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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το φαινόμενο της διαφθοράς αποτελεί μία παγκόσμια μάστιγα και έχει απασχολή-

σει αρκετά τον κόσμο της οικονομίας. Δε συναντάται μόνο σε χώρες χαμηλού βιο-

τικού επιπέδου, αλλά και σε αυτές που φαντάζουν ως πρότυπα διαφάνειας. Η ε-

πιρροή της στην οικονομία είναι δεδομένη, δίχως όμως να μπορούμε να υπολογί-

σουμε εάν λειτουργεί θετικά ή αρνητικά. Ομοίως ο βαθμός της οικονομικής ελευθε-

ρίας που επικρατεί σε κάθε χώρα, επηρεάζει την οικονομία της. Αντικείμενο της 

παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη αυτών των δύο οικονομικών μεγεθών στη 

Γερμανία, και ο υπολογισμός της επίδρασής τους, θετικής ή αρνητικής, στη δια-

μόρφωση του ΑΕΠ της χώρας. Τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν αφορούν 

στο χρονικό διάστημα από το 1995 έως και το 2016 και αντλήθηκαν από τους α-

ντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς που τα εκδίδουν. Πρώτα γίνεται μία σύγκριση 

των στοιχείων με τα αντίστοιχα άλλων χωρών (ΗΠΑ, Γαλλία, Ιαπωνία, Κίνα και 

Ευρωζώνη) και έπειτα κατασκευάζεται ένα οικονομετρικό μοντέλο, το οποίο υπο-

λογίζει με σχετική ακρίβεια το ΑΕΠ της χώρας σε σχέση με τα μεγέθη της διαφθο-

ράς και της οικονομικής ελευθερίας. Επιπλέον, εξετάζονται και τα μέτρα τα οποία 

έλαβε η Γερμανία για τη βελτίωση των δύο αυτών μεγεθών και τέλος γίνεται μία 

αξιολόγηση και μία αποτίμηση των αποτελεσμάτων των παραπάνω μέτρων, ενώ 

εξάγονται και συμπεράσματα χρήσιμα και για άλλες χώρες. 





 

Evaluating and tackling corruption in Germany 

and the impact on the economy 

 

Important terms: Corruption, Economic Freedom, Gross Domestic Product, Ger-

many. 

 

SYNOPSIS 

The phenomenon of corruption is a global scourge and has been a serious con-

cern in the world of economy. It is met not only in countries of low living standards 

but also in these that are considered to be transparent. Its influence on the econ-

omy is obvious, however we cannot determine whether it works positively or nega-

tively. Similarly, the degree of economic freedom prevailing in each country affects 

its economy. The purpose of this paper is to study these two economic parameters 

in Germany and to calculate their impact, positive or negative, on the country's 

GDP. The data used herein refer to the period between 1995 and 2016 and are 

drawn from the relevant international bodies that issue them. Firstly, we make a 

comparison between the data of Germany and the data of other countries (USA, 

France, Japan, China and the Eurozone), and then we construct an econometric 

model, which calculates with relative precision the country's GDP in relation to the 

parameters of corruption and economic freedom. Furthermore, we examine the 

measures taken by Germany in order to improve these two parameters and finally 

we carry out an evaluation of the results of the above measures, extracting useful 

conclusions for other countries. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση του φαινομέ-

νου της διαφθοράς στη Γερμανία καθώς και στις επιπτώσεις που αυτό έχει, σε 

συνδυασμό με την οικονομική ελευθερία, στην οικονομία της. Η αξιολόγηση του 

φαινομένου της διαφθοράς γίνεται μέσω της μελέτης των αντίστοιχων δεικτών και 

στη σύγκρισή τους με τους δείκτες άλλων χωρών για την εξαγωγή συμπερασμά-

των. Επιπλέον γίνεται μία προσπάθεια για τη μέτρηση των επιπτώσεων στο Ακα-

θάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας μέσω της διαμόρφωσης ενός οικονομε-

τρικού μοντέλου, το οποίο θα συνδέει το ΑΕΠ με το Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς 

(ΔΑΔ) και το Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας (ΔΟΕ). Τα δεδομένα που χρησιμο-

ποιήθηκαν για τη διαμόρφωση του μοντέλου στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, 

ελήφθησαν από την Παγκόσμια Τράπεζα (The World Bank), τη Διεθνή Διαφάνεια 

(Transparency International – TI) και το The Heritage Foundation, και αφορούν 

στα έτη από το 1995 έως και το 2016. 

Το ΑΕΠ είναι ένας πολύ καλός δείκτης μέτρησης της παραγωγής μιας οικονομίας. 

Σύμφωνα με τον ορισμό του, περιλαμβάνει την αξία πώλησης των τελικών αγαθών 

ή την προστιθέμενη αξία τους σε όλα τα στάδια παραγωγής, ενώ ο υπολογισμός 

του είναι πολύπλοκος και γίνεται από ειδικές υπηρεσίες σε κάθε χώρα. Πέρα όμως 

από ένα λογιστικό νούμερο, το ΑΕΠ συμβολίζει ως ένα βαθμό και την οικονομική 

ευημερία που απολαμβάνει ο λαός μιας χώρας. Μέσω της μέτρησης του ΑΕΠ 

μπορούμε να υπολογίσουμε και άλλους δείκτες, όπως το κατά κεφαλή ΑΕΠ και τον 

ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, η συνδυαστική μελέτη των οποίων οδηγεί στην 

εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πορεία της οικονομίας μιας χώρας και 

της συγκριτικής της αξιολόγησης με αυτές άλλων χωρών. Ωστόσο, ενώ μελετάμε 

την οικονομία μίας χώρας μέσα από τα ποσοτικά χαρακτηριστικά όπως είναι οι 

δείκτες που αναφέραμε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν και άλλοι μη 

μετρήσιμοι παράγοντες που δύνανται να την επηρεάσουν, όπως είναι η εκπαίδευ-

ση, η πειθαρχία και γενικά η κουλτούρα του λαού της χώρας. Ο λόγος για τον ο-

ποίο οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομία μιας χώρας 

ερείδεται στο γεγονός ότι σχεδόν όλη η παραγωγή στηρίζεται στο ανθρώπινο δυ-

ναμικό. Κατά συνέπεια, η κατάταξη μίας χώρας με βάση το ΑΕΠ της στο διεθνές 
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περιβάλλον μας φανερώνει όχι μόνο την οικονομική της δύναμη αλλά και, έως ένα 

βαθμό, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του λαού της. 

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την οικονομία μίας χώρας είναι και η δι-

αφθορά. Αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να πάρει πολλές μορφές και να 

το συναντήσουμε τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Θα μπορούσα-

με να πούμε ότι η διαφθορά υπονομεύει την οικονομική ανάπτυξη, διότι αυξάνει το 

κόστος γενικά των επιχειρήσεων λόγω των παράνομων πληρωμών, οι οποίες διε-

νεργούνται σε περίπτωση δωροδοκίας ενώ πάντοτε ελλοχεύει και ο κίνδυνος απο-

κάλυψης των παράνομων συναλλαγών με ότι αυτό συνεπάγεται για τη φήμη αλλά 

και την τύχη της κάθε εταιρείας. Επιπλέον, η κατ’ εξακολούθηση παράκαμψη δια-

φόρων κωλυμάτων, τα οποία επιβάλλονται από κάποιο κρατικό φορέα ή κανονι-

σμό, μέσω της πραγματοποίησης δωροδοκιών, μπορεί να οδηγήσουν τους κρατι-

κούς λειτουργούς να σχεδιάσουν νέους κανόνες με σκοπό την πάταξη της διαφθο-

ράς και οι οποίοι θα συνεπάγονται και νέες καθυστερήσεις. Γενικά το φαινόμενο 

της δωροδοκίας διογκώνει το κόστος της επιχείρησης και διαστρεβλώνει τον συ-

γκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα, καθώς επίσης και τις εταιρείες οι οποίες διασυν-

δέονται με αυτόν τον τομέα, ενώ επηρεάζεται και ο ανταγωνισμός διότι λόγω των 

στρεβλώσεων του τομέα επιβιώνουν και οι ανεπαρκείς εταιρείες. Η διαφθορά πα-

ράγει επίσης και τις στρεβλώσεις στο δημόσιο τομέα. Οι ανώτεροι δημόσιοι υπάλ-

ληλοι μπορεί να αυξήσουν την τεχνική πολυπλοκότητα των προγραμμάτων του 

δημοσίου τομέα, για να καλύψουν ή να προετοιμάσουν το έδαφος για παράνομες 

συναλλαγές, με συνέπεια την περαιτέρω στρέβλωση των επενδύσεων. Η διαφθο-

ρά χαλαρώνει επίσης τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς κατασκευών, τους 

περιβαλλοντικούς όρους ή άλλους γενικούς κανονισμούς, χαλαρώνει τους ελέγ-

χους από τα αρμόδια κρατικά όργανα, μειώνει την ποιότητα των κυβερνητικών 

υπηρεσιών και των υποδομών, και αυξάνει τις δημοσιονομικές πιέσεις στην κυ-

βέρνηση. Για τη μέτρηση της διαφθοράς υπάρχουν τρεις δείκτες εκ των οποίων ο 

ΔΑΔ είναι ίσως ο σημαντικότερος διότι είναι ο πιο διαδεδομένος, υπολογίζεται σε 

ετήσια βάση και υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή δεδομένα για τη μελέτη του στο πέ-

ρασμα των ετών. 

Τέλος, ένας ακόμη αρκετά χρήσιμος δείκτης για τη μέτρηση της οικονομίας αποτε-

λεί ο ΔΟΕ. Η οικονομική ελευθερία αναφέρεται κυρίως στην ατομική αυτονομία, η 

οποία αφορά κυρίως την ελευθερία επιλογής των ατόμων για την απόκτηση και 
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χρήση οικονομικών αγαθών και πόρων. Τα άτομα γνωρίζουν τις ανάγκες και τις 

επιθυμίες τους καλύτερα από κάθε άλλον και η ζωή τους καθοδηγείται από τις φι-

λοσοφίες και τις προτεραιότητές τους αντί των κυβερνήσεων ή της τεχνοκρατικής 

ελίτ. Η ανεξαρτησία και ο σεβασμός στην ικανότητα και την ευθύνη να φροντίζουν 

τον εαυτό τους και την οικογένειά τους είναι ανεκτίμητοι παράγοντες στην ανθρώ-

πινη αξιοπρέπεια. Η οικονομική ελευθερία είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της ευημερίας 

του ανθρώπου και ένα ζωτικό στοιχείο στη διατήρηση μιας ελεύθερης κοινωνίας 

των πολιτών. Όπως προέβλεψε ο Friedrich A. Hayek1 πριν από δεκαετίες: «Η κα-

τευθυντήρια αρχή σε κάθε προσπάθεια δημιουργίας ενός κόσμου ελεύθερων ατό-

μων πρέπει να είναι αυτό: μια πολιτική ελευθερίας για το άτομο είναι η μόνη πραγ-

ματικά προοδευτική πολιτική.» Πράγματι, ο καλύτερος δρόμος προς την ευημερία 

είναι η πορεία της ελευθερίας, δηλαδή να αφεθούν τα άτομα ελεύθερα να αποφα-

σίσουν ο καθένας για τον εαυτό του τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα μπορέ-

σουν να επιτύχουν τα όνειρα και τις προσδοκίες τόσο τα δικά τους όσο και αυτά 

των οικογενειών τους, και αυτή είναι η πορεία της οποίας τα αποτελέσματα απο-

τυπώνονται ως ένα βαθμό στο συγκεκριμένο δείκτη (Miller and Kim 2017). 

Η σχέση που έχουν τα τρία παραπάνω μεγέθη αποτελούν και το βαθύτερο αντι-

κείμενο της παρούσας εργασίας. Πιο συγκεκριμένα θα μελετηθούν όχι μόνο τα δε-

δομένα που αφορούν στη Γερμανία αλλά και δεδομένα που αφορούν σε άλλες 

χώρες (Η.Π.Α., Γαλλία, Κίνα, Ιαπωνία) και στην Ευρωζώνη έτσι ώστε να γίνει σύ-

γκριση μεταξύ τους και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Γενικά η Γερμανία, 

είναι μία από τις μεγαλύτερες σε πληθυσμό χώρες της Ευρώπης, η πολυπληθέ-

στερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η κινητήρια δύναμή της, ενώ αποτελεί 

επίσης και μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές και ανεπτυγμένες χώρες του 

κόσμου. Η οικονομία της Γερμανίας βασίζεται κυρίως στους τομείς της βιομηχανίας 

και της παροχής υπηρεσιών. Ενώ μεγάλες εκτάσεις της χώρας καταλαμβάνονται 

από αγροτικές καλλιέργειες, μόνο το 2-3% του πληθυσμού ασχολείται με τον τομέα 

αυτό, λόγω της μηχανοποίησης των καλλιεργειών. Εκτός αυτού, η Γερμανία υπήρ-

ξε η μεγαλύτερη εξαγωγός χώρα του κόσμου από το 2003 έως το 2008, ενώ το 

                                            
1
 Friedrich August von Hayek (8 Μαϊ 1899– 23 Μαρ 1992): Αυστριακός οικονομολόγος, πανεπι-

στημιακός και φιλόσοφος, γνωστός για την υπεράσπιση του κλασικού φιλελευθερισμού. Το 1974 
μοιράστηκε το βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών με τον πολιτικό του αντίπαλο, Σουηδό 
Γκούναρ Μιρντάλ (Gunnar Myrdal), για την «πρωτοπόρα εργασία του στη θεωρία του χρήματος και 
των οικονομικών διακυμάνσεων και τη διεισδυτική του ανάλυση της αλληλεξάρτησης οικονομικών, 
κοινωνικών και θεσμικών φαινομένων» (ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ 2012). 



-4- 

2011 ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας σε όλο τον κόσμο. Όσον αφορά το 

βιοτικό επίπεδο, η Γερμανία, σύμφωνα με το Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης, είναι 

19η στον κόσμο, ενώ η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά την ευημερία ανά κάτοικο ως 

την 5η μεγαλύτερη στον κόσμο, μετά από τις Ελβετία, Δανία, Σουηδία και ΗΠΑ. Το 

υψηλό βιοτικό επίπεδο συνοδεύεται με ιδιαίτερα χαμηλή φοροδιαφυγή και χαμηλό 

επίπεδο διαφθοράς. Ως προς την οικονομική της ανάπτυξη, υπάρχουν μεγάλες 

τοπικές διαφορές και ο νότος της Γερμανίας με τα κρατίδια Βάδη - Βυρτεμβέργη, 

Βαυαρία και Έσση, θεωρείται πλουσιότερος από τον βορρά, διότι η οικονομία του 

νότου στηρίζεται ως επί το πλείστον σε μικρότερες βιομηχανίες από περισσότε-

ρους τομείς. 

1.2 Σκοπός 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του διαχρονικού προβλήματος 

της διαφθοράς και της αντιμετώπισής του στη Γερμανία, καθώς και οι επιπτώσεις 

που έχει στην οικονομία της χώρας. Η εργασία επεκτείνεται και στη μελέτη του 

βαθμού της οικονομικής ελευθερίας της χώρας και στον τρόπο με τον οποίο κατά-

φερε η Γερμανία να τον αυξήσει, ενώ γίνεται και μία προσπάθεια να εξηγηθεί ο λό-

γος για τον οποίο αυτοί οι δείκτες επηρεάζουν την οικονομία της χώρας. Τελικός 

στόχος της εργασίας είναι η διαμόρφωση ενός οικονομετρικού μοντέλου, με τη 

χρήση της πολλαπλής παλινδρόμησης μέσω του προγράμματος Microsoft Excel, 

το οποίο θα εξηγεί τη μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Γερμα-

νίας σε σχέση με το Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς και το Δείκτη Οικονομικής Ελευ-

θερίας της χώρας, υπολογίζοντας παράλληλα και το μέγεθος που ο κάθε δείκτης 

επηρεάζει την οικονομία, καθώς και ο έλεγχος αυτού ως προς τη στατιστική του 

σημαντικότητα.  

1.3 Δομή 

Στο 1ο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί και την εισαγωγή της εργασίας, γίνεται μία σύ-

ντομη παρουσίαση του προβλήματος το οποίο πραγματεύεται η παρούσα εργασί-

α, παρουσιάζονται οι τρεις προς μελέτη δείκτες, εξηγείται ο σκοπός της και πα-

ρουσιάζεται η δομή της. 

Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σχετικές, με το φαινόμενο της διαφθοράς και 

με την έννοια της οικονομικής ελευθερίας, αναφορές οι οποίες θα αποτελέσουν και 

το θεωρητικό υπόβαθρο της παρούσης εργασίας. Σε αυτό το κεφάλαιο έγινε μια 
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προσπάθεια να συγκεντρωθούν και να παρουσιαστούν συνοπτικά χρήσιμες πλη-

ροφορίες, οι οποίες θα βοηθήσουν στη μελέτη του τεθέντος προβλήματος, και να 

δοθούν οι πρώτες ενδείξεις για τη σχέση που μπορεί να έχουν οι υπό μελέτη δεί-

κτες, δηλαδή το ΑΕΠ, ο ΔΑΔ και ο ΔΟΕ. 

Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζονται όλα τα αριθμητικά δεδομένα που αφορούν στο 

ΑΕΠ, στο ΔΑΔ και στο ΔΟΕ από το 1995 έως και το 2016 των χωρών της Γερμα-

νίας, της Γαλλίας, των Η.Π.Α., της Ιαπωνίας, της Κίνας καθώς και της Ευρωζώνης. 

Επιπλέον αναλύονται τα ανωτέρω δεδομένα, κατασκευάζονται σχετικά διαγράμμα-

τα, γίνονται οι ανάλογες συγκρίσεις μεταξύ των χωρών, επισημαίνονται τα χρονικά 

ορόσημα και υπολογίζεται το οικονομετρικό μοντέλο που αφορά στην οικονομία 

της Γερμανίας. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου εξάγονται και κάποια πρώτα συ-

μπεράσματα, τόσο από τα διαγράμματα όσο και από το οικονομετρικό μοντέλο, τα 

οποία θα αναλυθούν στη συνέχεια. 

Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται μία πρώτη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 3ου κε-

φαλαίου, και συγκεκριμένα του οικονομετρικού μοντέλου, ενώ παράλληλα παρου-

σιάζονται οι τρόποι και οι ενέργειες της Γερμανίας που αφορούν στην αντιμετώπι-

ση του φαινομένου της διαφθοράς αλλά και στη βελτίωση της οικονομικής ελευθε-

ρίας της χώρας. Παράλληλα, επιχειρείται η ταύτιση των ως άνω ενεργειών, στις 

οποίες προέβη η Γερμανία, με τα αντίστοιχα χρονικά ορόσημα του προηγούμενου 

κεφαλαίου. 

Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που απορρέουν από τα προ-

ηγούμενα κεφάλαια, τα οποία αφορούν στην οικονομία της Γερμανίας, και τα οποία 

γενικεύονται με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους από τυχόν άλλες χώρες, ενώ πα-

ρουσιάζονται και κάποια στοιχεία για περαιτέρω προβληματισμό και τα οποία 

μπορεί να οδηγήσουν σε μελλοντικές επεκτάσεις της εργασίας. 

Τέλος η ολοκλήρωση της εργασίας λαμβάνει χώρα με το 6ο κεφάλαιο το οποίο 

αποτελεί και τον επίλογό της. 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 Διαφθορά Διεθνώς 

2.1.1 Γενικά  

Το φαινόμενο της διαφθοράς παγκοσμίως έχει μελετηθεί πολλάκις και ποικιλοτρό-

πως, ενώ αρκετοί ορισμοί έχουν δοθεί για να το περιγράψουν. Αν κάνουμε μία α-

πλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, θα βρούμε ορισμένους από αυτούς όπως παρακά-

τω: 

 Διαφθορά είναι μία άδικη πράξη από μέρους της εξουσίας ή του ισχυρού μέ-

ρους, με τη χρήση μέσων τα οποία δεν είναι νόμιμα, ηθικά ή συμβατά με τα 

ήθη και έθιμα της χώρας και η οποία συνήθως συνδέεται με κάποια μορφή δω-

ροδοκίας (Business Dictionary n.d.). 

 Διαφθορά είναι η όχι τίμια, η δόλια συμπεριφορά από αυτούς που βρίσκονται 

στην εξουσία, η οποία εμπεριέχει και κάποια μορφή δωροδοκίας (Oxford 

Dictionaries n.d.). 

 Διαφθορά ορίζεται ως μία παρεκκλίνουσα συμπεριφορά η οποία οδηγεί σε κα-

τάχρηση μίας λειτουργίας με σκοπό την εξασφάλιση ενός πλεονεκτήματος 

(Arnold, Neubauer και Schoenherr 2012). 

 Διαφθορά είναι η κατάχρηση της εμπιστευμένης εξουσίας για ιδιωτικό κέρδος. 

Μπορεί να ταξινομηθεί ως μεγαλοπρεπής, ασήμαντη και πολιτική, ανάλογα με 

τα ποσά που χάθηκαν και τον τομέα στον οποίο συμβαίνει. (Transparency 

International n.d.). 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω μπορούμε να πούμε ότι, η διαφθορά είναι μία συμπερι-

φορά η οποία δεν ακολουθεί τους νόμους και τους κανόνες δικαίου, εμπεριέχει δό-

λο, είναι ως επί το πλείστον άδικη και εκτελείται από κάποιον ή κάποιους οι οποίοι 

διαθέτουν κάποιας μορφής εξουσίας, την οποία εκμεταλλεύονται με σκοπό να δι-

ευκολύνουν κάποια συναλλαγή ενός τρίτου προσώπου και να αποκομίσουν τυχόν 

οφέλη. 

Οι ρίζες της διαφθοράς θα λέγαμε ότι αγγίζουν τα κράτη και τη διαχείρισή τους. 

Όλα τα κράτη, είτε είναι φιλελεύθερα είτε καταπιεστικά, διατηρούν τον έλεγχο της 

διανομής των κερδών και την επιβολή των αντίστοιχων φόρων. Ο διαμοιρασμός 
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των κερδών και αγαθών και της επιβολής των φόρων βρίσκεται υπό τον έλεγχο 

συνήθως κρατικών λειτουργών, οι οποίοι διαθέτουν κάποιας μορφής εξουσία. Ι-

διώτες ή εταιρείες που επιζητούν ιδιαίτερη, συνήθως ευνοϊκή, μεταχείριση, είναι τις 

περισσότερες φορές πρόθυμοι να καταβάλουν ένα χρηματικό τίμημα για να την 

αποκτήσουν. Χρηματικές συναλλαγές οι οποίες εκτελούνται παράνομα από τρί-

τους σε δημόσιους λειτουργούς με απώτερο σκοπό, είτε την αποκόμιση κάποιου 

οφέλους, είτε την αποφυγή κάποιου κόστους, αποτελούν διαφθορά. Επιπλέον οι 

διάφοροι θεσμοί που έχουν σχεδιασθεί να διαχειρίζονται τις σχέσεις μεταξύ του 

κράτους και των πολιτών του, συχνά χρησιμοποιούνται για προσωπικό πλουτισμό 

κρατικών λειτουργών. Το φαινόμενο της διαφθοράς, λοιπόν, δείχνει ότι υπάρχει 

πρόβλημα στη διαχείριση και λειτουργία του κράτους. Ο μηχανισμός δωροδοκιών, 

ο οποίος έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί σε κάποιο κράτος μπορεί να αποτελέσει 

ίσως ένα μέσο οικονομικής ανάπτυξης αλλά και αύξησης της απόδοσης της οικο-

νομίας, τελικά όμως υπονομεύει τη νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα της 

διακυβέρνησης του ίδιου του κράτους (Rose-Ackerman 1999). 

Τα τελευταία χρόνια η διαφθορά έχει εξελιχθεί σε ένα «καυτό θέμα» και αποτελεί 

πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης ακόμα και σε εκβιομηχανισμένες δημοκρατίες. Οι 

οικονομολόγοι δεν έχουν καταλήξει ακόμα στο τι μπορεί να γίνει για να μειωθεί τό-

σο η διαφθορά όσο και οι επιπτώσεις της στην οικονομία. Παρά το γεγονός ότι έ-

χουν γίνει πολλές μελέτες σχετικά με τη διαφθορά, η έλλειψη δεδομένων με σκοπό 

τη δοκιμή και την εφαρμογή των μελετών επέτρεψε την ύπαρξη αντιφατικών από-

ψεων σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της διαφθοράς. Αυτό είχε ως αποτέλε-

σμα να μην δύναται ακόμα η οικονομική επιστήμη να παρέξει οδηγίες για την χαλι-

ναγώγηση της διαφθοράς (Ades and Di Tella 1997). 

2.1.2 Διαφθορά και Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 

Θεωρείται δεδομένο ότι το φαινόμενο της διαφθοράς επηρεάζει την οικονομική α-

νάπτυξη, πλην όμως κανείς δε μπορεί να υπολογίσει με βεβαιότητα το βαθμό αλλά 

και το είδος της επιρροής. Μερικοί ερευνητές θεωρούν ότι η διαφθορά ίσως και να 

είναι ένα φαινόμενο επιθυμητό λόγω του γεγονότος ότι λειτουργεί ως ένα έσοδο 

για τους δημόσιους λειτουργούς, το οποίο αυξάνει το συνολικό τους εισόδημα, 

απαλλάσσοντας το κράτος από την υποχρέωση παροχής αυξήσεων σε αυτούς το 

οποίο θα συνεπάγεται και ένα αυξημένο δημοσιονομικό κόστος. Το φαινόμενο της 

διαφθοράς συνήθως οδηγεί σε ένα καλύτερο και πιο φιλικό περιβάλλον κρατικών 
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υπηρεσιών και προσφέρει μία δίοδο μέσω της οποίας παρακάμπτονται οι διάφο-

ροι αυστηροί κανονισμοί. Παρατηρώντας το φαινόμενο της διαφθοράς μέσα από 

αυτή την προοπτική, θα μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργεί ως το απαραίτητο 

μέσο, το οποίο απαιτείται για να διευκολύνει τις διάφορες επιχειρήσεις και έχει ως 

αποτέλεσμα να αυξάνει την αποτελεσματικότητα της οικονομίας (Mo 1999). 

Από την άλλη μεριά, η διαφθορά τείνει να βλάψει την επιχειρηματική πρωτοβουλία 

διότι για την ανάπτυξη τέτοιων δράσεων απαιτείται η κρατική συνεργασία τόσο κα-

τά τις αρχικές αδειοδοτήσεις των δράσεων όσο και κατά τη λειτουργία αυτών ιδιαί-

τερα στη φάση της εισαγωγής αγαθών και πρώτων υλών. Η αναφερόμενη κρατική 

συνεργασία πέρα από απαραίτητη είναι και ανελαστική, αποτελεί όμως και το κα-

τάλληλο υπόβαθρο για να αναπτυχθούν τα φαινόμενα της διαφθοράς. Επιπλέον, 

οι νέοι και πρωτοπόροι επιχειρηματίες συνήθως δεν είναι εντεταγμένοι σε κάποια 

«κλίκα» και δε διαθέτουν τις απαραίτητες γνωριμίες και διασυνδέσεις με τον κρατι-

κό μηχανισμό με αποτέλεσμα να αποτελούν εύκολα θύματα φαινομένων διαφθο-

ράς, και τα οποία δε γίνονται εύκολα ευδιάκριτα. Επιπροσθέτως, οι νέοι επιχειρη-

ματίες, αντίθετα με τους ήδη αντίστοιχους «φτασμένους», δε διαθέτουν τα απαραί-

τητα κεφάλαια και είναι πιεσμένοι οικονομικά, με αποτέλεσμα να μη διαθέτουν την 

απαραίτητη χρηματική ρευστότητα για να ανταπεξέλθουν στα χρηματικά κεφάλαια 

που θα απαιτούν οι πράξεις της διαφθοράς. Αυτό το γεγονός έχει ως αποτέλεσμα 

να μειωθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις και κατά συνέπεια οι μακροχρόνιες παραγω-

γικές εισροές. Επίσης, οι περισσότεροι νέοι κατευθύνουν το ταλέντο τους και τις 

προσπάθειές τους σε τομείς παροχής υπηρεσιών (συσσώρευση κεφαλαίων, γνώ-

σεων και δεξιοτήτων) παρά σε παραγωγικές επενδύσεις. Αποτέλεσμα των ανωτέ-

ρω είναι η συνολική μείωση της παραγωγής με συνέπεια τη συρρίκνωση της οικο-

νομίας. Το φαινόμενο της διαφθοράς εξυπηρετεί συγκεκριμένη μερίδα πληθυσμού 

και παράγει φαινόμενο ανισοκατανομής ευκαιριών, το οποίο είναι παρόμοιο με τα 

φαινόμενα ανισοκατανομής εισοδήματος και πλούτου. Σε συνδυασμό δε με το γε-

γονός ότι γενικά οι επιχειρηματικές ευκαιρίες μειώνονται λόγω της επιβράδυνσης 

της παραγωγής, μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα κοινωνικοπολιτικής αστάθειας. 

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι τα υπάρχοντα επίπεδα διαφθοράς είναι ανεπι-

θύμητα για την οικονομική ανάπτυξη. Παρά ταύτα, η επίδραση που έχει η διαφθο-

ρά στην οικονομική ανάπτυξη μπορεί να μετρηθεί και να διαπιστωθεί μόνο εμπει-

ρικά (Mo 1999). 
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Χρησιμοποιώντας την εμπειρική ανάλυση αποκαλύπτεται ότι το κρίσιμο μέσο με το 

οποίο η διαφθορά επηρεάζει αρνητικά τις εισροές κεφαλαίων είναι η έλλειψη νόμου 

και τάξης. Χώρες οι οποίες διαθέτουν υγιή και αποδεκτά πολιτικά θεσμικά όργανα, 

ισχυρό δικαστικό σύστημα και κανόνες για μια σωστή εναλλαγή της εξουσίας συ-

νήθως πετυχαίνουν μια καλή επίδοση όσον αφορά τη νομοθεσία και την τάξη. Αυ-

τοί οι δείκτες διακυβέρνησης είναι οι περισσότερο σημαντικοί για την προσέλκυση 

επενδύσεων κάτι το οποίο ισχύει ιδιαίτερα για τις διεφθαρμένες χώρες. Η διαφθο-

ρά, όμως, μπορεί να υπονομεύσει τους κανόνες δικαίου της χώρας, ιδιαίτερα όταν 

οι νόμοι και οι δικαστικές αποφάσεις επηρεάζονται και διαμορφώνονται από μη 

θεσμικά όργανα. Η έλλειψη του αισθήματος της ακεραιότητας μιας χώρας και η 

επακόλουθη ανασφάλεια των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας δημιουργούν επιφυλάξεις 

στους πιθανούς επενδυτές. Επιπροσθέτως, η δωροδοκία αποδείχθηκε ότι μειώνει 

την παραγωγικότητα του κεφαλαίου και η σχέση τους μπορεί να ανιχνευθεί σε μια 

ποικιλία δράσεων. Ο βασικός λόγος για τον οποίο η διαφθορά έχει αρνητικές επι-

πτώσεις στην παραγωγικότητα σχετίζεται περισσότερο με τις χαμηλού επιπέδου 

ποιότητας γραφειοκρατικές διαδικασίες και υπηρεσίες και σε μικρότερο βαθμό με 

τη σταθερότητα του κράτους και τις πολιτικές ελευθερίες. Η διαφθορά μπορεί να 

σημαίνει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι διορίζονται όχι με βάση αντικειμενικά κριτήρια, 

όπως είναι οι γνώσεις, το επίπεδο ηθικής τους αλλά και η προθυμία εξυπηρέτησης 

του κοινού, αλλά με βάση το βαθμό στον οποίο μπορούν να υποκύψουν σε μία 

δωροδοκία. Αυτές οι διάφορες στρεβλώσεις που προκαλεί η διαφθορά είναι πολύ 

πιθανό να οδηγήσουν σε χαμηλότερη παραγωγικότητα. Δυστυχώς όμως, όπως 

διαπιστώθηκε, τα όργανα της δημόσιας τάξης στη χώρα δεν μπορούν να προσφέ-

ρουν πολλά στην αντιμετώπισή της. Αντί αυτού, για την καταπολέμηση της διαφ-

θοράς πρέπει να χρησιμοποιηθούν στρατηγικές μεταρρύθμισης, ανάλογα με το αν 

οι χώρες ενδιαφέρονται κυρίως για την αύξηση της παραγωγικότητας ή την προ-

σέλκυση ξένων κεφαλαίων. Η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, με στόχο την 

αύξηση της ποιότητας των παρεχομένων γραφειοκρατικών υπηρεσιών, τη βελτίω-

ση της σταθερότητας της κυβέρνησης και την επέκταση των πολιτικών ελευθεριών, 

θα πρέπει να τύχει προτεραιότητας, προκειμένου οι χώρες να αυξήσουν την πα-

ραγωγικότητα τους. Η νομική μεταρρύθμιση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά κύ-

ριο λόγο με στόχο τη βελτίωση της δημόσιας τάξης και την ασφάλεια των δικαιω-

μάτων ιδιοκτησίας, εάν οι χώρες επιθυμούν να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια. Η 

δέσμευση των πολιτικών για την διατήρηση ενός κράτος δικαίου είναι σημαντική 
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για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, αλλά δεν βοηθά πολύ στην αύξηση της 

παραγωγικότητας. Η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα αντίθετα βελτιώνει σε με-

γάλο βαθμό την παραγωγικότητα της χώρας (Lambsdorff 2005). 

2.1.3 Διαφθορά και Οικονομική Ελευθερία 

Ασχέτως με το υφιστάμενο επίπεδο ανάπτυξης που κάποιο κράτος μπορεί να έχει, 

τα κράτη μπορούν να δεχτούν μία ώθηση στην οικονομική τους ανάπτυξη με το να 

υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν κάποια μέτρα και κάποιες πολιτικές τα οποία θα 

αυξήσουν την οικονομική τους ελευθερία. Τέτοια μέτρα μπορεί να είναι η μείωση 

των φόρων (έμμεσων και άμεσων), ο εξορθολογισμός του νομοθετικού περιβάλ-

λοντος, το άνοιγμα της οικονομίας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της και τέ-

λος η καταπολέμηση της διαφθοράς (Miller and Kim 2017). 

Αν και τέτοιες πρακτικές μπορεί να περιορίσουν την ατομική οικονομική ελευθερία, 

η επίδραση που έχουν στο συνολικό οικονομικό σύστημα του κράτους είναι θετική. 

Δυστυχώς όμως, μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλούν τα συστηματικά φαινό-

μενα διαφθοράς των κρατικών φορέων και υπηρεσιών, τα οποία είναι αποτέλεσμα 

διαφόρων περιστατικών όπως δωροδοκίες, υπεξαιρέσεις, καταχρήσεις, νεποτι-

σμός – οικογενειοκρατία κλπ. Τα παραπάνω περιστατικά πολλές φορές, εξαρτώ-

μενα βέβαια από το κράτος στο οποίο λαμβάνουν χώρα αλλά και από τις κατα-

στάσεις κάτω από τις οποίες συμβαίνουν, δεν αποτελούν αδικήματα κατά το ισχύ-

ον νομικό πλαίσιο του κράτους με αποτέλεσμα να υποβαθμίζουν την ακεραιότητα 

της κυβέρνησης όπου και όταν ασκούνται. Με το να επιτρέπεται σε κάποιους ιδιώ-

τες ή σε συγκεκριμένα συμφέροντα να αποκτούν κρατικά προνόμια σε βάρος των 

υπολοίπων, ερχόμαστε σε αντίθεση με τις αρχές της ισότητας και της δίκαιης αντι-

μετώπισης όλων των πολιτών, οι οποίες αποτελούν απαραίτητα συστατικά μίας 

οικονομικά ελεύθερης κοινωνίας (Miller and Kim 2017). 

Υπάρχει μία άμεση σχέση μεταξύ του μεγέθους του κρατικού παρεμβατισμού στην 

οικονομική δραστηριότητα και της αποτροπής των φαινομένων της διαφθοράς. 

Συγκεκριμένα, υπερβολικοί σε μέγεθος και αριθμό αλλά πολλές φορές περιττοί 

κρατικοί μηχανισμοί, παρέχουν γόνιμο έδαφος για εμφάνιση περιστατικών δωρο-

δοκίας και καταχρήσεων. Επιπροσθέτως, οι κρατικοί κανονισμοί αλλά και οι περι-

ορισμοί που υφίστανται σε κάποιους τομείς, μπορεί να οδηγήσουν στη δημιουργία 

παράνομων αγορών σε κάποιο άλλο τομέα. Για παράδειγμα, η επιβολή μεγάλου 

αριθμού επαχθών εμποδίων στην διεξαγωγή της επιχειρηματικότητας, συμπερι-
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λαμβανομένου και του υψηλού κόστους συναλλαγών, μπορεί να οδηγήσει στην 

ανάπτυξη του φαινομένου της διαφθοράς δίνοντας κίνητρα για την εμφάνιση φαι-

νομένων δωροδοκιών και μυστικών συναλλαγών, τα οποία διακυβεύουν την δια-

φάνεια, η οποία, με τη σειρά της, είναι σημαντική για την ανάπτυξη και τη λειτουρ-

γία της ελεύθερης αγοράς (Miller and Kim 2017). 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια θεωρία η οποία να είναι σε θέση να εξηγήσει τη 

σχέση μεταξύ της οικονομικής ελευθερίας και της διαφθοράς. Παρά ταύτα, είναι 

προφανές ότι στις σύγχρονες οικονομίες πολλοί περιορισμοί στην οικονομική ε-

λευθερία προσφέρουν γόνιμο έδαφος για ανάπτυξη φαινομένων διαφθοράς. Για 

παράδειγμα, η εξουσία που έχουν γενικά οι δημόσιοι λειτουργοί, ή ακόμα και το 

πολιτικό σύστημα εν γένει, να θέτουν περιορισμούς ή φόρους στις εισαγωγές ή 

στις εξαγωγές ή περιορισμούς στα κεφάλαια και στις χρηματιστηριακές αγορές, 

μπορεί να οδηγήσουν στην ανάπτυξη του φαινομένου της διαφθοράς. Βέβαια, υ-

πάρχει η περίπτωση η έλλειψη της οικονομικής ελευθερίας να αυξήσει το κόστος 

μίας παράνομης συναλλαγής με αποτέλεσμα η διαφθορά να γίνει λιγότερο επιθυ-

μητή. Από την άλλη μεριά, η οικονομική ελευθερία αναφέρεται και στις διασυνδέ-

σεις της χώρας με εξωτερικούς παράγοντες, το οποίο έχει και αυτό επιπτώσεις στο 

επίπεδο διαφθοράς της χώρας. Διότι, εάν τα χρήματα μπορούν να διαφύγουν εύ-

κολα στο εξωτερικό της χώρας λόγω των οικονομικών ελευθεριών, τότε είναι πολύ 

εύκολο να «ξεπλυθούν» χρήματα από υποθέσεις διαφθοράς. Αυτό βέβαια συμβαί-

νει κυρίως στις περισσότερο φτωχές χώρες. Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρα-

σμα ότι είναι ίσως λίγο δύσκολο να υποστηρίξει κανείς με σιγουριά ότι η ύπαρξη ή 

η απουσία της οικονομικής ελευθερίας οδηγεί ή αποτρέπει φαινόμενα διαφθοράς 

(Graeff και Mehlkop 2003). 

Τα περιστατικά της διαφθοράς αντιμετωπίζονται διαφορετικά μεταξύ των πλούσι-

ων και των φτωχών χωρών. Στις φτωχές χώρες ο μέσος όρος του επιπέδου εκ-

παίδευσης είναι συνήθως χαμηλός και υπάρχει γενικά ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ 

των φτωχών και των πλουσίων. Η αύξηση του ΑΕΠ είναι είτε μικρή είτε αρνητική 

ενώ αντίθετα η αύξηση του πληθυσμού είναι μεγάλη. Στις πλούσιες χώρες, το πα-

ράδοξο που παρατηρείται είναι ότι χώρες με μεγάλο μέγεθος κυβέρνησης έχουν 

συνήθως μικρό επίπεδο διαφθοράς. Βέβαια, είναι αμφίβολο εάν το μέγεθος της 

κυβέρνησης αποτελεί ένα χρήσιμο μέγεθος στο δείκτη της οικονομικής ελευθερίας 

όταν αυτός συνδέεται με τη διαφθορά. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι μπορεί 
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να παίζει ρόλο στη διαμόρφωση της οικονομίας λόγω του γεγονότος ότι αυξάνει το 

ποσό των δημοσίων δαπανών, κάτι που επηρεάζει την οικονομία της χώρας. Εάν 

κάποιος ήθελε να εξηγήσει τη διαφθορά διαμέσου της οικονομικής ελευθερίας θα 

έπρεπε να εστιάσει στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι δημόσιοι λειτουργοί. Το 

γεγονός αυτό επηρεάζει ποικιλοτρόπως το επίπεδο της διαφθοράς, ενώ η ύπαρξη 

ή η απουσία ερεθισμάτων ή κινήτρων καθώς και η ευκολία με την οποία δύναται 

κάποιος να εμπλακεί σε παράνομες δραστηριότητες, αποτελούν κομβικής σημασί-

ας παράμετρο στη διαμόρφωση των επιπέδων διαφθοράς. Στις φτωχές χώρες η 

ευκολία εμπλοκής σε παράνομες δραστηριότητες επηρεάζει την πιθανότητα εμφά-

νισης διαφθοράς, αντίθετα όμως στις πλούσιες χώρες η διαφθορά επηρεάζεται 

περισσότερο από τη νομοθετική δομή της χώρας και από τον τρόπο με τον οποίο 

το κράτος μπορεί να υποστηρίζει τους κανόνες δικαίου (Graeff and Mehlkop 2003). 

2.2 Διαφθορά στη Γερμανία 

2.2.1 Γενικά 

Η Γερμανία έχει θορυβηθεί στο παρελθόν από συνεχή άσχημα νέα σχετικά με τα 

σκάνδαλα της Siemens και της Daimler, καθώς επίσης και από τις κατηγορίες ότι η 

κυρίαρχη εταιρία στην παροχή υπηρεσιών μεταφορών και αποθήκευσης 

(logistics), η Deutsche Bahn International, έχει αναμειχθεί σε δωροδοκίες για να 

εξασφαλίσει και να κερδίσει κρατικά συμβόλαια. Προσφάτως, έξι πρώην υψηλό-

βαθμα στελέχη της Siemens κατηγορήθηκαν για την εμπλοκή τους σε υπόθεση 

δωροδοκίας, η οποία αποσκοπούσε στη διασφάλιση μίας συμφωνίας. Αυτές οι 

δημόσιες αναφορές και συζητήσεις δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου. Ει-

δικοί αναφέρουν ότι περίπου το 80% των περιπτώσεων διαφθοράς δε θα αποκα-

λυφθούν ποτέ. Η διαφθορά και η ανήθικη συμπεριφορά διαδραματίζουν ένα 

σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Για αυτό το 

λόγο αποτελούν και ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο ταλανίζει την παγκόσμια οικο-

νομία. Μια πρόσφατη μελέτη της Price Waterhouse Coopers (PwC) και του γερμα-

νικού πανεπιστημίου Martin Luther University Halle-Wittenberg εκτιμά ότι σχεδόν 

κάθε δεύτερη εταιρεία στη Γερμανία έχει επηρεαστεί κατά κάποιον τρόπο από δι-

εφθαρμένες πρακτικές χωρίς να εντοπίσει τις αιτίες τους. Το ποσοστό αυξήθηκε 

κυρίως λόγω της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης, ενώ τα άτομα που α-

σκούν διεφθαρμένη συμπεριφορά οδηγούνται σε αυτή κυρίως λόγω των υψηλών 

οικονομικών στόχων που είναι πιο δύσκολο να επιτευχθούν, του φόβου τους μή-
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πως χάσουν τη δουλειά τους, και του ενδιαφέροντός τους να κερδίσουν επιδόματα 

προσωπικής απόδοσης (bonus). Η μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι ο μέσος όρος 

της οικονομικής ζημίας κάθε θιγόμενης εταιρείας στη Γερμανία αυξήθηκε από 

430.000 € το 2007 σε 1,56 εκατομμύρια € το 2009, ενώ άλλα 1,71 εκατομμύρια € 

δαπανήθηκαν για τη διαχείριση και την ανακούφιση των θιγομένων από τα περι-

στατικά της διαφθοράς (Arnold, Neubauer and Schoenherr 2012). 

Η διαφθορά, παρά ταύτα, δεν αποτελεί εμπόδιο για τις επιχειρήσεις στη Γερμανία 

παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν φαινόμενα δωρο-

δοκίας ή άλλες διεφθαρμένες πρακτικές. Οι κίνδυνοι απάτης και διαφθοράς επι-

κρατούν κυρίως στους τομείς των κατασκευών και της υγείας, καθώς και στις δη-

μόσιες συμβάσεις. Ο Γερμανικός Κώδικας που εφαρμόζεται σε άτομα και επιχει-

ρήσεις καθιστά παράνομη την προσφορά, την πληρωμή ή την αποδοχή δωροδο-

κίας. Οι εταιρείες μπορούν, σύμφωνα με τον νόμο περί διοικητικών αδικημάτων, 

να επιβαρυνθούν με πρόστιμα έως 10 εκατομμύρια € και κατάσχεση όλων των οι-

κονομικών πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τα επακόλουθα της πράξης της 

δωροδοκίας. Επιπλέον, απαγορεύονται οι πληρωμές που εκτελούνται στο πλαίσιο 

διευκόλυνσης, ενώ ακόμα και η προσφορά χαμηλών τιμών αλλά και η παροχή φι-

λοξενίας μπορεί να θεωρηθούν παράνομες ανάλογα με την πρόθεση, το όφελος 

και την αξία. Η Γερμανία έχει ισχυρό θεσμικό και νομικό πλαίσιο για τον έλεγχο της 

διαφθοράς στο εσωτερικό της. Η ενίσχυση όμως της δωροδοκίας στο εξωτερικό 

έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και για τον έλεγχο και μείωσή της ένας 

μεγάλος αριθμός εξεχουσών γερμανικών εταιρειών αλλά και ατόμων από επιχει-

ρήσεις έχουν διωχθεί ποινικά με επιτυχία (GAN INTEGRITY INC. 2015) 

2.2.2 Διαφθορά και Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 

Η Γερμανία είναι μία χώρα η οποία διαθέτει γενικά ένα καλό σύστημα για να απο-

τρέπει φαινόμενα διαφθοράς. Ανάμεσα στις βιομηχανοποιημένες χώρες, η Γερμα-

νία βρίσκεται αρκετά πάνω από τη μέση της βαθμολογίας, σύμφωνα με το Δείκτη 

Αντίληψης Διαφθοράς. Η αυτοκινητοβιομηχανία, ο κατασκευαστικός τομέας, ο δη-

μόσιος τομέας και κυρίως ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων, σε συνδυασμό με 

τα πολιτικά κόμματα, όσο αφορά στην επιρροή που αυτά έχουν στην οικονομική 

ζωή της χώρας αλλά και στις διαδικασίες των χορηγιών, αποτελούν τομείς ιδιαίτε-

ρου ενδιαφέροντος και προσοχής. Παρά ταύτα, δεν έχουν ανιχνευθεί φαινόμενα 

διαφθοράς τα οποία να παρεμποδίζουν ξένες επενδύσεις στη Γερμανία. Άλλωστε 
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η χώρα έχει υπογράψει τη Σύμβαση κατά της Δωροδοκίας του Οργανισμού Οικο-

νομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και είναι μέλος της Ομάδας Εργασίας 

του ιδίου οργανισμού για τη Δωροδοκία. 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η Γερμανία έχει αυξήσει τις ποινές για το αδίκημα της 

δωροδοκίας δημοσίων λειτουργών, για τις περιπτώσεις διαφθοράς μεταξύ επιχει-

ρήσεων και για τη χαλιναγώγηση των τιμών που προσφέρονται από τις εταιρείες οι 

οποίες διαπραγματεύονται κρατικά συμβόλαια. Επιπλέον, έχει ενδυναμώσει το μη-

χανισμό καταπολέμησης της διαφθοράς, ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις χρηματικών 

συναλλαγών, και έχει αυστηροποιήσει τους κανόνες για τους δημόσιους διαγωνι-

σμούς. Απαγορεύεται στους δημόσιους λειτουργούς να δέχονται δώρα κατά την 

εκτέλεση του έργου τους, ενώ υπάρχει και πρόβλεψη για μετάθεση του προσωπι-

κού σε τακτικά χρονικά διαστήματα από τις θέσεις οι οποίες είναι επικίνδυνες για 

παρουσίαση φαινομένων διαφθοράς. Τέλος υπάρχουν μηχανισμοί για έλεγχο των 

υπηρεσιών οι οποίες παρουσιάζουν φαινόμενα διαφθοράς, ενώ οι ποινές που 

προβλέπονται για αδικήματα που σχετίζονται με φαινόμενα δωροδοκιών και διαφ-

θοράς είναι αρκετά υψηλά. Το 2014 το 64% όλων των υποθέσεων διαφθοράς α-

φορούσε τη δημόσια διοίκηση, το 26% τον επιχειρηματικό τομέα, το 10% τη δικα-

στική εξουσία και μόνο το 1% τα πολιτικά κόμματα και γενικά την πολιτική. 

Οι Γερμανοί Βουλευτές υποχρεώνονται σε δημοσίευση των περιουσιακών τους 

στοιχείων, στα οποία περιλαμβάνουν όλα τα εισοδήματά τους τα οποία προέρχο-

νται από την εργασία τους και υπερβαίνουν τα 1.000€ το μήνα ή τα 10.000€ το 

χρόνο, δίχως όμως να υπάρχει κάποια ανεξάρτητη αρχή ή κάποιος άλλος θεσμός 

ο οποίος να ελέγχει τις δημοσιεύσεις και τα περιουσιακά στοιχεία αυτών. Τα δημο-

σιευμένα στοιχεία είναι προσβάσιμα στο κοινό μέσα από την ιστοσελίδα της Γερ-

μανικής Βουλής (Bundestag), ενώ η μη δημοσιοποίηση των απαραίτητων στοιχεί-

ων από τη πλευρά των βουλευτών μπορεί να επισύρει κυρώσεις. Το Μάιο του 

2013 είχε αποκαλυφθεί ότι πολλοί Γερμανοί Βουλευτές είχαν προσλάβει οικείους 

και συγγενικά τους πρόσωπα τα οποία αμείβονταν από τη βουλευτική τους απο-

ζημίωση. Για αυτό το λόγο, η Γερμανική Βουλή υιοθέτησε ένα νέο νόμο ο οποίος 

απαγορεύει τέτοιου είδους προσλήψεις, ενώ το Ανώτατο Γερμανικό Δικαστήριο 

εξέδωσε μία απόφαση, σύμφωνα με την οποία οι πληρωμές οι οποίες έγιναν σε 

συγγενικά πρόσωπα βουλευτών έπρεπε να αναζητηθούν από το Δημόσιο και να 

επιστραφούν. Το Φεβρουάριο του 2014, η Γερμανική Βουλή εμπλούτισε τον ποινι-
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κό κώδικα της χώρας, ορίζοντας τα αδικήματα της διαφθοράς για τους βουλευτές 

και αυξάνοντας τις ποινές για τις εν λόγω παραβάσεις. Το Νοέμβριο του 2015, η 

Γερμανική Βουλή, δεχόμενη την πίεση του τύπου, δημοσίευσε μία λίστα με περισ-

σότερους από 400 οργανισμούς, επιχειρήσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις, 

στους οποίους είχε δοθεί απεριόριστη πρόσβαση στη Βουλή από τα πολιτικά κόμ-

ματα και οι οποίοι επηρέαζαν αρκετά το πολιτικό σύστημα. Δωρεές σε πολιτικά 

κόμματα γενικά επιτρέπονται, πλην όμως, εάν ξεπερνούν σε ύψος τα 50.000€ 

πρέπει να αναφέρονται στον Πρόεδρο της Γερμανικής Βουλής. Επιπλέον οι δω-

ρεές άνω των 10.000€ πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα ετήσια λογιστικά στοι-

χεία των κομμάτων, τα οποία υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Βουλής. Παρά τα 

αναφερόμενα μέτρα, η Διεθνής Διαφάνεια έχει εκφράσει την επιθυμία της ώστε τα 

πολιτικά κόμματα να συνδράμουν περισσότερο στη μάχη κατά της διαφθοράς και 

να γίνουν περισσότερο διαφανή όσο αφορά στα οικονομικά τους στοιχεία (The 

International Trade Administration 2017). 

Οι δημόσιοι κατήγοροι είναι γενικά υπεύθυνοι να διερευνήσουν τις υποθέσεις δι-

αφθοράς, και έχουν καταδιώξει με επιτυχία εκατοντάδες υποθέσεις διαφθοράς, με-

ρικές από τις οποίες αφορούσαν μεγάλες υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονταν με-

γάλες και σημαντικές εταιρείες. Μία σχετική αναφορά του ΟΟΣΑ, η οποία δημο-

σιεύθηκε το 2010, επισήμαινε ότι οι προσπάθειες του Γερμανικού κράτους έχουν 

αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό και έχουν αποδώσει με τη δίωξη ενός σημαντικού αριθ-

μού εταιρειών και την επιβολή αντίστοιχων κυρώσεων σε υποθέσεις δωροδοκίας. 

Παρά ταύτα, η αναφορά έδινε έμφαση στο γεγονός ότι οι ποινές για τα αδικήματα 

που συνδέονταν με τη διαφθορά ήταν σχετικά μικρές, σε σχέση με άλλα ποινικά 

αδικήματα, με αποτέλεσμα να εγείρονται επιφυλάξεις εάν και κατά πόσο η τιμωρία 

τελικά ήταν αποτελεσματική. Οι αναφορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετι-

κά με τις έρευνες περί δωροδοκίας κατά της Siemens, της Daimler, της Deutsche 

Telekom και της Ferrostaal αύξησαν την επίγνωση του προβλήματος της διαφθο-

ράς. Ως αποτέλεσμα, ένας αυξανόμενος αριθμός εισηγμένων εταιρειών και πολυε-

θνικών ενέτεινε τους εσωτερικούς κώδικες δεοντολογίας και προσέφερε περισσό-

τερη δεοντολογική κατάρτιση στους εργαζομένους τα τελευταία πέντε χρόνια. Μια 

πρόσφατη έρευνα του Κέντρου για τη συμμόρφωση και την ακεραιότητα των επι-

χειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Konstanz μεταξύ 

60 εταιρειών με 500 υπαλλήλους διαπίστωσε ότι το 83% διέθετε κώδικες συμμόρ-
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φωσης και το 50% εσωτερικούς ελέγχους. Παρόμοιες μελέτες διαπίστωσαν ότι ο 

αριθμός των κωδίκων συμμόρφωσης κυμαινόταν μεταξύ 63% και 84% στις εται-

ρείες του δείγματος. Όλο και περισσότερο, οι μεσαίες επιχειρήσεις έχουν ενισχύσει 

τα προγράμματα συμμόρφωσης ενώ οι μεσαίες επιχειρήσεις με επιχειρηματικές 

σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες τείνουν να είναι πιο προχωρημένοι. 

Η Γερμανική Ομοσπονδία Βιομηχανιών (BDI), το Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητή-

ριο (DIHK) και το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) παρέχουν κατευθυντήριες 

γραμμές σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για την πρόληψη της διαφθοράς σε μια 

προσπάθεια να πείσουν όλους, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων, να ακολουθήσουν τις δοθείσες κατευθύνσεις και να υποστηρίξουν 

την προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου. Επιπλέον, το BDI παρέχει και τις 

ανάλογες κατευθύνσεις στην περίπτωση όπου εταιρείες με διαφορετικά σύνολα 

κωδίκων συμμόρφωσης επιθυμούν να συνεργαστούν μεταξύ τους (The 

International Trade Administration 2017). 

2.2.3 Διαφθορά και Οικονομική Ελευθερία 

Παρά το ιδιαίτερα ρευστό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον εντός της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, η Γερμανία συνεχίζει να είναι μία από τις πιο δυνατές και δυναμικές 

οικονομίες παγκοσμίως. Τόσο η επιχειρηματική όσο και η επενδυτική ελευθερία 

είναι πολύ ισχυρές. Η μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα και η επιχειρηματική ανά-

πτυξη υποστηρίζονται από και βασίζονται σε άνοιγμα στις διεθνείς αγορές, καλά 

προστατευμένο ιδιοκτησιακό καθεστώς και ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον. Η 

Γερμανική οικονομία έχει σταδιακά ανακάμψει από τις επιπτώσεις της διεθνούς οι-

κονομικής κρίσης, η οποία είχε μία σημαντική αρνητική επίπτωση τόσο στα δημό-

σια οικονομικά της χώρας όσο και στην οικονομική της ανάπτυξη. Παρά ταύτα, τό-

σο η μεταναστευτική κρίση των τελευταίων ετών όσο και η κρίση συνοχής της Ευ-

ρωζώνης επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την πολιτική, οικονομική αλλά και κοινωνι-

κή ζωή της χώρας. Η Γερμανική νομοθεσία προστατεύει πλήρως τα δικαιώματα 

ιδιοκτησίας τόσο των Γερμανών όσο και των αλλοδαπών πολιτών. Επιπλέον, υ-

πάρχει διασφάλιση τόσο της κινητής όσο και της ακίνητης περιουσίας, αλλά και 

προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη, και 

υπάρχει επικράτηση των κανόνων δικαίου. Πράξεις διαφθοράς από δημόσιους λει-

τουργούς τιμωρούνται αυστηρά (Miller και Kim 2017). 
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Η παρούσα κυβέρνηση της Γερμανίας, η οποία βρίσκεται στην εξουσία από το Δε-

κέμβριο του 2013, υπό την καγκελάριο Angela Merkel2, ακολούθησε αρχικά μία 

πολιτική «ανοιχτής πόρτας» με αποτέλεσμα η καθαρή μετανάστευση ξένων υπη-

κόων στη Γερμανία να φτάσει στο 1,14 εκατομμύρια το 2015. Στις περιφερειακές 

εκλογές τον Μάρτιο του 2016, το κυβερνών κόμμα της χριστιανοδημοκρατικής έ-

νωσης υπέστη ζημιές, ενώ αντίθετα τα κόμματα τα οποία φέρονταν κατά της μετα-

νάστευσης αύξησαν τα ποσοστά τους. Το ίδιο συνέβη και στις Γερμανικές εκλογές 

του 2017 όπου το κυβερνών κόμμα έχασε περίπου το 8,6% της δύναμής του. Η 

συνεχιζόμενη μεταναστευτική κρίση έχει επιφέρει βαθιές διχόνοιες στη γερμανική 

κοινωνία και έφερε στην επιφάνεια ατέλειες σε ιδέες όπως ο χώρος Σένγκεν 

(Schengen) που βρίσκονται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδίου. Αυτό το γε-

γονός ίσως οδηγήσει στην επιβολή περιορισμών στην ελευθερία κινήσεων εντός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ότι αυτό συνεπάγεται στη μείωση του βαθμού της οι-

κονομικής ελευθερίας της χώρας (Miller και Kim 2017). 

Γενικά, στο εσωτερικό της χώρας υπάρχει ένα αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο 

το οποίο διευκολύνει έντονα την επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέποντας τη 

δυναμική λειτουργία της επιχείρησης στη Γερμανία. Η νομισματική σταθερότητα 

διατηρείται καλά, αλλά το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι από τα υψηλότερα 

στην Ευρώπη λόγω της δέσμευσης της κυβέρνησης για ανανεώσιμες πηγές ενέρ-

γειας. Τα εμπόδια στις ξένες επενδύσεις είναι χαμηλά, αλλά οι κρατικές επιχειρή-

σεις στρεβλώνουν την οικονομία. Ο λειτουργικός και σύγχρονος χρηματοπιστωτι-

κός τομέας προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών ενώ τέλος ο τραπεζικός το-

μέας αποτελείται από το παραδοσιακό σύστημα τριών κλιμακίων, δηλαδή ιδιωτι-

κών, δημόσιων και συνεταιριστικών τραπεζών (Miller και Kim 2017). 

 

                                            
2
 Angela Dorothea (Kasner) Merkel (17 Ιουλίου 1954, - ): Η Άνγκελα Μέρκελ είναι Γερμανίδα πολι-

τικός του κόμματος της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης. Την 22 Νοεμβρίου 2005 το γερμανικό 
κοινοβούλιο την εξέλεξε στο αξίωμα του καγκελάριου της Γερμανίας, στο οποίο παραμένει έως σή-
μερα (ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ 2005). 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

3.1 Παρουσίαση – Επεξήγηση Μεταβλητών 

Στην παρούσα μελέτη θα ασχοληθούμε με συγκεκριμένους δείκτες οι οποίοι έχουν 

καθιερωθεί παγκοσμίως και μετρούν τόσο τη διαφθορά όσο και την οικονομική ε-

λευθερία της χώρας. Αυτοί είναι ο Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (ΔΑΔ – Corrup-

tion Perception Index CPI), ο οποίος καταδεικνύει το επίπεδο της διαφθοράς σε 

κάθε χώρα, και ο Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας (ΔΟΕ – Index of Economic 

Freedom IEF), ο οποίος καταδεικνύει το επίπεδο της οικονομικής ελευθερίας της 

χώρας. Επιπλέον, για την παρουσίαση του μεγέθους της οικονομίας θα χρησιμο-

ποιήσουμε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ – Gross Domestic Product GDP) 

ενώ για τη σύγκριση της οικονομίας της Γερμανίας με τις υπόλοιπες χώρες θα 

χρησιμοποιήσουμε το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠΚ – GDP 

per capita). 

3.1.1 Διαφθορά (BPI, GCB, CPI) 

Για τη μέτρηση του επιπέδου της διαφθοράς σε μία χώρα, χρησιμοποιείται ο Δεί-

κτης Αντίληψης Διαφθοράς (ΔΑΔ). Η καταγραφή αυτού του δείκτη ξεκίνησε ως μία 

πρωτοβουλία της Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency International – TI) το 1995, 

η οποία είναι ένας διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός με έδρα το Βερολίνο, σε 

συνεργασία με τον Dr. Johann Graf Lambsdorff3, πρώην καθηγητή οικονομικών 

του Πανεπιστημίου του Gottingen. Αυτή η καταγραφή γίνεται σε ετήσια βάση ενώ 

κάθε χρόνο περιλαμβάνει όλο και περισσότερες χώρες. Ο ΔΑΔ είναι ένας σύνθε-

τος δείκτης και χρησιμοποιείται για να μετρήσει την αντίληψη της διαφθοράς στο 

δημόσιο τομέα σε διαφορετικές χώρες του κόσμου. Στην ουσία ο δείκτης αποτελεί 

μία «δημοσκόπηση», η οποία διενεργείται μεταξύ διεθνών επιχειρηματιών και οι-

κονομικών ανταποκριτών, οι οποίοι βαθμολογούν τις χώρες σε μία μεγάλη γκάμα 

θεμάτων. Μέσα από τη βαθμολογία εξάγεται ο μέσος όρος ο οποίος αποτελεί και 

τη βαθμολογία του ΔΑΔ της χώρας (Transparency International 1995).  

                                            
3
 Johann Graf Lambsdorff (1965 - ): Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Passau. Σχε-

δίασε το Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς για λογαριασμό της Διεθνούς Διαφάνειας και αναγνωρί-
ζεται για το έργο του on institutional and behavioral economics of reform (International Anti-
Corruption Academy 2017). 
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Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η διαδικασία διαμόρφωσης του δείκτη θα παρα-

θέσουμε κάποια στοιχεία από την έκθεση που αφορά στο 2016. Για το συγκεκρι-

μένο έτος λήφθηκαν υπόψη 13 πηγές δεδομένων, οι οποίες έθεταν συγκεκριμένο 

αριθμό πεδίων για την έρευνα και κάλυπταν συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, υπάρχει πλήθος διαφορετικών πηγών και μεγάλο 

μέγεθος γεωγραφικής κάλυψης, ενώ το πεδίο έρευνας της κάθε πηγής είναι δια-

φορετικό με αποτέλεσμα να υπάρχει πλήθος στοιχείων για την τελική διαμόρφωση 

του Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς (Transparency International 2016). 

Α/Α 
Πηγή Δεδομένων 

Ίδρυμα 
Είδος Δείκτη 

Αριθμός 
Πεδίων 

Ερωτήσεων 

Αριθμός 
Χωρών / 
Περιοχή 

1 African Development Bank 
Governance 

Ratings 
3 38 / Αφρική 

2 Bertelsmann Foundation 
Sustainable 
Governance 
Indicators 

6 
41 / Ευρώπη 

και χώρες 
ΟΟΣΑ 

3 Bertelsmann Foundation 
Transformation 

Index 
2 129 

4 
Economist Intelligence 

Unit 
Country Risk 

Ratings 
8 129 

5 Freedom House Nations in Transit 6 29 

6 Global Insight 
Country Risk 

Ratings 
1 204 

7 IMD 
Competitiveness 

Yearbook 
1 61 

8 
Political and Economic 

Risk Consultancy 
 3 

16 / Ασία και 
Η.Π.Α 

9 Political Risk Services 
International 

Country Risk Guide 
1 140 

10 World Bank 
Country Policy and 

Institutional 
Assessment 

3 76 

11 World Economic Forum 
Executive Opinion 

Survey 
2 135 

12 World Justice Project Rule of Law Index 4 13 

13 
Varieties of Democracy 

Project 
 1 76 

Πίνακας 1: Πηγές του Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς Έτους 2016 

Είναι φανερό ότι ο δείκτης δεν αποτελεί μία απλή εκτίμηση του οργανισμού της Δι-

εθνούς Διαφάνειας, αλλά είναι μία προσπάθεια να μετρηθεί το επίπεδο της διαφ-

θοράς, όπως το αντιλαμβάνονται οι επιχειρηματίες, το οποίο επηρεάζει και έχει α-

ντίκτυπο στην οικονομική ζωή της χώρας. Βέβαια, η αντίληψη του επιπέδου της 

διαφθοράς για συγκεκριμένη χώρα, που μπορεί να έχει κάποιος επιχειρηματίας, 

δεν αποτελεί πάντα μία αντικειμενική υπόθεση καθώς επηρεάζεται από την κρίση 
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του κάθε επιχειρηματία, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων ανταποκρίνεται 

στην πραγματικότητα. Και αυτή την πραγματικότητα θέλει να αποτυπώσει ο συ-

γκεκριμένος δείκτης (Transparency International 1995). 

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχουν επέλθει αλλαγές τόσο στις πηγές οι ο-

ποίες χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση του δείκτη όσο και στη μεθοδολογία, με 

απώτερο σκοπό την καλύτερη απόδοση του μεγέθους της διαφθοράς στον δείκτη. 

Οι πιο σημαντικές αλλαγές στη μεθοδολογία έγιναν το 2012, και αφορούσαν κυρί-

ως στη μέθοδο η οποία χρησιμοποιείτο για τη σύνθεση του δείκτη, μεταξύ διαφο-

ρετικών πηγών, και η οποία απλοποιήθηκε με σκοπό να περιλαμβάνει δεδομένα 

χρονικής περιόδου ενός έτους από κάθε πηγή δεδομένων. Αποτέλεσμα της ανω-

τέρω αλλαγής αποτέλεσε η δυνατότητα, η οποία μας επιτρέπει να συγκρίνουμε 

πλέον με μεγαλύτερη ευκολία τις βαθμολογίες του δείκτη σε βάθος χρόνου 

(Transparency International 2016). 

Επιπλέον, τροποποιήθηκε η κλίμακα βαθμολόγησης έτσι ώστε οι μετρήσεις να κυ-

μαίνονται από το μηδέν (0) έως το εκατό (100) και όχι από το μηδέν (0) έως το δέ-

κα (10) που ίσχυε έως και το 2011. Το μηδέν (0) συμβολίζει το μεγαλύτερο επίπε-

δο διαφθοράς ενώ το δέκα (10) ή εκατό (100), ανάλογα με το έτος μέτρησης, το 

μεγαλύτερο επίπεδο διαφάνειας. Για να μπορέσουμε λοιπόν να συγκρίνουμε τα 

δεδομένα από το 1995 μέχρι και το 2016, θα προσαρμόσουμε τις βαθμολογίες του 

δείκτη από το 1995 έως και το 2011 στην κλίμακα 0 έως 100. Η προσαρμογή θα 

γίνει χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο (Transparency International 2012):  

                        
       ( )

   ( )
             (3.1) 

Πέρα από τον προαναφερόμενο δείκτη, η Διεθνής Διαφάνεια έχει δημιουργήσει και 

άλλους δύο δείκτες με τους οποίους μπορεί να υπολογίζει τη διαφθορά. Παρόλο 

που και αυτοί οι δείκτες παρέχουν πολλά δεδομένα και χρήσιμες πληροφορίες για 

το φαινόμενο της διαφθοράς, δε θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα μελέτη κα-

θώς δεν υπάρχουν επαρκή χρονικά δεδομένα για τη συσχέτισή τους με τις υπό-

λοιπες μεταβλητές. 

 Ο πρώτος δείκτης είναι το Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς (Global Corrup-

tion Barometer – GCB) ο οποίος όταν ξεκίνησε, αντλούσε στοιχεία από ένα 

τμήμα μίας έρευνας την οποία διεξήγαγε το Gallup International Association. 

Αυτός ο δείκτης συλλέγει δεδομένα τα οποία είναι χρήσιμα για να διαγνωσθεί 
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το φαινόμενο της διαφθοράς και είναι ιδιαίτερα χρήσιμος σε επιχειρηματίες, διό-

τι από τα πρώτα στάδια μίας επιχειρηματικής προσπάθειας, κυρίως κατά το 

σχεδιασμό της, μπορούν να διαπιστώσουν το επίπεδο της διαφθοράς που επι-

κρατεί γενικά στη χώρα αλλά και σε συγκεκριμένους δημόσιους τομείς. Επι-

πλέον, ο δείκτης χρησιμοποιείται και σε άλλες περιπτώσεις διότι περιέχει ε-

μπειρικά δεδομένα. Παρά ταύτα, εάν απαιτηθούν συγκεκριμένα στοιχεία που 

αφορούν στα χαρακτηριστικά και στην αποδοτικότητα των διαφόρων υπηρε-

σιών, τότε ο συγκεκριμένος δείκτης δεν μπορεί να ανταποκριθεί και τα δεδομέ-

να του χρησιμοποιούνται μόνο ως βοηθητικά για την αξιολόγηση γενικά πολιτι-

κών, προγραμμάτων και θεσμών (Johnsøn 2012). Τον Ιούλιο του 2002, έτος 

κατά το οποίο πρωτοεμφανίστηκε ο δείκτης, έγινε χρήση τριών ερωτήσεων οι 

οποίες εξέταζαν διαφορετικούς τομείς και καταστάσεις. Η πρώτη ερώτηση εξέ-

ταζε κατά πόσο οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η διαφθορά επηρεάζει τα διάφο-

ρα επίπεδα της ζωής όπως την προσωπική ζωή, το επιχειρηματικό περιβάλ-

λον, την πολιτική ζωή, την κουλτούρα και τις αξίες της κοινωνίας σε μία χώρα. 

Η δεύτερη ερώτηση εξέταζε την προσδοκία των ερωτηθέντων κατά πόσο το ε-

πίπεδο της διαφθοράς θα μεταβληθεί τα επόμενα τρία χρόνια. Η τελευταία ε-

ρώτηση εξέταζε την επιλογή που έβαζαν στην πρώτη θέση οι ερωτηθέντες για 

την εξάλειψη της διαφθοράς από διάφορους τομείς όπως δικαστήρια, πολιτικά 

κόμματα, αστυνομία, ιδιωτικό τομέα κλπ. (Transparency International 2003). 

Βέβαια, με το πέρασμα των ετών οι ερωτήσεις της δημοσκόπησης έχουνε αυ-

ξηθεί με αποτέλεσμα η έρευνα να περιλαμβάνει και άλλους παράγοντες με 

σκοπό να γίνει πιο αντικειμενική και περισσότερο υποβοηθητική για την πα-

ρουσίαση του φαινομένου της διαφθοράς σε μία χώρα. Η τελευταία δημοσκό-

πηση, η οποία έγινε το 2016, έδειξε ότι οι Γερμανοί πολίτες θα έχουν τις λιγό-

τερες πιθανότητες να δουν τη διαφθορά ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα 

αντιμετωπίσει η χώρα τους. Επιπλέον, η Γερμανία βρίσκεται στην πρώτη θέση 

μεταξύ των χωρών της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας, καθώς έχει το μεγα-

λύτερο αριθμό θετικών βαθμολογιών μεταξύ των σχετικών με τη διαφθορά ε-

ρωτήσεων της δημοσκόπησης. (Transparency International 2016). 

 Ο δεύτερος δείκτης της Διεθνούς Διαφάνειας είναι ο Δείκτης Δωροδότη (Bribe 

Payers Index, BPI). Εμφανίστηκε το 1999 και κατατάσσει τις μεγαλύτερες χώ-

ρες εξαγωγής όσον αφορά το βαθμό στον οποίο οι επιχειρήσεις τους θεωρού-
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νται ότι καταφεύγουν στη χρησιμοποίηση δωροδοκιών στο εξωτερικό. Αυτός ο 

δείκτης δείχνει ότι εταιρείες από πολλά κορυφαία εξαγωγικά έθνη θεωρούνται 

ότι χρησιμοποιούν δωροδοκίες σε μεγάλο βαθμό για να κερδίσουν επιχειρή-

σεις. Σύμφωνα με τον Peter Eigen4, πρώην πρόεδρο της Διεθνούς Διαφάνειας, 

τα στοιχεία του δείκτη παρείχαν ανησυχητική εικόνα σχετικά με το βαθμό όπου 

οι εξαγωγικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διεφθαρμένες πρακτικές με σκοπό 

να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται. 

Αυτό το γεγονός έπρεπε να κατευθύνει τις χώρες όπου έχουν έδρα οι συγκε-

κριμένες επιχειρήσεις να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση 

της διαφθοράς. Ο Δείκτης Δωροδότη βασίζεται σε ολοένα μεγαλύτερο αριθμό 

ερευνών και ανεξαρτήτων οργανισμών με σκοπό να δύναται να βαθμολογήσει 

και να κατατάξει στη σειρά όλο και περισσότερες χώρες. Η εμφάνιση του δείκτη 

το 1999 συνέπεσε με το γεγονός κατά το οποίο 34 χώρες συμφώνησαν σε 

σύμβαση του ΟΟΣΑ για να καταστήσουν τη δωροδοκία αλλοδαπών αξιωμα-

τούχων ως αξιόποινη πράξη. Αποτελεί λοιπόν ένα χρήσιμο εργαλείο, μέσω του 

οποίου θα γίνεται η παρακολούθηση τόσο του φαινομένου της παγκόσμιας 

δωροδοκίας όσο και της επιβολής των συμφωνηθέντων κυρώσεων. Τα δεδο-

μένα του δείκτη αποτελούν το σημείο αναφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή 

η μέτρηση της προόδου ή όχι του φαινομένου της δωροδοκίας ξένων αξιωμα-

τούχων. Τα αποτελέσματα της μελέτης του δείκτη υπογραμμίζουν σημαντικές 

διαφορές στην προθυμία των εταιρειών να πληρώνουν δωροδοκίες, ενώ πολ-

λοί επιχειρηματίες δηλώνουν ότι αναγκάζονται να πληρώσουν δωροδοκίες μό-

νο και μόνο επειδή το κάνουν οι ανταγωνιστές τους. Ο Δείκτης Δωροδότη κυ-

μαίνεται σε μία κλίμακα από το μηδέν (0) μέχρι το δέκα (10), όπου το δέκα (10) 

αντιπροσωπεύει μια χώρα οι επιχειρήσεις της οποίας δε χρησιμοποιούν μεθό-

δους δωροδοκίας, ενώ το μηδέν (0) αντιπροσωπεύει μεγάλη τάση χρήσης της 

δωροδοκίας (Transparency International 1999). Σύμφωνα δε με τα αποτελέ-

σματα της τελευταίας μέτρησης η οποία έγινε το 2011, η Γερμανία κατατάσσε-

ται στην τέταρτη θέση με βαθμολογία 8.6, γεγονός το οποίο δείχνει ότι οι επι-

χειρήσεις της χώρας είναι λιγότερο πιθανό να εμπλακούν σε περιπτώσεις δω-

ροδοκίας στο εξωτερικό, χωρίς όμως να αποκλείονται τα περιθώρια βελτίωσης 

(Hardoon and Heinrich 2011). 

                                            
4
 Peter Eigen (11 Ιουν 1938 - ): Γερμανός δικηγόρος, πρώην διευθυντής της Παγκόσμιας Τράπεζας 

και ο ιδρυτής της Διεθνούς Διαφάνειας. 
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3.1.2 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ορίζεται ως η συνολική αγοραία αξία όλων των 

τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται εντός μιας χώρας σε ένα δεδομέ-

νο έτος. Το ΑΕΠ είναι ίσο με το σύνολο των καταναλωτικών, των επενδυτικών και 

των δημοσίων δαπανών, προστιθεμένης της αξίας των εξαγωγών και αφαιρούμε-

νης της αξίας των εισαγωγών. (Παπαπανάγος 2017). Σύμφωνα με την Παγκόσμια 

Τράπεζα, το ΑΕΠ μίας χώρας υπολογίζεται ως το σύνολο της ακαθάριστης αξίας 

της εγχώριας παραγωγής, από το οποίο δεν αφαιρείται κάποιο ποσό λόγω της 

απόσβεσης των παραγωγικών μέσων ή λόγω της υποβάθμισης ή της μείωσης ή 

ακόμα και της εξάντλησης των εγχώριων φυσικών πηγών. Συνήθως εκφράζεται σε 

Δολάρια Η.Π.Α., ενώ για τη μετατροπή του νομίσματος γίνεται χρήση των επίση-

μων συναλλαγματικών ισοτιμιών που ισχύουν κάθε έτος (The World Bank 2017). 

Το ΑΕΠ χρησιμοποιείται συνήθως ως δείκτης ο οποίος μας παρουσιάζει τόσο την 

οικονομική υγεία όσο και το βιοτικό επίπεδο μιας χώρας. Δεδομένου ότι ο τρόπος 

μέτρησης του ΑΕΠ είναι ομοιόμορφος και δε διαφέρει από χώρα σε χώρα, μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για να συγκρίνει την παραγωγικότητα των διαφόρων χωρών με 

υψηλό βαθμό ακρίβειας. Επιπλέον, η προσαρμογή με βάση τον πληθωρισμό από 

έτος σε έτος επιτρέπει την ομοιόμορφη σύγκριση των τρεχουσών μετρήσεων του 

ΑΕΠ με μετρήσεις από προηγούμενα έτη. Με αυτό τον τρόπο, το ΑΕΠ ενός έθνους 

από οποιαδήποτε περίοδο μπορεί να μετρηθεί ως ποσοστό σε σχέση με τις προη-

γούμενες περιόδους. Είναι ένα σημαντικό στατιστικό στοιχείο καθώς το ΑΕΠ μπο-

ρεί να παρακολουθείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα και να χρησιμοποιείται για 

τη μέτρηση της οικονομικής ανάπτυξης ή της ύφεσης ενός έθνους, καθώς και για 

τον προσδιορισμό των αντίστοιχων ποσοστών. Το ΑΕΠ ως οικονομικός δείκτης 

είναι πολύ σημαντικός και η δημοτικότητά του οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στη 

δυνατότητα να υπολογίζει την προστιθέμενη αξία μέσω οικονομικών διαδικασιών. 

Η μέτρηση της συνολικής αξίας αντί της προστιθέμενης αξίας θα μείωνε σημαντικά 

τη λειτουργικότητα του ΑΕΠ ως δείκτη της προόδου ή της ύφεσης, ειδικότερα σε 

μεμονωμένες βιομηχανίες και τομείς. Έτσι λοιπόν οι υποστηρικτές της χρήσης του 

ΑΕΠ ως οικονομικού μέτρου καταδεικνύουν τη δυνατότητά του να υπολογίζεται με 

αυτόν τον τρόπο και ως εκ τούτου να χρησιμεύει ως δείκτης της επιτυχίας ή της 

αποτυχίας της οικονομικής πολιτικής της κάθε χώρας. Η παροχή ποσοτικού μεγέ-

θους για το ΑΕΠ βοηθά μια κυβέρνηση να λάβει αποφάσεις, όπως εάν θα τονώσει 
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μια στάσιμη οικονομία με την άντληση χρημάτων σε αυτήν ή, αντίστροφα, θα επι-

βραδύνει μια οικονομία που θα υπερθερμανθεί. Ομοίως οι επιχειρήσεις μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν το ΑΕΠ ως οδηγό για να αποφασίσουν τον καλύτερο τρόπο 

επέκτασης της παραγωγής τους ή ανάπτυξης και άλλων επιχειρηματικών δραστη-

ριοτήτων. Επιπρόσθετα και οι επενδυτές παρακολουθούν το ΑΕΠ, καθώς τους 

παρέχει ένα πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις επενδύσεις που σκέ-

φτονται να πραγματοποιήσουν. Υπάρχουν τρεις κύριες μέθοδοι με τις οποίες μπο-

ρεί να προσδιοριστεί το ΑΕΠ. Όλες οι μέθοδοι, όταν υπολογίζονται σωστά, θα 

πρέπει να δώσουν το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτές οι τρεις προσεγγίσεις αποκαλούνται 

συχνά η προσέγγιση των δαπανών, η προσέγγιση της παραγωγής και η προσέγ-

γιση του εισοδήματος (Investopedia n.d.). 

 ΑΕΠ με βάση τις δαπάνες 

Η μέθοδος προσέγγισης των δαπανών ή η προσέγγιση δαπανών, η οποία είναι 

η πιο κοινή μέθοδος, υπολογίζει τα χρήματα που δαπανώνται από τις διάφορες 

ομάδες που συμμετέχουν στην οικονομία. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μιας 

χώρας μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο: 

GDP = C + G + I + NX    (3.2) 

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που συμμετέχουν στη διαμόρφωση του ΑΕΠ είναι: 

 Το C, το οποίο είναι ίσο με το σύνολο της ιδιωτικής κατανάλωσης ή των κα-

ταναλωτικών δαπανών σε μια οικονομία ενός κράτους. 

 Το G, το οποίο είναι το άθροισμα των κυβερνητικών δαπανών. 

 Το Ι, το οποίο είναι το άθροισμα όλων των επενδύσεων της χώρας, συμπε-

ριλαμβανομένων των κεφαλαίων των επιχειρήσεων. 

 Το NX, το οποίο είναι οι συνολικές καθαρές εξαγωγές του κράτους, δηλαδή 

οι συνολικές εξαγωγές μείον τις συνολικές εισαγωγές (NX = Εξαγωγές - Ει-

σαγωγές). 

 ΑΕΠ με βάση την παραγωγή 

Η προσέγγιση της παραγωγής είναι κάτι σαν το αντίστροφο της προσέγγισης 

των δαπανών. υπολογίζει τη συνολική αξία της οικονομικής παραγωγής και 

αφαιρεί το κόστος των ενδιάμεσων αγαθών που καταναλώνονται στη διαδικα-
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σία, όπως αυτά των υλικών και των υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν, εάν θέλαμε να 

αναπαραστήσουμε τα παραπάνω σε μία εξίσωση, αυτή θα είχε ως εξής: 

ΑΕΠ (σε αγοραίες τιμές) = Προϊόν – Ενδιάμεση ανάλωση + Φόροι επί των προ-

ϊόντων – Επιδοτήσεις επί των προϊόντων.     (3.3) 

 ΑΕΠ με βάση το εισόδημα 

Μια άλλη προσέγγιση για τον υπολογισμό του ΑΕΠ βασίζεται σε μια συσχέτιση 

του εθνικού εισοδήματος. Επομένως, για να είναι ίσο το άθροισμα του ΑΕΠ 

από την πλευρά της δαπάνης και από την πλευρά του εισοδήματος, η πλευρά 

του εισοδήματος είναι: 

ΑΕΠ = Μισθοί + Πρόσοδοι περιουσίας + Τόκοι + Κέρδη + Αποσβέσεις + Έμμε-

σοι φόροι - Κρατικές Επιδοτήσεις - Τόκοι Δημοσίου Χρέους - Καθαρό Εισόδη-

μα από το εξωτερικό.        (3.4) 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή της εργασίας, το ΑΕΠ μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί, ως ένα βαθμό, και ως δείκτης οικονομικής ευημερίας της χώρας, ενώ με-

τρά και το βιοτικό της επίπεδο. Δυστυχώς όμως σε αυτό τον τομέα παρουσιάζει 

κάποιες αδυναμίες, οι σπουδαιότερες εκ των οποίων είναι: 

 Το ΑΕΠ δεν περιλαμβάνει την αξία της παραγωγής που αφορά στην «ιδιοκατα-

νάλωση», γιατί αυτή δεν αποτελεί αντικείμενο αγοραπωλησίας. Για παράδειγ-

μα, το φαγητό που μαγειρεύει μια νοικοκυρά στο σπίτι δε διαφέρει καθόλου 

από το φαγητό ενός εστιατορίου ή οι επισκευές που κάνει από μόνος του ο νοι-

κοκύρης του σπιτιού («do it yourself») δεν πληρώνονται σε κάποιον. Και όμως, 

η προστιθέμενη αξία, με το μαγείρεμα ή τις λοιπές εργασίες που γίνονται στο 

σπίτι, δεν υπολογίζεται στο ΑΕΠ. 

 Το ΑΕΠ είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός δείκτης. Η βελτίωση της ποιότητας, 

όταν δεν εκφράζεται στην τιμή, δεν καταγράφεται στο ΑΕΠ. Η ποιότητα, όμως, 

είναι εξίσου σημαντικός παράγοντας με την ποσότητα. Είναι σημαντικό επίσης 

να αναφερθεί ότι η ποιότητα ζωής, που προέρχεται, για παράδειγμα, από την 

καθαρή ατμόσφαιρα, είναι ουσιώδης παράγοντας για την υγεία και την πιθανή 

διάρκεια της ζωής, δεν περιλαμβάνεται όμως, δυστυχώς στους υπολογισμούς 

του ΑΕΠ. 
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 Το ΑΕΠ αγνοεί τη σύνθεση και την κατανομή της παραγωγής. Το ΑΕΠ εκφρά-

ζει το μέγεθος παραγωγής αλλά όχι και τη σύνθεση, δηλαδή το είδος των αγα-

θών και υπηρεσιών που παράγονται. Η ευημερία όμως μιας οικονομίας σίγου-

ρα επηρεάζεται, αν, για παράδειγμα, το ποσοστό παραγωγής που αντιπροσω-

πεύει πολεμικά αγαθά μεταβληθεί εις βάρος της σχέσης με τα καταναλωτικά 

αγαθά. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την οικονομική ευημερία των 

πολιτών, αλλά δε εκφράζεται στο ΑΕΠ, είναι η κατανομή της παραγωγής (εισο-

δήματος) ανάμεσα στα μέλη μιας οικονομίας. Η κατανομή αυτή όμως, αν βελ-

τιώνεται ή χειροτερεύει, επηρεάζει θετικά ή αρνητικά αντίστοιχα τη ζωή των πο-

λιτών. Όσο πιο ισομερής είναι η κατανομή του ΑΕΠ τόσο πιο ψηλό θεωρείται 

το βιοτικό επίπεδο μιας χώρας, γιατί μικραίνει το χάσμα μεταξύ πλούσιων και 

φτωχών. 

 Το ΑΕΠ δεν συμπεριλαμβάνει την αξία των αγαθών και υπηρεσιών της παρα-

οικονομίας. Παραοικονομία είναι το μέρος της οικονομικής δραστηριότητας το 

οποίο αποκρύπτουν οι πολίτες από το κράτος, είτε επειδή θέλουν να αποφύ-

γουν τη φορολόγησή της είτε επειδή είναι παράνομη, όπως; λαθρεμπόριο, 

ναρκωτικά κ.τ.λ. Όλες αυτές οι οικονομικές δραστηριότητες δεν καταγράφονται 

στο ΑΕΠ Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι ατέλειες αυτές του ΑΕΠ κά-

νουν προβληματική και τη σύγκριση του βιοτικού επιπέδου μεταξύ διαφόρων 

κρατών. Το μέγεθος της παραοικονομίας, για παράδειγμα, διαφέρει από χώρα 

σε χώρα, άρα και οι συγκρίσεις είναι προβληματικές.  

Τέλος, εάν το παραπάνω οικονομικό μέγεθος, δηλαδή το ΑΕΠ, το διαιρέσουμε με 

τον μέσο ετήσιο πληθυσμό της χώρας, θα λάβουμε το κατά κεφαλή Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν. Αυτό το οικονομικό μέγεθος χρησιμεύει για τη σύγκριση των οι-

κονομιών διαφορετικών χωρών και την εξαγωγή περισσότερο ασφαλών συμπε-

ρασμάτων όσο αφορά κυρίως στο βιοτικό επίπεδο της χώρας. Στην παρούσα με-

λέτη και όσο αφορά στη συσχέτιση των παρουσιαζόμενων μεταβλητών, θα χρησι-

μοποιηθεί ως μεταβλητή το ΑΕΠ. Λόγω όμως του γεγονότος ότι το μέγεθος μίας 

χώρας επηρεάζει σημαντικά τη συγκεκριμένη μεταβλητή, θα παρουσιαστεί και το 

κατά κεφαλή ΑΕΠ για να είναι δυνατή μία σύγκριση της οικονομίας της Γερμανίας 

με τις οικονομίες των υπολοίπων χωρών, τουλάχιστον ως προς το επίπεδο της 

ευημερίας των πολιτών τους (The World Bank 2017). 
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3.1.3 Οικονομική Ελευθερία 

Ο Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας (ΔΟΕ) είναι ένας ετήσιος δείκτης που δημιουρ-

γήθηκε από το The Heritage Foundation και το The Wall Street Journal το 1995 

για να μετρήσει το βαθμό οικονομικής ελευθερίας στα έθνη του κόσμου. Ο δείκτης 

προσφέρει συγκριτικά στοιχεία και αποδείξεις σχετικά με τα ευεργετικά πλεονεκτή-

ματα στην οικονομία των περισσότερο φιλελεύθερων κοινωνιών. Ο δείκτης, στην 

23η έκδοσή του, αναλύει την οικονομική πολιτική 186 χωρών του κόσμου. Οι χώ-

ρες βαθμολογούνται και κατατάσσονται ανάλογα με τις επιδόσεις τους σε 12 πεδία 

οικονομικής ελευθερίας, τα οποία αξιολογούν τους κανόνες της κρατικής νομοθε-

σίας, το μέγεθος του κρατικού μηχανισμού, την αποδοτικότητα των κανονισμών 

και το άνοιγμα της αγοράς. (Miller και Kim 2017) 

Ο δείκτης μετρά την οικονομική ελευθερία βάσει 12 ποσοτικών και ποιοτικών πα-

ραγόντων, ομαδοποιημένων σε τέσσερις ευρείες κατηγορίες ή πυλώνες της οικο-

νομικής ελευθερίας όπως παρακάτω (The Heritage Foundation 2017): 

 Κράτος δικαίου  

Η κατηγορία αυτή αποτελείται από 3 παράγοντες που είναι τα δικαιώματα ιδιο-

κτησίας, η ακεραιότητα του κράτους και η δικαστική αποτελεσματικότητα. 

 Η συνιστώσα των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο 

το νομικό πλαίσιο μιας χώρας επιτρέπει στα άτομα να αποκτούν ελεύθερα 

ιδιωτική ιδιοκτησία, η οποία εξασφαλίζεται με σαφείς νόμους που εφαρμό-

ζονται αποτελεσματικά από το κράτος. Στηριζόμενη σε ένα μείγμα δεδομέ-

νων έρευνας και ανεξάρτητων εκτιμήσεων, παρέχει ένα μετρήσιμο μέγεθος 

του βαθμού στον οποίο οι νόμοι μιας χώρας προστατεύουν τα δικαιώματα 

ιδιωτικής ιδιοκτησίας και τον βαθμό στον οποίο τηρούνται οι νόμοι αυτοί. Α-

ξιολογεί επίσης την πιθανότητα να απαλλοτριωθεί η ιδιωτική ιδιοκτησία από 

το κράτος. Όσο πιο αποτελεσματική είναι η νομική προστασία της ιδιοκτη-

σίας, τόσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία μιας χώρας. Ομοίως, όσο μεγα-

λύτερες είναι οι πιθανότητες κρατικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας, τόσο 

χαμηλότερη θα είναι η βαθμολογία μιας χώρας. 

 Η ακεραιότητα του κράτους αναφέρεται σε καλά λειτουργούντα νομικά 

πλαίσια τα οποία είναι ουσιώδη για την προστασία των δικαιωμάτων όλων 
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των πολιτών από τις παράνομες πράξεις τρίτων, μεταξύ των οποίων κυ-

βερνήσεις και ισχυρά ιδιωτικά μέρη. 

 Η δικαστική αποτελεσματικότητα απαιτεί αποτελεσματικά και δίκαια δικαστι-

κά συστήματα για να διασφαλίζεται η πλήρης τήρηση των νόμων, με κατάλ-

ληλες νομικές ενέργειες κατά των παραβιάσεων. Η διαφθορά υποβαθμίζει 

την οικονομική ελευθερία, εισάγοντας ανασφάλεια και αβεβαιότητα στις οι-

κονομικές σχέσεις.  

 Κυβερνητικό μέγεθος 

Η κατηγορία αυτή αποτελείται από 3 παράγοντες που είναι οι δημόσιες δαπά-

νες, η φορολογική επιβάρυνση και η φορολογική υγεία. 

 Η συνιστώσα των κρατικών δαπανών καταγράφει το βάρος που επιβάλλε-

ται από τις δημόσιες δαπάνες, το οποίο περιλαμβάνει την κατανάλωση από 

το κράτος και όλες τις πληρωμές μεταφοράς που σχετίζονται με διάφορα 

προγράμματα δικαιωμάτων. 

 Η φορολογική επιβάρυνση είναι ένα σύνθετο μέτρο που αντικατοπτρίζει 

τους οριακούς φορολογικούς συντελεστές τόσο για τα προσωπικά όσο και 

για τα εισοδήματα των επιχειρήσεων και το συνολικό επίπεδο φορολογίας, 

συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και έμμεσων φόρων που επιβάλλονται 

από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

 Η διεύρυνση των ελλειμμάτων και η αυξανόμενη επιβάρυνση του χρέους, 

που οφείλονται τόσο στην κακή διαχείριση του δημόσιου προϋπολογισμού, 

οδηγούν στη διάβρωση της συνολικής φορολογικής υγείας μιας χώρας. Η 

επιδείνωση της φορολογικής υγείας, με τη σειρά της, συνδέεται με τη μα-

κροοικονομική αστάθεια και την οικονομική αβεβαιότητα. 

 Ρυθμιστική αποτελεσματικότητα 

Η κατηγορία αυτή αποτελείται από 3 παράγοντες που είναι η επιχειρηματική 

ελευθερία, η ελευθερία εργασίας και η νομισματική ελευθερία. 

 Το στοιχείο της ελευθερίας των επιχειρήσεων μετράει το βαθμό στον οποίο 

τα ρυθμιστικά περιβάλλοντα και τα περιβάλλοντα υποδομής περιορίζουν 

την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων. Η ποσοτική βαθμολογία 
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προέρχεται από μια σειρά παραγόντων που επηρεάζουν την ευκολία έναρ-

ξης, λειτουργίας και κλεισίματος μιας επιχείρησης. 

 Η συνιστώσα της ελευθερίας εργασίας είναι ένα ποσοτικό μέτρο που εξετά-

ζει διάφορες πτυχές του νομικού και κανονιστικού πλαισίου της αγοράς ερ-

γασίας μιας χώρας, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών που αφορούν 

τους κατώτατους μισθούς, τους νόμους που αναστέλλουν τις απολύσεις, τις 

απαιτήσεις αποχώρησης και τους μετρήσιμους ρυθμιστικούς περιορισμούς 

στις προσλήψεις και τις ώρες εργασίας το ποσοστό συμμετοχής στη δύναμη 

ως ενδεικτικό μέτρο των ευκαιριών απασχόλησης στην αγορά εργασίας. 

 Η νομισματική ελευθερία συνδυάζει ένα μέτρο σταθερότητας των τιμών με 

μια αξιολόγηση των ελέγχων των τιμών. Τόσο ο πληθωρισμός όσο και οι 

έλεγχοι τιμών στρεβλώνουν τη δραστηριότητα της αγοράς. Η σταθερότητα 

των τιμών χωρίς κυβερνητική παρέμβαση ανά τομέα είναι το ιδανικό κράτος 

για την ελεύθερη αγορά. 

 Ανοικτές αγορές 

Η κατηγορία αυτή αποτελείται από 3 παράγοντες που είναι η ελευθερία του 

εμπορίου, η ελευθερία των επενδύσεων και η οικονομική ελευθερία. 

 Η ελευθερία του εμπορίου αποτελεί σύνθετο μέτρο της έκτασης των δασμο-

λογικών και μη δασμολογικών φραγμών που επηρεάζουν τις εισαγωγές και 

εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. 

 Η ελευθερία των επενδύσεων αναφέρεται στους περιορισμούς στη ροή του 

επενδυτικού κεφαλαίου. Σε μια χώρα ελεύθερη οικονομικά, τέτοιοι περιορι-

σμοί δεν υπάρχουν. Τα άτομα και οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να 

μεταφέρουν τους πόρους από συγκεκριμένες δραστηριότητες, τόσο εντός 

όσο και εκτός της χώρας, χωρίς περιορισμούς. Μια τέτοια ιδανική χώρα θα 

λάμβανε βαθμολογία εκατό (100) για το στοιχείο της επενδυτικής ελευθερί-

ας του δείκτη. 

 Η χρηματοπιστωτική ελευθερία αποτελεί δείκτη της αποτελεσματικότητας 

των τραπεζών, καθώς και ένα μέτρο ανεξαρτησίας από τον κυβερνητικό έ-

λεγχο και την παρέμβαση στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η κρατική ιδιο-

κτησία τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως οι α-
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σφαλιστικές εταιρείες και οι κεφαλαιαγορές, μειώνουν τον ανταγωνισμό και 

γενικά μειώνουν το επίπεδο πρόσβασης σε πιστώσεις. 

Κάθε ένας από τους δώδεκα παράγοντες της οικονομικής ελευθερίας βαθμολογεί-

ται σε κλίμακα από μηδέν (0) έως το εκατό (100). Η συνολική βαθμολογία μιας 

χώρας προκύπτει από τον μέσο όρο των δώδεκα αυτών παραγόντων, με το ίδιο 

βάρος να δίνεται σε κάθε ένα. Ο Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας θεωρεί κάθε πα-

ράγοντα εξίσου σημαντικό για την επίτευξη των θετικών ωφελειών της οικονομικής 

ελευθερίας. Οι χώρες που εξετάζουν τους ανωτέρω παράγοντες, ειδικά αυτούς 

στους οποίους έχουν χαμηλή βαθμολογία, μπορούν να προχωρήσουν σε συγκε-

κριμένες οικονομικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό τη βελτίωσή τους έτσι ώστε να βελ-

τιώσουν σημαντικά τις οικονομικές τους επιδόσεις. Χαμηλή βαθμολογία σε κάποιο 

παράγοντα ενδέχεται να υποδηλώνει σημαντικούς δεσμευτικούς περιορισμούς 

στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία ενώ αντίθετα υψηλή βαθμολογία ενδέ-

χεται να σημαίνει ευκαιρίες για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη (The Heritage 

Foundation 2017). 

3.2 Παρουσίαση – Ανάλυση Δεδομένων 

3.2.1 Γενικά 

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν δεδομένα που αφο-

ρούν τόσο στη Γερμανία όσο και σε οικονομίες του G7 (Γαλλία, Η.Π.Α. και Ιαπωνί-

α), στην Ευρωζώνη και στην Κίνα, η οποία αποτελεί μία αναπτυσσόμενη οικονομί-

α, με σκοπό τόσο την καλύτερη μελέτη των επιπτώσεων της διαφθοράς στην οικο-

νομία της Γερμανίας όσο και τη σύγκριση των μετρήσεων στην υπό μελέτη χώρα 

με τις υπόλοιπες. Μετά την παρουσίαση των δεδομένων, θα γίνει έλεγχος της συ-

σχέτισης των δεικτών αντίληψης της διαφθοράς και οικονομικής ελευθερίας με το 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γερμανίας, με σκοπό τον έλεγχο της δυνατότητας 

εξαγωγής αντίστοιχης συνάρτησης για τον υπολογισμό του ΑΕΠ (εξαρτημένη με-

ταβλητή) ανάλογα με τη μεταβολή των ΔΑΔ και ΔΟΕ (ανεξάρτητες μεταβλητές). 

3.2.1 Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι τιμές του Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς για τις 

αναφερόμενες οικονομίες, από το 1995 μέχρι και το 2016 προσαρμοσμένος στην 

κλίμακα μηδέν (0) έως εκατό (100). Όλα τα δεδομένα που αφορούν στο ΔΑΔ 

αντλήθηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα της Διεθνούς Διαφάνειας. 
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Έτος Γερμανία Γαλλία Η.Π.Α. Ευρωζώνη Κίνα Ιαπωνία 

1995 63 54 60 49 15 51 

1996 65 55 60 54 19 56 

1997 65 53 61 56 23 52 

1998 70 60 67 60 33 53 

1999 74 62 70 62 35 57 

2000 69 61 70 60 31 59 

2001 67 61 69 60 34 65 

2002 68 60 72 63 36 67 

2003 76 69 74 65 38 69 

2004 81 71 75 67 38 70 

2005 83 77 77 69 37 75 

2006 81 76 75 70 38 78 

2007 82 77 76 71 40 79 

2008 82 72 76 70 41 76 

2009 83 72 78 68 41 80 

2010 82 72 73 68 40 81 

2011 83 73 74 68 41 83 

2012 79 71 73 64 39 74 

2013 78 71 73 64 40 74 

2014 79 69 74 65 36 76 

2015 81 70 74 66 37 75 

2016 81 69 71 66 40 72 

Μ.Ο. 76,0 67,0 71,5 63,9 35,1 69,2 
Πίνακας 2: Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (1995-2016)

5
 

 Από τα ανωτέρω δεδομένα κατασκευάζουμε το διάγραμμα της Εικόνας 1 το 

οποίο αναπαριστά τη μεταβολή του δείκτη από το 1995 μέχρι το 2016. 

                                            
5
 Πηγή: https://www.transparency.org/research/cpi/overview 
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Εικόνα 1: Διάγραμμα Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς (1995-2016) 

Διακρίνουμε ότι η Γερμανία είναι πιο διαφανής κατά μέσο όρο από όλες τις χώρες 

τις οποίες μελετούμε, ενώ σε όλη τη διάρκεια του υπό μελέτη χρονικού διαστήμα-

τος υπήρξε πιο διαφανής, εξαιρουμένου ενός διαστήματος τριών ετών από το 

2000 έως και το 2002 κατά το οποίο οι ΗΠΑ υπήρξαν περισσότερο διαφανείς. Ε-

πιπλέον, από το παραπάνω διάγραμμα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι ανε-

πτυγμένες οικονομίες οι οποίες ανήκουν στο G7, δηλαδή η Γερμανία, η Γαλλία, οι 

Η.Π.Α. και η Ιαπωνία είναι περισσότερο διαφανείς από την Ευρωζώνη αλλά και 

από την Κίνα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μεν Ευρωζώνη αποτελείται από 

ένα συνονθύλευμα οικονομιών, άλλες εκ των οποίων είναι αρκετά διαφανείς (π.χ. 

Φινλανδία, Αυστρία, Λουξεμβούργο) ενώ άλλες είναι λιγότερο διαφανείς (π.χ. Σλο-

βακία, Λετονία, Ελλάδα), η δε Κίνα συγκαταλέγεται στις αναπτυσσόμενες οικονομί-

ες όπου οι ευκαιρίες για οικονομικό κέρδος είναι πολλές με αποτέλεσμα να είναι 

περισσότερο επιρρεπής σε φαινόμενα διαφθοράς. 

3.2.2 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν εκφρασμένο σε εκα-

τοντάδες δισεκατομμύρια Δολάρια Η.Π.Α. (current US$), για τα έτη από το 1995 

έως και το 2016. Όλα τα δεδομένα της παρούσας μελέτης αντλήθηκαν από την ε-

πίσημη ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Τράπεζας 
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Έτος Γερμανία Γαλλία Η.Π.Α. Ευρωζώνη Κίνα Ιαπωνία 

1995 25,9162 16,0989 76,6406 75,2011 7,3455 54,4912 

1996 25,0367 16,1425 81,0020 76,1173 8,6375 48,3371 

1997 22,1869 14,6071 86,0852 69,5948 9,6160 44,1473 

1998 22,4323 15,1076 90,8917 71,5103 10,2904 40,3251 

1999 21,9996 15,0028 96,6062 71,1922 10,9400 45,6208 

2000 19,4995 13,6844 102,8478 64,8695 12,1135 48,8752 

2001 19,5065 13,8222 106,2182 65,9323 13,3940 43,0354 

2002 20,7914 15,0034 109,7751 71,7360 14,7055 41,1512 

2003 25,0573 18,4812 115,1067 88,5060 16,6029 44,4566 

2004 28,1925 21,2411 122,7493 101,5181 19,5535 48,1515 

2005 28,6141 22,0368 130,9373 105,3533 22,8597 47,5541 

2006 30,0245 23,2501 138,5589 111,8441 27,5213 45,3038 

2007 34,3995 26,6311 144,7764 128,7740 35,5218 45,1526 

2008 37,5237 29,2347 147,1858 141,1537 45,9821 50,3791 

2009 34,1801 26,9383 144,1874 129,0545 51,0995 52,3138 

2010 34,1709 26,4684 149,6437 126,4294 61,0062 57,0010 

2011 37,5770 28,6268 155,1793 136,2272 75,7255 61,5746 

2012 35,4398 26,8142 161,5526 126,3759 85,6055 62,0321 

2013 37,5251 28,0851 166,9152 131,8750 96,0722 51,5572 

2014 38,7928 28,4931 173,9310 134,5772 104,8240 48,4873 

2015 33,6360 24,3356 180,3665 116,1614 110,6470 43,8308 

2016 34,6676 24,6545 185,6910 118,8566 111,9910 49,3938 
Πίνακας 3: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Εκατοντάδες Δισ. US$) (1995 – 2016)

6
 

Από τα ανωτέρω δεδομένα κατασκευάζουμε το διάγραμμα της Εικόνας 2 το οποίο 

αναπαριστά τη μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος από το 1995 μέ-

χρι το 2016. 

                                            
6
 Πηγή: http://databank.worldbank.org/data/ 
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Εικόνα 2: Διάγραμμα Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Εκατοντάδες Δισ. US$) 

Από το ανωτέρω διάγραμμα διαπιστώνουμε γενικά άνοδο του ΑΕΠ τόσο της Γερ-

μανίας όσο των υπολοίπων χωρών, με εξαίρεση την Ιαπωνία, το οποίο με κάποιες 

διακυμάνσεις παραμένει τελικά σχεδόν σταθερό. Η αύξηση βέβαια του ΑΕΠ της 

Γερμανίας είναι μικρή σε σχέση με την αύξηση του ΑΕΠ της Κίνας και των ΗΠΑ. 

Επιπροσθέτως, παρατηρούμε ότι το 2008,έτος έναρξης της διεθνούς οικονομικής 

κρίσης, υπάρχει πτωτική τάση στο ΑΕΠ της Γερμανίας, της Γαλλίας και συνολικά 

της Ευρωζώνης, πλην όμως η Γερμανία και η Γαλλία σταθεροποίησαν το ΑΕΠ 

τους σε αντίθεση με την Ευρωζώνη, η οποία παρουσίασε σημαντικές διακυμάν-

σεις. Το γεγονός αυτό φαίνεται λογικό, διότι η Ευρωζώνη αποτελείται από ένα συ-

νονθύλευμα διαφορετικών οικονομιών οι οποίες επηρεάστηκαν και συνεχίζουν να 

επηρεάζονται σε διαφορετικό βαθμό από τη διεθνή οικονομική κρίση. Περαιτέρω, 

το ΑΕΠ των Η.Π.Α. παρουσίασε πτωτική τάση μέχρι το 2010 και έπειτα συνέχισε 

την ανοδική του πορεία. Τέλος το ΑΕΠ της Κίνας δεν παρουσίασε καμία πτωτική 

τάση, τουναντίον, όπως καθαρά φαίνεται από το διάγραμμα, συνέχισε την ανοδική 

του πορεία με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η διεθνής 

οικονομική κρίση επέδρασε με διαφορετικό τρόπο στη διαμόρφωση του ΑΕΠ κάθε 

χώρας. 
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Όπως όμως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, η σύγκριση μεταξύ των 

ΑΕΠ της Γερμανίας και των υπολοίπων χωρών δεν είναι εφικτή καθώς το ΑΕΠ ε-

ξαρτάται από το μέγεθος της χώρας και συγκεκριμένα από τον πληθυσμό αυτής. 

Για το λόγο αυτό, και για να προχωρήσουμε σε μία σύγκριση μεταξύ της Γερμανίας 

και των υπολοίπων χωρών, θα χρησιμοποιήσουμε το κατά κεφαλή ΑΕΠ (GDP per 

capita). Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται το κατά κεφαλή ΑΕΠ εκφρασμένο σε Δολά-

ρια Η.Π.Α. (current US$) για τα έτη από το 1995 έως και το 2016. 

Έτος Γερμανία Γαλλία Η.Π.Α. Ευρωζώνη Κίνα Ιαπωνία 

1995 31729,70 27037,97 28782,18 23709,16 609,66 43440,37 

1996 30564,25 27015,26 30068,23 23936,02 709,41 38436,93 

1997 27045,72 24359,43 31572,69 21832,87 781,74 35021,72 

1998 27340,67 25101,37 32949,20 22386,56 828,58 31902,77 

1999 26795,99 24799,30 34620,93 22229,59 873,29 36026,56 

2000 23718,75 22465,64 36449,86 20189,02 959,37 38532,04 

2001 23687,32 22527,32 37273,62 20441,10 1053,11 33846,47 

2002 25205,16 24275,24 38166,04 22132,19 1148,51 32289,35 

2003 30359,95 29691,18 39677,20 27158,58 1288,64 34808,39 

2004 34165,93 33874,74 41921,81 30980,64 1508,67 37688,72 

2005 34696,62 34879,73 44307,92 31985,29 1753,42 37217,65 

2006 36447,87 36544,51 46437,07 33797,63 2099,23 35433,99 

2007 41814,82 41600,58 48061,54 38712,11 2695,37 35275,23 

2008 45699,20 45413,07 48401,43 42226,84 3471,25 39339,30 

2009 41732,71 41631,13 47001,56 38482,28 3838,43 40855,18 

2010 41785,56 40703,34 48373,88 37610,83 4560,51 44507,68 

2011 46810,33 43810,20 49790,67 40613,22 5633,80 48168,00 

2012 44065,25 40838,02 51450,12 37593,15 6337,88 48603,48 

2013 46530,91 42554,12 52787,03 39097,59 7077,77 40454,45 

2014 47902,65 42955,24 54598,55 39765,19 7683,50 38096,21 

2015 41176,88 36526,77 56207,04 34213,51 8069,21 34474,14 

2016 41936,06 36854,97 57466,79 34866,10 8123,18 38894,47 
Πίνακας 4: Κατά Κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (current US$) (1995 - 2016) 

Από τα ανωτέρω δεδομένα κατασκευάζουμε το διάγραμμα της Εικόνας 3 το οποίο 

αναπαριστά τη μεταβολή του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος από 

το 1995 μέχρι το 2016. 



-36- 

 

Εικόνα 3: Διάγραμμα κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος 

Από το ανωτέρω διάγραμμα βλέπουμε ότι το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Γερμανίας εί-

ναι το δεύτερο υψηλότερο, ακολουθώντας αυτό των Η.Π.Α. Η πορεία του ΑΕΠ κα-

τά κεφαλή της Γερμανίας είναι σχεδόν παρόμοια με της Γαλλίας και της Ευρωζώ-

νης, αλλά κινείται σε υψηλότερα μεγέθη, ενώ είναι φανερή η επίπτωση της διε-

θνούς οικονομικής κρίσης καθώς το 2008 περίπου φαίνεται να ανακόπτεται η ανο-

δική πορεία και να υπάρχει μία μικρή πτώση. Επιπλέον, ενώ μέχρι το 2005 το κα-

τά κεφαλή ΑΕΠ της Γερμανίας υπολειπόταν αρκετά αυτού της Ιαπωνίας, μετά το 

2005 το ξεπερνά για κάποια χρόνια και θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα δύο μεγέ-

θη ακολουθούν παρόμοια πορεία με μία μικρή διαφορά φάσης. Τέλος το κατά κε-

φαλή ΑΕΠ της Γερμανίας ξεπερνάει κατά πολύ το αντίστοιχο της Κίνας, γεγονός το 

οποίο είναι λογικό καθώς η Γερμανία είναι μία ανεπτυγμένη οικονομία ενώ η Κίνα 

θεωρείται ακόμα αναπτυσσόμενη οικονομία. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το βιοτικό 

επίπεδο της Γερμανίας, αλλά και το επίπεδο ευμάρειας των πολιτών της, είναι από 

τα υψηλότερα μεταξύ των χωρών που εξετάζουμε και υπολείπεται μόνο αυτό των 

Η.Π.Α. 

3.2.3 Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας 

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι τιμές του Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας για τις 

αναφερόμενες οικονομίες, από το 1995 μέχρι και το 2016. Όλα τα δεδομένα που 
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αφορούν στον ΔΟΕ αντλήθηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα του The Heritage 

Foundation. 

Έτος Γερμανία Γαλλία Η.Π.Α. Ευρωζώνη Κίνα Ιαπωνία 

1995 69,8 64,4 76,7 63,8 52 75 

1996 69,1 63,7 76,7 62,6 51,3 72,6 

1997 67,5 59,1 75,6 63,4 51,7 70,3 

1998 64,3 58,9 75,4 64,3 53,1 70,2 

1999 65,6 59,1 75,5 64,6 54,8 69,1 

2000 65,7 57,4 76,4 64,7 56,4 70,7 

2001 69,5 58 79,1 67,7 52,6 70,9 

2002 70,4 58 78,4 67,9 52,8 66,7 

2003 69,7 59,2 78,2 68,2 52,6 67,6 

2004 69,5 60,9 78,7 68,9 52,5 64,3 

2005 68,1 60,5 79,9 68,4 53,7 67,3 

2006 70,8 61,1 81,2 69,4 53,6 73,3 

2007 70,8 62,1 81,2 69,6 52 72,7 

2008 70,6 64,7 81 69,9 53,1 73 

2009 70,5 63,3 80,7 69,8 53,2 72,8 

2010 71,1 64,2 78 69,8 51 72,9 

2011 71,8 64,6 77,8 69,6 52 72,8 

2012 71 63,2 76,3 68,2 51,2 71,6 

2013 72,8 64,1 76 68,6 51,9 71,8 

2014 73,4 63,5 75,5 68,7 52,5 72,4 

2015 73,8 62,5 76,2 68,7 52,7 73,3 

2016 74,4 62,3 75,4 68,9 52 73,1 
Πίνακας 5: Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας (1995 – 2016)

7
 

 Από τα ανωτέρω δεδομένα κατασκευάζουμε το διάγραμμα της Εικόνας 4 το 

οποίο αναπαριστά τη μεταβολή του δείκτη από το 1995 μέχρι το 2016. 

                                            
7
 Πηγή: http://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year 
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Εικόνα 4: Διάγραμμα Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας 

Από το ανωτέρω διάγραμμα διαπιστώνουμε ότι η Γερμανία έχει βελτιώσει αρκετά 

το Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας από το 1995 (69,8) μέχρι το 2016 (74,4), παρά 

το γεγονός ότι δεν ήταν σταθερή η βελτίωση διότι υπήρξε ένα διάστημα μεταξύ 

των ετών 1995 – 1999 όπου ο δείκτης παρουσίασε μία μικρή κάμψη. Η Γερμανία 

βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ τα τελευταία χρόνια, από 

το 2013 μια μετά, κατάφερε να ξεπεράσει την Ιαπωνία και να πλησιάσει αρκετά τις 

Η.Π.Α., βελτιώνοντας αρκετά το δείκτη της. Η Γαλλία υπολείπεται αρκετά της Γερ-

μανίας, ενώ η Κίνα βρίσκεται ακόμα χαμηλότερα παρά το γεγονός ότι είναι μία 

γρήγορα αναπτυσσόμενη οικονομία και θα περίμενε κανείς ο Δείκτης Οικονομικής 

Ελευθερίας να είναι υψηλός. 

3.3 Σύγκριση Δεδομένων 

Για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε μέσω των προηγούμενων πινάκων και δια-

γραμμάτων την επίπτωση που έχει το επίπεδο της διαφθοράς γενικά στην οικονο-

μία κάθε χώρας, θα κατασκευάσουμε μία σειρά σύνθετων διαγραμμάτων, στα ο-

ποία θα παρουσιάζονται οι καμπύλες των τριών μεταβλητών, του Δείκτη Αντίλη-

ψης Διαφθοράς (ΔΑΔ), του Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας (ΔΟΕ) και του Ακαθά-

ριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά χώρα. 
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Στην Εικόνα 5 παρουσιάζεται το σύνθετο διάγραμμα για τη Γερμανία. Εδώ πρέπει 

να σημειωθεί ότι το ΑΕΠ παρουσιάζεται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια 

Η.Π.Α. (US $). 

 

Εικόνα 5: Σύνθετο Διάγραμμα Γερμανίας 

Από το παραπάνω διάγραμμα διαπιστώνουμε ότι η καμπύλη του ΑΕΠ ακολουθεί 

τις καμπύλες του ΔΑΔ και του ΔΟΕ και ιδιαίτερα με το έτος 2002 οι καμπύλες του 

ΑΕΠ και του ΔΑΔ είναι σχεδόν παρόμοιες. Αυτό το γεγονός αποτελεί μία σοβαρή 

ένδειξη ότι η διαφθορά σε συνδυασμό με την οικονομική ελευθερία επηρεάζει την 

οικονομία της χώρας σε μεγάλο βαθμό. 

Στην Εικόνα 6 παρουσιάζεται το σύνθετο διάγραμμα για τη Γαλλία. Ομοίως το ΑΕΠ 

παρουσιάζεται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α. (US $). 
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Εικόνα 6: Σύνθετο Διάγραμμα Γαλλίας 

Και σε αυτό το διάγραμμα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η καμπύλη του ΑΕΠ 

ακολουθεί τις καμπύλες του ΔΑΔ και του ΔΟΕ, αναδεικνύοντας και σε αυτή την 

περίπτωση τη συσχέτιση της διαφθοράς και της οικονομικής ελευθερίας στην οικο-

νομία της Γαλλίας. 

Τέτοια συσχέτιση όμως δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε στα σύνθετα διαγράμμα-

τα των υπολοίπων χωρών, δηλαδή των Η.Π.Α., της Ιαπωνίας και της Κίνας, ούτε 

και σε αυτό της Ευρωζώνης, τα οποία παρατίθενται στις Εικόνες 7 έως 10 αντί-

στοιχα που ακολουθούν. Πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνθετο διάγραμμα για την 

Ευρωζώνη δε μπορεί να μας προσφέρει κάποιο ευδιάκριτα αξιόπιστο εύρημα διότι 

η Ευρωζώνη αποτελείται από ένα σύνολο διαφορετικών οικονομιών οι οποίες λει-

τουργούν με διαφορετικούς κανόνες και έχουν διαφορετικά μεγέθη, διαφορετικά 

επίπεδα διαφθοράς και διαφορετική οικονομική ελευθερία, ενώ οι υπό εξέταση δεί-

κτες επηρεάζονται με διαφορετικό τρόπο, καθώς το ΑΕΠ επηρεάζεται από τις πιο 

πλούσιες χώρες ενώ οι ΔΑΔ και ΔΟΕ επηρεάζονται ισομερώς από όλα τα κράτη. 

Τέλος το ΑΕΠ και σε αυτά τα διαγράμματα παρουσιάζεται σε εκατοντάδες δισεκα-

τομμύρια δολάρια Η.Π.Α. (US $). 
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Εικόνα 7: Σύνθετο Διάγραμμα Η.Π.Α. 

 

 

Εικόνα 8: Σύνθετο Διάγραμμα Ιαπωνίας 
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Εικόνα 9: Σύνθετο Διάγραμμα Κίνας 

 

 

Εικόνα 10: Σύνθετο Διάγραμμα Ευρωζώνης 
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Όπως παρατηρούμε, το ΑΕΠ των αναφερομένων χωρών κινείται ανεξάρτητα από 

τα επίπεδα της διαφθοράς και το βαθμό της οικονομικής ελευθερίας που υπάρχει 

στην κάθε χώρα. Αυτό το γεγονός μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι οικονομίες 

της Γερμανίας και της Γαλλίας διαφέρουν σημαντικά από τις οικονομίες των 

Η.Π.Α., της Ιαπωνίας και της Κίνας.  

3.4 Συσχέτιση Μεταβλητών 

Μετά τη σύγκριση των δεδομένων, η οποία έγινε μέσω διαγραμμάτων στο προη-

γούμενο υποκεφάλαιο, θα προσπαθήσουμε να τα συσχετίσουμε και μέσω της στα-

τιστικής επιστήμης, έτσι ώστε να διαπιστώσουμε εάν ισχύουν τα επιμέρους συ-

μπεράσματα στα οποία καταλήξαμε. Τα δεδομένα των υπό εξέταση μεταβλητών, 

δηλαδή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια 

US$), του Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς και του Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας, 

παρουσιάζονται συγκεντρωτικά ανά χώρα στους επόμενους Πίνακες. Μετά από 

κάθε πίνακα ακολουθεί ο υπολογισμός του γραμμικού συντελεστή συσχέτισης των 

ανωτέρω μεταβλητών, δηλαδή του ΑΕΠ, του ΔΑΔ και του ΔΟΕ. Η ανάλυση των 

συσχετίσεων έγινε με τη χρήση της εφαρμογής Microsoft Excel. Ανάλογα με τις τι-

μές που παίρνει ο συντελεστής   (από -1 έως +1), φανερώνεται η συσχέτιση που 

έχουν οι αντίστοιχες μεταβλητές μεταξύ τους. Επειδή όμως ο συντελεστής συσχέ-

τισης υπόκειται σε σφάλματα δειγματοληψίας, όπως συμβαίνει με όλες τις στατι-

στικές παραμέτρους που η εκτίμησή τους βασίζεται σε δείγμα παρατηρήσεων, θα 

κάνουμε έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας χρησιμοποιώντας την κατανομή του 

δικατάληκτου κριτηρίου  , η τιμή του οποίου υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο:  

 

     
 

√   
 

   

      (3.5) 

 

όπου   ο συντελεστής συσχέτισης του δείγματος,   το μέγεθος του δείγματος,   η 

τιμή του κριτηρίου και     οι βαθμοί ελευθερίας. Εάν η τιμή |     | είναι μεγαλύ-

τερη από την κριτική τιμή |        ⁄ |, τότε ο συντελεστής συσχέτισης είναι στατιστι-

κά σημαντικός, ενώ στην αντίθετη περίπτωση ο συντελεστής συσχέτισης θεωρείται 

στατιστικά ασήμαντος (Χαλικιάς 2010). 
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 Δεδομένα Γερμανίας 

Έτος ΔΑΔ ΔΟΕ ΑΕΠ Έτος ΔΑΔ ΔΟΕ ΑΕΠ 

1995 63 69,8 25,9162 2006 81 70,8 30,0245 

1996 65 69,1 25,0367 2007 82 70,8 34,3995 

1997 65 67,5 22,1869 2008 82 70,6 37,5237 

1998 70 64,3 22,4323 2009 83 70,5 34,1801 

1999 74 65,6 21,9996 2010 82 71,1 34,1709 

2000 69 65,7 19,4995 2011 83 71,8 37,5770 

2001 67 69,5 19,5065 2012 79 71 35,4398 

2002 68 70,4 20,7914 2013 78 72,8 37,5251 

2003 76 69,7 25,0573 2014 79 73,4 38,7928 

2004 81 69,5 28,1925 2015 81 73,8 33,6360 

2005 83 68,1 28,6141 2016 81 74,4 34,6676 

Πίνακας 6: Δεδομένα Γερμανικής Οικονομίας 

 ΔΑΔ ΔΟΕ ΑΕΠ 

ΔΑΔ 1   

ΔΟΕ 0,507334988 1  

ΑΕΠ 0,780791653 0,758489287 1 
Πίνακας 7: Γραμμικός Συντελεστής Συσχέτισης Μεταβλητών 

Από τον ανωτέρω Πίνακα 7 διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία έντονη θετική συσχέτι-

ση του ΑΕΠ της Γερμανίας με τον ΔΑΔ και τον ΔΟΕ. εφόσον οι τιμές των αντίστοι-

χων γραμμικών συντελεστών βρίσκονται στο διάστημα [0,7 , 0,8], ενώ παρατη-

ρούμε ότι υπάρχει μέτρια συσχέτιση μεταξύ του ΔΑΔ και του ΔΟΕ, εφόσον η τιμή 

του συντελεστή βρίσκεται στο διάστημα [0,5 , 0,7]. Κάνουμε έλεγχο στατιστικής 

σημαντικότητας χρησιμοποιώντας την κατανομή του δικατάληκτου κριτηρίου   ό-

πως παρουσιάστηκε στον τύπο (3.5). 

Για το συντελεστή συσχέτισης μεταξύ ΔΑΔ και ΑΕΠ έχουμε: 

 

      
    

√      
 

    

      

 

Για το συντελεστή συσχέτισης μεταξύ ΔOE και ΑΕΠ έχουμε: 
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√      
 

    

      

 

Για το συντελεστή συσχέτισης μεταξύ ΔOE και ΔΑΔ έχουμε: 

      
     

√       
 

    

      

Η κριτική τιμή του κριτηρίου   για επίπεδο σημαντικότητας α=5%, ισούται με: 

|        ⁄ |        

Βλέπουμε λοιπόν ότι σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάσαμε ισχύει |     |  

|        ⁄ | άρα ο συντελεστής συσχέτισης που υπολογίσθηκε σε κάθε περίπτωση 

είναι στατιστικά σημαντικός. Άρα λοιπόν το ΑΕΠ της Γερμανίας, δηλαδή η οικονο-

μία της, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό τόσο από το επίπεδο Διαφθοράς όσο και 

από το βαθμό Οικονομικής Ελευθερίας που επικρατούν στη χώρα. Επιπλέον Αυτό 

είναι επακόλουθο και επιβεβαιώνει τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο υποκε-

φάλαιο 2.1.3, σχετικά με τη διαφθορά και την οικονομική ελευθερία και τη σχέση 

που μπορεί τα δύο φαινόμενα να έχουν μεταξύ τους, καθώς η Γερμανική οικονομία 

είναι μία ισχυρή οικονομία. 

 Δεδομένα Γαλλίας 

Έτος ΔΑΔ ΔΟΕ ΑΕΠ Έτος ΔΑΔ ΔΟΕ ΑΕΠ 

1995 54 64,4 16,0989 2006 76 61,1 23,2501 

1996 55 63,7 16,1425 2007 77 62,1 26,6311 

1997 53 59,1 14,6071 2008 72 64,7 29,2347 

1998 60 58,9 15,1076 2009 72 63,3 26,9383 

1999 62 59,1 15,0028 2010 72 64,2 26,4684 

2000 61 57,4 13,6844 2011 73 64,6 28,6268 

2001 61 58 13,8222 2012 71 63,2 26,8142 

2002 60 58 15,0034 2013 71 64,1 28,0851 

2003 69 59,2 18,4812 2014 69 63,5 28,4931 

2004 71 60,9 21,2411 2015 70 62,5 24,3356 

2005 77 60,5 22,0368 2016 69 62,3 24,6545 

Πίνακας 8: Δεδομένα Γαλλικής Οικονομίας 
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  ΔΑΔ ΔΟΕ ΑΕΠ 

ΔΑΔ 1   

ΔΟΕ 0,360914 1  

ΑΕΠ 0,803473 0,770779  1 

Πίνακας 9: Γραμμικός Συντελεστής Συσχέτισης Μεταβλητών 

Διαπιστώνουμε ότι και στην περίπτωση της Γαλλίας υπάρχει μία έντονα θετική συ-

σχέτιση του ΑΕΠ με τον ΔΑΔ και τον ΔΟΕ. εφόσον οι τιμές των αντίστοιχων γραμ-

μικών συντελεστών βρίσκονται στο διάστημα [0,7 , 0,8]. Αντίθετα υπάρχει μία α-

σθενής συσχέτιση μεταξύ του ΔΑΔ και του ΔΟΕ, εφόσον η τιμή του συντελεστή 

βρίσκεται στο διάστημα [0,3 , 0,5]. Κάνουμε έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας 

χρησιμοποιώντας την κατανομή του δικατάληκτου κριτηρίου   όπως παρουσιάστη-

κε στον τύπο (3.5). 

Για το συντελεστή συσχέτισης μεταξύ ΔΑΔ και ΑΕΠ έχουμε: 

      
     

√       
 

    

      

Για το συντελεστή συσχέτισης μεταξύ ΔOE και ΑΕΠ έχουμε: 

      
    

√      
 

    

      

Για το συντελεστή συσχέτισης μεταξύ ΔOE και ΔΑΔ έχουμε: 

      
    

√      
 

    

      

Η κριτική τιμή του κριτηρίου   για επίπεδο σημαντικότητας α=5%, ισούται με: 

|        ⁄ |        

Βλέπουμε λοιπόν ότι για τις περιπτώσεις μεταξύ ΔΑΔ και ΑΕΠ και ΔΟΕ και ΑΕΠ 

ισχύει |     |  |        ⁄ | άρα ο συντελεστής συσχέτισης που υπολογίσθηκε είναι 

στατιστικά σημαντικός. Αντίθετα στην περίπτωση μεταξύ ΔΟΕ και ΔΑΔ ισχύει 

|     |  |        ⁄ | που σημαίνει ότι ο συντελεστής συσχέτισης δεν είναι στατιστικά 

σημαντικός. 
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Άρα λοιπόν το ΑΕΠ της Γαλλίας, δηλαδή η οικονομία της, επηρεάζεται σε μεγάλο 

βαθμό τόσο από το επίπεδο Διαφθοράς όσο και από το βαθμό Οικονομικής Ελευ-

θερίας που επικρατούν στη χώρα.  

 Δεδομένα Η.Π.Α. 

Έτος ΔΑΔ ΔΟΕ ΑΕΠ Έτος ΔΑΔ ΔΟΕ ΑΕΠ 

1995 60 76,7 76,6406 2006 75 81,2 138,5589 

1996 60 76,7 81,0020 2007 76 81,2 144,7764 

1997 61 75,6 86,0852 2008 76 81 147,1858 

1998 67 75,4 90,8917 2009 78 80,7 144,1874 

1999 70 75,5 96,6062 2010 73 78 149,6437 

2000 70 76,4 102,8478 2011 74 77,8 155,1793 

2001 69 79,1 106,2182 2012 73 76,3 161,5526 

2002 72 78,4 109,7751 2013 73 76 166,9152 

2003 74 78,2 115,1067 2014 74 75,5 173,9310 

2004 75 78,7 122,7493 2015 74 76,2 180,3665 

2005 77 79,9 130,9373 2016 71 75,4 185,6910 

Πίνακας 10: Δεδομένα Οικονομίας Η.Π.Α. 

  ΔΑΔ ΔΟΕ ΑΕΠ 

ΔΑΔ 1   

ΔΟΕ 0,552518 1  

ΑΕΠ 0,697238 0,079817 1 

Πίνακας 11: Γραμμικός Συντελεστής Συσχέτισης Μεταβλητών 

Διαπιστώνουμε ότι και στην περίπτωση των Η.Π.Α. υπάρχει μία μέτρια θετική συ-

σχέτιση του ΑΕΠ με τον ΔΑΔ εφόσον η τιμή του αντίστοιχου γραμμικού συντελε-

στή βρίσκεται στο διάστημα [0,5 , 0,7]. Επιπλέον βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συσχέ-

τιση μεταξύ του ΑΕΠ και του ΔΟΕ εφόσον η τιμή του γραμμικού συντελεστή είναι 

μικρότερη από 0,3. Κάνουμε έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας χρησιμοποιώντας 

την κατανομή του δικατάληκτου κριτηρίου  . Για το συντελεστή συσχέτισης μεταξύ 

ΔΑΔ και ΑΕΠ έχουμε: 

      
    

√      
 

    

      

Η κριτική τιμή του κριτηρίου   για επίπεδο σημαντικότητας α=5%, ισούται με: 

|        ⁄ |        
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Βλέπουμε λοιπόν ότι ισχύει |     |  |        ⁄ | άρα ο συντελεστής συσχέτισης 

που υπολογίσθηκε είναι στατιστικά σημαντικός. Άρα λοιπόν το ΑΕΠ των Η.Π.Α., 

δηλαδή η οικονομία της, επηρεάζεται σε μέτριο βαθμό μόνο από το επίπεδο Διαφ-

θοράς και είναι αδιάφορη του βαθμού Οικονομικής Ελευθερίας που επικρατούν 

στη χώρα. 

 Δεδομένα Ιαπωνίας 

Έτος ΔΑΔ ΔΟΕ ΑΕΠ Έτος ΔΑΔ ΔΟΕ ΑΕΠ 

1995 51 75 54,4912 2006 78 73,3 45,3038 

1996 56 72,6 48,3371 2007 79 72,7 45,1526 

1997 52 70,3 44,1473 2008 76 73 50,3791 

1998 53 70,2 40,3251 2009 80 72,8 52,3138 

1999 57 69,1 45,6208 2010 81 72,9 57,0010 

2000 59 70,7 48,8752 2011 83 72,8 61,5746 

2001 65 70,9 43,0354 2012 74 71,6 62,0321 

2002 67 66,7 41,1512 2013 74 71,8 51,5572 

2003 69 67,6 44,4566 2014 76 72,4 48,4873 

2004 70 64,3 48,1515 2015 75 73,3 43,8308 

2005 75 67,3 47,5541 2016 72 73,1 49,3938 

Πίνακας 12: Δεδομένα Ιαπωνικής Οικονομίας 

  ΔΑΔ ΔΟΕ ΑΕΠ 

ΔΑΔ 1   

ΔΟΕ 0,16606 1  

ΑΕΠ 0,393477 0,393853 1 

Πίνακας 13: Γραμμικός Συντελεστής Συσχέτισης Μεταβλητών 

Διαπιστώνουμε ότι και στην περίπτωση της Ιαπωνίας υπάρχει μία ασθενής θετική 

συσχέτιση του ΑΕΠ με τον ΔΑΔ και τον ΔΟΕ, εφόσον οι τιμές των αντίστοιχων 

γραμμικών συντελεστών βρίσκονται στο διάστημα [0,3 , 0,5]. Κάνουμε έλεγχο στα-

τιστικής σημαντικότητας χρησιμοποιώντας την κατανομή του δικατάληκτου κριτη-

ρίου  . Για το συντελεστή συσχέτισης μεταξύ ΔΑΔ και ΑΕΠ, αλλά και για τον αντί-

στοιχο μεταξύ ΔΟΕ και ΑΕΠ, έχουμε: 

      
     

√       
 

    

      

Η κριτική τιμή του κριτηρίου   για επίπεδο σημαντικότητας α=5%, ισούται με: 

|        ⁄ |        
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Βλέπουμε ότι ισχύει |     |  |        ⁄ | που σημαίνει ότι οι συντελεστές συσχέτι-

σης δεν είναι στατιστικά σημαντικοί. Άρα λοιπόν το ΑΕΠ της Ιαπωνίας, δηλαδή η 

οικονομία της, επηρεάζεται ελάχιστα έως καθόλου από το επίπεδο Διαφθοράς και 

το βαθμό Οικονομικής Ελευθερίας που επικρατούν στη χώρα. 

 Δεδομένα Κίνας 

Έτος ΔΑΔ ΔΟΕ ΑΕΠ Έτος ΔΑΔ ΔΟΕ ΑΕΠ 

1995 15 52 7,3455 2006 38 53,6 27,5213 

1996 19 51,3 8,6375 2007 40 52 35,5218 

1997 23 51,7 9,6160 2008 41 53,1 45,9821 

1998 33 53,1 10,2904 2009 41 53,2 51,0995 

1999 35 54,8 10,9400 2010 40 51 61,0062 

2000 31 56,4 12,1135 2011 41 52 75,7255 

2001 34 52,6 13,3940 2012 39 51,2 85,6055 

2002 36 52,8 14,7055 2013 40 51,9 96,0722 

2003 38 52,6 16,6029 2014 36 52,5 104,8240 

2004 38 52,5 19,5535 2015 37 52,7 110,6470 

2005 37 53,7 22,8597 2016 40 52 111,9910 

Πίνακας 14: Δεδομένα Κινέζικης Οικονομίας 

  ΔΑΔ ΔΟΕ ΑΕΠ 

ΔΑΔ 1   

ΔΟΕ 0,067223 1  

ΑΕΠ 0,515163 -0,3381 1 

Πίνακας 15: Γραμμικός Συντελεστής Συσχέτισης Μεταβλητών 

Διαπιστώνουμε ότι και στην περίπτωση της Κίνας υπάρχει μέτρια θετική συσχέτιση 

του ΑΕΠ με τον ΔΑΔ και ασθενής αρνητική συσχέτιση με τον ΔΟΕ, εφόσον οι τιμές 

των αντίστοιχων γραμμικών συντελεστών βρίσκονται στο διάστημα [0,5 , 0,7] και [-

0,5 , -0,3]. Κάνουμε έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας χρησιμοποιώντας την κα-

τανομή του δικατάληκτου κριτηρίου  . 

Για το συντελεστή συσχέτισης μεταξύ ΔΑΔ και ΑΕΠ έχουμε: 

      
     

√       
 

    

      

Για το συντελεστή συσχέτισης μεταξύ ΔΟΕ και ΑΕΠ έχουμε: 
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√       
 

    

      

Η κριτική τιμή του κριτηρίου   για επίπεδο σημαντικότητας α=5%, ισούται με: 

|        ⁄ |        

Βλέπουμε λοιπόν ότι για την περίπτωση μεταξύ ΔΑΔ και ΑΕΠ ισχύει |     |  

|        ⁄ | άρα ο συντελεστής συσχέτισης που υπολογίσθηκε είναι στατιστικά ση-

μαντικός. Αντίθετα στην περίπτωση μεταξύ ΔΟΕ και ΑΕΠ ισχύει |     |  

|        ⁄ | που σημαίνει ότι ο συντελεστής συσχέτισης δεν είναι στατιστικά σημα-

ντικός. Άρα λοιπόν το ΑΕΠ της Κίνας, δηλαδή η οικονομία της, επηρεάζεται μέτρια 

από το επίπεδο Διαφθοράς και ελάχιστα έως καθόλου από το βαθμό Οικονομικής 

Ελευθερίας που επικρατούν στη χώρα. 

 Δεδομένα Ευρωζώνης 

Έτος ΔΑΔ ΔΟΕ ΑΕΠ Έτος ΔΑΔ ΔΟΕ ΑΕΠ 

1995 49 63,8 75,2011 2006 70 69,4 111,8441 

1996 54 62,6 76,1173 2007 71 69,6 128,7740 

1997 56 63,4 69,5948 2008 70 69,9 141,1537 

1998 60 64,3 71,5103 2009 68 69,8 129,0545 

1999 62 64,6 71,1922 2010 68 69,8 126,4294 

2000 60 64,7 64,8695 2011 68 69,6 136,2272 

2001 60 67,7 65,9323 2012 64 68,2 126,3759 

2002 63 67,9 71,7360 2013 64 68,6 131,8750 

2003 65 68,2 88,5060 2014 65 68,7 134,5772 

2004 67 68,9 101,5181 2015 66 68,7 116,1614 

2005 69 68,4 105,3533 2016 66 68,9 118,8566 

Πίνακας 16: Δεδομένα Οικονομίας Ευρωζώνης 

  ΔΑΔ ΔΟΕ ΑΕΠ 

ΔΑΔ 1   

ΔΟΕ 0,890535 1  

ΑΕΠ 0,726821 0,803319 1 

Πίνακας 17: Γραμμικός Συντελεστής Συσχέτισης Μεταβλητών 

Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία έντονα θετική συσχέτιση του ΑΕΠ της Ευρωζώνης 

με τον ΔΑΔ και τον ΔΟΕ. εφόσον οι τιμές των αντίστοιχων γραμμικών συντελε-

στών βρίσκονται στο διάστημα [0,7 , 0,8].  



-51- 

Κάνουμε έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας χρησιμοποιώντας την κατανομή του 

δικατάληκτου κριτηρίου  . 

Για το συντελεστή συσχέτισης μεταξύ ΔΑΔ και ΑΕΠ έχουμε: 

 

      
     

√       
 

    

      

 

Για το συντελεστή συσχέτισης μεταξύ ΔOE και ΑΕΠ έχουμε: 

 

      
     

√       
 

    

      

 

Για το συντελεστή συσχέτισης μεταξύ ΔOE και ΔΑΔ έχουμε: 

 

      
    

√      
 

    

      

 

Η κριτική τιμή του κριτηρίου   για επίπεδο σημαντικότητας α=5%, ισούται με: 

|        ⁄ |        

Βλέπουμε λοιπόν ότι σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάσαμε ισχύει |     |  

|        ⁄ | άρα ο συντελεστής συσχέτισης που υπολογίσθηκε σε κάθε περίπτωση 

είναι στατιστικά σημαντικός. Άρα λοιπόν το ΑΕΠ της Ευρωζώνης, δηλαδή η οικο-

νομία της, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό τόσο από το επίπεδο Διαφθοράς όσο και 

από το βαθμό Οικονομικής Ελευθερίας που επικρατούν στην περιοχή, παρόλο 

που δεν είναι τόσο εμφανές στο αντίστοιχο διάγραμμα. Επιπλέον παρατηρούμε ότι 

υπάρχει πολύ ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ του ΔΑΔ και του ΔΟΕ, εφόσον η 

τιμή του συντελεστή είναι μεγαλύτερη από το 0,8. Αυτό είναι επακόλουθο και επι-

βεβαιώνει τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο υποκεφάλαιο 2.1.3, σχετικά με τη 

διαφθορά και την οικονομική ελευθερία και τη σχέση που μπορεί τα δύο φαινόμενα 
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να έχουν μεταξύ τους, καθώς η Ευρωζώνη στο σύνολό της είναι μία ισχυρή οικο-

νομία. 

 Παρατηρήσεις 

Ότι λοιπόν παρατηρήσαμε μέσω των διαγραμμάτων στο υποκεφάλαιο 3.3, το πα-

ρατηρούμε και στο παρόν υποκεφάλαιο μέσω του γραμμικού συντελεστή συσχέτι-

σης. Διαπιστώνουμε ότι η Γερμανική και η Γαλλική οικονομία αλλά και συνολικά η 

οικονομία της Ευρωζώνης επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τον ΔΑΔ και το 

ΔΟΕ. Από την μελέτη των υπόψη διαγραμμάτων διαπιστώνουμε επιπλέον ότι η 

συσχέτιση μεταξύ του ΑΕΠ και του ΔΑΔ και ΔΟΕ είναι θετική, δηλαδή όταν αυξά-

νονται οι συγκεκριμένοι δείκτες αυξάνεται και το ΑΕΠ, ενώ όταν οι δείκτες μειώνο-

νται, μειώνεται ανάλογα και το ΑΕΠ των ως άνω αναφερομένων χωρών. Αντίθετα 

οι οικονομίες των Η.Π.Α., της Ιαπωνίας και της Κίνας επηρεάζονται από μέτρια 

έως καθόλου από τον ΔΑΔ και τον ΔΟΕ, ενίοτε και με αρνητική συσχέτιση.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης του γραμμικού συντελεστή συσχέτισης, μαζί με τις 

παρατηρήσεις από τα σύνθετα διαγράμματα των χωρών, οδηγούν σε επιβεβαίωση 

του γενικού συμπεράσματος των μελετών της βιβλιογραφικής επισκόπησης που 

παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 2. Δηλαδή, όπως είδαμε, ενώ υπάρχει πλήθος με-

λετών σχετικά με την επίδραση της διαφθοράς στην οικονομία, κανείς δε μπορεί να 

υπολογίσει με βεβαιότητα το βαθμό αλλά και το είδος της επιρροής που αυτή έχει 

πάνω στην οικονομία. Ομοίως, δεν υπάρχει ακόμα κάποια θεωρία η οποία να είναι 

σε θέση να εξηγήσει τη σχέση μεταξύ της οικονομικής ελευθερίας και της διαφθο-

ράς και όπως παρατηρούμε στο παρόν υποκεφάλαιο, σε κάποιες χώρες τα δύο 

μεγέθη έχουν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ τους ενώ σε άλλες χώρες έχουν ασθενή 

έως μηδενική συσχέτιση. Οι λόγοι που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα δεν θα 

διερευνηθούν στην παρούσα εργασία, καθώς δεν αποτελούν το αντικείμενο της 

έρευνάς της, αλλά θα μπορούσαν ίσως να αποτελέσουν αντικείμενο επόμενης με-

λέτης.  

Στο επόμενα υποκεφάλαια θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας και το πεδίο της 

έρευνάς μας αποκλειστικά στην οικονομία της Γερμανίας και στο βαθμό που αυτή 

επηρεάζεται από τη διαφθορά και την οικονομική ελευθερία. 
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3.5 Περιγραφικά Στοιχεία Μεταβλητών της Γερμανίας 

Χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική εφαρμογή Microsoft Excel για την ανάλυση των 

ανωτέρω δεδομένων, κατασκευάζουμε τον Πίνακα 18 στον οποίο παρουσιάζονται 

τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των μεταβλητών που αναφέρθηκαν (ΑΕΠ, 

ΔΑΔ, ΔΟΕ) και αφορούν στην οικονομία της Γερμανίας (Χαλικιάς 2010). 

 ΑΕΠ8 ΔΑΔ ΔΟΕ 

Μέσος 29,4168088 76 70,00909091 

Τυπικό σφάλμα 1,409402158 1,487320144 0,555059729 

Διάμεσος 29,3192832 79 70,45 

Επικρατούσα τιμή #Δ/Υ 81 70,8 

Μέση απόκλιση τετραγώνου 6,610682095 6,976149845 2,6034609 

Διακύμανση 43,70111776 48,66666667 6,778008658 

Κύρτωση -1,532159653 -1,179649725 0,139490739 

Ασυμμετρία -0,130183951 -0,683177573 -0,493820411 

Εύρος 19,29322653 20 10,1 

Ελάχιστο 19,49953934 63 64,3 

Μέγιστο 38,79276587 83 74,4 

Άθροισμα 647,1697937 1672 1540,2 

Πλήθος 22 22 22 

Βαθμός εμπιστοσύνης(95,0%) 2,931012241 3,093051564 1,154309897 
Πίνακας 18: Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία ΑΕΠ, ΔΑΔ και ΔΟΕ 

Από τον παραπάνω πίνακα εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τις με-

ταβλητές μας, όπως παρακάτω: 

 ΑΕΠ: Το δείγμα της μεταβλητής αποτελείται από 22 παρατηρήσεις. Ο μέσος 

του δείγματος είναι 29,416 και ο διάμεσος 29,319. Βλέπουμε ότι ο μέσος με το 

διάμεσο βρίσκονται αρκετά κοντά γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η μεταβλητή 

του δείκτη ΑΕΠ είναι ισόρροπη. Ο συντελεστής ασυμμετρίας είναι αρνητικός με 

τιμή -0,13 και αυτό μας δείχνει ότι η μεταβλητή έχει αρνητική ασυμμετρία δηλα-

δή τα περισσότερα δεδομένα βρίσκονται δεξιά του μέσου. Ο συντελεστής κύρ-

τωσης είναι αρνητικός με τιμή -1,53 το οποίο υποδηλώνει ότι η κατανομή της 

μεταβλητής μας είναι σχετικά ομαλή και πλατύκυρτη. Τέλος, επειδή το συνολικό 

εύρος των τιμών του πληθυσμού είναι μεταξύ 6 αποκλίσεων, μπορούμε να 

πούμε ότι η μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή, όπως φαίνεται και 

στο διάγραμμα της Εικόνας 11 που ακολουθεί. 

                                            
8
 Σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια US$. 
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Εικόνα 11: Κατανομή ΑΕΠ 

 ΔΑΔ: Το δείγμα της μεταβλητής αποτελείται από 22 παρατηρήσεις. Ο μέσος 

του δείγματος είναι 76 και ο διάμεσος 79. Βλέπουμε ότι ο μέσος με το διάμεσο 

βρίσκονται σχετικά κοντά γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η μεταβλητή του δείκτη 

ΔΑΔ είναι ισόρροπη. Ο συντελεστής ασυμμετρίας είναι αρνητικός με τιμή -0,68 

και αυτό μας δείχνει ότι η μεταβλητή έχει αρνητική ασυμμετρία δηλαδή τα πε-

ρισσότερα δεδομένα βρίσκονται δεξιά του μέσου. Ο συντελεστής κύρτωσης εί-

ναι αρνητικός με τιμή -1,17 το οποίο υποδηλώνει ότι η κατανομή της μεταβλη-

τής μας είναι σχετικά ομαλή και πλατύκυρτη. Τέλος, επειδή το συνολικό εύρος 

των τιμών του πληθυσμού είναι μεταξύ 6 αποκλίσεων, μπορούμε να πούμε ότι 

η μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή, όπως φαίνεται και στο διά-

γραμμα της Εικόνας 12 που ακολουθεί. 

 

Εικόνα 12: Κατανομή ΔΑΔ 

 ΔΟΕ: Το δείγμα της μεταβλητής αποτελείται από 22 παρατηρήσεις. Ο μέσος 

του δείγματος είναι 70 και ο διάμεσος 70,45. Βλέπουμε ότι ο μέσος με το διά-
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μεσο βρίσκονται αρκετά κοντά γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η μεταβλητή του 

δείκτη ΔΟΕ είναι ισόρροπη. Ο συντελεστής ασυμμετρίας είναι αρνητικός με τιμή 

-0,49 και αυτό μας δείχνει ότι η μεταβλητή έχει αρνητική ασυμμετρία δηλαδή τα 

περισσότερα δεδομένα βρίσκονται δεξιά του μέσου. Ο συντελεστής κύρτωσης 

είναι αρνητικός με τιμή -0,13 το οποίο υποδηλώνει ότι η κατανομή της μεταβλη-

τής μας είναι σχετικά ομαλή και λεπτόκυρτη. Τέλος, επειδή το συνολικό εύρος 

των τιμών του πληθυσμού είναι μεταξύ 6 αποκλίσεων, μπορούμε να πούμε ότι 

η μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή, όπως φαίνεται και στο διά-

γραμμα της Εικόνας 13 που ακολουθεί. 

 

Εικόνα 13: Κατανομή ΔΟΕ 

3.6 Μελέτη Οικονομετρικού Μοντέλου 

Στην παρούσα μελέτη θα εξεταστεί το οικονομετρικό μοντέλο της μορφής 

                          (3.6) 

η οποία αποτελείται από τα εξής οικονομικά μεγέθη: 

 ΑΕΠ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. 

 ΔΑΔ: Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς. 

 ΔΟΕ: Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας. 

   : Απαιτούμενοι συντελεστές. 

Το παραπάνω οικονομετρικό μοντέλο έχει μία εξαρτημένη μεταβλητή (ΑΕΠ) και 

δύο ανεξάρτητες (ΔΑΔ και ΔΟΕ). Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της πολλαπλής πα-



-56- 

λινδρόμησης θα προσπαθήσουμε να μετρήσουμε τη συνεισφορά της κάθε ανεξάρ-

τητης μεταβλητής στον προσδιορισμό των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής. Τα 

δεδομένα που θα χρησιμοποιήσουμε και τα οποία αφορούν στην Γερμανική οικο-

νομία, παρουσιάζονται στους Πίνακες 19, 20 και 21. Αναλύοντας τα δεδομένα με 

πολλαπλή παλινδρόμηση, με τη χρήση της εφαρμογής Microsoft Excel, εξάγουμε 

τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Στατιστικά παλινδρόμησης 

Πολλαπλό R 0,886824 

R Τετράγωνο 0,786457 

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο 0,763979 

Τυπικό σφάλμα 3,211604222 

Μέγεθος δείγματος 22 
Πίνακας 19: Έξοδος Συμπεράσματος 

 
Βαθμοί 

Ελευθερίας 
SS MS F 

Σημαντικότητα 
F 

Παλινδρόμηση 2 721,74984 360,87492 34,987479 0,000000427 

Υπόλοιπο 19 195,97363 10,31440   

Σύνολο 21 917,72347    

Πίνακας 20: Ανάλυση Διακύμανσης 1 

 
Συντελε-

στές 
Τυπικό 
σφάλμα 

t τιμή-P 
Κατώτερο 

95% 
Υψηλότε-
ρο 95% 

Κατώτερο 
95,0% 

Υψηλό-
τερο 

95,0% 

Τεταγμένη 
επί την αρχή 

-95,72902 18,99028 -5,040947 0,00007 -135,4761 -55,9819 -135,4761 -55,9819 

Μεταβλητή 
ΔΑΔ 

0,50529 0,116577 4,334412 0,00035 0,2612 0,7492 0,2612 0,7492 

Μεταβλητή 
ΔΟΕ 

1,239029 0,312378 3,966441 0,00082 0,5852 1,8928 0,5852 1,8928 

Πίνακας 21:Ανάλυση Διακύμανσης 2 

Οι εκτιμήσεις καταρχήν έχουν πρόσημα σε συμφωνία με τα όσα αναφέρθηκαν στα 

προηγούμενα κεφάλαια, δηλαδή οι συντελεστές του Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς 

και του Δείκτη Οικονομικής ελευθερίας είναι θετικοί, με αποτέλεσμα αύξηση των 

τιμών δεικτών να οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ. Υπάρχει λοιπόν συμφωνία με την 

υπάρχουσα θεωρία περί διαφθοράς και οικονομικής ελευθερίας στην οποία ανα-

φέρεται σε γενικές γραμμές ότι η βελτίωση της διαφάνειας και η αύξηση της οικο-

νομικής ελευθερίας οδηγεί την οικονομία σε καλύτερα αποτελέσματα. Όσο αφορά 

στον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας του μοντέλου, εξετάζω τη σημαντικό-

τητα F όπως υπολογίζεται από το πρόγραμμα Microsoft Excel. Βλέπω ότι 

             ,         ⁄       και ισχύει               ⁄ . Ομοίως η πιθανότητα 

                   (α = 5%). Άρα η εξίσωση της παλινδρόμησης στο σύνολό 

της εξηγεί ένα σημαντικό μέρος των μεταβολών της εξαρτημένης μεταβλητής του 
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ΑΕΠ. Την τιμή του σημαντικού αυτού μέρους μας τη δίνει το R Τετράγωνο. Το R 

Τετράγωνο λοιπόν έχει τιμή 0,7864 που σημαίνει ότι το 78,64% της μεταβλητότη-

τας του ΑΕΠ ερμηνεύεται από τη συνάρτηση. Το Πολλαπλό R έχει τιμή 0,886824 

που σημαίνει ότι κατά 88,68% συσχετίζονται οι τιμές του ΑΕΠ που υπολογίζονται 

από το μοντέλο με τις πραγματικές τιμές του ΑΕΠ. Σχετικά με τις μεταβλητές ΔΑΔ 

και ΔΟΕ, αλλά και με το σταθερό όρο, παρατηρούμε τα παρακάτω: 

 Σταθερός Όρος (Τεταγμένη Επί την Αρχή): Η τιμή t-statistics είναι -5,04 και σε 

απόλυτη τιμή είναι μεγαλύτερη από την κριτική τιμή του κριτηρίου  , η οποία εί-

ναι |        ⁄ |       . Επιπλέον η τιμή του P είναι για την τεταγμένη επί την 

αρχή 0,00007 και είναι μικρότερη από το 0,05. Άρα η μεταβλητή είναι στατιστι-

κά σημαντική σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Εφόσον είδαμε παραπάνω ότι η 

μεταβλητή είναι στατιστικά σημαντική, η τιμή του συντελεστή θα ληφθεί υπόψη 

για τη διαμόρφωση του μοντέλου. 

 Μεταβλητή ΔΑΔ: Η τιμή t-statistics είναι 4,334412 και σε απόλυτη τιμή είναι με-

γαλύτερη από την κριτική τιμή του κριτηρίου  , η οποία είναι |        ⁄ |       . 

Επιπλέον η τιμή του P είναι για την τεταγμένη επί την αρχή 0,000357 και είναι 

μικρότερη από το 0,05. Άρα η μεταβλητή είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 

95%. Εφόσον είδαμε παραπάνω ότι η μεταβλητή είναι στατιστικά σημαντική, η 

τιμή του συντελεστή και η μεταβλητή ΔΑΔ θα ληφθεί υπόψη για τη διαμόρφωση 

του μοντέλου. 

 Μεταβλητή ΔΟΕ: Η τιμή t-statistics είναι 3,966441 και σε απόλυτη τιμή είναι με-

γαλύτερη από την κριτική τιμή του κριτηρίου  , η οποία είναι |        ⁄ |       . 

Επιπλέον η τιμή του P είναι για την τεταγμένη επί την αρχή 0,000827 και είναι 

μικρότερη από το 0,05. Άρα η μεταβλητή είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 

95%. Εφόσον είδαμε παραπάνω ότι η μεταβλητή είναι στατιστικά σημαντική, η 

τιμή του συντελεστή και η μεταβλητή ΔΟΕ θα ληφθεί υπόψη για τη διαμόρφω-

ση του μοντέλου. 

Με βάση τα ανωτέρω, η συνάρτησή μας (3.6) θα έχει την παρακάτω μορφή: 

 

                                       (3.7) 
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Όπως αναφέρθηκε, οι τιμές του ΑΕΠ (σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια US$) που 

εξάγονται από την ανωτέρω συνάρτηση συσχετίζονται σε ποσοστό 88,68% ,με τις 

πραγματικές τιμές. Στον Πίνακα 22 φαίνονται οι προβλεπόμενες, από τη συνάρτη-

ση τιμές του ΑΕΠ, και οι πραγματικές ανά έτος καθώς και τα υπόλοιπα. 

Έτος 
ΑΕΠ* 

(ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ) 
ΑΕΠ 

(ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ) 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

1995 22,5889 25,9162 -3,3273 

1996 22,7322 25,0367 -2,3045 

1997 20,7497 22,1869 -1,4372 

1998 19,3113 22,4323 -3,1210 

1999 22,9432 21,9996 0,9436 

2000 20,5406 19,4995 1,0411 

2001 24,2384 19,5065 4,7319 

2002 25,8588 20,7914 5,0674 

2003 29,0338 25,0573 3,9765 

2004 31,3125 28,1925 3,1201 

2005 30,5885 28,6141 1,9744 

2006 32,9232 30,0245 2,8988 

2007 33,4285 34,3995 -0,9710 

2008 33,1807 37,5237 -4,3429 

2009 33,5621 34,1801 -0,6179 

2010 33,8003 34,1709 -0,3707 

2011 35,1729 37,5770 -2,4041 

2012 32,1605 35,4398 -3,2794 

2013 33,8854 37,5251 -3,6397 

2014 35,1341 38,7928 -3,6586 

2015 36,6403 33,6360 3,0043 

2016 37,3838 34,6676 2,7162 
Πίνακας 22: Προβλεπόμενες - Πραγματικές Τιμές ΑΕΠ – Υπόλοιπα 

Από τον παραπάνω Πίνακα 22 μπορούμε να σχεδιάσουμε το επόμενο διάγραμμα 

της Εικόνας 14 όπου φαίνεται σχετικά ευδιάκριτα ότι οι προβλεπόμενες με τις 

πραγματικές τιμές του ΑΕΠ συμβαδίζουν και άρα το μοντέλο που διαμορφώσαμε 

θεωρείται ότι είναι επιτυχημένο. 
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Εικόνα 14: Διάγραμμα Προβλεπομένου - Πραγματικού ΑΕΠ 
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4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Στο παρόν κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε το φαινόμενο της δι-

αφθοράς και το βαθμό της οικονομικής ελευθερίας στη Γερμανία. Η αξιολόγηση θα 

βασιστεί στα δεδομένα και στα αποτελέσματα τα οποία εξήχθησαν στο προηγού-

μενο κεφάλαιο. 

 Είδαμε στο κεφάλαιο 3, τόσο σχηματικά μέσω των διαγραμμάτων που κατα-

σκευάσαμε, όσο και μέσω της ανάλυσης με πολλαπλή παλινδρόμηση και την 

διαμόρφωση του μοντέλου, ότι η διαφθορά παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονο-

μία της Γερμανίας. Βέβαια στην παρούσα εργασία δε μελετήθηκε μόνο η μετα-

βλητή της διαφθοράς αλλά και αυτή της οικονομικής ελευθερίας, οπότε το οικο-

νομετρικό μοντέλο που διαμορφώσαμε περιλαμβάνει και τις δύο μεταβλητές. 

Εάν παρατηρήσουμε προσεκτικά το μοντέλο θα δούμε ότι κάθε αύξηση του 

ΔΑΔ κατά μία μονάδα, αυξάνει το ΑΕΠ κατά 5,05*1010 US$. Το ποσό ίσως να 

μην είναι τόσο μεγάλο σε σύγκριση με το ΑΕΠ της Γερμανίας το οποίο κυμαίνε-

ται περίπου στα 3,467*1012 US$, αλλά και μόνο το άκουσμα ότι η μεταβολή κα-

τά μία μονάδα του ΔΑΔ μεταβάλει το ΑΕΠ της Γερμανίας κατά 50 δισεκατομμύ-

ρια Δολάρια, είναι ένα γεγονός το οποίο δε μπορεί να μείνει αδιάφορο. Αντί-

στοιχα η οικονομική ελευθερία δίνει ακόμα μεγαλύτερη μεταβολή στο ΑΕΠ, α-

φού μία μονάδα του ΔΟΕ αντιστοιχεί περίπου σε 120 δισεκατομμύρια Δολάρια 

στο ΑΕΠ της χώρας. Τα μεγέθη είναι πραγματικά μεγάλα, και αποτελούν ένα 

πολύ καλό λόγο να προσπαθήσει η Γερμανία να βελτιώσει τις επιδόσεις της 

τόσο στη μείωση της διαφθοράς όσο και στην αύξηση του βαθμού της οικονο-

μικής ελευθερίας. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 2, οι συγκε-

κριμένοι δείκτες αποτελούν και αντικείμενο μελέτης από πιθανούς επενδυτές 

οπότε η βελτίωση τους οδηγεί και σε αύξηση των επενδύσεων στη χώρα με ότι 

αυτό συνεπάγεται στην αύξηση του ΑΕΠ της χώρας. 

 Εάν παρατηρήσουμε πιο προσεκτικά τα διαγράμματα του κεφαλαίου 3 θα δια-

πιστώσουμε ότι την περίοδο 2001 – 2002 αρχίζει η ανάκαμψη του ΑΕΠ της 

χώρας αλλά και η αύξηση του ΔΑΔ, οι οποίες συνεχίζονται για τα εν λόγω με-

γέθη τα τελευταία χρόνια. Αύξηση παρατηρήθηκε και στον ΔΟΕ, με μία όμως 

μικρή καθυστέρηση, ο οποίος από το 2005 και έπειτα παρουσιάζει ετήσια βελ-
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τίωση. Ίσως η Γερμανική Κυβέρνηση να είχε συνειδητοποιήσει από τη συγκε-

κριμένη περίοδο τη σχέση μεταξύ του ΑΕΠ με το ΔΑΔ και το ΔΟΕ. Εάν ανατρέ-

ξουμε στο παρελθόν θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν οι ανάλογες ενδείξεις οι 

οποίες μας οδηγούν στο ανάλογο συμπέρασμα.  

Στις 14 Μαρτίου του 2003 ο τότε καγκελάριος Gerhard Schröder9 εκφώνησε 

ένα σημαντικό λόγο στη γερμανική Βουλή. Ξεκίνησε την ομιλία του με τη ρήση 

του Ferdinand Johann Gottlieb Lassalle10 ότι «το πρώτο καθήκον ενός σοσιαλι-

στή είναι να λέει την αλήθεια». Η Γερμανία, η ισχυρότερη οικονομία της Γηραιάς 

Ηπείρου, η πατρίδα του «κράτους πρόνοιας», ήταν αναγκασμένη να προχω-

ρήσει σε δραστικά μέτρα για την ανόρθωση της οικονομίας της. Πρώτος στόχος 

ήταν η μείωση των δημόσιων δαπανών. Ο Γερμανός σοσιαλδημοκράτης ηγέ-

της θεωρούσε ότι θα ήταν άδικο να ζούνε οι Γερμανοί πολίτες στις πλάτες των 

νέων γενεών. Πίστευε ότι εάν δεν οργάνωναν από εκείνη τη χρονική περίοδο τη 

διαδικασία μεταρρύθμισης, θα είχαν δραματικές αλλαγές στην οικονομία και την 

κοινωνία. Η «Ατζέντα 2010» που εξήγγειλε τότε ο Gerhard Schröder είχε στόχο 

να αντιμετωπιστεί η διογκούμενη ανεργία -ειδικά των νέων- και να ξεκολλήσει ο 

μηδενικός ρυθμός ανάπτυξης που είχε τότε η γερμανική οικονομία. Ουσιαστικά 

η Γερμανία εφάρμοσε ένα μνημόνιο, αντίστοιχης φιλοσοφίας με τα μνημόνια 

της Ελληνικής Οικονομίας, από το 2003 (Μανδραβέλης 2012).  

Ο Gerhard Schröder είχε προειδοποιήσει για τη διανομή περισσευμάτων και ότι 

δεν ήταν σε θέση το Γερμανικό κράτος να ικανοποιήσει νέα αιτήματα. Για να 

διατηρήσει σταθερή ευημερία, βιώσιμη ανάπτυξη και νέα δικαιοσύνη, έπρεπε 

να περιορίσει κάποιες απαιτήσεις και να διαγράψει άλλες, που ενώ μπορεί πριν 

από μισό αιώνα να φαίνονταν δικαιολογημένες, τώρα είχαν χάσει τον λόγο ύ-

παρξής τους. Ταυτόχρονα η Γερμανική κυβέρνηση, με τη στήριξη της αντιπολι-

τευόμενης Angela Merkel, προώθησε όλες τις σημαντικές αλλαγές που στοιχει-

οθετούν και σήμερα τη γερμανική οικονομία (Τέλογλου 2015). 

Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν από τη Γερμανική κυβέρνηση περιελάμβαναν τα 

παρακάτω: 

                                            
9
 Gerhard Fritz Kurt Schröder (7 Απρ 1944 - ): Γερμανός πολιτικός, μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού 

κόμματος της Γερμανίας (SPD), ο οποίος διετέλεσε καγκελάριος της χώρας του όταν ηγήθηκε κυ-
βέρνησης συνασπισμού με το κόμμα των Πρασίνων από το 1998 έως το 2005. 
10

 Ferdinand Johann Gottlieb Lassalle (11 Απριλίου 1825 - 31 Αυγούστου 1864): Γερμανός νομι-
κός, φιλόσοφος και σοσιαλιστής πολιτικός ακτιβιστής και εμπνευστής του διεθνούς τύπου σοσιαλι-
σμού στη Γερμανία 

https://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1825
https://el.wikipedia.org/wiki/31_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1864
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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 Συγχώνευση του βοηθήματος ανεργίας με το λεγόμενο «κοινωνικό βοήθη-

μα», γεγονός που στην πράξη σήμαινε τη δραστική μείωση του βοηθήματος 

ανεργίας στο επίπεδο του βοηθήματος απορίας. 

 Μείωση του χρονικού διαστήματος παροχής τού επιδόματος ανεργίας σε 

από 32 σε 12 μήνες μετά την απόλυση του εργαζομένου. 

 Περικοπή του επιδόματος ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας, όταν οι 

άνεργοι δεν αποδέχονταν εργασίες που τους δίδονταν, ειδικά το είδος ερ-

γασίας που εκτελούσαν πριν απολυθούν. 

 Χαλάρωση του καθεστώτος των απολύσεων για μικρές επιχειρήσεις, προ-

κειμένου οι εργοδότες να μη διστάζουν, όταν υπάρχουν παραγγελίες, να 

προσλαμβάνουν εργαζόμενους επειδή δεν θα μπορούσαν αργότερα να 

τους απολύσουν. 

 Μερική απασχόληση και τα λεγόμενα mini-jobs, δηλαδή εργασία με αμοιβή 

μέχρι και 400 ευρώ. 

 Δυνατότητα των επιχειρήσεων να «νοικιάζουν» εργαζόμενους,  

 Αύξηση της οικονομικής συμμετοχής των ασφαλισμένων στην τιμή των χο-

ρηγούμενων φαρμάκων. 

 Περιορισμό της δυνατότητας πρόωρης συνταξιοδότησης. 

 Μείωση των κρατικών συντάξεων από το 70% στο 64% των «καθαρών» 

μισθών, ενώ η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος έπρεπε να γίνεται 

μέσω των ιδιωτικών συντάξεων. 

 Μείωση φοροαπαλλαγών για αγορά πρώτης κατοικίας. 

 Μείωση επιδοτήσεων των αγροτών. 

 Μείωση των κονδυλίων υγείας κατά 23 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Τελικά, ο Gerhard Schröder εφάρμοσε την «Ατζέντα 2010» με αποτέλεσμα να 

σταθεροποιήσει τη γερμανική οικονομία, αλλά έχασε τις εκλογές (Μανδραβέλης 

2012). Πολλά από τα αναφερόμενα μέτρα για την ανάκαμψη της οικονομίας εί-

χαν στόχο τη μείωση των κρατικών δαπανών. Επιπλέον υπήρχαν και μέτρα τα 

οποία ρύθμιζαν την ελευθερία εργασίας στην αγορά. Αυτά τα μέτρα, όπως εί-

δαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, αποτελούν βασικές παραμέτρους στη δια-
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μόρφωση του Δείκτη της Οικονομικής Ελευθερίας στης Γερμανίας. Είναι προ-

φανές λοιπόν ότι με τη λήψη κατάλληλων μέτρων από τη Γερμανική Κυβέρνη-

ση άρχισε να βελτιώνεται ο βαθμός του Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας. 

 Επιπλέον, η Γερμανία προχώρησε στην θεσμοθέτηση νόμων για την καταπο-

λέμηση της διαφθοράς. Το 1997 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για την καταπολέμηση 

της διαφθοράς (Gesetz zur Bekämpfung der Korruption) και αποτελούσε το έ-

σχατο μέτρο για τη βελτίωση του γερμανικού εγκληματικού νόμου κατά της δι-

αφθοράς. Για να έχουμε μια καλύτερη άποψη επί του θέματος, αρκεί να θυμί-

σουμε ότι μέχρι τότε τα φαινόμενα δωροδοκίας στα οποία προέβαιναν οι επι-

χειρήσεις σε αξιωματούχους στο εξωτερικό, θεωρούνταν σύμφωνα με τη φο-

ρολογική νομοθεσία ως εταιρικά έξοδα και εξέπιπταν από τη φορολογία της ε-

πιχείρησης (Schubert και Miller 2008). Αυτός ο νέος νόμος ξεκίνησε αποκλει-

στικά από γερμανούς πολιτικούς ηγέτες ενώ αργότερα όλες οι τροποποιήσεις 

προήλθαν από διεθνή νομικά μέσα, δηλαδή από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του Οργα-

νισμού των Ηνωμένων Εθνών κλπ. Η εφαρμογή και μόνο των ελάχιστων απαι-

τήσεων αυτών των διεθνών διατάξεων οδήγησε σε ασυνέπειες στο ποινικό δί-

καιο σε θέματα που άπτονταν της ενεργού και παθητικής δωροδοκίας. Το Συμ-

βούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το πρώτο πρωτόκολλο της σύμβα-

σης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοι-

νοτήτων το 1996 και τη σύμβαση για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην 

οποία εμπλέκονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή υπάλληλοι των 

κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1997. Και οι δύο συμβάσεις απαι-

τούσαν κυρίως την επέκταση των διατάξεων για την καταπολέμηση της δωρο-

δοκίας όσον αφορά τους εθνικούς δημόσιους υπαλλήλους σε υπαλλήλους της 

ΕΕ και υπαλλήλους άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Στη Γερμανία, τέθηκαν σε 

εφαρμογή από το EU Bestechungsgesetz (EUBestG - νόμος της ΕΕ κατά της 

διαφθοράς) το 1998. Το EUBestG ασχολείται τόσο με την ενεργό όσο και με 

την παθητική δωροδοκία. Γενικά, η «ενεργή δωροδοκία» αναφέρεται στο συμ-

βαλλόμενο που προσφέρει ή πληρώνει πραγματικά τη δωροδοκία, ενώ η «πα-

θητική» δωροδοκία αναφέρεται στον παραλήπτη. Την ίδια χρονιά, το ομο-

σπονδιακό κοινοβούλιο (Bundestag) ψήφισε τη σύμβαση για τον Διεθνή Διαμε-

σολαβητή (Gesetz zur Bekämpfung), ο οποίος εφάρμοσε τη Σύμβαση για την 
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καταπολέμηση της δωροδοκίας ξένων προσώπων του Οργανισμού Οικονομι-

κής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Σε αντίθεση με την ΕΕ-

Bestechungsgesetz, μόνο η «ενεργός δωροδοκία» καθιερώνεται ως ποινικό 

αδίκημα, αλλά το πεδίο εφαρμογής του νόμου δεν περιορίζεται στην επικράτεια 

της ΕΕ. Επιπλέον, απαγορεύει επίσης τη δωροδοκία των μελών ξένων δημό-

σιων οργανισμών. Επιπροσθέτως, οι διατάξεις του ποινικού κώδικα, οι οποίες 

ασχολούνται με την «ενεργητική» και «παθητική δωροδοκία» στην οποία ε-

μπλέκονται εγχώριοι δημόσιοι υπάλληλοι, επεκτάθηκαν σε δικαστές και αξιω-

ματούχους του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Την ίδια χρονιά, το ομοσπονδι-

ακό κοινοβούλιο υλοποίησε επίσης την κοινή δράση του Συμβουλίου της ΕΕ 

για τη δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα. Το ποινικό αδίκημα δωροδοκίας στις ε-

πιχειρηματικές συναλλαγές επεκτάθηκε στον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων 

στην παγκόσμια οικονομία. Η Σύμβαση του ΟΗΕ κατά του Διακρατικού Οργα-

νωμένου Εγκλήματος απαιτούσε μόνο την ποινικοποίηση της «παθητικής» και 

«ενεργού δωροδοκίας» των εγχώριων δημόσιων υπαλλήλων. Δεδομένου ότι η 

Γερμανία είχε ήδη συμμορφωθεί με την απαίτηση αυτή, δεν απαιτούνταν η εν-

σωμάτωση της σύμβασης στη Γερμανική νομοθεσία. Συνοψίζοντας τα ανωτέ-

ρω, συνολικά ο Γερμανικός ποινικός κώδικας έχει ποινικοποιήσει τις παρακάτω 

πράξεις οι οποίες έχουν σχέση με την «παθητική» και «ενεργητική» δωροδοκία 

(Wolf 2006): 

 Αποδοχή πλεονεκτημάτων για μελλοντική δράση (χωρίς παραβίαση καθη-

κόντων). 

 Αποδοχή πλεονεκτημάτων για παρελθούσες ενέργειες (μη παραβίαση κα-

θηκόντων). 

 Παθητική δωροδοκία για μελλοντική δράση (παραβίαση καθηκόντων). 

 Παθητική δωροδοκία για παρελθούσες ενέργειες (παραβίαση καθηκόντων). 

 Παροχή πλεονεκτημάτων για μελλοντική δράση (χωρίς παραβίαση καθηκό-

ντων). 

 Παροχή πλεονεκτημάτων για παρελθούσες ενέργειες (χωρίς παραβίαση 

καθηκόντων). 

 Ενεργητική δωροδοκία για μελλοντική δράση (παραβίαση καθηκόντων). 
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 Ενεργητική δωροδοκία για παρελθούσες πράξεις (παραβίαση καθηκόντων). 

Όπως όμως είδαμε και από το διάγραμμα του Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς, 

την περίοδο του 2011 -2013 εμφανίστηκε μία κάμψη, γεγονός το οποίο σήμαινε 

ότι η νομοθεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς απαιτούσε κάποια τρο-

ποποίηση για να συνεχίσει να είναι αποτελεσματική. Έτσι λοιπόν στις 26 Νο-

εμβρίου 2015 τέθηκε σε ισχύ ο νέος γερμανικός νόμος κατά της διαφθοράς 

(Gesetz zur Bekämpfung der Korruption). Ο συγκεκριμένος νόμος μεταφέρει 

τόσο την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσο και την ποινική σύμβαση για τη διαφθορά 

του Συμβουλίου της Ευρώπης στη γερμανική επικράτεια. Ο νόμος επεκτείνει τις 

υπάρχουσες διατάξεις του γερμανικού ποινικού κώδικα κατά της διαφθοράς και 

επίσης επεκτείνει σημαντικά τις ισχύουσες ποινικές διατάξεις για τη νομιμοποί-

ηση εσόδων. Οι βασικές αλλαγές είναι: 

 Η επέκταση των σχετικών αξιόποινων πράξεων για τη νομιμοποίηση εσό-

δων από παράνομες δραστηριότητες. 

 Η κατάργηση της απαλλαγής από την τιμωρία για περιπτώσεις νομιμοποίη-

σης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

 Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής των νόμων κατά της διαφθοράς ώστε να 

συμπεριληφθούν τόσο οι ευρωπαίοι δημόσιοι υπάλληλοι όσο και οι αλλο-

δαποί δημόσιοι υπάλληλοι. 

 Οι αυστηρότεροι και περισσότερο εκτεταμένοι νόμοι κατά της διαφθοράς 

που σχετίζονται με τη διαφθορά στον ιδιωτικό τομέα. 

Ο νέος νόμος οδηγεί σε επέκταση του καταλόγου σχετικών αδικημάτων για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτό είναι ενδιαφέρον 

από την άποψη της συμμόρφωσης με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς το φάσμα των βασικών αδι-

κημάτων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο 

πλαίσιο του γερμανικού ποινικού κώδικα περιλαμβάνει τη διασυνοριακή διαφ-

θορά και τη διαφθορά στον ιδιωτικό τομέα. Το πιο σημαντικό γεγονός όμως εί-

ναι η τροποποίηση του γερμανικού ποινικού κώδικα η οποία καθιστά τις περι-

πτώσεις «νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» ως αξιό-

ποινες πράξεις. Σύμφωνα με τον προϊσχύοντα ποινικό κώδικα, οι δράστες οι 

οποίοι «ξέπλεναν» τα χρήματα τα οποία είχαν αποκτήσει στο πλαίσιο παράνο-
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μων δικών τους δραστηριοτήτων δεν διώκονταν ποινικά, αλλά τώρα σύμφωνα 

με το νέο νόμο κατά της διαφθοράς, οι συγκεκριμένες πράξεις διώκονται. Ο 

γερμανός νομοθέτης επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων νόμων 

κατά της διαφθοράς ώστε να συμπεριλαμβάνει και τους υπαλλήλους της ΕΕ και 

τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με την εκπλήρωση των καθηκόντων της 

ΕΕ ή των θεσμικών της οργάνων. Θεσπίστηκε ένα εντελώς νέο ποινικό αδίκη-

μα, αυτό που ποινικοποιεί την ενεργητική και παθητική δωροδοκία των αλλο-

δαπών δημοσίων υπαλλήλων. Υπάρχουν επίσης αλλαγές στο εδαφικό πεδίο 

εφαρμογής των νόμων κατά της διαφθοράς που αφορούν τα αδικήματα που 

διαπράττονται σε δημόσιο αξίωμα. Συγκεκριμένα, ο γερμανικός ποινικός κώδι-

κας εφαρμόζεται πλέον σε αδικήματα που διαπράττονται από γερμανό πολίτη 

στο εξωτερικό ή από ευρωπαίους δημόσιους υπαλλήλους που έχουν την έδρα 

τους στη Γερμανία. Όσον αφορά τη δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα, οι υφιστά-

μενες ποινικές διατάξεις επεκτάθηκαν στις περιπτώσεις στις οποίες οι διεφ-

θαρμένες πρακτικές οδηγούν σε παραβίαση των καθηκόντων των εργαζομέ-

νων απέναντι στους εργοδότες τους, ενώ προηγουμένως, η διεφθαρμένη συ-

μπεριφορά στον ιδιωτικό τομέα τιμωρούνταν μόνο σε περιπτώσεις που συνε-

πάγονταν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, δηλαδή «αθέμιτες προτιμήσεις στην 

ανταγωνιστική αγορά αγαθών ή εμπορικές υπηρεσίες» (Oehmichen 2016). 

Πέρα όμως από την ύπαρξη του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, η ύπαρξη 

κατάλληλου ελεγκτικού μηχανισμού θεωρείται απαραίτητη για την αντιμετώπιση 

των φαινομένων της διαφθοράς. Σε ένα κράτος του μεγέθους της Γερμανίας θα 

περίμενε κανείς να υπάρχει ένας αντίστοιχου μεγέθους μηχανισμός ο οποίος 

θα έλεγχε τόσο το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Αντί αυτού όμως, και 

όπως αναφέρεται σε αντίστοιχη έκθεση της ΕΕ, δεν υφίσταται στη Γερμανία ξε-

χωριστός ελεγκτικός μηχανισμός για τον εσωτερικό έλεγχο των δημοσίων υπη-

ρεσιών. Η κάθε υπηρεσία, πέρα από το έργο το οποίο έχει να επιτελέσει, είναι 

παράλληλα υπεύθυνη να ελέγχει τόσο τη διαχείριση των οικονομικών της όσο 

και τη νομιμότητα των πράξεών της, μέσω υπαλλήλων της οι οποίοι επιφορτί-

ζονται με το συγκεκριμένο έργο. Το γεγονός ότι η κάθε υπηρεσία ελέγχει τον 

εαυτό της, χωρίς να υπάρχει ένας ανεξάρτητος εξωτερικός μηχανισμός ελέγ-

χου, ίσως να φαντάζει περίεργο, ιδιαίτερα σε άτομα τα οποία προέρχονται από 

χώρες οι οποίες δεν έχουν τις επιδόσεις της Γερμανίας σε θέματα διαφάνειας, 
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ενώ σίγουρα πολλοί θα περίμεναν να οδηγεί σε υψηλά ποσοστά διαφθοράς. 

Τα αποτελέσματα όμως των δεικτών που μετρούν τη διαφθορά (ΔΑΔ, Δείκτης 

Δωροδότη και Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς) φανερώνουν ακριβώς το α-

ντίθετο. Δηλαδή οι έλεγχοι στη Γερμανία, ακόμα και αν γίνονται εσωτερικά από 

τις υπηρεσίες, είναι τελικά άκρως αποτελεσματικοί (European Commission 

2011). 

 Η χώρα σήμερα είναι αρκετά διαφανής, όπως προκύπτει από τα δεδομένα του 

ΔΑΔ, βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ είναι και περισσό-

τερο διαφανής από τις χώρες που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία. Πέρα 

όμως από το συγκεκριμένο δείκτη, παρατηρώντας και τους άλλους δείκτες οι 

οποίοι μετρούν τη διαφθορά, τον ΠΒΔ και τον ΔΔρ, διαπιστώνουμε ότι η Γερ-

μανία δεν έχει μόνο την κατάλληλη νομοθεσία για την καταπολέμηση της διαφ-

θοράς, αλλά την εφαρμόζει με επιτυχία. Επιπλέον ο βαθμός του Δείκτη της Οι-

κονομικής Ελευθερίας είναι από τους υψηλότερους στον κόσμο και τείνει να 

πλησιάσει τον αντίστοιχο βαθμό των Η.Π.Α. Αυτά τα δύο γεγονότα αντικατο-

πτρίζονται και στην οικονομία της, καθώς έχει ένα από τα υψηλότερα ΑΕΠ πα-

γκοσμίως. Όσο λοιπόν η Γερμανία θα διατηρεί και θα βελτιώνει τα επίπεδα της 

διαφάνειας και της οικονομικής ελευθερίας, τόσο θα βελτιώνει και τις επιδόσεις 

της στην οικονομία της. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

5.1 Γενικά 

Είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια ότι το ΑΕΠ της Γερμανίας επηρεάζεται σε με-

γάλο βαθμό από τα επίπεδα διαφθοράς και οικονομικής ελευθερίας που επικρα-

τούν στη χώρα. Αν και δε μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι αυτή η σχέση ήταν 

γνωστή στη Γερμανική Κυβέρνηση, αυτό που μπορούμε να διαπιστώσουμε είναι 

ότι τα προηγούμενα χρόνια η κυβέρνηση της Γερμανίας κινήθηκε προς τη σωστή 

κατεύθυνση και έλαβε συγκεκριμένα μέτρα με αποτέλεσμα να ανακάμψει η οικο-

νομία της και να φτάσει στο σημείο να αποτελεί σήμερα την «ατμομηχανή» της 

Ευρώπης. Τα μέτρα που έλαβε αφορούσαν τόσο στην καταπολέμηση της διαφθο-

ράς, εμπλουτίζοντας τον ποινικό της κώδικα, όσο και στην αύξηση της οικονομικής 

της ελευθερίας, παρέχοντας κυρίως περισσότερη ευελιξία στις επιχειρήσεις και 

μειώνοντας τις δημόσιες δαπάνες. 

Η θέσπιση συγκεκριμένων διατάξεων για την πάταξη της διαφθοράς ήταν ένα 

πρώτο βήμα που έγινε πριν το 2000. Σε μία χώρα όπου δεν υπήρχαν σχετικές δια-

τάξεις, πολλές επιχειρήσεις κατέφευγαν στη χρήση πρακτικών διαφθοράς για να 

καρπωθούν διάφορα οφέλη, ιδιαίτερα αυτές που δραστηριοποιούνταν στο εξωτε-

ρικό. Η ψήφιση του νόμου για την καταπολέμηση της διαφθοράς το 1997, και η 

σταδιακή ενσωμάτωση των διαφόρων συμβάσεων, κανονισμών και οδηγιών δια-

φόρων Διεθνών Θεσμών (Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΟΟΣΑ, ΟΗΕ) δε θα μπορούσαν 

από μόνα τους να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό που ήταν το πιο ση-

μαντικό να γίνει ήταν να τύχουν εφαρμογής από όλους τους εμπλεκόμενους, είτε 

στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Από τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει μπο-

ρούμε να διαπιστώσουμε με σιγουριά ότι η σχετική νομοθεσία εφαρμόστηκε με ε-

πιτυχία.  

Φυσικά στο διάγραμμα του δείκτη αντίληψης της διαφθοράς, η ανάκαμψη άρχισε 

να γίνεται ορατή από το 2003 και έπειτα. Αυτή η χρονική καθυστέρηση, από την 

ψήφιση του νόμου και την ενσωμάτωση των διεθνών κανονισμών, έως την εμφά-

νιση της ανάκαμψης στον αντίστοιχο δείκτη είναι λογική και ερμηνεύεται ως ο χρό-

νος ο οποίος απαιτείται για να γίνουν γνωστές όλες οι νέες διατάξεις μέχρι και τον 



-70- 

τελευταίο πολίτη της χώρας. Παρά ταύτα, τα αποτελέσματα κρίνονται θετικά, και 

μεγάλο ρόλο σε αυτό έπαιξε και η κουλτούρα του Γερμανικού Λαού.  

Ως γνωστό, οι Γερμανοί εκ φύσεως είναι πειθαρχημένοι, υπακούν στις εκάστοτε 

κυβερνήσεις και πιστεύουν στη συλλογικότητα και ότι από το ομαδικό καλό θα έλ-

θει και το ατομικό καλό. Η εφαρμογή των νόμων στη χώρα είναι σχετικά απλή και 

εύκολη διαδικασία λόγω της φύσης του Γερμανικού Λαού. Σίγουρα υπάρχει και ο 

αντίστοιχος έλεγχος από τους μηχανισμούς του κράτους, έτσι ώστε να αποθαρρύ-

νονται όσοι προσπαθούν να ξεφύγουν από το νόμο. Στην περίπτωση της Γερμα-

νίας, ο έλεγχος των φαινομένων διαφθοράς διενεργείται από ειδικά τμήματα της 

αστυνομίας, αλλά και από οικονομικούς εισαγγελείς, ενώ η κάθε υπηρεσία του δη-

μοσίου έχει δικό της ελεγκτικό τμήμα.  

Επιπλέον, όπως διαπιστώνει κανείς από το διάγραμμα του ΔΑΔ στη Γερμανία, την 

περίοδο 2011 – 2014 παρουσιάστηκε μία μικρή κάμψη του δείκτη. Όπως είδαμε 

στο προηγούμενο κεφάλαιο, το 2015 τέθηκε σε ισχύ ο νέος γερμανικός ποινικός 

κώδικας, ο οποίος ήταν πιο διευρυμένος όσο αφορά στα αδικήματα που σχετίζο-

νται με τη διαφορά, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να παρουσιάσει ο ΔΑΔ 

σχετική άνοδο. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κρατήσουμε ως συμπέρασμα από το 

κομμάτι της διαφθοράς είναι ότι απαιτείται η θέσπιση ενός κατάλληλου νομικού 

πλαισίου, το οποίο θα πρέπει να τύχει εφαρμογής από όλους τους εμπλεκομένους 

και η εφαρμογή του οποίου θα πρέπει να ελέγχεται από κατάλληλα δομημένους 

και ανεξάρτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι να μην επηρεάζονται από τα 

πολιτικά κόμματα ή από ισχυρά πρόσωπα της αγοράς.  

Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί η οικονομία να λειτουργεί ομαλά μέσα από τους δι-

κούς της κανόνες χωρίς να παρουσιάζει στρεβλώσεις λόγω των φαινομένων διαφ-

θοράς. Αυτό φυσικά θα οδηγήσει και στην ανάδειξη του κράτους ως ένα κράτος 

δικαίου, το οποίο είναι ικανό να προστατεύσει τόσο τα δικά του συμφέροντα όσο 

και τα συμφέροντα των νομοταγών πολιτών του. Στην αντίθετη περίπτωση, η αύ-

ξηση των φαινομένων που σχετίζονται με τη διαφθορά θα επιφέρει περαιτέρω 

προβλήματα στην οικονομία του κράτους, βυθίζοντάς το σε οικονομική ύφεση, κα-

θώς θα χάνει πολλά δημόσια έσοδα και δε θα το εμπιστεύονται γενικά οι επιχειρη-

ματίες, είτε είναι ντόπιοι είτε είναι αλλοδαποί, με ότι αυτό συνεπάγεται στην απο-

μάκρυνση των επιχειρήσεων σε άλλες χώρες. 
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Όσο αφορά στην οικονομική ελευθερία, είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ότι ο 

δείκτης της οικονομικής ελευθερίας βασίζεται σε τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες 

υποδιαιρούνται η κάθε μία σε άλλες τρεις υποκατηγορίες. Οι δημόσιες δαπάνες, η 

δικαστική αποτελεσματικότητα και η ελευθερία εργασίας αποτελούν τρεις από τις 

συνολικά δώδεκα υποκατηγορίες. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Γερμανία ε-

φάρμοσε την «Ατζέντα 2010», η οποία περιελάμβανε αρκετές περικοπές στις δη-

μόσιες δαπάνες, είτε άμεσες είτε έμμεσες, μέσω περικοπής επιδοτήσεων και φο-

ροαπαλλαγών. Μείωση των δημοσίων δαπανών συνεπάγεται αύξηση του βαθμού 

της συγκεκριμένης υποκατηγορίας και γενικά αύξηση του βαθμού της οικονομικής 

ελευθερίας.  

Επιπλέον, πολλές υποθέσεις διαφθοράς οδηγήθηκαν στα δικαστήρια και οι υπαί-

τιοι τιμωρήθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις της γερμανικής νομοθεσίας. Έτσι 

λοιπόν η βελτίωση της δικαστικής αποτελεσματικότητας, η οποία έδωσε απτά α-

ποτελέσματα στη μάχη κατά της διαφθοράς, συνεπάγεται αύξηση του βαθμού της 

υποκατηγορίας και αύξηση του ΔΟΕ. Τέλος, όπως αναφέρθηκε επήλθε χαλάρωση 

του καθεστώτος των απολύσεων για μικρές επιχειρήσεις και θεσμοθετήθηκε η με-

ρική απασχόληση με σκοπό τη βελτίωση της ελευθερίας εργασίας η οποία οδηγεί 

στην αύξηση του ΔΟΕ.  

Τα θεσμοθετημένα μέτρα της «Ατζέντας 2010» δεν αποτελούν ίσως το πιο σημα-

ντικό γεγονός. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι τα μέτρα δεν έμειναν μόνο ως 

εξαγγελίες, αλλά εφαρμόστηκαν στο βαθμό που είχαν σχεδιαστεί. Και εφαρμόστη-

καν όχι μόνο από την κυβέρνηση που τα ανακοίνωσε αλλά και από τις επόμενες 

κυβερνήσεις. Άλλωστε όπως αναφέρθηκε τα συγκεκριμένα μέτρα υποστηρίχτηκαν 

τόσο από την κυβέρνηση του Gerhard Schröder αλλά και από την αντιπολίτευση 

υπό την Angela Merkel, η οποία τον διαδέχτηκε στην Καγκελαρία στις επόμενες 

εκλογές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο δείκτης της οικονομικής ελευθερίας από το 

2002 και μετά να παρουσιάζει μία συνεχή βελτίωση. Αυτό λοιπόν που πρέπει να 

μας προβληματίσει ως συμπέρασμα είναι το γεγονός ότι η κατάρτιση ενός οικονο-

μικού προγράμματος μπορεί να μην είναι τόσο σημαντική, όσο σημαντική είναι η 

εφαρμογή του στο βάθος του χρόνου.  

Όπως είδαμε η Γερμανία κατήρτισε ένα οικονομικό πρόγραμμα και το εφάρμοσε 

σε βάθος χρόνου, όπως είχε σχεδιασθεί, με μικρές διορθώσεις κατά τη διάρκειά 

του, όπου και όταν απαιτούνταν. Ακόμα και όταν υπήρξε διαδοχή στην εξουσία, η 
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εφαρμογή του προγράμματος δεν άλλαξε, όπως συνήθως συμβαίνει σε άλλες χώ-

ρες. Η βελτίωση λοιπόν του δείκτη της οικονομική ελευθερίας μπορεί να συντελε-

στεί από αλλαγές σε διάφορες κατηγορίες και υποκατηγορίες. Αυτό σημαίνει ότι η 

κάθε χώρα έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει διαφορετικούς τομείς ώστε να οδηγη-

θεί στη βελτίωση του ΔΟΕ. Φυσικά πρέπει να διατηρείται μία σχετική ισορροπία 

μεταξύ των υποκατηγοριών και η προσπάθεια βελτίωσης να τις αφορά όλες. Παρά 

όμως την ύπαρξη ενός μεγάλου πλήθος επιλογών, η επιμονή στην εφαρμογή των 

αλλαγών θα οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Τα παραπάνω συμπεράσματα επιβεβαιώνουν και παλαιότερη αντίστοιχη μελέτη, 

όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.1.3, σύμφωνα με την οποία, οι χώρες οι 

οποίες διαθέτουν υγιή και αποδεκτά πολιτικά θεσμικά όργανα, ισχυρό δικαστικό 

σύστημα και κανόνες για μια σωστή εναλλαγή της εξουσίας συνήθως πετυχαίνουν 

μια καλή επίδοση όσον αφορά τη νομοθεσία και την τάξη. Είναι πλέον φανερό ότι 

η Γερμανία αποτελεί παράδειγμα χώρας αυτού του είδους. 

Βέβαια, όπως διαπιστώσαμε στο κεφάλαιο 3 μελετώντας τις υπόλοιπες χώρες, 

πέρα από τη Γαλλία, στην οποία παρατηρείται αντίστοιχη συσχέτιση των μεταβλη-

τών, δηλαδή του ΑΕΠ, του ΔΑΔ και του ΔΟΕ, δε μπορούμε να πούμε τα ίδια για τις 

Η.Π.Α., την Ιαπωνία και την Κίνα. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να κρατήσουμε είναι 

ότι, πέρα από τα καθαρά οικονομικά μεγέθη, υπάρχουν και κάποια ποιοτικά χαρα-

κτηριστικά τα οποία δε δύνανται να μετρηθούν. Αυτά είναι η κουλτούρα του λαού, 

η εκπαίδευσή του και η πειθαρχεία που τον διακρίνει. Ενώ το ΑΕΠ αποτελεί ένα 

καθαρά οικονομικό μέγεθος, διότι όπως είδαμε και στην παράγραφο 3.1.2 παρου-

σιάζει κάποιες αδυναμίες στην αποτύπωση του βιοτικού επιπέδου αλλά και της 

ευημερίας των πολιτών μίας χώρας, ο ΔΑΔ και ΔΟΕ έχουν να κάνουν με την αντί-

ληψη που έχουν οι πολίτες σχετικά με τη διαφθορά και την οικονομική ελευθερία. 

Αν και έχουν γίνει προσπάθειες τα τελευταία χρόνια ώστε αυτοί οι δείκτες να γί-

νουν όσο το δυνατό περισσότερο αντικειμενικοί, δύσκολα θα αποτελέσουν ένα κα-

θαρά οικονομικό μέγεθος καθώς εξαρτώνται από την κουλτούρα του λαού της κά-

θε χώρας.  

Έτσι λοιπόν, χώρες οι οποίες έχουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά με τη Γερμανία, 

δηλαδή παρόμοια κουλτούρα και εκπαίδευση του λαού, ίσως να λειτουργούν με 

σχετικά παρόμοιο τρόπο οπότε τα συμπεράσματα να δύνανται να τύχουν εφαρμο-

γής. Αντίθετα, σε χώρες με διαφορετική κουλτούρα ίσως τα συμπεράσματα της με-
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λέτης να μην μπορούν να εφαρμοστούν. Αυτό μας έδειξε και η σύγκριση που έγινε 

μεταξύ των χωρών στο κεφάλαιο 3. Στη Γαλλία οι μεταβλητές συσχετίζονται ενώ 

στις Η.Π.Α., στην Ιαπωνία και στην Κίνα οι μεταβλητές δε συσχετίζονται. 

Συνοψίζοντας λοιπόν τα όσα αναφέρθηκαν στην παρούσα εργασία, καθώς και τα 

συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν, διαπιστώνουμε ότι η Γερμανία: 

 Είναι μία διαφανής χώρα, η οποία έχει προσπαθήσει με αλλαγές στο νομικό 

της πλαίσιο, να βελτιώσει τη θέση της στην παγκόσμια κατάταξη καθώς και να 

αυξήσει το Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς. 

 Από το 2002 έχει εφαρμόσει ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής μεταρρύθμισης, 

το οποίο περιελάμβανε περικοπές δημοσίων δαπανών, αλλαγές στο εργασιακό 

καθεστώς και αλλαγές στην κοινωνική πολιτική, με σκοπό να αυξήσει το βαθμό 

της οικονομικής ελευθερίας. 

 Είδε το ΑΕΠ της να αυξάνεται από το 2002 και έπειτα, σχεδόν μαζί με την αύ-

ξηση των ΔΑΔ και ΔΟΕ. Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 3.1.2, το υ-

ψηλό ΑΕΠ της χώρας καταδεικνύει και την επιτυχίας της οικονομικής πολιτικής 

της Γερμανίας. 

 Στην παρούσα φάση έχει ένα από τα υψηλότερα κατά κεφαλή ΑΕΠ, το οποίο 

υπολείπεται μόνο το αντίστοιχο των Η.Π.Α.  

 Είναι μία χώρα, στην οποία το οικονομετρικό μοντέλο που υπολογίσαμε και δι-

αμορφώσαμε δείχνει ότι η αύξηση των ΔΑΔ και ΔΟΕ συνεπάγεται αύξηση του 

ΑΕΠ, δηλαδή οι αναφερόμενοι δείκτες συσχετίζονται μεταξύ τους θετικά. 

 Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας και τα αποτελέσματα του διαμορφωθέ-

ντος οικονομετρικού μοντέλου, για κάθε μία μονάδα αύξησης του ΔΑΔ η Γερ-

μανία αυξάνει το ΑΕΠ κατά 50 δισεκατομμύρια US$, ενώ για κάθε μία μονάδα 

αύξησης του ΔΟΕ αυξάνει το ΑΕΠ κατά 120 δισεκατομμύρια US$. 

 Συνεχίζει να προσπαθεί να βελτιώσει τους δείκτες της με σκοπό την περαιτέρω 

βελτίωση της οικονομίας της, που ήδη αποτελεί την «ατμομηχανή» της Ευρω-

ζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσέλκυση επιπλέον επενδύσε-

ων. 

 Για τη βελτίωση των δεικτών της διαφθοράς στηρίζεται περισσότερο στην 

κουλτούρα του λαού της παρά στην ύπαρξη μηχανισμών ελέγχου, μηχανι-



-74- 

σμούς τους οποίους δε διαθέτει σε μεγάλο αριθμό, σε αντίθεση με άλλα ευρω-

παϊκά κράτη τα οποία διαθέτουν αρκετούς ανάλογους μηχανισμούς χωρίς ό-

μως να πετυχαίνουν αντίστοιχα αποτελέσματα. 

 Για τη βελτίωση των δεικτών της οικονομικής ελευθερίας στηρίζεται και πάλι 

στην κουλτούρα της καθώς μέσω αυτής μπορεί να πετυχαίνει καλές επιδόσεις 

σε θέματα διαδοχής της εξουσίας, ακεραιότητας του κράτους και αποτελεσμα-

τικότητας της δικαιοσύνης. 

 Δείχνει ίσως το δρόμο τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουν τα κράτη τα οποία 

έχουν τη θέληση να βελτιώσουν την οικονομία τους μέσα από τη βελτίωση των 

δεικτών διαφθοράς και οικονομικής ελευθερίας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 

η αύξηση του ΑΕΠ ενός κράτους βελτιώνει τόσο το βιοτικό επίπεδο της χώρας 

όσο και το επίπεδο ευμάρειας των πολιτών της. 

5.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις της Διπλωματικής Εργασίας 

Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 3, τόσο κατά τη σύγκριση των σύνθετων διαγραμμά-

των της οικονομίας της Γερμανίας με αυτή των άλλων χωρών και τις κλίσεις των 

αντίστοιχων καμπυλών, αλλά όσο και από τον υπολογισμό του γραμμικού συντε-

λεστή συσχέτισης των μεταβλητών όλων των χωρών, προέκυψαν τρεις ενδιαφέ-

ρουσες παρατηρήσεις: 

 Πρώτον, η διεθνής οικονομική κρίση επέδρασε με διαφορετικό τρόπο στη δια-

μόρφωση του ΑΕΠ της Γερμανίας και της Γαλλίας σε σχέση με τις Η.Π.Α. και 

την Κίνα, οι οποίες φαίνονται σα να μην επηρεάστηκαν σχεδόν καθόλου από 

την οικονομική κρίση. 

 Δεύτερον, διαπιστώθηκε ότι όπως συμβαίνει στη Γερμανία, όπου οι ΔΑΔ και 

ΔΟΕ επηρεάζουν το ΑΕΠ, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στη Γαλλία. Αντίθετα, 

δεν μπορούν να γίνουν παρόμοιες συσχετίσεις στις οικονομίες των Η.Π.Α., της 

Ιαπωνίας και της Κίνας. 

 Τρίτον, παρατηρήθηκε ότι σε άλλες χώρες υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ 

του ΔΑΔ και του ΔΟΕ ενώ σε άλλες χώρες η συσχέτιση είναι ασθενής έως και 

μηδενική. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες χώρες η διαφθορά και οικο-

νομική ελευθερία συμβαδίζουν ως φαινόμενα της οικονομίας, ενώ αντίθετα σε 

κάποιες άλλες χώρες τα δύο φαινόμενα διαμορφώνονται ανεξάρτητα μεταξύ 

τους. 
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Αυτό λοιπόν που θα μπορούσε να πραγματευτεί κάποια επόμενη εργασία, θα ήταν 

η αναζήτηση και η μελέτη των αιτιών τα οποία οδηγούν στη διαφορετική συμπερι-

φορά των οικονομιών των ανωτέρω χωρών όταν δέχονται πιέσεις λόγω της διε-

θνούς οικονομικής κρίσης, καθώς και των λόγων για τους οποίους οι διάφοροι οι-

κονομικοί δείκτες συσχετίζονται σε διαφορετικό βαθμό μεταξύ τους ανάλογα με την 

υπό μελέτη χώρα. Επιπροσθέτως, σημαντική παράμετρος η οποία χρήζει μελέτης 

αποτελεί και το εάν τα αναφερόμενα αίτια οφείλονται μόνο σε οικονομικά χαρακτη-

ριστικά ή εάν επηρεάζονται και από τα γενικότερα χαρακτηριστικά του πληθυσμού 

των χωρών αυτών, όπως είναι η κουλτούρα και η εκπαίδευση του λαού αλλά και 

το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και δραστηριοποιείται. 
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6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Αν και στο παρελθόν η Γερμανία είχε ταλαιπωρηθεί από διάφορα οικονομικά 

σκάνδαλα, τα οποία ενέπλεκαν Γερμανικές επιχειρήσεις σε υποθέσεις δωροδοκίας 

ξένων αξιωματούχων, τα τελευταία χρόνια με την εφαρμογή ενός νέου νομικού 

πλαισίου δείχνει να βελτιώνει την εικόνα της σε σχέση με τη διαφθορά. Η βελτίωση 

είναι εμφανής και στους αντίστοιχους δείκτες, με αποτέλεσμα η Γερμανία να απο-

τελεί μία από τις περισσότερο διαφανείς χώρες παγκοσμίως, ενώ κατατάσσεται 

ψηλά και στις βαθμολογίες του Δείκτη Δωροδότη και του Παγκοσμίου Βαρομέτρου 

Διαφθοράς. Επιπλέον με τα μέτρα που έχει εφαρμόσει εδώ και πολλά χρόνια έχει 

καταφέρει να βελτιώσει το βαθμό της οικονομικής ελευθερίας και να διατηρηθεί 

ψηλά στην κατάταξη του αντίστοιχου δείκτη. 

Όπως αποδείχτηκε και στην παρούσα εργασία, αυτά τα δύο φαινόμενα, της διαφ-

θορά και της οικονομικής ελευθερίας, επηρεάζουν σημαντικά και με θετικό πρόση-

μο το ΑΕΠ της χώρας, και βελτίωση των δύο φαινομένων αυτών οδηγεί σε σημα-

ντική αύξησή του. Βέβαια για τη βελτίωση των δεικτών, όπως αναφέρθηκε, απαι-

τήθηκε ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, πλην όμως χάρη στην επιμονή όλων των 

κυβερνήσεων για την εφαρμογή των μέτρων, και στην κουλτούρα του γερμανικού 

λαού να δεχθεί τις αλλαγές που οδήγησαν στην αυστηροποίηση του νομικού πλαι-

σίου, επήλθαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και η γερμανική οικονομία βελτίωσε 

τις επιδόσεις της με ότι αυτό συνεπάγεται στην ευημερία των πολιτών και την αύ-

ξηση του βιοτικού επιπέδου της χώρας. 

Κλείνοντας την παρούσα εργασία θα ήταν φρόνιμο να τονίσουμε για μία ακόμη 

φορά ότι η Γερμανία αποτελεί ένα καλό παράδειγμα αντιμετώπισης του φαινομέ-

νου της διαφθοράς. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε όπως, οι αναφερόμενες στην παρού-

σα εργασία μεταρρυθμίσεις, στις οποίες προέβη η Γερμανία, αλλά και ο τρόπος με 

τον οποίο κατάφερε να αυξήσει τους δείκτες της διαφθοράς και της οικονομικής 

ελευθερίας, να τύχουν ανάλογης εκμετάλλευσης και από χώρες οι οποίες ταλανί-

ζονται με αντίστοιχα προβλήματα. 
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