το 2010 (+12 θέσεις), συνεχίζει να υπολείπεται σημαντικά στην 

ανταγωνιστικότητα, ενώ έχει με σημαντική διαφορά χειρότερη επίδοση  από τις ΗΠΑ 

και την Κίνα (28η θέση και 4,95). Την καλύτερη επίδοση στη BS-10 συνολικά στο 

GCI2016, έχει το Αζερμπαϊτζάν (4,55 και 37η θέση), μετά η Ρωσία (4,51 και 43η θέση) 

και στη συνέχεια η Βουλγαρία (4,44 και 50η θέση), ενώ τη χειρότερη επίδοση έχει η 

Μολδαβία (3,86 και 100η θέση), μετά η Ελλάδα (4,0 και 86η θέση) και στη συνέχεια 

η Ουκρανία (4,0 και 85η θέση). Γενικά η BS-10 υπολείπεται σημαντικά σε όλους τους 

πυλώνες από τις ΗΠΑ και την Κίνα, ενώ στους περισσότερους βρίσκεται κάτω από 

τον Παγκόσμιο μέσο όρο. Χειρότερες επιδόσεις παρουσιάζει στους πυλώνες: της 

ανάπτυξης χρηματοπιστωτικής αγοράς (98η θέση), της επιχειρηματικής κουλτούρας 

(86η θέση) και των θεσμών (85η θέση), ενώ καλύτερες (κοντά στο παγκόσμιο μέσο 

όρο): στην ετοιμότητα τεχνολογίας (59η θέση), καθώς και στην υγεία και 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση (61η θέση).  

Η Ρωσία παρά τη συνολική βελτίωση στην κατάταξη (+20 θέσεις) 151 από το 

2010, υπολείπεται σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα το 2016, σε σύγκριση με τους 

κύριους αντιπάλους της (Ευρώπη, ΗΠΑ, Κίνα). Στο GCI2016 η Ρωσία, έχει στους 

θεσμούς την 88η θέση (στη BS-10 καλύτερη η Γεωργία με 43η θέση), στις υποδομές 

την 35η θέση (καλύτερη θέση στη BS-10), στο μακροοικονομικό περιβάλλον την 91η 

θέση (στη BS-10 καλύτερο το Αζερμπαϊτζάν με 39η θέση), στην υγεία και στην κύρια 

εκπαίδευση την 62η θέση (στη BS-10 καλύτερη η Ελλάδα με 46η θέση), στην 

                                            
149 Τα δεδομένα για τον GCI 2016-2017, προέρχονται από το World Economic Forum, The 

Global Competitiveness Report 2016–2017 και προσωπική επεξεργασία. (http://www3. 
weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FIN- 
AL.pdf, http://wef.ch/gcr16map και  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/ 
country-profiles/#economy=RUS Πρόσβαση: 2 Οκτ 2016) 

150 Οι χώρες της BS-10 σύμφωνα με GCI2016, βρίσκονται στα εξής στάδια: Στάδιο 1 (Μολδαβία), 
Στάδιο μετάβασης από 1 στο 2 (Αζερμπαϊτζάν, Ρωσία, Ουκρανία), Στάδιο 2 (Αρμενία, Βουλγαρία, 
Γεωργία, Ρουμανία, ανήκει και η Κίνα), Στάδιο μετάβασης από 2 στο 3 (Τουρκία) και Στάδιο 3 
(Ελλάδα, ανήκουν και οι ΗΠΑ). (http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/results-
overview-and-main-findings/ Πρόσβαση: 2 Οκτ 2016) 

151 Η οικονομία της Ρωσίας παρά την ύφεση το 2015 (-3,7% του ΑΕΠ), παρέμεινε σχεδόν 
σταθερή όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της. Οι χαμηλές τιμές βασικών προϊόντων επηρέασαν 
τη Ρωσία λιγότερο από ότι άλλες οικονομίες της Ευρασίας, με συνέπεια το επίπεδο του δημόσιου 
χρέους να είναι σχετικά χαμηλό και η ακαθάριστη εθνική αποταμίευση σχεδόν αμετάβλητη. Τα 
οικονομικά μέτρα όπως η ευελιξία της συναλλαγματικής ισοτιμίας, το κεφαλαίο του τραπεζικού τομέα 
και οι ενέσεις ρευστότητας, ο περιορισμός δημοσιονομικών κινήτρων και η ρυθμιστική ανοχή 
«απορρόφησης των κρίσεων», βοήθησαν να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να σταθεροποιηθεί 
το οικονομικό σύστημα (IMF: Country Report No.16/229, Article IV 2016 Russian Federation 
Consultation. 2016).  (http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16229.pdf Πρόσβαση: 20 Αυγ 
2016) 
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ανώτερη εκπαίδευση και κατάρτιση την 32η θέση (καλύτερη θέση στη BS-10), στην 

αποτελεσματικότητα της αγοράς αγαθών την 87η θέση (στη BS-10 καλύτερη η 

Αρμενία με 45η θέση), στην αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας την 49η θέση 

(στη BS-10 καλύτερο το Αζερμπαϊτζάν με 26η θέση), στην ανάπτυξη των 

χρηματοπιστωτικών αγορών την 108η θέση152 (στη BS-10 καλύτερη η Γεωργία με 

58η θέση), στην τεχνολογική ετοιμότητα την 62η θέση (στη BS-10 καλύτερη η 

Βουλγαρία με 38η θέση), στο μέγεθος της αγοράς την 6η θέση (καλύτερη θέση στη 

BS-10), στην επιχειρηματική κουλτούρα την 72η θέση (στη BS-10 καλύτερο το 

Αζερμπαϊτζάν με 60η θέση) και στην καινοτομία την 56η θέση (στη BS-10 καλύτερο 

το Αζερμπαϊτζάν με 44η θέση).  

Στον πυλώνα των θεσμών η Ρωσία παρά τη πρόοδο (+30 θέσεις) από το 

2010, υπολείπεται του μέσου όρου στη BS-10 και σημαντικά των ΗΠΑ και Κίνας. 

Στο δείκτη παράτυπες πληρωμές και δωροδοκίες είναι στην 83η θέση και παρά τη 

πρόοδο (+28 θέσεις) από το 2010, υπολείπεται του μέσου όρου στη BS-10 και 

αρκετά των ΗΠΑ και της Κίνας. Επίσης στο δείκτη διαφάνειας της κυβερνητικής 

πολιτικής, είναι στην 75η θέση και παρά τη πρόοδο (+30 θέσεις) από το 2010, είναι 

οριακά καλύτερη του μέσου όρου στη BS-10, ενώ υπολείπεται σημαντικά των ΗΠΑ 

και της Κίνας. Όσον αφορά το δείκτη πληθωρισμού (% ετήσιας μεταβολής) είναι 

στην 132η θέση με αρνητική απόκλιση (-7 θέσεις) από το 2010, ενώ υπολείπεται του 

μέσου όρου στη BS-10, αρκετά των ΗΠΑ και σημαντικά της Κίνας. Στο δείκτη του 

δημόσιου χρέους είναι στην 10η θέση, σημειώνοντας πρόοδο (+5 θέσεις) σε σχέση 

με το 2015 και είναι αρκετά καλύτερη από το μέσο όρο στη BS-10, της Κίνας και 

σημαντικά καλύτερη των ΗΠΑ. Όσον αφορά τον δείκτη έναρξης μιας επιχείρησης 

(ημέρες) είναι στην 65η θέση σημειώνοντας πρόοδο (+28 θέσεις) από το 2010 και 

είναι αρκετά καλύτερη της Κίνας, ενώ υπολείπεται του μέσου όρου στη BS-10 και 

των ΗΠΑ.  

Η Ρωσία έχει επίσης χαμηλή επίδοση στο δείκτη συνολικού φορολογικού 

συντελεστή (% των κερδών), είναι στην 98η θέση με αρνητική πρόοδο (-3 θέσεις) 

                                            
152 Παρόλα τα μέτρα, η κρίση στις τιμές των βασικών εμπορευμάτων εξακολουθεί να έχει βαθιά 

επίδραση στη ρωσική οικονομία: με σημαντικά μειωμένα δημόσια έσοδα και αύξηση του 
πληθωρισμού, το ρωσικό μακροοικονομικό περιβάλλον είναι σημαντικά λιγότερο ισχυρό (91η θέση). 
Ο χρηματοπιστωτικός τομέας υποφέρει από τη χαμηλή εισροή κεφαλαίου, που σχετίζεται με τα 
έσοδα από ορυκτά προϊόντα και το «οιονεί» κλείσιμο (quasi-closure) των διεθνών 
χρηματοπιστωτικών αγορών στις ρωσικές οντότητες, όπως φαίνεται από τη μειωμένη διαθεσιμότητα 
των δανείων και των επιχειρηματικών κεφαλαίων (GCI: Findings from the Global Competitiveness 
Index Russia, 2016, σελ.29) (http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/The 
GlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf Πρόσβαση: 2 Οκτ 2016)  
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από το 2010, ενώ υπολείπεται του μέσου όρου στη BS-10 και των ΗΠΑ, αλλά είναι 

καλύτερη της Κίνας. Παρά την πρόοδο στον δείκτη ηθικής και διαφθοράς (+23 θέσεις) 

από το 2010, είναι στην 75η θέση, οριακά καλύτερη του μέσου όρου στη BS-10 αλλά 

υπολείπεται αρκετά της Κίνας και των ΗΠΑ. Οι πέντε πιο προβληματικοί 

παράγοντες για την επιχειρηματική δραστηριότητα στη Ρωσία, σύμφωνα με την 

έκθεση (EOS, 2016) είναι κατά σειρά: ο πληθωρισμός (13,8%), οι φορολογικοί 

συντελεστές (13,3%), η διαφθορά (10,9%), η πρόσβαση σε χρηματοδότηση (10,7%) 

και οι φορολογικές ρυθμίσεις (7,7%). 

Γενικά η ανταγωνιστικότητα στη BS-10, παραμένει σχεδόν σταθερή (οριακή 

πτώση), αν και οι περισσότερες οικονομίες της περιοχής αντιμετωπίζουν 

προκλήσεις που σχετίζονται με την πτώση των τιμών βασικών εμπορευμάτων, την 

αστάθεια στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, την ύφεση στη Ρωσία και την Ουκρανία, 

τη δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα και την επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας 

(GCI, 2016). Αυτές οι διαταραχές έχουν επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα με δύο 

βασικούς τρόπους: οι περισσότερες οικονομίες (εκτός της Γεωργίας) εμφανίζουν 

πτώση στις εξαγωγές, μείωση στο συνολικό μέγεθος της αγοράς τους (έσοδα από 

φόρους και δικαιώματα) και αύξηση των κυβερνητικών ελλειμάτων και του δημόσιου 

χρέους.  

Σε πολλές περιπτώσεις, η υποτίμηση του νομίσματος και ο πληθωρισμός, 

ιδιαίτερα στις οικονομίες που εξαρτώνται από τις εξαγωγές των βασικών προϊόντων 

(πχ. Ρωσία, πετρέλαιο), συνέβαλαν στη δημιουργία ενός ασταθές οικονομικού 

περιβάλλοντος. Οι χρηματοπιστωτικοί τομείς σε αρκετές οικονομίες της περιοχής 

βρίσκονται υπό πίεση, με τις τράπεζες να έχουν μικρότερη ρευστότητα και να 

μειώνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, ιδιαίτερα στη 

Μολδαβία (η οποία έχει επηρεαστεί από τραπεζικά σκάνδαλα), την Ελλάδα λόγω 

των capital controls, τη Ρωσία και την Ουκρανία.  

Η περιφερειακή γεωπολιτική αστάθεια συνεχίζει να προκαλεί αβεβαιότητα και 

μείωση της αντίληψης της ασφάλειας (πυλώνας θεσμών GCI). Στα προβλήματα 

περιλαμβάνονται οι συγκρούσεις μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν (στο Ναγκόρνο 

Καραμπάχ), η ανεπίλυτη κατάσταση στην Ουκρανία, οι οικονομικές κυρώσεις κατά 

της Ρωσίας και η προσφυγική κρίση από το συνεχιζόμενο πόλεμο στη Συρία (η 

Τουρκία έχει δεχθεί πάνω από το 56% του προσφυγικού κύματος, OECD 2016), τα 

οποία και συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση της ανασφάλειας σε περιφερειακό 

επίπεδο. 
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Με τους ορυκτούς πόρους να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 65% των 

εξαγωγών της περιοχής, τα μικροοικονομικά μεγέθη είναι αναγκαίο να καθοριστούν 

με θεμέλιο την πολυπόθητη διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας. Οι 

οικονομίες της BS-10, πρέπει να επιταχύνουν περισσότερο τη πρόοδό τους για να 

καλύψουν την απόσταση με τις πιο προηγμένες οικονομίες στην ικανότητα 

καινοτομίας και στην τεχνολογική ετοιμότητα.  

Οι διαφορές ανταγωνιστικότητας στη περιοχή συνεχίζουν να παραμένουν 

μεγάλες, με το Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσία να συνεχίζουν πάλι να προηγούνται και 

παρόλες τις αντιξοότητες από τη πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, που 

επηρεάζουν το μακροοικονομικό περιβάλλον τους και οι δύο οικονομίες βελτιώσαν 

ισχνά τις επιδόσεις τους, κυρίως χάριν στη παροχή καλύτερης και πιο διαδεδομένης 

εκπαίδευσης, στις μεταρρυθμίσεις βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

και στην απόδοση της αγοράς αγαθών. Αν και έχει σημειωθεί ισχνή πρόοδος στην 

πάταξη της διαφθοράς, αυτή συνεχίζει να παραμένει ένας σημαντικός 

προβληματικός παράγοντας για την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, 

αλλά και βασικό εμπόδιο της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και για τις δύο χώρες. 

Τη μεγαλύτερη και πιο χαρακτηριστική πρόοδο εμφανίζει η Γεωργία, ενώ η 

Μολδαβία (παρόλο ότι δεν είναι ανήκει στους παραγωγούς πετρελαίου) έχει πληγεί 

σοβαρά από την ύφεση στη Ρωσία (spillover BS-10) και στην Ουκρανία, καθώς 

μείωσε την οικονομική της δραστηριότητα, αύξησε τον πληθωρισμό και επιδείνωσε 

σημαντικά τα δημόσια οικονομικά της. 

  

1.6. Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς 2015 (Corruption Perceptions 

Index, CPI153) 

Από τις 168 χώρες που αξιολογήθηκαν στο CPI2015, καμία χώρα δεν είχε  

το κάλλιστο αποτέλεσμα, όπως και ότι τα δύο τρίτα βαθμολογήθηκαν κάτω από 50 

μονάδες, σε κλίμακα από 0 (εξαιρετικά διεφθαρμένη) έως 100 (πολύ διαφανής) 

μονάδες. Περισσότερα από 6 δις άνθρωποι παγκοσμίως, ζουν σε χώρες με σοβαρό 

πρόβλημα διαφθοράς. Στο CPI2015 η Δανία κατατάχθηκε στην 1η θέση για δεύτερη 

συνεχή χρονιά (91 μονάδες), στη 2η θέση η Φιλανδία (90 μονάδες) και στην 3η θέση 

                                            
153 Τα δεδομένα για τον CPI 2015, προέρχονται από τη Transparency International, Corruption 

Perceptions Index 2015 και προσωπική επεξεργασία. (http://www.files.transparency.org/content/ 
download/1950/12812/file/2015_CPI_DataMethodologyZIP.zip και http://www.transparency.org/cpi 
2015, www.transparency.org, Πρόσβαση: 8 Αυγ 2016) 
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η Σουηδία (89 μονάδες), με τη Βόρεια Κορέα και τη Σομαλία να έχουν τις χειρότερες 

επιδόσεις με μόλις 8 μονάδες154. Τη μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση (πτώση) κατά 

τα τελευταία 4 χρόνια παρουσιάζουν η Λιβύη, η Αυστραλία, η Βραζιλία, η Ισπανία 

και η Τουρκία, ενώ τη μεγαλύτερη βελτίωση η Ελλάδα, η Σενεγάλη και το Ηνωμένο 

Βασίλειο (ΗΒ).  

Η BS-10 155  για την χρονική περίοδο 2001 με 2011, παρά την οριακή 

βελτίωση στη βαθμολογία της (+0,1 μονάδες), στη γενική κατάταξη παρουσίασε 

μεγάλη συνεχή πτώση (-39 θέσεις) εκτός από το 2006, με συνέπεια το 2011 να είναι 

στην 105η θέση (3,1) και να υπολείπεται σημαντικά σε διαφάνεια, ενώ είχε χειρότερη 

επίδοση από την Κίνα (75η θέση και 3,5) και με πολύ μεγάλη διαφορά αντίστοιχα 

από τις ΗΠΑ (24η θέση και 7,1). Είναι χαρακτηριστικό για την περίοδο 2001-2011, 

ότι εννέα χώρες της BS-10, αν και κάποιες βελτίωσαν τις επιδόσεις τους, 

παρουσίασαν σημαντική πτώση στη γενική κατάταξη, με μεγαλύτερη αυτή της 

Ρωσίας (-64 θέσεις) και στη συνέχεια της Ουκρανίας όμοια με του Αζερμπαϊτζάν (-

59 θέσεις), ενώ μόνο η Γεωργία φαίνεται να είχε σημαντική σχετική πρόοδο στην 

καταπολέμηση της διαφθοράς (+21 θέσεις).  

Την καλύτερη επίδοση στη BS-10 το 2001 είχε η Ελλάδα (4,2 και 42η θέση) 

με χειρότερη επίδοση του Αζερμπαϊτζάν (2,0 και 84η θέση) και αντίστοιχα το 2011 

την καλύτερη επίδοση παρουσίασε η Τουρκία (4,2 και 61η θέση) με χειρότερη 

επίδοση της Ουκρανίας (2,3 και 152η θέση). Η Ρωσία το 2001 είχε (2,3 και 79η θέση), 

την τρίτη χειρότερη επίδοση στη BS-10, πιο κάτω από το μέσο όρο της περιοχής 

(3,0 και 65η θέση), χαμηλότερα από την Κίνα και με διαφορά από τις ΗΠΑ. Επίσης 

παρουσιάζει χαρακτηριστική και συνεχή σχεδόν πτώση στη γενική κατάταξη, μέχρι 

το 2010 (χειρότερη επίδοση 154η θέση) και ισχνή άνοδο το 2011, έχοντας συνολικά 

                                            
154 Οι χώρες με τις κορυφαίες επιδόσεις έχουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: υψηλά επίπεδα 

ελευθερίας του τύπου, πρόσβαση στις πληροφορίες του προϋπολογισμού για να γνωρίζει το κοινό 
την προέλευση και τη δαπάνη του δημόσιου χρήματος, υψηλά επίπεδα ακεραιότητας μεταξύ των 
ανθρώπων που διαθέτουν εξουσία, αλλά και των δικαστικών αρχών που δεν κάνουν διάκριση μεταξύ 
πλουσίων και φτωχών και είναι πραγματικά ανεξάρτητες από τα άλλα μέρη της κυβέρνησης. Εκτός 
από τις συγκρούσεις και τον πόλεμο, την κακή διακυβέρνηση και τους αδύναμους δημόσιους 
θεσμούς (όπως η αστυνομία και το δικαστικό σώμα), τις χαμηλότερες σε κατάταξη χώρες στο 
CPI2015 χαρακτηρίζει και η έλλειψη ανεξαρτησίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. (http://www.files. 
transparency.org/content/download/1954/12828/file/2015_CPI_PressZIP.zip Πρόσβαση: 8 Αυγ 
2016) 

155 Στο CPI από τις χώρες BS-10, δεν συμμετείχαν το 2000 η Αρμενία και η Γεωργία, ενώ το 
2001 μόνο η Αρμενία. Είναι αξιοσημείωτο στο CPI, ότι μία χώρα μπορεί να βελτιώνει τη βαθμολογία 
της με την πάροδο του χρόνου, αλλά ταυτόχρονα να έχει πτώση στη γενική κατάταξη, διότι η 
σύγκριση μεταξύ των χωρών είναι σχετική και η κατάταξη εξαρτάται, εκτός από την επιμέρους 
βαθμολογία της κάθε χώρας και από τον συνολικό αριθμό των χωρών που περιλαμβάνονται κάθε 
φορά στο CPI.   
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μέσο όρο περιόδου την 119η θέση. Το 2011 είχε (2,4 και 143η θέση), που ήταν η 

δεύτερη χειρότερη επίδοση στη BS-10 και πάλι κάτω από το μέσο όρο της περιοχής 

(3,1 και 105η θέση), χαμηλότερα από την Κίνα και με σημαντική διαφορά από τις 

ΗΠΑ.  

Η BS-10 για τη χρονική περίοδο 2012 με 2015, παρουσίασε οριακή βελτίωση 

στη βαθμολογία (+1,7) και στη γενική κατάταξη (+9 θέσεις), με συνέπεια το 2015 να 

είναι στην 87η θέση (37,5) και να συνεχίζει να υπολείπεται σημαντικά σε διαφάνεια, 

ενώ έχει οριακά χειρότερη επίδοση από την Κίνα (83η θέση και 37) και με μεγάλη 

διαφορά χειρότερη επίδοση από τις ΗΠΑ (16η θέση και 76). Την ίδια περίοδο οκτώ 

χώρες της BS-10 παρουσίασαν πρόοδο, με πιο χαρακτηριστική της Ελλάδας (+10 

και 36 θέσεις) και δύο χώρες πτώση (Τουρκία, Μολδαβία) με πιο χαρακτηριστική 

της Τουρκίας (-7 και -12 θέσεις). Την καλύτερη επίδοση το 2015 στη BS-10 έχει η 

Γεωργία (52 και 48η θέση), στη συνέχεια η Ελλάδα μαζί με τη Ρουμανία (48 και 58η 

θέση), ενώ τη χειρότερη επίδοση έχει η Ουκρανία (27 και 130η θέση) και ακολουθεί 

η Ρωσία μαζί με το Αζερμπαϊτζάν (29 και 119η θέση).  

Η Ρωσία το 2012 είχε (28 και 133η θέση) την τρίτη χειρότερη επίδοση στη BS-

10 και χαμηλότερα από το μέσο όρο της (36,3 και 96η θέση), ενώ υπολειπόταν της 

Κίνας (39 και 80η θέση) και σημαντικά των ΗΠΑ (73 και 19η θέση). Το 2013 είχε την 

ίδια βαθμολογία (28) αλλά την 127η θέση, το 2014 είχε μικρή πτώση (-1) και την 

136η θέση και το 2016 ενώ παρουσίασε μικρή άνοδο στη βαθμολογία της (+2), 

κατετάγη στην 119η θέση με σύνολο (28). Παρά την πρόοδο που σημείωσε, 

συνεχίζει να υπολείπεται αρκετά της BS-10 και της Κίνας, ενώ παραμένει σημαντική 

η διαφορά της με τις ΗΠΑ.  

Η γενική εικόνα όσον αφορά το ζήτημα της καταπολέμησης της διαφθοράς, 

που παρουσιάζει συνολικά η BS-10 είναι η στασιμότητα, παρά την ελπιδοφόρα 

πρόοδο κάποιων κρατών. Οι περισσότερες κυβερνήσεις αν και είναι πρόθυμες να 

υιοθετήσουν νόμους για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, η εφαρμογή τους 

αποτελεί ένα σοβαρό θέμα. Χώρες που υπήρχε κάποτε ελπίδα για θετική αλλαγή, 

όπως η Τουρκία, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να αυξάνει η διαφθορά ενώ η 

κοινωνία των πολιτών και η δημοκρατία να συρρικνώνονται. Η διαφθορά 

εξακολουθεί να αποτελεί τεράστια πρόκληση για όλη την περιοχή και συχνά 

συμβαδίζει με την καταστολή. Οι πολιτικοί και οι «πιστοί» φίλοι τους, ολοένα και 

περισσότερο κρατούν σε ομηρεία τους κρατικούς θεσμούς για να στηρίζουν την ισχύ 

τους, μια ανησυχητική τάση που επηρεάζει επίσης κάποιες περιοχές στα Βαλκάνια.  
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Ακόμη πιο απογοητευτική είναι η εικόνα στις χώρες με τις χειρότερες 

επιδόσεις: την Ουκρανία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσία, οι κυβερνήσεις των οποίων 

περιορίζουν (αν και όχι εντελώς ασφυκτικά) την κοινωνία των πολιτών και τα 

ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, σε κάθε τους προσπάθεια τεκμηρίωσης για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς. Επιπρόσθετα, η Ουκρανία συνεχίζει να παρουσιάζει 

πολύ χαμηλές επιδόσεις, καθώς η κυβέρνηση της κωλυσιεργεί χαρακτηριστικά τις 

μεταρρυθμίσεις. 

1.7. Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς 2013 (Global Corruption 

Barometer, GCB156) 

Η έκθεση GCB2013 καταδεικνύει ότι σε πολλές χώρες, τα θεσμικά όργανα 

που βασίζονται οι άνθρωποι για να καταπολεμήσουν τη διαφθορά όπως και άλλες 

εγκληματικές πράξεις, είναι αναξιόπιστα. Σε 36 χώρες η αστυνομία θεωρείται ο πιο 

διεφθαρμένος θεσμός, καθώς σε αυτές τις χώρες το 53% των ανθρώπων 

αναγκάστηκε να δωροδοκήσει την αστυνομία. Σε 20 χώρες θεωρείται το δικαστικό 

σώμα περισσότερο διεφθαρμένος θεσμός, με το 30% κατά μέσο όρο των 

ανθρώπων που είχαν έρθει σε επαφή με το δικαστικό σύστημα, να κλήθηκε να 

πληρώσει δωροδοκία. Σε 51 χώρες, τα πολιτικά κόμματα θεωρούνται ως ο πιο 

διεφθαρμένος θεσμός, με το 55% των ερωτηθέντων να πιστεύουν ότι η 

διακυβέρνηση άγεται από ιδιοτελή συμφέροντα. Το 2013 μόνο το 22% της κοινής 

γνώμης παγκοσμίως, θεωρεί αποτελεσματικές της προσπάθειές των κυβερνήσεων 

τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς, σε αντίθεση με το 2008 που ήταν 31%. 

Συνολικά, περισσότεροι από ένας στους τέσσερις ανθρώπους (27%) έχουν 

καταβάλει μια δωροδοκία κατά τους τελευταίους 12 μήνες, κατά την συνδιαλλαγή 

τους με βασικούς δημόσιους φορείς και υπηρεσίες. Η διαφθορά φαίνεται να πηγάζει 

μέσα από τα θεμέλια της δημοκρατικής και της νομικής διαδικασία σε πολλές χώρες, 

επηρεάζοντας αρνητικά τη δημόσια εμπιστοσύνη στα βασικά θεσμικά όργανα, 

κυρίως όμως στα πολιτικά κόμματα, τη δικαστική εξουσία και την αστυνομία (GCB, 

2013). Για τη BS-10 και τη Ρωσία παρατηρούνται τα εξής ανά αξιολογούμενο θεσμό: 

                                            
156 Τα δεδομένα για το GCB 2013, προέρχονται από τη TI, Global Corruption Barometer 2013 

και προσωπική επεξεργασία. (http://www.files.transparency.org/content/download/615/2602/file/ 
GCB2013_DataPack.zip, http://www.transparency.org/gcb2013/report, http://www.transarency.org/ 
gcb2013/country/?country=russia και http://www.transparency.org/gcb2013/press Πρόσβαση: 9 Αυγ 
2016) 
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Πολιτικά Κόμματα: H BS-10 έχει μέσο όρο βαθμολογίας (4,0) που είναι 

επίδοση όμοια με της EU-28 (4,0), χειρότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο (3,8), 

αλλά καλύτερη από την BAL-13 (4,2) και των ΗΠΑ (4,1) 157. Την καλύτερη επίδοση 

στη BS-10 έχει το Αζερμπαϊτζάν (2,5) και τη χειρότερη επίδοση η Ελλάδα (4,6). 

Μόνο δύο χώρες της περιοχής έχουν καλύτερη επίδοση από τον παγκόσμιο μέσο 

όρο (Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία). Η Ρωσία έχει την προτελευταία επίδοση στην περιοχή 

(4,2), που είναι όμοια με τη BAL-13, αλλά χειρότερη επίδοση από τη BS-10, τον 

παγκόσμιο μέσο όρο, την EU-28 και των ΗΠΑ. Στη BS-10 θεωρείται ότι υπάρχει 

διαφθορά στο θεσμό σε ποσοστό (65%), που είναι ίδιο με το παγκόσμιο μέσο όρο 

(65%) αλλά μικρότερο των ΗΠΑ (76%). Την καλύτερη επίδοση στη BS-10 έχει το 

Αζερμπαϊτζάν και η Γεωργία (28%), ενώ τη χειρότερη επίδοση έχει Ελλάδα (90%). 

Η Ρωσία έχει την προτελευταία επίδοση στην περιοχή (77%), επίδοση χειρότερη 

από τη BS-10, τον παγκόσμιο μέσο όρο και των ΗΠΑ. 

Κοινοβούλιο/ Νομοθετικό Σώμα: H BS-10 έχει μέσο όρο βαθμολογίας (3,9) 

που είναι επίδοση όμοια με της BAL-13 (3,9), χειρότερη από τον παγκόσμιο μέσο 

όρο (3,6), την EU-28 (3,7) και των ΗΠΑ (3,7). Την καλύτερη επίδοση στη BS-10 έχει 

το Αζερμπαϊτζάν (2,5) και τη χειρότερη επίδοση η Ελλάδα με τη Ρωσία (4,3). Μόνο 

δύο χώρες της περιοχής έχουν καλύτερη επίδοση από τον παγκόσμιο μέσο όρο 

(Αζερμπαϊτζάν, Τουρκία). Η Ρωσία έχοντας την τελευταία επίδοση στην περιοχή 

(4,3), είναι χειρότερη επίδοση από τη BS-10, τον παγκόσμιο μέσο όρο, τη BAL-13, 

την EU-28 και των ΗΠΑ. Στη BS-10 θεωρείται ότι υπάρχει διαφθορά στο θεσμό σε 

ποσοστό (63%), που μεγαλύτερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (61%) και μικρότερο 

των ΗΠΑ (67%). Την καλύτερη επίδοση στη BS-10 έχει το Αζερμπαϊτζάν (29%), ενώ 

τη χειρότερη επίδοση έχει Ελλάδα και η Ρωσία (83%). Η Ρωσία έχει ανάλογα 

επίδοση αρκετά χειρότερη από τη BS-10, τον παγκόσμιο μέσο όρο και των ΗΠΑ. 

Ένοπλες Δυνάμεις: H BS-10 έχει μέσο όρο βαθμολογίας (3,0) που είναι 

επίδοση χειρότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο (2,8), τη BAL-13 (2,7), την EU-28 

(2,7) και των ΗΠΑ (2,9). Την καλύτερη επίδοση στη BS-10 έχει το Αζερμπαϊτζάν με 

τη Ρουμανία (2,5) και τη χειρότερη επίδοση η Ρωσία (4,0). Τέσσερεις χώρες της 

περιοχής έχουν καλύτερη επίδοση από τον παγκόσμιο μέσο όρο (Αζερμπαϊτζάν, 

Ρουμανία, Γεωργία, Τουρκία). Η Ρωσία παρουσιάζοντας την τελευταία επίδοση 

                                            
157 Η συγκριτική ανάλυση περιλαμβάνει τις ΗΠΑ, το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 

(EU-28), των 13 βαλκανικών χωρών (BAL-13) και τον παγκόσμιο μέσο όρο. Η Κίνα δεν 
περιλαμβάνεται στο GCB2013. 
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στην περιοχή (4,0), είναι χειρότερη επίδοση από τη BS-10, τον παγκόσμιο μέσο όρο, 

τη BAL-13, την EU-28 και των ΗΠΑ. Στη BS-10 θεωρείται ότι υπάρχει διαφθορά στο 

θεσμό σε ποσοστό (36%), που είναι μεγαλύτερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (30%) 

και των ΗΠΑ (34%). Την καλύτερη επίδοση στη BS-10 έχει η Γεωργία (13%), ενώ 

τη χειρότερη επίδοση έχει η Ρωσία (70%). Η Ρωσία έχει επίδοση σημαντικά 

χειρότερη από τη BS-10, τον παγκόσμιο μέσο όρο και των ΗΠΑ. 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (NGOs): H BS-10 έχει μέσο όρο 

βαθμολογίας (2,9) που είναι επίδοση όμοια με της BAL-13 (2,9), χειρότερη από τον 

παγκόσμιο μέσο όρο (2,7), την EU-28 (2,7) και καλύτερη των ΗΠΑ (3,0). Την 

καλύτερη επίδοση στη BS-10 έχει το Αζερμπαϊτζάν (2,5) και τη χειρότερη επίδοση η 

Ρωσία (3,3). Μόνο δύο χώρες της περιοχής έχουν καλύτερη επίδοση από τον 

παγκόσμιο μέσο όρο (Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία). Η Ρωσία έχοντας την τελευταία 

επίδοση στην περιοχή (3,3), είναι χειρότερη επίδοση από της BS-10, τον παγκόσμιο 

μέσο όρο, τη BAL-13, την EU-28 και των ΗΠΑ. Στη BS-10 θεωρείται ότι υπάρχει 

διαφθορά στο θεσμό σε ποσοστό (32%), που είναι μεγαλύτερο από τον παγκόσμιο 

μέσο όρο (28%) και των ΗΠΑ (30%). Την καλύτερη επίδοση στη BS-10 έχει η 

Γεωργία (13%), ενώ τη χειρότερη επίδοση έχει η Ρωσία (45%). Η Ρωσία έχει 

ανάλογα επίδοση αρκετά χειρότερη από τη BS-10, τον παγκόσμιο μέσο όρο και των 

ΗΠΑ. 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: H BS-10 έχει μέσο όρο βαθμολογίας (3,4) που 

είναι επίδοση όμοια με της BAL-13 (3,4), χειρότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο 

(3,1), αλλά καλύτερη από την EU-28 (3,3) και των ΗΠΑ (3,7). Την καλύτερη επίδοση 

στη BS-10 έχει το Αζερμπαϊτζάν (2,5) και τη χειρότερη επίδοση η Ελλάδα (4,4). 

Μόνο δύο χώρες της περιοχής έχουν καλύτερη επίδοση από τον παγκόσμιο μέσο 

όρο (Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Μολδαβία), ενώ η Ρουμανία παρουσιάζει την ίδια 

επίδοση (3,1). Η Ρωσία έχει την προτελευταία επίδοση στην περιοχή (3,7), που είναι 

όμοια με των ΗΠΑ, αλλά χειρότερη επίδοση από της BS-10, τον παγκόσμιο μέσο 

όρο, την EU-28 και τη BAL-13. Στη BS-10 θεωρείται ότι υπάρχει διαφθορά στο 

θεσμό σε ποσοστό (47%), που είναι μεγαλύτερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (39%) 

αλλά μικρότερο των ΗΠΑ (58%). Την καλύτερη επίδοση στη BS-10 έχει το 

Αζερμπαϊτζάν (27%), ενώ τη χειρότερη επίδοση έχει η Ελλάδα (86%). Η Ρωσία έχει 

την προτελευταία επίδοση στην περιοχή (59%), επίδοση χειρότερη από της BS-10, 

τον παγκόσμιο μέσο όρο και οριακά των ΗΠΑ. 
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Θρησκευτικές Ομάδες: H BS-10 έχει μέσο όρο βαθμολογίας (2,9) που είναι 

επίδοση όμοια με της EU-28 (2,9), χειρότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο (2,6) και 

τη BAL-13 (2,8) αλλά καλύτερη από των ΗΠΑ (3,1). Την καλύτερη επίδοση στη BS-

10 έχει το Αζερμπαϊτζάν με τη Μολδαβία (2,3) και τη χειρότερη επίδοση η Βουλγαρία 

(3,5). Μόνο τρείς χώρες της περιοχής έχουν καλύτερη επίδοση από τον παγκόσμιο 

μέσο όρο (Αζερμπαϊτζάν, Μολδαβία, Ρουμανία). Η Ρωσία έχει την 8η επίδοση στην 

περιοχή (3,1), που είναι όμοια με των ΗΠΑ, αλλά χειρότερη επίδοση από της BS-

10, τον παγκόσμιο μέσο όρο, την EU-28 και τη BAL-13. Στη BS-10 θεωρείται ότι 

υπάρχει διαφθορά στο θεσμό σε ποσοστό (33%), που είναι μεγαλύτερο από τον 

παγκόσμιο μέσο όρο (29%) αλλά μικρότερο των ΗΠΑ (35%). Την καλύτερη επίδοση 

στη BS-10 έχει η Μολδαβία (20%), ενώ τη χειρότερη επίδοση έχει η Βουλγαρία με 

την Ελλάδα (49%). Η Ρωσία έχει την 6η επίδοση στην περιοχή (40%), που είναι λίγο 

χειρότερη της BS-10, τον παγκόσμιο μέσο όρο και των ΗΠΑ. 

Επιχειρήσεις/Ιδιωτικός τομέας: H BS-10 έχει μέσο όρο βαθμολογίας (3,5) 

που είναι επίδοση όμοια με της EU-28 (3,5) και της BAL-13 (3,5), χειρότερη από τον 

παγκόσμιο μέσο όρο (3,1) και καλύτερη από των ΗΠΑ (3,6). Την καλύτερη επίδοση 

στη BS-10 έχει το Αζερμπαϊτζάν με τη Μολδαβία (2,8) και τη χειρότερη επίδοση η 

Ουκρανία (3,9). Μόνο το Αζερμπαϊτζάν από τις χώρες της περιοχής έχει καλύτερη 

επίδοση από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Η Ρωσία έχει την 6η επίδοση στην περιοχή 

(3,6), που είναι όμοια με των ΗΠΑ, αλλά χειρότερη επίδοση από της BS-10, τον 

παγκόσμιο μέσο όρο, την EU-28 και τη BAL-13. Στη BS-10 θεωρείται ότι υπάρχει 

διαφθορά στο θεσμό σε ποσοστό (52%), που είναι μεγαλύτερο από τον παγκόσμιο 

μέσο όρο (45%) αλλά οριακά μικρότερο των ΗΠΑ (53%). Την καλύτερη επίδοση στη 

BS-10 έχει η Γεωργία (28%) και τη χειρότερη η Ελλάδα με την Ουκρανία (65%). Η 

Ρωσία έχει την 6η επίδοση στην περιοχή (57%), που είναι λίγο χειρότερη από της 

BS-10, τον παγκόσμιο μέσο όρο και των ΗΠΑ. 

Εκπαιδευτικό Σύστημα: H BS-10 έχει μέσο όρο βαθμολογίας (3,5) που είναι 

επίδοση χειρότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο (3,1), τη BAL-13 (3,4), την EU-28 

(2,8) και των ΗΠΑ (3,1). Την καλύτερη επίδοση στη BS-10 έχει το Αζερμπαϊτζάν (2,8) 

και τη χειρότερη επίδοση η Ρωσία με την Ουκρανία (4,0). Μόνο δύο από τις χώρες 

της περιοχής έχουν καλύτερη επίδοση από τον παγκόσμιο μέσο όρο (Αζερμπαϊτζάν, 

Ρουμανία). Η Ρωσία έχει την τελευταία επίδοση στην περιοχή (4,0), που είναι 

χειρότερη επίδοση εκτός από τη BS-10 και από τον παγκόσμιο μέσο όρο, την EU-

28, τη BAL-13 και των ΗΠΑ. Στη BS-10 θεωρείται ότι υπάρχει διαφθορά στο θεσμό 
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σε ποσοστό (48%), που είναι μεγαλύτερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (41%) αλλά 

οριακά μικρότερο των ΗΠΑ (34%). Την καλύτερη επίδοση στη BS-10 έχει η Γεωργία 

(22%) και τη χειρότερη η Ρωσία (72%). Η Ρωσία έχει επίδοση σημαντικά χειρότερη 

από της BS-10, τον παγκόσμιο μέσο όρο και των ΗΠΑ. 

Δικαστικό Σώμα: H BS-10 έχει μέσο όρο βαθμολογίας (3,9) που είναι 

επίδοση καλύτερη από τη BAL-13 (4,0), αλλά χειρότερη από τον παγκόσμιο μέσο 

όρο (3,6), την EU-28 (3,3) και των ΗΠΑ (3,3). Την καλύτερη επίδοση στη BS-10 έχει 

το Αζερμπαϊτζάν με την Τουρκία (3,1) και τη χειρότερη επίδοση η Ουκρανία (4,5). 

Μόνο δύο από τις χώρες της περιοχής έχουν καλύτερη επίδοση από τον παγκόσμιο 

μέσο όρο (Αζερμπαϊτζάν, Τουρκία). Η Ρωσία έχει την προτελευταία επίδοση στην 

περιοχή (4,4), που είναι χειρότερη επίδοση εκτός από τη BS-10 και από τον 

παγκόσμιο μέσο όρο, την EU-28, τη BAL-13 και των ΗΠΑ. Στη BS-10 θεωρείται ότι 

υπάρχει διαφθορά στο θεσμό σε ποσοστό (67%), που είναι μεγαλύτερο από τον 

παγκόσμιο μέσο όρο (56%) και των ΗΠΑ (42%). Την καλύτερη επίδοση στη BS-10 

έχει το Αζερμπαϊτζάν (42%) και τη χειρότερη η Ουκρανία (87%). Η Ρωσία με (84%) 

έχει επίδοση αρκετά χειρότερη από τη BS-10, τον παγκόσμιο μέσο όρο και των ΗΠΑ. 

Δημόσια Υγεία: H BS-10 έχει μέσο όρο βαθμολογίας (3,8) που είναι επίδοση 

καλύτερη από τη BAL-13 (3,9), αλλά χειρότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο (3,2), 

την EU-28 (3,2) και των ΗΠΑ (3,3). Την καλύτερη επίδοση στη BS-10 έχει το 

Αζερμπαϊτζάν (3,1) και τη χειρότερη επίδοση η Ουκρανία με τη Βουλγαρία (4,2). 

Μόνο το Αζερμπαϊτζάν από τις χώρες της περιοχής έχει καλύτερη επίδοση από τον 

παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ η Τουρκία παρουσιάζει την ίδια επίδοση (3,2). Η Ρωσία 

έχει την 8η επίδοση στην περιοχή (4,1), που είναι χειρότερη επίδοση εκτός από τη 

BS-10 και από τον παγκόσμιο μέσο όρο, την EU-28, τη BAL-13 και των ΗΠΑ. Στη 

BS-10 θεωρείται ότι υπάρχει διαφθορά στο θεσμό σε ποσοστό (61%), που είναι 

μεγαλύτερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (45%) και των ΗΠΑ (43%). Την καλύτερη 

επίδοση στη BS-10 έχει η Γεωργία (32%) και τη χειρότερη η Βουλγαρία (78%). Η 

Ρωσία με (75%) έχει επίδοση χειρότερη από τη BS-10 και σημαντικά από τον 

παγκόσμιο μέσο όρο και των ΗΠΑ. 

Αστυνομία: H BS-10 έχει μέσο όρο βαθμολογίας (3,7) που είναι επίδοση ίδια 

με τον παγκόσμιο μέσο όρο (3,7), αλλά χειρότερη από τη BAL-13 (3,6) , την EU-28 

(3,2) και των ΗΠΑ (3,3). Την καλύτερη επίδοση στη BS-10 έχει το Αζερμπαϊτζάν (2,9) 

και τη χειρότερη επίδοση η Ρωσία (4,5). Πέντε από τις χώρες της περιοχής έχουν 

καλύτερη επίδοση από τον παγκόσμιο μέσο όρο (Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδα, Τουρκία, 
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Γεωργία, Ρουμανία). Η Ρωσία έχει την τελευταία επίδοση στην περιοχή (4,5), που 

είναι χειρότερη επίδοση εκτός από τη BS-10 και από τον παγκόσμιο μέσο όρο, την 

EU-28, τη BAL-13 και των ΗΠΑ. Στη BS-10 θεωρείται ότι υπάρχει διαφθορά στο 

θεσμό σε ποσοστό (60%), που είναι όμοιο με τον παγκόσμιο μέσο όρο (60%) και 

μικρότερο των ΗΠΑ (42%). Την καλύτερη επίδοση στη BS-10 έχει η Γεωργία (26%) 

και τη χειρότερη η Ρωσία (89%). Η Ρωσία ανάλογα έχει επίδοση αρκετά χειρότερη 

από τη BS-10 και τον παγκόσμιο μέσο όρο, καθώς και σημαντικά από των ΗΠΑ. 

Δημόσιοι Αξιωματούχοι/Υπάλληλοι: H BS-10 έχει μέσο όρο βαθμολογίας 

(3,8) που είναι επίδοση χειρότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο (3,6), τη BAL-13 

(3,7) , την EU-28 (3,5) και των ΗΠΑ (3,6). Την καλύτερη επίδοση στη BS-10 έχει το 

Αζερμπαϊτζάν (2,8) και τη χειρότερη επίδοση η Ρωσία (4,6). Μόνο δύο από τις 

χώρες της περιοχής έχουν καλύτερη επίδοση από το παγκόσμιο μέσο όρο 

(Αζερμπαϊτζάν, Τουρκία). Η Ρωσία έχει την τελευταία επίδοση στην περιοχή (4,6), 

που είναι χειρότερη επίδοση εκτός από τη BS-10 και από τον παγκόσμιο μέσο όρο, 

την EU-28, τη BAL-13 και των ΗΠΑ. Στη BS-10 θεωρείται ότι υπάρχει διαφθορά στο 

θεσμό σε ποσοστό (59%), που είναι οριακά μικρότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο 

(57%) και των ΗΠΑ (55%). Την καλύτερη επίδοση στη BS-10 έχει η Γεωργία (26%) 

και τη χειρότερη η Ρωσία (92%). Η Ρωσία έχει επίδοση σημαντικά χειρότερη από τη 

BS-10, τον παγκόσμιο μέσο όρο και των ΗΠΑ. 

Η διαφθορά για τη BS-10 αποτελεί σημαντική πρόκληση, ιδιαίτερα για τους 

θεσμούς του δικαστικού σώματος, των πολιτικών κομμάτων και του κοινοβουλίου. 

Η Ρωσία είναι η χώρα της BS-10 με τη μεγαλύτερη διαφθορά στους θεσμούς, παρά 

το γεγονός ότι άλλες χώρες της περιοχής βιώνουν δύσκολες καταστάσεις (Ουκρανία 

συρράξεις, Ελλάδα δημοσιονομικά κρίση). Οι θεσμοί που κατά την αντίληψη του 

κοινού θεωρούνται οι πιο προβληματικοί στη Ρωσία, είναι κατά σειρά: οι δημόσιοι 

λειτουργοί158, η αστυνομία, το δικαστικό σώμα και το κοινοβούλιο. Αυτοί οι θεσμοί 

όμως, είναι οι βασικοί παράγοντες για τη ομαλή λειτουργίας της χώρας και την 

προάσπιση του κράτους δικαίου. Εντούτοις και οι υπόλοιποι θεσμοί θεωρούνται 

αρκετά διεφθαρμένοι, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος και αποκαλύπτει την 

                                            
158 Όσον αφορά το εάν η διαφθορά αποτελεί πρόβλημα για το δημόσιο τομέα, η Ρωσία έχει την 

τελευταία επίδοση στην περιοχή (4,7), που είναι χειρότερη επίδοση εκτός από τη BS-10 (4,0) και 
από τον παγκόσμιο μέσο όρο (4,1) και των ΗΠΑ (4,0). Επιπρόσθετα, εάν οι προσωπικές επαφές 
θεωρούνται σημαντικές για την διεκπεραίωση θεμάτων στο δημόσιο τομέα, η Ρωσία παρουσιάζει το 
μεγαλύτερο ποσοστό στην περιοχή (82%) μαζί με την Ουκρανία, που είναι πάλι χειρότερη επίδοση 
εκτός από τη BS-10 (66%) και από τον παγκόσμιο μέσο όρο (64%) και των ΗΠΑ (76%) (GCB, 2013, 
σελ.33-40). (http://www.transparency.org/gcb2013 Πρόσβαση: 9 Αυγ 2016) 
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έκταση του φαινομένου της διαφθοράς στη Ρωσία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 50% 

των ερωτηθέντων στη χώρα, θεωρεί ότι το επίπεδο της διαφθοράς αυξήθηκε κατά 

τα δύο τελευταία χρόνια και μόνο το 13% ότι έχει μειωθεί, κυρίως λόγω των 

αναποτελεσματικών ενεργειών της κυβέρνησης (47%). Γιατί η κυβέρνηση κάθε 

χώρας έχει την κύρια ευθύνη να οδηγήσει την κοινωνική απάντηση στη διαφθορά, 

με τον καθορισμό προτύπων, τη θέσπιση νόμων κατά της διαφθοράς και την 

επίβλεψη στην εφαρμογή τους (GCB, 2013).  

1.8. Δείκτης πληρωμών Δωροδοκίας 2011 (Bribe Payers Index, BPI159) 

Η έκθεση BPI2011 αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία χώρα μεταξύ των 28 

μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, της οποίας οι εταιρείες να θεωρούνται ότι 

είναι εντελώς διαφανείς και ότι δεν εμπλέκονται σε δωροδοκία. Την καλύτερη 

επίδοση έχει η Ολλανδία (8,8) με την Ελβετία (8,8), στη συνέχεια το Βέλγιο (8,7) και 

μετά η Γερμανία (8,6) με την Ιαπωνία (8,6). Η δωροδοκία από εταιρείες160 της Κίνας 

και τη Ρωσίας θεωρείται πιο διαδεδομένη, με αποτέλεσμα να έχουν τις χειρότερες 

επιδόσεις, με την Κίνα (6,5) προτελευταία και τη Ρωσία (6,1) τελευταία.  

Το 2011 η Ρωσία έχει σημαντικά χειρότερη επίδοση από τον παγκόσμιο μέσο 

όρο (7,9) παρά την ισχνή βελτίωση στη βαθμολογία (+0,2) από το 2008, καθώς πάλι 

ήταν τελευταία με τη χειρότερη επίδοση (5,9) και με σημαντική διαφορά από τον 

παγκόσμιο μέσο όρο (7,8). Οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τομέα των 

συμβάσεων δημοσίων έργων και του κατασκευαστικού τομέα, θεωρούνται με το 

μεγαλύτερο ποσοστό ότι υπάρχει δωροδοκία. Η πιο συχνή μορφή δωροδοκίας είναι 

σε υψηλόβαθμους πολιτικούς και εμφανίζεται περισσότερο σε τέσσερις τομείς: τον 

τραπεζικό και χρηματοοικονομικό, της δασοκομίας, του πετρελαίου και φυσικού 

αερίου, καθώς και των ορυχείων. Επιπρόσθετα στην έρευνα του BPI2011 

αναφέρεται για τη Ρωσία, ότι το 39% έχασε κάποιο συμβόλαιο εξαιτίας της 

δωροδοκίας, το 41% θεωρεί ότι η διαφθορά είναι ευρέως αποδεκτή και αποτελεί 

                                            
159  Τα δεδομένα για το BPI 2011, προέρχονται από τη TI, Bribe Payers Index 2011 και 

προσωπική επεξεργασία. (https://www.files.transparency.org/content/download/98/395/2011_ BPI_ 
EN.pdf Πρόσβαση: 9 Αυγ 2016) 

160 Είναι αξιοσημείωτο και για τις δύο χώρες, ότι το 2010 μόνο οι εκροές τους σε FDI ήταν 120 
δις δολάρια, πέντε φορές περισσότερο από την αξία των εκροών FDI του συνόλου της Βραζιλίας και 
της Ινδίας. Συγκριμένα είχαν σε FDI: η Ρωσία 52 δις $, η Κίνα 68 δις $, η Ινδία 15 δις $ και η Βραζιλία 
12 δις $ (UNCTAD, 2011). Οι ρωσικές εταιρείες κάνουν συνεχώς εμφανή την παρουσία τους στο 
διεθνή τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ενώ η Κίνα επενδύει σε μεγάλο βαθμό στις 
υποδομές και στην εξόρυξη, ιδιαίτερα στην Αφρική (BPI, 2011, σελ.12). (https://www.files. 
transparency.org/ content/download/98/395/2011_ BPI_ EN.pdf Πρόσβαση: 9 Αυγ 2016) 
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καθημερινότητα της ζωής, το 25% πιστεύει ότι η διαφθορά και η δωροδοκία που 

σχετίζονται με εγκληματικές πράξεις δεν διώκονται, ενώ το 18% θεωρεί ότι επικρατεί 

ανηθικότητα στο δημόσιο τομέα. Μόνο το 52% θα ανέφερε κάποια περίπτωση 

διαφθοράς, αλλά και μόνο το 17% θεωρεί ότι οι διεθνείς συμβάσεις και οι εθνικοί 

νόμοι συμβάλουν στην καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς.  

Η δωροδοκία μεταξύ εταιρειών σε διαφορετικούς τομείς, αλλά και μεταξύ 

επιχειρήσεων και δημοσίων υπαλλήλων, συνεχίζει να αποτελεί ένα πολύ σοβαρό 

και διαχρονικό ζήτημα για τη Ρωσία. Η αυξανόμενη σημασία του διεθνούς εμπορίου 

και των FDI για την οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας, επιτάσσει την επείγουσα 

ανάγκη αντιμετώπισης της δωροδοκίας και της διαφθοράς σε εθνικό και παγκόσμιο 

επίπεδο. Η ρωσική κυβέρνηση έχει την κύρια ευθύνη161 για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος, μέσω ρυθμιστικών κανόνων και νομικών μέσων. 

1.9. Διεθνής Οδηγός Κρατικού Ρίσκου 2015 (International Country Risk 

Guide, ICRG162) 

Σύμφωνα με τον ICRG όσον αφορά τη διαφθορά, η BS-10 για την περίοδο 

2000 με 2015 παρουσιάζει στο μέσο όρο της πολύ υψηλό ρίσκο (32,8), όπως και η 

Κίνα (32,2), ενώ οι ΗΠΑ έχουν μέτριο ρίσκο (69,4). Είναι αξιοσημείωτο, ότι όλες οι 

χώρες της BS-10, όπως και η ίδια η περιοχή, παρουσιάζουν συνεχώς για όλη τη 

χρονική περίοδο 2000-2015 (εκτός από την Ελλάδα το 2000) πολύ υψηλό ρίσκο για 

τη διαφθορά. Την ίδια χρονική περίοδο στη BS-10 το ρίσκο αυξήθηκε (+6,4), με την 

Αρμενία και τη Μολδαβία να παραμένουν στάσιμες, μόνο τη Βουλγαρία να μειώνει 

το ρίσκο (-8,4), ενώ είναι χαρακτηριστική η αύξηση του ρίσκου για την Ελλάδα μετά 

την ένταξή της στην ζώνη του ευρώ (-41,6). Το 2015 η BS-10 συνεχίζει με πτώση 

να έχει πολύ υψηλό ρίσκο (34,3), όπως και η Κίνα (33,3) παραμένοντας σε 

στασιμότητα από το 2010, ενώ οι ΗΠΑ μετά την εφαρμογή της επεκτατικής 

                                            
161 Σύμφωνα με την Elena Panfilova (διευθύντρια του Center for Anti-Corruption Research and 

Initiative Transparency International Russia): «Δεν υπάρχει καμία έκπληξη, αφού η Ρωσία σε γενικές 
γραμμές εξακολουθεί να αγωνίζεται για να βρει το σωστό τρόπο για την αντιμετώπιση της συστημικής 
διαφθοράς. Θα ήταν περίεργο να περιμένουμε από τις επιχειρήσεις να λειτουργούν καλύτερα από το 
δημόσιο τομέα. Δυστυχώς, όσον αφορά την εξάπλωση της διαφθοράς, δεν υπάρχουν ψηφίδες 
ακεραιότητας στη ρωσική δημόσια και επιχειρηματική ζωή (BPI, 2011, σελ.13). (https://www.files. 
transparency.org/ content/download/98/395/2011_ BPI_ EN.pdf Πρόσβαση: 9 Αυγ 2016) 

162 Τα δεδομένα για το ICRG 2015, προέρχονται από το PRS Group (Political Risk Services), 
International Country Risk Guide (ICRG) Jan 2015 και προσωπική επεξεργασία. Επισημαίνεται ότι 
στα δεδομένα του ICRG δεν περιλαμβάνεται η Γεωργία). (https://info.worldbank.org/governance/wgi 
/pdf/PRS.xlsx, https://epub.prsgroup.com/media/wysiwy g/Samp_ICRGIssue_1.pdf Πρόσβαση: 9 
Αυγ 2016) 
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δημοσιονομικής πολιτικής τους το 2013, παρουσίασαν άνοδο και έχουν μικρό ρίσκο 

(75,0). Την καλύτερη επίδοση στη περιοχή για το ίδιο έτος έχουν τέσσερεις χώρες 

(Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Ελλάδα) με (41,7) και τη χειρότερη επίδοση τρείς 

χώρες (Αζερμπαϊτζάν, Ρωσία, Ουκρανία) με (25,0).  

Η Ρωσία το 2000 είχε τη χειρότερη επίδοση στην περιοχή (16,7), όμοια με 

της Κίνας και σημαντικά χειρότερης των ΗΠΑ (66,7). Παρά τη μικρή βελτίωση (2000-

2004) εμφάνισε στασιμότητα και από το 2011 πτώση, με αποτέλεσμα το 2015 να 

έχει μια από τις τελευταίες επιδόσεις στη BS-10, να υπολείπεται της Κίνας και με 

σημαντική διαφορά των ΗΠΑ. Είναι προφανές ότι η BS-10 και ιδιαίτερα η Ρωσία, 

έχουν σημαντικό πρόβλημα με τη διαφθορά και την καταπολέμησή της, με συνέπεια 

να παρουσιάζουν πολύ υψηλό ρίσκο για τους επενδυτές. Όσον αφορά το οικονομικό 

ρίσκο σύμφωνα με ICRG2015, η BS-10 θεωρείται μέτριου ρίσκου (69,3), η Κίνα 

πολύ χαμηλού ρίσκου (80,0) και οι ΗΠΑ χαμηλού ρίσκου (79,0). Την καλύτερη 

επίδοση στην περιοχή παρουσιάζει το Αζερμπαϊτζάν με πολύ χαμηλό ρίσκο (86,0) 

και τη χειρότερη επίδοση η Ουκρανία με πολύ υψηλό ρίσκο (47,0). Η Ρωσία 

χαρακτηρίζεται χαμηλού ρίσκου (74,0), έχοντας την τρίτη καλύτερη επίδοση στην 

περιοχή, οριακά καλύτερη από το μέσο όρο της BS-10, αλλά υπολείπεται των 

παγκόσμιων ανταγωνιστών της (Κίνα, ΗΠΑ).  

Σε πρόβλεψη ενός έτους η Ρωσία παρουσίαζε το δεύτερο μεγαλύτερο 

ποσοστό αστάθειας (5,5) στη BS-10, μεγαλύτερο από το μέσο όρο της περιοχής 

(3,9), της Κίνας (3,0) και των ΗΠΑ (3,5). Αντίθετα σε πρόβλεψη πέντε ετών η Ρωσία 

διαφαίνεται να έχει το δεύτερο μικρότερο ποσοστό αστάθειας (12,0) στη BS-10, 

μικρότερο από το μέσο όρο της περιοχής (12,9) και της Κίνας (13,0), αλλά 

μεγαλύτερο των ΗΠΑ (8,0). Αυτό οφείλεται κυρίως στις χαμηλές τιμές πετρελαίου, 

τα γεωπολιτικά προβλήματα και τις οικονομικές κυρώσεις, που δυνητικά υπάρχουν 

πιθανότητες να διευθετηθούν ή να μετριαστούν οι συνέπειες.  

Είναι χαρακτηριστικό για την περιοχή, ότι η Ουκρανία βραχυπρόθεσμα 

παρουσιάζει το μεγαλύτερο εύρος οικονομικής αστάθειας (6,5), λόγω της διένεξης 

με τη Ρωσία, ενώ μακροπρόθεσμα η Ελλάδα διαφαίνεται να έχει το μεγαλύτερο 

εύρος οικονομικής αστάθειας (16,0), λόγω της μη επίλυσης του ζητήματος του 

εξωτερικού χρέους της. Η ρωσική οικονομία επηρεάζει σημαντικά τις προοπτικές 
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ανάπτυξης των χωρών της BS-10 και ιδιαίτερα καθοριστικά της Ουκρανίας και της 

Μολδαβίας163. 

1.10. Παγκόσμιος Δείκτης Διακυβέρνησης Ελέγχου Διαφθοράς 2015 

(WGI Control of Corruption, CC164) 

Ο μέσος όρος της BS-10 για τον έλεγχο της διαφθοράς διακυβέρνησης, 

σύμφωνα με τον CC για την περίοδο 2000 με 2015 είναι (-0,47), παρουσιάζοντας 

για την ίδια χρονική περίοδο165, συνεχώς αρνητικές τιμές και με μικρές διακυμάνσεις 

μια ισχνή τάση προόδου (+0,14), από (-0,54) το 2000 έχει (-0,40) το 2015. Αυτό 

διαφαίνεται και από το ότι, όλες οι χώρες εκτός από την Ελλάδα (2000-2009), την 

Τουρκία (2007-2013) και τη Γεωργία (2012-2015), παρουσιάζουν με αρκετή 

διαφορά συνεχώς αρνητικές τιμές. Παρά το γεγονός ότι επτά χώρες της περιοχής 

σημείωσαν άνοδο και μόνο τρείς πτώση, τα επίπεδα της πολιτικής διαφθοράς 

παραμένουν πολύ χαμηλά για τη BS-10 και με μικρή διαφοροποίηση σε σχέση με 

την πάροδο του χρόνου, εκτός από τη Γεωργία και ισχνά τη Ρουμανία.  

Το 2015 (Εικόνα 2,3) την καλύτερη επίδοση στη BS-10 έχει η Γεωργία (0,64), 

η οποία αποτελεί και τη μοναδική θετική επίδοση χώρας της περιοχής, μετά η 

Ρουμανία (-0,05) και στη συνέχεια η Τουρκία (-0,11), ενώ τη χειρότερη επίδοση έχει 

η Ουκρανία(-0,98), μετά η Μολδαβία (-0,88) και στη συνέχεια η Ρωσία (-0,86). Η 

Ρωσία το 2000, είχε την τρίτη χειρότερη επίδοση στην περιοχή (-0,92), αρκετά 

χαμηλότερα από το μέσο όρο της περιοχής και με σημαντική διαφορά από την 

Ελλάδα. 

                                            
163 Η ματαίωση στο έργο του αγωγού South Stream της Ρωσίας, επηρέασε σημαντικά τη 

Βουλγαρία, οι οικονομικές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας από τη Ρωσία έχουν σοβαρές συνέπειες 
στον τουρισμό της, οι επιπτώσεις της απαγόρευσης εμπορίου με τη Ρωσία και της υποτίμησης στο 
ρούβλι, επηρέασαν αρνητικά τη Μολδαβία αλλά και την Ουκρανία. Το 35% περίπου του ΑΕΠ της 
Μολδαβίας προέρχεται από εμβάσματα από διακινούμενους εργάτες στη Ρωσία. Η Ρωσία μπορεί 
να λειτουργήσει σε ένα βαθμό ως «spillover» για τη BS-10, ιδίως στις πρώην χώρες της ΕΣΣΔ. (ICRG, 
2015, σελ.36-49). (https://epub.prsgroup.com/media/wysiwy g/Samp_ICRGIssue_1.pdf Πρόσβαση: 
9 Αυγ 2016) 

164 Τα δεδομένα για τον CC 2015, προέρχονται από τη World Bank, Worldwide Governance 
Indicators 2015: Control of Corruption και προσωπική επεξεργασία. (http://info.worldbank.org/ 
governance/wgi/pdf/WGI.pdf, http://www.govindicators.org και http://databank.worldbank.org/data/ 
download/WGI_excel.zip Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 

165 Οι αλλαγές στον έλεγχο του CC με την πάροδο του χρόνου θα πρέπει να ερμηνεύονται με 
προσοχή: Οι πρότυπες αποκλίσεις των εκτιμώμενων δεικτών είναι τέτοιες, ώστε οι μικρές χρονικά 
αλλαγές να σημειώνονται ως στατιστικά σημαντικές. Επιπλέον, ορισμένες από τις αλλαγές που 
καταγράφονται, οφείλονται σε τροποποιήσεις του υλικού της έρευνας που χρησιμοποιήθηκε για την 
κατασκευή των δεικτών. Αυτό μπορεί να αντιπροσωπεύει όσο το μισό της χρονικής διακύμανσης 
(Kaufmann & Kraay, 2002, σελ.13-14).  (http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/ 
Resources/growthgov.pdf Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 
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                 ΕΙΚΟΝΑ 2:  Έλεγχος Διαφθοράς BS-10 (WGI, CC 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΙΚΟΝΑ 3:  Έλεγχος Διαφθοράς BS-10 (WGI, % CC 2015) 

 

Τη μεγαλύτερη βελτίωση για την περίοδο 2000 με 2015 (Εικόνα 4,5), 

παρουσιάζει η Γεωργία με αξιοσημείωτη αύξηση (+1,51), μετά η Ρουμανία (+0,43) 

και στη συνέχεια το Αζερμπαϊτζάν (+0,20), ενώ τη μεγαλύτερη επιδείνωση η Ελλάδα 

με χαρακτηριστική πτώση (-0,89), μετά η Μολδαβία (-0,35) και στη συνέχεια η 

Βουλγαρία (-0,10). Καλύτερο μέσο όρο της περιόδου (Εικόνα 3) έχει η Ελλάδα (0,14), 

μετά η Τουρκία (-0,07) και στη συνέχεια η Γεωργία (-0,17), ενώ μικρότερο μέσο όρο 

εμφανίζει το Αζερμπαϊτζάν (-1,03) και μετά η Ρωσία (-0,92) με την Ουκρανία (-0,92). 

Είναι χαρακτηριστική η πολύ μεγάλη διαφορά στα επίπεδα πολιτικής διαφθοράς, 

ιδίως το 2000, ανάμεσα στην Ελλάδα και τις περισσότερες χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. 
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  ΕΙΚΟΝΑ 4: Έλεγχος Διαφθοράς BS-10 (WGI, CC 2000-2015) 

Παρά τα ψήγματα τάσεων για ισχνή βελτίωση μετά το 2009, η Ρωσία 

εμφανίζει κάποια μορφή δυσχέρειας στην πρόοδό της με συνέπεια το 2015 να έχει 

(-0,86), μια από τις τελευταίες επιδόσεις στη BS-10, να συνεχίζει να είναι αρκετά 

χαμηλότερα από το μέσο όρο της περιοχής και υπολείπεται με σημαντική διαφορά 

της Γεωργίας.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     ΕΙΚΟΝΑ 5: Έλεγχος Διαφθοράς BS-10 (WGI, % CC 2000-2015) 

Μετά από μία δεκαπενταετία η Ρωσία έχει σχεδόν την ίδια χαμηλή επίδοση όσον 

αφορά τα επίπεδα ελέγχου της πολιτικής διαφθοράς, γεγονός που καταδεικνύει την 

αναποτελεσματικότητα και ακαταλληλότητα των εφαρμοζόμενων πολιτικών, την 

κυβερνητική κωλυσιεργία και την έλλειψη πολιτική δυναμικής στην 
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καταπολέμηση166 της διαφθοράς. Ο έλεγχος της πολιτικής διαφθοράς στη Ρωσία, 

ενώ θα έπρεπε να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στη μάχη για την καταπολέμηση 

της διαφθοράς, αντίθετα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα, περιορίζοντας 

σημαντικά τις τεράστιες δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και εν μέρει 

της BS-10.  

1.11. Βαρόμετρο Κρατικού Ρίσκου Q3 2016 (CRA-BCA167) 

Εκτός από το Brexit (23 Ιουνίου 2016), μια σειρά από αβεβαιότητες 

συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά την παγκόσμια οικονομία, ενώ και το αδύναμο 

παγκόσμιο εμπόριο, ακόμη δεν έχει ανακάμψει. Η ρωσική οικονομία συνεχίζει να 

αντιμετωπίζει δυσκολίες και να βρίσκεται σε ένα επίπεδο ισχνής ανάκαμψης, δίχως 

όμως αυτό να αντανακλάται στις επιχειρήσεις.  

Όσον αφορά τον CRA οι χώρες της BS-10, σύμφωνα με το Βαρόμετρο 

Κρατικού Ρίσκου βαθμολογούνται ως εξής: με Α4 (Ρουμανία), με Β (Βουλγαρία, 

Τουρκία), με C (Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Ελλάδα, Ρωσία), με D (Μολδαβία, 

Ουκρανία) και με Ε (Αρμενία)168. Η Ρωσία έχει χαμηλότερη επίδοση από την Κίνα 

(Β) και με διαφορά από τις ΗΠΑ (Α2).  

Ανάλογα για τον BCA οι χώρες της BS-10 βαθμολογούνται ως εξής: με Α3 

(Ελλάδα), με Α4 (Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία), με C (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, 

Γεωργία, Μολδαβία, Ρωσία) και με D (Ουκρανία). Η Ρωσία έχει χαμηλότερη επίδοση 

από την Κίνα (Β) και με διαφορά από τις ΗΠΑ (Α1). Τα πλεονεκτήματα που διαθέτει 

                                            
166 Χαρακτηριστικά παραδείγματα διαφορετικής αποτελεσματικότητας κυβερνητικών  πολιτικών, 

για την καταπολέμησης της διαφθοράς με την πάροδο του χρόνου είναι: της Σιγκαπούρης, της Ιταλίας 
και της Ζάμπιας. (OECD/G20, 2013, σελ.29-30). (http://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/ 
Issue-Paper-Corruption-and-Economic-Growth.pdf Πρόσβαση: 5 Σεπ 2016) 

167 Τα δεδομένα αφορούν τους δείκτες CRA (Country Risk Assessment) και BCA (Business 
Climate Assessment) και προέρχονται από τη Coface Group Economists, PANORAMA: Country 
Risk Barometer Q3 2016 και προσωπική επεξεργασία. (http://www.coface.com/Our-business/Our-
economic-studies/Risk-analyses-and-evaluations, (www.coface.com/content/download/142343/222 
/6473/file/A-Panorama%20Barometre%20RP-GB-WEB.PDF Πρόσβαση: 30 Οκτ 2016) 

168 Την καλύτερη επίδοση CRA στην περιοχή παρουσιάζει η Ρουμανία, κυρίως λόγω του 
μεγέθους εσωτερικής αγοράς, του σημαντικού γεωργικού δυναμικού, της περιορισμένης ενεργειακής 
εξάρτησης (23%, χάρη στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον άνθρακα και το ουράνιο), της μεγάλης 
κλίμακας παραγωγής ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας (37%), της διαφοροποιημένης βιομηχανίας 
με φθηνό εργατικό και του νομίσματός της (Leu σταθερό έναντι του ευρώ). Τη χειρότερη επίδοση 
έχει η Αρμενία, κυρίως λόγω της γεωγραφικής και πολιτικής απομόνωσης, που επιδεινώνεται από 
την ανεπαρκή υποδομή, της εξάρτησής της σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία (εμπόριο, FDI, 
εμβάσματα μεταναστών), του συνεχούς υψηλού ποσοστού ανεργίας, του υψηλού επίπεδου 
διαφθοράς, της συνεχιζόμενης διαμάχης με το Αζερμπαϊτζάν για το ζήτημα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ 
και της στασιμότητας των διπλωματικών σχέσεων με την Τουρκία. (http://www.coface.com/cofaweb/ 
comparer/726-522-958-881 Πρόσβαση: 30 Οκτ 2016) 
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η Ρωσία έγκειται στους άφθονους φυσικούς της πόρους (πετρέλαιο, φυσικό αέριο 

και μέταλλα), το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, το χαμηλό δημόσιο χρέος και τα 

μεγάλα συναλλαγματικά αποθέματα, καθώς και την ισχύ σε περιφερειακό επίπεδο, 

όπως και την ενεργειακή δυνατότητα τροφοδοσίας. Τα μειονεκτήματά της οφείλονται 

πρωτίστως, στην αύξηση της «οικονομίας των εισοδηματιών» ή «κατάρα των 

πόρων» (rentier economy), στην έλλειψη ανταγωνιστικότητας του βιομηχανικού 

τομέα, στον αδύναμο ιδιωτικό τραπεζικό τομέα, στις αδύναμες υποδομές, στη 

φθίνουσα δημογραφία και στις σημαντικές εγγενείς αδυναμίες του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, όπως είναι η διαφθορά (Coface, 2016).  

1.12. Παράνομες Χρηματοοικονομικές Ροές στις Αναπτυσσόμενες 

χώρες 2004-2013 (Illicit Financial Flows, IFFs169) 

  Συνολικά για την περίοδο 2004 με 2013, από τις αναπτυσσόμενες χώρες οι 

IFFs ήταν 7,8 τρις δολάρια (GFI, 2015), παρουσιάζοντας 6,5% αύξηση ετησίως170. 

Παρά το ότι το 83,4% είναι λόγω GER, οι IFFs λόγω HMN εμφανίζουν σημαντική 

αύξηση στο παγκόσμιο δείγμα, καθόσον το 2004 ήταν το 6,9% των IFFs, ενώ το 

2013 το 19,4%. Μετά από μια επιβράδυνση κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης, από το 2011 οι IFFs αυξήθηκαν ξεπερνώντας το 1 τρις δολάρια 

και φθάνοντας το 2013 σε νέο υψηλό δεκαετίας το 1,1 τρις δολάρια.  

Κατά τη δεκαετία, η Ασία παραμένει η περιοχή του αναπτυσσόμενου κόσμου, 

με τον πιο σημαντικό όγκο IFFs (38,8%) του παγκόσμιου συνόλου ή 3,8% του ΑΕΠ 

και μέση ετήσια αύξηση 8,6%, μετά η Αναπτυσσόμενη Ευρώπη (25,5%) ή 5,9% του 

ΑΕΠ και μέση ετήσια αύξηση 7,0%, το Δυτικό Ημισφαίριο (20,0%) ή 3,6% του ΑΕΠ 

                                            
169 Τα δεδομένα αφορούν τις IFFs (Hot money Narrow ,HMN και Gross Excluding Reversals, 

GER) προέρχονται από τη Global Financial Integrity, Illicit Financial Flows from Developing 
Countries: 2004-2013 και προσωπική επεξεργασία. (www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2014/ 
12/IFF-Estimates-for-Developing-Countries-2003-2012.xlsx, (http://www.gfintegrity.org/wp-content/ 
uploads/2015/12/IFF-Update_2015-Final.pdf Πρόσβαση: 10 Αυγ 2016) 

170 Το σύνολο της αύξησης των FDI και της οικονομικής βοήθειας προς τις αντίστοιχες χώρες 
ήταν (6,8%) ετησίως και οριακά ξεπέρασε την αύξηση σε IFFS (6,5%) μεταξύ 2004 και 2013. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης όμως προήλθε από την αύξηση των FDI, διότι η οικονομική 
βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες παρέμεινε στάσιμη κατά τη διάρκεια της περιόδου. Σε 
σχέση με το 1,1 τρις δολάρια IFFs το 2013, έλαβαν σε οικονομική βοήθεια οι εν λόγω χώρες 99,3 δις 
δολάρια. Για κάθε δολάριο για την ανάπτυξη που εισέρχονταν στον αναπτυσσόμενο κόσμο το 2013, 
πάνω από 10 δολάρια βγήκαν παράνομα. Αυτό ισχύει από το 2010, καταδεικνύοντας το γεγονός ότι 
οι παράνομες οικονομικές εκροές παραμένουν κεντρικής σημασίας για την εξίσωση της ανάπτυξης. 
Η περικοπή τους, εξαρτάται από την κινητοποίηση των κυβερνητικών αρχών και του κοινωνικού 
συνόλου (GFI, 2015, σελ.27). (http://www.gfintegrity.org/wp-content/ uploads/2015/12/ IFF-
Update_2015-Final.pdf Πρόσβαση: 10 Αυγ 2016)  
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και μέση ετήσια αύξηση 3,4%, η Υποσαχάρια Αφρική (8,6%) ή 6,1% του ΑΕΠ και 

μέση ετήσια αύξηση 3,0%, καθώς και η ΜΕΝΑ + AP (7,1%) ή 2,3% του ΑΕΠ και 

μέση ετήσια αύξηση 7,0%. Στη δεκαετία, η Κίνα προηγείται με 1,39 τρις συνολικά 

IFFs, με δεύτερη τη Ρωσία με περίπου 1,05 τρις και στη συνέχεια το Μεξικό, την 

Ινδία και τη Μαλαισία. 

Στη BS-10, το 60% περίπου των IFFs κατά τη κατά την διάρκεια της δεκαετίας, 

οφείλεται αποκλειστικά στη Ρωσία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ρυθμός των IFFs στην 

περιοχή ακολουθεί αυτόν της Ρωσίας, με χαρακτηριστικό το έτος 2012. Το 2003 τη 

μεγαλύτερη επίδοση και με διαφορά έχει η Ρωσία (46,0 δις), μετά η Τουρκία (9,6 δις) 

και στη συνέχεια η Ουκρανία (4,3), ενώ μικρότερη επίδοση παρουσιάζει η Αρμενία 

(0,4 δις). Μετά από μια δεκαετία, συνολικά πέντε χώρες εμφανίζουν αύξηση (Ρωσία, 

Τουρκία, Αζερμπαϊτζάν, Ουκρανία, Αρμενία), με πιο χαρακτηριστική αυτής του 

Αζερμπαϊτζάν (περίπου +1.400%).  

Το 2013 Η Ρωσία συνεχίζει να έχει τη μεγαλύτερη επίδοση σε IFFs (120,3 

δις), με δεύτερη την Τουρκία (26,4 δις) και τρίτο το Αζερμπαϊτζάν (14,7 δις), ενώ 

στην τελευταία θέση είναι η Μολδαβία (1,0 δις). Το ποσό σε IFFs της Ρωσίας είναι 

τεράστιο, σε σύγκριση όχι μόνο με της BS-10, αλλά και με το παγκόσμιο επίπεδο. 

Είναι συνεχώς στη 2η θέση πίσω από την Κίνα, εκτός από το 2007 και το 2011 που 

βρίσκεται στην 1η θέση.  

Παρουσιάζει συνεχή αύξηση μέχρι το 2011 και παρά την σημαντική μείωση 

που παρουσιάζει το 2012 (όπως και παγκοσμίως 171 ), το 2013 εμφανίζει 

στασιμότητα, γεγονός που πιθανώς καταδεικνύει ότι η μείωση ήταν περισσότερο 

αποτέλεσμα της μείωσης των εμπορικών συναλλαγών της, λόγω των κυρώσεων 

που της επιβλήθηκαν για την Κριμαία και συνέπεια από το τραπεζικό πρόβλημα της 

Κύπρου (round-tripping FDI) και όχι το αποτέλεσμα μιας εφαρμοζόμενης πολιτικής 

κατά των IFFs.  

                                            
171 Η σημαντική υποχώρηση του ρυθμού αύξησης των IFFs το 2012, προκλήθηκε κατά πάσα 

πιθανότητα από την επιβράδυνση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών. 
Επειδή η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης συνήθως συνοδεύεται από μείωση του όγκου των 
συναλλαγών, μειώθηκε και ο συνολικός όγκος των GER ως αποτέλεσμα των λιγότερων δυνατοτήτων 
για «misinvoicing trade». Επιπλέον, η επιβράδυνση στην οικονομική ανάπτυξη μειώνει και άλλες 
χρηματοοικονομικές ροές, όπως τη σύναψη νέων δανείων, τις FDI και τις εισροές κεφαλαίων 
χαρτοφυλακίου (portfolio capital). Το αποτέλεσμα είναι ότι πάντα υπάρχει ένα χαμηλότερος όγκος 
των μη καταγεγραμμένων ροών και σύμφωνα με τις προβλέψεις του IMF για τις αναπτυσσόμενες 
χώρες μετά το 2013, αναμένεται αύξηση (GFI, 2015, σελ.18). (http://www.gfintegrity.org/wp-content/ 
uploads/2015/12/ IFF-Update_2015-Final.pdf Πρόσβαση: 10 Αυγ 2016) 
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Στη δεκαετία 2004 με 2013, οι IFFs στη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 30% περίπου, 

ενώ το συνολικό ποσό που χάθηκε αγγίζει το 1,049 τρις δολάρια, με μέσο όρο 10 

δις περίπου ετησίως. Αυτό αντανακλά τη σοβαρότητα των αρνητικών επιπτώσεων 

στην οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας και την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την 

καταπολέμηση172 του φαινομένου, στο πλαίσιο της μάχης κατά της διαφθοράς. 

2. ΣΥΧΕΤΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ173 

2.1. Πληρωμές Δωροδοκίας Εξωτερικού και Διαφθορά Δημόσιου 

Τομέα174  

Από τη συσχέτιση του BPI2011 και του CPI2010 (Γράφημα 1), προκύπτει ότι 

υπάρχει ισχυρή συσχέτιση (Correlation coefficient: 0,85 P<0,001) στη σχέση μεταξύ 

καταπολέμησης της διαφθοράς από την κυβέρνηση στο εσωτερικό (δημόσιο τομέα) 

μιας χώρας και τις πληρωμές από δωροδοκία στο εξωτερικό από τις εταιρείες της 

ίδιας χώρας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Συσχέτιση BPI 2011 και CPI 2010 

                                            
172 Το «ξέπλυμα» του «μαύρου» ή παράνομου χρήματος με βάση το εμπόριο (Trade-based 

money laundering, TBML), βασίζεται στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας για την παράνομη ροή 
κεφαλαίων, τόσο για την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα (GFI, 2015, σελ.29). Η έκθεση της 
Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force, FATF) έχει καταλήξει 
από το 2012 στο συμπέρασμα, ότι «η ταχεία ανάπτυξη στην παγκόσμια οικονομία έχει κάνει το 
διεθνές εμπόριο ολοένα και πιο ελκυστική λεωφόρο, για τη μετακίνηση παράνομων κεφαλαίων μέσω 
των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, που συνδέονται με το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών»  
(FATF, 2012). (http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Trade_Based_ML_APGReport. 
pdf Πρόσβαση: 10 Αυγ 2016) 

173 Όλα τα δεδομένα περιλαμβάνονται σε αντίστοιχους πίνακες στο Παράρτημα «Β». 

174 Η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του BPI2011 και του CPI2010, αναφέρεται στην έκθεση Bribe 
Payers Index 2011 (BPI, 2011, σελ.8). (https://www.files. transparency.org/ content/download/98/ 
395/2011_ BPI_ EN.pdf Πρόσβαση: 9 Αυγ 2016)  
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2.2. Ακεραιότητα επιχειρήσεων και Πληρωμές Δωροδοκίας 

εξωτερικού175  

  

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2: Συσχέτιση BPI 2011 και Business Ethics WEF 2010 

Από τη συσχέτιση του BPI2011 και του πυλώνα Business Ethics WEF 2010 

(Γράφημα 2), προκύπτει ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση (Correlation coefficient: 0,76 

P<0,001), στη σχέση μεταξύ της ακεραιότητας των επιχειρήσεων μιας 

συγκεκριμένης χώρας και τις πληρωμές από δωροδοκία στο εξωτερικό, από τις 

εταιρείες της ίδιας χώρας. Οι εταιρείες από χώρες με ισχυρή εδραιωμένη αντίληψη 

επιχειρηματικής ακεραιότητας, θεωρείται ότι είναι λιγότερο πιθανό να εμπλακούν σε 

δωροδοκίες στο εξωτερικό. 

2.3. Διαφθορά Διακυβέρνησης και Οικονομική Απόδοση176 (Επίπεδο 

και Ανάπτυξη) 

Έτος 2015: Από τη συσχέτιση του CC2015 και του Πραγματικού κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης (Real GDP pc annual growth rate) το έτος 

2015 (Γράφημα 3), προκύπτει ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση (Correlation coefficient: 

0,767 P<0,01) στη σχέση μεταξύ της διαφθοράς διακυβέρνησης μιας συγκεκριμένης 

χώρας και στην ανάπτυξη της οικονομικής απόδοσης. Η μεταβολή στον CC μεταξύ 

των χωρών «επεξηγεί» σχεδόν 59% μεταβολή στο Real GDP pc annual growth rate. 

                                            
175 Η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του BPI2011 και του πυλώνα Business Ethics WEF 2010, 

αναφέρεται στην έκθεση Bribe Payers Index 2011 (BPI, 2011, σελ.10). (https://www.files. 
transparency.org/ content/download/98/ 395/2011_ BPI_ EN.pdf Πρόσβαση: 9 Αυγ 2016) 

176  Η συσχέτιση μεταξύ της Διαφθοράς Διακυβέρνησης (WGI, CC) και της Οικονομικής 
Απόδοσης (Επίπεδο, output level και Ανάπτυξη, output growth), αναφέρεται στην έκθεση Issues 
Paper On Corruption And Economic Growth, όπου με διαφορετικά δεδομένα καταλήγει ότι τα 
συμπεράσματα δεν δύναται να γενικευτούν, διότι τα αποτελέσματα της συσχέτισης εξαρτώνται από 
το επιλεγέν δείγμα χωρών (OECD/G20, 2013, σελ.9-15). (http://www.oecd.org/g20/topics/anti-
corruption/Issue-Paper-Corruption-and-Economic-Growth.pdf Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 
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Μία βελτίωση στον CC κατά μια τυπική απόκλιση (19,56%) συνδέεται με αύξηση 

3,13% στο Real GDP pc annual growth rate (σε σταθερές τιμές δολαρίου 2011). 

Από τον Πίνακα 1, παρατηρούμε ότι ενώ υπάρχει ισχυρή συσχέτιση (Correlation 

coefficient: 0,687) και στη σχέση μεταξύ του CC2015 και του ετήσιου ρυθμού 

ανάπτυξης του Πραγματικού ΑΕΠ (Real GDP annual growth rate) το έτος 2015, δεν 

υπάρχει συσχέτιση όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της διαφθοράς διακυβέρνησης και 

του επίπεδου οικονομικής απόδοσης (GDP pc και GDP pc PPP).  

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3: Συσχέτιση CC και Output Level-Output Growth (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Συσχέτιση CC και Output Level-Output Growth (2015)  
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Περίοδος 2000-2015: Από τη συσχέτιση του CC για την περίοδο 2000 με 

2015 και του Real GDP pc annual growth rate για την ίδια περίοδο (Πίνακας 2), 

προκύπτει ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση (Correlation coefficient: 0,565) στη 

σχέση μεταξύ της διαφθοράς διακυβέρνησης μιας συγκεκριμένης χώρας και τη 

μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη της οικονομικής απόδοσης, όπως και για το Real GDP 

annual growth rate αντίστοιχα (Correlation coefficient: 0,427).  

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Συσχέτιση CC και Output Level-Output Growth (2000-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

                      ΓΡΑΦΗΜΑ 4: Συσχέτιση CC και Output Level-Output Growth (2000-2015) 

Από τον Πίνακα 2 όμως, παρατηρούμε για την ίδια περίοδο, ότι στη σχέση 

(Γράφημα 4) μεταξύ της μεταβολής του CC και του κατά κεφαλήν εισοδήματος σε 

μονάδες ισοδύναμης αγοραστικής αξίας (GDP pc PPP), υπάρχει αρνητική 
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συσχέτιση (Correlation coefficient: -0,428), όσον αφορά τη σχέση μεταξύ 

μεσοπρόθεσμης μεταβολής της διαφθοράς διακυβέρνησης και του επίπεδου 

οικονομικής απόδοσης, όπως και για το μέσο όρο GDP pc αντίστοιχα (Correlation 

coefficient: -0,527). 

Παρά τη θετική συσχέτιση μεταξύ ποιότητας διακυβέρνησης και ανάπτυξης 

της οικονομικής απόδοσης (πχ. Γεωργία), παρατηρούμε την απουσία ή και την 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ καταπολέμησης της διαφθοράς και επιπέδου 

οικονομικής απόδοσης. Ενώ διαφαίνεται η σημαντική συσχέτιση στο ρυθμό 

ανάπτυξης του Πραγματικού ΑΕΠ και της καταπολέμησης της διαφθοράς, 

παρουσιάζεται διαφοροποίηση (discrepancy) στη σχέση της, με το επίπεδο και την 

ανάπτυξη του εισοδήματος.  

Εντούτοις, παρατηρείται ότι οι φτωχότερες χώρες όπως η Αρμενία, που 

συνήθως έχουν σημαντικά ποσοστά διαφθοράς, τείνουν να έχουν μεγαλύτερο 

ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης από πλουσιότερες χώρες. Αυτό οφείλεται  στο 

φαινόμενο της «σύγκλησης» (convergence hypothesis), επειδή οι περισσότερες 

χώρες της BS-10 είναι οικονομίες μετάβασης (transition economies) και έχουν 

αρχικά χαμηλότερα εισοδήματα και υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό βέβαια 

δεν καθιστά το συντελεστή παλινδρόμησης του δείκτη διαφθοράς στατιστικά 

σημαντικό με το επίπεδο εισοδήματος, όμως με διαφορετικό δείγμα χωρών, πιθανόν 

να έχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα (OECD/G20, 2013).  

Συνεπάγεται όμως τα ερωτήματα, αν η αιτιότητα μεταξύ διαφθοράς και του 

επιπέδου οικονομικής απόδοσης, απορρέει από το βαθμό της διαφθοράς ή υπάρχει 

αντιστροφή αιτιότητας και καθορίζεται από την οικονομική απόδοση (reverse 

causality177). 

 Η κατεύθυνση της αιτιότητας, στις οποίες βασίζεται η συσχέτιση μεταξύ του 

δείκτη διαφθοράς και του κατά κεφαλήν εισοδήματος (επίπεδο ή ανάπτυξη), μπορεί 

                                            
177 Οι θεσμοί υψηλής ποιότητας (και συνεπώς χαμηλή συχνότητα εμφάνισης της διαφθοράς) 

έχουν μεγάλο οικονομικό κόστος και μόνο οι πλούσιες χώρες μπορούν να την αποδεχτούν 
(Svensson, 2005). Αποδεικτικά στοιχεία εναντίον της αντίστροφης υπόθεσης αιτιότητας παρέχονται 
από τις ιστορικές εμπειρίες της Σιγκαπούρης και του Χονγκ Κονγκ της Κίνας. Ενώ εισήγαγαν με 
χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης (σε όρους GDP pc) αυστηρές πολιτικές καταπολέμησης της διαφθοράς 
(σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις της διακυβέρνησης του ευρύτερου δημόσιου τομέα), 
η επακόλουθη οικονομική ανάπτυξή τους ήταν αρκετά εντυπωσιακή. Σήμερα το δικό τους GDP pc 
υπερβαίνει αυτό του μέσου όρου του OECD, ενώ στις αρχές του 1950 τα επίπεδα εισοδήματος τους 
δεν ήταν και πολύ διαφορετικά από ότι ήταν σε πολλές αφρικανικές χώρες εκείνη την εποχή 
(OECD/G20, 2013, σελ.11). (http://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/Issue-Paper-Corruption 
-and-Economic-Growth.pdf Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 
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να ερμηνευθεί με διάφορους τρόπους, πχ. «virtuous circles» 178  σύμφωνα με 

(OECD/G20, 2013).  

Επιπρόσθετα, είναι αξιοσημείωτη η ταυτόχρονη αρνητική συσχέτιση (πχ. 

GDP pc PPP) στη σχέση μεταξύ μεσοπρόθεσμης μεταβολής της διαφθοράς 

διακυβέρνησης και του επίπεδου οικονομικής απόδοσης και η θετική συσχέτιση στη 

σχέση μεταξύ μεσοπρόθεσμης μεταβολής της διαφθοράς διακυβέρνησης και της 

ανάπτυξης οικονομικής απόδοσης (πχ. Αζερμπαϊτζάν, Ρωσία). Αυτό το αποτέλεσμα 

είναι ενδεικτικό και μπορεί να ερμηνευθεί κατά ένα τρόπο, με αυτό που έχει 

επισημανθεί σύμφωνα με (OECD/G20, 2013) ως «the Asian Paradox»179 (Ασιατικό 

Παράδοξο).  

Είναι χαρακτηριστικό για τη Ρωσία, ότι ενώ συνεχίζει να έχει από τα 

μεγαλύτερα ποσοστά διαφθοράς στην περιοχή, έχει παρουσιάσει υψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης και έχει το δεύτερο κατά κεφαλή εισόδημα στην περιοχή, μετά την 

Ελλάδα. Παρόλα αυτά η οικονομική ανάπτυξη και απόδοση της Ρωσίας, δεν συνάδει 

με τις τεράστιες δυνατότητες του μεγέθους της οικονομίας της. Εδώ όμως 

διαφαίνεται πιθανά, η καταλυτικά αρνητική συνεισφορά της διαφθοράς στην 

οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας και η πιθανή αναζήτηση της αιτιότητας μέσα στους 

μηχανισμούς ή διαύλους μετάδοσης, μέσω των οποίων η διαφθορά μπορεί να 

                                            
178  Σύμφωνα με (OECD/G20, 2013), αν και η πλειοψηφία των ειδικών υποστηρίζει ότι η 

αιτιότητα λειτουργεί κατά κύριο λόγο από τη διαφθορά προς τη μείωση της οικονομικής απόδοσης 
και ανάπτυξης, η εναλλακτική ερμηνεία πιθανά να περιέχει κάποια αλήθεια, καθώς οι υψηλής 
ποιότητας θεσμοί διακυβέρνησης που είναι απαραίτητοι για τη μείωση της διαφθοράς, απαιτούν 
επίπεδα ανθρώπινου κεφάλαιού, το οποίο οι οικονομίες χαμηλού εισοδήματος έχουν μεγάλη 
δυσκολία να αποκτήσουν αλλά και να διατηρήσουν (π.χ. ειδικευμένοι δικηγόροι και λογιστές). 
Ανεξάρτητα όμως από το επίπεδο ανάπτυξης μιας χώρας, πάντα θα υπάρχουν ευκαιρίες για τη 
βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης και τη μείωση της διαφθοράς. Αυτές οι βελτιώσεις με τη 
σειρά τους διευκολύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη, η οποία στη συνέχεια θα παρέχει τους 
απαραίτητους πόρους για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας διακυβέρνησης, δημιουργώντας 
έτσι έναν «ενάρετο κύκλο» (virtuous circle). Ένας ενάρετος κύκλος όμως, δεν εγγυάται δυνητικά το 
αναπόφευκτο, αντίθετα απαιτεί επίμονη πολιτική βούληση και επαγρύπνηση, συμπεριλαμβάνοντας 
και τα υψηλότερα κυβερνητικά επίπεδα, για προστασία από τον εφησυχασμό και τα κατεστημένα 
συμφέροντα (OECD/G20, 2013, σελ.11). (http://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/Issue-
Paper-Corruption-and-Economic-Growth.pdf Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 

179 Πολλές ασιατικές οικονομίες που έχουν πολύ υψηλά επίπεδα διαφθοράς (πχ. με βάση τους 
διεθνείς δείκτες αντίληψης), παρουσιάζουν μερικά από τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης του ΑΕΠ, 
με χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίοδο 1999-2001 (Rock & Bonnett, 2004). Διάφοροι αναλυτές 
έχουν προσπαθήσει να εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο όπως (Marazza, 2006; Rock & Bonnett, 2004; 
Ugur & Dasgupta, 2011). Οι επεξηγήσεις τους συνδυάζουν μια σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της διαφθοράς, που βασίζονται σε θεωρητικές ταξινομήσεις που αναπτύχθηκαν από προηγούμενους 
αναλυτές. Εντούτοις, οι περισσότερες από αυτές τις επεξηγήσεις προβλέπουν λόγους για τους 
οποίους, η διαφθορά σε αυτές τις χώρες είναι λιγότερο επιζήμια από ότι θα μπορούσε να είναι, αντί 
να επιχειρηματολογούν πειστικά ότι έχει θετική συμβολή στην αποδοτικότητα και την ανάπτυξη 
(OECD/G20, 2013, σελ.15). (http://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/Issue-Paper-Corruption 
-and-Economic-Growth.pdf Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 
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επηρεάσει 180  τις οικονομικές επιδόσεις 181 . Επομένως από τα ανωτέρω 

αποτελέσματα και σύμφωνα με (OECD/G20, 2013), η σχέση μεταξύ διαφθοράς και 

οικονομικής απόδοσης (επίπεδο και ανάπτυξη) δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως μια 

συγκεκριμένη αιτιώδη σχέση, δεδομένου ότι σε μια διμεταβλητή παλινδρόμηση της 

ανάπτυξης ή του επιπέδου οικονομικής απόδοσης με το δείκτη διαφθοράς, η 

συσχέτιση είναι πιθανό να αντανακλά την επίδραση της ποιότητας διακυβέρνησης 

του δημόσιου τομέα, όσον αφορά τη διαφθορά και την οικονομική απόδοση 

γενικότερα.  

2.4. Οικονομική Ελευθερία και Διαφθορά Δημόσιου Τομέα  

 Από τη συσχέτιση του CPI2015 και του IEF2015 (Γράφημα 5), προκύπτει ότι 

υπάρχει σημαντική συσχέτιση (Correlation coefficient: 0,659  P<0,05), στη σχέση 

μεταξύ της ελευθερίας της οικονομίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο 

δημόσιο τομέα. Όσο πιο διαφανής είναι ο δημόσιος τομέας, τόσο αυξάνει η 

ελευθερία της οικονομίας. 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5: Συσχέτιση CPI2015 και IEF2015 

                                            
180 Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλληλεπίδρασης και της πιθανής αναζήτησης της αιτιότητας 

μέσα στους μηχανισμούς ή τους διαύλους μετάδοσης, καθώς και στις κινητήριες δυνάμεις της 
οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί το σχήμα (CPI-GCB,GCI, IEF, EDB pillar interactions) στο 
(Παπαπανάγος, 2016b, σελ.148). (Διεθνή Οικονομικά, Σημειώσεις «UOM-ΑΔΙΣΠΟ SECTION: 3 
International benchmarking indicators -BS-BAL ECONOMIES 15-16 updated») 

181 Σύμφωνα με (OECD/G20, 2013), είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι κατά την περίοδο 
1927-1946 ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης στη ΕΣΣΔ ξεπέρασε των ΗΠΑ, αλλά το κοινωνικοοικονομικό 
καθεστώς που παρήγαγε αυτό το αποτέλεσμα δεν αποδείχτηκε ικανό για τη διατήρηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης στην μεταπολεμική περίοδο. Ομοίως, ο καπιταλισμός των διαπλεκόμενων συμφερόντων 
(crony capitalism) που χαρακτηρίζει σήμερα την ταχεία ανάπτυξη καθεστώτων σε πολλές οικονομίες 
της Ασίας, είχε επικρατήσει στην Κορέα και την Ταϊπέι της Κίνας, σε προγενέστερο στάδιο της 
ανάπτυξής τους. Καθώς αυτές οι χώρες όμως μετέβησαν στην ομάδα των χωρών υψηλότερου 
εισοδήματος, που χαρακτηρίζεται από πιο εξελιγμένη τεχνολογία και καινοτομία, η αξιολόγηση της 
αντιληπτής διαφθοράς σε αυτές βελτιώθηκε (OECD/G20, 2013, σελ.15). (http://www.oecd.org/g20 
/topics/anti-corruption/Issue-Paper-Corruption -and-Economic-Growth.pdf Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 
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2.5. Φορολογικός Συντελεστής και Διαφθορά Δημόσιου Τομέα 

 Από τη συσχέτιση του CPI2015 και του Φορολογικού Συντελεστή (Tariff 

Rate ,%) στο (Γράφημα 6), προκύπτει ότι υπάρχει σημαντική αρνητική συσχέτιση 

(Correlation coefficient: -0,674  P<0,05), στη σχέση μεταξύ του Φορολογικού 

Συντελεστή και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Όσο πιο 

διαφανής είναι ο δημόσιος τομέας, τόσο μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής και 

αυξάνει η ελευθερία της οικονομίας και η επιχειρηματικότητα (επενδύσεις). 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6: Συσχέτιση CPI2015 και Tariff Rate (%) 

 

2.6. Πληθωρισμός και Διαφθορά Δημόσιου Τομέα 

 Από τη συσχέτιση του CPI2015 και του Πληθωρισμού (Inflation,%) στο 

(Γράφημα 7), προκύπτει ότι υπάρχει σημαντική αρνητική συσχέτιση (Correlation 

coefficient: -0,514  P<0,05), στη σχέση μεταξύ του Πληθωρισμού και την 

καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Όσο πιο διαφανής είναι ο 

δημόσιος τομέας, τόσο μειώνεται ο πληθωρισμός και αυξάνει η ελευθερία της 

οικονομίας, με θετικές συνέπειες για την οικονομική ανάπτυξη. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 7: Συσχέτιση CPI2015 και Inflation (%) 

2.7. Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ και Οικονομική Ελευθερία από Διαφθορά  

Από τη συσχέτιση του ρυθμού Ανάπτυξης του ΑΕΠ (GDP Growth Rate, %)  

και της Οικονομικής Ελευθερίας από τη Διαφθορά (Freedom from corruption 2016) 

στο (Γράφημα 8), προκύπτει ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση (Correlation 

coefficient: 0,563 P<0,05), στη σχέση μεταξύ του ρυθμού Ανάπτυξης του ΑΕΠ και 

την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ελευθερία της οικονομίας. Μεγαλύτερη 

οικονομική ελευθερία από τη διαφθορά, συνεπάγεται πιο υγιές επιχειρηματικό 

περιβάλλον, περισσότερες επενδύσεις και αύξηση στο ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ 

της χώρας.  

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 8: Συσχέτιση GDP Growth Rate (%) και Freedom from corruption 2016 
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2.8. Κατά κεφαλήν Εισόδημα και Διαφθορά Δημόσιου Τομέα 

 Από τη συσχέτιση του CPI2015 και του κατά κεφαλήν Εισοδήματος (GDP 

pc) στο (Γράφημα 9), προκύπτει ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση (Correlation 

coefficient: 0,832 P<0,001), στη σχέση μεταξύ του κατά κεφαλήν Εισοδήματος και 

την καταπολέμηση της Διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Μεγαλύτερη διαφάνεια στο 

δημόσιο τομέα, συνεπάγεται μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα για τους κατοίκους 

της χώρας.  

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 9: Συσχέτιση CPI2015 και GDP pc 

  

2.9. Κατά κεφαλήν Εισόδημα και Ανταγωνιστικότητα Οικονομίας 

 Από τη συσχέτιση του του GCI2016 και του κατά κεφαλήν Εισοδήματος 

(GDP pc) στο (Γράφημα 10), προκύπτει ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση (Correlation 

coefficient: 0,732 P<0,01), στη σχέση μεταξύ του κατά κεφαλήν Εισοδήματος και 

την Ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Όσο περισσότερο ανταγωνιστική είναι η 

οικονομία μιας χώρας, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το κατά κεφαλήν εισόδημα για 

τους κατοίκους της. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 10: Συσχέτιση GCI2016 και GDP pc 

2.10. Ετήσια Ανάπτυξη Πραγματικού ΑΕΠ και Επίπεδο Καινοτομίας 

 Από τη συσχέτιση του GΙI2016 και της ετήσιας ανάπτυξης του Πραγματικού 

ΑΕΠ (Real GDP growth, annual %) στο (Γράφημα 11), προκύπτει ότι υπάρχει 

σημαντική συσχέτιση (Correlation coefficient: 0,431  P<0,01), στη σχέση μεταξύ της 

ετήσιας ανάπτυξης του Πραγματικού ΑΕΠ και το Επίπεδο καινοτομίας μιας χώρας. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα της καινοτομίας από 

μια χώρα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ανάπτυξη της οικονομίας της, ιδιαίτερα 

την επαύριον της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 11: Συσχέτιση GII2016 και Real GDP growth (annual %) 
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2.11. Ανταγωνιστικότητα Οικονομίας και Επίπεδο Καινοτομίας 

 Από τη συσχέτιση του GCI2016 και του GΙI2016 στο (Γράφημα 12), 

προκύπτει ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση (Correlation coefficient: 0,755  

P<0,001), στη σχέση μεταξύ της Ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και του 

Επίπεδου καινοτομίας μιας χώρας. Όσο μεγαλύτερη είναι η εφαρμογή και η 

αποτελεσματικότητα της καινοτομίας από μια χώρα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η 

ανταγωνιστικότητα, αλλά και η ανάπτυξη της οικονομίας της (καθοριστικός 

παράγοντας στην έλευση της νέας εποχής, της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης). 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 12: Συσχέτιση GCI2016 και του GΙI2016 

 

2.12. Ανταγωνιστικότητα Οικονομίας και Διαφθορά Δημόσιου Τομέα 

 Από τη συσχέτιση του GCI2016 και του CPI2015 στο (Γράφημα 13), 

προκύπτει ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση (Correlation coefficient: 0,653  P<0,05), 

στη σχέση μεταξύ της Ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και την καταπολέμηση 

της Διαφθοράς στο δημόσιο τομέα μιας χώρας. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφάνεια 

στο δημόσιο τομέα μιας χώρας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ανταγωνιστικότητα και 

συνεπώς η ανάπτυξη της οικονομίας της. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 13: Συσχέτιση GCI2016 και του GΙI2016 

 

2.13. Οικονομικό Ρίσκο και Ανταγωνιστικότητα Οικονομίας  

 Από τη συσχέτιση του (ICRG) Economic Risk Rating και του GCI2016 στο 

(Γράφημα 14), προκύπτει ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση (Correlation coefficient: 

0,629 P<0,01), στη σχέση μεταξύ του Οικονομικού ρίσκου και στην 

Ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μιας χώρας. Όσο μικρότερη είναι η εκτίμηση για 

την επικινδυνότητα της οικονομίας μιας χώρας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η 

ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη της οικονομίας της. 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 14: Συσχέτιση ICRG2015 και του GΙI2016 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Δ» 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

«It may be better to prioritize close a smaller gap on a reform that has 

a higher growth payoff, than a larger gap that has a smaller payoff182»                                  

                                                                     (IMF, 2016b) 

Η πρόοδος στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς, είναι ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση της εισοδηματικής σύγκλισης 

στη Ρωσία. Οι μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητο να στοχεύουν στην αύξηση της 

παραγωγικότητας και της ανάπτυξης, μέσω της αύξησης των επενδύσεων, των 

κινήτρων εργασίας και τη διευκόλυνση των παραγόντων ανακατανομής από μη 

εμπορεύσιμους, σε εμπορεύσιμους τομείς. Οι ρωσικές αρχές αναγνωρίζουν ότι θα 

απαιτηθεί, η ενίσχυση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και του επιχειρηματικού 

κλίματος, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, 

η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς, η ενίσχυση του επιχειρηματικού 

κλίματος και η εφαρμογή πολιτικών για τη διαφοροποίηση (diversification) της 

οικονομίας από το πετρέλαιο (IMF, 2016b). 

Πέρα από την άμεση αναζήτηση της αιτιότητας μεταξύ της διαφθοράς και της 

οικονομικής ανάπτυξης ή την έμμεση στους μηχανισμούς ή στα κανάλια μετάδοσης 

και στους κρίσιμους παράγοντες, μέσω των οποίων η διαφθορά μπορεί να 

επηρεάσει τις οικονομικές επιδόσεις, οι αποτελεσματικές πολιτικές κατά της 

διαφθοράς πρέπει να επικεντρώνονται κυρίως στην εξασφάλιση διαφανών και 

αξιόπιστων δημόσιων θεσμών, παρά να δίνουν έμφαση στην έκταση της 

κυβερνητικής εμπλοκής (OECD/G20, 2013). 

Όλες οι προσπάθειες για να μειωθεί το μέγεθος της διαφθοράς, πρέπει να 

υλοποιηθούν βήμα προς βήμα (Gilinskiy, 2004). Μια πιο ολιστική «comprehensive» 

ανάλυση των χωρών, από τις εμπειρίες και τους διαύλους μετάδοσης (συντελεστές) 

                                            
182 «Μπορεί να είναι καλύτερο να δοθεί προτεραιότητα στην κάλυψη ενός μικρότερου κενού με 

μια μεταρρύθμιση που έχει υψηλότερη ανταμοιβή ανάπτυξης, από ένα μεγαλύτερο κενό που έχει 
μικρότερη ανταμοιβή». Οι μεταρρυθμίσεις με τη μεγαλύτερη ανταμοιβή για τη Ρωσία περιλαμβάνουν 
πτυχές του κανονιστικού πλαισίου, δηλαδή την προστασία δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και τη διαφθορά 
(π.χ. εκτέλεση συμβάσεων, παράτυπες πληρωμές και δωροδοκίες, διανομή των δημοσίων πόρων 
και αξιοπιστία των αστυνομίας), πολιτικές για τη μείωση ρύθμισης της αγοράς προϊόντων, τη 
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και επενδύσεις σε υποδομές, κυρίως οδικό δίκτυο και 
παροχή ηλεκτρικού (IMF: Country Report No. 16/230;Selected Issues  Russian Federation, July 
2016, σελ. 31). (https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16230.pdf Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 
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της διαφθοράς στην οικονομική ανάπτυξη, θα λειτουργήσει επικουρικά στο να 

καθοριστούν συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, που θα αποσκοπούν στην 

αντιμετώπιση των κινδύνων για τη διαφθορά που επηρεάζει τις οικονομικές 

επιδόσεις (OECD/G20, 2013). Είναι μια μακρά και σκληρή διαδικασία που 

περιλαμβάνει όχι μόνο τη νομική αλλά και την κοινωνική, πολιτική και οικονομική 

συμμετοχή, καθώς και υποστήριξη183. 

Η διαφάνεια και οι ισχυρές διατάξεις καταπολέμησης της διαφθοράς κατά τις 

«mega-regional» εμπορικές συμφωνίες, είναι το κλειδί για τη διασφάλιση στις 

ανησυχίες των πολιτών και στους κινδύνους που απορρέουν από αυτή τη νέα γενιά 

των προσπαθειών ελευθερίας του εμπορίου (ΤΙ, 2016c). Τα ακόλουθα σημεία είναι 

μερικά πιθανά πεδία δράσης, για να εξασφαλιστεί ότι η διαφάνεια και η στάση κατά 

της διαφθοράς, αποτελούν σε κάθε βήμα της διαδικασίας δομικά στοιχεία κάθε 

συμφωνίας εμπορικής συναλλαγής:  

α. Θέσπιση σαφή κατευθυντήριων γραμμών για τη διαφάνεια και τις 

πολιτικές για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. 

β. Καθορισμός ξεκάθαρων και διαφανών διαύλων λογοδοσίας, για όλους 

τους εμπλεκόμενους στην εφαρμογή της συμφωνίας. 

γ. Θέσπιση ισχυρών μέτρων κατά της διαφθοράς, που πληρούν τα διεθνή 

πρότυπα.  

Τα περισσότερα θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή στη Ρωσία και να 

ισχύουν στη συνέχεια για μελλοντικές διαπραγματεύσεις, καθώς και αναδρομικά για 

τις προηγούμενες συμφωνίες. 

Η ρωσική κυβέρνηση απαιτείται και πρέπει να αναλάβει πιο αποτελεσματική 

δράση, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και μέσω διεθνών οργανισμών (πχ. G20, UN, 

OECD, κλπ.) για την καταπολέμηση της δωροδοκίας, κυρίως στο εσωτερικό της 

                                            
183 Τα κύρια μέσα κατά (Gilinskiy, 2004) είναι τα εξής: 1) Δραστική μείωση των αρμοδιοτήτων 

της ολομέλειας της γραφειοκρατίας. 2) Δραστική μείωση του δικαιώματος των γραφειοκρατών να 
«ρυθμίζουν» την οικονομία, την εκπαίδευση, την επιστήμη, την ιατρική και ούτω καθεξής. 3) Μείωση 
του αριθμού του δημόσιου τομέα (στη δεκαετία του 1990, υπήρχαν 15 εκατομμύρια γραφειοκράτες 
στη Ρωσία, το 1991 απασχολούνται 715.900 υπάλληλοι και το 1993 926.600, ενώ το 1996 το 
προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών (MVD) αποτελούνταν από 1,5 εκατομμύρια ανθρώπους, ή 
1.200 ανά 100.000 πληθυσμού, το οποίο είναι περισσότερο από ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα 
(Newman, 1999, σελ.124). 4) Αύξηση της ανεξαρτησίας των επιχειρήσεων και των πολιτών. 5) 
Αύξηση στην ανεξαρτησία και το κύρος των δικαστηρίων (δικαστές). 6) Ανάπτυξη της κοινωνίας των 
πολιτών. 7) Αύξηση του μισθού των υπαλλήλων. 8) Δημιουργία αντίστοιχης κοινωνικής συνείδησης 
(από τα ΜΜΕ, κλπ.) και 9) Εκδήλωση πραγματικής πολιτικής βούλησης για μείωση της διαφθοράς 
(Gilinskiy, 2004, σελ.69). (http://deviantology.spb.ru/etc/publications/Gilinsky-The_Contemporary 
_Russian_Corruption.pdf  Πρόσβαση: 5 Σεπ 2016) 
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χώρας αλλά και εκτός συνόρων της, στο εξωτερικό. Σε κυβερνητικό επίπεδο 

απαιτείται η ενίσχυση της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά της δωροδοκίας και η 

εντατικοποίηση της επιβολής των υφιστάμενων νόμων (BPI, 2011). Η εθνική 

νομοθεσία στο σύνολό της, θα πρέπει να προβλέπει την πλήρη απαγόρευση της 

διευκόλυνσης δωροδοκίας και να θέτει εκτός νόμου τη δωροδοκία μεταξύ των 

επιχειρήσεων, όχι μόνο του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Η συνεργασία 

με τις διεθνείς ρυθμιστικές αρχές και η ενίσχυση των υπηρεσιών επιβολής του 

νόμου, θα λειτουργήσουν επικουρικά184 για την καταπολέμηση του προβλήματος. 

Δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη το γεγονός, ότι έχουν γραφτεί τόσα πολλά 

για τη σχεδίαση και την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής185 για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς (IMF, 2016b). Οι νέοι κανόνες για τις παρασκηνιακές 

δραστηριότητες, η προστασία των πληροφοριοδοτών και οι δράσεις με επίκεντρο186 

το δημόσιο τομέα είναι εξαιρετικά σημαντικές, εντούτοις η πραγματική αλλαγή δεν 

θα συμβεί μέχρι να υπάρξει σαφής δέσμευση από όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, 

του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, να εργαστούν από κοινού για 

την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Είναι προφανές, ότι μια από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις για κάθε κυβέρνηση στην προσπάθεια μείωσης της διαφθοράς, είναι να 

αναλάβει αποτελεσματικά μέτρα πολιτικής κινήτρων, προσανατολισμένα στην 

                                            
184 Από το 2009, Ρώσοι αξιωματούχοι συνεργάζονται με την ομάδα εργασίας του OECD κατά 

της δωροδοκίας, με σκοπό να ενισχύσουν το νομικό πλαίσιο της Ρωσίας κατά της δωροδοκίας 
αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών, σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές. Η νομοθεσία που 
ψηφίστηκε στη Ρωσία το Μάιο του 2011, ποινικοποιεί τη δωροδοκία στο εξωτερικό με χρηματικές 
κυρώσεις τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τα άτομα που δωροδοκούν ξένους δημόσιους 
υπαλλήλους. Η Ρωσία, αν και είχε προσκληθεί επισήμως να προσχωρήσει στη σύμβαση κατά την 
50η επέτειο του OECD τον Μάιο του 2011, λόγω του ζητήματος με την Ουκρανία, το θέμα είναι σε 
στασιμότητα (BPI, 2011, σελ.13). (https://www.files. transparency.org/ content/download/98/395/ 
2011_ BPI_ EN.pdf Πρόσβαση: 9 Αυγ 2016) 

185 Ενώ υπάρχει μια διάσταση απόψεων σε μια σειρά από τομείς, φαίνεται να υπάρχει μια γενική 
συναίνεση σε τέσσερα κύρια σημεία: H αποτελεσματική στρατηγική απαιτεί μια ολιστική και 
πολύπλευρη προσέγγιση, οι προσδοκίες πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με ορίζοντα την 
υλοποίηση πολλών μεταρρυθμίσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, οι μεταρρυθμίσεις 
προληπτικού χαρακτήρα μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικές και υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες για τη μέτρηση της διαφθοράς, αλλά και την επιτυχία της προόδου των στρατηγικών 
καταπολέμησης της διαφθοράς (IMF, 2016a, σελ.15). (https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn 
/2016/sdn1605.pdf Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 

186 Ένα σημαντικό πρώτο βήμα στον αγώνα κατά των πληρωμών δωροδοκίας στο εξωτερικό 
από τη ρωσική κυβέρνηση, είναι να εγκαθιδρύσει ένα αποτελεσματικό σύστημα καταπολέμησης της 
διαφθοράς στο εσωτερικό της χώρας. Η κυβερνητική πολιτική είναι που πρέπει να δώσει το 
παράδειγμα στις επιχειρήσεις, με την απαγόρευση της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα και τη 
διατήρηση υψηλών πρότυπων ακεραιότητας, αποφεύγοντας την ατιμωρησία. Επιπρόσθετα, η 
αύξηση στην κουλτούρα της επιχειρηματικής ακεραιότητας, προϋποθέτει την υποστήριξη από 
κυβερνητικές πολιτικές και διαδικασίες κατά της διαφθοράς, που θα υλοποιούνται αποτελεσματικά 
και θα κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερομένους (BPI, 2011, σελ.8-10). (https://www.files. 
transparency.org/ content/download/98/395/2011_ BPI_ EN.pdf Πρόσβαση: 9 Αυγ 2016) 
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αγορά εργασίας, ώστε να καταστεί η εργασία στην παραοικονομία λιγότερο 

ελκυστική, από ότι είναι στην επίσημη οικονομία. Η επιτυχής εφαρμογή αυτών των 

πολιτικών, θα μπορούσε να οδηγήσει στη σταθεροποίηση ή ακόμη και στη μείωση 

του μεγέθους της παραοικονομίας, αλλά σίγουρα στην αύξηση της οικονομικής 

ελευθερίας και ανάπτυξης (Schneider, 2016). 

Επιπρόσθετα η πρόσφατη υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι 

μια ευκαιρία για τη Ρωσία να αυξήσει και να διαφοροποιήσει τις εξαγωγές της. Η 

μείωση των δομικών περιορισμών, θα επισπεύσει την ανακατανομή των 

παραγωγικών συντελεστών προς τον τομέα των εμπορεύσιμων αγαθών. Το 

πλεόνασμα από εισοδήματα που υπάρχει στη Ρωσία για επενδύσεις, είναι 

αποτέλεσμα του θετικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Το κεφαλαιακό 

απόθεμα, μια πιο αποτελεσματική κατανομή του εργατικού δυναμικού και η αύξηση 

της παραγωγικότητας (κατά τομέα και με αναδιάρθρωση), είναι απαραίτητα για μια 

πιο ευέλικτη οικονομία, ώστε να δύναται να ανταποκριθεί σε μια νέα χαμηλότερη 

συναλλαγματική ισοτιμία, αλλά και να συνεχίσει τη σύγκλιση εισοδήματος. 

Επειδή «μπορεί να είναι καλύτερο να δοθεί προτεραιότητα στην κάλυψη ενός 

μικρότερου κενού με μια μεταρρύθμιση που έχει υψηλότερη ανταμοιβή ανάπτυξης, 

από ένα μεγαλύτερο κενό που έχει μικρότερη ανταμοιβή» (IMF, 2016b), οι 

μεταρρυθμίσεις στη Ρωσία θα πρέπει να στοχεύουν στους πιο κρίσιμους τομείς για 

τη μακροπρόθεσμη και με συγκεκριμένες προτεραιότητες ανάπτυξη, που 

απορρέουν από τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεικτών συγκριτικής 

αξιολόγησης. Με βάση τα αποτελέσματα της συγκριτικής ανάλυσης, ο τομέας που 

χρήζει βελτίωσης με άμεση προτεραιότητα στη Ρωσία, είναι οι θεσμοί και 

συγκεκριμένα η προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, αλλά ιδιαίτερα η πάταξη 

της διαφθοράς (παράτυπες πληρωμές και δωροδοκίες, χειραγώγηση διανομής των 

δημοσίων πόρων και αξιοπιστία των αστυνομικών). Απαραίτητη θα είναι και η 

βελτίωση των υποδομών, ειδικά η ποιότητα του οδικού δικτύου και η παροχή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Επικουρικά στις πτυχές της αγοράς (ανταγωνιστικότητα και 

αποτελεσματικότητα), θα λειτουργούσε η βελτίωση στους κανόνες για τις FDI, η 

επικράτηση των ιδιωτικοποιήσεων και η μείωση των εμπορικών φραγμών (IMF, 

2016b). 

Η συνεργασία με διεθνείς φορείς και οργανώσεις, καθώς και με γειτονικές 

χώρες ή εμπορικούς εταίρους θα συνέβαλε αποφασιστικά στην καταπολέμηση της 

διαφθοράς, καθόσον είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις όπου η διαφθορά αφορά 
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τις διακρατικές δραστηριότητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία 

της Ρωσίας με την World Bank, στο θέμα των τελωνειακών υπηρεσιών187.  Οι 

μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί (United Nations, OECD, World Bank, IMF, FATF) για 

την καταπολέμηση της διαφθοράς, συνδράμουν τις χώρες αξιολογώντας την 

πρόοδό τους, ώστε να διαπιστώνουν τις επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών 

καταπολέμησης της διαφθοράς αλλά και πώς να υποστηρίξουν θετικά τις 

μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς. Σημαντικές διεθνείς συμβάσεις αποτελούν  η 

«Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς» (UNCAC), που εγκρίθηκε 

από τη Γενική Συνέλευση το 2003 και η «Σύμβαση για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας αλλοδαπών υπαλλήλων» του OECD.  

Σύμφωνα με (IMF, 2016a) τέσσερις στρατηγικές μπορούν να εφαρμοστούν 

για την καταπολέμηση της διαφθοράς με σκοπό τη μείωση του οικονομικού και 

κοινωνικού κόστους και αφορούν τη διαφάνεια, την ενίσχυση του κράτους δικαίου, 

την οικονομική μεταρρύθμιση και αναδιάρθρωση, καθώς και την οικοδόμηση των 

θεσμών. Σημαντικά θα συνέβαλλε, η δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου για 

την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

(Anti-Money-Laundering, AML), σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα για τα ελάχιστα 

επίπεδα διαφάνειας, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την Ειδική Ομάδα 

Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).  

Από τα συμπεράσματα, που περιέχονται στην έκθεση «Τρίτος Κύκλος 

Συμμόρφωσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας» (Third Round Compliance Report on 

the Russian Federation) κατά την αξιολόγηση από την GRECO (Group of States 

against corruption) και αφορά είκοσι ένα συστάσεις για τις αξιόποινες πράξεις και τη 

διαφάνεια της χρηματοδότησης των κομμάτων, παρατηρείται ότι η Ρωσία έχει 

υλοποιήσει ικανοποιητικά ή αντιμετωπίζονται με ικανοποιητικό τρόπο, μόνο έντεκα 

από τις είκοσι ένα συστάσεις που περιέχονται στην τρίτη έκθεση. Η ρωσική 

                                            
187  Η ρωσική Ομοσπονδιακή Τελωνειακή υπηρεσία είναι ένας από τους μεγαλύτερους 

οργανισμούς της ρωσικής κυβέρνησης, με πάνω από 60.000 υπαλλήλους, σε 11 ζώνες ώρας. Η 
επιχειρηματική κοινότητα θεωρεί τη ρωσική υπηρεσία τελωνείων, ως ένα από τα σημαντικότερα 
εμπόδια για τη διευκόλυνση του εμπορίου. Σε μια προσπάθεια ενσωμάτωσης με την παγκόσμια 
οικονομία και αύξησης των προοπτικών της οικονομικής ανάπτυξης, το 2000 η ρωσική κυβέρνηση 
ξεκίνησε το Ομοσπονδιακό Στοχοθετημένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Τελωνειακής Υπηρεσίας για 
την περίοδο 2001-2003. Το πρόγραμμα αυτό αποτέλεσε τη βάση, για την στρατηγική της World Bank 
στον εκσυγχρονισμό της ρωσικής υπηρεσίας, η οποία εγκρίθηκε το 2003 (Russian Federation 
Customs Development Project: Measurable Progress). Εντούτοις, παρά τη σημαντική πρόοδο σε 
κρίσιμους τομείς, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση της 
τελωνειακής διοίκησης (OECD/G20, 2013, σελ.17). (http://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/ 
corruption/Issue-Paper-Corruption -and-Economic-Growth.pdf Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 



                                                    113 

 

κυβέρνηση απαιτείται να δώσει τη δέουσα προτεραιότητα για την πλήρη εφαρμογή 

και των υπόλοιπων δέκα συστάσεων188. Εξίσου σημαντικό είναι και το αποτέλεσμα 

της Αξιολόγησης Δημοσιονομικής Διαφάνειας (Fiscal Transparency Evaluation, 

FTE), με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε δώδεκα τομείς 

πολιτικής, σύμφωνα με τις αρχές του κώδικα «Code of Good Practices on 

Transparency in Monetary and Financial Policies». Η πιλοτική έκθεση «Αξιολόγησης 

Δημοσιονομικής Διαφάνειας» (Fiscal Transparency Evaluation, FTE) στη Ρωσία 

από το IMF (15 έως 30 Οκτώβριου 2013), αναφέρει ότι οι μεταρρυθμίσεις σε εννέα 

σημαντικούς τομείς, θα ενισχύσουν σημαντικά την καταπολέμηση της διαφθοράς 

και θα συντελέσουν, ώστε οι πρακτικές δημοσιονομικής διαφάνειας στη Ρωσία, να 

είναι σε συμφωνία με τα εξελισσόμενα διεθνή πρότυπα189. Επίσης η υιοθέτηση και 

η εφαρμογή  των εκάστοτε προτάσεων της (ΤΙ, 2016), θα μπορούσε να έχει 

σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση του φαινομένου της διαφθοράς190.  

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση έχει οριστεί να επιφέρει μια συστημική αλλαγή 

μέσω της αναδυόμενης τεχνολογίας, που θα επηρεάσει σημαντικά τις επιχειρήσεις, 

την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική και θα απαιτήσει νέες μορφές 

διακυβέρνησης και επιχειρηματικής οργάνωσης. Η Ρωσία έχει ήδη αρχίσει να θέτει 

σε εφαρμογή τις αλλαγές, που απαιτούνται για να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα 

πραγματικότητα με ένα σχέδιο, την Εθνική Πρωτοβουλία για την Τεχνολογία 

(National Technology Initiative), ώστε να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για 

την τεχνολογική πρωτοπορία μέχρι το 2035. Σύμφωνα με το WEF191, για τη Ρωσία 

και ιδιαίτερα για την κυβέρνηση, πρέπει δοθεί έμφαση στα ακόλουθα τέσσερα 

σημεία: οι ηγέτες της Ρωσίας να προσανατολιστούν προς την ψηφιακή οικονομία, 

                                            
188 Περισσότερες πληροφορίες για τις συστάσεις και τα συμπεράσματα από την GRECO, στην 

έκθεση «Third  Round  Compliance  Report  on  the Russian  Federation». (http://www.coe.int/t/dghl/ 
monitoring/greco/evaluations/round3/2nd%20RC3/GrecoRC3(2016)9_Russian%20Federation_2nd
RC_EN.pdf Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 

189  Η αξιολόγηση έγινε με βάση την έκδοση του κώδικα που κυκλοφόρησε για δημόσια 
διαβούλευση την 1η Ιουλίου του 2013, αντίγραφο της οποίας υπάρχει στο (www.imf.org/external/np 
/exr/consult/2013/fisctransp/index.htm). Περισσότερες πληροφορίες για τις εννέα προτάσεις (IMF, 
2014, σελ.67). (https://www.imf.org/ external/pubs /ft/scr/2014/cr14134.pdf Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 

190 Μερικές από τις πολλές κατά καιρούς προτάσεις της ΤΙ, είναι : Exporting Corruption, Russia 
Recommendations Online (http://www.transparency.org/exporting_corruption/Russia Πρόσβαση: 20 
Δεκ 2016) και στην έκθεση (GCB_ECA, 2016, σελ.8). (https://files.transparency.org/content/ 2039/ 
13168/file/2016_GCB_ECA_EN.pdf Πρόσβαση: 20 Νοε 2016)  

191 Περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο του World Economic Forum: «Are Russia’s leaders 
ready for the Fourth Industrial Revolution?». (http://weforum.org/agenda/2016/12/are-russia-s-
leaders-ready-for-the-fourth-industrial-revolution/ Πρόσβαση: 20 Δεκ 2016) 
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να καινοτομήσουν, να εξασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση στις αγορές εργασίας και 

η κυβέρνηση με τις ρυθμιστικές αρχές να συνεργαστεί με τις επιχειρήσεις και την 

κοινωνία, με σκοπό την αύξηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας. 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, στην υλοποίηση του ανακοινωθέντος 

προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων από κυβερνητικής πλευράς στη Ρωσία, καθόσον 

η μετάβαση από μια μονοπωλιακή σε μια ελεύθερη αγορά παρουσιάζει ιδιαίτερες 

προκλήσεις και μπορεί να επιφέρει σημαντικούς κινδύνους για την ανάπτυξη της 

οικονομίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς, όταν το θεσμικό πλαίσιο 

υπολείπεται ή παραμένει μη εφαρμόσιμο στην πράξη . Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η ταχεία μετάβαση των οικονομιών της Ανατολικής Ευρώπης κατά την 

δεκαετία του 1990, καθώς παρατηρήθηκε μαζικό ξεπούλημα των κρατικών 

περιουσιακών στοιχείων, μέσα σε ένα κενό μηχανισμών θεσμικής εποπτείας (IMF, 

2016a). Ενώ ο στόχος για τη Ρωσία (όπως και για άλλες χώρες της πρώην ΕΣΣΔ) 

ήταν μια αποτελεσματική ισορροπία μεταξύ ταχείας ιδιωτικοποίησης και διασποράς 

της ιδιοκτησίας, τελικά αυτή η προσέγγιση απέτυχε, με αρνητικές συνέπειες για την 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καταδεικνύοντας ταυτόχρονα τον καταλυτικό ρόλο 

της διαφάνειας των κρατικών θεσμών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Ε» 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την ανάλυση των δεδομένων στη BS-10 και τη Ρωσία, παρά τη θετική 

συσχέτιση μεταξύ καταπολέμησης της διαφθοράς και της ανάπτυξης της 

οικονομικής απόδοσης, η απουσία και η εμφάνιση αρνητικής συσχέτισης μεταξύ 

καταπολέμησης της διαφθοράς και επιπέδου οικονομικής απόδοσης, καταδεικνύει 

τη δυσκολία στον προσδιορισμό της επίδρασης της διαφθοράς στην οικονομική 

ανάπτυξη, καθώς και την πιθανότητα αντιστροφής της αιτιότητας μεταξύ διαφθοράς 

και του επιπέδου οικονομικής απόδοσης (reverse causality).  

Επίσης διαφαίνονται κάποιοι πιθανοί θεωρητικοί, αλλά και πρακτικοί λόγοι 

(«convergence hypothesis», «the Asian Paradox», «virtuous circles»). Η σχέση 

μεταξύ διαφθοράς και οικονομικής απόδοσης (επίπεδο και ανάπτυξη) δεν πρέπει 

να ερμηνεύεται ως μια συγκεκριμένη αιτιώδη σχέση 192 . Οι μεταβλητές που 

εμπλέκονται με την επίδραση της διαφθοράς στην οικονομική ανάπτυξη, 

προσδιορίζονται ως βασικές κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης 

(OECD/G20, 2013) και αφορούν το επίπεδο ανταγωνιστικότητας και ελευθερίας της 

οικονομίας, την πιστοληπτική ικανότητα και το επίπεδο οικονομικής επικινδυνότητας, 

το επίπεδο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (πχ. περιβάλλον, φορολογικός 

συντελεστής, επίπεδο πληθωρισμού) κάθε χώρας.  

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης διαφαίνεται, ότι πέρα από την ποιότητα 

διακυβέρνησης (δημόσιος τομέας, κρατικοί θεσμοί), η διαφθορά επηρεάζει πολλές 

από τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης (ή τους καθοριστικούς 

παράγοντες) αρνητικά και συνεπώς μπορεί να συναχθεί ότι η τελική επίδραση στην 

ανάπτυξη είναι επίσης αρνητική, παρά την απουσία μιας σημαντικής και άμεσα 

                                            
192 Η σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών δεν είναι άμεση, αλλά κυρίως έμμεση και υλοποιείται 

μέσω ενός αριθμού διαφορετικών μηχανισμών ή διαύλων μετάδοσης, οι οποίοι είναι πιθανόν να 
χαρακτηρίζονται από υστέρηση με την χρονική πάροδο. Η σημαντικότητα των διαφόρων 
μηχανισμών μετάδοσης επηρεάζεται από διάφορες πτυχές της διακυβέρνησης του δημόσιου τομέα 
και τους θεσμούς. Αυτές οι σχέσεις συχνά συνεπάγονται επιπτώσεις ανατροφοδότησης, καθώς οι 
μεταβλητές που εμπλέκονται είναι αλληλένδετες και καθορίζονται από κοινού. Το πολύπλοκο δίκτυο 
των αμοιβαία εξαρτημένων μεταβλητών είναι δύσκολο να αναλυθεί με συμβατικές μεθόδους της 
εμπειρικής έρευνας, καθώς ρέπει σε μη γραμμικότητες και πολλαπλές ισορροπίες. Παρά την πρόοδο 
στις έρευνες και τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής, υπάρχει μεγάλη απόσταση για την αναγνώριση με 
ακρίβεια του συμπλέγματος (nexus) διαφθοράς και οικονομικής ανάπτυξης  (OECD/G20, 2013, 
σελ.35-36). (http://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/Issue-Paper-Corruption -and-Economic-
Growth.pdf Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 
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ισχυρής συνολικής συσχέτισης μεταξύ διαφθοράς και οικονομικής απόδοσης 

(επίπεδο και ανάπτυξη) 193. 

Η αυξημένη πολυπλοκότητα της σημερινής οικονομίας στο πλαίσιο της 4ης 

Βιομηχανικής Επανάστασης, αντανακλά την αναγκαιότητα αναθεώρησης της 

επικρατούσας αντίληψης για την επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα, την οικονομική 

ανάπτυξη και την ευημερία των χωρών, καθιστώντας αναμφισβήτητα τα σημερινά 

στατιστικά εργαλεία ξεπερασμένα, τόσο εννοιολογικά όσο και μεθοδολογικά194. 

Αν και έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια από την παγκόσμια οικονομική 

κρίση, η παγκόσμια οικονομία δεν έχει ακόμη ανακάμψει πλήρως, από τη μεγάλη 

ύφεση που ακολούθησε (GCI, 2016). Η παραγωγικότητα πέφτει ή είναι στάσιμη, η 

απασχόληση είναι σε επίπεδα χαμηλότερα από πριν την κρίση, ενώ και η ανάπτυξη 

παραμένει υποτονική. Η βραδύτερη ανάπτυξη μεγεθύνει τις εντάσεις στο εσωτερικό 

των χωρών υψηλού εισοδήματος, καθώς μεγάλα τμήματα της παραδοσιακά 

υψηλής-μεσαίας τάξης βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται. Μια αυξανόμενη 

μεσαία τάξη, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες χώρες, που απαιτεί καλύτερες κυβερνήσεις 

και δημόσια αγαθά. Σε πολλές χώρες όμως οι κυβερνήσεις τους, έχουν να 

                                            
193 Από τη συσχέτιση των αποτελεσμάτων: το επίπεδο ανταγωνιστικότητας και ελευθερίας της 

οικονομίας, την πιστοληπτική ικανότητα και το επίπεδο οικονομικής επικινδυνότητας, το επίπεδο 
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στις χώρες του δείγματος, (Κεφάλαιο «Γ» παρούσας μελέτης). 

194 Παρόλο που γενικά παραμένουν αξιόπιστα, μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία του κάθε 
τομέα (πχ της ανάπτυξης) με διαφορετικό τρόπο από ότι πριν από μια δεκαετία. Το World Economic 
Forum (WEF) έχει εντοπίσει πέντε σαφείς κατευθύνσεις για τη μέτρηση της ανταγωνιστικότητας 
(προς χρήση GCI) κατά την άνοδο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης: 1) H παραγωγικότητα 
παραμένει η βασική κινητήρια δύναμη της ευημερίας. Παρά το γεγονός ότι η μέτρηση της 
παραγωγικότητας έχει γίνει πιο σύνθετη, οι οικονομολόγοι έχουν ελάχιστη αμφιβολία για τον κεντρικό 
της ρόλο στην οικονομική πρόοδο. Η ευημερία μπορεί να αυξηθεί, μόνο αν οι εισροές της παραγωγής 
χρησιμοποιούνται με πιο έξυπνους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την εκπλήρωση των 
συνεχώς εξελισσόμενων ανθρώπινων αναγκών. Συνεπώς ορίζεται ως ανταγωνιστικότητα το σύνολο 
των πολιτικών, των θεσμών και των παραγόντων που καθορίζουν το επίπεδο της παραγωγικότητας 
μιας οικονομίας, η οποία με τη σειρά της καθορίζει το επίπεδο της ευημερίας που μπορεί να επιτύχει 
μια χώρα. 2) Ο μελλοντικός προσανατολισμός είναι κεντρικός. Επειδή η τεχνολογία διαταράσσει το 
επιχειρηματικό τοπίο με απροσδόκητους τρόπους και γρήγορα, το πρωτογενές χαρακτηριστικό των 
επιτυχημένων οικονομιών θα είναι η ικανότητά τους να είναι ευέλικτες, να προσαρμόζονται στις 
αλλαγές και να ανταποκρίνονται στις κρίσεις σχετικά ομαλά και γρήγορα. 3) Η έννοια της καινοτομίας 
αναθεωρείται. Η ικανότητα μιας χώρας να είναι καινοτόμος, πρέπει να θεωρηθεί ως ένα οικοσύστημα 
που παράγει όχι μόνο επιστημονική γνώση, αλλά και καθιστά όλες τις βιομηχανίες (και τον τομέα 
των υπηρεσιών) και γενικότερα την κοινωνία, να είναι πιο ευέλικτη, διασυνδεδεμένες και ανοιχτές σε 
νέες ιδέες και επιχειρηματικά μοντέλα. 4) Οι υποδομές Επικοινωνιών Πληροφορικής Τεχνολογίας 
(ICT) αποτελούν επιτακτική ανάγκη. Τα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στις ICT γίνονται όλο 
και πιο διαδεδομένα, με συνέπεια οι χώρες που αδυνατούν να μεταβούν σε μια ψηφιακή οικονομία, 
θα έχουν σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα, όχι μόνο εμπορικά αλλά και όσον αφορά την 
καινοτομία. 5) Ο κόσμος κατηγοριοποιείται περισσότερο από ότι στο παρελθόν. Όλοι οι παράγοντες 
ανταγωνιστικότητας έχουν σημασία για όλες τις χώρες και για όλα τα επίπεδα εισοδήματος, καθώς 
η άσκηση των πολιτικών προτεραιοτήτων είναι πιο περίπλοκη από ότι θεωρούταν μέχρι τώρα (GCI, 
2016, σελ. 51-56). (http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompe 
titivenessReport2016-2017_FINAL.pdf Πρόσβαση: 2 Οκτ 2016) 
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αντιμετωπίσουν μεγαλύτερα εμπόδια, λόγω της μείωσης των εσόδων από τα 

εξαγωγικά προϊόντα τους (πχ. πετρέλαιο), αλλά και της συνεχιζόμενης προσπάθειας 

ενάντια στη διαφθορά και την αναποτελεσματικότητα στα βασικά μεγέθη της 

ανταγωνιστικότητας, όπως είναι η ανάπτυξη των θεσμών και των υποδομών.  

Παρά τις διεθνείς προσπάθειες για αύξηση παγκοσμίως της 

παραγωγικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της οικονομικής ελευθερίας195, 

εμφανίζονται συνεχώς εμπόδια που προκύπτουν από νέες εκφάνσεις του 

φαινομένου της διαφθοράς, που βρίσκει συνεχώς πρόσφορο έδαφος αλλά και 

αναπτύσσει την παραοικονομία196. Η επίδραση της διαφθοράς στην οικονομική 

ανάπτυξη, αποτελεί ένα σύνθετο και πολύπλοκο ζήτημα (IEF, 2016). Οι οικονομίες 

και οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αρχίζουν να αισθάνονται τις πρώτες επιπτώσεις 

από την έλευση της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, μιας σύγκλισης τεχνολογιών 

με ασαφή γραμμές μεταξύ φυσικού, ψηφιακού και βιολογικού επιπέδου, η οποία 

δύναται να επηρεάσει σημαντικά σχεδόν κάθε βιομηχανία, οποιασδήποτε χώρας 

του κόσμου (GCI, 2016).  

Η επισκόπηση των συνεχώς αυξανόμενων περιστατικών διαφθοράς, η 

ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και τα αποτελέσματα της παρούσας 

μελέτης καταδεικνύουν ότι οι αρμόδιοι φορείς στη Ρωσία, αλλά και των χωρών της 

BS-10, πρέπει να προσανατολιστούν και να επικεντρωθούν στην καταπολέμηση της 

διαφθοράς, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Ο αντίκτυπός τους στην 

                                            
195 Οι οικονομίες που βαθμολογήθηκαν στην έκθεσης IEF 2016 ως «ελεύθερες» ή «ως επί το 

πλείστον ελεύθερες» απολαμβάνουν εισοδήματα, που είναι πάνω από το διπλάσιο του μέσου όρου 
του επίπεδου σε όλες τις άλλες χώρες και περισσότερο από τέσσερις φορές υψηλότερα από τα 
εισοδήματα των «καταπιεσμένων» οικονομιών. Τα έθνη με υψηλότερο βαθμό οικονομικής 
ελευθερίας ευημερούν, επειδή επωφελούνται περισσότερο από την ικανότητα του συστήματος της 
ελεύθερης αγοράς να δημιουργεί και να ενισχύει τη δυναμική ανάπτυξη, μέσω της αποτελεσματικής 
κατανομής των πόρων, της αξίας, της δημιουργίας και της καινοτομίας (IEF: Executive Highlights,  
2016, σελ.1). (http://www.heritage.org/ index/pdf/2016/book/ index2016.pdf Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 

196 Παρά τη διεθνή προσπάθεια χάραξης πολιτικής για τη βελτίωση της οικονομικής ελευθερίας, 
ένας συγκλονιστικά μεγάλος αριθμός ανθρώπων δραστηριοποιούνται στην παραοικονομία, χωρίς 
κανονισμούς και φόρους ή τα οφέλη του κράτους δικαίου (διαφθορά). Υπολογισμοί της άτυπης 
οικονομικής δραστηριότητας σε 162 χώρες (1999 έως το 2006-2007) της έκθεσης IEF 2016, 
αποκαλύπτουν μια σκιώδης οικονομία (shadow economy), που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στο ένα 
τρίτο του μεγέθους της επίσημης οικονομίας αυτών των χωρών. Σύμφωνα με αυτούς τους 
υπολογισμούς  (Schneider et al, 2010), το εκτιμώμενο μέσο μέγεθος της παραοικονομίας ως 
ποσοστό του «επίσημου» Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) είναι 37,6% στην Υποσαχάρια 
Αφρική, στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία (κυρίως στις χώρες μετάβασης) 36,4% και στις χώρες 
υψηλού εισοδήματος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ή ΟΟΣΑ 
(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) είναι 13,4%. Η φορολογική 
επιβάρυνση, σε συνδυασμό με τη διαφθορά, το κανονιστικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας, την 
ποσότητα και την ποιότητα των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, αποτελούν την κινητήρια δύναμη 
της παραοικονομίας (IEF,  2016, σελ. 35). (http://www.heritage.org/ index/pdf/2016/book/index2016. 
pdf Πρόσβαση: 9 Νοε 2016) 
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οικονομική ανάπτυξη και γενικότερα στην ευημερία κάθε χώρας, όχι μόνο αποτελεί 

πραγματικότητα, αλλά είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα «issue» που δεν έχουν τα 

περιθώρια να αγνοήσουν, εφόσον δυνητικά μπορεί φέρει την κάθε χώρα προ 

τετελεσμένων γεγονότων (ιδιαίτερα γεωπολιτικών) και να επιφέρει μη αναστρέψιμες 

και καταστροφικές επιπτώσεις. 

Μια κύρια έκφανση της διαφθοράς είναι και οι δωροδοκίες από τις 

επιχειρήσεις197 κατά τις συνδιαλλαγές τους στο εξωτερικό, με αρνητικές επιπτώσεις 

για την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία κάθε χώρας σε όλο τον κόσμο (BPI, 

2011). Άλλη σημαντική πτυχή της διαφθοράς με σημαντικές επιπτώσεις στην 

οικονομική ανάπτυξη, αποτελούν οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές (Illicit 

Financial Flows, IIF), ιδιαίτερα από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Το 2013 χάθηκαν 

1,1 τρις δολάρια από αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες μέσω IFFs198, 

λόγω κυρίως διαφθοράς και φοροδιαφυγής, που είναι περισσότερα από το σύνολο 

που θα λάβουν οι ίδιες χώρες από FDI και ξένη βοήθεια. Συνεπώς είναι αναγκαίο 

να εξετάζεται ο ρόλος των παράνομων εκροών, σε κάθε ζήτημα που σχετίζεται με 

την εξίσωση της ανάπτυξης. 

Οι χώρες της BS-10 (Αρμενία, Λιθουανία, Μολδαβία, Ουκρανία) όπως και η 

Ρωσία παρουσίασαν από τις χειρότερες επιδόσεις για τη διαφθορά στην Ευρώπη 

και την Κεντρική Ασία (GCB_ECA, 2016), ενώ χαρακτηρίζονται για την υψηλή 

διαφθορά μεταξύ των μελών του κοινοβουλίου, το μεγάλο ποσοστό δωροδοκίας και 

το αρνητικό κοινωνικό περιβάλλον για την ανάληψη δράσεων κατά της διαφθοράς, 

                                            
197 Στρεβλώνουν τη δίκαιη απονομή των συμβάσεων, μειώνουν την ποιότητα των βασικών 

δημοσίων υπηρεσιών, περιορίζουν τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού ιδιωτικού 
τομέα και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στους δημόσιους θεσμούς. Η συμμετοχή σε δωροδοκία 
δημιουργεί αστάθεια και για τις ίδιες τις εταιρείες, εφόσον εγκυμονεί συνεχώς την πιθανότητα 
μακροπρόθεσμης δυσφήμισης αλλά και χρηματοοικονομικούς κινδύνους (BPI, 2001, σελ.2). 
(https://www.files.transparency.org/content/download/98/395/2011_ BPI_ EN.pdf Πρόσβαση: 9 Αυγ 
2016) 

198  Για χρόνια οι έρευνες για την έλλειψη οικονομικής ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες 
οικονομίες ήταν επικεντρωμένες στις εισροές οικονομικής βοήθειας από τις ανεπτυγμένες χώρες και 
όχι στις IFFs από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Την περίοδο 2003-2012, οι αναπτυσσόμενες χώρες 
έχασαν 6,6 τρις US$ από IFFs. Οι εκροές κατά την δεκαετία αυξήθηκαν με μέσο ρυθμό πληθωρισμού 
προσαρμοσμένο κατά 9,4% ετησίως, ξεπερνώντας σημαντικά την αύξηση του ΑΕΠ. Κάθε δολάριο 
που χάνεται από μία χώρα, πρέπει να καταλήγει σε μια άλλη. Αυτό σημαίνει ότι IFFs από τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, πολύ συχνά καταλήγουν τελικά σε τράπεζες στις ανεπτυγμένες χώρες 
όπως οι ΗΠΑ και το ΗΒ, καθώς και σε φορολογικούς παραδείσους όπως η Ελβετία, οι Βρετανικές 
Παρθένες Νήσοι ή τη Σιγκαπούρη. Σύμφωνα με (GFI, 2016) περίπου το 45% των IFFs, καταλήγει σε 
υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα και το 55% σε ανεπτυγμένες χώρες. Αυτό δεν συμβαίνει τυχαία, 
καθώς πολλές χώρες όπως και οι θεσμοί αυτών, τους διευκολύνουν ενεργά για να αποκομίσουν 
υψηλά κέρδη από τα τεράστια και χαμένα χρηματικά ποσά από τις αναπτυσσόμενες χώρες. 
(http://www.gfintegrity. org/issue/illicit-financial-flows/ Πρόσβαση: 10 Αυγ 2016) 
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γεγονός που υποδηλώνει τις πραγματικές και σοβαρές προκλήσεις της διαφθοράς, 

που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Στη Ρωσία όπως και στις χώρες CIS της BS-

10, αν και έχουν από τα υψηλότερα ποσοστά δωροδοκίας (GCB_ECA, 2016), 

υπάρχει σημαντική έλλειψη κοινωνικής αποδοχής199 για αυτούς που αναφέρουν 

κάποιο συμβάν διαφθοράς, καθώς πολλοί πολίτες φοβούνται ότι ως 

πληροφοριοδότες, θα υποστούν σημαντικά αρνητικές συνέπειες.  

Η διαφθορά στη Ρωσία είναι διάχυτη. Μικρές ελίτ ελέγχουν το μεγαλύτερο 

μέρος των περιουσιακών στοιχείων του έθνους και οι κρατικοί θεσμοί έχουν 

διαβρωθεί. Ο κύριος σκοπός των συχνών εκστρατειών κατά της διαφθοράς, είναι να 

εξασφαλιστεί η νομιμότητα των ελίτ και να παρεμποδιστούν οι πολιτικοί αντίπαλοι. 

Το κράτος δικαίου δεν εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλη την χώρα και η δικαστική 

εξουσία είναι ευάλωτη σε πολιτικές πιέσεις και ασυνεπής στην εφαρμογή του νόμου, 

ενώ και η προστασία της ιδιωτικής ιδιοκτησίας παρουσιάζει αρκετές αδυναμίες (IEF, 

2016).  

Η διαφθορά στο πλαίσιο του πολιτικού200 συστήματος της Ρωσίας, αποτελεί 

σοβαρή απειλή για τις FDI, καθώς στρεβλώνει το οικονομικό και χρηματοπιστωτικό 

περιβάλλον, μειώνει την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων, 

επιτρέποντας σε άτομα να αποκτούν ισχύ μέσω πατρωνίας και όχι βάσει ικανοτήτων, 

ενώ εισάγει και μια εγγενή αστάθεια201 στην πολιτική διαδικασία. Παρά τα μέτρα 

καταστολής, η διαφθορά αυξάνει ανησυχητικά τη δυναμική της μέσω της 

υπερβολικής πατρωνίας, του νεποτισμού, της πρόσβασης σε θέσεις εργασίας, της 

                                            
199 Μια σειρά από εμπόδια, όπως τα υψηλά ποσοστά δωροδοκίας, η έλλειψη κοινωνικής 

αποδοχής για την υποβολή καταγγελιών και η απουσία των πολιτικών και ατομικών δικαιωμάτων, 
συμβάλλουν στην έλλειψη προθυμίας για τη συμμετοχή περισσότερων πολιτών στην καταπολέμηση 
της διαφθοράς (GCB_ECA, 2016, σελ.6). (https://files.transparency.org/content/ 2039/13168/file/ 
2016_GCB_ECA_EN.pdf Πρόσβαση: 20 Νοε 2016) 

200 Η πιο κοινή μορφή πολιτικής διαφθοράς, εδράζεται άμεσα με την επιχειρηματικότητα και είναι 
με τη μορφή της χρηματοοικονομικής διαφθοράς, όπως αιτήματα για ειδικές πληρωμές και 
δωροδοκίες που συνδέονται με άδειες εισαγωγών και εξαγωγών, οικονομικούς και φορολογικούς 
ελέγχους, αστυνομική προστασία ή δάνεια. Έτσι όμως επηρεάζεται η επιχειρηματική συμπεριφορά 
αρνητικά και σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί στην απόσυρση ή στην παρακράτηση των 
επενδύσεων (ICRG, 2016, σελ.4). (https://www.prsgroup.com/wp-content/uploads/2012/11/icrg 
methodology.pdf Πρόσβαση: 9 Αυγ 2016) 

201 Το ρίσκο για τις ξένες επιχειρήσεις είναι δυνητικά μεγαλύτερο, καθόσον η διαφθορά μπορεί 
να οδηγήσει σε λαϊκή δυσαρέσκεια, σε πλασματικούς και αναποτελεσματικούς ελέγχους σχετικά με 
την κατάσταση της οικονομίας και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της μαύρης αγοράς. Ο μεγαλύτερος 
κίνδυνος όμως είναι ότι κάποια στιγμή, η διαφθορά θα γίνει τόσο υπέρμετρη ή ξαφνικά κάποιο μεγάλο 
σκάνδαλο θα αποκαλυφθεί, προκαλώντας τη λαϊκή αντίδραση, με πιθανή συνέπεια την πτώση ή την 
ανατροπή της κυβέρνησης, μια σημαντική αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση των πολιτικών 
θεσμών της χώρας ή στη χειρότερη περίπτωση την κατάρρευση του νόμου και της τάξης, 
καθιστώντας τη χώρα ακυβέρνητη (ICRG, 2016, σελ.4). (https://www.prsgroup.com/wp-content/ 
uploads/2012/11/icrg methodology.pdf Πρόσβαση: 9 Αυγ 2016) 
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κρυφής χρηματοδότησης πολιτικών κόμματων και της δημιουργίας ύποπτων 

στενών δεσμών ανάμεσα στην πολιτική και την επιχειρηματικότητα. Τα 

αποτελέσματα από τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της πολιτικής διαφθοράς 

σε όλο τον κόσμο είναι ανάμικτα202, τόσο λόγω των διαφορών στις προσπάθειες 

που καταβάλλονται για τη μείωση της διαφθοράς, όσο και στις διαφορές στην 

αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος. H πολιτική κατάσταση στη Ρωσία 

αναμένεται να παραμείνει σταθερή, όπως και οι εγγενείς αδυναμίες που 

χαρακτηρίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς, 

παρά την ισχνή πρόοδο το 2015203. Θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός, ότι η 

Ρωσία είναι μια από τι έντεκα χώρες, που το IMF έχει δημοσιεύσει το αποτέλεσμα 

της Αξιολόγησης Δημοσιονομικής Διαφάνειας (Fiscal Transparency Evaluation, 

FTE), με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε δώδεκα τομείς 

πολιτικής, σύμφωνα με τις αρχές του κώδικα «Code of Good Practices on 

Transparency in Monetary and Financial Policies» (IMF, 2016a). 

Η ρωσική κυβερνητική πολιτική δράση για την οικονομία την περιόδο 2000 

με 2015, λαμβάνοντας υπόψη τις εσωτερικές και τις εξωτερικές εξελίξεις, 

επηρεάστηκε από εξωτερικούς παράγοντες που περιλαμβάνουν τη διακύμανση της 

τιμής του πετρελαίου, την παγκόσμια οικονομική κρίση και τις εξωτερικές κυρώσεις, 

                                            
202 Σε αντίθεση με το μεγάλο όγκο των μελετών, που αναλύουν τους μηχανισμών μεταφοράς 

και τον συνολικό αντίκτυπο της διαφθοράς στις οικονομικές επιδόσεις, υπάρχουν λίγες μελέτες που 
προσπαθούν να μετρήσουν τις επιπτώσεις των διάφορων κυβερνητικών πολιτικών κατά της 
διαφθοράς στα οικονομικά αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται σε έναν αριθμό δυσκολιών, όπως ο 
καθορισμός μιας πολιτικής καταπολέμησης της διαφθοράς. Αυτή δεν μπορεί να σχετίζεται μόνο με 
την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των κυρώσεων για τις 
δραστηριότητες διαφθοράς, αφήνοντας όμως το υφιστάμενο θεσμικό περιβάλλον αμετάβλητο ή να 
αναφέρεται αποκλειστικά σε αλλαγές στις συνθήκες που οδηγούν στη διαφθορά (πχ. κανονιστικές 
μεταρρυθμίσεις) και που συχνά έχουν εφαρμοστεί για διαφορετικούς λόγους εκτός της 
καταπολέμησης για τη διαφθορά, αλλά που ωστόσο μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις και για 
τη μείωσή της. (OECD, 2013, σελ.29-30). (http://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/Issue-
Paper-Corruption-and-Economic-Growth.pdf Πρόσβαση: 5 Σεπ 2016) 

203 Η δημοτικότητα του Βλαντιμίρ Πούτιν σε εθνικό επίπεδο αυξήθηκε με τη ρωσική επέμβαση 
στην Κριμαία, το Μάρτιο του 2014. Υπάρχει ωστόσο η δυσαρέσκεια του πληθυσμού και οι εντάσεις, 
που μπορεί να αυξηθούν περαιτέρω στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης. Η ολοένα και πιο σκληρή 
κυβερνητική στάση, αντικατοπτρίζεται κυρίως στην αύξηση του ελέγχου των μέσων ενημέρωσης και 
του διαδικτύου, γεγονός που περιορίζει σημαντικά την ικανότητα για την αντιπολίτευση να οργανωθεί 
και να εκφραστεί. Στις κοινοβουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν το Σεπτέμβριο 2016 
επιβεβαιώθηκε η κυριαρχία του προεδρικού κόμματος, «Ενωμένη Ρωσία» (54% των ψήφων), αλλά 
με ένα αδύναμο ποσοστό συμμετοχής (48% κάτω από 60% το 2011). Οι εγγενείς  αδυναμίες 
σχετίζονται κυρίως με την προστασία δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας, την αδύναμη διακυβέρνηση και 
την έλλειψη εταιρικής διαφάνειας, που αποδυναμώνει σημαντικά το επιχειρηματικό περιβάλλον. Η 
Ρωσία κατατάσσεται στην 168η θέση (από 215) στην αντίληψη διαφθοράς για τη διακυβέρνηση της 
World Bank, που αποτελεί μείζον αδυναμία (Coface, 2016, σελ.16). (www.coface.com/content/ 
download/142343/2226473/file/A-Panorama%20Barometre%20RP-GB-WEB.PDF Πρόσβαση: 30 
Οκτ 2016) 
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ενώ οι εσωτερικοί παράγοντες περιλαμβάνονται κυρίως στον κύκλο της οικονομίας 

της (IMF, 2016b) 204. 

Οι ρωσικές αρχές έχουν γενικά προσδιορίσει τα κύρια ζητήματα (main issues), 

σχετικά με τις «απαιτούμενες» διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις: 

α. Σημαντικά διοικητικά εμπόδια και προβλήματα διακυβέρνησης. 

β. Αρνητικές δημογραφικές τάσεις και καθυστέρηση στη πρόοδο των 

υποδομών. 

γ. Ανεπαρκής ανταγωνισμός στην αγορά, κυρίως λόγω της μεγάλης 

παρέμβασης του κράτους στην οικονομία. 

                                            
204Σύμφωνα με (IMF, 2016b) η χρήση αυτών των παραγόντων ως κριτήρια οδηγεί σε 5 

υποπεριόδους:  2000-03: Η περίοδος χαρακτηρίζεται από τις προσπάθειες οικοδόμησης κράτους, 
τα σχετικά υψηλά επίπεδα φτώχειας και τις επιπτώσεις από την αστάθεια του 1990. Η οικονομία 
ανακτά από την κρίση του 1998, μέσα σε χαμηλές αλλά αυξανόμενες τιμές πετρελαίου. Τα έσοδα 
από τη σταθεροποίηση και τα θετικά αποτελέσματα, συνδέονται με καλύτερους όρους του εμπορίου. 
Το ΑΕΠ ανακτά περίπου το 40% που χάθηκε το 1990, τα ποσοστά ανεργίας μειώνονται και η 
κοινωνική κατάσταση σταθεροποιείται. Η Ρωσία καλείται στους G-8 και αρχίζει η διαδικασία 
προσχώρησης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (World Trade Organization, WTO). Από 
θεσμική άποψη, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από τις προσπάθειες οικοδόμησης κράτους μετά 
την αστάθεια της δεκαετίας του 1990, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός συνεκτικού 
πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ των ομοσπονδιακών και περιφερειακών κυβερνήσεων. Το 
πρόγραμμα του IMF λήγει.  2004-07: Η συνολική ζήτηση αυξάνεται σε διψήφια ποσοστά. Η 
σημαντική αύξηση των τιμών του πετρελαίου πολλαπλασιάσει τα κοινωνικά προγράμματα, μερικά 
από τα οποία αυξάνονται με διψήφια ποσοστά σε πραγματικούς όρους. Αύξηση στο κατά κεφαλήν 
εισόδημα και μείωση 50% του ποσοστού φτώχειας. Μέχρι το 2007, η Ρωσία είναι μεταξύ των δέκα 
μεγαλύτερων οικονομιών. Η υψηλή τιμή του πετρελαίου αλλάζει τις λειτουργίες του Αποθεματικού 
Ταμείου και έχουμε τη δημιουργία του Εθνικού Ταμείου Ευημερίας. Η κυβερνητική πολιτική έχει 
στόχο την ανάπτυξη του κράτους, τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης και του επιχειρηματικού 
κλίματος, αλλά και τη μεταρρύθμιση του πολιτικού και δικαστικού συστήματος. Υπάρχει μια έντονη 
τάση αύξησης του πληθυσμού λόγω της στήριξης της οικογένειας.  2008-10: Η παγκόσμια οικονομική 
κρίση έχει ως αποτέλεσμα τη ξαφνική στάση των εξωτερικών χρηματοδοτικών ροών και την πτώση 
των τιμών του πετρελαίου. Οι αρχές επικεντρώνουν εκ νέου τις προτεραιότητές τους για τη 
διαφοροποίηση της οικονομίας. Η κυβερνητική πολιτική αποσκοπεί στη δημιουργία περιοχών για τον 
εκσυγχρονισμό και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της 
ενέργειας, των μεταφορών, της πυρηνικής τεχνολογίας, της πληροφορικής, του διαστήματος και των 
τηλεπικοινωνιών, του ιατρικού εξοπλισμού, των φαρμακευτικών προϊόντων, της γεωργίας και τον 
εκσυγχρονισμό του στρατού. Συνεχίζεται με προσοχή η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, η 
μείωση των διοικητικών εμποδίων και εξαγγέλλεται ένα πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Τα 
κυβερνητικά προγράμματα διατηρούνται και αυξάνουν τα επίπεδα δαπανών, παρά την πτώση των 
τιμών πετρελαίου.  2011-13: Οι τιμές του πετρελαίου επανέρχονται στα προ της κρίσης επίπεδα. 
Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, στην ανάγκη για μείωση των διοικητικών εμποδίων για τις ιδιωτικές 
επενδύσεις και στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι αρχές έχουν στόχο να αυξήσουν τη μεσαία 
τάξη κατά 25% και την ανάπτυξη επαγγελματικών κοινοτήτων γιατρών, καθηγητών, επιστημόνων και 
εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα. Η Ρωσία προσχωρεί στον WTO.  2014-15: Νέα πτώση στις 
τιμές πετρελαίου και συγκρούσεις στην Ανατολική Ουκρανία. Οι αρχές ανανεώνουν τις προσπάθειές 
τους στην οικονομική διαφοροποίηση, καθώς οι χαμηλές τιμές πετρελαίου και οι εξωτερικές κυρώσεις 
θεωρούνται μακροπρόθεσμες. Οι κρατικές δαπάνες μειώνονται για πρώτη φορά στον νέο αιώνα. Η 
νομισματική πολιτική αλλάζει την ισοτιμία με τον πληθωρισμό. Η πραγματική συναλλαγματική 
ισοτιμία (RER) υποτιμάται σημαντικά, για πρώτη φορά μετά την κρίση του 1998 (IMF: Country Report 
No. 16/230;Selected Issues Russian Federation, July 2016, σελ.5-6). (https://www.imf.org/external/ 
pubs/ft/scr/2016/cr16230.pdf Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 
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δ. Η έλλειψη οικονομικής διαφοροποίησης αποφέρει διακυμάνσεις στην 

την οικονομία (trade swings). 

Για να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα205, οι αρχές αναφέρθηκαν συνεχώς 

στην αναγκαιότητα ενίσχυσης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, την αντιμετώπιση της 

διαφθοράς, τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, την αύξηση του 

ανταγωνισμού της αγοράς, την ενίσχυση του επιχειρηματικού κλίματος και την 

εφαρμογή πολιτικών διαφοροποίησης της οικονομίας από το πετρέλαιο. Η πορεία 

της οικονομίας της Ρωσίας όμως, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις τιμές του 

πετρελαίου, επηρεάζοντας καθοριστικά και την κυβερνητική πολιτική.  

Αν και η ανάγκη διαφοροποίησης της οικονομίας ήταν πολύ συχνή στις 

κυβερνητικές δηλώσεις, προτεραιότητα206 δόθηκε μόνο σε περιόδους αρνητικής 

παραγωγής και μείωσης των τιμών του πετρελαίου. Οι προσπάθειες στους θεσμούς 

επικεντρώθηκαν 207  κυρίως στη βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων 

ιδιοκτησίας, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην ενδυνάμωση της δημόσιας 

διοίκησης, στην απλοποίηση των διαδικασιών επίλυσης διαφορών μεταξύ κράτους 

και ιδιωτικού τομέα, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του κράτους και στην 

καταπολέμηση της διαφθοράς. Τελικά όμως η ρωσική κυβερνητική πολιτική δράση, 

                                            
205 Ο προσδιορισμός τους από το (IMF, 2016b) έγινε με βάση την εξέταση των επίσημων 

δηλώσεων, ιδίως τις ετήσιες Προεδρικές Κατευθύνσεις τα τελευταία 16 χρόνια (GoR, 2000-15). Το 
ρωσικό Σύνταγμα (άρθρο 84) αναθέτει στον Πρόεδρο, να ενημερώνει ετησίως το Κοινοβούλιο 
σχετικά με την κατάσταση της χώρας και τις κατευθυντήριες γραμμές της εσωτερικής και εξωτερικής 
πολιτικής του κράτους. Επιπλέον έγγραφα που λήφθηκαν υπόψη «Strategy 2020» (GoR, 2011), το 
«Go Russia!» (IMF: Country Report No. 16/230; Selected Issues Russian Federation, July 2016, 
σελ.7). (https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16230.pdf Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 

206 Μέχρι το 2007 οι υψηλές τιμές πετρελαίου είχαν εκληφθεί ως μέρος, μιας «νέας διεθνούς 
πραγματικότητας», ενώ οι χαμηλές τιμές πετρελαίου το 2014-15 εκλήφθηκαν ως μία συνεχή κρίση, 
στην οποία η χώρα απαιτείται να προσαρμοστεί. Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές από τις ετήσιες 
Προεδρικές Κατευθύνσεις: το 2003 «η Ρωσία οφείλει την οικονομική της ανάπτυξη, πάνω από όλα 
στην άνευ προηγουμένου βελτίωση του εξωτερικού εμπορίου», «δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η 
ευνοϊκή κατάσταση δεν μπορεί και δεν θα διαρκέσει για πάντα» και το 2015 «η Ρωσία πρέπει να είναι 
έτοιμη για μια μεγάλη περίοδο χαμηλών τιμών εμπορευμάτων και πιθανόν, εξωτερικών 
περιορισμών». Αντίθετα, η στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης της Ρωσίας μέχρι το 2020 (GoR, 2011) 
προβλέπει μακροπρόθεσμα υψηλές τιμές πετρελαίου (93 US $ / βαρέλι το 2016 και 112 US $ / βαρέλι 
το 2020. (IMF: Country Report No. 16/230; Selected Issues Russian Federation, July 2016, σελ.11). 
(https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16230.pdf Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 

207  Η έκθεση του IMF αναφέρεται στον 1ο πυλώνα του GCI για την περίοδο 2000-2015. Στις 
αρχές της δεκαετίας του 2000 έγιναν σημαντικές προσπάθειες, με στόχο τη δημιουργία ενός βασικού 
κανονιστικού πλαισίου που θα διέπει τη σχέση μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των 
περιφερειών, για την οριοθέτηση των εξουσιών μεταξύ ομοσπονδιακού, περιφερειακού και τοπικού 
επίπεδου (IMF: Country Report No. 16/230; Selected Issues  Russian Federation, July 2016, σελ.11). 
(https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16230.pdf Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 
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φαίνεται να ήταν μια καθυστερημένη αντίδραση στις μεταβαλλόμενες διεθνείς και 

εγχώριες συνθήκες, παρά η υλοποίηση ενός συνεπές σχεδίου μεταρρυθμίσεων.  

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις όμως σε μια οικονομία, απαιτούν συνεπή 

εφαρμογή, αλλά και χρόνο για να ωριμάσουν. Απαιτείται μια συνολική 208 

προσέγγιση, καθώς καμία οικονομική μεταρρύθμιση δεν δύναται να υλοποιηθεί, με 

απομόνωση των συναφών θεσμικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. 

Το γεγονός ότι η νομισματική τόνωση υπήρξε πιο αποτελεσματική και η 

ανάπτυξη ήταν υψηλότερη στις πιο ανταγωνιστικές οικονομίες, ανεξαρτήτως της 

δημοσιονομικής πολιτικής που ακολουθήθηκε, δείχνει ότι οι περιορισμοί μπορεί να 

είναι τελικά θέμα προσφοράς209. Η διαθεσιμότητα κλίμακας οικονομίας όμως, θα 

πρέπει να υποστηρίζεται και από την περαιτέρω εμπορική ολοκλήρωση 

(integration). Η Ρωσία αν και μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (World 

Trade Organization, WTO) από το 2012, αλλά και της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης (Eurasian Economic Union, EEU), έχει συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου 

μόνο με εννέα χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (Commonwealth of 

Independent States, CIS), τη Σερβία, και πρόσφατα το Βιετνάμ. Αυτό συγκρίνεται 

δυσμενώς, με την εμπορική ολοκλήρωση που παρατηρείται σε άλλες αναδυόμενες 

οικονομίες (Νότιος Κορέα, οικονομίες ASEAN)210.  

                                            
208 Αυτός είναι ο κύριος σκοπός που ένας μεγάλος αριθμός από οργανισμούς και ιδρύματα 

παγκόσμιας εμβέλειας [πχ. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF), η Παγκόσμια Τράπεζα (WB), 
η Διεθνής Διαφάνεια (TI), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD, κλπ.], χρησιμοποιώντας τους διεθνείς δείκτες (συγκριτικής 
αξιολόγησης, μακροοικονομικούς, κτλ.) αξιολογούν και συγκρίνουν (cross-country) παγκοσμίως, την 
επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, τη διαφθορά, την επικινδυνότητα 
επενδύσεων και πολλούς άλλους παράγοντες, με τελικό προκείμενο την οικονομική ανάπτυξη των 
χωρών (IMF: Country Report No. 16/230; Selected Issues  Russian Federation, July 2016, σελ.4). 
(https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16230.pdf Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 

209  Στον απόηχο της οικονομικής κρίσης 2007-2009, πολλές κεντρικές τράπεζες και οι 
κυβερνήσεις τους καταφύγαν στη νομισματική πολιτική, στη προσπάθειά τους να επανεκκινήσουν 
την ανάπτυξη. Ωστόσο, τα σχεδόν μηδενικά ή αρνητικά πραγματικά επιτόκια έχουν αφήσει πολύ 
μικρό πεδίο εφαρμογής για την παραδοσιακή νομισματική πολιτική, ενώ και η ποσοτική χαλάρωση 
έχει παρουσιάσει ανάμεικτα αποτελέσματα στην τόνωση της ανάπτυξης. Οι κεντρικές τράπεζες των 
οικονομιών που έχουν χειρότερες επιδόσεις στο GCI2016, παρότι ενίσχυσαν τους ισολογισμούς τους 
περισσότερο από τις τράπεζες αυτών με τις καλύτερες επιδόσεις, τελικά οι χώρες με υψηλότερη 
επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα ανέκαμψαν ταχύτερα από την οικονομική κρίση και την 
επακόλουθη ύφεση, επιτυγχάνοντας και ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης (WEF, GCI2016). 
(http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/results-overview-and-main-findings/   
Πρόσβαση: 2 Οκτ 2016) 

210 Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, υπάρχει ενδιαφέρον από διάφορες 
χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Κορέας, της Σιγκαπούρης, της Ταϊλάνδης και της 
MERCOSUR (μεταξύ άλλων) για να αρχίσει εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ τους και με την 
EEU. (IMF: Country Report No. 16/230; Selected Issues Russian Federation, July 2016, σελ.24). 
(https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16230.pdf Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 
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Η πρόσφατη μεγάλη μείωση της πραγματική σταθμισμένης συναλλαγματικής 

ισοτιμίας (REER) παρέχει επίσης, μια ευκαιρία στη Ρωσία να αυξήσει και να 

διαφοροποιήσει τις εξαγωγές της, ενδεχομένως και μια επιτακτική ανάγκη στο τέλος 

της εποχής των υψηλών τιμών των εμπορευμάτων. Η απάντηση των ρωσικών 

εξαγωγών υπήρξε αδύναμη211, γεγονός που υποδηλώνει ότι δομικά212 εμπόδια 

περιορίζουν την ανακατανομή των παραγωγικών συντελεστών από το μη 

εμπορευματικό, στον εμπορευματικό τομέα.  

Σύμφωνα με (IMF, 2016b), επειδή έχουμε συσσώρευση κεφαλαίου από 

πλευράς παροχής ανάπτυξης, μια πιο αποτελεσματική κατανομή του εργατικού 

δυναμικού και μεγαλύτερη παραγωγικότητα (εντός τομέα και διαρθρωτικού 

μετασχηματισμού) απαιτούνται για να συνεχιστεί η σύγκλιση εισοδήματος. 

Οικονομετρικές εκτιμήσεις μεταξύ κρατών διαφαίνονται, ότι οι βελτιώσεις στο 

θεσμικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, αποτελούν βασικές προτεραιότητες 

μεταρρυθμίσεων για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη διευκόλυνση μιας 

μεγαλύτερης ανταπόκρισης των εξαγωγών προς τις μεταβολές της ισοτιμίας.  

Πολλά από τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας που βλέπουμε σήμερα 

πηγάζουν και από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης (GCI, 2016). Το 2016 η 

                                            
211 Από τον Απρίλιο του 2016, η συναλλαγματική ισοτιμία της Ρωσίας μειώθηκε περισσότερο 

από 20% από τον Ιανουάριο του 2014. Παρά τη σημαντική προσαρμογή του ρουβλιού προς ένα νέο 
χαμηλότερο σημείο ισορροπίας «equilibrium», υπήρξε μικρή ανταπόκριση των εξαγωγών, εκτός του 
τομέα της ενέργειας. Ωστόσο, η ιστορική εμπειρία από προηγμένες, αναδυόμενες αγορές και 
αναπτυσσόμενες οικονομίες δείχνει ότι οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών έχουν 
αρκετά μεγάλη επίπτωση στον όγκο των εξαγωγών (Leigh et al, 2016). Εστιάζοντας σε 66 μεγάλες 
υποτιμήσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών (εκείνων που εμπίπτουν στο μεγαλύτερο από το 90%  
των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών) μεταξύ του 1980 και του 2014, διαφαίνεται ότι 
το 10% της πραγματικής υποτίμησης του νομίσματος μιας οικονομίας συνδέεται με την άνοδο των 
πραγματικών καθαρών εξαγωγών, με μέσο όρο 1,5% του ΑΕΠ. Αν και το μεγαλύτερο μέρος της 
προσαρμογής λαμβάνει χώρα κατά το πρώτο έτος, οι επιδράσεις υλοποιούνται πλήρως σε 
περισσότερο από 3 με 5 χρόνια. Υπάρχουν όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών 
σε αυτή την απάντηση (IMF: Country Report No. 16/230; Selected Issues Russian Federation, July 
2016, σελ.31). (https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16230.pdf Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 

212  Οι δομικοί παράγοντες αιτιολογούν την υποτονική αντίδραση των εξαγωγών, στις 
πραγματικές υποτιμήσεις στη Ρωσία. Κατά (IMF, 2016b): 1) οι διαρθρωτικές ακαμψίες δεν επιτρέψαν 
την ταχεία ανακατανομή των παραγωγικών συντελεστών σε εμπορευματικούς τομείς και 2)  η 
καλυτέρευση της απόδοσης των εξαγωγών, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί από ένα μη 
διαφοροποιημένο καλάθι εξαγωγών. Από την πλευρά της παραγωγής, μια πιο διαφοροποιημένη 
οικονομία μπορεί να ρυθμίσει το επίπεδο παραγωγής ευκολότερα λόγω κλίμακας οικονομίας, ενώ 
και από την πλευρά των πωλήσεων, η διαφοροποίηση των προϊόντων μειώνει το μέσο κόστος των 
συναλλαγών σε κάθε κατηγορία εξαγωγών. Οι επιχειρήσεις με μεγαλύτερη διαφοροποιημένη 
παραγωγή, ωφελούνται περισσότερο σε μια υποτίμηση (Anand et al, 2016). Η εξήγηση για μια 
υποτονική αντίδραση των εξαγωγών (Ahmed et al 2015), είναι η παγκόσμια αγορά (Global Value 
Chain), όπου η υποτίμηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, εκτός του ότι μεταβάλλει ευνοϊκά τις 
σχετικές τιμές των εξαγόμενων προϊόντων, αντισταθμίζει και το κόστος των ενδιάμεσων εισαγόμενων 
αγαθών εν μέρει με ανταγωνιστικά κέρδη (IMF: Country Report No. 16/230; Selected Issues Russian 
Federation, July 2016, σελ.32). (https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr 16230.pdf 
Πρόσβαση: 5 Αυγ 2016) 
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παραγωγικότητα και η ανάπτυξη δεν συγκεντρώνεται στις προηγμένες οικονομίες, 

και οι συνέπειες της χαμηλής και αρνητικής αύξησης της παραγωγικότητας σε 

πολλές αναδυόμενες οικονομίες, είναι πλέον εμφανής. Η μεγάλη ύφεση οδήγησε 

πολλές από τις προηγμένες οικονομίες να εφαρμόσουν πολύ χαλαρή νομισματική 

πολιτική, η οποία με τη σειρά της τροφοδότησε μια παγκόσμια αύξηση προϊόντων, 

συγκαλύπτοντας πολλές από τις προκλήσεις της ανταγωνιστικότητας των 

προϊόντων, που εξάγουν οι αναδυόμενες αγορές. Η ευπάθεια στις διακυμάνσεις των 

τιμών των προϊόντων στις αναδυόμενες οικονομίες και η επερχόμενη 4η 

Βιομηχανική Επανάσταση, υπογραμμίζουν τη σημασία της καινοτομίας ως πηγή της 

ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής διαφοροποίησης, για την αναθέρμανση της 

ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σαφές ότι (WEF, GCI2016): 

α.  Η νομισματική τόνωση δεν είναι αρκετή για να αναθερμάνει την 

ανάπτυξη, αν οι οικονομίες δεν είναι ανταγωνιστικές.  

β.  Ένα όλο και πιο σημαντικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας, είναι η 

δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την καινοτομία.  

γ.  Η καινοτομία συμβαδίζει με τη διαφάνεια, την απελευθέρωση του 

εμπορίου και την οικονομική ολοκλήρωση.  

Παρόλο που οι οικονομίες με χαμηλές επιδόσεις στο GCI2016, είδαν τις 

κεντρικές τους τράπεζες να ενισχύουν τους ισολογισμούς τους περισσότερο από 

αυτές με καλύτερη απόδοση των οικονομιών τους, τελικά οι χώρες με υψηλότερη 

ανταγωνιστικότητα ανέκαμψαν ταχύτερα από την οικονομική κρίση και την 

επακόλουθη ύφεση, επιτυγχάνοντας ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Το γεγονός 

ότι η νομισματική τόνωση υπήρξε πιο αποτελεσματική και η ανάπτυξη ήταν 

υψηλότερη στις πιο ανταγωνιστικές οικονομίες, ανεξαρτήτως της δημοσιονομικής 

πολιτικής που ακολουθήθηκε, δείχνει ότι οι περιορισμοί μπορεί να είναι ζήτημα 

«προσφοράς». Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ώστε οι 

επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, αποτελεί 

την κύρια πρόκληση της ρωσική κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής (όπως και για 

τις προηγμένες και αναδυόμενες οικονομίες).  

Οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου και της πραγματικής συναλλαγματικής 

ισοτιμίας (RER), μπορούν επιπλέον να χρησιμεύσουν ως ισχυρά κίνητρα, για να 

αναζωογονήσουν το πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, προσαρμοσμένο 

σε μοντέλο ανάπτυξης που εξαρτάται λιγότερο από το πετρέλαιο. Η προσαρμογή 

σε καλύτερες σχετικές τιμές, χρειάζεται αποτελεσματική δράση σε τομείς όπου η 
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Ρωσία εξακολουθεί να υπολείπεται (ή έχει παρουσιάσει ισχνή και περιορισμένη 

πρόοδος κατά τα τελευταία έτη) και οφείλεται στην εφαρμογή της κυβερνητικής 

πολιτικής (IMF, 2016b). Οι αποτελεσματικές δράσεις απαιτούνται, κυρίως για την 

ενίσχυση των θεσμών (μείωση διαφθοράς, προστασία των δικαιωμάτων των 

επενδυτών, κλπ.) και για τον προσδιορισμό της πραγματική έκτασης επέμβασης του 

κράτους στην οικονομία (η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε προόδους στη 

διαφάνεια και να προετοιμάσει το έδαφος για την αύξηση της αποτελεσματικότητας 

της κυβέρνησης). Αυτό θα συμβάλλει σε ένα προσεκτικά σχεδιασμένο, σταδιακό και 

διαφανή πρόγραμμα εκποίησης των μη στρατηγικών εμπορικών εταιριών.  

Η κύρια πολιτική πρόκληση για τις προηγμένες και αναδυόμενες οικονομίες 

είναι η βελτίωση των συνθηκών της επιχειρηματικότητας, ώστε να επέλθει η αύξηση 

της παραγωγικότητας και η οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, η απελευθέρωση213 

των αγορών, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επωφεληθούν από το 

μεγαλύτερο μέγεθος των αγορών (size matters) του εξωτερικού (Παπαπανάγος, 

2016a). Η νέα γενιά από εμπορικές συμφωνίες «megaregional trade 

agreements214», σε κάθε βήμα της διαδικασίας τους, καθιστούν επείγουσα την 

αντιμετώπιση των ρυθμιστικών θεμάτων διακυβέρνησης, όσον αφορά το 

κανονιστικό πλαίσιο διαφάνειας και τις διατάξεις για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς.  

                                            
213 Μια ανοιχτή, εμπορική οικονομία δημιουργεί κίνητρα για καινοτομία και επενδύσεις σε νέες 

τεχνολογίες, διότι οι επιχειρήσεις που εκτίθενται στον ανταγωνισμό, επωφελούνται από τις νέες ιδέες 
και από τη μεταφορά τεχνολογίας, που προέρχεται από τις εισαγωγές και τις ξένες επενδύσεις. Τα 
οφέλη όμως από την απελευθέρωση των αγορών διακυβεύονται, από τα αυξημένα μέτρα 
προστατευτισμού (κυρίως των μη δασμολογικών φραγμών) και από το γεγονός ότι το παγκόσμιο 
εμπόριο δεν έχει ακόμη ανακάμψει, από την παγκόσμια επιβράδυνσή του, μετά τη χρηματοπιστωτική 
κρίση (GCI, 2016, σελ. 10-11). (http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/The 
GlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf Πρόσβαση: 2 Οκτ 2016) 

214  Σε αυτές περιλαμβάνονται: η Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 
διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) και Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η 
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) η οποία συνάφθηκε πρόσφατα από τον 
Καναδά και την ΕΕ, καθώς και η Trans-Pacific Partnership (TPP), η οποία υπογράφηκε από 12 
χώρες της Βόρειας Αμερικής, της Ασίας και του Ειρηνικού. Αυτές οι συμφωνίες αντανακλούν τη βαθιά 
ολοκλήρωση (integration) μεταξύ κρατών και περιοχών που ελέγχουν ένα σημαντικό μερίδιο του 
παγκόσμιου εμπορίου και των άμεσων ξένων επενδύσεων (Foreign Direct Investment, FDI). Τα 
ιδρυτικά μέλη TTIP έχουν σύνολο ΑΕΠ (GDP) 34 τρις δολάρια US$ (περίπου 46% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ), διατλαντικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 1,1 τρις US$ (περίπου 6% των εξαγωγών 
παγκοσμίως) και διατλαντικές FDI 3,9 τρις US$ (περίπου 16% των εκροών FDI παγκοσμίως) 
(http://jiel.oxfordjournals.org/content/18/3/679.full). Περισσότερες πληροφορίες στην καταπολέμηση 
της διαφθοράς κατά τις «megaregional trade agreements»: Transparency and Corruption: A Role in 
Mega Trade Deals, Working Paper # 02 / 2016 (ΤΙ, 28 July 2016). (http://files.transparency.org 
/content/download/2028/13124/file/2016_WP2_MegaTradeDeals_EN.pdf Πρόσβαση: 25 Αυγ 2016) 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

«Now is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, 

perhaps, the end of the beginning»                        

                                                            Winston Churchill215 

Στο ίδιο πνεύμα σήμερα, οικονομικοί παρατηρητές των διεθνών αγορών, 

καθώς και ερευνητές της παγκόσμιας οικονομίας επισημαίνουν, ότι ίσως το «τέλος 

της αρχής» για την καταπολέμηση του φαινομένου της διαφθοράς, να έγκειται στις 

αρμοδιότητες της ρωσικής πολιτικής διακυβέρνησης. Η διαφθορά στη σύγχρονη 

Ρωσία, παραμένει ένα παραδοσιακά αιώνιο κοινωνικό πρόβλημα και σημαντικό 

εμπόδιο για την οικονομική της ανάπτυξη. Είναι αδύνατο «να υπάρξει πλήρης νίκη 

επί της διαφθοράς» στη Ρωσία, ή τον κόσμο (Gilinskiy, 2004). Το κόστος της 

διαφθοράς είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία της Ρωσίας, με σημαντικό 

αντίκτυπο στην εξωτερική πολιτική της και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τόσο σε 

περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς η οικονομία και ιδιαίτερα στην 

εποχή μας, αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες ισχύος κάθε κράτους. Το 

επιζητούμενο είναι η οικονομική ανάπτυξη και καμία χώρα δεν έχει την ανοσία ή τα 

περιθώρια απέναντι στο οικονομικό κόστος από τη διαφθορά. Ακόμη και όταν η 

διαφθορά δεν έχει αυξηθεί σε συστημικό επίπεδο, μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά 

στη μη βέλτιστη οικονομική απόδοση, επηρεάζοντας πολλούς βασικούς και 

καθοριστικούς παράγοντες της οικονομικής ανάπτυξης. 

Η Ρωσία παρά την οικονομική σύγκληση, υπολείπεται των τεράστιων 

οικονομικών δυνατοτήτων της και αντιμετωπίζει δυσοίωνες προοπτικές για τη 

μακροπρόθεσμη οικονομική της ανάπτυξη, από την απουσία ενός αποτελεσματικά 

λειτουργικού νομικού πλαισίου και τη συνεχή μεγάλη κυβερνητική παρέμβαση στον 

ιδιωτικό τομέα, μέσω των μυριάδων κρατικών επιχειρήσεων (IEF, 2016). Συναφώς, 

πάντα υπολειπόταν από την υπόλοιπη Ευρώπη στην οικονομική ανάπτυξη του ΑΕΠ, 

με τα στοιχεία να δείχνουν ότι αυτό το χάσμα υπήρχε ήδη από την τσαρική περίοδο 

και παρέμεινε σχετικά σταθερό από τότε, με το κατά κεφαλήν εισόδημα του ΑΕΠ να 

αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ των προηγμένων δυτικών οικονομιών (EPRS, 2015). 

                                            
215 «Τώρα δεν είναι το τέλος. Δεν είναι καν η αρχή του τέλους. Αλλά είναι, ίσως, το τέλος της 

αρχής». Λόγια από τον Winston Churchill, που ειπωθήκαν στο ναδίρ της πολεμικής προσπάθεια των 
Συμμάχων το 1942. (http://www.eurekahedge.com/NewsAndEvents/News/567/The_End_of_the_ 
Beginning Πρόσβαση: 10 Αυγ 2016) 
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Αυτό επιβεβαιώνεται και από την εκτίμηση του πρώην πρωθυπουργού Yegor 

Gaidar, για την ύπαρξη ενός σταθερού χρονικού διαστήματος υστέρησης πενήντα 

ετών που μεσολαβεί μεταξύ της Ρωσίας και της Δυτικής Ευρώπης. Δίχως την 

προοπτική των κατάλληλων ριζοσπαστικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 

απαιτούνται για τη Ρωσία, διαφαίνεται ότι η διαφορά στην ανάπτυξη θα συνεχιστεί 

και για το άμεσο μέλλον (EPRS, 2015). 

Το 2016 η ύφεση στη Ρωσία συνεχίζεται και το δημοσιονομικό έλλειμμα 

επιδεινώνεται, με την ανάπτυξη της ρωσικής οικονομίας να προβλέπεται περίπου 

στο (-0,6%) (IMF, 2016d). Επειδή οι τιμές του πετρελαίου (55,2 δολάρια US / βαρέλι 

το 2017 και 59,9 δολάρια US / βαρέλι το 2018), όπως και του φυσικού αερίου 

αναμένεται να συνεχίσουν την ανάκαμψή τους, επηρεάζοντας θετικά την εγχώρια 

ζήτηση, προβλέπεται η οικονομία της να ξεκινήσει αργά προς την ανάπτυξη με 1,5% 

το 2017 και 1,7% το 2018. Εντούτοις, αυτή η αύξηση της ανάπτυξης, είναι μάλλον 

απίθανο να συντελέσει στην οικοδόμηση μιας πιο διαφοροποιημένης οικονομίας. 

Συνολικά η υποκατάσταση των εισαγωγών, φαίνεται να έχει περιορισμένο αντίκτυπο 

στην ανάπτυξη και την αναδιανομή των συντελεστών παραγωγής μέχρι τώρα. Η 

μερική κυκλική ανάκαμψη λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου, 

είναι απίθανο όμως να συμβαδίσει με την ανακατανομή σε υψηλότερης 

προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες εκτός υδρογονανθράκων (diversification).  

Τα αποτελέσματα όμως της διαφθοράς, πέρα από τις άμεσες συνέπειες στη 

νομισματική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική πολιτική της Ρωσίας, όπως και 

της BS-10 216 , επηρεάζουν σημαντικά τις οικονομικές προοπτικές της. Σε μια 

οικονομία που έχει παρατηρηθεί συστημική διαφθορά μπορεί να επιτευχθεί μια 

κατάσταση ισορροπίας «equilibrium», αλλά αυτή η ισορροπία είναι πολύ πιθανό να 

είναι αναντίστοιχη με τις δυνατότητες της χώρας και κυρίως με την προοπτική της 

βιώσιμης ανάπτυξης. Όταν αυτή η ισορροπία διαταράσσεται, η άμεση οικονομική 

έκβαση μπορεί να είναι αρνητική. Συνεπώς εναπόκειται στην διακυβέρνηση της 

                                            
216 Είναι χαρακτηριστικό ότι την καλύτερη επίδοση BCA στη περιοχή BS-10 παρουσιάζει η 

Ελλάδα παρά τα δημοσιονομικά της προβλήματα, κυρίως λόγω της υποστήριξης από τη διεθνή 
οικονομική κοινότητα για τη δυνατότητα ελάφρυνσης του χρέους της στο τέλος του 2018, της 
παγκόσμιας ναυτιλιακής δύναμης και της πολύ μεγάλης τουριστικής προσέλκυσης. Τη χειρότερη 
επίδοση έχει η Ουκρανία κυρίως λόγω της υψηλής έντασης με τη Ρωσία, αλλά και τις περιφερειακές 
εντάσεις που απειλούν την ακεραιότητα της χώρας, της μεγάλης ανασφάλειας στην πολιτική και 
κοινωνική κατάσταση, της χαμηλής οικονομικής διαφοροποίησης και της εξάρτηση από τις τιμές των 
μετάλλων και της τιμής του εισαγόμενου φυσικού αερίου, του υπερβολικού δανεισμού στον ιδιωτικό 
τομέα και της ταχείας αύξησης του δημόσιου χρέους, καθώς και της σημαντικής αποδυνάμωσης του 
τραπεζικού συστήματος από το χρέος και την έλλειψη ρευστότητας. (http://www.coface.com/ 
cofaweb/comparer/883-913-268-266 Πρόσβαση: 30 Οκτ 2016) 
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χώρας να επωφεληθεί από τις περιστάσεις, ώστε να εφαρμόσει τις δέουσες 

στρατηγικές και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, με σκοπό τη μείωση του φαινομένου της 

διαφθοράς και μακροπρόθεσμα τη μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα. 

 Ο καταλυτικός ρόλος της διαφθοράς και η αρνητική επίδραση που έχει στην 

οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας, διαφαίνεται και από το γεγονός ότι το IMF θέτει 

πολλές φορές ως απαραίτητη προϋπόθεση, με την μορφή όρων, για τη συμμετοχή 

με χρηματοδοτικούς πόρους του σε δημοσιονομικά προγράμματα, τη λήψη μέτρων 

για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτό συμβαίνει διότι το IMF διαπίστωσε, ότι 

σε περιπτώσεις που η διαφθορά ήταν συστημική, το πρόγραμμα οικονομικής 

μεταρρύθμισης που υποστήριζε δεν θα είχε καμία επιτυχία, χωρίς αξιόπιστα μέτρα 

κατά της διαφθοράς (IMF, 2016a).  

Η σχηματική ανάγνωση του κόσμου, της πραγματικότητας που διαβιούμε, 

βρίσκεται στην μεσότητα «του κόσμου του Hobbes» και «της μόνιμης ειρήνης του 

Kant». Είναι αναμφισβήτητο ότι για τη Ρωσία στο ταραγμένο περιβάλλον ασφάλειας 

της ευρύτερης περιοχής, με τις σύγχρονες ασύμμετρες και υβριδικές απειλές, την 

αβεβαιότητα της παγκόσμιας οικονομίας και την αργή ανάκαμψη του παγκόσμιου 

εμπορίου, επιβάλλεται η συνεχής ετοιμότητα αποτίμησης των σταθερών της εποχής 

και η αναστοχαστικότητά τους στο γεωπολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και 

διακρατικό γίγνεσθαι. Η εποικοδομητική προσέγγιση με τη Δύση και η ειρηνική 

διευθέτηση των διαφορών, κρίνεται απαραίτητη για τη Ρωσία, διότι οι κυρώσεις των 

ΗΠΑ και της ΕΕ θα συνεχίσουν να περιορίζουν την πρόσβαση των Ρώσων στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Για το τέλος του έτους 

το ενδιαφέρον επικεντρώνεται, στη διάσκεψη των χωρών του OPEC217 (Νοέμβριο) 

για τον καθορισμό των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων 

παραγωγής και στη συνεδρίαση της FED (Δεκέμβριος) για τον καθορισμό της 

νομισματικής πολιτικής (επιτόκια). 

                                            
217  Η τελευταία ιστορική συνάντηση του OPEC (28 Σεπτεμβρίου), οδήγησε σε συμφωνία για 

επίπεδο παραγωγής περίπου 33 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (Mbd), που θεωρείται απίθανο να 
αλλάξει τα αδύναμα θεμέλια της αγοράς πετρελαίου, παρά μόνο μπορεί να οδηγήσει σε μια πιθανή 
μέτρια αύξηση στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent δεν αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα 
(44 δολάρια US το 2016 και 51 δολάρια US το 2017). Αν και οι χώρες που δεν ανήκουν στον OPEC 
μείωσαν την προσφορά τους σε πετρέλαιο (προς στιγμή και μέχρι να αρχίσουν οι τιμές να αυξάνονται 
πάλι), η παραγωγή του OPEC πλησιάζει επίπεδα ρεκόρ (Κουβέιτ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
Σαουδική Αραβία, Ιράν). Η Ρωσία έθεσε το ενδεχόμενο για το πάγωμα ή τη μείωση της παραγωγής 
του πετρελαίου (Coface, 2016, σελ.2). (www.coface.com/content/download/142343/222 /6473/file/A-
Panorama%20Barometre%20RP-GB-WEB.PDF Πρόσβαση: 30 Οκτ 2016) 
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Τα στατιστικά218 στοιχεία που παρουσιάζονται για τη διαφθορά στη Ρωσία, 

στην πραγματικότητα ανταποκρίνονται μόνο την κορυφή του «παγόβουνου» και δεν 

μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε, αλλά και να αντιληφθούμε τις καταστροφικές 

συνέπειες που βρίσκονται πέρα από το πεδίο της γνώσης και της όρασής μας. Οι 

κρατικοί θεσμοί όπως και όλα τα στρώματα της εξουσίας, χαρακτηρίζονται από τα 

μεγάλα ποσοστά διαφθοράς και αδιαφάνειας. Διαφαίνεται η πιθανή τάση για ένα νέο 

μοντέλο διακυβέρνησης, όπου η διαφθορά του προσωπικού αποτελεί ένα τρόπο 

διατήρησης της ισχύος και μέρος της πολιτικής διαχείρισης (Brovkin, 2000). Η 

επίγνωση, η ευαισθητοποίηση και η κατανόηση της πολύπλευρης έννοιας, των 

πτυχών και εκφάνσεων της επίδρασης της διαφθοράς στην οικονομική ανάπτυξη, 

καθώς και του αντίκτυπου που συνεπάγεται, η μη αποτελεσματική διαχείριση του 

σχετικού ρίσκου από τις νέες προκλήσεις της αναδυόμενης τεχνολογίας για την 

παγκόσμια οικονομία, όχι μόνο από την κυβέρνηση αλλά και την κοινωνία των 

πολιτών της Ρωσίας, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή 

υλοποίηση του σύνθετου φάσματος της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.  

Αυτό επιβάλει τη δημιουργία, την καλλιέργεια και την προαγωγή κουλτούρας 

και νοοτροπίας, εστιασμένης στην καταπολέμηση της διαφθοράς και την αύξηση της 

διαφάνειας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Εντούτοις, παρά το γεγονός ότι το 

κόστος της επιθετικής εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας αφήνει ισχνά περιθώρια για 

δαπάνες προσανατολισμένες στη μείωση του φαινομένου της διαφθοράς, το ποιος 

θα καταπολεμήσει τη διαφθορά και «quis custodiet ipsos custodies» (ποιος φυλά 

τους φύλακες, Ιουβενάλης), αποτελεί το μείζον ερώτημα για τη σύγχρονη Ρωσία.  

 

 

                                            
218 Αποτελεί αξιοσημείωτο γεγονός, ότι η ρωσική κυβέρνηση έχει αναπτύξει και υιοθετήσει ένα 

σύνθετο πρόγραμμα για την αξιολόγηση του επιπέδου της διαφθοράς, το Διεθνές Πρόγραμμα 
Παρακολούθησης της Διαφθοράς (International Corruption Monitoring Program, MONKOR), το 
οποίο και παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2015 στο Eurasian Anti-Corruption Forum. Επανειλημμένα 
υψηλά ιστάμενοι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν επικρίνει την προσέγγιση της TI, ως μεροληπτική και 
πολιτικοποιημένη και επισημαίνουν ότι «ο νέος δείκτης είναι ανώτερος από τον ευρέως 
διαφημιζόμενο, αλλά πολύ υποκειμενικό δείκτη CPI της TI». Ο νέος δείκτης μέτρησης της διαφθοράς 
(MONKOR), βασίζεται και πηγάζει από στατιστικά ποινικών παραβάσεων, οικονομικά στοιχεία, 
δημοσκοπήσεις και την ανάλυση της εθνικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο «Russia to launch 
own corruption index, to replace 'biased' Transparency Intl», του RT International στις 20 Απρίλιου 
2015. (https://www.rt.com/politics/251149-russia-corruption-index-transparency/ Πρόσβαση: 5 Σεπ 
2016) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

                                             «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ» 

1. Μακροοικονομικοί Δείκτες 

1.1. Σύνθεση του ΑΕΠ ανά τομέα προέλευσης (GDP composition by sector οf origin219) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
219 Τα δεδομένα προέρχονται από το CIA, The World Factbook  Nov 2016 και παρουσιάζονται με προσωπική 

επεξεργασία.  
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1.2. Ετήσιος ρυθμός αύξησης του Πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Real GDP per capita annual 

growth rate220) 

 

 

1.3. Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (GDP pc, constant 2010 US$) 

 

 

 

1.4. Ετήσιος ρυθμός αύξησης του Πραγματικού Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Real GDP pc annual growth 

rate) 

 

 

                                            
220  Τα δεδομένα προέρχονται από τη World Bank, WDI Nov 2016 και παρουσιάζονται με προσωπική 

επεξεργασία. Όμοια για 3, 4,5,9 και 10. 
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1.5. Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (GDP pc in PPP, constant 2011 

international $) 

 

 
 

1.6. Ακαθάριστο γενικό δημόσιο χρέος, % ΑΕΠ (General government gross debt ,% GDP221) 
 

 
 
1.7. Γενικές Δημόσιες δανειοδοτικές/δανειοληπτικές πράξεις, % ΑΕΠ (General government net 
lending/borrowing, % GDP) 
 

 
 

                                            
221 Τα στοιχεία προέρχονται από IMF- World Economic Outlook (October 2016), IMF Data Mapper ® και 

προσωπική επεξεργασία. Όμοια για 6, 7 και 8. 
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1.8. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, % ΑΕΠ (Current account balance, % GDP) 
 

 
 
1.9. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, καθαρές εισροές % του ΑΕΠ (Foreign Direct Investment, net 
inflows222) 
 

 

1.10. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, καθαρές εκροές % του ΑΕΠ (Foreign Direct Investment, net 
ouflows) 
 
 

 

                                            
222 Τα στοιχεία προέρχονται από τη βάση δεομένων της World DataBank (World Development Indicators, 

2016) και προσωπική επεξεργασία. Όμοια για 10. 
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2. Παγκόσμιος Δείκτης Καινοτομίας (Global Innovation Index, GII 2016223) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Δείκτης Ευκολίας Επιχειρηματικότητας (Ease of Doing Business, EDB224) 

 

 

                                            
223 Τα στοιχεία προέρχονται από Cornell University, INSEAD, and WIPO (2016): The Global Innovation 

Index 2016: Winning with Global και προσωπική επεξεργασία. 
224 Τα δεδομένα για τον EDB 2017, προέρχονται από World Bank, Doing Business 2017: Equal Opportunity 

for All και προσωπική επεξεργασία.  

Armenia
Azerbaija

n
Bulgaria Georgia Greece Moldova Romania Russia Turkey Ukraine BS‐10 Av. China USA

Rank 60 85 38 64 40 46 48 43 42 56 52,2 25 4

Score 35,1 29,6 41,4 33,9 39,8 38,4 37,9 38,5 39 35,7 36,93 50,6 61,4
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4. Δείκτης της Οικονομικής Ελευθερίας (Index of Economic Freedom, IEF225) 

 

 

 

                                            
225 Τα δεδομένα για τον IEF 2016, προέρχονται από Heritage Foundation, Index of Economic Freedom: 

Promoting Economic Opportunity and Prosperity for All και προσωπική επεξεργασία.  
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5. Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2016-2017 (Global Competitiveness Index, 

GCI226) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
226  Τα δεδομένα για τον GCI 2016-2017, προέρχονται από το World Economic Forum, The Global 

Competitiveness Report 2016–2017 και προσωπική επεξεργασία.  



                                                            Α- 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Α- 9 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Α-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Α-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Α-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Α-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς 2015 (Corruption Perceptions Index, CPI227) 

 

 

 

 

 

                                            
227 Τα δεδομένα για τον CPI 2015, προέρχονται από τη Transparency International, Corruption Perceptions 

Index 2015 και προσωπική επεξεργασία.  
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7. Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς 2013 (Global Corruption Barometer, GCB 228) 

 

 

 

 

                                            
228  Τα δεδομένα για το GCB 2013, προέρχονται από τη Transparency International, Global Corruption 

Barometer 2013 και προσωπική επεξεργασία.  
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7. Δείκτης πληρωμών Δωροδοκίας 2011 (Bribe Payers Index, BPI229) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
229 Τα δεδομένα για το BPI 2011, προέρχονται από τη Transparency International, Bribe Payers Index 2011 

και προσωπική επεξεργασία.  
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8. Διεθνής Οδηγός Κρατικού Ρίσκου 2015 (International Country Risk Guide, ICRG 230) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Παγκόσμιος Δείκτης Διακυβέρνησης Ελέγχου Διαφθοράς 2015 (WGI Control of 

Corruption, CC 231) 

 

 

                                            
230 Τα δεδομένα για το ICRG 2015, προέρχονται από το PRS Group (Political Risk Services), International 

Country Risk Guide (ICRG) Jan 2015 και προσωπική επεξεργασία.  

231 Τα δεδομένα για τον CC 2015, προέρχονται από τη World Bank, Worldwide Governance Indicators 2015: 
Control of Corruption και προσωπική επεξεργασία. Γεωργία, Ελλάδα και Ρουμανία έχουν μικρή τάση για σημαντική 
στατιστική απόκλιση.  
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10. Βαρόμετρο Κρατικού Ρίσκου (CRA-BLA 232) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
232 Τα δεδομένα που αφορούν τους δείκτες CRA (Country Risk Assessment) και BLA (Business Climate 

Assessment), προέρχονται από τη Coface Group Economists, PANORAMA: Country Risk Barometer Q3 2016 και 
προσωπική επεξεργασία.  
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11. Παράνομες Χρηματοοικονομικές Ροές (Illicit Financial Flows, IFFs 233) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
233 Τα δεδομένα που αφορούν τις IFFs (Hot money Narrow ,HMN και Gross Excluding Reversals, GER) 

προέρχονται από τη Global Financial Integrity, Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013 και 
προσωπική επεξεργασία.  



                                                            Β- 1 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 

«ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ234» 

1. Πίνακας Συσχέτισης (2.1 έως 2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Πίνακας Συσχέτισης (2.4 έως 2.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
234 Οι πηγές των δεδομένων αναφέρονται στο Παράρτημα «Α». 
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3. Πίνακας Συσχέτισης (2.8 έως 2.13) 
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ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕNH 

 

 

 


