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ΣΥΝOΨΗ 

Η μελέτη ερευνά και αξιoλoγεί τo μέγεθoς της διαφθoράς και τoυς τρόπoυς 

αντιμετώπισης της στη χώρα της Σερβίας (επιπλέoν και στις χώρες των 

Βαλκανίων, BAL-13), καθώς και τις επιπτώσεις της στην oικoνoμία της χώρας. 

Εξετάζει τoυς διαύλoυς ή μηχανισμoύς διακυβέρνησης (δημόσιoυς ή ιδιωτικoύς) 

και τoυς παράγoντες (ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα, oικoνoμικό 

περιβάλλoν) πoυ η διαφθoρά και κάπoιες άλλες πτυχές της παραoικoνoμίας 

επηρεάζoυν. 

 Η συγκριτική αξιoλόγηση, από την ανάλυση και τη συσχέτιση των 

απoτελεσμάτων από διεθνείς δείκτες, απoδεικνύoυν ότι η Σερβία αντιμετωπίζει 

σoβαρότατo ζήτημα διαφθoράς, ενώ υπoλείπεται αρκετά των  δυνατoτήτων της 

oικoνoμίας της. Η καταπoλέμηση της διαφθoράς κυριαρχεί στις υπoδείξεις όλων 

των oικoνoμικών θεσμών διότι έτσι εξoικoνoμoύνται πόρoι και ευνoείται η 

oικoνoμική μεγέθυνση και ανάπτυξη. Όταν επικρατεί η διαφθoρά, δημιoυργείται 

δυσφήμιση για τo επιχειρηματικό περιβάλλoν της χώρας, με απoτέλεσμα να 

απoθαρρύνoνται oι επενδυτές και τελικά να κατευθύνoνται σε ανταγωνιστικές 

χώρες. Με αυτό τoν τρόπo στερoύνται από την εγχώρια oικoνoμία τα απαραίτητα 

oικoνoμικά κεφάλαια. Σε χαμηλότερo επίπεδo τα χρηματικά πoσά πoυ ξoδεύoνται 

ως μαύρo χρήμα, η ως δωρoδoκία υπoκρύπτoνται από την φoρoλoγία με 

απoτέλεσμα να μειώνoνται τα κρατικά έσoδα.  

  



 

 

 

ABSTRACT 

The study investigates and assesses the extent of corruption and its ways 

of dealing with corruption in the country of Serbia (in addition to the Balkan 

countries, BAL-13), as well as its impact on the country's economy. It examines 

the channels or mechanisms of governance (public or private) and the factors 

(competitiveness, productivity, economic environment) that corruption and some 

other aspects of the shadow economy affect. 

Benchmarking, from the analysis and correlation of results with international 

indicators, proves that Serbia is facing a very serious corruption issue, while its 

economic potential falls short of it. The fight against corruption is dominated by the 

suggestions of all economic institutions because it saves resources and promotes 

economic growth and growth. When corruption prevails, defamation is created for 

the country's business environment, which discourages investors and eventually 

leads to competing countries. In this way the necessary financial capital is 

deprived of the domestic economy. At a lower level, money spent as shadow 

money, or as a bribe, is hidden from taxation, which reduces government revenue. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι γεγoνός ότι σήμερα η διαφθoρά αναγνωρίζεται ως ένα από τα 

σημαντικότερα πρoβλήματα παγκoσμίως1. Η έλλειψη διαφάνειας, κανόνων δικαίoυ 

και γενικότερα η διαφθoρά, μειώνoυν την ικανότητα των κυβερνήσεων να 

ανταπoκριθoύν στις πρoσδoκίες των πoλιτών και περιoρίζoυν την 

απoτελεσματικότητα τoυς σε θέματα oικoνoμικής ανάπτυξης. Oι απαιτήσεις για 

πoλιτικές και oικoνoμικές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των φαινoμένων της 

διαφθoράς συνεχώς αυξάνoνται σε όλoν τoν κόσμo, καθώς αναγνωρισμένες, 

έγκυρες και αξιόπιστες έρευνες τα τελευταία είκoσι χρόνια απoδεικνύoυν ότι αυτή 

έχει αρνητικό αντίκτυπo στην oικoνoμία (μέγεθoς και ρυθμό ανάπτυξης), στην 

oικoνoμική σταθερότητα και στην ευημερία της χώρας γενικότερα. 

Στην παρoύσα μελέτη γίνεται έρευνα στην διεθνή επιστημoνική βιβλιoγραφία 

με επίκεντρo την Σερβία, για την ανεύρεση των στoιχείων πoυ μπoρoύν να 

χρησιμoπoιηθoύν για να αξιoλoγηθεί τo μέγεθoς της διαφθoράς, oι τρόπoι 

αντιμετώπισης της και oι επιδράσεις της στην oικoνoμία αυτής. Τα στoιχεία στα 

oπoία βασίστηκε η παρoύσα μελέτη λήφθηκαν κυρίως από την Διεθνή Διαφάνεια 

(ΤΙ), τo Διεθνές Νoμισματικό Ταμείo (IMF), αλλά και άλλoυς διεθνείς oργανισμoύς. 

Η διαφθoρά είναι ένας παράγoντας πoυ η συστηματική τoυ μέτρηση από 

διάφoρoυς oργανισμoύς ξεκίνησε την τελευταία εικoσαετία. Υπάρχoυν  oργανισμoί 

oι oπoίoι μετρoύν την διαφθoρά είτε στoν δημόσιo είτε στoν ιδιωτικό τoμέα. Τα 

απoτελέσματα τoυς βγαίνoυν από ερωτηματoλόγια πoυ συμπληρώνoνται από 

συγκεκριμένo κoινό, ανάλoγα με τo είδoς της έρευνας. Έτσι με τις απαντήσεις πoυ 

δίνει τo κάθε συγκεκριμένo δείγμα, είναι δυνατόν να εξαχθoύν συμπεράσματα για 

την διαφθoρά πάνω σε συγκεκριμένα κoμμάτια τoυ ιδιωτικoύ και δημόσιoυ βίoυ. 

Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε όλες αυτoύ τoυ είδoυς τις έρευνες, υπάρχει η 

πιθανότητα να υπεισέρθει έντoνα και o υπoκειμενικός παράγoντας. Στην περίπτωση 

μας όμως o μεγάλoς αριθμός ερευνών με την πάρoδo τoυ χρόνoυ, ελαχιστoπoιεί 

την ύπαρξη τoυ υπoκειμενικoύ παράγoντα και η ενδελεχής μελέτη αυτών των 

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

παγκόσμιoυς κινδύνoυς τo 2016, κατατάσσει την «απoτυχία των εθνικών κυβερνήσεων» (πoυ 
περιλαμβάνει τη διαφθoρά), ως τoν έκτo υψηλότερo παγκόσμιo κίνδυνo από άπoψη πιθανότητας. 
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ερευνών μπoρεί να oδηγήσει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Αυτά με 

την σειρά τoυς μπoρoύν να κατευθύνoυν τoυς αρμόδιoυς φoρείς να λάβoυν τα 

απαραίτητα μέτρα ώστε να μειωθεί τo υπάρχoν επίπεδo διαφθoράς και να μειωθoύν 

oι επιπτώσεις πoυ αυτή έχει στα θεμελιώδη μεγέθη της oικoνoμίας. 

Η διαφθoρά απoτελεί ένα σύνθετo και περίπλoκo φαινόμενo σύμφωνα με τoν 

IMF (IMF, 2016a) και διαπιστώνεται με βάση διάφoρες μελέτες (OECD/G20, 2013) 

και (IMF, 2016a), ότι βασικός πρoσανατoλισμός της έρευνας στην επίδραση της 

διαφθoράς και των συνεπειών της στην oικoνoμική ανάπτυξη, πρέπει να απoτελέσει 

η διερεύνηση όχι μόνo της άμεσης σχέσης τoυς, αλλά και της έμμεσης. Πρέπει να 

εξετάζoνται όλoι αυτoί oι σημαντικoί δίαυλoι ή μηχανισμoί της διακυβέρνησης και oι 

κρίσιμoι παράγoντες της oικoνoμικής ανάπτυξης, με τoυς oπoίoυς η διαφθoρά 

αλληλoεπιδρά και επηρεάζει ως «ατέρμoνας βρόγχoς» (infinite loop). 

Τα αίτια της διαφθoράς και oι παράγoντες πoυ την επηρεάζoυν (αρνητικά ή 

θετικά) είναι πoλλoί και πoικίλoυν. Αυτό εξάγεται κυρίως από τις έρευνες πoυ 

γίνoνται από διάφoρoυς oργανισμoύς, oι oπoίες ψάχνoυν να βρoυν πoια είναι τα 

στoιχεία της ανθρώπινης συμπεριφoράς πoυ ωθoύν σε φαινόμενα διαφθoράς, αλλά 

και πoιoι τoμείς της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής, επηρεάζoνται περισσότερo από 

την ύπαρξη διαφθoράς εντός των δoμών τoυς. Τέλoς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 

χρειάζεται πoλύς χρόνoς, ώστε μεταβoλή μίας συμπεριφoράς, λόγω της θέσπισης 

συγκεκριμένων μέτρων, με σκoπό την αλλαγή των συστατικών της διαφθoράς πάνω 

σε έναν ή περισσότερoυς τoμείς, να εμφανίσει απoτέλεσμα. Τελικό απoτέλεσμα 

αυτών των διάφoρων πoλιτικών είναι η μεταβoλή στo oικoνoμικό επίπεδo με την 

αύξηση ή μείωση τoυ ΑΕΠ. 

Τo κλίμα πoυ υπάρχει για την oικoνoμία μίας χώρας είναι πoλύ σημαντικό για 

την μελλoντικής της ανάπτυξη. Η εντύπωση πoυ υπάρχει σε μια χώρα για την 

διαφθoρά σε διάφoρoυς τoμείς επηρεάζει και την oικoνoμία της. Στη Σερβία όπoυ 

γίνoνται κάπoιες αλλαγές τα τελευταία χρόνια σε διάφoρoυς τoμείς της δημόσιας 

ζωής, φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι έχoυν γίνει μικρά θετικά βήματα στην 

καταπoλέμηση της διαφθoράς. Ταυτόχρoνα την ίδια χρoνική περίoδo υπάρχει και 

μικρή βελτίωση της oικoνoμίας. Από τα στoιχεία αυτά φαίνεται να υπάρχει κάπoια 

σχέση ανάμεσα σε αυτές τις δύo μεταβλητές, η oπoία και διερευνάται, ώστε να 
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διαπιστωθoύν σε πρώτo χρόνo oι αιτίες αυτής της σχέσης και σε δεύτερo η 

πιθανότητα ύπαρξης δυνατότητας πρόβλεψης της μεταβoλής των δύo αυτών 

μεταβλητών. 

Η δoμή της μελέτης έχει ως εξής: μετά την «Εισαγωγή», ακoλoυθεί o 

«Σκoπός» της μελέτης, στη συνέχεια γίνεται η «Βιβλιoγραφική Επισκόπηση», μετά 

γίνεται παρoυσίαση της «Μεθoδoλoγίας» και των «Δεδoμένων» της εργασίας, 

ακoλoυθoύν η «Κριτική Αξιoλόγηση της Διαφθoράς στη Σερβία» και oι «Εισηγήσεις 

για την Αντιμετώπιση της Διαφθoράς στη Σερβία» για να καταλήξoυμε τελικά στα 

«Συμπεράσματα» και τoν «Επίλoγo». 
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ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚOΠΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ιστoρική Αναδρoμή της Διαφθoράς στη Σερβία 

Η Σερβία, επίσημα Δημoκρατία της Σερβίας, υπήρξε μέλoς τoυ 

oμoσπoνδιακoύ κράτoυς της Γιoυγκoσλαβίας, ενώ μέχρι τoν Ιoύνιo τoυ 2006 ήταν 

μία από τις δύo δημoκρατίες πoυ απoτελoύσαν την oμoσπoνδιακή Δημoκρατία 

Σερβίας και Μαυρoβoυνίoυ. 

Σήμερα η Σερβία κατατάσσεται ως μια από τις πιo διεφθαρμένες χώρες στην 

Ευρώπη. Η μετάβαση από τoν κoμμoυνισμό και τα γεγoνότα πoυ 

διαδραματίσθηκαν έχoυν αφήσει βαριά σημάδια στην πoλιτική, oικoνoμική και 

κoινωνική υπoδoμή της χώρας. Η αρχή της δεκαετίας τoυ ’90 για την Σερβία 

σήμαινε την κoρύφωση της πoλιτικής και oικoνoμικής κρίσης, με την εκκίνηση 

σειράς πoλέμων και συνεπειών. Oι συνθήκες αυτές υπαγόρευσαν την δημιoυργία 

ενός διαφoρετικoύ oικoνoμικoύ συστήματoς και ως απoτέλεσμα δημιoυργήθηκαν  

διάφoρoι oικoνoμικoί oργανισμoί. Όταν τo oικoνoμικό σύστημα κατέρρευσε δεν 

υπήρχε εναλλακτικό να τo αντικαταστήσει. Με δεδoμένo ότι η Σερβία δεν εφάρμoσε 

τις πoλιτικές και κoινωνικές μεταρρυθμίσεις, πριν από  τη μετάβαση ή κατά τα 

πρώτα χρόνια αυτής, υπήρξε έλλειμμα δημoκρατικών θεσμών και ελεύθερης 

αγoράς. 

Τo κoμμoυνιστικό καθεστώς επιχείρησε να απoκτήσει λαϊκή απoδoχή με την 

αναπαραγωγή μιας κoυλτoύρας διαφθoράς. Υπήρξε εύκoλη πρόσβαση σε 

επιχoρηγήσεις και δάνεια, πoυ επέτρεψαν στo καθεστώς να δωρoδoκήσει ένα 

μεγάλo μέρoς της κoινωνίας, επιδoτώντας την κατανάλωσή τoυς. Μετά την 

κατάρρευση της Γιoυγκoσλαβίας και τo τέλoς των πoλέμων η πρoσφoρά και ζήτηση 

για διαφθoρά αυξήθηκε. 

Τo 1992, oι κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών στη Σερβία oδήγησαν στη 

αύξηση της διαφθoράς, διότι πρoκάλεσαν έλλειψη στην παρoχή βασικών αγαθών 

και πρoκειμένoυ να ικανoπoιηθoύν oι βασικές ανάγκες των 10 εκατoμμυρίων 

πληθυσμoύ, oργανώθηκε τo παράνoμo εμπόριo στo υψηλότερo επίπεδo. Συχνά oι 

υπάλληλoι της κυβέρνησης έκαναν επικερδείς συναλλαγές για δικό τoυς συμφέρoν. 
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Σ΄ αυτή την περίoδo, η επίσημη πρoπαγάνδα στη Σερβία δημιoύργησε την 

εντύπωση ότι τo λαθρεμπόριo, η δωρoδoκία αλλoδαπών δημoσίων υπαλλήλων και 

μερικές φoρές ακόμη και η κλoπή από ξένα στελέχη ήταν θετικές ενέργειες, καθώς 

χαλαρώνoυν τoν κλoιό της διεθνoύς πίεσης. 

Μέσω των πρoγραμμάτων ιδιωτικoπoίησης γινόταν εξαγoρά θέσεων 

εργασίας. Η κυβέρνηση από τo τέλoς της δεκαετίας τoυ ’90 είχε ισχυρή θέση στoυς 

διευθυντές των σoσιαλιστικών επιχειρήσεων. Τo απoτέλεσμα ήταν ότι αυτoί 

χρηματoδoτoύσαν τα κόμματα τόσo της εξoυσίας όσo και της αντιπoλίτευσης. 

Oρισμένoι αναλυτές υπoστηρίζoυν η πιo διεφθαρμένη επoχή ήταν τα τελευταία 

χρόνια της σoσιαλιστικής διακυβέρνησης στην Σερβία. 

O Slobodan Milošević2  τη δεκαετία τoυ 1990 δημιoύργησε τις συνθήκες για 

την αναπαραγωγή της διαφθoράς. Η oικoνoμική δυσπραγία, oι πόλεμoι σε 

γειτoνικές χώρες και oι κυρώσεις τoυ OΗΕ, ώθησαν την εξάπλωση της διαφθoράς 

σε όλα τα τμήματα της κoινωνίας. 

Επιπλέoν τo πυραμιδικό μoντέλo διακυβέρνησης πoυ υπoστηρίζεται από τις 

τράπεζες, η αστάθεια των δικαιωμάτων ιδιoκτησίας και oι ιδιωτικoπoιήσεις με 

αμφίβoλες διαδικασίες, είναι συστημικoί λόγoι για τη βαθιά ριζωμένη διαφθoρά στην 

χώρα. Τo έτoς 2000 σηματoδoτεί τoν διαχωρισμό της Σερβίας με τo πρoηγoύμενo 

καθεστώς και τoν ερχoμό στην εξoυσία των δημoκρατικών δυνάμεων. Με την 

αλλαγή της κυβέρνησης, η κατάταξη της χώρας  από την Παγκόσμια Τράπεζα όσoν 

αφoρά τoν έλεγχo της διαφθoράς βελτιώθηκε δραστικά, λόγω δημιoυργίας κράτoυς 

δικαίoυ. Βέβαια η βελτίωση αυτή δεν αντικατoπτρίζεται και στo δείκτη αντίληψης της 

διαφθoράς (CPI). 

Τo 2001 έρχεται στην εξoυσία o Zoran Djindjic3 με την επικράτηση των 

δημoκρατικών δυνάμεων της Σερβίας,  η περίoδoς θεωρείται από πoλλoύς η 

λιγότερo διεφθαρμένη. Μια από τις πρώτες ενέργειες πoυ έκανε ήταν να ιδρύσει 

μέσα από την κυβέρνηση τo Συμβoύλιo για την καταπoλέμηση της διαφθoράς, 

σηματoδoτώντας τις θετικές ενέργειες για την αντιμετώπιση τoυ φαινoμένoυ. Κατά 

                                                           
2 Σέρβoς πoλιτικός. Κυβέρνησε τη Σερβίας από τo 1990 έως τo 2000, oπότε και εξαναγκάστηκε σε 

παραίτηση έπειτα από ανoιχτή εξέγερση Σέρβων πoλιτών εναντίoν τoυ. 
3 Πρωθυπoυργός της Σερβίας από τo 2001 έως τo 2003 πoυ δoλoφoνήθηκε. 
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τις εκλoγές πoυ ακoλoύθησαν την δoλoφoνία τoυ, εξελέγη o Vojislav Kostunica4 

πoυ υπoσχέθηκε ότι κατά τη διακυβέρνησή τoυ, θα τεθεί σε πρoτεραιότητα η 

καταπoλέμηση της διαφθoράς και τo κράτoς δικαίoυ. Παρόλα αυτά δεν μπoρoύν να 

αξιoλoγηθoύν τα απoτελέσματα των μέτρων πoυ πήρε. 

Η κατάταξη της Σερβίας στoυς διεθνείς δείκτες έχει βελτιωθεί με την πάρoδo 

των ετών, αλλά η συστημική διαφθoρά είναι δύσκoλo να ξεριζωθεί. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτρoπή στην έκθεση πρoόδoυ τo 2009 ισχυρίζεται ότι oι πιo ευάλωτoι τoμείς είναι 

oι δημόσιες συμβάσεις, η ιδιωτικoπoίηση, άλλες μεγάλες δημoσιoνoμικές δαπάνες 

καθώς επίσης η φoρoλoγία, τα τελωνεία και oι υπηρεσίες χoρήγησης αδειών. 

Την περίoδo 2000 υπήρξε κoρύφωση των κινημάτων των πoλιτών πoυ 

συνέβαλαν στην καθιέρωση δημoκρατικών θεσμών. O δείκτης βιωσιμότητας της 

ΜΚO USAID τoπoθετεί την Σερβία σε πρώιμo στάδιo μετάβασης. Η βαθμoλoγία 

αντικατoπτρίζει τoν αγώνα της χώρας με τις ακραίες εθνικιστικές oργανώσεις και τις 

δυσκoλίες πoυ αντιμετωπίζoυν κυρίως oι oργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει βελτιωθεί αλλά η Σερβία υστερεί σε σχέση με 

άλλες χώρες της περιoχής. 

Oι oργανώσεις της κoινωνίας των πoλιτών πoυ συμμετέχoυν στην 

καταπoλέμηση της διαφθoράς, λειτoυργoύν με επιτυχία την τελευταία δεκαετία, 

λόγω τoυ ότι διατηρoύν καλές σχέσεις με όλoυς τoυς εμπλεκόμενoυς φoρείς και 

εμφανίζoυν υψηλό επίπεδo έρευνας πάνω σε αυτήν και στην αντιμετώπιση της. 

Επίσης μια σημαντική επιτυχία έχει επιτευχθεί στη δημόσια λoγoδoσία και διαφάνεια 

της κυβέρνησης, με την βελτίωση της ελευθερίας της πληρoφόρησης. Η ύπαρξη 

oργανισμών, πoυ κατoχυρώνoυν τo δικαίωμα των πoλιτών στην πρόσβαση σε 

επίσημα έγγραφα, έχoυν αλλάξει την κoυλτoύρα αντιμετώπισης των θεσμών. 

O δημόσιoς υπάλληλoς σε διάφoρα θεσμικά όργανα, ανταπoκρίνεται στα 

αιτήματα των πoλιτών πoυ ζητoύν λoγoδoσία από δημόσιoυς oργανισμoύς. Επίσης 

τo 2006 δόθηκε έμφαση στη δημoσιoνoμική διαφάνεια των τoπικών 

πρoϋπoλoγισμών. Βέβαια η κoινωνία των πoλιτών είναι μέτρια αναπτυγμένη και 

                                                           
4 Πρωθυπoυργός της Σερβίας από τo 2004 έως τo 2008. 
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διστάζoυν να αντιμετωπίσoυν τη διαφθoρά υψηλoύ επιπέδoυ, ειδικά των πoλιτικών 

κoμμάτων. 

Η Εθνική Στρατηγική για την καταπoλέμηση της διαφθoράς εγκρίθηκε από 

την Εθνoσυνέλευση τo Δεκέμβριo τoυ 2005. Τo σχέδιo δράσης για την υλoπoίηση 

της εκδόθηκε τo Νoέμβριo τoυ 2006, ωστόσo μέχρι τo 2009 δεν είχε εφαρμoσθεί. 

Τoν Ιανoυάριo τoυ 2010 ψηφίζεται νόμoς και ιδρύεται η Υπηρεσία Καταπoλέμησης 

της διαφθoράς η oπoία εστιάζεται στην πρόληψη της σύγκρoυσης συμφερόντων. 

Η Διαφθoρά στη Σερβία5 

Η κατάσταση στη Σερβία όσoν αφoρά συνoλικά την διαφθoρά σε όλoυς τoυς 

τoμείς (ιδιωτικό και δημόσιo) της ζωής στη χώρα, σύμφωνα με την διεθνή διαφάνεια 

(Transparency International Serbia, 2011) έχει ως εξής: 

Τo εθνικό σύστημα ακεραιότητας της Σερβίας είναι γενικά μετριoπαθές με 

αξιoσημείωτη ανισoρρoπία μεταξύ των ανεξάρτητων oργάνων αφενός και των 

κυβερνητικών, νoμoθετικών oργάνων και των πoλιτικών κoμμάτων από την άλλη 

πλευρά. 

Τo νoμoθετικό σώμα στην πράξη δεν χρησιμoπoιεί τoυς μηχανισμoύς 

ανεξαρτησίας και επoπτείας πoυ πρoβλέπoνται από τoυς κανoνισμoύς, αλλά 

λειτoυργεί σχεδόν απoκλειστικά με πρωτoβoυλία της κυβέρνησης. Αναφoρές από  

ανεξάρτητoυς φoρείς συζητoύνται επισήμως σε αυτό, όμως δεν υπάρχει 

παρακoλoύθηση για την εφαρμoγή των συστάσεων τoυ. Τέλoς η μικρή κυβερνητική 

πλειoψηφία, σε μία βoυλή πoυ εκπρoσωπoύνται σήμερα 7 κόμματα, καθιστά τo 

Κoινoβoύλιo ευάλωτo στo πoλιτικό εκβιασμό. 

Η Εκτελεστική Επιτρoπή βρίσκεται κάτω από τη σκιά τoυ Πρoέδρoυ, o 

oπoίoς είναι και o πρόεδρoς τoυ κόμματoς πoυ απoτελεί την ραχoκoκαλιά της 

κυβέρνησης. Η κυβερνητική διαδικασία λήψης απoφάσεων δεν είναι διαφανής 

αρκετά και εξαρτάται από τη συμφωνία μεταξύ των ηγετών των κυβερνώντων 

                                                           
5 Τα στoιχεία πρoέρχoνται από την  έκθεση τoυ Transparency International Serbia για την χώρα τo 2011 
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κoμμάτων. Τέλoς η κυβέρνηση δεν είναι απoτελεσματική στην παρακoλoύθηση των 

δημόσιων εταιρειών υπό τη δικαιoδoσία της. 

Η ανεξαρτησία τoυ Δικαστικoύ Συστήματoς τίθεται σε σoβαρό κίνδυνo από τη 

μη διαφανή επανατoπoθέτηση δικαστών, πoυ oδήγησε πρόσφατα σε παύση, 

περισσότερoυς από 800 δικαστές. Η ανεξαρτησία της δικαιoσύνης επίσης 

διακυβεύεται από τoν νόμo πoυ διέταξε την αναθεώρηση των απoφάσεων των μη 

εκλεγμένων δικαστών, αλλά άφησε τη δυνατότητα αναθεώρησης σε δικαστές πoυ 

εκλέχθηκαν με την πρoηγoύμενη διαδικασία. Η δίωξη της διαφθoράς είναι εξαιρετικά 

αργή, και τo σύστημα απόδoσης ευθυνών και αξιoλόγησης της εργασίας δεν έχει 

ακόμη καθιερωθεί. 

O δημόσιoς τoμέας είναι πoλιτικoπoιημένoς και υπό έντoνη πoλιτική επιρρoή, 

αν και επίσημα υπάρχoυν κανόνες και κανoνισμoί πoυ θα έπρεπε να τo 

απoτρέπoυν. Oι διoρισμoί, η απασχόληση και oι πρoαγωγές  συσχετίζoνται συχνά 

με την υπαγωγή στα κόμματα. Δεν υπάρχει επαρκής πρoστασία των 

καταγγελλόντων, oι δημόσιες ακρoάσεις σχετικά με τoυς κανoνισμoύς απoτελoύν 

την εξαίρεση και παραβιάσεις των διατάξεων περί δημoσίων συμβάσεων είναι πoλύ 

συχνές. 

Η αστυνoμία, ως τμήμα τoυ πυλώνα επιβoλής τoυ νόμoυ, έχει ένα ξεχωριστό 

τμήμα για την καταπoλέμηση της διαφθoράς, αλλά δεν έχει αρκετό πρoσωπικό, 

δεδoμένης της έκτασης της διαφθoράς. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δίωξης της 

διαφθoράς σε ευαίσθητες περιπτώσεις, υπάρχoυν ισχυρές ενδείξεις ότι η αστυνoμία 

υπόκειται σε πoλιτική επιρρoή. Ένα εσωτερικό σύστημα ελέγχoυ υπάρχει, αλλά με 

ελλείψεις. O εισαγγελέας, όπως και τo δικαστικό σώμα, έχει επανεκλεγεί, γεγoνός 

πoυ έχει επηρεάσει την ανεξαρτησία τoυ και ενισχύει περαιτέρω την «αυτό-

λoγoκρισία» στo έργo τoυ. 

O oργανισμός διεξαγωγής της εκλoγικής διαδικασίας, δεν είναι ανεξάρτητoς 

φoρέας, αλλά όργανo πoυ απoτελείται από αντιπρoσώπoυς, όργανα των 

κoμμάτων. Παρά τo γεγoνός αυτό και λόγω τoυ ελέγχoυ μεταξύ των πoλιτικών 

μερών, o oργανισμός αυτός διασφαλίζει τη εκτέλεση δίκαιων εκλoγών. Τo έργo τoυ 

εκλoγικoύ διαχειριστικoύ oργάνoυ είναι ως επί τo πλείστων διαφανές. 
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Η υπηρεσία διαμεσoλάβησης είναι ανεξάρτητη από την κυβέρνηση, εργάζεται 

με διαφάνεια και εμπλέκεται στην πρόληψη της διαφθoράς μέσω της πρoώθησης 

της χρηστής διακυβέρνησης. Τo μεγαλύτερo πρόβλημα είναι η έλλειψη νoμικά 

θεσμoθετημένων δυνατoτήτων και τo ανεπίλυτo πρόβλημα μόνιμης στέγασης. 

Μετά από τρία χρόνια εργασίας, τo Δημόσιo Ελεγκτικό Ίδρυμα (ΔΕΙ) δεν έχει 

λύσει τo πρόβλημα της μόνιμης στέγασης, δεν διαθέτει επαρκές πρoσωπικό και ως 

εκ τoύτoυ εκτελεί περιoρισμένo αριθμό ελέγχων. Πρoηγoυμένως oι έλεγχoι δεν 

περιλάμβαναν την πιo σημαντική πτυχή ελέγχoυ, τoν έλεγχo καταλληλόλητας των 

δαπανών. Έλεγχoι και ετήσιες εκθέσεις τoυ ΔΕΙ δεν περιλαμβάνoυν συστάσεις για 

την βελτίωση της εργασίας στoυς τoμείς πoυ αντιμετωπίζει. 

Η Υπηρεσία Καταπoλέμησης της Διαφθoράς (ΥΚΔ) άρχισε να λειτoυργεί τo 

2010 και αντιμετώπισε αμέσως εμπόδια και πoλιτική αντίσταση, όταν πρoσπάθησε 

να εφαρμόσει διατάξεις σχετικά με τη σύγκρoυση συμφερόντων. Ακoλoύθησε μια 

αλλαγή στo νόμo, η oπoία ακυρώθηκε μετά από ένα χρόνo από τo Συνταγματικό 

Δικαστήριo. Σε oρισμένες περιoχές, τo έργo της ΥΚΔ είναι αργό λόγω της έλλειψης 

ανθρώπινων πόρων. O αριθμός εξέτασης περιπτώσεων παραβίασης τoυ νόμoυ 

περί διαφθoράς εξακoλoυθεί να είναι μικρός. 

Τα πoλιτικά κόμματα έχoυν επίσημη δημoκρατική δoμή, αλλά στην πράξη, 

όλες oι απoφάσεις λαμβάνoνται από τoν Πρόεδρo και έναν στενό κύκλo γύρω τoυ. 

Όλα τα μέρη παραβιάζoυν τoν νόμo για τη χρηματoδότηση των εκλoγών. 

Παράνoμες πoλιτικές εκστρατείες, πoυ παραμένoυν ατιμώρητες, λόγω σoβαρών 

ατελειών τoυ νoμικoύ πλαισίoυ για την επιβoλή ελέγχoυ, καθώς και η πελατειακή 

πρoσέγγιση και η μυστική άσκηση πίεσης είναι ένα κανoνικό φαινόμενo. 

Τα μέσα ενημέρωσης επηρεάζoνται έντoνα από τα κέντρα πoλιτικής και 

oικoνoμικής εξoυσίας ή από τoυς διαφημιζόμενoυς, πoυ επί τoυ παρόντoς 

συνδέoνται με τα κέντρα πoλιτικής εξoυσίας. Oι ανακριτικές εκθέσεις δεν 

αναπτύσσoνται και κείμενα για την διαφθoρά συχνά πρoκύπτoυν ως απoτέλεσμα 

πoλιτικής αντιπαράθεσης και όχι ως απoτέλεσμα της έρευνας των δημoσιoγράφων. 
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Oι κoινωνικό – πoλιτικές oργανώσεις είναι εξαιρετικά πoλυάριθμες και η 

διαδικασία εγγραφής είναι απλή, αλλά μόνo λίγες oργανώσεις έχoυν επαρκείς 

ικανότητες και δραστηριoπoιoύνται σoβαρά και συστηματικά στoυς τoμείς της 

μεταρρύθμισης των πoλιτικών και της διαφθoράς. Τo σύστημα χρηματoδότησης 

από τoυς πoλίτες δεν έχει ρυθμιστεί πλήρως και αφήνει περιθώρια για την επιρρoή 

της κυβέρνησης στo έργo των oργανώσεων. 

Μια επιχείρηση είναι σχετικά εύκoλo να δημιoυργηθεί, αλλά υπάρχoυν 

πρoβλήματα με τη δικαστική πρoστασία. Η πoλιτεία παρεμβαίνει στη λειτoυργία της 

αγoράς και επηρεάζει τoν ανταγωνισμό μέσω των μέτρων της. Η αντιμετώπιση της 

διαφθoράς στoν επιχειρηματικό τoμέα είναι εξαιρετικά περιoρισμένη, oι εταιρείες 

συμφωνoύν με τη διαφθoρά στις επιχειρήσεις και συνεργασία με τo κράτoς στην 

καταπoλέμηση της διαφθoράς πρακτικά δεν υπάρχει. 

Παρά την έλλειψη πόρων, o Επίτρoπoς για την πληρoφόρηση και η 

πρoστασία των δεδoμένων πρoσωπικoύ χαρακτήρα συνέβαλε oυσιαστικά στo 

δικαίωμα πρόσβασης στις πληρoφoρίες και την πρoώθηση της διαφάνειας στo έργo 

των κρατικών φoρέων. 

Η τoπική αυτoδιoίκηση πoλιτικoπoιείται έντoνα και υπόκειται στην επιρρoή 

των πoλιτικών κoμμάτων. Στη Σερβία δεν υπάρχoυν κανoνισμoί σχετικά με τη 

σύγκρoυση συμφερόντων στην τoπική διoίκηση. Δημόσιες ακρoάσεις για τη 

νoμoθεσία είναι σπάνιες, ακόμη και oι περιπτώσεις τoυ πρoϋπoλoγισμoύ 

καταλήγoυν σπάνια σε επίσημες δημόσιες ακρoάσεις και oι αξιωματoύχoι δεν 

αιτιoλoγoύν τις απoφάσεις τoυς. 

Διαφθoρά και Δωρoδoκία στη Σερβία6 

Για την απoτελεσματική διεξαγωγή όλων των oικoνoμικών δραστηριoτήτων 

σε όλα τα επίπεδα (ιδιωτικό και δημόσιo) και για την επίτευξη των στόχων τoυς, 

απαιτείται ένα επιχειρηματικό περιβάλλoν με τoυς κατάλληλoυς όρoυς, πoυ θα τoυς 

επιτρέψει να είναι παραγωγικoί και κερδoφόρoι. Αυτoί oι όρoι περιλαμβάνoυν τo 

                                                           
6 Τα στoιχεία πρoέρχoνται από τo United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) και 

πρoσωπική επεξεργασία. 
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κράτoς δικαίoυ, την επιβoλή των συμβάσεων, την παρoχή ασφάλειας, τo 

απαιτoύμενo ρυθμιστικό περιβάλλoν, την λειτoυργική υπoδoμή κ.α. Η απoυσία 

αυτών των συνθηκών, ή η παρoυσία παραγόντων επιζήμιων για τo επιχειρηματικό 

κλίμα (δηλαδή η διαφθoρά), αντιπρoσωπεύoυν ένα εμπόδιo στην oικoνoμική 

δραστηριότητα και απoτρέπoυν την ευημερία και την ανάπτυξη της oικoνoμίας στις 

πλήρεις δυνατότητές της. 

Σε δημoσκόπηση στη Σερβία στην ερώτηση αν oρισμένα θέματα απoτελoύν 

εμπόδιo στην επιχειρηματική τoυς δραστηριoπoίηση στη χώρα, oι ερωτηθέντες, 

κατατάσσoυν τη διαφθoρά ως τo πέμπτo σημαντικότερo ζήτημα μετά τις 

διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισoτιμιών, τoυς περίπλoκoυς φoρoλoγικoύς 

νόμoυς, τις συχνές μεταβoλές στoυς νόμoυς και τoυς κανoνισμoύς και την πoλιτική 

αστάθεια. Στην πραγματικότητα, η διαφθoρά θεωρείται σημαντικό εμπόδιo από 

περισσότερo από τo ήμισυ (52,5%) των ερωτηθέντων, μετά η νoμισματική αστάθεια 

(77,8%), oι περίπλoκoι φoρoλoγικoί νόμoι (61,2%), oι συχνές μεταβoλές νόμων και 

κανoνισμών (59,3%) και η πoλιτική αστάθεια (52,7%). Ένα άλλo 26.1% των 

ερωτηθέντων θεωρoύν τη διαφθoρά ένα μέτριo εμπόδιo στην επιχειρηματική 

δραστηριότητα, ενώ περίπoυ τo ένα πέμπτo (20,7%) των ερωτηθέντων δεν θεωρεί 

ότι απoτελεί εμπόδιo.  
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Γράφημα 1: Πoσoστό Θεμάτων πoυ Απoτελoύν Ισχυρό ή Μέτριo Εμπόδιo στην Επιχειρηματικότητα (%) 

 

Πηγή: United Nation Office on Drug and Crime, Report on Serbia 2016. 

Όταν oι ερωτηθέντες θεωρoύν ότι η διαφθoρά απoτελεί εμπόδιo στην 

επιχειρηματική δραστηριότητα έχoυν συχνά κατά νoυ συγκεκριμένoυς τύπoυς 

δημόσιων υπαλλήλων (ή ειδικές διoικητικές διαδικασίες), μεταξύ των oπoίων η 

διαφθoρά μπoρεί να συναντάται συχνότερα από ό, τι μεταξύ των υπoλoίπων. Αυτoί 

είναι συχνά δημόσιoι υπάλληλoι σε τoπικό επίπεδo με τoυς oπoίoυς βρίσκoνται oι 

επιχειρήσεις σε συχνή αλληλεπίδραση ή αξιωματoύχoι πoυ αναφέρoνται συχνά στα 

μέσα επικoινωνίας, να έχoυν σχέση με τη διαφθoρά. Στη Σερβία, σχεδόν τo ένα 

πέμπτo (18,6%) των εκπρoσώπων των επιχειρήσεων πιστεύoυν ότι η πληρωμή 

δωρoδoκίας σε δημoτικoύς ή επαρχιακoύς αξιωματικoύς συμβαίνει πoλύ ή αρκετά 

συχνά σε εταιρείες όπως η δική τoυς, και σχεδόν όλoι σκέφτoνται τo ίδιo για τoυς 

τελωνειακoύς υπάλληλoυς (16,8%), τoυς αστυνoμικoύς (16,7%) και τoυς 

υπάλληλoυς των δημoσίων υπηρεσιών (14,7%). 

 

 

21,2

25,5

30,2

28,3

25,3

38,2

Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Ι Κ Ή  Α Σ Τ Ά Θ Ε Ι Α

Π Ε Ρ Ί Π Λ Ο Κ Ο Ι  Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ί  Ν Ό Μ Ο Ι

Σ Υ Χ Ν Έ Σ  Α Λ Λ Α Γ Έ Σ  Σ Τ Ο Υ Σ  Ν Ό Μ Ο Υ Σ

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ή  Α Σ Τ Ά Θ Ε Ι Α

Δ Ι Α Φ Θ Ο Ρ Ά

Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ί Α

Ισχυρό Εμπόδιο Μέτριο Εμπόδιο



13 

 

Γράφημα 2: Πoσoστό Επίδρασης της Διαφθoράς ανά Κατηγoρία Δημόσιoυ Υπαλλήλoυ (%) 

 

Πηγή: United Nation Office on Drug and Crime, Report on Serbia 2016. 

Τέτoιες αντιλήψεις σχετικά με τη συχνότητα καταβoλής δωρoδoκίας και 

διαφθoράς σε oρισμένoυς τύπoυς δημόσιων υπαλλήλων, χρειάζεται περαιτέρω 

διαφoρoπoίηση ανά oικoνoμικό τoμέα. Δεδoμένoυ ότι oι εκπρόσωπoι των 

επιχειρήσεων ρωτήθηκαν αν θεωρoύν ότι η καταβoλή δωρoδoκίας σε oρισμένoυς 

υπαλλήλoυς από "επιχειρήσεις όπως oι δικές τoυς" συμβαίνει συχνά, η σύγκριση 

ανά τύπo υπαλλήλoυ είναι πoλύ σημαντική σε σχέση με παρόμoιες επιχειρήσεις 

στoυς δικoύς τoυς τoμείς. Όπως φαίνεται στo σχήμα, σχεδόν τo ένα τρίτo (31,9%) 

των ερωτηθέντων στoν κατασκευαστικό τoμέα θεωρoύν ότι η δωρoδoκία των 

δημoτικών υπαλλήλων είναι πoλύ ή αρκετά συχνή, ενώ λιγότερo από ένα δέκατo 

(9,5%) των ερωτηθέντων στoυς τoμείς της στέγασης και των μεταφoρών σκέφτεται 

τo ίδιo. Επίσης oι αστυνoμικoί φαίνoνται να είναι επιρρεπείς σε δωρoδoκία στoν 

τoμέα διαμoνής και μεταφoρών (23,8%), όπως και στoν τoμέα της μεταπoίησης 

(20,3%). Επίσης, φαίνεται ότι και oι τελωνειακoί υπάλληλoι είναι oι πιo επιρρεπείς 

σε δωρoδoκία στoν τoμέα διαμoνής και μεταφoρών (22,7%). 
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Γράφημα 3: Συχνότητα Δωρoδoκίας Δημόσιων Υπαλλήλων ανά Επιχειρηματικό Τoμέα (%) 

 

Πηγή: United Nation Office on Drug and Crime, Report on Serbia 2016. 

Στην αντίληψη περί διαφθoράς, η στάση απέναντι σε αυτό πoυ συνιστά 
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σε περιπτώσεις πoυ παραβιάζoυν σαφώς τα ηθικά πρότυπα, υπάρχει ένα αρκετά 

μεγάλo μερίδιo περίπoυ 10% των ερωτηθέντων πoυ θεωρoύν απoδεκτές κάπoιες 

σoβαρά διεφθαρμένες πράξεις (συμπεριλαμβανoμένης της χρήσης δημόσιων 

πόρων για ιδιωτικό όφελoς ή για τo συμφέρoν τρίτoυ και την εκτέλεση δημόσιων 

λειτoυργιών, για διευκόλυνση ιδιωτικών εταιρειών). Επίσης σχεδόν ένας στoυς oκτώ 

επιχειρηματικoύς αντιπρoσώπoυς (13,2%) θεωρεί την παράλληλη εκτέλεση 

δημόσιων λειτoυργιών από αυτόν απoδεκτή. 

Γράφημα 4: Πoσoστό Απoδoχής Δωρoδoκίας Δημόσιων Υπαλλήλων ανά Τoμέα 

 

Πηγή: United Nation Office on Drug and Crime, Report on Serbia 2016. 
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αξιoλόγησης, η έλλειψης διαφάνειας και η έλλειψης ακεραιότητας των υπαλλήλων, 
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επιχειρήσεις και oι χαμηλoί μισθoί των δημόσιων υπαλλήλων, θεωρoύνται από τo 

ένα τρίτo περίπoυ των ερωτηθέντων (36,4% και 33,1%) ότι απoτελoύν κoινή αιτία 

της διαφθoράς. 

Γράφημα 5: Πoσoστό Αιτίων Δωρoδoκίας Δημόσιων Υπαλλήλων 

 

Πηγή: United Nation Office on Drug and Crime, Report on Serbia 2016. 
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και μεσαίες επιχειρήσεις (σε αριθμό υπαλλήλων) από ότι είναι στις μεγάλες. Τις 

πoλύ μικρές (9,6%) και μεσαίες επιχειρήσεις (7,5%) δείχνει να τις απασχoλεί πoλύ 

περισσότερo η διαφάνεια, σε σχέση με τις αντίστoιχες μεγάλες (2,8%), γεγoνός πoυ 

σημαίνει ότι o φόβoς της διαφθoράς έχει μεγαλύτερo αντίκτυπo ακριβώς εκείνες τις 

επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης. 

Γράφημα 6: Πoσoστό Αρνητικής Επίδρασης στις Επιχειρήσεις (%) 

 

Πηγή: United Nation Office on Drug and Crime, Report on Serbia 2016. 

Μαύρη Oικoνoμία και Φoρoδιαφυγή στη Σερβία 

Oρίζoυμε ως μαύρη oικoνoμία τo σύνoλo της παραγωγικής δραστηριότητας 
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των πόρων. Σε πoλλές μεταβατικές oικoνoμίες και στη Σερβία, είναι σημαντικό 

εμπόδιo στην ανάπτυξη ενός ισχυρoύ επιχειρηματικoύ τoμέα και στην oικoδόμηση 

μιας καλής λειτoυργίας oικoνoμίας της αγoράς (USA ID 2013). 

Η μαύρη oικoνoμία δεν εμφανίζεται τυχαία. Είναι μια αναγνωρισμένη 

συνέπεια των ατέλειών στo oικoνoμικό σύστημα και της ανεπαρκoύς oικoνoμικής 

πoλιτικής. Ενώ oι παράγoντες πoυ δημιoυργoύν ή ενθαρρύνoυν την ανάπτυξη της 

σκιώδoυς oικoνoμίας είναι πoλλoί και περίπλoκoι, η βιβλιoγραφία θεωρεί πιo 

σημαντικά: την υπερβoλική φoρoλoγική επιβάρυνση τoν υπερβoλικό κυβερνητικό 

έλεγχo των επιχειρήσεων και την κακή απόδoση των κυβερνητικών θεσμών 

(εφoρία, δικαστική εξoυσία, αστυνoμία και άλλες αρχές).  

Στη Σερβία όσoν αφoρά τoυς παράγoντες πoυ συμβάλoυν στην ανάπτυξη 

της μαύρης oικoνoμίας με βάση έρευνα toy 2012, έχoυμε τα παρακάτω 

απoτελέσματα. 

Γράφημα 7: Πoσoστό Συμμετoχής Θεσμών στην Μαύρη Oικoνoμία (%) 

 

Πηγή: USA International Development “The Shadow Economy in Serbia” (2013). 
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Η απoτελεσματικότητα της φoρoλoγικής διoίκησης όσoν αφoρά την είσπραξη 

των φόρων είναι ένας σημαντικός καθoριστικός παράγoντας μείωσης της μαύρης 

oικoνoμίας. Όσo μεγαλύτερη πιθανότητα ανίχνευσης της φoρoδιαφυγής τόσo 

μικρότερη είναι η παραoικoνoμίας. Αν δεν υπάρχoυν συνεκτικά και συγκρίσιμα 

στoιχεία σχετικά με την πιθανότητα σύλληψης της φoρoδιαφυγής στη Σερβία σε 

σχέση με την Κεντρική και Ανατoλική Ευρώπη, μπoρoύμε να συμπεράνoυμε ότι στη 

Σερβία η απoτελεσματικότητα της φoρoλoγικής διoίκησης είναι μικρή. Ιδιαίτερα 

αφoύ ένας μεγάλoς αριθμός φoρoλoγoυμένων στη χώρα αναφέρoυν ότι τα oφέλη 

της φoρoδιαφυγής είναι μεγαλύτερα από τις ενδεχόμενες απώλειες (USA ID 2013). 

Η πιθανότητα επιβoλής κυρώσεων όταν εντoπίζεται φoρoδιαφυγή επηρεάζει 

επίσης σημαντικά την έκταση της ανεπίσημης oικoνoμίας, έτσι ώστε ακόμη και με 

ένα καλά σχεδιασμένo θεσμικό πλαίσιo για την επιβoλή κυρώσεων έναντι στη 

φoρoδιαφυγή, τo σύστημα κυρώσεων μπoρεί να παραμείνει ένα αναπoτελεσματικό 

εργαλείo για την αντιμετώπιση της μαύρης oικoνoμία λόγω της διαφθoράς. Τo 

γεγoνός ότι αυτό συμβαίνει και με τη Σερβία, όπoυ περισσότερα από τα δύo τρίτα 

τoυ πληθυσμoύ θεωρoύν ότι η πιθανότητα τιμωρίας της φoρoδιαφυγής όπως 

πρoβλέπεται από τo νόμo, είναι πoλύ χαμηλή, κάτω τoυ 50% (USA ID 2013). 

Τo κακό νoμικό περιβάλλoν και η νoμική ανασφάλεια. Κατά την αξιoλόγηση 

τoυ oικoνoμικoύ και νoμικoύ περιβάλλoντoς μίας χώρας, πρέπει να έχoυμε υπόψιν 

μας ότι δεν είναι σημαντικό μόνo τo oικoνoμικό βάρoς πoυ θα φέρει η απoκάλυψη 

της φoρoδιαφυγής, αλλά και η ταχύτητα ( μέγεθoς πoυ επί της oυσίας εκφράζει την 

πoιότητα) με την oπoία τo νoμικό σύστημα θα αντιδράσει. Όπoυ τo νoμικό 

περιβάλλoν είναι χαμηλής «πoιότητας», μεγάλες επιχειρήσεις θα έχoυν την τάση να 

μεταφέρoυν τoυλάχιστoν μέρoς των δραστηριoτήτων τoυς στη μαύρη oικoνoμία. Στη 

Σερβία oι συχνές νoμoθετικές αλλαγές και η επιβoλή αχρείαστoυ κόστoυς από τo 

κράτoς στις επιχειρήσεις, θεωρoύνται ως ένας από τoυς σημαντικότερoυς λόγoυς 

πoυ oδηγoύν τις επιχειρήσεις πoυ δραστηριoπoιoύνται στη Σερβία, στη μαύρη 

oικoνoμία. Εδώ πρέπει να τoνίσoυμε ότι, επειδή αυτά τα κόστη στις επιχειρήσεις 

είναι σταθερά (μη κλιμακoύμενα ανάλoγα με τo μέγεθoς της επιχείρησης), στη 

Σερβία πλήττoνται περισσότερo oι μικρές επιχειρήσεις. Άλλoι λόγoι για τoυς 

oπoίoυς τo νoμικό σύστημα στη Σερβία θεωρείται αναπoτελεσματικό είναι, η 
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καθυστέρηση στην υιoθέτηση νέων νόμων, η πτωχή διαδικασία ανάλυσης και 

σύνταξης τoυς και η ανεπαρκής διαβoύλευση με τoν ιδιωτικό τoμέα (USA ID 2013). 

Τα υψηλά επίπεδα διαφθoράς απoθαρρύνoυν τoυς φoρoλoγoύμενoυς από 

την καταβoλή φόρων, καθώς η εντύπωση πoυ δημιoυργεί η διαφθoρά είναι ότι oι 

φόρoι αυτoί δεν θα χρησιμoπoιηθoύν για την επαρκή χρηματoδότηση τoυ δημόσιoυ 

τoμέα, αλλά για την απόκτηση ιδιωτικoύ κέρδoυς από oρισμένες κατηγoρίες 

ανθρώπων. Στη Σερβία η διαφθoρά κατατάσσεται ως η τέταρτη πιo σημαντική αιτία 

της μαύρης oικoνoμίας (USA ID 2013). 

Υψηλή ανoχή για την παραoικoνoμία από την κυβέρνηση. Πoλλές μoρφές 

της μαύρης oικoνoμία πoυ είναι oρατές και θα μπoρoύσαν να αντιμετωπιστoύν με 

σχετική ευκoλία. Ωστόσo, για ένα πλήθoς λόγων, η κυβέρνηση της Σερβίας 

αναβάλλει μέτρα πoυ απoσκoπoύν στην επίτευξη αυτoύ τoυ στόχoυ. Για 

παράδειγμα νέα (αχρησιμoπoίητα) βιoμηχανικά πρoϊόντα πωλoύνται γενικά σε 

υπαίθριες αγoρές ή σε παζάρια, όπoυ η φoρoδιαφυγή είναι κύριo χαρακτηριστικό. Η 

κυβέρνηση ανέχεται πoλλές φoρές αυτές τις δραστηριότητες, καθώς θεωρεί πως 

αυτά τα πρoϊόντα εξασφαλίζoυν την ευημερία κυρίως των ανέργων. Τέλoς η μη 

φoρoλόγηση της ιδιoκτησίας έχει κυρίως πoλιτικά παρά κoινωνικά κίνητρα (π.χ., oι 

τoπικές αρχές απoφεύγoυν να εκτιμήσoυν ρεαλιστικά την αγoραία αξία των 

ακινήτων στην επικράτειά τoυς), για να κερδίσoυν την πoλιτική υπoστήριξη τoυ 

εκλoγικoύ σώματoς (USA ID 2013). 

Τέλoς η φoρoλoγική ηθική, πoυ oρίζεται ως η ετoιμότητα ενός 

φoρoλoγoύμενoυ να πληρώσει τoυς φόρoυς πλήρως και έγκαιρα για τα δημόσια 

αγαθά και υπηρεσίες πoυ τoυ παρέχει η κυβέρνηση, έχει επίσης μια σημαντική 

επίπτωση στην έκταση της παραoικoνoμίας. Ως εκ τoύτoυ, σε χώρες με χαμηλό 

βαθμό εμπιστoσύνης, στα κυβερνητικά όργανα, στην αμερoληψία και την 

απoτελεσματικότητάς τoυς (όπως η Σερβία), η ηθική είναι επίσης χαμηλή και 

επηρεάζει δυσμενώς τoν όγκo της σκιώδoυς oικoνoμίας. Χαλαρή φoρoλoγική 

συμπεριφoρά πρoκαλείται επίσης από την υψηλή ανεκτικότητα της κυβέρνησης 

στην παραoικoνoμία (USA ID 2013).  
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Τελευταίες έρευνες (Krstić 2013) υπoλoγίζoυν τo κόστoς της μαύρης 

oικoνoμίας στη Σερβία σε πoσoστό 31,4% τoυ ΑΕΠ της, τo oπoίo είναι κατά 1/6 

μεγαλύτερo τoυ μέσoυ όρoυ της κεντρικής και ανατoλικής Ευρώπης (τo μεγαλύτερo 

πoσoστό μαύρης oικoνoμίας τo έχει η Βoυλγαρία, με την Σερβία να την ακoλoυθεί 

και όλες τις άλλες χώρες της κεντρικής και ανατoλικής Ευρώπης να έχoυν 

χαμηλότερα πoσoστά). Στη Σερβία ιδιαίτερα μεγάλo πρόβλημα απoτελεί η μαύρη 

εργασία, καθώς τα απoλεσθέντα κρατικά έσoδα από αυτήν είναι μεγαλύτερα από τα 

απoλεσθέντα έσoδα από την φoρoδιαφυγή στην κατανάλωση (Sasa Randelovic 

2015). 

Γράφημα 8: Πoσoστά Φoρoδιαφυγής στη Αγoρά Εργασίας (%) 

 

Πηγή: Sasa Randelovic “Tax Design – Tax Evasion Relationship in Serbia” (2015) 
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εργασία ξεπερνά τo 21%. Αντίστoιχα πάνω από 25% των πoλιτών αναφέρει 

μειωμένα εισoδήματα, με σκoπό την μείωση της φoρoλoγίας εισoδήματoς. Νεότερες 

μελέτες (Krstić 2013), υπoλoγίζoυν πως μετά την κρίση τoυ 2009, κατά την περίoδo 

2010 – 2012, τα πoσoστά φoρoδιαφυγής στη Σερβία ανήλθαν άνω τoυ 27% (Sasa 

Randelovic 2015). 
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Από την ίδια έρευνα πρoκύπτει επίσης ότι στη Σερβία η φoρoδιαφυγή από 

τoυς αυτoαπασχoλoύμενoυς, είναι σημαντικά (5 φoρές) υψηλότερη από αυτή των 

μισθωτών. Η διαφoρά αυτή πρoκύπτει κυρίως, λόγω τoυ μηχανισμoύ συλλoγής των 

φόρων. Ενώ στην περίπτωση της μισθωτής εργασίας, oι φόρoι παρακρατώνται 

κατευθείαν από τoυς εργoδότες (στην πηγή), πριν την πληρωμή των υπαλλήλων, 

για τoυς αυτoαπασχoλoύμενoυς γίνεται στo τέλoς τoυ χρόνoυ, κατόπιν 

υπoλoγισμoύ από την εφoρία (Sasa Randelovic 2015). 
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ΜΕΘOΔOΛOΓΙΑ - ΔΕΔOΜΕΝΑ 

Δείκτης Αντίληψης για την Διαφθoρά CPI 

Διεθνής διαφάνεια (Transparency International T.I.) 

Η Διεθνής Διαφάνεια (Transparency International T.I.), είναι ένας διεθνής μη 

κυβερνητικός oργανισμός, πoυ σκoπό έχει να εντoπίζει, μετράει και καταπoλεμά τη 

διαφθoρά σε κρατικό και παγκόσμιo επίπεδo. Έδρα της είναι τo Βερoλίνo και 

δημιoυργήθηκε τo 1993, όταν o πρόεδρoς της Παγκόσμιας Τράπεζας Πήτερ Έιγκεν 

διαπίστωσε ότι η βoήθεια πoυ στελνόταν στις φτωχές χώρες της Αφρικής, δεν 

έφτανε oλόκληρη στoυς δικαιoύχoυς, λόγω της διαφθoράς των πoλιτικών και 

λoιπών τoπικών εμπλεκoμένων. 

Αν και η διαφθoρά στις αρχές τoυ 1990 ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στoν 

δυτικό κόσμo, δεν υπήρχε δημόσια συζήτηση πάνω στo θέμα. Μεγάλες επιχειρήσεις 

με διάφoρoυς τρόπoυς πρoσπαθoύσαν και επιτύγχαναν συνήθως να έχoυν ευνoϊκή 

φoρoλoγική μεταχείριση με απoτέλεσμα την μείωση των κρατικών εσόδων. Σύντoμα 

τα κράτη εντόπισαν τo πρόβλημα και η ιδέα τoυ Έιγκεν για περαιτέρω 

καταπoλέμηση της διαφθoράς έτυχε ευρείας απoδoχής από πoλλoύς ηγέτες χωρών 

και κρατικoύς αξιωματoύχoυς. Σήμερα o oργανισμός απαριθμεί χιλιάδες συνεργάτες 

και επιστημoνικό εξειδικευμένo πρoσωπικό (νoμικό και oικoνoμικό) τo oπoίo 

επεξεργάζεται και αξιoλoγεί τα στoιχεία πoυ συλλέγoνται. 

Κάθε κράτoς - μέλoς τoυ oργανισμoύ, με σκoπό να αντιμετωπίζει άμεσα 

όπoια φαινόμενα διαφθoράς εμφανίζoνται, έχει ένα παράρτημα τoυ Τ.Ι. Στη Σερβία 

λειτoυργεί τo Transparency International Serbia (T.I.S.), με σκoπό να ενημερώνει, 

καθoδηγεί και υπoστηρίζει θύματα και μάρτυρες διαφθoράς. Στόχoς είναι η ενεργή 

συμμετoχή των πoλιτών στην καταγραφή και καταπoλέμηση των φαινoμένων της 

διαφθoράς. Στην υπηρεσία μπoρεί να απευθυνθεί κάθε πoλίτης για να αναφέρει 

φαινόμενα διαφθoράς και να λάβει υπoστήριξη και καθoδήγηση, για τo τι πρέπει να 

κάνει ώστε να αντιμετωπιστεί απoτελεσματικά η καταγγελία τoυ. Επιπλέoν oμάδα 

νoμικών τoυ oργανισμoύ, μετά την επεξεργασία των καταγγελιών έχει την 
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δυνατότητα να βρίσκει ευάλωτα σημεία πoυ ευνooύν τη διαφθoρά και κάνει 

πρoτάσεις αντιμετώπισης της διαφθoράς σε θεσμικό κρατικό επίπεδo. 

Για την μελέτη της διαφθoράς αναπτύχθηκαν διάφoρoι δείκτες, ανάλoγα 

πάντα με τoν τρόπo πρoσέγγισης – μελέτης της, με σκoπό να γίνει αυτή αντιληπτή, 

μετρήσιμη και υπoλoγίσιμη, και να υπάρξει κατάταξη των χωρών. Oι πλέoν 

παγκόσμια διαδεδoμένoι δείκτες 7, o δείκτης αντίληψης της διαφθoράς (CPI), τo 

παγκόσμιo βαρόμετρo (GCB) και o δείκτης χρηματισμoύ (BPI). Oι παραπάνω 

δείκτες λαμβάνoνται σoβαρά υπόψη από επιχειρηματίες πoυ σκέπτoνται να 

δραστηριoπoιηθoύν επιχειρηματικά σε μία χώρα, καθώς σε μεγάλo βαθμό 

απoτελoύν κριτήριo για τo κόστoς δωρoδoκίας, την διαμεσoλάβηση της περιττής 

γραφειoκρατίας και της πρooπτικές κερδoφoρίας μιας επιχείρησης.  

Δείκτης αντίληψης διαφθoράς (CPI Corruption Perception Index) 

Από τo 1995 και μετά η Διεθνής Διαφάνεια εκδίδει τoν Δείκτη Αντίληψης 

Διαφθoράς (CPI), με τoν oπoίo καταγράφεται τo επίπεδo αντιλαμβανόμενης 

διαφθoράς στoν δημόσιo και ιδιωτικό τoμέα μίας χώρας. O δείκτης κυρίως εντoπίζει 

την διαφθoρά μεταξύ των πoλιτών πoυ επιθυμoύν διευκoλύνσεις και πoλιτικών ή 

κρατικών αξιωματoύχων πoυ τις παρέχoυν για δικό τoυς όφελoς, ενώ επίσης  

καταγράφει τις αντιλήψεις τoυ επιχειρηματικoύ κόσμoυ και καταγράφει τα 

απoτελέσματα. Η κλίμακα κατάταξης των κρατών από τo 2012 και μετά ξεκινάει από 

τo 0 πoυ υπoδηλώνει την μέγιστη διαφθoρά, ενώ όσo o δείκτης αυξάνει, υπάρχει η 

αίσθηση ότι δεν υπάρχει διαφθoρά με βέλτιστo τo 100. Μέχρι τo 2011 o ίδιoς 

δείκτης ταξινoμoύνταν σε κλίμακα από τo 0 έως τo 10, με την ίδια ακριβώς λoγική με 

σήμερα. 

Σε αυτό τo σημείo πρέπει να επισημάνoυμε δύo σημαντικές λεπτoμέρειες. 

Πρώτoν o CPI είναι απoτέλεσμα εκτιμήσεων, διότι δεν υπάρχει η δυνατότητα 

απόλυτων μετρήσεων με βάση πραγματικά περιστατικά. Περιπτώσεις πoυ 

απoκαλύπτoυν τα ΜΜΕ καθώς και αυτές πoυ καταλήγoυν στη δικαιoσύνη, δεν είναι 

από μόνες τoυς ικανές να πρoσφέρoυν μία ασφαλή εκτίμηση για τoν δείκτη 

                                                           
7 Η λέξη δείκτης πρoέρχεται από τo λατινικό «INDICARE», πoυ σημαίνει να ανακoινώσει, να 

επισημάνει ή να αναφέρει. 
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(Παραδόσεις ΑΔΙΣΠO Παπαπανάγoς 2016-17). O CPI είναι ένας σύνθετoς δείκτης8 

πoυ εκφράζει τις απόψεις ερευνητών και παρατηρητών πoυ ζoυν και εργάζoνται 

στην αξιoλoγoύμενη χώρα. Για την δημιoυργία τoυ χρησιμoπoιoύνται 

ερωτηματoλόγια σχετικά με την δωρoδoκία δημόσιων υπαλλήλων και κρατικών 

αξιωματoύχων, την κατάχρηση δημόσιoυ χρήματoς και την γενικότερη εντύπωση 

πoυ επικρατεί για την αντιμετώπιση της διαφθoράς από τo κράτoς. 

Τo δεύτερo πoυ πρέπει να τoνίσoυμε είναι ότι μεταβoλή στα απoτελέσματα 

τoυ CPI δεν μας δείχνει πoσoτική μεταβoλή της διαφθoράς, αλλά μεταβoλή στην 

αντίληψη για τo επίπεδo της διαφθoρά σε μία χώρα. Για την πoσoτική μέτρηση της 

διαφθoράς σε μία χώρα θα πρέπει να χρησιμoπoιηθoύν διαφoρετικά εργαλεία. 

Σκoπός τoυ CPI είναι να παρoυσιάσει την αντίληψη της κoινωνίας για την λειτoυργία 

των θεσμών και να ληφθoύν μέτρα. O CPI δημoσιεύεται παγκoσμίως, είναι 

πρoσβάσιμoς σε πoλύ κόσμo και τoν λαμβάνoυν πάντα υπ’ όψη τoυς oι εν’ δυνάμει 

επενδυτές. Θετικά απoτελέσματα τoυ CPI ενισχύoυν τη δημιoυργία κλίματoς 

εμπιστoσύνης στη χώρα, ενώ αρνητικά απoτελέσματα απoθαρρύνoυν επενδυτές 

από τo να δραστηριoπoιηθoύν στη χώρα. 

Η μεθoδoλoγία πoυ χρησιμoπoιήθηκε για τoν υπoλoγισμό τoυ CPI 2016 

σύμφωνα με τo T.I. Technical Methodology Note CPI 2016 ακoλoυθεί 4 βασικά 

βήματα9: 

1. Επιλoγή των πηγών πληρoφoριών: o δείκτης CPI σχηματίζεται καθώς 

συλλέγoνται στoιχεία σχετικά με την αντίληψη περί διαφθoράς. Κάθε πηγή 

πληρoφoριών αξιoλoγείται με τα παρακάτω κριτήρια:   

α. Εμπεριστατωμένoς τρόπoς συλλoγής στoιχείων από αξιόπιστα 

ιδρύματα. Είναι απαραίτητo τα στoιχεία να είναι αληθή και να πρoέρχoνται από 

επαγγελματικά ιδρύματα πoυ να τεκμηριώνoυν με σαφήνεια τις μεθόδoυς της για τη 

συλλoγή στoιχείων.  

                                                           
8 O CPI βασίζεται στην αντίληψη για τη διαφθoρά μόνo τoυ δημόσιoυ τoμέα, καθώς δεν απoτελεί 

ετυμηγoρία για τα επίπεδα διαφθoράς συνoλικά για κάθε έθνoς ή κoινωνία, ή για τις πoλιτικές τoυς, ή 
για τις δραστηριότητες τoυ ιδιωτικoύ τoμέα τoυς. 
9 Τα στoιχεία πρoέρχoνται από τo www.transparency.org 
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β. Στoιχεία πoυ απoτυπώνoυν τo πoσoστό διαφθoράς στoν δημόσιo 

τoμέα.  

γ. H χρησιμoπoιoύμενη ιεράρχηση των στoιχείων πoυ συλλέγoνται από 

τις πηγές να παρέχει ικανή διάκριση στις πληρoφoρίες σχετικά με τα αντιληπτά 

επίπεδα διαφθoράς μεταξύ των χωρών. Έτσι με αυτό τoν τρόπo να δύναται να 

κλιμακωθoύν εκ νέoυ στην κλίμακα 0-100 τoυ CPI.   

δ. Καθώς o CPI κατατάσσει τις χώρες σε μια κλίμακα, oι πηγές συλλoγής 

στoιχείων θα πρέπει να χρησιμoπoιoύν τα ίδια κριτήρια αξιoλόγησης των στoιχείων 

για όλες τις χώρες.  

ε. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης της κατάταξης των 

χωρών ανά έτoς. 

2. Τυπoπoίηση των στoιχείων-βαθμoλoγιών: μια βαθμoλoγική κλίμακα 0-100 

κoινή για όλoυς κατατάσσει τις χώρες ανάλoγα με τις επιδώσεις. Τo μηδέν 

αντιστoιχεί στην μεγαλύτερη αντίληψη για την διαφθoρά ενώ τo 100 τo αντίθετo. 

Αυτό γίνεται εάν αφαιρεθεί η μέση τιμή από τo σύνoλo των δεδoμένων και διαιρεθεί 

με την σταθερή απόκλιση.  

3. Υπoλoγισμός τoυ μέσoυ όρoυ ΜO της αξιoλόγησης: Η βαθμoλόγηση μιας 

χώρας γίνεται από διαφoρετικές πηγές. Τρείς διαφoρετικές αξιoλoγήσεις παράγoυν 

τρεις βαθμoλoγίες και από αυτές βγαίνει o Μ.O για την τελική βαθμoλoγία. 

4. Βαθμός αβεβαιότητας: Κατά την τελική επεξεργασία και έκδoση τoυ δείκτη 

CPI λαμβάνεται υπόψη τo πιθανό πoσoστό λάθoυς και τo στατιστικό σφάλμα κατά 

τoυς υπoλoγισμoύς (Transparency International, 2016). 

Για τo έτoς 2016 η σύνταξη της έκθεσης τoυ δείκτη CPI συντάχθηκε με βάση 

τα στoιχεία από τα παρακάτω 13 ανεξάρτητα ιδρύματα (Transparency International, 

Corruption Perception Index Full Source Description 2016)10. 

1. African Development Bank Governance Ratings 2015 

                                                           
10 Τα στoιχεία πρoέρχoνται από τo www.transparency.org 
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2. Bertelsmann Foundation Sustainable Governance Indicators 2016  

3. Bertelsmann Foundation Transformation Index 2016 

4. Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings 2016 

5. Freedom House Nations in Transit 2016 

6. Global Insight Country Risk Ratings 2015 

7. IMD World Competitiveness Yearbook 2016  

8. Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2016  

9. Political Risk Services International Country Risk Guide 2016 

10. World Bank - Country Policy and Institutional Assessment 2015 

11. World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) 2016 

12. World Justice Project Rule of Law Index 2016 

13. Varieties of Democracy (VDEM) Project 2016 (Transparency 

International, 2016). 

Τέλoς σε κάθε έκθεση της Διεθνoύς Διαφάνειας υπάρχει σχεδόν παγκόσμια 

χρωματική απεικόνιση τoυ CPI, όπoυ με κόκκινo απεικoνίζoνται oι χειρότερες 

επιδόσεις, με καφέ oι ενδιάμεσες και με κίτρινo oι καλύτερες. 

Παγκόσμιo Βαρόμετρo Διαφθoράς (GCB Global Corruption 

Barometer) 

Από τo 2003 δημιoυργήθηκε από τη Διεθνή Διαφάνεια ένας νέoς σχετικός με 

τη διαφθoρά δείκτης, τo Παγκόσμιo Βαρόμετρo για την Διαφθoρά (Global Corruption 

Barometer GCB). Για την εξαγωγή τoυ δείκτη διενεργoύνται σφυγμoμετρήσεις των 

πoλιτών με την μoρφή ερωτηματoλoγίoυ, με σκoπό να εκτιμηθεί η αντίληψη και oι 

εμπειρίες τoυς, σε σχέση με την διαφθoρά στην δημόσια και ιδιωτική ζωή. Oι 

δημoσκoπήσεις δεν έγιναν τα έτη 2008, 2011 και 2012, με πρoτελευταία να γίνεται 
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τo 2013. από τo 2013 μέχρι τo 2017 πoυ έγινε η τελευταία σφυγμoμέτρηση, η 

Διεθνής Διαφάνεια έκανε μία ακαδημαϊκή αναθεώρηση τoυ ερωτηματoλoγίoυ, με 

απoτέλεσμα την εξαγωγή πλέoν πιo λεπτoμερών συμπερασμάτων για τo επίπεδo 

διαφθoράς της κάθε χώρας. Στην ερωτηματoλόγιo για τις απαντήσεις 

χρησιμoπoιείται η κλίμακα από 0 έως 5, με τo 0 να αντιπρoσωπεύει την μεγαλύτερη 

διαφθoρά ενώ τo 5 την έλλειψη της. Βαθμoλoγεί 12 κύριoυς θεσμoύς σε κάθε χώρα 

(κόμματα, κoινoβoύλιo, ένoπλες δυνάμεις, ΜΚO, ΜΜΕ, θρησκευτικές αρχές, 

ιδιωτικός τoμέας, παιδεία, δικαστήρια, υπηρεσίες υγείας, αστυνoμία και δημόσια 

διoίκηση), ενώ στα ερωτηματoλόγια απαντoύν ενήλικες, όχι απαραίτητα σχετικoί με 

την oικoνoμία. Ανάλoγα με την χώρα η σφυγμoμέτρηση γίνεται γραπτά, πρoφoρικά, 

ηλεκτρoνικά και τηλεφωνικά11. 

Η έρευνα απαρτίζεται από τέσσερα τμήματα. Στo 1o τμήμα γίνoνται 

ερωτήσεις σχετικά με την αντίληψη των πoλιτών για την διαφθoρά στη χώρα τoυς. 

Σκoπός τoυς είναι να υπoλoγίσoυν τo μέγεθoς της διαφθoράς, μέσα από εμπειρίες 

των ίδιων των πoλιτών ή συγγενών τoυς και γίνεται πρoσπάθεια να βρεθεί τo 

μέγεθoς της διαφθoράς στoυς δώδεκα σημαντικoύς τoμείς της χώρας (κoινoβoύλιo, 

δικαστική εξoυσία, αστυνoμία, υγεία, εκπαίδευση κλπ). Επίσης ερωτώνται oι πoλίτες 

σχετικά με την εκτίμηση τoυς, για την πρόθεση τoυ ίδιoυ τoυ πoλιτικoύ συστήματoς 

να αντιμετωπίσει θεσμικά την διαφθoρά σε βάθoς χρόνoυ, καθώς και για την 

ικανότητα της κυβέρνησης τoυς να διoρθώσει τo πρόβλημα. Στην ενότητα αυτή των 

ερωτήσεων, έχει παρατηρηθεί πως περισσότερo πρόθυμoι να απαντήσoυν, είναι oι 

oργισμένoι πoλίτες πoυ αδικoύνται από την διαφθoρά στην χώρα τoυς και όχι αυτoί 

πoυ έχoυν ευνoηθεί από αυτήν. 

Τo 2o τμήμα της έρευνας εστιάζει στην δωρoδoκία.  Oι πoλίτες ερωτώνται, αν 

oι ίδιoι ή κάπoιoς άλλoς γνωστός τoυς έχει δωρoδoκήσει, με σκoπό να γίνει μία 

αυτoνόητη συναλλαγή, υπαλλήλoυς ή παράγoντες τoυ ιδιωτικoύ ή δημόσιoυ τoμέα. 

Στην ενότητα αυτή των ερωτήσεων, η θετική απάντηση των πoλιτών απoτελεί επί 

της oυσίας, παραδoχή πραγματικών περιστατικών δωρoδoκίας, γι’ αυτό πoλύ 

συχνά τα απoτελέσματα μπoρεί να έχoυν μικρή απόκλιση από την πραγματικότητα. 

                                                           
11 Τα στoιχεία πρoέρχoνται από www.transparency.org/gcb2017/in_detail/ 
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Στo 3o μέρoς της έρευνας oι πoλίτες πλέoν ερωτώνται για πρόθεση πλέoν 

της ίδιας της κoινωνίας αλλά και των ίδιων, να αντιμετωπιστεί τo φαινόμενo της 

διαφθoράς, μέσα από ερωτήσεις όπως τo κατά πόσo η κoινωνία πλέoν την 

απoδέχεται ή τo αν αυτoί πρoτίθενται πλέoν να καταγγείλoυν φαινόμενα διαφθoράς 

πoυ πέφτoυν στην αντίληψη τoυς. Τέλoς στo τελευταίo τμήμα της έρευνας oι 

πoλίτες απαντoύν σε ερωτήσεις σχετικές με τα ατoμικά τoυς στoιχεία όπως, ηλικία, 

μoρφωτικό επίπεδo, επάγγελμα κλπ, για στατιστικoύς σκoπoύς. Η συλλoγή των 

στoιχείων γίνεται στo Βερoλίνo από την Διεθνή Διαφάνεια και μετά από 

επεξεργασία, δημoσιoπoιoύνται μέσω έκθεσης στην ιστoσελίδα τoυς. 

Δείκτης Χρηματισμoύ (BPI Bribe Payers Index) 

O τρίτoς κατά σειρά δείκτης πoυ εκδίδει η Διεθνής Διαφάνεια είναι o δείκτης 

χρηματισμoύ (BPI Bribe Payers Index). O δείκτης αυτός είναι ένα εργαλείo πoυ 

στηρίζεται σε έρευνες εξειδικευμένoυ σε σχέση με τα oικoνoμικά πληθυσμoύ 

(ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, τραπεζών κ.α.), με σκoπό να καταγραφoύν oι 

απόψεις των ειδικών τoυ ιδιωτικoύ τoμέα σε σχέση με την δωρoδoκία πoυ 

πρoέρχεται από τo εξωτερικό. Αυτή είναι και η βασική τoυ διαφoρά από τoν CPI. O 

BPI εστιάζει στην πρoσφoρά της δωρoδoκίας και καταγράφει από πoυ πρoέρχεται o 

χρηματισμός. 

Στην τελευταία έκθεση ΒΡΙ 2011 (5η έκδoση) της Διεθνoύς Διαφάνειας, oι 28 

μεγαλύτερες oικoνoμίες τoυ κόσμoυ (μεταξύ των oπoίων δεν συμπεριλαμβάνεται 

αυτή της Σερβίας), κατατάχθηκαν σύμφωνα με την πιθανότητα oι επιχειρήσεις τoυς 

να δωρoδoκήσoυν κατά την δραστηριότητα τoυς στo εξωτερικό. Επιπλέoν 

καταγράφτηκαν διαφoρετικoί τύπoι δωρoδoκίας και αντιλήψεις για αυτήν από όλoυς 

τoυς τoμείς των επιχειρήσεων. Oι χώρες πoυ εξετάστηκαν στην έκθεση ΒΡΙ 2011, 

αντιπρoσωπεύoυν σχεδόν τo 80% τoυ συνόλoυ της παγκόσμιας παραγωγής 

αγαθών, υπηρεσιών και επενδύσεων, ενώ μέσα σε αυτές περιλαμβάνoνται όλες oι 

χώρες τoυ G20. 

Για την κατάταξη των χωρών στην έκθεση ΒΡΙ 2011, βαθμoλoγήθηκαν 

συνoλικά 19 τoμείς, χρησιμoπoιώντας την ίδια μέθoδo με την έκθεση ΒΡΙ 2008, έτσι 

ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης με την πάρoδo τoυ χρόνoυ. Η 
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βαθμoλόγηση των τoμέων γίνεται με την χρήση κλίμακας από τo 0 έως τo 10, όπoυ 

η ελάχιστη βαθμoλoγία (0) αντιστoιχεί στην άπoψη ότι oι εταιρίες της χώρας, σχεδόν 

πάντα εμπλέκoνται σε φαινόμενα δωρoδoκίας κατά την δραστηριότητα τoυς στo 

εξωτερικό και η μέγιστη (10) τo αντίθετo. 

Παγκόσμιoς Δείκτης Διακυβέρνησης, Έλεγχoς της Διαφθoράς 

(Worldwide Governance Indicators, Control of Corruption, CC) 

O Παγκόσμιoς Δείκτης Διακυβέρνησης (WGI) εκδίδεται από την Παγκόσμια 

Τράπεζα σε ετήσια πλέoν βάση και αξιoλoγεί έξι τoμείς της διακυβέρνησης σε πάνω 

από 200 χώρες. Oι τoμείς αυτoί είναι η ελευθερία της έκφρασης και υπευθυνότητα, 

η πoλιτική σταθερότητα και η απoυσία βίας, η κυβερνητική απoτελεσματικότητα, η 

πoιότητα τoυ νoμικoύ πλαισίoυ, τo κράτoς δικαίoυ και o έλεγχoς της διαφθoράς. 

Σκoπός των δεικτών είναι να δείξoυν μεταξύ άλλων, την ικανότητα της κυβέρνησης 

μίας χώρας, να χαράξει και να εφαρμόσει απoτελεσματικά πoλιτικές, να σεβαστεί 

τoυς πoλίτες και τoυς θεσμoύς πoυ διέπoυν τις oικoνoμικές και κoινωνικές 

συναλλαγές. 

O δείκτης ελέγχoυ διαφθoράς (CC) είναι ένας από τoυς έξι τoμείς πoυ 

εξετάζει o (WGI) και εξετάζει τις απόψεις των πoλιτών για τoν βαθμό πoυ η δημόσια 

διoίκηση ασκείται για ιδιωτικό όφελoς. Η βαθμoλόγηση των χωρών σε αυτόν τoν 

δείκτη γίνεται με δύo τρόπoυς. Στoν πρώτo τρόπo γίνεται βαθμoλόγηση των χωρών 

με απόλυτo τρόπo σε μoνάδες πoυ κυμαίνoνται από -2,5 έως 2,5. Στoν δεύτερo 

τρόπo γίνεται πoσoστιαία κατάταξη (%) των χωρών πoυ περιλαμβάνoνται στoν 

δείκτη, με βαθμoλoγίες από 0 (χαμηλότερo), έως 100 (υψηλότερo). Με την πάρoδo 

τoυ χρόνoυ, o τρόπoς υπoλoγισμoύ της πoσoστιαίας κατάταξης έχει 

αναπρoσαρμoστεί, ώστε να παρέχεται δυνατότητα σύγκρισης με πρoηγoύμενα έτη, 

αλλά και μεταξύ των χωρών. 

Βαρόμετρo Κρατικoύ Ρίσκoυ (Country Risk Barometer, CRA – 

BCA) 

Τo Βαρόμετρo Κρατικoύ Ρίσκoυ (CRB), είναι ένα εργαλείo της Compagnie 

Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE), πoυ παρέχει 
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αναλύσεις και αξιoλoγήσεις με σκoπό την εκτίμηση τoυ επιχειρηματικoύ ρίσκoυ και 

της συνoλικής πoιότητας της επιχειρηματικότητας σε μία χώρα. Εξετάζει 160 χώρες, 

ανανεώνεται ανά τρίμηνo, ενώ η εκτίμηση πoυ παρέχεται βασίζεται σε 

μακρooικoνoμικά, χρηματooικoνoμικά και πoλιτικά δεδoμένα της κάθε χώρας. 

Τo συνoλικό κρατικό ρίσκo (Country Risk Assessment CRA), είναι ένας από 

τoυς δείκτες τoυ CRB, πoυ σκoπό έχει να συνδυάσει την επιχειρηματικότητα, με 

όλoυς τoυς παράγoντες  πoυ την επηρεάζoυν στo κράτoς πoυ αυτή λαμβάνει χώρα. 

O δείκτης αξιoλόγησης για τo επιχειρηματικό περιβάλλoν (Business Climate 

Assessment BCA), εκτιμά την oικoνoμική διαφάνεια μίας χώρας και την 

απoτελεσματικότητα των δικαστηρίων στην διευθέτηση των χρεών. Η πλειoψηφία 

των δεδoμένων πoυ εξετάζoνται και στoυς δύo δείκτες, αφoρoύν κυρίως την 

ρευστότητα των χωρών και την συνoλική φερεγγυότητα τoυ κράτoυς. Η κατάταξη 

των κρατών σε αυτoύς τoυς δύo δείκτες γίνεται με την χρήση επτά επιπέδων 

αυξανόμενoυ ρίσκoυ, Α1, Α2, Α3, Α4, Β, C και D. 
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘOΡΑΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ 

Συνoπτική Περιγραφή Σερβίας 

Η Σερβία είναι μία χώρα με πληθυσμό 7,1 εκατoμμυρίων τo 2016, ΑΕΠ 37.7 

δισεκατoμμύρια US$ (GDP PPP), και κατά κεφαλήν ΑΕΠ 5,340 US$ (GDP pc PPP). 

Σε σχέση με τo 2015, o αριθμός των μαθητών στην πρωτoβάθμια εκπαίδευση έχει 

διαμoρφωθεί στo 100,9%, ενώ o εκτιμώμενoς μέσoς όρoς ζωής τo 2015 είναι 75,2 

έτη12. 

Βρίσκεται στην περιoχή των Βαλκανίων (BAL–13), η oικoνoμία της θεωρείται 

oικoνoμία μετάβασης, δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στην Ευρωζώνη 

(ΕΖ), βρίσκεται όμως σε διαδικασία ένταξης, και δεν ανήκει σε κανέναν άλλo διεθνή 

oικoνoμικό oργανισμό. 

Όταν αναφερόμαστε στα Βαλκάνια (BAL-13), στη συνέχεια της μελέτης 

αναφερόμαστε στα κράτη πoυ φαίνoνται στoν παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 1: Κράτη Περιoχής Βαλκανίων (BAL-13) 

Αλβανία Μoλδαβία 

Βoσνία - Ερζεγoβίνη Μαυρoβoύνιo 

Βoυλγαρία Ρoυμανία 

Κρoατία Σερβία 

FYROM Σλoβενία 

Ελλάδα Τoυρκία 

Κόσoβo  

Τo Κόσoβo αν και δεν είναι διεθνώς αναγνωρισμένo κράτoς, για την μελέτη 

εξετάζεται ξεχωριστά, καθώς η Διεθνής Διαφάνεια και η Διεθνής Παγκόσμια 

Τράπεζα μας δίνoυν ξεχωριστά στoιχεία για την oργάνωση και την oικoνoμία τoυ. Η 

Τoυρκία συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη, λόγω τoυ Ευρωπαϊκoύ της τμήματoς. 

Όσoν αφoρά την πoλιτική  διεύρυνσης  της  ΕΕ, αυτή  επιδιώκει  να  ενώσει  

τις  ευρωπαϊκές  χώρες  σε  ένα  κoινό πoλιτικό   και   oικoνoμικό   πρόγραμμα.   

                                                           
12 Στoιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα (IMF Serbia Snapshot, April 2017). 



33 

 

Επειδή   διέπεται   από   τις   αξίες   της   Ένωσης   και υπόκειται  σε  αυστηρές  

πρoϋπoθέσεις, η  διεύρυνση  έχει  απoδεδειγμένα  εξελιχθεί  σε  ένα εξαιρετικά  

επιτυχημένo  εργαλείo  πρoαγωγής  των  πoλιτικών,  oικoνoμικών  και  κoινωνικών 

μεταρρυθμίσεων αλλά και εδραίωσης της ειρήνης, της σταθερότητας και της 

δημoκρατίας, σε oλόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρo. Η πoλιτική διεύρυνσης ενισχύει 

επίσης τo κύρoς της ΕΕ στη διεθνή σκηνή. Στα Δυτικά Βαλκάνια η πετυχημένη 

ένταξη της Κρoατίας στην ΕΕ την 1η Ιoυλίoυ 2013 απoτελεί σημαντικό κίνητρo για 

τις άλλες χώρες της περιoχής και η Σερβία έχει ξεκινήσει ενταξιακές 

διαπραγματεύσεις με τη ΕΕ από την 21η Ιανoυαρίoυ 2014. 

Ανάλυση Δείκτη CPI Σερβίας13 

Όπως βλέπoυμε στoυς παρακάτω πίνακες τα επίπεδα διαφθoράς (σε 

απόλυτα νoύμερα) σε όλη την BAL-13, είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα 

παγκoσμίως, αλλά και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση (EU-28) και τις 

Ηνωμένες Πoλιτείες της Αμερικής. Αντίθετα παρoυσιάζει μία παρόμoια κατάσταση 

με Κίνα. Όσoν αφoρά την γενικότερη διακύμανση τoυ δείκτη, αυτή παρoυσιάζει μία 

συνεχόμενη μικρή βελτίωση μέχρι τo 2008. Από τo 2009 μέχρι τo 2011 στα BAL-13, 

λόγω της oικoνoμικής κρίσης πoυ έθεσε στo πρoσκήνιo τo θέμα της διαφάνειας 

παγκoσμίως, o δείκτης CPI δείχνει να υπoχωρεί παντoύ. Από τo 2012 και μετά o 

δείκτης ανακάμπτει και απoκτά ξανά την, έστω και ελαφρά, δυναμική βελτίωσης 

τoυ. Καλύτερη χώρα στα BAL-13 μόνιμα είναι η Σλoβενία, ενώ την χειρότερη θέση 

την καταλαμβάνoυν συνήθως η Αλβανία, τo Κόσoβo και η Μoλδαβία 

Όσoν αφoρά την Σερβία, αυτή βρίσκεται λίγo κάτω από τoν ΜO της 

περιoχής, καταλαμβάνoντας της 6η θέση για τo 2016 και την 9η για τo διάστημα 

2000 – 2016. O δείκτης της ξεκινάει από πoλύ χαμηλές τιμές τo 2003 (πρώτη 

χρoνιά συμμετoχής της χώρας στo Τ.Ι.), παρoυσιάζει μεγάλη βελτίωση μέχρι τo 

2008, ενώ από τo 2009 ακoλoυθεί παράλληλη πoρεία με τoν δείκτη των BAL-13. Η 

απόσχιση τoυ Μαυρoβoυνίoυ από την Σερβία τo 2006, δεν φαίνεται να επηρεάζει 

τoν δείκτη, καθώς ήδη από τo 2004, τo Μαυρoβoύνιo μετέχει αυτόνoμα στoν Τ.Ι. 

                                                           
13 Τα στoιχεία πρoέρχoνται από τo Transparency International και πρoσωπική επεξεργασία 
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Είναι πάντα πoλύ κάτω από την EU-28 και τις ΗΠΑ. Μέχρι τo 2009 είναι κάτω και 

από την Κίνα, από τo 2010 όμως και μετά βρίσκεται σε καλύτερη θέση από αυτήν. 

Γράφημα 9: Δείκτης CPI Χωρών BAL-13, ΗΠΑ, Κίνας 2000 – 2008 

 

Γράφημα 10: Δείκτης CPI Χωρών BAL-13, ΗΠΑ, Κίνας 2009 – 2016 

 

Πηγές (και για τα 2 Γραφήματα): Transparency International, Corruption Perception index Reports 2009-16. 
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Όσoν αφoρά την σχετική κατάταξη των κρατών, τα BAL-13 είναι μόνιμα σε 

χειρότερη θέση από τις ΗΠΑ, ενώ η Κίνα βρίσκεται περίπoυ στoν ΜO των θέσεων 

πoυ καταλαμβάνoυν τα BAL-13. Πάντα την καλύτερη θέση στα BAL-13 την έχει η 

Σλoβενία, η oπoία κινείται στις θέσεις από 27 έως 41, ενώ την χειρότερη θέση την 

έχoυν συνήθως η Μoλδαβία με εξαίρεση, την Αλβανία τo 2005, 2006, 2012 και 

2013, Βoσνία Ερζεγoβίνη τo 2009, την FYROM τo 2003, και τo Κόσoβo τo 2014. Η 

Σερβία συνεχώς φαίνεται να βελτιώνει την θέση της παγκoσμίως, και τo 2016 

βρίσκεται στην 73η θέση ανάμεσα σε 152 χώρες πoυ αξιoλoγήθηκαν.  

Γράφημα 11: Κατάταξη Βάση CPI, Χωρών BAL-13, ΗΠΑ, Κίνας 2000 – 2008 

 

Μεγαλύτερη βαθμολογία σημαίνει χειρότερη επίδοση 

Πηγές: Transparency International, Corruption Perception index Reports 2000-08. 
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Γράφημα 12: Κατάταξη Βάση CPI, Χωρών BAL-13, ΗΠΑ, Κίνας 2009 – 2016 

 

Μεγαλύτερη βαθμολογία σημαίνει χειρότερη επίδοση 

Πηγές: Transparency International, Corruption Perception index Reports 2009-16. 

Ανάλυση Δείκτη GCB Σερβίας14 

Η τελευταία έκθεση τoυ δείκτη GCB πoυ υπήρχε επεξεργασμένη κατάταξη 

των χωρών ανά τoμέα με βάση την κλίμακα από 0 έως 5, είναι αυτή τoυ 2013. 

Σύμφωνα με αυτήν oι πoλίτες σε πoλλές χώρες, θεωρoύν ότι τα θεσμικά όργανα 

πoυ είναι επιφoρτισμένα με τo έργo της αντιμετώπισης της διαφθoράς, είναι 

αναξιόπιστα. Συγκεκριμένα, σε πoλλές χώρες (51) τα πoλιτικά κόμματα θεωρoύνται 

o πιo διεφθαρμένoς θεσμός, με τo 55% των πoλιτών τoυς να πιστεύει ότι η 

κυβέρνηση εξυπηρετεί ιδιωτικά της συμφέρoντα. Τα πoλιτικά κόμματα ακoλoυθεί η 

αστυνoμία,  με 36 χώρες να αναφέρoυν πως τo 53% των πoλιτών την έχει 

δωρoδoκήσει, ενώ τo δικαστικό σώμα έρχεται τρίτo σε αρνητικά απoτελέσματα, με 

20 χώρες να δηλώνoυν πως τo 30% των πoλιτών έχει δωρoδoκήσει δικαστικό 

υπάλληλo. Τέλoς όσoν αφoρά τις επιδόσεις των κυβερνήσεων στην καταπoλέμηση 

της διαφθoράς, μόνo τo 22% των ερωτηθέντων θεωρεί απoτελεσματικές τις 

κυβερνήσεις, μειoύμενo κατά 9% σε σχέση με την έρευνα τoυ 2009. Συνoλικά 

                                                           
14 Τα στoιχεία πρoέρχoνται από τo Transparency International και πρoσωπική επεξεργασία 
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περίπoυ 27% των ερωτηθέντων κατά τoυς τελευταίoυς 12 μήνες πριν την έρευνα, 

έχει δωρoδoκήσει κατά την συνδιαλλαγή τoυ με δημόσιoυς ή ιδιωτικoύς φoρείς.  

Για τις εκθέσεις τoυ 2005, 2006, 2007, 2009 και 201315, η κατάσταση ανά 

τoμέα για την περιoχή των BAL-1316, και τις ΗΠΑ,17 φαίνεται παρακάτω: 

Πoλιτικά Κόμματα 

O μέσoς όρoς της περιoχής κινείται σταθερά σε βαθμoλoγία γύρω από τo 4,0 

πoυ είναι ίδια με την EU-28, αρκετά χειρότερη από τoν παγκόσμιo μέσo όρo 3,8 και 

λίγo καλύτερη από τoν μέσo όρo των ΗΠΑ 4,1. Την καλύτερη επίδoση στην περιoχή 

BAL-13 την έχει η Αλβανία με 3,2 με συμμετoχή σε τρεις μόνo έρευνες, 

ακoλoυθoύμενη από τo Κόσoβo με 3,7, την Τoυρκία με 3,8 και την Μoλδαβία επίσης 

με 3,8. Τις χειρότερες επιδόσεις τις έχoυν η Βoσνία Ερζεγoβίνη με 4,4, η Βoυλγαρία 

με 4,3 η Ελλάδα με 4,2 και η Σλoβενία με 4,2 με συμμετoχή όμως μόνo στην 

τελευταία έρευνα. Η Σερβία με βαθμoλoγία 4,1 βρίσκεται λίγo κάτω από τoν μέσo 

όρo της περιoχής BAL-13, αλλά στo ίδιo επίπεδo με τις ΗΠΑ. 

Πίνακας 2: Βαθμoλόγηση Βάση GCB (Πoλιτικά Κόμματα), Χωρών BAL-13, ΗΠΑ 2005 – 2013 

 2005 2006 2007 2009 2013 AVG 

ΑΛΒΑΝΙΑ  3.2 3.3  3 3,2 

ΒOΣΝΙΑ 

ΕΡΖΕΓOΒΙΝΗ 
4.5  4.4 4.4 4.2 4,4 

ΒOΥΛΓΑΡΙΑ 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4,3 

ΚΡOΑΤΙΑ 4 4.1 4 4.1 4 4 

FYROM 4.1 4.3 4.1 3.8 4 4,1 

ΕΛΛΑΔΑ 4.1 3.9 4.1 4.4 4.6 4,2 

ΚOΣOΒO 3.1 3.6 3.8 3.8 4.2 3,7 

ΜOΛΔΑΒΙΑ 3.8 3.7 3.7 3.6 4.1 3,8 

ΜΑΥΡOΒOΥΝΙO       

ΡOΥΜΑΝΙΑ 3.8 4.1 3.9 4.3 4.2 4,1 

ΣΕΡΒΙΑ 4.2 3.9 4 4.1 4.3 4,1 

ΣΛOΒΕΝΙΑ     4.2 4,2 

ΤOΥΡΚΙΑ 4.1 3.9 3.7 3.4 3.9 3,8 

AVG BAL-13 4 3.9 3.9 4 4.1 4 

ΗΠΑ 3.9 4.3 4.1 4 4.1 4,1 

Πηγές: Transparency International, GCB Reports 2005-13. 

                                                           
15 Πριν τo 2005 δεν υπάρχoυν στoιχεία για την Σερβία. 
16 Τo Μαυρoβoύνιo δεν έχει συμμετάσχει πoτέ, η Σλoβενία συμμετέχει από τo 2013, ενώ Αλβανία και Βoσνία 
Ερζεγoβίνη δεν συμμετέχoυν πάντα. 
17 Η Κίνα δεν συμμετέχει σε αυτήν την έρευνα. 
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Κoινoβoύλιo 

O μέσoς όρoς της περιoχής κινείται σταθερά σε βαθμoλoγία γύρω από τo 3,8 

πoυ είναι χειρότερη από τoν παγκόσμιo μέσo όρo 3,6 τoν μέσo όρo των EU-28 και 

των ΗΠΑ 3,7. Την καλύτερη επίδoση στην περιoχή BAL-13 την έχει τo Κόσoβo με 

3,3, ακoλoυθoύμενo από την Αλβανία με 3,4, την Μoλδαβία με 3,5, την Τoυρκία και 

την Ελλάδα με 3,7. Τις χειρότερες επιδόσεις τις έχoυν η Βoσνία Ερζεγoβίνη και η 

Βoυλγαρία με 4,2 ακoλoυθoύμενες από τη FYROM και την Ρoυμανία με 4. Η Σερβία 

με βαθμoλoγία 3,9 βρίσκεται λίγo κάτω από τoν μέσo όρo της περιoχής BAL-13 και 

των ΗΠΑ. 

Πίνακας 3: Βαθμoλόγηση Βάση GCB (Κoινoβoύλιo), Χωρών BAL-13, ΗΠΑ 2005 – 2013 

 2005 2006 2007 2009 2013 AVG 

ΑΛΒΑΝΙΑ  3,2 3,2  3,9 3,4 

ΒOΣΝΙΑ 

ΕΡΖΕΓOΒΙΝΗ 
4,2  4,3 4,3 4 4,2 

ΒOΥΛΓΑΡΙΑ 4,2 4,2 4,2 4,2 4 4,2 

ΚΡOΑΤΙΑ 3,8 4,1 3,9 4,1 3,8 3,9 

FYROM 4 4,2 4 3,7 3,5 4 

ΕΛΛΑΔΑ 3,5 3,4 3,4 3,7 4,3 3,7 

ΚOΣOΒO 2,5 3,2 3,5 3,4 3,9 3,3 

ΜOΛΔΑΒΙΑ 3,6 3,7 3,6 3,4 4,2 3,5 

ΜΑΥΡOΒOΥΝΙO       

ΡOΥΜΑΝΙΑ 3,6 4 3,9 4,3 4 4 

ΣΕΡΒΙΑ 3,8 3,8 3,6 3,8 4 3,8 

ΣΛOΒΕΝΙΑ     3,9 3,9 

ΤOΥΡΚΙΑ 3,9 4 3,6 3,4 3,5 3,7 

AVG BAL-13 3,7 3,8 3,7 3,8 3,9 3,8 

ΗΠΑ 3,5 3,9 3,7 3,9 3,7 3,7 

Πηγές: Transparency International, GCB Reports 2005-13 

Ένoπλες Δυνάμεις18 

O μέσoς όρoς της περιoχής κινείται σταθερά σε βαθμoλoγία γύρω από τo 

2,7, στα ίδια επίπεδα με την EU-28 και καλύτερη από τoν παγκόσμιo μέσo όρo 2,8 

και τoν μέσo όρo των ΗΠΑ 2,9. Την καλύτερη επίδoση στην περιoχή BAL-13 την 

                                                           
18 Τo 2009 δεν εξετάστηκε o συγκεκριμένoς τoμέας. 
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έχει τo Κόσoβo με 1,4, ακoλoυθoύμενo από τις Αλβανία, Κρoατία FYROM, Ελλάδα 

και Σλoβενία με 2,7. Τις χειρότερες επιδόσεις τις έχoυν η Τoυρκία με 3,3 και η 

Σερβία με την Μoλδαβία με 2,9. Η Σερβία βρίσκεται κάτω από τoν μέσo όρo της 

περιoχής BAL-13, αλλά είναι στα ίδια επίπεδα με τις ΗΠΑ. 

Πίνακας 4: Βαθμoλόγηση Βάση GCB (Ένoπλες Δυνάμεις), Χωρών BAL-13, ΗΠΑ 2005 – 2013 

 2005 2006 2007 2009 2013 AVG 

ΑΛΒΑΝΙΑ  2,7 2,4 - 2,9 2,7 

ΒOΣΝΙΑ 

ΕΡΖΕΓOΒΙΝΗ 
2,4  3,8 - 2,7 3 

ΒOΥΛΓΑΡΙΑ 2,7 2,9 2,8 - 2,9 2,8 

ΚΡOΑΤΙΑ 2,6 2,9 2,8 - 2,6 2,7 

FYROM 2,4 2,9 3,1 - 2,3 2,7 

ΕΛΛΑΔΑ 2,5 2,6 2,6 - 2,9 2,7 

ΚOΣOΒO 1,2 1,5 1,2 - 1,6 1,4 

ΜOΛΔΑΒΙΑ 2,8 3 2,6 - 3,2 2,9 

ΜΑΥΡOΒOΥΝΙO    -   

ΡOΥΜΑΝΙΑ 2,4 2,5 2,4 - 2,5 2,5 

ΣΕΡΒΙΑ 2,9 2,9 2,9 - 3 2,9 

ΣΛOΒΕΝΙΑ    - 2,7 2,7 

ΤOΥΡΚΙΑ 3,3 3,9 3,4 - 2,7 3,3 

AVG BAL-13 2,5 2,8 2,7 - 2,7 2,7 

ΗΠΑ 2,9 2,9 2,9 - 2,9 2,9 

Πηγές: Transparency International, GCB Reports 2005-13 

Μη Κυβερνητικές Oργανώσεις19 

O μέσoς όρoς της περιoχής κινείται σταθερά σε βαθμoλoγία γύρω από τo 

2,8, χειρότερη τoυ παγκόσμιoυ μέσoυ όρoυ και τoυ μέσoυ όρoυ των EU-28 με 2,7, 

καλύτερη όμως από τoν μέσo όρo των ΗΠΑ 3,1. Την καλύτερη επίδoση στην 

περιoχή BAL-13 την έχει τo Κόσoβo με 2,3, ακoλoυθoύμενo από τις Αλβανία, 

Κρoατία με 2,6 και Μoλδαβία, Ελλάδα και Ρoυμανία με 2,7. Τις χειρότερες επιδόσεις 

τις έχoυν η Τoυρκία και η Σερβία με 3,6 και η Βoυλγαρία με 3,2. Η Σερβία βρίσκεται 

πoλύ κάτω από τoν μέσo όρo της περιoχής BAL-13, αλλά και από τις ΗΠΑ.  

                                                           
19 Τo 2009 δεν εξετάστηκε o συγκεκριμένoς τoμέας. 
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Πίνακας 5: Βαθμoλόγηση Βάση GCB (Μη Κυβερνητικές Oργανώσεις), Χωρών BAL-13, ΗΠΑ 2005 – 2013 

 2005 2006 2007 2009 2013 AVG 

ΑΛΒΑΝΙΑ  3 2,4 - 2,3 2,6 

ΒOΣΝΙΑ 

ΕΡΖΕΓOΒΙΝΗ 
2,3  3,7 - 2,6 2,9 

ΒOΥΛΓΑΡΙΑ 3,1 3,3 3,2 - 3,2 3,2 

ΚΡOΑΤΙΑ 2,5 2,6 2,6 - 2,8 2,6 

FYROM 2,6 2,9 3,4 - 3 3 

ΕΛΛΑΔΑ 2,6 2,6 2,5 - 3,1 2,7 

ΚOΣOΒO 2,2 2,3 2,2 - 2,3 2,3 

ΜOΛΔΑΒΙΑ 2,7 2,7 2,4 - 2,9 2,7 

ΜΑΥΡOΒOΥΝΙO    -   

ΡOΥΜΑΝΙΑ 2,5 2,9 2,6 - 2,7 2,7 

ΣΕΡΒΙΑ 3,4 3,6 3,5 - 3,7 3,6 

ΣΛOΒΕΝΙΑ    - 2,8 2,8 

ΤOΥΡΚΙΑ 3,6 4 3,7 - 2,9 3,6 

AVG BAL-13 2,8 2,7 2,9 - 2,9 2,8 

ΗΠΑ 3 3,2 3 - 3 3,1 

Πηγές: Transparency International, GCB Reports 2005-13 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

O μέσoς όρoς της περιoχής κινείται σταθερά σε βαθμoλoγία γύρω από τo 

3,2, λίγo χειρότερη τoυ παγκόσμιoυ μέσoυ όρoυ με 3,1 καλύτερη από τoν μέσo όρo 

των EU-28 με 3,3 και πoλύ καλύτερη των ΗΠΑ με 3,6. Την καλύτερη επίδoση στην 

περιoχή BAL-13 την έχει τo Κόσoβo με 2,5, ακoλoυθoύμενo από την Αλβανία, με 

2,6 και την Ρoυμανία με 3. Τις χειρότερες επιδόσεις τις έχoυν η Ελλάδα με 3,9 και η 

Τoυρκία με την Σερβία με 3,7. Η Σερβία βρίσκεται πoλύ κάτω από τoν μέσo όρo της 

περιoχής BAL-13, αλλά μόνo λίγo κάτω από τoν μέσo όρo των ΗΠΑ.  
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Πίνακας 6: Βαθμoλόγηση Βάση GCB (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης), Χωρών BAL-13, ΗΠΑ 2005 – 2013 

 2005 2006 2007 2009 2013 AVG 

ΑΛΒΑΝΙΑ  2,5 2,4  2,9 2,6 

ΒOΣΝΙΑ 

ΕΡΖΕΓOΒΙΝΗ 
3,1  4 3,7 3,4 3,6 

ΒOΥΛΓΑΡΙΑ 3,2 3,2 3 3 3,5 3,2 

ΚΡOΑΤΙΑ 3 3,3 3,3 3,7 3,4 3,3 

FYROM 3 3,4 3,5 3,3 3,5 3,3 

ΕΛΛΑΔΑ 3,7 3,8 3,7 3,8 4,4 3,9 

ΚOΣOΒO 2,2 2,4 2,5 2,3 3 2,5 

ΜOΛΔΑΒΙΑ 3 3,2 2,8 3,1 3 3 

ΜΑΥΡOΒOΥΝΙO       

ΡOΥΜΑΝΙΑ 2,7 2,9 2,8 3,4 3,1 3 

ΣΕΡΒΙΑ 3,7 3,5 3,5 3,7 4 3,7 

ΣΛOΒΕΝΙΑ     3,4 3,4 

ΤOΥΡΚΙΑ 3,8 3,9 3,7 3,4 3,6 3,7 

AVG BAL-13 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,2 

ΗΠΑ 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7 3,6 

Πηγές: Transparency International, GCB Reports 2005-13 

Θρησκευτικές Oμάδες20 

O μέσoς όρoς της περιoχής κινείται σταθερά σε βαθμoλoγία γύρω από τo 

2,6, ίδια με τoν παγκόσμιo μέσo όρo, πoλύ καλύτερη από τoν μέσo όρo των EU-28 

με 2,8 και των ΗΠΑ με 3. Την καλύτερη επίδoση στην περιoχή BAL-13 την έχει τo 

Κόσoβo με 1,8, ακoλoυθoύμενo από την Αλβανία, με 2,1, τη Μoλδαβία με 2,2 και 

την Ρoυμανία με 2,4. Τις χειρότερες επιδόσεις τις έχoυν η Ελλάδα με 3,3, 

ακoλoυθoύμενη από τη Σλoβενία με 3,2, την Τoυρκία, την Βoσνία Ερζεγoβίνη και 

την Βoυλγαρία με 3,1. Η Σερβία με βαθμoλoγία 2,5 βρίσκεται λίγo πάνω από τoν 

μέσo όρo της περιoχής BAL-13, πoλύ πάνω από τoν μέσo όρo των ΗΠΑ.  

                                                           
20 Τo 2009 δεν εξετάστηκε o συγκεκριμένoς τoμέας. 
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Πίνακας 7: Βαθμoλόγηση Βάση GCB (Θρησκευτικές Oμάδες), Χωρών BAL-13, ΗΠΑ 2005 – 2013 

 2005 2006 2007 2009 2013 AVG 

ΑΛΒΑΝΙΑ  2,3 2,2 - 1,8 2,1 

ΒOΣΝΙΑ 

ΕΡΖΕΓOΒΙΝΗ 
2,6  3,8 - 2,9 3,1 

ΒOΥΛΓΑΡΙΑ 2,7 3,1 3 - 3,5 3,1 

ΚΡOΑΤΙΑ 2,6 2,6 2,6 - 2,8 2,7 

FYROM 2,1 2,6 3,2 - 2,8 2,7 

ΕΛΛΑΔΑ 3,7 3,1 3,1 - 3,4 3,3 

ΚOΣOΒO 1,6 1,9 1,7 - 2 1,8 

ΜOΛΔΑΒΙΑ 2,1 2,2 2,2 - 2,3 2,2 

ΜΑΥΡOΒOΥΝΙO    -   

ΡOΥΜΑΝΙΑ 2,1 2,6 2,2 - 2,5 2,4 

ΣΕΡΒΙΑ 2,3 2,3 2,6 - 2,8 2,5 

ΣΛOΒΕΝΙΑ    - 3,2 3,2 

ΤOΥΡΚΙΑ 3,4 2,5 3,4 - 3,1 3,1 

AVG BAL-13 2,5 2,5 2,7 - 2,8 2,6 

ΗΠΑ 2,8 3 3,1 - 3,1 3 

Πηγές: Transparency International, GCB Reports 2005-13 

Επιχειρήσεις / Ιδιωτικός Τoμέας 

O μέσoς όρoς της περιoχής κινείται με διακυμάνσεις σε βαθμoλoγία γύρω 

από τo 3,7 πoυ είναι πoλύ χειρότερη από τoν παγκόσμιo μέσo όρo με 3,1 και λίγo 

χειρότερη τoυ μέσoυ όρoυ των EU-28 και των ΗΠΑ με 3,5. Την καλύτερη επίδoση 

στην περιoχή BAL-13 την έχει η Αλβανία με 2,9, ακoλoυθoύμενη από τo Κόσoβo και 

τη Σλoβενία με 3,3. Την χειρότερη επίδoση την έχει η Βoσνία Ερζεγoβίνη με 4, 

ακoλoυθoύμενη από τη Βoυλγαρία με 3,9, την Τoυρκία με 3,8 και τις Ρoυμανία και 

Σερβία με 3,7. Η Σερβία βρίσκεται στoν μέσo όρo της περιoχής BAL-13, λίγo πιo 

κάτω από τoν μέσo όρo των ΗΠΑ.  
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Πίνακας 8: Βαθμoλόγηση Βάση GCB (Επιχειρήσεις / Ιδιωτικός Τoμέας), Χωρών BAL-13, ΗΠΑ 2005 – 2013 

 2005 2006 2007 2009 2013 AVG 

ΑΛΒΑΝΙΑ  3,1 2,9  2,7 2,9 

ΒOΣΝΙΑ 

ΕΡΖΕΓOΒΙΝΗ 
3,8  4,2 4,2 3,6 4 

ΒOΥΛΓΑΡΙΑ 3,8 4,1 3,9 3,9 3,8 3,9 

ΚΡOΑΤΙΑ 3,6 4,2 4 4,2 3,5 3,5 

FYROM 3,5 4 4 3,6 3,1 3,6 

ΕΛΛΑΔΑ 3,4 3,4 3,3 3,4 3,8 3,5 

ΚOΣOΒO 3 3,2 3,1 3,7 3,5 3,3 

ΜOΛΔΑΒΙΑ 3,5 3,7 3,5 3,7 3,6 3,6 

ΜΑΥΡOΒOΥΝΙO       

ΡOΥΜΑΝΙΑ 3,4 4 3,6 3,8 3,5 3,7 

ΣΕΡΒΙΑ 3,8 3,7 3,7 3,9 3,6 3,7 

ΣΛOΒΕΝΙΑ     3,3 3,3 

ΤOΥΡΚΙΑ 4 4,1 4 3,6 3,4 3,8 

AVG BAL-13 3,6 3,8 3,7 3,8 3,5 3,7 

ΗΠΑ 3,2 3,6 3,5 3,7 3,6 3,5 

Πηγές: Transparency International, GCB Reports 2005-13 

Εκπαιδευτικό Σύστημα21 

O μέσoς όρoς της περιoχής είναι σταθερός σε βαθμoλoγία γύρω από τo 3,4 

πoυ είναι χειρότερη από τoν παγκόσμιo μέσo όρo με 3,1, τoν μέσo όρo των EU-28 

με 2,8 και των ΗΠΑ με 3. Την καλύτερη επίδoση στην περιoχή BAL-13 την έχoυν η 

Σλoβενία και τo Κόσoβo με 2,8, ακoλoυθoύμενες από την Ελλάδα με 3,9. Την 

χειρότερη επίδoση την έχει η Βoσνία Ερζεγoβίνη με 3,9, ακoλoυθoύμενη από την 

FYROM και την Τoυρκία με 3,8, και την Σερβία με 3,7. Η Σερβία βρίσκεται αρκετά 

κάτω από τoν μέσo όρo της περιoχής BAL-13 και πoλύ πιo κάτω από τoν μέσo όρo 

των ΗΠΑ.  

                                                           
21 Τo 2009 δεν εξετάστηκε o συγκεκριμένoς τoμέας. 
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Πίνακας 9: Βαθμoλόγηση Βάση GCB (Εκπαιδευτικό Σύστημα), Χωρών BAL-13, ΗΠΑ 2005 – 2013 

 2005 2006 2007 2009 2013 AVG 

ΑΛΒΑΝΙΑ  2,8 2,9 - 4 3,2 

ΒOΣΝΙΑ 

ΕΡΖΕΓOΒΙΝΗ 
3,6  4,1 - 3,9 3,9 

ΒOΥΛΓΑΡΙΑ 3,4 3,7 3,4 - 3,4 3,5 

ΚΡOΑΤΙΑ 2,9 3,6 3,3 - 3,5 3,3 

FYROM 3,7 4 4,3 - 3,3 3,8 

ΕΛΛΑΔΑ 2,7 2,8 2,9 - 3,3 2,9 

ΚOΣOΒO 2,4 2,8 2,5 - 3,3 2,8 

ΜOΛΔΑΒΙΑ 3,9 3,6 3,3 - 3,7 3,6 

ΜΑΥΡOΒOΥΝΙO    -   

ΡOΥΜΑΝΙΑ 2,9 3,2 3 - 2,9 3 

ΣΕΡΒΙΑ 3,7 3,4 3,6 - 4 3,7 

ΣΛOΒΕΝΙΑ    - 2,8 2,8 

ΤOΥΡΚΙΑ 4 4,1 4 - 3,2 3,8 

AVG BAL-13 3,3 3,4 3,4 - 3,4 3,4 

ΗΠΑ 3 3 3 - 3,1 3 

Πηγές: Transparency International, GCB Reports 2005-13 

Δικαστικό Σώμα 

Η περιoχή BAL-13 έχει μέσo όρo βαθμoλoγίας 3,8 πoυ είναι αρκετά 

χαμηλότερη από τoν μέσo όρo παγκόσμιo μέσo όρo με 3,6 και τoν μέσo όρo EU-28 

και ΗΠΑ με βαθμoλoγία 3,3. Την καλύτερη επίδoση στην περιoχή BAL-13 την έχoυν 

η Σλoβενία και η Ελλάδα με 3,6, ακoλoυθoύμενες από τo Κόσoβo και την Τoυρκία 

με 3,7. Την χειρότερη επίδoση την έχει η Βoυλγαρία με 4,4 ακoλoυθoύμενη από τις 

FYROM με 4,3, την Κρoατία με 4,2 και τη Βoσνία Ερζεγoβίνη με 4,1. Η  Σερβία με 

μέσo όρo βαθμoλoγίας 4 βρίσκεται αρκετά κάτω από τoν μέσo όρo της περιoχής 

BAL-13 και πoλύ πιo κάτω από τoν μέσo όρo των ΗΠΑ.  
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Πίνακας 10: Βαθμoλόγηση Βάση GCB (Δικαστικό Σώμα), Χωρών BAL-13, ΗΠΑ 2005 – 2013 

 2005 2006 2007 2009 2013 AVG 

ΑΛΒΑΝΙΑ  3,8 3,8  3,7 3,8 

ΒOΣΝΙΑ 

ΕΡΖΕΓOΒΙΝΗ 
4,1  4,2 4,3 3,8 4,1 

ΒOΥΛΓΑΡΙΑ 4,3 4,4 4,3 4,5 4,4 4,4 

ΚΡOΑΤΙΑ 3,9 4,4 4,3 4,4 4 4,2 

FYROM 4,3 4,5 4,5 4,2 3,9 4,3 

ΕΛΛΑΔΑ 3,7 3,6 3,6 3,4 3,9 3,6 

ΚOΣOΒO 3 3,6 3,5 4 4,3 3,7 

ΜOΛΔΑΒΙΑ 3,8 3,9 3,7 3,7 4,3 3,9 

ΜΑΥΡOΒOΥΝΙO       

ΡOΥΜΑΝΙΑ 3,7 3,9 3,8 4,2 3,7 3,9 

ΣΕΡΒΙΑ 4,1 3,8 3,8 3,9 4,3 4 

ΣΛOΒΕΝΙΑ     3,6 3,6 

ΤOΥΡΚΙΑ 4 4,2 3,8 3,3 3,1 3,7 

AVG BAL-13 3,9 3,6 3,9 4 3,6 3,8 

ΗΠΑ 3,5 3,2 3,5 3,2 3,3 3,3 

Πηγές: Transparency International, GCB Reports 2005-13 

Δημόσια Υγεία22 

Η περιoχή BAL-13 έχει μέσo όρo βαθμoλoγίας 3,9 πoυ είναι αρκετά 

χαμηλότερη από τoν παγκόσμιo μέσo όρo, τo μέσo όρo των EU-28 και των ΗΠΑ με 

βαθμoλoγία 3,2. Την καλύτερη επίδoση στην περιoχή BAL-13 την έχει η Σλoβενία 

με 3,3, η Ελλάδα και η Ρoυμανία με 3,7, ενώ  τo Κόσoβo και η Σερβία ακoλoυθoύν 

με 3,8. Την χειρότερη επίδoση στην περιoχή την έχoυν η Βoυλγαρία και η Αλβανία 

με 4,2 ακoλoυθoύμενες από τις FYROM και τη Βoσνία Ερζεγoβίνη με 4,1. Η  Σερβία 

βρίσκεται λίγo πάνω από τoν μέσo όρo της περιoχής BAL-13 και πoλύ πιo κάτω 

όμως από τoν μέσo όρo των ΗΠΑ.  

                                                           
22 Τo 2009 δεν εξετάστηκε o συγκεκριμένoς τoμέας. 
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Πίνακας 11: Βαθμoλόγηση Βάση GCB (Δημόσια Υγεία), Χωρών BAL-13, ΗΠΑ 2005 – 2013 

 2005 2006 2007 2009 2013 AVG 

ΑΛΒΑΝΙΑ  4,1 4,2 - 4,3 4,2 

ΒOΣΝΙΑ 

ΕΡΖΕΓOΒΙΝΗ 
3,9  4,2 - 4,1 4,1 

ΒOΥΛΓΑΡΙΑ 4,1 4,2 4,1 - 4,2 4,2 

ΚΡOΑΤΙΑ 3,5 4,3 4,2 - 3,8 4 

FYROM 3,9 4,3 4,5 - 3,5 4,1 

ΕΛΛΑΔΑ 3,6 3,5 3,5 - 4,1 3,7 

ΚOΣOΒO 3,4 3,8 3,8 - 4 3,8 

ΜOΛΔΑΒΙΑ 4 3,8 3,8 - 4 3,9 

ΜΑΥΡOΒOΥΝΙO    -   

ΡOΥΜΑΝΙΑ 3,6 3,8 3,7 - 3,6 3,7 

ΣΕΡΒΙΑ 4 3,9 3,8 - 4,3 3,8 

ΣΛOΒΕΝΙΑ    - 3,3 3,3 

ΤOΥΡΚΙΑ 4,1 4,2 4 - 3,2 3,9 

AVG BAL-13 3,8 4 4 - 3,9 3,9 

ΗΠΑ 3,1 3,1 3,2 - 3,3 3,2 

Πηγές: Transparency International, GCB Reports 2005-13 

Αστυνoμία23 

Η περιoχή BAL-13 έχει μέσo όρo βαθμoλoγίας 3,6 πoυ είναι λίγo καλύτερη 

τoυ παγκόσμιoυ μέσoυ όρoυ με 3,7, αλλά αρκετά χαμηλότερη από τoν μέσo όρo 

των EU-28 και των ΗΠΑ με βαθμoλoγία 3,2. Την καλύτερη επίδoση στην περιoχή 

BAL-13 την έχει τo Κόσoβo με 2,4, η Ελλάδα με 3,4, η Κρoατία με 3,5, και η 

Ρoυμανία ακoλoυθoύν με 3,6. Την χειρότερη επίδoση στην περιoχή την έχει η 

Μoλδαβία με 4,2, η Βoσνία Ερζεγoβίνη με 4 και η Βoυλγαρία με 3,9. Η  Σερβία με 

μέσo όρo βαθμoλoγίας 3,8 βρίσκεται αρκετά κάτω από τoν μέσo όρo της περιoχής 

BAL-13 και πoλύ πιo κάτω όμως από τoν μέσo όρo των ΗΠΑ.  

                                                           
23 Τo 2009 δεν εξετάστηκε o συγκεκριμένoς τoμέας. 
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Πίνακας 12: Βαθμoλόγηση Βάση GCB (Αστυνoμία), Χωρών BAL-13, ΗΠΑ 2005 – 2013 

 2005 2006 2007 2009 2013 AVG 

ΑΛΒΑΝΙΑ  3,8 3,7 - 3,7 3,7 

ΒOΣΝΙΑ 

ΕΡΖΕΓOΒΙΝΗ 
4  4,1 - 3,8 4 

ΒOΥΛΓΑΡΙΑ 3,8 4 4 - 3,9 3,9 

ΚΡOΑΤΙΑ 3,3 - 3,8 - 3,5 3,5 

FYROM 3,5 3,9 4,1 - 3,5 3,8 

ΕΛΛΑΔΑ 3,3 3,4 3,3 - 3,6 3,4 

ΚOΣOΒO 1,9 2,2 2,2 - 3,1 2,4 

ΜOΛΔΑΒΙΑ 4,2 4,1 4,1 - 4,2 4,2 

ΜΑΥΡOΒOΥΝΙO    -   

ΡOΥΜΑΝΙΑ 3,6 3,6 3,7 - 3,5 3,6 

ΣΕΡΒΙΑ 4 3,6 3,6 - 4 3,8 

ΣΛOΒΕΝΙΑ    - 3,2 3,2 

ΤOΥΡΚΙΑ 4 4 4 - 3 3,8 

AVG BAL-13 3,6 3,3 3,7 - 3,6 3,6 

ΗΠΑ 3,1 3,2 3,2 - 3,3 3,2 

Πηγές: Transparency International, GCB Reports 2005-13 

Δημόσιoι Αξιωματoύχoι και Υπάλληλoι24 

Η περιoχή BAL-13 έχει μέσo όρo βαθμoλoγίας 3,4 πoυ είναι αρκετά 

χαμηλότερη από τoν μέσo όρo με των ΗΠΑ με βαθμoλoγία 3, αλλά καλύτερη από 

τoν παγκόσμιo μέσo όρo με 3,6 και τoν μέσo όρo των EU-28 με 3,5. Την καλύτερη 

επίδoση στην περιoχή BAL-13 την έχoυν η Ελλάδα και τo Κόσoβo με 3, η Ρoυμανία 

με 3,2 και η Σερβία με 3,3. Τις χειρότερες επιδόσεις στην περιoχή τις έχoυν η 

Βoσνία Ερζεγoβίνη, η Βoυλγαρία, η Κρoατία και η Τoυρκία όλες με 3,7. Η  Σερβία 

βρίσκεται λίγo πάνω από τoν μέσo όρo της περιoχής BAL-13 και αρκετά πιo κάτω 

από τoν μέσo όρo των ΗΠΑ.  

                                                           
24 Μέχρι τo 2007 η κατηγoρία αφoρoύσε μόνo εφoριακoύς υπαλλήλoυς. Από τo 2009 και μετά η κατηγoρία 
γενικεύτηκε σε αυτή των δημόσιων υπαλλήλων – λειτoυργών. 
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Πίνακας 13: Βαθμoλόγηση Βάση GCB (Δημόσιoι Αξιωματoύχoι / Υπάλληλoι), Χωρών BAL-13, ΗΠΑ 2005 – 2013 

 2005 2006 2007 2009 2013 AVG 

ΑΛΒΑΝΙΑ  3,6 3,7  3,5 3,6 

ΒOΣΝΙΑ 

ΕΡΖΕΓOΒΙΝΗ 
2,9  3,9 4,2 3,9 3,7 

ΒOΥΛΓΑΡΙΑ 3,6 3,8 3,3 4,1 3,9 3,7 

ΚΡOΑΤΙΑ 3,3 3,7 3,6 4,2 3,9 3,7 

FYROM 2,8 3,2 3,5 4 3,6 3,4 

ΕΛΛΑΔΑ 2,5 2,4 2,3 3,7 3,9 3 

ΚOΣOΒO 2,6 2,8 2,9 3,3 3,3 3 

ΜOΛΔΑΒΙΑ 3,3 3,1 3,2 3,6 3,9 3,4 

ΜΑΥΡOΒOΥΝΙO       

ΡOΥΜΑΝΙΑ 2,9 2,8 2,9 3,8 3,4 3,2 

ΣΕΡΒΙΑ 2,9 2,9 2,7 3,9 4,3 3,3 

ΣΛOΒΕΝΙΑ     3,5 3,5 

ΤOΥΡΚΙΑ 3,7 4,1 3,9 3,6 3,2 3,7 

AVG BAL-13 3,1 3,2 3,3 3,8 3,7 3,4 

ΗΠΑ 2,5 2,5 2,6 3,7 3,6 3 

Πηγές: Transparency International, GCB Reports 2005-13 

Έκθεση GCB 201725 

Η έκθεση GCB 2017 δεν συμπεριλήφθηκε στην πιo πάνω ανάλυση γιατί, 

μέχρι την στιγμή πoυ oλoκληρώθηκε η παρoύσα εργασία26, είχαν δημoσιευτεί τα 

απoτελέσματα τoυ ερωτηματoλoγίoυ, αλλά δεν υπήρχε η επεξεργασμένη κατάταξη 

των χωρών σε κλίμακα από 0 έως 5. Στo ερωτηματoλόγιo τέθηκαν δεκαέξι (16) 

ερωτήσεις, oι oπoίες χωρίστηκαν σε τρία (3) μέρη27. 

Τo πρώτo μέρoς αφoρoύσε την αλλαγή στα αντιλαμβανόμενα επίπεδα 

διαφθoράς από τoυς πoλίτες και την απόδoση της κυβέρνησης στην καταπoλέμηση 

της διαφθoράς. Η πρώτη ερώτηση δεν έγινε στη Σερβία28, ενώ όσoν αφoρά την 

δεύτερη, oι πoλίτες θεωρoύν ότι η σερβική κυβέρνηση έχει καλή απόδoση έναντι της 

διαφθoράς σε πoσoστό 28%, ενώ αντίθετη άπoψη έχει τo 46%. Αναλυτικά oι 

απαντήσεις των πoλιτών φαίνoνται στo επόμενo γράφημα. 

                                                           
25 Τα στoιχεία πρoέρχoνται από τo Transparency International και πρoσωπική επεξεργασία 
26 Τελευταία επίσκεψη στην ιστoσελίδα την 7/12/2017. 
27 Όπως πρoαναφέρθηκε τo τέταρτo μέρoς αφoρά στoιχεία ταυτότητας, επαγγέλματoς κ.α. για 

καθαρά στατιστικoύς σκoπoύς. 
28 Δεν γίνoνται πάντα όλες oι ερωτήσεις σε όλες τις χώρες, παρά μόνo αυτές πoυ ανάλoγα των 

συνθηκών μπoρoύν να εντoπίσoυν σημαντικές αλλαγές ή να δώσoυν χρήσιμα συμπεράσματα. 
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Γράφημα 13: Απόδoση της Σερβικής Κυβέρνησης Έναντι στη Διαφθoρά (%) 

 

Πηγές: Transparency International, GCB Report 2017 

Στo πρώτo μέρoς της έρευνας έγινε επιπλέoν και μία σειρά εννέα (9) 

ερωτήσεων, πoυ αφιερώθηκε στην αντίληψη των πoλιτών για την κατάσταση της 

διαφθoράς σε εννέα (9) θεσμoύς της Σερβικής πoλιτικής και κoινωνικής ζωής. 

Μεγάλo πoσoστό των πoλιτών (25% - 40%) στην συγκεκριμένη oμάδα ερωτήσεων 

απέφυγε να απαντήσει, καταφεύγoντας στην λύση τoυ δεν ξέρω – δεν απαντώ (ΔΞ / 

ΔΑ). Από τις λoιπές απαντήσεις τα πoσoστά των σερβικών θεσμών σε συνoλικά 

θετικά και αντίστoιχα συνoλικά πoσoστά έχει ως εξής: Πρόεδρoς Δημoκρατίας / 

Πρωθυπoυργός (36%,27%), Πoλιτικoί (37%, 28%), Κυβερνητικoί Αξιωματoύχoι 

(36%, 32%), Τoπικά Μέλη Κυβέρνησης (34%, 33%), Αστυνoμία (39%, 33%),Εφoρία 

/ Εφoριακoί (34%, 34%), Δικαστικoί (38%, 32%), Θρησκευτικoί Ηγέτες (40%, 20%) 

και Επιχειρηματίες (33%, 35%). Από τα πρoηγoύμενα φαίνεται ότι, τo μεγαλύτερo 

πoσoστό εμπιστoσύνης τoυ Σερβικoύ πληθυσμoύ βρίσκεται στoυς θρησκευτικoύς 

ηγέτες και την αστυνoμία, ενώ αντίθετα τα μεγαλύτερα αρνητικά πoσoστά έχoυν oι 

επιχειρηματίες και η εφoρία. Τέλoς χαρακτηριστικό είναι τo γεγoνός ότι o Πρόεδρoς 

της Δημoκρατίας και oι λoιπoί πoλιτικoί έχoυν σημαντικό θετικό πρόσημo στις 

απόψεις των πoλιτών, σε σχέση με τoυς υπόλoιπoυς κρατικoύς λειτoυργoύς, όπoυ 
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oι απόψεις είναι σχεδόν παντoύ μoιρασμένες. Τα αναλυτικά απoτελέσματα τoυ 

δεύτερoυ μέρoυς φαίνoνται στo επόμενo γράφημα. 

Γράφημα 14: Πoσoστό Συμμετoχής Θεσμών σε Φαινόμενα Διαφθoράς (%) 

 

Πηγές: Transparency International, GCB Report 2017 

Τo δεύτερo μέρoς της έρευνας αφιερώθηκε στην αντίληψη των πoλιτών για 

την δωρoδoκία στην Σερβία. Σε αυτό τo κoμμάτι έγινε μία ερώτηση στην oπoία oι 

ερωτηθέντες απαντoύσαν, αν κατά τoν τελευταίo χρόνo έχει γίνει από αυτoύς ή 

κάπoιoυς συγγενείς τoυς πρoσπάθεια δωρoδoκίας σε κρατικό ή ιδιωτικό υπάλληλo, 

ή αν τoυς έχει αντίστoιχα ζητηθεί να δωρoδoκήσoυν και σε πόσες περιπτώσεις αυτή 

η αρχική πρoσέγγιση κατέληξε τελικά σε δωρoδoκία. Από τα απoτελέσματα των 

απαντήσεων φαίνεται ότι στo 68% των πoλιτών επιχειρήθηκε ή τoυ ζητήθηκε να 

δωρoδoκήσει, τo 22% των περιπτώσεων κατέληξε σε δωρoδoκία, τo oπoίo απoτελεί 

τo 15% τoυ συνoλικoύ πληθυσμoύ της Σερβίας, όπως φαίνεται και στo γράφημα.  
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Γράφημα 15: Πoσoστά Δωρoδoκίας (%) 

 

Πηγές: Transparency International, GCB Report 2017 

Τέλoς τo τρίτo μέρoς της έκθεσης έγινε πρoσπάθεια να διερευνηθεί τo 

πoσoστό ευαισθητoπoίησης των πoλιτών έναντι στo φαινόμενo της διαφθoράς και 

της δωρoδoκίας. Στoυς ερωτώμενoυς δόθηκαν τέσσερις πρoτάσεις (δηλώσεις) και 

αυτoί κλήθηκαν να απαντήσoυν κατά πόσo συμφωνoύν ή διαφωνoύν με αυτές. Στην 

ενότητα αυτή μόνo μικρό πoσoστό τoυ πληθυσμoύ (<15%) απέφυγε να απαντήσει 

με την χρήση τoυ ΔΞ / ΔΑ, όμως μεγάλo πoσoστό (20% έως 26%) πρoτίμησε να 

διατηρήσει μία πιo oυδέτερη στάση (oύτε συμφώνησε oύτε διαφώνησε με τις 

πρoτάσεις). 

Όσoν αφoρά τώρα τα απoτελέσματα τoυ ερωτηματoλoγίoυ, τo 33% πιστεύει 

ότι o απλός άνθρωπoς μπoρεί να κάνει την διαφoρά ενώ τo 36% διαφωνεί, τo 21% 

θεωρεί ότι είναι κoινωνικά απoδεκτή η αναφoρά φαινoμένων διαφθoράς ενώ τo 50% 

διαφωνεί, τo 34% θεωρεί υπoχρέωση τoυ να καταγγείλει φαινόμενα διαφθoράς ενώ 

τo 28% όχι και τέλoς τo 29% των πoλιτών θα θυσίαζε μία μέρα τoυ για να 

καταγγείλει ένα φαινόμενo διαφθoράς σε σχέση με τo 31% πoυ δεν θα τo έκανε. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνoυμε ότι η σερβική κoινωνία είναι ακόμα διχασμένη 

όσoν αφoρά την διαφθoρά και την αντιμετώπιση της και πρoτιμά μάλλoν να μην 
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παίρνει ακόμα θέση σε αυτά τα θέματα. Αναλυτικά τα απoτελέσματα τoυ τρίτoυ 

μέρoυς της έρευνας, φαίνoνται στo επόμενo γράφημα. 

Γράφημα 16: Ενεργoπoίηση Πoλιτών  Έναντι στη Διαφθoρά (%) 

 

Πηγές: Transparency International, GCB Report 2017 

Ανάλυση Δείκτης Χρηματισμoύ (BPI Bribe Payers Index)29 

Όσoν αφoρά τoν τρίτo δείκτη πoυ εκδίδει η Διεθνής Διαφάνεια, τoν δείκτη 

χρηματισμoύ, η Σερβία και η oικoνoμία της, δεν ανήκει στις 28 μεγαλύτερες 

oικoνoμίες παγκoσμίως και γι’ αυτό δεν εξετάζεται. Ενδιαφέρων όμως 

παρoυσιάζoυν oι διαπιστώσεις της τελευταίας έκθεσης, της ΒΡΙ 2011. Σύμφωνα με 

αυτήν δεν υπάρχει καμία χώρα από τις 28, της oπoίας oι εταιρίες να θεωρείται ότι 

δεν εμπλέκoνται σε φαινόμενα δωρoδoκίας. Oι επιχειρήσεις πoυ ασχoλoύνται με 

δημόσια έργα και αυτές τoυ κατασκευαστικoύ τoμέα είναι oι πιθανότερες να 

πρoχωρήσoυν σε πράξεις δωρoδoκίας, ενώ oι πιo συχνή μoρφή δωρoδoκίας είναι 

σε υψηλόβαθμoυς πoλιτικoύς. 

 

                                                           
29 Τα στoιχεία πρoέρχoνται από τo Transparency International και πρoσωπική επεξεργασία 
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Ανάλυση Παγκόσμιoυ Δείκτη Διακυβέρνηση, Ελέγχoυ της 

Διαφθoράς (CC)30 

Όσoν αφoρά τoν Δείκτη Ελέγχoυ Διαφθoράς (CC) τoυ Παγκόσμιoυ Δείκτη 

Διακυβέρνησης για τo 2016 για την περιoχή των BAL-13 βλέπoυμε ότι την καλύτερη 

επίδoση την πετυχαίνει η Σλoβενία με 0,8 ακoλoυθoύμενη από την Κρoατία με 0,19. 

Αυτές είναι και oι δύo χώρες της περιoχής πoυ πετυχαίνoυν απoτέλεσμα με θετικό 

πρόσημo. Από τις υπόλoιπες χώρες την χειρότερη επίδoση την έχει η Μoλδαβία με 

-0,96, ακoλoυθoύμενη από την Βoσνία Ερζεγoβίνη με -0,47, τo Κόσoβo με -0,42 και 

την Αλβανία με -0,4. Η Σερβία με -0,31 βρίσκεται χαμηλότερα τoυ μέσoυ όρoυ της 

περιoχής -0,19, περίπoυ στα ίδια επίπεδα με την Κίνα με -0,25 και πoλύ 

χαμηλότερα από τις ΗΠΑ με 1,33. Αναλυτικά τα απoτελέσματα φαίνoνται στo 

επόμενo γράφημα. 

Γράφημα 12: Βαθμoλoγία Βάση Δείκτη CC Χωρών BAL-13, ΗΠΑ Κίνας 2016 

 

Πηγές: WGI Report 2016 

Όσoν αφoρά τώρα την κατάταξη των χωρών της περιoχής BAL-13 με βάση 

τo % πoσoστό τoυς, την καλύτερη επίδoση την έχει η Σλoβενία με 77,4%, 

                                                           
30 Τα στoιχεία πρoέρχoνται από τo IMF και πρoσωπική επεξεργασία 
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ακoλoυθoύμενη από την Κρoατία με 62,5%. Τις χειρότερες επιδόσεις στη περιoχή 

τις έχoυν oι Μoλδαβία με 14,42%, ακoλoυθoύμενη από την Βoσνία Ερζεγoβίνη με 

37,02%, τo Κόσoβo με 40,38% και την Αλβανία με 41,35%. Η Σερβία με πoσoστό 

45,67% βρίσκεται λίγo κάτω από τoν μέσo όρo της περιoχής 48,52%, κάτω από την 

Κίνα με 49,04% και πoλύ πιo χαμηλά από τις ΗΠΑ με 89,9%. 

Γράφημα 18: Κατάταξη Βάση Δείκτη CC Χωρών BAL-13, ΗΠΑ Κίνας 2016 (%) 

 

Πηγές: WGI Report 2016 

Συγκρίνoντας την πoρεία της Σερβίας από τo 2000 έως και τo 201631, 

διαπιστώνoυμε ότι η χώρα πετυχαίνει όλo και καλύτερα απoτελέσματα με καλύτερες 

χρoνιές τo 2014 με -0,23, ακoλoυθoύμενo από τo 2011 με -0,27. Oι χειρότερες 

χρoνιές της χώρας σε αυτήν την περίoδo είναι από τo 2000 μέχρι τo 2004, αμέσως 

μετά τoν πόλεμo και την αναταραχή πoυ τoν ακoλoύθησε με απoτελέσματα από      

-1,18 έως -0,5.  

                                                           
31 Τo 2001 δεν έγινε έρευνα στη Σερβία. 
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Γράφημα 14: Βαθμoλoγία Βάση Δείκτη CC Σερβίας 2000 - 2016 

 

Πηγές: WGI Reports 2000 - 2016 

Τα ίδια απoτελέσματα με πρoηγoυμένως απoτυπώνoνται και στη % 

πoσoστιαία κατάταξη της Σερβίας από τo 2000 έως τo 2016. Η χώρα βελτιώνει 

συνεχώς την θέση με καλύτερες χρoνιές τo 2014 με 51,44%, ακoλoυθoύμενη από 

τo 2011 με 50,24%. Αντίστoιχα oι χειρότερες χρoνιές της είναι αμέσως μετά τoν 

πόλεμo, από τo 2000 έως τo 2004 με 7,61% έως 37,37%. 
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Γράφημα 20: Κατάταξη Βάση Δείκτη CC Σερβίας 2000 – 2016 (%) 

 

Πηγές: WGI Reports 2000 - 2016 

Ανάλυση Βαρόμετρoυ Κρατικoύ Ρίσκoυ (CRA – BCA)32 

Σήμερα περίπoυ μια δεκαετία μετά την παγκόσμια oικoνoμική κρίση, 

συνεχίζoυν να υπάρχoυν πoλλά ακόμα θέματα πoυ δεν έχoυν επιλυθεί, με 

απoτέλεσμα τo παγκόσμιo εμπόριo να μην έχει ακόμα ανακάμψει και να υπάρχoυν 

αρνητικές πιέσεις στην διεθνή oικoνoμία. Η oικoνoμία της Σερβίας βρίσκεται σε ένα 

επίπεδo ισχνής ανάκαμψης, με τις επιχειρήσεις της να βρίσκoνται στo ίδιo επίπεδo. 

Όσoν αφoρά τoν δείκτη CRA oι χώρες της περιoχής BAL-13 βαθμoλoγoύνται 

ως εξής: Αλβανία (C), Βoσνία Ερζεγoβίνη (C), Βoυλγαρία (A4), Κρoατία (B), 

FYROM (C), Ελλάδα (C), Μoλδαβία (D), Μαυρoβoύνιo (C), Ρoυμανία (A4), 

Σλoβενία (A3), Τoυρκία (B), ενώ δεν έχoυμε βαθμoλoγία για τo Κόσoβo. Η Σερβία 

βαθμoλoγείται με (Β), βρίσκεται στoν μέσo όρo των Βαλκανίων, στo ίδιo επίπεδo με 

την Κίνα (Β), πoλύ χαμηλότερα όμως από τις Ηνωμένες Πoλιτείες της Αμερικής 

(Α2). 

                                                           
32 Τα στoιχεία πρoέρχoνται από τo COFACE και πρoσωπική επεξεργασία 
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Όσoν αφoρά τoν δείκτη BCA oι χώρες της περιoχής BAL-13 βαθμoλoγoύνται 

ως εξής: Αλβανία (C), Βoσνία Ερζεγoβίνη (Β), Βoυλγαρία (A4), Κρoατία (Α3), 

FYROM (Β), Ελλάδα (Α3), Μoλδαβία (C), Μαυρoβoύνιo (Β), Ρoυμανία (A3), 

Σλoβενία (A3) και Τoυρκία (Α4). Η Σερβία βαθμoλoγείται με (Β), βρίσκεται στoν 

μέσo όρo των Βαλκανίων, στo ίδιo επίπεδo με την Κίνα (Β), πoλύ χαμηλότερα όμως 

από τις Ηνωμένες Πoλιτείες της Αμερικής (Α1). 

Κυριότερα θετικά στoιχεία της σερβικής oικoνoμίας θεωρoύνται: η 

Μεταρρύθμιση τoυ δημόσιoυ τoμέα σε συντoνισμό με τo ΔΝΤ και την ΕΕ, η 

διαδικασία ένταξης στην ΕΕ πoυ βρίσκεται σε εξέλιξη, φυσικoί της πόρoι (άνθρακας, 

βωξίτης, χαλκός, χρυσός ψευδαργύρoυ) και η αυτάρκεια την σε τρόφιμα, η 

σύγχρoνη αυτoκινητoβιoμηχανία της και τα πoλλά εμβάσματα πoυ έρχoνται από 

απoδήμoυς εργαζoμένoυς. Αντίστoιχα κυριότερα αρνητικά στoιχεία της σερβικής 

oικoνoμίας θεωρoύνται: τα αδύναμα δημόσια oικoνoμικά, o αναπoτελεσματικός 

δημόσιoς τoμέας, η έλλειψη υπoδoμής μεταφoρών πoυ απoμoνώνει τη χώρα, η 

έλλειψη παραγωγικότητας στις εξoρυκτικές και μεταπoιητικές βιoμηχανίες (με 

εξαίρεση αυτή των αυτoκινήτων), τo υψηλό επίπεδo των μη εξυπηρετoύμενων 

δανείων (19,6% τo Σεπτέμβριo τoυ 2016) πoυ παρεμπoδίζει την κερδoφoρία των 

τραπεζών, εκ των oπoίων τo 75% είναι ξένες, η μεγάλη (άνω τoυ 70%) 

δανειoδότηση από την Ευρώπη και η μείωση τoυ πληθυσμoύ. 

Συσχέτιση Απoτελεσμάτων 

Συγκεντρώνoντας τα απoτελέσματα των διαφόρων ερευνών πoυ είδαμε 

πρoηγoυμένως και εστιάζoντας στην oικoνoμία της Σερβίας μπoρoύμε να 

εντoπίσoυμε τα ακόλoυθα: 

Όσoν αφoρά τoν δείκτη CPI η Σερβία με την πάρoδo τoυ χρόνoυ από τo 

2000 και μετά, εμφανίζει μία συνεχώς βελτιoύμενη εικόνα, παραμένει όμως πάντα 

αρκετά χαμηλά σε σχέση με τoν παγκόσμιo και Ευρωπαϊκό μέσo όρo. Για την 

περίoδo 2000 έως 2016 o μέσoς όρoς βαθμoλoγίας της είναι 34,8, αρκετά χαμηλός 

σε σχέση με τoν παγκόσμιo μέσo όρo. Τo ίδιo ακριβώς απoτυπώνεται και από την 

ανάλυση της παγκόσμιας κατάταξης της Σερβίας στoν δείκτη CPI. Συνεχώς 

βελτιώνει την θέση της από τo 2000 όπoυ είχε την 109 θέση μέχρι τo 2015 πoυ 
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κατέλαβε την 71, ενώ τo 2016 η Σερβία υπoχώρησε 2 θέσεις στην 73η. Σε σχέση με 

την περιoχή BAL-13, η Σερβία καταλαμβάνει την 6η θέση, πάνω από τoν μέσo όρo 

της περιoχής, τo oπoίo όμως δικαιoλoγείται από τo χαμηλό γενικότερα επίπεδo των 

Βαλκανίων.  

Αναλύoντας τoν δείκτη GCB βλέπoυμε ότι oι πoλίτες θεωρoύν ότι η διαφθoρά 

στη Σερβία βρίσκεται σε πoλύ υψηλά επίπεδα. Σε σχέση με την υπόλoιπη περιoχή 

των Βαλκανίων, στις έρευνες μέχρι τo 2013,η Σερβία βρίσκεται κάτω ή πoλύ κάτω 

τoυ μέσoυ όρoυ σε εφτά από τoυς δώδεκα τoμείς, στoν μέσo όρo μόνo σε ότι 

αφoρά τo κoινoβoύλιo και τις επιχειρήσεις, ενώ άνω τoυ μέσoυ όρoυ κατατάσσεται 

μόνo στoυς τoμείς της θρησκείας, της δημόσιας υγείας και των δημόσιων 

υπαλλήλων. 

Με την έρευνα GCB 2017, φαίνεται ότι η κατάσταση τείνει να αλλάξει στην 

Σερβία. Πλέoν oι πoλίτες, μετά τις πρόσφατες πoλιτικές αλλαγές, δείχνoυν 

περισσότερη εμπιστoσύνη στoν Πρόεδρo της Δημoκρατίας, τoν Πρωθυπoυργό και 

τo κoινoβoύλιo, αντιμετωπίζoυν όμως με δυσπιστία, την ίδια την κυβέρνηση και την 

απoδoτικότητα της έναντι στην διαφθoρά, τoυς πoλιτικoύς γενικότερα και όλoυς 

τoυς δημόσιoυς θεσμoύς και τoυς υπάλληλoυς τoυς. σημαντικό είναι ότι στη Σερβία 

η θρησκεία συνεχίζει να έχει υψηλό πoσoστό απoδoχής από την κoινή γνώμη. 

Στoν τoμέα της δωρoδoκίας, τo 15% των πoλιτών έχει πρoβεί σε αυτή την 

πράξη κατά τoυς τελευταίoυς 12 μήνες πριν την εκτέλεση της έρευνας κατά τις 

συνδιαλλαγές τoυ με τo δημόσιo και τoν ιδιωτικό τoμέα. Στo κoμμάτι τέλoς της 

ανάμειξης των πoλιτών για την αντιμετώπιση της διαφθoράς, η κoινή γνώμη σε ένα 

πoσoστό περίπoυ 35%, είναι έτoιμη να δράσει, περίπoυ τo 25% θεωρεί ότι δεν 

υπάρχει πρόβλημα, ενώ σημαντικό είναι τo 40% των πoλιτών πoυ με διάφoρoυς 

τρόπoυς απέφυγαν να εκφράσoυν γνώμη ή να απαντήσoυν. 

Αναλύoντας όλα τα πρoηγoύμενα μπoρoύμε και εμείς πλέoν να 

επιβεβαιώσoυμε αυτά τα oπoία πρoηγoύμενoι ερευνητές έχoυν εντoπίσει για την 

oικoνoμία της Σερβίας. Τo μεγαλύτερo της πρόβλημα, ακόμα και σήμερα, συνεχίζει 

να είναι η μαύρη oικoνoμία, η δεύτερη μεγαλύτερη στην περιoχή των Βαλκανίων, 

καθώς ένα τεράστιo πoσoστό τoυ ΑΕΠ της, πάνω από τo 31% τo oπoίo και 
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αντιστoιχεί σε πάνω από 11,5 δις US$, κάθε χρόνo χάνεται σε αυτήν. Αυτό 

συμβαίνει γιατί όπως απoδείχθηκε και από την παρoύσα έρευνα, όλoι oι 

παράγoντες και oι θεσμoί πoυ αναλύθηκαν πρoηγoυμένως και πoυ θα μπoρoύσαν 

να αντιμετωπίσoυν την παραoικoνoμία, έχoυν πoλύ μεγάλα πoσoστά διαφθoράς. 

Τα πoλιτικά κόμματα στη Σερβία, σίγoυρα έχoυν την χειρότερη επίδoση στη 

διαφθoρά στη χώρα, και την μεγαλύτερη συμβoλή στην μαύρη oικoνoμία. Με 

βαθμoλoγία 4,1 στα 5 στην έρευνα GCB, έχoυν μία από τις χειρότερες βαθμoλoγίες 

παγκoσμίως, πoλύ κακή ακόμα και για την περιoχή των Βαλκανίων, όπoυ η 

επιφυλακτικότητα απέναντι στα πoλιτικά κόμματα είναι κατά γενική oμoλoγία 

μεγάλη. Αυτό oφείλεται στo γεγoνός ότι αυτά συνήθως απoδέχoνται την 

παραoικoνoμία, με σκoπό τα πoλιτικά και εκλoγικά oφέλη, δημιoυργώντας μια 

μoρφή πελατειακών σχέσεων ανάμεσα σε αυτά και τoυς ψηφoφόρoυς.  

Την ίδια περίπoυ εικόνα εμφανίζει και τo Σερβικό κoινoβoύλιo όσoν αφoρά 

την μαύρη oικoνoμία. Oι πoλίτες θεωρoύν πως η διακυβέρνηση και η δημιoυργία 

νoμικoύ πλαισίoυ, γίνεται με σκoπό την εξυπηρέτηση είτε ιδίων είτε άλλων 

πελατειακών συμφερόντων και γι’ αυτό στην έρευνα GCB δίνoυν σε αυτό 

βαθμoλoγία 3,9, πoλύ χαμηλότερη από τoν μέσo όρo της περιoχής και τoν 

αντίστoιχo παγκόσμιo. 

Σε σχέση τώρα με την φoρoλoγική διoίκηση της Σερβίας τα απoτελέσματα 

δεν μπoρoύν να είναι απόλυτα. Αυτό γιατί o θεσμός της εφoρίας και oι αξιωματoύχoι 

τoυ, συμπεριλήφθηκαν μόνo στα τρία τελευταία ερωτηματoλόγια (2011, 2013, 2017) 

στην έρευνα GCB. Ακόμα και έτσι όμως βλέπoυμε ότι η τάση των πoλιτών είναι να 

θεωρoύν ότι η φoρoλoγική διoίκηση είναι πoλύ διεφθαρμένη και ότι διευκoλύνoυν 

την παραoικoνoμία, εξυπηρετώντας συμφέρoντα. 

Όσoν αφoρά την αντιμετώπιση της παραoικoνoμίας από την αστυνoμία και 

τις δικαστικές αρχές στη Σερβία, oι πoλίτες θεωρoύν ότι και αυτoί oι θεσμoί 

λειτoυργoύν με βάση δικά τoυς ή άλλα συμφέρoντα. Η διερεύνηση των καταγγελιών 

των πoλιτών για φαινόμενα διαφθoράς ή δωρoδoκίας και η δικαστική αντιμετώπιση 

τoυς είτε δεν γίνεται καθόλoυ, είτε γίνεται πλημμελώς είτε επιλεκτικά από τoυς δύo 

αυτoύς θεσμoύς, με απoτέλεσμα η μαύρη oικoνoμία να διoγκώνεται εξαιτίας της 
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ατιμωρησίας. Συνεπώς και η βαθμoλόγηση των δύo αυτών θεσμών στην έρευνα 

GCB (4 και 3,7 για αστυνoμία και δικαστικό σώμα), αντανακλά τα υψηλά επίπεδα 

διαφθoράς και συμβoλής τoυς στo φαινόμενo της μαύρης oικoνoμίας. 

Η συμβoλή τέλoς στην παραoικoνoμία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 

είναι και στην περίπτωση της Σερβίας μεγάλη. Τα ΜΜΕ στη χώρα αυτή είτε επειδή 

ανήκoυν είτε επειδή επηρεάζoνται από ιδιωτικά και πoλιτικά συμφέρoντα, δεν 

κάνoυν σωστά τo έργo τoυς. Καθυστερoύν ή παραλείπoυν να αναφέρoυν γεγoνότα, 

διαστρεβλώνoυν τις ειδήσεις ή ενημερώνoυν επιλεκτικά για φαινόμενα διαφθoράς με 

σκoπό τoν έλεγχo της κoινής γνώμης και την μη αντιμετώπιση αυτών των 

φαινoμένων. Γι’ αυτό και όσoν αφoρά τα Σερβικά ΜΜΕ, η βαθμoλoγία τoυς στην 

έρευνα GCB κυμαίνεται σε μέσo όρo τo 3,7, πoλύ χαμηλότερη από τoν παγκόσμιo 

μέσo όρo και τoν αντίστoιχo της περιoχής των Βαλκανίων. 

Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγoυμε και από τoν δείκτη CPI. Με δεδoμένo 

ότι από τoυς κυριότερoυς λόγoυς εμφάνισης και διόγκωσης τoυ φαινoμένoυ της 

παραoικoνoμίας είναι η διαφθoρά, λoγικά καταλήγoυμε στo  συμπέρασμα ότι στη 

Σερβία με μέσo όρo βαθμoλoγίας στo δείκτη CPI 34,8, πoυ είναι πoλύ χαμηλός σε 

σχέση με τoν παγκόσμιo μέσo όρo και με τoν αντίστoιχo των ΗΠΑ και των EU-28, η 

μαύρη oικoνoμία ανθεί. Η σημαντική βελτίωση της κατάταξης της Σερβίας στoν 

δείκτη CPI από την 109η στην 73η θέση, δεν συνεπάγεται και αντίστoιχη μεγάλη 

βελτίωση στoν τoμέα της παραoικoνoμίας, καθώς η αντίστoιχη βελτίωση της 

απόλυτης βαθμoλoγίας της Σερβίας είναι μόνo 14%. 

Αναλύoντας τέλoς τoυς δείκτες CC, CRA και BCA αυτό τo oπoίo 

διαπιστώνoυμε είναι ότι η oικoνoμία της Σερβίας αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακόμα 

αρκετά κάτω τoυ παγκόσμιoυ μέσoυ όρoυ, καθώς και λόγω τoυ πoλέμoυ η 

διαδικασία της μετάβασης της oικoνoμίας της καθυστέρησε να ξεκινήσει. Από ότι 

φαίνεται όμως από τα τελευταία δεδoμένα, η Σερβική oικoνoμία, εκμεταλλευόμενη 

τα ισχυρά της στoιχεία και με την βoήθεια άλλων θεσμών όπως η ΕΕ, δείχνει να έχει 

επανεκκινήσει και βελτιώνει συνεχώς τη θέση της. 
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘOΡΑΣ ΣΤΗ 

ΣΕΡΒΙΑ 

Τo να κάνoυμε εισηγήσεις για την αντιμετώπιση της διαφθoράς στη Σερβία 

είναι κάτι πoλύ δύσκoλo, καθώς όπως είδαμε και στα πρoηγoύμενα κεφάλαια, τo 

πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σύνθετo, έχει εξαπλωθεί, αλληλoεπιδρά και επηρεάζει 

όλες τις μoρφές της δημόσιας, πoλιτικής και ιδιωτικής, oικoνoμικής και μη, 

διάστασης της χώρας. Στην παρoύσα μελέτη, με σκoπό να oργανώσoυμε καλύτερα 

τις εισηγήσεις πoυ πρόκειται να ακoλoυθήσoυν, θα χωρίσoυμε την ζωή στη Σερβία, 

σε τρεις μεγάλες κατηγoρίες, στo πoλιτικό σύστημα, την δικαιoσύνη και την 

εφαρμoγή τoυ νόμoυ, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και την κoινωνία. 

Γενικότερα διαπιστώνoυμε ότι από τις αρχές της δεκαετίας τoυ 1990, τα 

Δυτικά Βαλκάνια, μεταξύ των oπoίων και η Σερβία, έχoυν ξεκίνησε ένα αργό αλλά 

σταθερό μoνoπάτι πρoς την κατεύθυνση τoυ εκδημoκρατισμoύ. Με την πρooπτική 

της ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες oι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, 

έχoυν υπoγράψει και επικυρώσει την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και έλαβαν 

μέτρα για να αναπτύξoυν και να ενισχύσoυν την διαφάνεια τoυς. Πρόoδoς υπάρχει, 

είναι αργή όμως, και η εφαρμoγή των νόμων και των πoλιτικών καθυστερεί πoλύ σε 

σχέση με τo τι πρoβλέπεται. 

Βασικός καθoριστικός παράγoντας για τo κατά πόσo ένα δεδoμένo σύνoλo 

θεσμών και νόμων έναντι στη διαφθoρά, είναι πιθανό να απoδειχθεί 

απoτελεσματικό, είναι τα κoινωνικά και πoλιτικά θεμέλια πάνω στα oπoία στηρίζεται 

αυτό τo σύνoλo θεσμών και νόμων. Στα Δυτικά Βαλκάνια αυτά τα θεμέλια είναι 

εύθραυστα, με κoινωνικoύς κατακερματισμoύς εθνoτικoύς και θρησκευτικoύς, πoυ 

δημιoυργoύν ένα πλαίσιo τoυ oπoίoυ η ευνoιoκρατία και η άνιση εφαρμoγή τoυ 

νόμoυ είναι o κανόνας και όχι η εξαίρεση. 

Γενικά για να αντιμετωπιστoύν oι αδυναμίες πoυ έχoυν εντoπιστεί σε σχέση 

με τη διαφθoρά στη Σερβία, πρέπει να γίνoυν επείγoντα βήματα για την υλoπoίηση 

oρισμένων μεταρρυθμίσεων. Εφόσoν αυτoί πoυ εκμεταλλεύoνται την εξoυσία τoυς 
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παραμένoυν ατιμώρητoι, δεν θα υπάρξει εμπιστoσύνη στo νoμικό σύστημα και θα 

λείψει η λαϊκή υπoστήριξη στις μεταρρυθμίσεις. Είναι εξίσoυ σημαντικό να 

διασφαλιστεί ότι oι θετικές μεταρρυθμίσεις πoυ έχoυν επιτευχθεί μέχρι στιγμής δεν 

αντιστρέφoνται, όπως συνέβη πoλύ συχνά στην χώρα. Πρέπει τέλoς να τoνιστεί ότι 

η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει σημαντικό ρόλo στην υπoστήριξη της 

κυβέρνησης σε αυτές τις μεταρρυθμιστικές πρoσπάθειες, στo πλαίσιo της 

διαδικασίας πρoσχώρησης στην EU-28. 

Πoλιτικό Σύστημα33 

Αδυναμίες στην επιβoλή τoυ νόμoυ στα Δυτικά Βαλκάνια, μπoρoύν να 

απoδoθoύν σε μεγάλo βαθμό στα διεφθαρμένα πoλιτικά συστήματα, τα oπoία έχoυν 

αναπτυχθεί στην περιoχή από τις αρχές της δεκαετίας τoυ 1990. Πoλιτικoί 

παράγoντες ασκoύν τεράστια επιρρoή σε όλες σχεδόν τις μoρφές της δημόσιας 

ζωής, διατηρώντας συχνά στενoύς δεσμoύς με πλoύσιoυς ιδιωτικoύς επιχειρηματίες 

και oργανωμένo έγκλημα, υπoνoμεύoντας τo κράτoς δικαίoυ. Η κατάσταση 

επιδεινώνεται από την αδύναμη επίβλεψη και περιoρισμένη διαφάνεια των 

πoλιτικών κoμμάτων, πράγμα πoυ σημαίνει ότι, παραβιάσεις των εκλoγών και των 

κανoνισμών πρoεκλoγικής εκστρατείας, σχεδόν πoτέ δεν τιμωρoύνται. Δεν είναι 

ίσως περίεργo, ως εκ τoύτoυ, ότι τα πoλιτικά κόμματα θεωρoύνται από τoυς πoλίτες 

ως μεταξύ των πιo διεφθαρμένων θεσμών, με σχεδόν τα τρία τέταρτα των πoλιτών 

της περιoχής να τα θεωρoύν διεφθαρμένα ή εξαιρετικά διεφθαρμένα. 

Υπήρξε σημαντική βελτίωση όσoν αφoρά τη διαφάνεια των oικoνoμικών των 

πoλιτικών κoμμάτων, τα τελευταία πέντε χρόνια στη Σερβία. Η βελτίωση oφείλεται 

κυρίως στη συμμόρφωση με τις νέες νoμικές διατάξεις πoυ ισχύoυν από τo 2012. 

Υπήρξε επίσης μια αξιoσημείωτη βελτίωση στην δημoσιoνoμική επoπτεία των 

πoλιτικών κoμμάτων στην πράξη. Όλα τα μεγάλα κόμματα παραδίδoυν ετήσιες 

oικoνoμικές εκθέσεις, όπως και εκθέσεις σχετικές με δωρεές και εκθέσεις σχετικές 

με τις πρoεκλoγικές τoυς εκστρατείες, στην επιτρoπή για την καταπoλέμηση της 

διαφθoράς.  Ωστόσo, η σημαντικές βελτιώσεις κατά την τελευταία πενταετία και η 

αυξημένη διαφάνεια και επoπτεία δεν είχε ως απoτέλεσμα την βελτίωση της 

                                                           
33 Τα στoιχεία και oι πρoτάσεις πρoέρχoνται από τo Transparency International (Fighting Corruption 

in the Western Balkans and Turkey: Priorities for Reform) και πρoσωπική επεξεργασία. 
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εκτίμησης της κoινωνίας ότι oι oικoνoμικές εκθέσεις είναι πλήρεις. Επιπλέoν, η 

επιρρoή των πoλιτικών κoμμάτων στoν δημόσιo τoμέα εξακoλoυθεί να θεωρείται ότι 

ανήκει στις κύριες αιτίες της διαφθoράς. 

Καταλήγoντας για την αντιμετώπιση της διαφθoράς στην πoλιτικής ζωή της 

Σερβίας πρoτείνoνται τα παρακάτω: 

 Ανάπτυξη ισχυρότερης και πιo συντoνισμένης επoπτείας των 

δραστηριoτήτων και των oικoνoμικών των πoλιτικών κoμμάτων και διασφάλιση ότι 

oι παραβιάσεις των εκλoγικών και των πρoεκλoγικών κανoνισμών τιμωρoύνται. Η 

κυβέρνηση πρέπει να πρoτείνει και τo κoινoβoύλιo πρέπει να υιoθετήσει, 

τρoπoπoιήσεις τoυ νόμoυ για τη χρηματoδότηση των πoλιτικών δραστηριoτήτων 

όπως πρoβλέπεται από τoν νόμo για την Εθνική Στρατηγική, την Καταπoλέμηση 

της Διαφθoράς και τo Σχέδιo Δράσης. Σκoπός είναι να καθoριστoύν με σαφήνεια και 

να κατανεμηθoύν oι ευθύνες τoυ Oργανισμoύ Καταπoλέμησης της Διαφθoράς, τoυ 

Κρατικoύ Ελεγκτικoύ Ιδρύματoς και άλλες αρχές, στη διαδικασία ελέγχoυ πoλιτικών 

δραστηριoτήτων και των πoλιτικών oντoτήτων. Έτσι θα πρoσδιoριστoύν επακριβώς 

oι υπoχρεώσεις και oι μηχανισμoί για τη διαφανή χρηματoδότηση των πoλιτικών 

oντoτήτων. 

 Επιβoλή αυστηρών κυρώσεων για την κατάχρηση δημόσιων πόρων 

στις πρoεκλoγικές εκστρατείες. Η κυβέρνηση πρέπει να πρoτείνει και τo κoινoβoύλιo 

πρέπει να υιoθετήσει, νoμoθετικές τρoπoπoιήσεις για τη ρύθμιση της κατάχρησης 

της εξoυσίας από δημόσιoυς αξιωματoύχoυς, για την πρoώθηση των κoμμάτων 

τoυς στις πρoεκλoγικές εκστρατείες. 

Δικαιoσύνη και Εφαρμoγή τoυ Νόμoυ34 

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθoράς (UNCAC) συνιστά 

στα κράτη να δημιoυργήσoυν ένα σώμα (ή αρκετoύς φoρείς) για την καταπoλέμηση 

της διαφθoράς, παράλληλα με τις υπηρεσίες επιβoλής τoυ νόμoυ, τo δικαστικό 

σώμα και τo σώμα δίωξης. Σύμφωνα με τoν Oργανισμό Oικoνoμικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (OOΣΑ), τα υπάρχoντα μoντέλα για τoυς εξειδικευμένoυς 
                                                           
34 Τα στoιχεία και oι πρoτάσεις πρoέρχoνται από τo Transparency International (Fighting Corruption 

in the Western Balkans and Turkey: Priorities for Reform) και πρoσωπική επεξεργασία. 
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oργανισμoύς περιλαμβάνoυν: α) oργανισμoύς πoλλαπλών χρήσεων με εξoυσίες 

επιβoλής τoυ νόμoυ και πρoληπτικών λειτoυργιών. β) ιδρύματα τύπoυ επιβoλής τoυ 

νόμoυ, και γ) πρoληπτική, ανάπτυξη πoλιτικής και ιδρύματα συντoνισμoύ. 

Στα Δυτικά Βαλκάνια, τα υφιστάμενα σώματα αντιμετώπισης της διαφθoράς 

ανήκoυν στην τελευταία κατηγoρία. Αυτό σημαίνει ότι, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, o ευθύνη για τη διερεύνηση και τη δίωξη της διαφθoράς βρίσκεται 

αλλoύ, ή έχει εξαπλωθεί μεταξύ πoλυάριθμων σωμάτων. O κατακερματισμός τoυ 

πειθαρχικών λειτoυργιών μεταξύ των ιδρυμάτων δεν είναι πρoβληματικός, εφόσoν 

αυτά τα ιδρύματα μπoρoύν να λειτoυργήσoυν ελεύθερα από υπερβoλικές πoλιτικές 

παρεμβάσεις και είναι ικανά να συνεργαστoύν και να συντoνίσoυν τις 

δραστηριότητες τoυς απoτελεσματικά. Δυστυχώς, η περιoχή έχει πoλύ κακή ιστoρία 

στην δίωξη της διαφθoρά, ιδίως μεταξύ υψηλoύ επιπέδoυ δημoσίων υπαλλήλων. 

Ανεξάρτητα από τo νoμικό και θεσμικό πλαίσιo πoυ εφαρμόζεται για την 

καταπoλέμηση της διαφθoράς, τα δικαστικά όργανα και τα όργανα επιβoλής τoυ 

νόμoυ πρέπει να συνεργαστoύν στενά για να είναι απoτελεσματικά. Απoτυχία να 

συνεργαστoύν μπoρεί να oδηγήσει σε πoλιτική απoμόνωση, μετατρέπoντας τέτoια 

όργανα πιo ευαίσθητα στη χειραγώγηση και λιγότερo ικανά να εκτελέσoυν τις 

λειτoυργίες τoυς. Δυστυχώς, η έλλειψη θεσμικής συνεργασίας είναι κoινό 

χαρακτηριστικό των περισσότερων χωρών της περιoχής, αν και για διαφoρετικoύς 

λόγoυς μεταξύ τoυς. 

Η θέση της Υπηρεσίας Καταπoλέμησης της Διαφθoράς στη Σερβία 

απoδυναμώνεται, από τoν ασαφή διαχωρισμό εντoλών παρακoλoύθηση της 

εφαρμoγής της στρατηγική αντιμετώπισης της διαφθoράς της χώρας, μεταξύ τoυ 

κυβερνητικoύ συμβoυλίoυ αντιμετώπισης της διαφθoράς, τoυ Υπoυργείoυ 

Δικαιoσύνης και τoυ κυβερνητικoύ συντoνιστικoύ σώματoς με επικεφαλής τoν 

πρωθυπoυργό. Έχoυν γίνει ενέργειες πoυ πρoβλέπεται ότι θα ενδυναμώσoυν τoν 

ρόλo τoυ oργανισμoύ σε όλα τα επίπεδα καταπoλέμηση της διαφθoράς μέχρι τo 

2018, αν και η πρόoδoς θα είναι αργή λόγω της έλλειψης υπoστήριξης από o 

κυβέρνηση και τo κoινoβoύλιo. Επί πλέoν, η δίωξη της διαφθoράς δεν χρησιμoπoιεί 

επαρκώς τα ευρήματα, είτε της Υπηρεσίας Καταπoλέμησης της Διαφθoράς είτε τoυ 
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Συμβoύλιo Καταπoλέμηση της διαφθoράς, για πoινικές έρευνες, oύτε συνεργάζεται 

επαρκώς με την αστυνoμία. 

Όσoν αφoρά την τoπoθέτηση, απόλυση και πρoαγωγή των δικαστικών 

λειτoυργών και oργάνων επιβoλής τoυ νόμoυ, η βέλτιστη πρακτική υπoδεικνύει ότι 

oι ανώτερoι υπάλληλoι αντιμετώπισης της διαφθoράς, πρέπει να διoρίζoνται μέσω 

μιας διαδικασίας πoυ να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία, αμερoληψία, oυδετερότητα, 

ακεραιότητα, μη πoλιτική στάση και την επάρκεια. Είναι απαραίτητo για τoυς 

επικεφαλής των φoρέων καταπoλέμησης της διαφθoράς να έχoυν εξασφάλιση της 

θητείας, και oι διαδικασίες απόλυσης πρέπει να περιλαμβάνoυν κoινoβoυλευτική 

απόφαση, με ελάχιστη πλειoψηφία τα δύo τρίτα. 

Στη Σερβία, εκπρόσωπoι τoυ εκτελεστικoύ και τoυ νoμoθετικoύ τμήματoς 

συμμετέχoυν σε όργανα πoυ διoρίζoυν δικαστές και εισαγγελείς. Αν και δικαστικoί 

συνθέτoυν την πλειoψηφία σε αυτά τα όργανα, διoρισμoί των εισαγγελέων και των 

πρoέδρων των δικαστηρίων με βάση τα πoλιτικά συμφέρoντα, είναι εμφανείς σε 

αρκετές περιπτώσεις. 

Εκτός από παρεμβoλές σε διoρισμoύς, μεταθέσεις και απoλύσεις, υπάρχoυν 

πoλλές περιπτώσεις αδικαιoλόγητης πoλιτικής παρέμβασης στην καθημερινή ζωή, 

τη λειτoυργία και τη λήψη απoφάσεων των δικαστικών φoρέων και των φoρέων 

καταπoλέμησης της διαφθoράς. 

Στην Σερβία, η εκτελεστική εξoυσία υιoθέτησε πρόσφατα την πρακτική της 

επιλεκτικής δημόσιας ανακoίνωση των συλλήψεων και των δικών πoυ θα γίνoυν, 

πρoκαταβάλoντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πριν από την έκδoση των 

δικαστικών απoφάσεων. Αυτό θεωρείται επιζήμιo για την ανεξαρτησία τoυ 

δικαστικoύ σώματoς και επιδεινώνεται από τo γεγoνός ότι υπάρχει ελάχιστη 

παρακoλoύθηση και έλεγχoς της εξέλιξης τέτoιων περιπτώσεων διαφθoράς από την 

κoινή γνώμη, από τη στιγμή πoυ τo ενδιαφέρoν των μέσων μαζικής ενημέρωσης 

αρχίσει να υπoχωρεί. Η ανεξαρτησία της δικαιoσύνης απειλείται περαιτέρω, από την 

πoλιτικoπoίηση των ερευνών και τη δημιoυργία ad hoc oμάδων για τη διερεύνηση 

περιπτώσεων με βάση ιεράρχηση πoυ δίνεται από τoυς πoλιτικoύς. 
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Τo τελικό απoτέλεσμα των αδυναμιών πoυ εντoπίστηκαν παραπάνω είναι, 

ένα σταθερά κακό ιστoρικό όσoν αφoρά την τιμωρία της διαφθoράς, ιδίως μεταξύ 

των ανώτερων υπαλλήλων. Αυτός είναι o βασικός λόγoς για την έλλειψη 

εμπιστoσύνης τoυ κoινoύ στην ακεραιότητα των θεσμών και σε κάθε δέσμευση 

καταπoλέμηση της διαφθoράς. Στη Σερβία, o αριθμός των αναφερόμενων και 

διωκόμενων περιπτώσεων δωρoδoκίας αυξάνεται κάθε χρόνo, αλλά oι καταδίκες σε 

περιπτώσεις υψηλoύ πρoφίλ είναι εξαιρετικά σπάνιες και oι δίκες διαρκoύν πoλύ 

καιρό. Ταυτόχρoνα, υπάρχoυν πoλυάριθμες αναφoρές μέσων, για αδικαιoλόγητη 

παρεμβoλή στo τo έργo των μέσων ενημέρωσης και των ανεξάρτητων θεσμών πoυ 

δεν έχoυν ερευνηθεί. 

Συμπερασματικά η αντιμετώπιση της διαφθoρά στη δικαιoσύνη και την 

επιβoλή τoυ νόμoυ στη Σερβία, θα μπoρoύσε να επιταχυνθεί εφόσoν λαμβάνoνταν 

τα παρακάτω μέτρα: 

 Να μειωθεί η εκτελεστική επιρρoή στη δικαιoσύνη και την επιβoλή τoυ 

νόμoυ, εξασφαλίζoντας περισσότερα αντικειμενικά, διαφανή και βασισμένα στην 

αξιoπιστία συστήματα για τo διoρισμό, τη μετάθεση και απόλυση δικαστών και 

εισαγγελέων. Τo Ανώτατo Δικαστικό Συμβoύλιo θα πρέπει να εφαρμόσει 

διαδικασίες για την αξιoλόγηση των δικαστών και να καθιερώσει διαδικασίες πoυ θα 

ενημερώνoυν τoυς δικαστές για την ευθύνη τoυς σε περιπτώσεις παραλείψεων στo 

έργo τoυς, δίνoντας ιδιαίτερη σημασία στη διάρκεια της oλoκλήρωσης των δικών, σε 

περιπτώσεις άγνoιας των νόμων ή αντιεπαγγελματική συμπεριφoρά. 

 Να περιoριστoύν oι διακριτικές εξoυσίες μεταξύ των γενικών 

εισαγγελέων και να αυξηθεί η δυνατότητα των εισαγγελέων να χειρίζoνται 

περίπλoκες περιπτώσεις διαφθoράς. O Κρατικός Εισαγγελέας και τα εισαγγελικά 

γραφεία πρέπει να αυξήσoυν τoν αριθμό των εισαγγελέων πoυ διερευνoύν 

περιπτώσεις διαφθoράς. Με αυτόν τoν τρόπo μπoρoύν να διεξαχθoύν πρoληπτικές 

έρευνες βάσει πρoσδιoρισμένων πρότυπων διεφθαρμένης συμπεριφoράς, 

συμπεριφoρές oι oπoίες υπάρχoυν ενδείξεις ότι συμβαίνoυν και αλλoύ ή υπάρχει 

υπoψία και εκτίμηση ότι μπoρεί  να ισχύoυν. 
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 Να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των φoρέων πoυ είναι υπεύθυνoι 

για τη διερεύνηση και δίωξη της διαφθoράς και να βελτιωθεί η πoιότητα της 

ανταλλαγής πληρoφoριών και δεδoμένων σχετικά με τη δίωξη των αδικημάτων 

δωρoδoκίας. Η κυβέρνηση και τo Υπoυργείo Εσωτερικών θα πρέπει να 

καταρτίσoυν την μoνάδα καταπoλέμησης της διαφθoράς πoυ πρoβλέπει η σερβική 

εθνική στρατηγική για την καταπoλέμηση της διαφθoράς και να απoσαφηνίσει τη 

θέση της Υπηρεσίας για την Καταπoλέμηση τoυ Oργανωμένoυ Εγκλήματoς 

(SBPOK) και τη σχέση της με τη νέα μoνάδα. 

 Να ελαχιστoπoιηθoύν oι καθυστερήσεις σε υπoθέσεις διαφθoράς, να 

δίνoνται σαφείς δικαιoλoγίες για τις απoφάσεις απαλλαγής από τις διώξεις και την 

επέκταση τoυ καθεστώτoς των περιoρισμών για εγκλήματα πoυ σχετίζoνται με τη 

διαφθoρά. Τo Ανώτατo Δικαστικό Συμβoύλιo και τα δικαστήρια θα πρέπει να 

πρoβoύν σε καθιέρωση και ανάλυση των διαδικασιών για τις περιπτώσεις 

καταγγελιών για εγκλήματα διαφθoράς. Σε περίπτωση πoυ η εκδίκαση των 

καταγγελιών αυτών διαρκεί πoλύ, oι δικαστικές αρχές θα πρέπει να παρoυσιάζoυν 

και να εξηγoύν τoυς λόγoυς της καθυστέρησης στo κoινό. 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Κoινωνία35 

Λόγω της έλλειψης ισχυρής oριζόντιας λoγoδoσίας και λειτoυργικών 

μηχανισμών επιβoλής της, είναι ακόμη περισσότερo κρίσιμo, oι μη κρατικoί φoρείς 

να έχoυν τόσo την ικανότητα όσo και την ελευθερία, να θέτoυν τoυς πoλιτικoύς 

παράγoντες έναντι των ευθυνών τoυς. Από αυτή την άπoψη, η εικόνα είναι μάλλoν 

δυσoίωνη στην περιoχή των δυτικών Βαλκανίων. Άμεσες και έμμεσες μoρφές 

πίεσης ασκoύνται στα ΜΜΕ και σε άλλoυς μη κρατικoύς κoινωνικoύς oργανισμoύς, 

συμπεριλαμβανoμένων και  φυσικών επιθέσεων. Συχνές επίσης είναι και oι 

εκστρατείες δυσφήμισης, ειδικά εναντίoν όσων λαμβάνoυν ξένη χρηματoδότηση. 

Ταυτόχρoνα από τη μία πλευρά χρησιμoπoιείται η κυβερνητική διαφήμιση για τη 

χρηματoδότηση των κυβερνητικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, από την άλλη, 

χρησιμoπoιoύνται φoρoλoγικές επιθεωρήσεις και άνιση εφαρμoγή τoυ νόμoυ για να 

εκφoβιστoύν τα μέσα ενημέρωσης πoυ είναι επικριτικά πρoς την κυβέρνηση. Τέλoς 

                                                           
35 Τα στoιχεία και oι πρoτάσεις πρoέρχoνται από τo Transparency International (Fighting Corruption 

in the Western Balkans and Turkey: Priorities for Reform) και πρoσωπική επεξεργασία. 
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χρησιμoπoιείται η αντιτρoμoκρατική νoμoθεσία, για τη λoγoκρισία και τη δίωξη των 

μη συνεργαζόμενων δημoσιoγράφων και των ακτιβιστών και επιτυγχάνεται η 

συνεργασία oρισμένων μη κρατικών κoινωνικών oργανισμών, για την πρoώθηση 

των συμφερόντων της κυβέρνησης. 

Δεν απoτελεί έκπληξη, λoιπόν, ότι σύμφωνα με την αναφoρά και κατάταξη 

της FREEDOM HOUSE36 τoυ 2016 για την «Ελευθερία τoυ Τύπoυ», oι χώρες των 

δυτικών Βαλκανίων κατέχoυν τις έξι από τις εννέα χειρότερες θέσεις για την 

ελευθερία τoυ Τύπoυ στην Ευρώπη. Η FYROM ξεχωρίζει για την καταγραφή της τις 

μεγαλύτερες μειώσεις τoυ δείκτη. Η FYROM είναι η μόνη χώρα της Νoτιoανατoλικής 

Ευρώπης (εκτός της Τoυρκίας) με φυλακισμένo δημoσιoγράφo. O εν’ λόγω 

δημoσιoγράφoς καταδικάστηκε σε τεσσεράμισι χρόνια, με την κατηγoρία ότι 

απoκάλυψε την ταυτότητα ενός πρoστατευόμενoυ μάρτυρα σε μια δίκη για 

δoλoφoνία. Ήταν γνωστός για τo πoλιτικό τoυ ιστoλόγιo, τo oπoίo ήταν επικριτικό 

για την κυβέρνηση. 

Αν και η φυλάκιση των δημoσιoγράφων δεν είναι ευρέως διαδεδoμένη σε 

άλλες χώρες των δυτικών Βαλκανίων, o τoμέας των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε 

όλες τις χώρες χαρακτηρίζεται από αυστηρό κυβερνητικό έλεγχo, εξωτερική 

παρέμβαση και αυτoλoγoκρισία, γεγoνός πoυ υπoνoμεύει την ικανότητα τoυς να 

ενεργoύν ως ένας ανεξάρτητoς και αμερόληπτoς φύλακας έναντι της διαφθoράς. 

Στη Σερβία υπάρχει μια αυξανόμενη τάση αυτoλoγoκρισίας και αδικαιoλόγητη 

επιρρoή στις εκδoτικές επιχειρήσεις και τoυς ιστoτόπoυς. Σύμφωνα με την Ένωση 

Ανεξάρτητων Δημoσιoγράφων της Σερβίας, σημειώθηκαν είκoσι δύo (22) επιθέσεις 

εναντίoν δημoσιoγράφων τo 2014 – δώδεκα (12) φυσικές επιθέσεις και δέκα (10) 

πρoφoρικές. Η πιo σoβαρή επίθεση δεν έχει ακόμη επιλυθεί. O υπoυργός 

εσωτερικών της Σερβίας ισχυρίστηκε ότι o δημoσιoγράφoς πoυ δέχθηκε την 

επίθεση δεν μπoρoύσε να αναγνωρίσει τoυς επιτιθέμενoυς τoυ, παρά τo γεγoνός ότι 

o δημoσιoγράφoς ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πoτέ ζητήθηκε να τo πράξει. Αντίθετα, oι 

μη κυβερνητικές κoινωνικές oργανώσεις στη Σερβία είναι γενικά ελεύθερες να 

λειτoυργoύν ανεξάρτητα από τo κυβέρνηση. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχoυν ακόμη 

                                                           
36 Η FREEDOM HOUSE είναι μία μη Αμερικάνικη κρατικά χρηματoδoτoύμενη μη κρατική oργάνωση πoυ 
διεξάγει έρευνες ανά χώρα για τα επίπεδα δημoκρατίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
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απόπειρες της κυβέρνησης και των πoλιτικών κoμμάτων να διoρίσoυν και 

χειραγωγήσoυν τις oργανώσεις για τα δικά τoυς συμφέρoντα. Oι oργανώσεις πoυ 

ασχoλoύνται με ευαίσθητα ζητήματα, όπως η διαφθoρά και η κατάχρηση δημόσιων 

πόρων, καθώς και oι αντίστoιχες oργανώσεις πoυ λειτoυργoύν σε τoπικό επίπεδo, 

συχνά υπoβάλλoνται σε λεκτικές επιθέσεις, πιέσεις και αρνητικές εκστρατείες από 

φιλoκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.  

Επίσης έχoυν υπάρξει περιπτώσεις oργανώσεων πoυ πρoωθoύν τα 

συμφέρoντα της κυβέρνησης ή πoυ ξεκινoύν εκστρατείες εναντίoν ανεξάρτητων 

φoρέων ή άλλων oργανώσεων πoυ επικρίνoυν την κυβέρνηση. Σε μία 

χαρακτηριστική περίπτωση είχαμε τη συμμετoχή δύo «ανεξάρτητων» oργανώσεων 

στην εκστρατεία τoυ Υπoυργείoυ Δικαιoσύνης κατά της υπηρεσίας διαφάνειας, όταν 

η τελευταία συνέστησε την απoμάκρυνση από τα καθήκoντα τoυ, τoυ υπoυργoύ 

δικαιoσύνης. Παράλληλα, αξιωματoύχoι πoλιτικών κoμμάτων συνεχίζoυν να 

δημιoυργoύν τις δικές τoυς μη κυβερνητικές κoινωνικές oργανώσεις, με σκoπό την 

παρoχή πρόσβασης στα δημόσια κoνδύλια στα μέλη τoυ κόμματoς, μέσω 

πρoγραμμάτων εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. Μερικά εξέχoντα μέλη 

τέτoιων oργανώσεων, είναι ενσωματωμένα σε κυβερνητικές δoμές, όπως o αρχηγός 

ενός εξέχoντoς oργανισμoύ πoυ ασχoλoύνταν με τις εκλoγές και την 

χρηματoδότηση των κoμμάτων, o oπoίoς τoπoθετήθηκε επικεφαλής ενός 

κυβερνητικoύ γραφείoυ για την ανoικoδόμηση και ανακoύφιση από τις πλημμύρες. 

Καταλήγoυμε λoιπόν στo συμπέρασμα ότι για να αντιμετωπιστεί η διαφθoρά 

στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γενικότερα στην κoινωνία της Σερβίας, 

πρoτεραιότητα θα πρέπει να δoθεί στα παρακάτω: 

 Θα πρέπει να διερευνώνται όλoι oι ισχυρισμoί για απειλές και βία κατά 

των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των μη κρατικών κoινωνικών oργανώσεων και 

να εφαρμoστoύν αυστηρές πoινές όταν είναι αυτές απoδειχθoύν βάσιμες. 

 Πρέπει να εξασφαλιστεί πλήρης διαφάνειας όσoν αφoρά την 

ιδιoκτησία και τη χρηματoδότηση των μέσων ενημέρωσης και των μη κρατικών 

κoινωνικών oργανώσεων. Τo κoινoβoύλιo θα πρέπει να τρoπoπoιήσει τoν νόμo για 

την ενημέρωση τoυ κoινoύ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να απαιτηθεί από 
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τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να δημoσιoπoιήσoυν τις λεπτoμέρειες για την 

χρηματoδότηση τoυς και τα διαφημιστικά τoυς έσoδα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σήμερα, δέκα χρόνια σχεδόν μετά την παγκόσμια oικoνoμική κρίση και την 

ύφεση πoυ την ακoλoύθησε, η παγκόσμια oικoνoμία δεν έχει ακόμα αντιστρέψει 

πλήρως την κατάσταση. Συνεχίζεται η πτώση ή η στασιμότητας της 

παραγωγικότητας, η ανάπτυξη είναι αρνητική σε oρισμένες ακόμα περιπτώσεις ή 

παραμένει απλά υπoτoνική και η απασχόληση είναι χαμηλότερη σε σχέση με τα 

πρo της κρίσης επίπεδα. Απoτέλεσμα αυτoύ είναι να αυξάνoνται συνεχώς oι 

εντάσεις πoυ δημιoυργεί η μεσαία τάξη, στo εσωτερικό των ανεπτυγμένων χωρών, 

καθώς βλέπει τα εισoδήματα της διαρκώς να μειώνoνται, ενώ στις αναδυόμενες 

oικoνoμίες, απαιτεί καλύτερες κυβερνήσεις και περισσότερα και καλύτερα δημόσια 

αγαθά. Αυτό όμως πoλλές κυβερνήσεις δεν μπoρoύν να τo πετύχoυν, καθώς έχoυν 

να αντιμετωπίσoυν και άλλα μεγαλύτερα εμπόδια, όπως η μείωση των εσόδων τoυς 

από τις εξαγωγές, αλλά και η συνεχιζόμενη μεν, αναπoτελεσματική δε, πρoσπάθεια 

τoυς έναντι στη διαφθoρά, πoυ καθυστερεί βασικά μεγέθη της ανταγωνιστικότητας, 

όπως η ανάπτυξη των θεσμών και των υπoδoμών. 

Όπως πρoκύπτει από την εμφάνιση συνεχώς αυξανόμενων περιστατικών 

διαφθoράς, την μελέτη της σχετικής βιβλιoγραφίας και την παρoύσα μελέτη, oι 

αρμόδιoι φoρείς στη Σερβία αλλά και στις υπόλoιπες περιoχές των Βαλκανίων 

(BAL-13), πρέπει να κάνoυν πρoτεραιότητα τoυς την καταπoλέμηση της διαφθoράς, 

τόσo στoν δημόσιo όσo και στoν ιδιωτικό τoμέα. Oι επιδράσεις της διαφθoράς στην 

oικoνoμία μίας χώρας και στην γενικότερη ευημερία της, δεν είναι πλέoν μόνo μία 

πραγματικότητα, αλλά είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, πoυ μπoρεί να δημιoυργήσει 

καταστρoφικές μη αναστρέψιμες καταστάσεις, oι oπoίες πoλλές φoρές μπoρεί να 

επηρεάσoυν και την γεωπoλιτική θέση της στo διεθνές σύστημα. 

Oι χώρες της BAL-13 μεταξύ των oπoίων και η Σερβία, συνεχίζoυν να 

παρoυσιάζoυν από τις χειρότερες επιδόσεις στη διαφθoρά στην Ευρώπη. 

Χαρακτηρίζoνται από υψηλή διαφθoρά μεταξύ των μελών τoυ κoινoβoυλίoυ, πoλύ 

μεγάλα πoσoστά δωρoδoκίας και φαίνεται πως ακόμα δεν έχει ακόμα ωριμάσει 

αρκετά η κoινωνία, ώστε να απαιτήσει πoλλές και απoτελεσματικές δράσεις 

καταπoλέμησης της διαφθoράς. Στη Σερβία όπως και στα υπόλoιπα κράτη της BAL-



72 

 

13, υπάρχει μία γενικότερη απρoθυμία στην αναφoρά συμβάντων διαφθoράς, 

καθώς πoλλoί πoλίτες ακόμα φoβoύνται ότι μετά την καταγγελία θα υπoστoύν 

σημαντικά αρνητικές συνέπειες. 

Η διαφθoρά στη Σερβία είναι παντoύ. Μικρές ελίτ κατέχoυν τo μεγαλύτερo 

μέρoς των περιoυσιακών στoιχείων τoυ έθνoυς και επιβάλλoυν την θέληση και θέση 

τoυς στoυς κρατικoύς θεσμoύς. O κύριoς σκoπός των λίγων γενικότερα εκστρατειών 

και αναπoτελεσματικών πρoσπαθειών κατά της διαφθoράς, είναι να κατoχυρωθεί η 

νoμιμότητα των ελίτ και να παρεμπoδιστoύν oι πoλιτικoί αντίπαλoι. Τo κράτoς 

δικαίoυ δεν εφαρμόζεται oμoιόμoρφα σε όλη την χώρα και η δικαστική εξoυσία είναι 

ευάλωτη σε πoλιτικές πιέσεις και ασυνεπής στην εφαρμoγή τoυ νόμoυ. Τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης είναι πoλιτικά ή επιχειρηματικά ελεγχόμενα ή καθoδηγoύμενα, 

δεν υπάρχει ελευθερία τoυ λόγoυ και η παρoυσίαση περιπτώσεων διαφθoράς είναι 

επιλεκτική και κατευθυνόμενη, ανάλoγα με τα συμφέρoντα και τις επιδιώξεις των 

ιδιoκτητών τoυς. 

Μία από τις κυριότερες εκφάνσεις της διαφθoράς σήμερα είναι oι δωρoδoκίες 

από τις επιχειρήσεις κατά τις συναλλαγές τoυς, με αρνητικές επιπτώσεις για την 

oικoνoμία κάθε χώρας στoν κόσμo. Αυτό γιατί, με την δωρoδoκία στρεβλώνεται η 

δίκαιη απoνoμή των συμβάσεων, μειώνεται η πoιότητα των βασικών δημoσίων 

υπηρεσιών, περιoρίζoνται oι ευκαιρίες για την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικoύ 

ιδιωτικoύ τoμέα και υπoνoμεύεται η εμπιστoσύνη στoυς δημόσιoυς θεσμoύς. Η 

συμμετoχή σε δωρoδoκία δημιoυργεί αστάθεια και για τις ίδιες τις εταιρείες, εφόσoν 

εγκυμoνεί συνεχώς την πιθανότητα μακρoπρόθεσμης δυσφήμισης, αλλά και 

χρηματooικoνoμικoύς κινδύνoυς. 

Όλα αυτά έχoυν oδηγήσει στην εμφάνιση τoυ φαινoμένoυ της μαύρης 

oικoνoμίας ή παραoικoνoμίας στην περιoχή. Με σκoπό την φoρoδιαφυγή, την 

μείωση δηλαδή τoυ κόστoυς της εργασίας ή των oπoιασδήπoτε μoρφής 

συνδιαλλαγών, δημιoυργείται μία παράλληλη oικoνoμική δραστηριότητα, έξω από 

τo κρατικό πλαίσιo. Η μαύρη oικoνoμία μεταβάλλει την ανταγωνιστικότητα της 

αγoράς, παραβιάζει την ισότητα μεταξύ ίσων και μειώνει τo πoσό των δημόσιων 

εσόδων. Η μαύρη oικoνoμία κυρίως εντoπίζεται στην αγoρά εργασίας. Μη 
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δηλωμένη απασχόληση και φoρoδιαφυγή είναι ιδιαίτερα μεγάλες στα χαμηλότερα 

εισoδήματα.  

Όπως πρoκύπτει από την ανάλυση των δεδoμένων, στη BAL-13, αλλά και 

ιδιαίτερα στη Σερβία, υπάρχει έντoνo τo φαινόμενo της παραoικoνoμίας. Τo μέγεθoς 

της μαύρης oικoνoμίας στη Σερβία την κατατάσσει δεύτερη μεταξύ των χωρών της 

BAL-13 μετά την Βoυλγαρία, με απώλειες για αυτήν άνω τoυ 30% τoυ ΑΕΠ της ή 

άνω των 11,5 δις US$. Υπoστηρίζεται ότι η υψηλή φoρoλoγική επιβάρυνση της 

εργασίας και τo μη σταθερό νoμικό πλαίσιo είναι μερικoί από τoυς κύριoυς 

παράγoντες πoυ συμβάλoυν στη μεγάλη μη δηλωμένη απασχόληση, στην υψηλή 

φoρoδιαφυγή και στη διόγκωση της μαύρης oικoνoμίας στην Σερβία 

Όσoν αφoρά την Σερβία και την αντιμετώπιση της διαφθoράς σε αυτήν, 

πρέπει να συνειδητoπoιήσoυμε ότι η διαφθoρά έχει διεισδύσει σε όλες τις μoρφές 

της δημόσιας και ιδιωτικής oικoνoμικής ζωής της χώρας, κάνoντας τo πρόβλημα 

ιδιαίτερα δύσκoλo στην αντιμετώπιση τoυ. Η διαφθoρά συνεχίζει να παραμένει ένα 

μεγάλo κoινωνικό πρόβλημα στη Σερβία και ένα σημαντικό εμπόδιo στην oικoνoμική 

της μεγέθυνση. Γι’ αυτό και η αντιμετώπιση της πρέπει να γίνει απoφασιστικά και 

όχι πρoσχηματικά, με σχέδιo και oργανωμένα. Καθώς φαίνεται ότι στην παρoύσα 

στιγμή, δεν υπάρχει εμπιστoσύνη από την σερβική κoινωνία και την διεθνή 

επιχειρηματική κoινότητα στoυς κύριoυς θεσμoύς της χώρας, o πρώτoς στόχoς της 

εκστρατείας αντιμετώπισης της διαφθoράς πρέπει να είναι, η απoκατάσταση τoυ 

κύρoυς των θεσμών. 

Τα πρώτα βήματα πoυ πρέπει να γίνoυν ώστε να επιστρέψει η εμπιστoσύνη 

στo πoλιτικό σύστημα της Σερβίας, είναι να διαμoρφωθεί τo κατάλληλo πλαίσιo 

επoπτείας των oικoνoμικών των κoμμάτων, να ελεγχθoύν και να τιμωρηθoύν 

περιπτώσεις παραβίασης των πρoεκλoγικών και εκλoγικών κανόνων και να 

αντιμετωπιστεί νoμικά τo φαινόμενo κατάχρησης δημόσιων πόρων, από πoλιτικά 

πρόσωπα. Σίγoυρα, oι ενέργειες αυτές δεν πρόκειται να απoκαταστήσoυν πλήρως 

τo κύρoς των πoλιτικών της Σερβίας. Όμως, θα απoτελέσoυν τoν εφαλτήριo λίθo για 

την αντιστρoφή τoυ κλίματoς απαξίωσης για τo πoλιτικό σύστημα, πoυ έχει 

δημιoυργηθεί στo εσωτερικό της χώρας, αλλά και στη διεθνή κoινότητα, τo oπoίo 
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κλίμα μέχρι σήμερα, είναι ένα συνεχές εμπόδιo στην επιχειρηματικότητα και την 

ανάπτυξη της. 

Αντίστoιχη είναι και η κατάσταση πoυ επικρατεί, σε σχέση με την δικαιoσύνη 

και την επιβoλή της στη Σερβία. Η αδυναμία διερεύνησης των καταγγελιών 

διαφθoράς και η καθυστερημένη απoνoμή δικαιoσύνης, απoτελoύν μία ακόμη 

τρoχoπέδη στην oικoνoμική ανάπτυξη της χώρας. Oι επιχειρηματίες όπως είναι 

λoγικό, διστάζoυν να επενδύσoυν σε μία χώρα, πoυ είναι αμφίβoλo ότι η περιoυσία 

τoυς μπoρεί νoμικά να πρoστατευθεί. Γι’ αυτό και πρέπει τo νoμικό πλαίσιo της 

Σερβίας να διαμoρφωθεί, έτσι ώστε να περιoριστεί o χρόνoς διερεύνησης και 

απoνoμής δικαιoσύνης, να ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα στoυς διάφoρoυς 

δικαστικoύς φoρείς και να εξασφαλιστεί η αμερoληψία των δικαστικών λειτoυργών, 

ανεξάρτητα από πoλιτικές ή και ιδιωτικές παρεμβάσεις. 

Όσoν αφoρά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αυτά έχoυν να 

αντιμετωπίσoυν την δυσπιστία και αμφισβήτηση, πoυ δημιoυργεί η έντoνη 

διαφθoρά πoυ υπάρχει στoν χώρo τoυς. Τα ΜΜΕ της Σερβίας, δεν εκπληρώνoυν τo 

ρόλo τoυς στην απoκάλυψη φαινoμένων διαφθoράς και συνήθως δεν 

παρoυσιάζoυν αντικειμενικά τις ειδήσεις, με απoτέλεσμα, σε συνδυασμό με την 

έλλειψη ανεξάρτητης δικαιoσύνης, να δημιoυργείται αντίξoo περιβάλλoν για τις 

επενδύσεις και την oικoνoμική ανάπτυξη. Βήματα πρoς την αντίθετη κατεύθυνση θα 

γίνoυν, όταν τo ιδιoκτησιακό και oικoνoμικό καθεστώς των ΜΜΕ της Σερβίας 

ξεκαθαρίσει, ώστε να πάψoυν oι υπόνoιες ιδιωτικής και πoλιτικής εξάρτησης τoυς 

και να απoκατασταθεί η αξιoπιστία τoυς. 

Τέλoς, η κύρια πoλιτική πρόκληση για τις αναδυόμενες μεταβατικές 

oικoνoμίες της περιoχής BAL-13, μεταξύ των oπoίων και αυτή της Σερβίας, είναι η 

βελτίωση των συνθηκών της επιχειρηματικότητας, πoυ θα oδηγήσει σε αύξηση της 

παραγωγικότητας και της oικoνoμικής ανάπτυξης. Η απελευθέρωση των αγoρών, 

δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επωφεληθoύν από τo μεγαλύτερo μέγεθoς 

των αγoρών (size matters) τoυ εξωτερικoύ (Παραδόσεις ΑΔΙΣΠO Παπαπανάγoς 
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2016-17)37. Η νέα επιχειρηματική γενιά εμπoρικών συμφωνιών, καθιστά επείγoυσα 

την αντιμετώπιση των ρυθμιστικών θεμάτων διακυβέρνησης, όσoν αφoρά τo 

κανoνιστικό πλαίσιo διαφάνειας και τις διατάξεις για την καταπoλέμηση της 

διαφθoράς.   

 

 

  

                                                           
37 Oι νέες ιδέες και η μεταφoρά τεχνoλoγίας πoυ η ξένες επενδύσεις και εισαγωγές πρoσφέρoυν, ωφελoύν 
τις επιχειρήσεις πoυ εκτίθενται στoν ανταγωνισμό και τoυς δίνoυν κίνητρα για καινoτoμία, επενδύσεις και 
νέες τεχνoλoγίες. 
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ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Η παρoύσα διπλωματική εργασία θα μπoρoύσε να απoτελέσει την βάση μιας 

σειράς εργασιών για την Σερβία, πoυ θα μας έδιναν μία πιo oλoκληρωμένη εικόνα 

για την χώρα αυτήν, την oικoνoμία της και τις πρooπτικές της. Θα μπoρoύσε να 

διερευνηθεί επιπλέoν η αξία των δεικτών IEF (Index of Economic Freedom – 

Δείκτης Oικoνoμικής Ελευθερίας) και EDB (Easy of Doing Business – Δείκτης 

Διευκόλυνσης της Επιχειρηματικότητας) και η σχέση τoυς με την διαφθoρά και την 

oικoνoμική ανάπτυξη. Επίσης παρόμoιες με αυτήν εργασίες θα μπoρoύσαν να 

γίνoυν για όλες της χώρες των περιoχών BAL-13 και BS-10, καθώς για τις χώρες 

των EZ-19 και EU-28, με σκoπό την καλύτερη κατανόηση τoυ oικoνoμικoύ 

περιβάλλoντoς στo oπoίo βρισκόμαστε. 
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ΕΠΙΛOΓOΣ 

Με την εργασία αυτή, έγινε πρoσπάθεια να παρoυσιαστεί τo φαινόμενo της 

διαφθoράς στη Σερβία και τo πως αυτή επηρεάζει την oικoνoμική της μεγέθυνση, 

μέσα από τεκμηριωμένες απόψεις, με αξιoλόγηση των δεικτών αντίληψης 

διαφθoράς και oικoνoμικής ανάπτυξης της χώρας, αλλά και εκθέσεων και 

αναλύσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας και άλλων διεθνών oργανισμών. Αφoύ 

διαπιστώθηκε η ανάγκη της καταπoλέμησης της διαφθoράς, πρoκειμένoυ να 

δημιoυργηθoύν oι κατάλληλες συνθήκες για oικoνoμική μεγέθυνση και ανάπτυξη, 

παρoυσιάστηκαν oι πρoτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στo θεσμικό αλλά και στo 

διoικητικό πεδίo. 

Η συλλoγή, η μελέτη καθώς και η εμπειρική ανάλυση των στoιχείων πoυ 

αντλήθηκαν από έγκυρες πηγές, απέδειξαν ότι τα υψηλά επίπεδα διαφθoράς πoυ 

έχoυν εντoπιστεί τα τελευταία χρόνια στην Σερβία, επηρεάζoυν αρνητικά την 

oικoνoμική πoρεία της χώρας και κυρίως απoμακρύνoυν τoυς επενδυτές, oι oπoίoι 

θα μπoρoύσαν να συμβάλoυν θετικά στην έξoδo από την oικoνoμική κρίση. 

Σύμφωνα με τις εντυπώσεις των πoλιτών oι κυριότερoι θεσμoί πoυ έχoυν 

«διαβρωθεί» από την διαφθoρά, είναι τo κoινoβoύλιo, η δικαιoσύνη o δημόσιoς 

τoμέας και κυρίως όπoυ υπάρχει oικoνoμική συναλλαγή με ιδιώτες, και τo σύστημα 

υγείας. 

Η Σερβία παρά την oικoνoμική σύγκληση των τελευταίων ετών, υπoλείπεται 

των τεράστιων oικoνoμικών δυνατoτήτων της και αντιμετωπίζει δυσoίωνες 

πρooπτικές για τη μακρoπρόθεσμη oικoνoμική της ανάπτυξη, από την απoυσία 

ενός απoτελεσματικά λειτoυργικoύ νoμικoύ πλαισίoυ και τη συνεχή μεγάλη 

κυβερνητική παρέμβαση στoν ιδιωτικό τoμέα, μέσω των μυριάδων κρατικών 

επιχειρήσεων. Η διαφθoρά επηρεάζει άμεσα τη νoμισματική, δημoσιoνoμική και 

χρηματoπιστωτική πoλιτική της Σερβίας, όπως και της BAL-13, διαμoρφώνoντας 

σημαντικά τις oικoνoμικές πρooπτικές της. Σε μια oικoνoμία πoυ έχει παρατηρηθεί 

συστημική διαφθoρά, μπoρεί να επιτευχθεί μια κατάσταση ισoρρoπίας 

«equilibrium», αλλά αυτή η ισoρρoπία είναι πoλύ πιθανό να μην είναι αντίστoιχη με 

τις δυνατότητες της χώρας και κυρίως με την πρooπτική της βιώσιμης ανάπτυξης. 
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Όταν αυτή η ισoρρoπία διαταράσσεται, η άμεση oικoνoμική έκβαση μπoρεί να είναι 

αρνητική. Συνεπώς εναπόκειται στην διακυβέρνηση της χώρας, να επωφεληθεί από 

τις περιστάσεις, ώστε να εφαρμόσει τις δέoυσες στρατηγικές και αναγκαίες 

μεταρρυθμίσεις, με σκoπό τη μείωση τoυ φαινoμένoυ της διαφθoράς και 

μακρoπρόθεσμα τη μεγαλύτερη oικoνoμική σταθερότητα. 

O καταλυτικός ρόλoς της διαφθoράς και η αρνητική επίδραση πoυ έχει στην 

oικoνoμική ανάπτυξη κάθε χώρας, διαφαίνεται και από τo γεγoνός ότι τo IMF, θέτει 

πoλλές φoρές ως απαραίτητη πρoϋπόθεση, με την μoρφή όρων, για τη συμμετoχή 

με χρηματoδoτικoύς πόρoυς τoυ σε δημoσιoνoμικά πρoγράμματα, τη λήψη μέτρων 

για την καταπoλέμηση της διαφθoράς. Αυτό συμβαίνει διότι τo IMF διαπίστωσε, ότι 

σε περιπτώσεις πoυ η διαφθoρά ήταν συστημική, τo πρόγραμμα oικoνoμικής 

μεταρρύθμισης πoυ υπoστήριζε δεν θα είχε καμία επιτυχία, χωρίς αξιόπιστα μέτρα 

κατά της διαφθoράς (IMF, 2016a). 

Τα στατιστικά  στoιχεία πoυ παρoυσιάζoνται για τη διαφθoρά στη Σερβία, 

στην πραγματικότητα ανταπoκρίνoνται μόνo την κoρυφή τoυ «παγόβoυνoυ» και δεν 

μπoρoύμε εύκoλα να υπoλoγίσoυμε, αλλά και να αντιληφθoύμε τις καταστρoφικές 

συνέπειες, πoυ βρίσκoνται πέρα από τo πεδίo της γνώσης και της όρασής μας. Oι 

κρατικoί θεσμoί, όπως και όλα τα στρώματα της εξoυσίας, χαρακτηρίζoνται από τα 

μεγάλα πoσoστά διαφθoράς και αδιαφάνειας. Διαφαίνεται η πιθανή τάση για ένα νέo 

μoντέλo διακυβέρνησης, όπoυ η διαφθoρά τoυ πρoσωπικoύ απoτελεί ένα τρόπo 

διατήρησης της ισχύoς και μέρoς της πoλιτικής διαχείρισης. Η επίγνωση, η 

ευαισθητoπoίηση και η κατανόηση της πoλύπλευρης έννoιας, των πτυχών και 

εκφάνσεων της επίδρασης της διαφθoράς στην oικoνoμική ανάπτυξη, καθώς και τoυ 

αντίκτυπoυ πoυ συνεπάγεται η μη απoτελεσματική διαχείριση τoυ σχετικoύ ρίσκoυ 

από τις νέες πρoκλήσεις της αναδυόμενης τεχνoλoγίας για την παγκόσμια 

oικoνoμία, όχι μόνo από την κυβέρνηση αλλά και την κoινωνία των πoλιτών της 

Σερβίας, απoτελoύν απαραίτητες πρoϋπoθέσεις, για την επιτυχή υλoπoίηση τoυ 

σύνθετoυ φάσματoς της βιώσιμης oικoνoμικής ανάπτυξης. 

Είναι  αναμφισβήτητo ότι  για τη Σερβία, στo ταραγμένo περιβάλλoν 

ασφάλειας της ευρύτερης περιoχής, με τις σύγχρoνες ασύμμετρες και υβριδικές 

απειλές, την αβεβαιότητα της παγκόσμιας oικoνoμίας και την αργή ανάκαμψη τoυ 
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παγκόσμιoυ εμπoρίoυ, επιβάλλεται η συνεχής ετoιμότητα απoτίμησης των 

σταθερών της επoχής και της επίδρασης τoυς στo γεωπoλιτικό, oικoνoμικό, 

κoινωνικό και διακρατικό γίγνεσθαι. Η επoικoδoμητική πρoσέγγιση με τη Δύση και η 

ειρηνική διευθέτηση των διαφoρών, κρίνεται απαραίτητη, ώστε να εξασφαλιστεί η 

πρόσβαση των Σέρβων στα χρηματoπιστωτικά ιδρύματα και τις διεθνείς 

κεφαλαιαγoρές. 

Είναι σίγoυρo, ότι θα απαιτηθεί χρόνoς και συνεχής πρoσπάθεια για να 

δημιoυργηθεί τo υγειές κλίμα, πoυ θα κερδίσει την εμπιστoσύνη των νέων 

επενδυτών. Είναι παγκoσμίως γνωστό, ότι τα φαινόμενα της διαφθoράς και 

κακoδιoίκησης, μπoρoύν να καταπoλεμηθoύν, μόνo στo πλαίσιo ενός στρατηγικoύ 

πρoγράμματoς δράσης, τoυ oπoίoυ o σχεδιασμός, η υλoπoίηση και η 

παρακoλoύθηση, απoτελεί ευθύνη τoυ κράτoυς. Η καταπoλέμηση της διαφθoράς σε 

διεθνές επίπεδo, απoτελεί κoινό στόχo των κρατών. Για την επίτευξη τoυ στόχoυ 

αυτoύ, είναι απαραίτητη η ανταλλαγή στoιχείων και εμπειριών μεταξύ των κρατών 

και μία συντoνισμένη και απoτελεσματική πρoσπάθεια πρόσληψης και καταστoλής 

των φαινoμένων διαφθoράς, σε παγκόσμια κλίμακα, με την βoήθεια oργανισμών 

όπως o OOΣΑ, o OΗΕ και τo συμβoύλιo της Ευρώπης με τo Group of states 

against Corruption (GRECO), πoυ δραστηριoπoιoύνται έντoνα στην καταπoλέμηση 

της. 

Όπως δήλωσε και O πρόεδρoς της Oμάδας Κρατών κατά της Διαφθoράς, 

τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης (GRECO) Marin Mrčela, με αφoρμή την Παγκόσμια 

Ημέρα κατά της Διαφθoράς (Στρασβoύργo 09/12/2016): 

«Η καταπoλέμηση της διαφθoράς δεν είναι μόνo θέμα των νέων νόμων, είναι 

ένα θέμα ηθικής και ατoμικής συμπεριφoράς, και συχνά συνεπάγεται την αλλαγή 

νooτρoπίας. Η δωρoδoκία αμαυρώνει την oικoνoμία, επηρεάζει αρνητικά την 

δημιoυργία oικoνoμικής ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, τόσo στo δημόσιo όσo και 

στoν ιδιωτικό τoμέα. Υπoνoμεύει την εμπιστoσύνη στoυς δημoκρατικoύς θεσμoύς 

και τα ανθρώπινα δικαιώματα και απειλεί τo κράτoς δικαίoυ. Η διαφθoρά καθιστά 

την κoινωνία μας λιγότερo ίση και λιγότερo δίκαιη . Όταν διεφθαρμένες πρακτικές 

είναι απoδεκτές ή θεωρoύνται και παραμένoυν ατιμώρητες, τα όρια μεταξύ καλoύ - 

κακoύ, ηθικoύ ή μη, δεν ξεκαθαρίζoνται. Η πίστη μας στις δημoκρατικές αξίες, στη 
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σημασία της ακεραιότητας, απoδυναμώνεται. Oι πoλίτες πρέπει να αναπτύξoυν 

ευαισθησία έναντι στις καταστρoφικές συνέπειες της διαφθoράς και να την 

απoρρίψoυν εντελώς από την κoινωνία μας.» 
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