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οργανισμών, διαπιστώνονται παραδείγματα άλλων χωρών που πέτυχαν τη
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«Οι θεσμοί περνούν τρεις φάσεις: τη φάση του κοινωφελούς έργου, τη φάση
των προνομίων και τη φάση της κατάχρησης».
François-René de Chateaubriand, 1768-1848, Γάλλος ποιητής & πολιτικός.
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Γενικά
Αναμφισβήτητα, η διαφθορά αποτελεί ένα πολυσυζητημένο πρόβλημα
παγκοσμίως, του οποίου η αντιμετώπιση κρίνεται ως απαραίτητη για την
οικονομική σταθερότητα των κρατών. Η διαφθορά και η έλλειψη διαφάνειας ή
κανόνων δικαίου, περιορίζουν την αποδοτικότητα της διακυβέρνησης και την
οικονομική ανάπτυξη, ενώ δημιουργούν συνθήκες αποσταθεροποίησης της
κοινωνίας.
Η διαφθορά, σύμφωνα με την υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
(ΟΗΕ) για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και του εγκλήματος (United Nations
Office on Drugs and Crime - UNODC), ορίζεται ως ένα περίπλοκο κοινωνικό,
πολιτικό και οικονομικό φαινόμενο που επηρεάζει ανεξαρτήτως όλες τις χώρες. Η
διαφθορά προσβάλλει το θεμέλιο των δημοκρατικών θεσμών, παραμορφώνοντας
τις εκλογικές διαδικασίες, παραβιάζοντας το κράτος δικαίου και δημιουργώντας
γραφειοκρατικές κωμοπόλεις, των οποίων ο μόνος λόγος ύπαρξης είναι να
προσελκύουν δωροδοκίες. Επίσης η οικονομική ανάπτυξη υπονομεύεται επειδή οι
άμεσες ξένες επενδύσεις αποθαρρύνονται και οι μικρές επιχειρήσεις στη χώρα
συχνά δυσκολεύονται να ξεπεράσουν τα «έξοδα κίνησης» που απαιτούνται λόγω
διαφθορά (UNODC 2017).
Κατά τον Κάουφμαν (Kaufmann), διαφθορά ονομάζεται η ιδιωτικοποίηση
της δημόσιας πολιτικής, δηλαδή η επιρροή στην άσκηση δημόσιας πολιτικής υπέρ
ιδιωτικών συμφερόντων και εις βάρος του συνόλου (Kaufmann, Myths and
Realities of Governance and Corruption 2005).
O Οργανισμός Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency International – T.I.),
ορίζει ως διαφθορά την κατάχρηση της εμπιστευμένης εξουσίας για ιδιωτικό
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όφελος. Μπορεί να ταξινομηθεί ως μεγάλη, ασήμαντη και πολιτική, ανάλογα με τα
ποσά που χάθηκαν και τον τομέα στον οποίο συμβαίνει. Αντίθετα, διαφάνεια
σημαίνει να πέφτει φως σε σκιώδεις συμφωνίες, στην αδύναμη επιβολή κανόνων
και άλλες παράνομες πρακτικές που υπονομεύουν τις καλές κυβερνήσεις, τις
ηθικές επιχειρήσεις και την κοινωνία γενικότερα (Transparency International 2017).
Βασικά εργαλεία - προϊόντα του Οργανισμού αποτελούν ο Δείκτης Αντίληψης της
Διαφθοράς (Corruption Perceptions Index - CPI) και το Παγκόσμιο Βαρόμετρο της
Διαφθοράς (Global Corruption Barometer - GCB), τα ευρήματα των οποίων
δημοσιοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και κατά κύριο λόγο θα
χρησιμοποιηθούν στην παρούσα εργασία για την αξιολόγηση της διαφθοράς στην
Ουκρανία.
Η διαφθορά μπορεί να διακριθεί όπως παρακάτω:


Οικονομική και κοινωνική διαφθορά
Οικονομική διαφθορά είναι αυτή που προκύπτει από παράνομο

οικονομικό όφελος και είναι η πιο συνηθισμένη μορφή διαφθοράς.
Κοινωνική διαφθορά είναι η μορφή διαφθοράς που αναφέρεται σε
μια χάρη ή διευκόλυνση ή εξυπηρέτηση, όχι απαραίτητα παράνομη αλλά γίνεται με
την προσδοκία της ανταπόδοσης .


Ιδιωτική και δημόσια διαφθορά
Ιδιωτική διαφθορά επεκτείνεται στον παράνομο χρηματισμό των

ιδιωτών, όπως συναλλαγές που πραγματοποιούνται από στελέχη μεγάλων ή
μικρών επιχειρήσεων, ανώνυμων εταιρειών, πολυεθνικών, από ελεύθερους
επαγγελματίες που σκοπό έχουν την προώθηση των προσωπικών τους
συμφερόντων.
Δημόσια διαφθορά είναι η διαφθορά αυτή κατά την οποία ένας
δημόσιος λειτουργός εκλεγμένος ή διορισμένος χρησιμοποιεί την εξουσία του
αντιδεοντολογικά και παράνομα με σκοπό τα προσωπικά του συμφέροντα.


Πολιτική διαφθορά
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Η πολιτική διαφθορά αναφέρεται στην κατάχρηση της εξουσίας από
τους πολιτικούς και στον επηρεασμό της πολιτικής διαδικασίας και εμφανίζεται με
διάφορες

μορφές

όπως

δωροδοκία,

εκβιασμός,

νεποτισμός,

υπεξαίρεση

χρημάτων, δωροληψία και κατάχρηση.
Σε κράτη που παρατηρείται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, άνθηση του
φαινομένου της διαφθοράς σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, η
διαφθορά στις κοινωνίες αυτών των κρατών συντηρείται και διευρύνεται. Εξαιτίας
αυτού διεθνείς οργανισμοί, μη κυβερνητικοί οργανισμοί αλλά και κυβερνητικά
όργανα εστιάζουν στη μέτρηση της διαφθοράς και των επιπτώσεων της, με σκοπό
την εύρεση πιθανών τρόπων αντιμετώπισης, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε
κρατικό επίπεδο, όπως και στη περίπτωση της Ουκρανίας.
Οριοθέτηση του Φαινομένου της Διαφθοράς
Οι πολίτες κάθε κράτους που εμπλέκονται σε πράξεις διαφθοράς,
προφανώς έχουν επιλέξει σύμφωνα με τα προσωπικά τους κριτήρια και
αντιλήψεις, να τελέσουν ή να συμμετάσχουν στην τέλεση μιας τέτοιας πράξης.
Όλοι εμείς όμως, σαν ενεργοί πολίτες, αντιλαμβανόμαστε και ασκούμε κριτική
απέναντι σε πράξεις διαφθοράς, θεωρώντας αυτές σαν κάτι το πολύ σημαντικό
γεγονός. Πράγματι αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός, είναι αυτό της διαφθοράς των
δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, είτε πρόκειται για κόμματα που χρειάζονται
πόρους για τη λειτουργία τους (πληρωμή των στελεχών τους), είτε για δημόσιες
υπηρεσίες (υπουργεία, εφορίες, τελωνεία) που δεν λειτουργούν σύμφωνα με τους
κανονισμούς. Η πράξη διαφθοράς λοιπόν μεταφέρεται σε επίπεδο διαφθοράς των
κρατικών θεσμών, κάτι που θέτει σε απαξίωση τους πολιτικούς και το πολίτευμα
που αυτοί υπηρετούν (Tanzi 1998).
Ο όρος διαφθορά ή παρέκκλιση δεν οριοθετείται σαφώς. Το όφελος που
περιμένει να αποκομίσει κάποιος που χρηματίζει, δεν είναι σίγουρο ότι θα του
ανταποδοθεί στο άμεσο μέλλον και δεν είναι ξεκάθαρη η μορφή του
ανταλλάγματος. Είναι πολλά τα παραδείγματα στα οποία η τέλεση της διαφθοράς
και το αποτέλεσμα αυτής απέχουν μεταξύ τους για ικανό χρονικό διάστημα, ενώ οι
μορφές του ανταλλάγματος μπορεί να ποικίλουν από τη μορφή χρήματος έως και
τη μορφή αμοιβαίας εξυπηρέτησης.
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Έτσι παρατηρούνται διάφορα περιστατικά, στα οποία για παράδειγμα
κάποιος που διαθέτει πολιτική επιρροή, ζητάει να εξυπηρετηθεί από ένα δημόσιο
υπάλληλο, χωρίς όμως να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στην
περίπτωση αυτή όμως δεν είναι όλοι στη θέση να αποφασίσουν με σιγουριά αν
πρόκειται για κατάχρηση εξουσίας ή για κάποια νόμιμη πρακτική (Kaufmann,
Kraay και Mastruzzi, Measuring Corruption: Myths and Realities 2006).
Χρησιμοποιώντας τον όρο διαφθορά στην καθημερινότητα, διαπιστώνουμε
ότι περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων. Έτσι ο όρος συναντάται
συχνά είτε για να περιγράψει πράξεις κατάχρησης εξουσίας, είτε για να περιγράψει
συμπεριφορές που κινούνται οριακά στο πλαίσιο της νομιμότητας (Σουρής 2006).
Ο όρος της διαφθοράς έχει ευρεία σύνδεση με το γνωστός σε όλους νόμο
της προσφοράς και της ζήτησης. Ο αριθμός των πολιτών που θα προβεί σε
συμπεριφορές που έχουν χαρακτηριστικό τους την διαφθορά, δηλαδή ο
παράγοντας ζήτηση, είναι στενά συνδεδεμένος με την οικονομική επιστήμη, ενώ ο
παράγοντας της προσφοράς συνδέεται με τις επιβαλλόμενες ποινές, την κοινωνική
αποδοχή όσων συμμετέχουν στην τέλεση τέτοιων πράξεων, την αξιοκρατία των
δημόσιων υπηρεσιών και την πλεονεξία των πολιτικών. Υπό αυτή την ευρεία
έννοια, το φαινόμενο της διαφθοράς περιλαμβάνει δύο κατηγορίες παρεκκλίσεων.
Στην πρώτη περίπτωση αυτός που ασκεί εξουσία, εκμεταλλεύεται τη δύναμη που
εμπεριέχεται στις αποφάσεις του και παραβιάζει τις προβλεπόμενες διαδικασίες,
για να εξυπηρετήσει δικά του συμφέροντα. Στη δεύτερη περίπτωση, το φαινόμενο
της διαφθοράς έχει να κάνει με την καταπάτηση κάποιων ηθικών κανόνων που
διέπουν έναν επαγγελματικό χώρο και ο τρόπος επιβολής ποινής για την τέλεση
τους, δεν έχει επισήμως προσδιοριστεί ( Calderon και Luis Alvarez 2007).
Την διαφθορά μπορούμε να την τοποθετήσουμε ως ένα φαινόμενο που
εκτυλίσσεται με γνώμονα τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ένας κανονιστικός
άξονας, ο δεύτερος είναι ένας χωρικός άξονας και ο τρίτος είναι ένας άξονας
νομιμότητας. Κατά συνέπεια οι πράξεις διαφθοράς καταπολεμούνται γνωστικά και
ρυθμίζονται κοινωνικά σε σχέση με τις νόρμες συμπεριφοράς που τιμωρούνται σε
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού
χώρου όπου εκτυλίσσονται και κυρίως, σε σχέση με τις αρχές νομιμότητας που
διέπουν αυτούς τους χώρους (Γκόφα 2008).
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Όσον αφορά τον πρώτο άξονα, όλες οι πράξεις διαφθοράς τελούνται,
μεταξύ δύο πόλων. Τον πρώτο πόλο, αντιπροσωπεύει η νομοθεσία και οι ποινές
που καθορίζονται σε κάθε περίπτωση. Ο δεύτερος πόλος καθορίζεται από
διαδικασίες

που

θεωρητικά είναι

νόμιμες και

χρησιμοποιούνται

για την

πραγματοποίηση πράξεων διαφθοράς (παράκτιες εταιρείες - offshore). Εδώ
κατατάσσονται και οι ενέργειες που κινούνται στα όρια της νομιμότητας, αλλά δεν
έχουν

καθοριστεί

αντίστοιχες

ποινικές

διώξεις.

Μέσω

των

παραπάνω,

ερμηνεύονται και κατατάσσονται διεφθαρμένες συμπεριφορές (Γκόφα 2008).
Σχετικά με το δεύτερο άξονα, αυτός καθορίζει το πλαίσιο υλοποίησης των
προηγούμενων συμπεριφορών. Και εδώ διακρίνονται δύο πόλοι, ο μεν πρώτος
σχετίζεται με το δημόσιο τομέα, ενώ ο αντίθετος του πρώτου πόλος ασχολείται με
τα τεκταινόμενα στον ιδιωτικό τομέα. Οι αξιόποινες πράξεις διαφθοράς βρίσκονται
εκεί που ο ιδιωτικός τομέας «ακουμπά» το δημόσιο, για παράδειγμα δωροδοκία
δημοσίου λειτουργού από ιδιωτική εταιρεία (Γκόφα 2008).
Τελευταίος, ο άξονας της νομιμότητας που αφορά τη κοινωνία και την
τοποθέτησή αυτής απέναντι στις παραβάσεις των νομότυπων διαδικασιών, από
τους παράγοντες που ασκούν δράση, είτε στον δημόσιο τομέα, είτε στον ιδιωτικό.
Δηλαδή, εάν οι κανόνες της δημόσιας ηθικής λαμβάνονται υπόψη κατά τις
συνεργασίες – επαφές μεταξύ αυτών που αντιπροσωπεύουν τους δύο τομείς
(Γκόφα 2008). Πιο συγκεκριμένα όταν η κοινωνία αντιλαμβάνεται ότι τελείται μία
πράξη που δεν βρίσκεται σε εναρμονισμό με τους κανόνες της δημόσιας ηθικής,
τότε τη χαρακτηρίζει διεφθαρμένη ασχέτως αν αυτή «κινείται» μέσα στο πλαίσιο
της νομιμότητας ή όχι και ασχέτως αν προβλέπονται ποινές από το νομοθέτη ή
όχι.
Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η

διαφθορά,

αποτελεί

περιοριστικό

παράγοντα

όσον

αφορά

την

αποτελεσματική διακυβέρνηση και την οικονομική ευημερία κάθε χώρας. Η ανάγκη
για πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, με στόχο τη μείωση της διαφθοράς,
γίνεται περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Επιπλέον, η ανάγκη για την κάλυψη των
δημοσιονομικών δαπανών από κάθε κυβέρνηση, σε συνδυασμό με την
καταχρηστική πολιτική που επικρατεί σε πολλούς δημόσιους οργανισμούς,
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καθιστούν ανίκανες τις κυβερνήσεις να παρέχουν ικανοποιητικές υπηρεσίες προς
το κοινό. Η πτώση του καθεστώτος στην Ουκρανία το 2014, όπως και τα γεγονότα
της Αραβικής Άνοιξης, είχαν σαν βασική τους αιτία τη δυσαρέσκεια του κοινωνικού
συνόλου, απέναντι στην επικρατούσα υψηλή διαφθορά (International Monetary
Fund 2016).
Η Ουκρανία είναι μία χώρα που τη χαρακτηρίζει η μειωμένη απονομή
δικαιοσύνης και το υψηλό επίπεδο διαφθοράς. Η κατάσταση αυτή θα μπορούσαμε
να πούμε ότι είναι προϊόν κληρονομιάς της σοβιετικής πολιτικής κουλτούρας και
των διεφθαρμένων και συχνά βίαιων συνθηκών μετάβασης. Η Ουκρανία
συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που διακρίνονται για την τέλεση πράξεων
πολιτικής παρέμβασης στις ποινικές διαδικασίες, εκτεταμένη ατιμωρησία και
διεφθαρμένα δικαστήρια. Γενικότερα είναι γεγονός ότι οι πολλοί από τους
πολιτικούς αρχηγούς της Ουκρανίας, δεν σέβονται την ανεξαρτησία της
δικαιοσύνης και προσπαθούν να ελέγξουν το δικαστικό σώμα.
Αν στα παραπάνω προσθέσουμε και το ότι τελεί υπό το καθεστώς
οικονομίας μετάβασης, όπως και οι περισσότερες χώρες της Μαύρης Θάλασσας,
δημιουργείται ένα περιβάλλον που δεν ευνοεί την προσέγγιση προς τα Δυτικο –
Ευρωπαϊκά πρότυπα. Αποτέλεσμα είναι η ιδιαιτέρως αρνητική αξιολόγησή της
χώρας ως προς το υφιστάμενο επίπεδο διαφθοράς, γεγονός που δεν δημιουργεί
τις προϋποθέσεις για μια αισιόδοξη πορεία στο πεδίο αντιμετώπισης του
φαινομένου της διαφθοράς.
Η παρούσα εργασία προσπαθεί μέσω των αποτελεσμάτων από τις έρευνες
Διεθνών Οργανισμών, να αξιολογήσει την πορεία της Ουκρανίας, όσον αφορά τις
εφαρμοζόμενες πολιτικές και τα ληφθέντα μέτρα, απέναντι στις πολλαπλές
προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα, προκειμένου να παρουσιάσει
σημάδια προόδου και οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον, επιχειρείται η παράθεση
ενδεδειγμένων προτάσεων που η εφαρμογή τους θα εδραιώσει έναν αντικειμενικό
έλεγχο προς όλους και θα βελτιώσει την αίσθηση ενός κράτους δικαίου.
Προκειμένου

να

αναλυθούν

αποτελεσματικά

τα

δεδομένα

και

να

εκφραστούν τεκμηριωμένες απαντήσεις απέναντι στα ερωτήματα, πρώτον πως η
διαφθορά επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη της Ουκρανίας και δεύτερον πως θα

7

αντιμετωπιστεί η επικρατούσα διαφθορά, η οργάνωση των κεφαλαίων στην
παρούσα εργασία έχει όπως παρακάτω:


Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται συντόμως οι ιστορικές και

πολιτικές εξελίξεις που οδήγησαν την Ουκρανία στη σημερινή της μορφή, το
οικονομικό προφίλ της χώρας, και οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις.


Στο τρίτο κεφάλαιο, παρατίθεται η βιβλιογραφική επισκόπηση όσον

αφορά τη διάσταση της διαφθοράς, καθώς και η συσχέτιση αυτής με την
οικονομική ανάπτυξη στην Ουκρανία.


Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η μέθοδος Συγκριτικής Αξιολόγησης,

ο Οργανισμός Διεθνούς Διαφάνειας και οι Διεθνείς Δείκτες Συγκριτικής
Αξιολόγησης. Επίσης υλοποιείται μία σύγκριση μεταξύ των στοιχείων που
συνθέτουν το προφίλ έκαστου δείκτη.


Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία του Δείκτη Αντίληψης

Διαφθοράς και του Δείκτη Παγκόσμιο Βαρόμετρο για τη Διαφθορά, όσον αφορά
την Ουκρανία, ενώ γίνεται και μια σύγκριση μεταξύ αυτών των στοιχείων.


Στο

έκτο

κεφάλαιο

παρουσιάζεται

η

προτεινόμενη

πολιτική

μεταρρυθμίσεων κατά της διαφθοράς για την Ουκρανία. Ιδιαίτερα αναφέρονται
προτάσεις για μεταρρυθμίσεις στους τομείς της Νομοθεσίας και της Δημόσιας
Διοίκησης.


Στο

έβδομο

κεφάλαιο,

σύμφωνα

με

όσα

αναφέρονται

στα

προηγούμενα κεφάλαια, η εργασία καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και
προτείνει θέματα για περαιτέρω έρευνα.
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ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ
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2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
«Καθαρόν πράγμα δεν είναι ό,τι επλύθη, αλλ’ ό,τι δεν ελερώθη».
Δημήτριος Καμπούρογλου, 1852-1942, Έλληνας γνωμικογράφος.
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Ο Zbigniew Brzezinski στο βιβλίο του «Η Μεγάλη Σκακιέρα» ονοματίζει την
Ουκρανία ως ένα από τα πέντε κράτη «Γεωπολιτικούς Άξονες» (Ουκρανία,
Τουρκία, Αζερμπαϊτζάν, Ιράν και Νότιο Κορέα). Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η
σημασία των κρατών αυτών, δεν πηγάζει από τη δύναμη τους, αλλά από την
ευαίσθητη θέση τους και τις συνέπειες που έχει αυτή, στη συμπεριφορά των πέντε
«στρατηγικών παικτών»

(Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία, Κίνα, Ινδία).

Επίσης

χαρακτηρίζει την Ουκρανία ως χώρα κλειδί για το μετασχηματισμό της Ρωσίας.
Επισημαίνει μάλιστα, ότι χωρίς την Ουκρανία η Ρωσία δεν αποτελεί πλέον
ευρασιατική αυτοκρατορία και μετασχηματίζεται σε κυρίως ασιατικό αυτοκρατορικό
κράτος (Brzezinski 1998).

Εικόνα 1: Χάρτης της του Ανεξάρτητου Κράτους της Ουκρανίας
Η Ουκρανία ανήκει γεωγραφικά στην ανατολική Ευρώπη. Έχει έκταση
603.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση
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χώρα της Ευρώπης, μετά την Ρωσία. Διαθέτει κοινά σύνορα με τη Ρωσία στα
ανατολικά, τη Λευκορωσία στα βόρεια, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία
και τη Ρουμανία στα δυτικά. Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας είναι το Κίεβο και το
νόμισμα της είναι η γρίβνα.
Αποτέλεσε μετά το Ρωσικό Εμφύλιο Πόλεμο, μία από τις ιδρυτικές
δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης και διευρύνθηκε το 1954 όταν προστέθηκε
στην επικράτειά της η Κριμαία.
Η Ουκρανία ανεξαρτητοποιήθηκε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης
το 1991. Τότε ξεκίνησε μια περίοδος μετάβασης στην οικονομία της αγοράς, κατά
την οποία η χώρα βίωσε οκτώ χρόνια ύφεση. Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του
2000 η οικονομία σημείωσε πρόοδο (αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος
- ΑΕΠ1), η οποία διακόπηκε λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008.
Το 2014 η απόφαση του προέδρου της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς να
διακόψει την διαδικασία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτέλεσε αιτία
μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων οι οποίες οδήγησαν στην πτώση της
κυβέρνησης και τη διαφυγή του προέδρου. Λόγω της πολιτικής αστάθειας στη
χώρα, η Ρωσική Άνω Βουλή αποφάσισε να επιτρέψει την αποστολή ρωσικών
στρατευμάτων στη χερσόνησο της Κριμαίας, όπου ο πληθυσμός είναι κυρίως
ρωσόφωνος. Η ενέργεια αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω επιδείνωση
των διακρατικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η εξέλιξη της
κατάστασης δεν ήταν ευνοϊκή για την Ουκρανία, μιας και μετά από την διενέργεια
δημοψηφίσματος η Κριμαία ενώθηκε με την Ρωσία, κάτι που η δύση και η
κυβέρνηση του Κιέβου, αρνούνται να αναγνωρίσουν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
H περιοχή BS - 10 στη Μαύρη Θάλασσα αποτελείται από δέκα χώρες, με
βάση όχι μόνο γεωγραφικά κριτήρια, αλλά και με βάση οικονομικά, ιστορικά,
πολιτιστικά και κοινωνικά κριτήρια. Οι δέκα χώρες που συναντώνται στη ξένη
βιβλιογραφία με τη συντομογραφία BS - 10, είναι οι εξής: Ουκρανία, Βουλγαρία,
1 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι η συνολική αγοραία αξία όλων των τελικών αγαθών και
υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα σε ένα δεδομένο έτος. Το ΑΕΠ είναι ίσο με το σύνολο
των καταναλωτικών, των επενδυτικών και των δημοσίων δαπανών, συν την αξία των εξαγωγών,
μείον την αξία των εισαγωγών.
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Γεωργία, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Μολδαβία και
Ελλάδα.
Όλες οι χώρες που απαρτίζουν την περιοχή της ΒS - 10, πλην της Ελλάδας
και της Τουρκίας, ανήκουν στην κατηγορία των Οικονομιών Μετάβασης (Transition
Economy). Έτσι λοιπόν και η ουκρανική οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τους
νόμους της προσφοράς και της ζήτησης, μεταλλάσσεται από μια κεντρικά
κατευθυνόμενη οικονομία, σε οικονομία της ελεύθερης αγοράς. Σε αυτές τις
φιλελευθεροποιημένες οικονομίες, οι δυνάμεις της αγοράς καθορίζουν τις τιμές και
καταργούν τα όποια εμπόδια βρίσκονται απέναντι στην απελευθέρωση της
οικονομικής δραστηριότητας. Επιπλέον, διευκολύνεται η ιδιωτικοποίηση των
κρατικών επιχειρήσεων και των πρώτων υλών, ενώ η δημιουργία του κατάλληλου
χρηματοπιστωτικού συστήματος, θέτει τις απαραίτητες βάσεις για την μετακίνηση
του εργατικού δυναμικού και του υπάρχοντος κεφαλαίου, από τον κρατικό προς
τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.
Η διαδικασία της μετάβασης χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω διαδοχικά
βήματα (Παπαπανάγος, Διεθνή Οικονομικά – Διαλέξεις – Ενότητα 1 2016):


Απελευθέρωση

της

οικονομικής

δραστηριότητας

και

της

αποτελεσματικής ανακατανομής των πόρων.


Ανάπτυξης όλων εκείνων των εργαλείων που χρησιμοποιούνται από

μία οικονομία της αγοράς, καθώς και αυστηρών δημοσιονομικών περιορισμών για
την εξασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας και της οικονομικής
αποτελεσματικότητας.


Αποτελεσματική

διαχείριση

των

επιχειρήσεων

και

δημιουργία

διαφανών κανόνων για την είσοδο τους στην αγορά,


Ανάπτυξη του κατάλληλου θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου που

να προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία και το κράτος δικαίου.
Γεγονός αναμφισβήτητο είναι ότι οι χώρες που ανήκουν στην κατηγορία
Οικονομιών Μετάβασης, προσπαθούν να φέρουν εις πέρας μεταρρυθμίσεις με
σκοπό τη βελτίωση της θεσμικής υπόστασης μιας λειτουργικής οικονομίας της
αγοράς. Παρόλα αυτά η ύπαρξη δυσχερειών στη προσπάθεια για τη βελτίωση της
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διακυβέρνησης και τον περιορισμό της διαφθοράς, καταδικάζουν σε αφάνεια τις
όποιες μεταρρυθμίσεις. Έτσι παρατηρείται το αρνητικό φαινόμενο οι κυβερνήσεις
των χωρών να στερούνται της βούλησης, των κινήτρων ή και των απαραίτητων
ικανοτήτων για την υιοθέτηση και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που
οδηγούν στη μείωση της διαφθοράς και τη βελτίωση της διακυβέρνησης.
Επιπρόσθετα, ενώ σε πολλές μελέτες διαπιστώνεται ότι η διαφθορά αποτελεί
σύμπτωμα της αδύναμης διακυβέρνησης, θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως μία
από τις κυριότερες αιτίες μιας αδύναμης διακυβέρνησης, καθόσον δύναται να
εξασθενεί τα όποια θετικά κίνητρα των πολιτικών, όσον αφορά στην υιοθέτηση των
απαραιτήτων μεταρρυθμίσεων. Συμπερασματικά, η καταπολέμηση της διαφθοράς
αποτελεί

βασική

προϋπόθεση

για

την

προώθηση

της

διαδικασίας

των

μεταρρυθμίσεων στις οικονομίες μετάβασης.
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
Η Ουκρανία εκτός από τη συμμετοχή της στο σχηματισμό χωρών της
Μαύρης Θάλασσας (ΒS - 10), αποτελεί μέλος και σε άλλες οικονομικές ενώσεις ή
σχηματισμούς χωρών. Ανήκει στην κατηγορία κρατών με Οικονομία Μετάβασης,
είναι μέλος της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (CIS - 13 2) και μαζί με τις
υπόλοιπες χώρες της BS - 10 είναι μέλος της Οικονομικής Συνεργασίας των
χωρών της Μαύρης Θάλασσας (Organization of the Black Sea Economic
Cooperation - BSEC3).
Ελέγχοντας τα ποσοστά του Μέσου Δημοσιονομικού Ελλείμματος 4 στην ΒS
- 10, διαπιστώνουμε ότι διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, μικρότερα ακόμη και
του οριακού 3% του ΑΕΠ που θέτει το κριτήριο του Μάαστριχτ. Ως αποτέλεσμα της
2 Η CIS-13 είναι ένας περιφερειακός διακυβερνητικός οργανισμός ανάμεσα σε πρώην σοβιετικές
δημοκρατίες με σκοπό τη συνεργασία στην πολιτική, στην οικονομία, στο περιβάλλον καθώς και σε
άλλους τομείς, που περιλαμβάνουν ανθρωπιστικά θέματα και θέματα πολιτισμού.
3 Το 1992, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η BSEC ιδρύθηκε ως ένα πολλά
υποσχόμενο μοντέλο πολυμερούς, πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας με στόχο να
καλλιεργήσει την αλληλεπίδραση και την αρμονία μεταξύ των κρατών μελών της, να εξασφαλίσει
την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή, ενθαρρύνοντας τη φιλία και τις καλές
σχέσεις μεταξύ των χωρών της BS. To 1999 οι χώρες της BSEC, εκτός από την Σερβία, ίδρυσαν
την BSTDB τράπεζα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με εξουσιοδοτημένο κεφάλαιο 3,45 δισ. €. Η
τράπεζα υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή συνεργασία στην περιοχή της
BS.
4 Το δημοσιονομικό έλλειμμα/πλεόνασμα είναι η διαφορά μεταξύ εσόδων και δαπανών της
κυβέρνησης για μια δεδομένη χρονική περίοδο, συνήθως ένα έτος. Το δημοσιονομικό
έλλειμμα/πλεόνασμα μπορεί να εκφραστεί ως % του ΑΕΠ: [(έσοδα κυβέρνησης- δαπάνες
κυβέρνησης) / ΑΕΠ ] x 100.

13

οικονομικής κρίσης, το Δημοσιονομικό Έλλειμμα αυξήθηκε στο -5,4% του ΑΕΠ το
2009, αλλά γρήγορα μειώθηκε σε επίπεδο κάτω του -2% του ΑΕΠ. Ειδικότερα
στην Ουκρανία, το Δημοσιονομικό Έλλειμμα εμφανίζει μία ανώτερη τιμή της τάξης
του -6,0% του ΑΕΠ το 2009, ενώ άξιες λόγου είναι και οι διαμορφωθείσες τιμές
κατά τα έτη 2013 – 2014, στα οποία παρουσίασε τις τιμές -4,8% και -4,5%
αντίστοιχα, όντας η χώρα με το μεγαλύτερο Δημοσιονομικό Έλλειμμα εντός της BS
- 10, για τις χρονιές αυτές. Έκτοτε παρουσιάζει μειωμένα ποσοστά με μέσο όρο
-3,0% του ΑΕΠ. Τα χαμηλά αυτά επίπεδα Δημοσιονομικού Ελλείμματος
φανερώνουν σίγουρα μία ικανότητα διατήρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα
ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, περιορισμό των δαπανών και συντελούν σε
ένα υγιές δημοσιονομικό περιβάλλον με χαμηλό χρέος. Όσον αφορά το δημόσιο
χρέος της BS - 10 κυμαίνεται κάτω από το όριο του 60% του ΑΕΠ του κριτηρίου
του Μάαστριχτ. Τα ανωτέρω πολύ χαμηλά επίπεδα του Δημοσιονομικού
Ελλείμματος και του Δημόσιου Χρέους, σε συνδυασμό με υψηλούς Ρυθμούς
Ανάπτυξης, εξασφαλίζουν ένα υγιές Δημοσιονομικό περιβάλλον, το οποίο με τη
σειρά του διευκολύνει τη χρηματοδότηση της οικονομίας και την επιχειρηματική
δραστηριότητα. (Παπαπανάγος, 2016)
Mακροοικονομικά, η Ουκρανία κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της
μετάβασης, εμφάνισε μειωμένο πραγματικό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ. Στην
συνέχεια όμως το κλίμα αντιστράφηκε, μέσω των μεταρρυθμίσεων που έλαβαν
χώρα για την απελευθέρωση της οικονομίας. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις οδήγησαν
σε υψηλούς πραγματικούς ρυθμούς ανάπτυξης, περίπου 4,4% του ΑΕΠ κατά
μέσο όρο, για την περίοδο μεταξύ των ετών 2000 και 2010. Όταν έλαβαν χώρα τα
γεγονότα της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας το 2008

και η παγκόσμια

οικονομική κρίση το 2009, η ουκρανική οικονομία παρουσίασε μια πτώση της
τάξης 2,2% και -15,1% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Τα αμέσως επόμενα χρόνια (2010 και
2011) η χώρα επέστρεψε σε θετικό πραγματικό ρυθμό ανάπτυξης. Ακολούθως, η
οικονομία της Ουκρανίας ακολούθησε πτωτική πορεία λόγω της γενικότερης
επιβράδυνσης στην Ευρωζώνη. Η μεγαλύτερη πτώση του πραγματικού ρυθμού
ανάπτυξης παρατηρήθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015, με τιμές -6,6% και -9,9%
αντίστοιχα, εξαιτίας της κρίσης που ξέσπασε μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Εκτός
της έντασης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τη συγκεκριμένη περίοδο οι
αναπτυξιακές προοπτικές γενικότερα στη BS - 10 παραμένουν ευάλωτες, λόγω
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της αβεβαιότητας στην Eυρωζώνη, της τεράστιας κρίσης στην ελληνική οικονομία,
της κακής κατάστασης της ρωσικής οικονομίας και των κυρώσεων μεταξύ
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) και Ρωσίας, που επηρεάζουν αρνητικά τις επιδόσεις σε
ολόκληρη την περιοχή.
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ5 συχνά θεωρείται ως δείκτης του βιοτικού επιπέδου
μιας χώρας, με το σκεπτικό ότι όλοι οι πολίτες επωφελούνται από την αύξηση της
παραγωγής της οικονομίας της χώρας τους. Με το ίδιο σκεπτικό, το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ δεν αποτελεί μέτρηση του προσωπικού εισοδήματος. Το ΑΕΠ μιας χώρας
μπορεί να αυξηθεί, ενώ τα πραγματικά εισοδήματα της πλειοψηφίας των πολιτών
μίας χώρας να μειωθούν. Το μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης του κατά κεφαλήν
ΑΕΠ ως δείκτη μέτρησης του βιοτικού επιπέδου είναι ότι υπολογίζεται συχνά,
ευρέως, και με συνέπεια. Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε Μονάδες Ισοδυνάμου
Αγοραστικής Δύναμης6 (ΜΙΑΔ) της Ουκρανίας από το 2000 έως και το 2013
παρουσίαζε αυξητικές τάσεις, ενώ τα έτη 2014 – 2015 μειώθηκε κυρίως λόγω της
Ρωσο - ουκρανικής κρίσης. Έτσι το έτος 2013 ήταν 9,1 χιλιάδες δολάρια, ενώ το
2014 και 2015 ήταν 8,7 και 8,0 χιλιάδες δολάρια αντίστοιχα. Η μεγάλη μείωση στις
τιμές του πετρελαίου - αερίου σε συνδυασμό με την ένταση στις σχέσεις ΡωσίαςΟυκρανίας και τις κυρώσεις

μεταξύ ΕU - Ρωσίας οδήγησαν σε μειώσεις του

κεφαλήν εισοδήματος τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία επηρεάζοντας το
βιοτικό επίπεδο και τις προοπτικές ανάπτυξης ολόκληρης της περιοχής Στην
Ουκρανία το 2016, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΙΑΔ ήταν 8,2 χιλιάδες δολάρια, με
το μέσο όρο των χωρών της BS-10 να είναι 16,4 χιλιάδες δολάρια. (Παπαπανάγος,
2016).
Το Δημόσιο Χρέος7 της Ουκρανίας για τα έτη 2000 έως και 2010,
κυμαίνονταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με μέσο όρο για αυτή τη χρονική περίοδο
5 Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΙΑΔ, είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που
παράγονται σε μια χώρα σε ένα δεδομένο έτος σε ΜΙΑΔ, διαιρούμενη με το μέσο πληθυσμό για το
ίδιο έτος.
6 Οι ΜΙΑΔ (Purchasing Power Parity – PPP) βασίζονται στο ποσό των χρημάτων που θα χρειαστεί
κάποιος για να αγοράσει την ίδια ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών σε δύο διαφορετικές χώρες.
Αυτό το ποσό χρημάτων χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό μίας ευρύτερης συναλλαγματικής
ισοτιμίας, η χρήση της οποίας καθιστά ένα ποσό χρημάτων να έχει την ίδια αγοραστική δύναμη σε
διαφορετικές χώρες.
7 Δημόσιο χρέος/πλεόνασμα είναι το συσσωρευμένο δημοσιονομικό έλλειμμα/πλεόνασμα στη
πάροδο του χρόνου. Το δημόσιο χρέος είναι το συνολικό ποσό των χρημάτων που η κυβέρνηση
έχει δανειστεί στην πάροδο του χρόνου και μπορεί να εκφραστεί ως % του ΑΕΠ:[ (δημόσιο
χρέος/πλεόνασμα) / ΑΕΠ ] x 100.
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27,4% του ΑΕΠ. Εν συνεχεία ακολούθησε αυξητική πορεία, με αποτέλεσμα το
2016 να καταγράψει τιμή 92,8% του ΑΕΠ. Σε γενικές γραμμές, τα χαμηλά επίπεδα
δημοσιονομικού ελλείμματος, δημοσίου χρέους και συνολικής φορολογικής
επιβάρυνσης στις χώρες της BS-10, συντελούν στην ύπαρξη ενός υγιούς
δημοσιονομικού περιβάλλοντος, το οποίο με τη σειρά του διευκολύνει τη
χρηματοδότηση της οικονομία (Παπαπανάγος, 2016).
Εξετάζοντας την ουκρανική οικονομία μέσα από μια διαφορετική οπτική
γωνία, αυτή του Φορολογικού Βάρους και των Δημοσίων Δαπανών ως ποσοστό
του ΑΕΠ, διαπιστώνουμε ότι η Ουκρανία έχει την υψηλότερη φορολογική
επιβάρυνση στην BS-10 με τιμή 37,6% του ΑΕΠ, ενώ βρίσκεται στη δεύτερη
υψηλότερη θέση μετά την Ελλάδα, όσον αφορά το μέγεθος των Δημοσίων
Δαπανών, με τιμή 48,1% του ΑΕΠ. Ωστόσο, η συνολική φορολογική επιβάρυνση
στην BS-10 με τιμή 28,2% του ΑΕΠ, είναι χαμηλότερη από τις τιμές της ΕU και
BAL. Εξαιτίας αυτού, οι χώρες της ΒS-10 και η Ουκρανία συγκεκριμένα,
προσελκύει το ενδιαφέρον επιχειρηματικών και επενδυτικών κεφαλαίων, από όλο
τον κόσμο.
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Οι αποφασιστικές μεταρρυθμίσεις ενόψει των πρωτοφανών κρίσεων το
2014 και το 2015 συνέβαλαν στη σταθεροποίηση της εμπιστοσύνης. Ως
αποτέλεσμα, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε ελαφρώς κατά 2,3% το 2016 (Εικόνα
2) μετά από συρρίκνωση με συνολικό ποσοστό 16% τα προηγούμενα δύο χρόνια.
Σημάδια ισχυρότερης ανάπτυξης 4,8% εμφανίστηκαν το τέταρτο τρίμηνο του 2016.
Η ανάκαμψη υποστηρίχθηκε από μια επιτυχημένη συγκομιδή, με τη γεωργία να
αυξάνεται κατά 6% το 2016 συνολικά και 18,4% το τέταρτο τρίμηνο. Σε άλλους
τομείς σημειώθηκε ανάκαμψη από τα χαμηλά επίπεδα του 2016, με αύξηση 3,6%
στην μεταποίηση, 16,3% στις κατασκευές, 4% στο εσωτερικό εμπόριο, και 3% στις
μεταφορές. Οι σταθερές επενδύσεις ανέκαμψαν έντονα κατά 20% από μια χαμηλή
βάση, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού μεταποίησης και των εισαγόμενων
κεφαλαιουχικών αγαθών, στοχεύοντας στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των
επενδυτών. Ωστόσο, ο γενικός ρυθμός ανάκαμψης παραμένει μέτρια επίπεδα,
καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες σε ορισμένα τμήματα
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του τομέα των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της υγείας και
των

χρηματοπιστωτικών

υπηρεσιών.

Μια

δυναμικότερη

ανάκαμψη

έχει

συγκρατηθεί από τη μικρή εξωτερική ζήτηση και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην
ανατολική Ουκρανία. Ενώ ένας σημαντικός αριθμός μεταρρυθμίσεων έχουν
προχωρήσει, το επόμενο χρονικό διάστημα απαιτείται περαιτέρω επιτάχυνση των
μεταρρυθμίσεων, για την τόνωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και την
ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης (Faruk , Karlis and Golovach 2017).

Εικόνα 2: Ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ουκρανίας (GDP Growth)
Τα διαθέσιμα εισοδήματα μειώθηκαν σημαντικά το 2015 από τη βαθιά
ύφεση και τον υψηλό πληθωρισμό. Η φτώχεια (Εικόνα 3), αυξήθηκε από 15% το
2014 σε 22% το 2015, ενώ το ποσοστό φτώχειας (κάτω από 5 $ / ημέρα)
αυξήθηκε από 3,3% το 2014 σε 5,8% το 2015. Το 2016, το πραγματικό εισόδημα
των

νοικοκυριών εκτιμάται

ότι

ωφελήθηκε

από

τη

καταναλωτικών τιμών και τη μέτρια οικονομική ανάπτυξη.

σταθεροποίηση

των
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Εικόνα 3: Ποσοστά Φτώχειας (Poverty Rates)
Ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε σε 12,4% το 2016 από 43,3% στο τέλος
του 2015, λόγω σταθεροποίησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας και συνετής
νομισματικής πολιτικής, ενώ οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν σε 11,6% το
Δεκέμβριο του 2016. Ωστόσο, οι συνθήκες της αγοράς εργασίας δεν ευνοούσαν,
ενώ η ανεργία κυμαινόταν στο 9,9% τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2016 (Faruk ,
Karlis and Golovach 2017).
Το δημοσιονομικό έλλειμμα (Εικόνα 4), ήταν 2,2% του ΑΕΠ το 2016, από
1,2% το 2015, αλλά χαμηλότερο από το προβλεπόμενο. Τα συνολικά κυβερνητικά
έσοδα μειώθηκαν κατά 11% σε πραγματικούς όρους το 2016, κυρίως λόγω της
μείωσης του ποσοστού εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Τα έσοδα από τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης μειώθηκαν από 9,6% του ΑΕΠ το 2015, σε 5,5%
το 2016 και ήταν μικρότερα από τα συνολικά συνταξιοδοτικά έξοδα, που
παρουσίασαν μία τιμή του 10,8% του ΑΕΠ.
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Εικόνα 4: Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Fiscal developments - % GDP)
Το έλλειμμα του συνταξιοδοτικού ταμείου, της τάξης του 5% του ΑΕΠ, έχει
καταστεί μια σημαντική δημοσιονομική ευπάθεια. Από την άλλη πλευρά, άλλα
βασικά φορολογικά έσοδα πέτυχαν καλύτερες επιδόσεις από τα προβλεπόμενα,
λόγω της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας το 2016. Τα έσοδα από τον
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων
και τον φόρο εισοδήματος εταιρειών, αυξήθηκαν κατά 7,6%, 13,1% και 25,7%
αντίστοιχα, σε πραγματικούς όρους. Οι αρχές εφαρμόζουν επίσης μέτρα
περιορισμού των δαπανών το 2016. Οι αρχές εφάρμοσαν επίσης μέτρα
περιορισμού των δαπανών το 2016. Οι δαπάνες για τις συντάξεις μειώθηκαν κατά
21,8% σε πραγματικούς όρους, ενώ οι δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες
μειώθηκαν κατά 9%. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξήθηκαν λόγω της αύξησης
των πόρων σε τοπικό επίπεδο μέσω της αποκέντρωσης, ενώ οι δαπάνες για την
κοινωνική βοήθεια αυξήθηκαν λόγω της περαιτέρω αύξησης της κάλυψης του
προγράμματος στέγασης και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (HUS). Το έλλειμμα της
Naftogaz8 μειώθηκε στο μηδέν το 2016 από 1% το 2015. Το δημόσιο και
εγγυημένο χρέος αυξήθηκε σε 81% του ΑΕΠ, λόγω της αναδιάρθρωσης του
κεφαλαίου της Privatbank9 τον Δεκέμβριο του 2016 (Faruk , Karlis and Golovach
2017).

8 Νaftogaz: κρατική εταιρία διανομής, διαμετακόμισης και αποθήκευσης φυσικού αερίου στην
Ουκρανία.
9 Privatbank είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ουκρανία όσον αφορά τον αριθμό των πελατών, τα
περιουσιακά στοιχεία, το χαρτοφυλάκιο πιστώσεων και τους καταβληθέντες φόρους στον κρατικό
προϋπολογισμό
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Παρά τη σημαντική μείωση των εισαγωγών φυσικού αερίου και άλλων
ορυκτών, το εμπορικό έλλειμμα του εμπορίου διπλασιάστηκε το 2016, λόγω της
αύξησης των εισαγωγών ενδιάμεσων και επενδυτικών αγαθών. Οι υψηλότερες
εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων (οι οποίες σχετίζονταν κυρίως με την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών), ήταν επαρκής για την κάλυψη του
ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 2016. Τα διεθνή αποθέματα
αυξήθηκαν στα 15,5 δισεκατομμύρια δολάρια - ίσα με 3,4 μήνες εισαγωγών (Faruk
, Karlis and Golovach 2017).
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ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ
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3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
«Η ουκρανική κρίση έγινε μια από τις πιο δύσκολες κρίσεις στην
Ευρωατλαντική και την Ευρασιατική ζώνη, από την αρχή του ψυχρού
πολέμου».
Πρόεδρος του ΟΑΣΕ και Πρόεδρος της Ελβετίας Ντίτιερ Μπουρκάλ.
ΓΕΝΙΚΑ
Η βιβλιογραφική επισκόπηση στην παρούσα εργασία, εστιάζεται στην
παροχή πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με το πολυδιάστατο φαινόμενο της
διαφθοράς στην Ουκρανία.
ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Η Διαφθορά ως Ανασταλτικός Παράγοντας
Ως η έκτη μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά στην Ευρώπη, η Ουκρανία
διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα που θέτουν τις προϋποθέσεις για οικονομική
επιτυχία: τη στρατηγική θέση, μερικές από τις πιο εύφορες καλλιεργήσιμες
εκτάσεις στον κόσμο και έναν υψηλά μορφωμένο πληθυσμό. Απολαμβάνει επίσης
ένα μακροχρόνιο συγκριτικό πλεονέκτημα στον τομέα των μετάλλων καθώς και σε
άλλες βιομηχανικές και τεχνολογικές βιομηχανίες. Η Ουκρανία έχει επίσης άμεση
πρόσβαση στις δυναμικές αγορές της Μέσης Ανατολής μέσω του Εύξεινου
Πόντου. Όλα αυτά θα μπορούσαν να κάνουν τη χώρα έναν βασικό παράγοντα
στην

αυριανή

παγκόσμια

οικονομία.

Πράγματι,

η

επόμενη

φάση

της

παγκοσμιοποίησης παρέχει στην Ουκρανία τεράστιες ευκαιρίες, καθώς οι βαθιές
μεταβολές στις αναδυόμενες αγορές και οι ανερχόμενες μεσαίες τάξεις στην Ασία
και πέραν αυτής, θα αναμορφώσουν τα πρότυπα παγκόσμιας κατανάλωσης και
παραγωγής.
Ωστόσο, σύμφωνα με άρθρο του Οργανισμού Διεθνούς Διαφάνειας (Τ.Ι.)
σχετιζόμενο με τον τομέα «Πολιτική και Διακυβέρνηση» και τίτλο «Καταπολέμηση
της διαφθοράς στην Ουκρανία: μια σοβαρή πρόκληση», η εκτίμηση των
οικονομικών δεικτών δείχνει ότι η χώρα έχει μία πολύ χαμηλότερη δυναμική. Η
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απουσία

μακροπρόθεσμων

στρατηγικών,

οι

θεσμικές

αδυναμίες,

οι

καθυστερημένες πολιτικές δράσεις και η εκτεταμένη διαφθορά, καθιστούν δύσκολη
για τις διαδοχικές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ακόμη και καλά σχεδιασμένες
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες.
Ηχηρό παράδειγμα της επικρατούσας διαφθοράς στη χώρα, εντοπίζεται στη
διεξαγωγή των εκλογών τον Οκτώβριο του 2012. Το κυβερνών κόμμα επέστρεψε
στην

εξουσία,

αλλά

με

μια

αμαυρωμένη

εικόνα.

Ανεξάρτητοι

εκλογικοί

παρατηρητές σημείωσαν πολλές παρατυπίες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.
Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη. Τον Μάιο του 2011 ο σύνδεσμος της Τ.Ι.
στην Ουκρανία (TORO), δημοσίευσε μία αξιολόγηση των θεσμικών οργάνων της
χώρας, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η διαφθορά στην Ουκρανία είναι
ένα συστημικό πρόβλημα, που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας
διοίκησης. Μεταξύ των οργάνων που θεωρούνται από το κοινό ως ιδιαιτέρως
διεφθαρμένα είναι τα πολιτικά κόμματα, οι νομοθέτες, οι αστυνομικοί, οι δημόσιοι
υπάλληλοι και οι δικαστές. Έτσι η ουκρανική κοινωνία μπορεί να χαρακτηριστεί ως
κοινωνία με υψηλή ανοχή σε διεφθαρμένες πρακτικές». Η Ουκρανία έλαβε
εκατομμύρια από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United
Nations Development Programme), για δράσεις που περιελάμβαναν τη βελτίωση
της διακυβέρνησης, αλλά αυτό δεν φαίνεται να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην
αντίληψη του κοινού. Επιπλέον, η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), η οποία
δάνεισε στην Ουκρανία επτά δισεκατομμύρια δολάρια, αναθεώρησε τις επιδόσεις
της κυβέρνησης το 2010 και διαπίστωσε ότι η κακή διακυβέρνηση και η διαφθορά
αποτελούν σημαντικό αποτρεπτικό παράγοντα για την ανάπτυξη και τις άμεσες
ξένες επενδύσεις. Το 2011, η κυβέρνηση τερμάτισε την αρμόδια υπηρεσία για την
πολιτική κατά της διαφθοράς και τον Μάιο του 2012 δημιούργησε μία νέα εθνική
επιτροπή για την καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά ούτε και αυτή η προσπάθεια
έχει επιφέρει σοβαρά αποτελέσματα. Επίσης η έρευνα της κοινής γνώμης για τα
έτη 2010 – 2011, έδειξε ότι ένας στους τρεις πολίτες είχε καταβάλει δωροδοκία
στις επαφές του με τις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ όλοι οι κύριοι φορείς που
ασχολούνταν με τη διαφθορά (το δικαστικό σώμα, τα πολιτικά κόμματα, το
κοινοβούλιο, η αστυνομία και οι δημόσιοι υπάλληλοι) χαρακτηρίστηκαν ως
ιδιαίτερα διεφθαρμένοι. Ακόμη η Ουκρανία έχει υπογράψει τόσο την εταιρική
σχέση ανοικτής διακυβέρνησης (Open Government Partnership - OGP), όσο και τη
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σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς. Για την OGP έχει ένα σχέδιο
δράσης και έχει δεσμευτεί να καταρτίσει νόμους σχετικούς με την εφαρμογή των
συστάσεων του οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕU) κατά της διαφθοράς
(Group of States against Corruption - GRECO). Αναφορικά με τα δυνατά σημεία
των θεσμών της Ουκρανίας και την ικανότητά της να καταπολεμά τη διαφθορά, η
TORO στο πλαίσιο μελέτης του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας (National
Integrity System - NIS) της Τ.Ι., διαπίστωσε ότι η διαφθορά του δημοσίου τομέα
είναι ένα ευρύτατο πρόβλημα για τη χώρα. Η μελέτη δείχνει ότι πολλά θεσμικά
όργανα στην Ουκρανία εξακολουθούν να κρύβονται πίσω από ένα «πέπλο
μυστικότητας», συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης διαφάνειας τόσο στην
ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης, όσο και στη χρηματοδότηση των πολιτικών
κομμάτων. Η μελέτη επίσης συνιστά στο Κοινοβούλιο της Ουκρανίας να εφαρμόσει
μεταρρυθμίσεις
δημιουργίας

σε

διάφορα

ενός

πολιτικά

θεσμικά

όργανα,

ανεξάρτητου

συμπεριλαμβανομένης

δικαστικού

συστήματος,

της
της

μεταρρύθμισης της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και των εκλογικών
εκστρατειών και μιας νέας έκδοσης του νόμου για τη δημόσια υπηρεσία,
προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ακεραιότητα και επαγγελματισμός εντός
των διοικητικών υπηρεσιών. Δηλαδή απαιτείται μία ισχυρή πολιτική δέσμευση για
τη καταπολέμηση της διαφθοράς, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή της εν
λόγω μελέτης (Transparency International 2012).
Επιπλέον, σύμφωνα σε πρόσφατη δημοσιευμένη εργασία μιας ομάδας
επιστημόνων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (International Monetary
Fund – I.M.F.), τόσο ο δείκτης International Country Risk Guide (ICRG 10), όσο και
ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς (Corruption Perception Index - CPI), ο δείκτης
Ελέγχου της Διαφθοράς (Control of Corruption index) και τα Δεδομένα
Επιχειρηματικής Έρευνας (Enterprise Survey data), δείχνουν ότι η διαφθορά
φαίνεται να είναι πολύ πιο διαδεδομένη στην Ουκρανία απ' ότι σε άλλες χώρες με
χαμηλό και μεσαίο εισόδημα11 (Εικόνα 5). Το χάσμα είναι ακόμη πιο έντονο όταν η
Ουκρανία

συγκρίνεται

με

τις

χώρες

της

«Κεντρικής,

Ανατολικής

και

10 Ο International Country Risk Guide (ICRG) παρέχει δεδομένα σχετικά με τον κίνδυνο μιας
χώρας και εκθέσεις χωρών σχετικά με τις πολιτικές, οικονομικές και μακροοικονομικές τάσεις
παγκοσμίως.
11 Ο ορισμός των χωρών με "χαμηλότερο και μεσαίο εισόδημα" ακολουθεί την κατάταξη της
Παγκόσμιας Τράπεζας του 2016 που περιλαμβάνει 51 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της
Ουκρανίας
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Νοτιοανατολικής Ευρώπης» (Central, Eastern and Southeastern Europe CESEE12) και ειδικότερα με τις χώρες της ΕU. Όλες οι πηγές δεδομένων παρέχουν
μια αξιοσημείωτα συνεπή εικόνα σχετικά με τη σοβαρότητα του προβλήματος της
διαφθοράς στην Ουκρανία (Sandri, Amaglobeli, Madrid and Lima 2017).

Εικόνα 5:H Ουκρανία σε διεθνή προοπτική όσον αφορά τη διαφθορά
Στην

Εικόνα

6

χρησιμοποιώντας

τα δεδομένα

από

την

Έρευνα

Επιχειρήσεων του 2013, τεκμηριώνεται η έκταση της διαφθοράς μεταξύ των
γεωγραφικών περιοχών εντός της Ουκρανίας. Η διαφθορά φαίνεται να είναι
ευρέως διαδεδομένη σε όλη την επικράτεια της χώρας, ιδιαίτερα έντονη στο Κίεβο.
Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται δυτικά φαίνεται να αντιμετωπίζουν χαμηλότερα
επίπεδα διαφθοράς, παρόλο που το 65,8% εξακολουθεί να θεωρεί τη διαφθορά
ως σημαντικό περιορισμό για τις επιχειρήσεις (Sandri, Amaglobeli, Madrid and
Lima 2017).

12 Οι χώρες που ανήκουν στην Central, Eastern and Southeastern Europe (CESEE) είναι:
Αλβανία, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία,
Ουγγαρία, Κοσσυφοπέδιο, Λετονία, Λιθουανία, ΠΓΔΜ, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Πολωνία,
Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακική Δημοκρατία , Σλοβενία, Τουρκία και Ουκρανία.
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Εικόνα 6: Διαφθορά στις Περιοχές της Ουκρανίας
Η ίδια ομάδα επιστημόνων του I.M.F., κάνοντας χρήση του δείκτη ICRG,
παρέχει μηνιαίες τιμές της διαφθοράς, που στην περίπτωση της Ουκρανίας
ξεκινούν τον Απρίλιο του 1998. Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα, το Πλαίσιο 1
στην Εικόνα 7 δείχνει την εξέλιξη της χρονικής σειράς της διαφθοράς στην
Ουκρανία, αλλά και σε άλλες ομάδες χωρών. Τα τελευταία δέκα χρόνια, η
διαφθορά στις χώρες που ανήκουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕU-28),
καθώς και στις χώρες CESEE, μειώθηκε. Αντίθετα, δεν υπήρξε βελτίωση στην
Ουκρανία, καθώς ο δείκτης ICRG στην πραγματικότητα υποδηλώνει επιδείνωση
του προβλήματος της διαφθοράς το 2012. Το Πλαίσιο 2 στην Εικόνα 7,
παρουσιάζει μια πολύ παρόμοια εικόνα, με βάση τον δείκτη της Διεθνούς
Τράπεζας για τον έλεγχο της διαφθοράς (Sandri, Amaglobeli, Madrid and Lima
2017).

Εικόνα 7: Η Διαφθορά της Ουκρανίας στο Χρόνο

26

Το υψηλό επίπεδο διαφθοράς στην Ουκρανία, αποτελεί σημαντικό εμπόδιο
για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η Εικόνα 8 παρουσιάζει μία κατάταξη των
βασικών περιορισμών στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ουκρανία,
σύμφωνα με την έκθεση για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Το Πλαίσιο 1
χρησιμοποιεί δεδομένα από το 2013, σύμφωνα με τα οποία η διαφθορά ήταν το
δεύτερο σημαντικότερο εμπόδιο στην ανάπτυξη. Το πρόβλημα της διαφθοράς έχει
γίνει ακόμη πιο έντονο τα τελευταία χρόνια, καθώς τα στοιχεία για το 2016 που
αναφέρουν τη διαφθορά, αναδεικνύουν την διαφθορά ως τον πιο προβληματικό
παράγοντα για την επιχειρηματική δραστηριότητα (Πλαίσιο 2). Είναι επίσης
ενδιαφέρον να σημειώσουμε τις αυξανόμενες ανησυχίες που σχετίζονται με την
αστάθεια της πολιτικής και της κυβέρνησης (Sandri, Amaglobeli, Madrid and Lima
2017).

Εικόνα 8: Προβληματικοί Παράγοντες για την Επιχειρηματική Δραστηριότητα
Στη βιβλιογραφία, η εξέταση και η σύγκριση της διαφθοράς στην Ουκρανία,
υλοποιείται υπό το πρίσμα της συμμετοχής της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς, με
βάση το μέγεθος της οικονομίας της, αλλά και της γεωγραφικής της θέσης,
δεδομένου ότι ανήκει στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (Black Sea - BS-10). Ο
καθηγητής Χ. Παπαπανάγος υποδεικνύει ως χαρακτηριστικά γνωρίσματα της
συγκεκριμένης περιοχής, το υψηλό επίπεδο διαφθοράς και γραφειοκρατίας σε
σχέση με την ΕU, κάτι που προκαλεί δυσκολίες στην προσέλκυση ξένων
επενδύσεων, καθώς και στην εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων στο έδαφος
των χωρών που απαρτίζουν την περιοχή της ΒS-10[CITATION Pap \l 1033 ].
Διαφθορά και Οικονομική Ανάπτυξη
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Το επίπεδο διαφθοράς στην Ουκρανία είναι εξαιρετικά υψηλό. Αυτό μπορεί
να

υπονομεύσει

σοβαρά

τις

προοπτικές

οικονομικής

ανάπτυξης,

ιδίως

παρεμποδίζοντας τις ιδιωτικές επενδύσεις. Επομένως, η μείωση της διαφθοράς
είναι απαραίτητη για την επιτάχυνση της διαδικασίας οικονομικής σύγκλισης προς
την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι περιφερειακές συγκρίσεις συμβάλλουν στον εντοπισμό
βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση της διαφθοράς. Οι ουκρανικές αρχές
υιοθέτησαν πρόσφατα σημαντικά μέτρα που ακολουθούν ορισμένες από αυτές τις
βέλτιστες

πρακτικές.

Αντιμετωπίζουν,

ωστόσο,

ορισμένες

συγκεκριμένες

προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης των πολιτικών και
οικονομικών δυνάμεων σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων που ενδέχεται να
παρεμποδίσουν αποτελεσματικές προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς.
Στην εργασία της ομάδας επιστημόνων του I.M.F., αναφέρεται ότι οι
χώρες με χαμηλότερη διαφθορά τείνουν να έχουν υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
Η Εικόνα 9 απεικονίζει αυτό το γεγονός χρησιμοποιώντας ένα διάγραμμα του
κατά κεφαλήν ΑΕΠ, μετρούμενο σε ΜΙΑΔ (PPP) σε σχέση με τον Δείκτη Αντίληψης
της

Διαφθοράς

(CPI).

Όπως

φαίνεται

από

την

κλίμακα

τετραγωνικής

παλινδρόμησης, υψηλότερες τιμές του CPI (που υποδηλώνουν χαμηλότερη
διαφθορά), συνδέονται με υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η θέση της Ουκρανίας
πάνω από την παλινδρομική γραμμή επιβεβαιώνει ότι η Ουκρανία έχει υψηλό
επίπεδο διαφθοράς, δεδομένου του επιπέδου του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Sandri,
Amaglobeli, Madrid and Lima 2017).

Εικόνα 9: Σύνδεση Μεταξύ της Διαφθοράς και του Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ, 2015
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Η αρνητική συσχέτιση μεταξύ της διαφθοράς και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ,
μπορεί να προκύψει για παράδειγμα, επειδή οι χώρες με υψηλότερα εισοδήματα
διαθέτουν περισσότερους πόρους για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Για να
προσπαθήσουμε να απομονώσουμε τις αιτιώδεις επιπτώσεις της διαφθοράς στην
οικονομική ανάπτυξη, βασιζόμαστε σε οικονομετρικές παλινδρομήσεις που μας
επιτρέπουν να ελέγξουμε άλλους παράγοντες ανάπτυξης και να εξετάσουμε τον
αντίκτυπο που έχει η διαφθορά στη μελλοντική ανάπτυξη του ΑΕΠ.
Στην ίδια εργασία που εκπονήθηκε από το I.M.F., αναλύοντας τη χρονική
διακύμανση των δεδομένων στην Εικόνα 10, υπολογίζεται ο αντίκτυπος της
διαφθοράς, τόσο στον πραγματικό ρυθμό αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, όσο
και στην πραγματική αύξηση των επενδύσεων. Η παλινδρόμηση υπολογίζεται
βάσει των ετήσιων δεδομένων για περίπου 130 χώρες, ανάλογα με τη
διαθεσιμότητα των δεδομένων13 αυτών. Σημαντικό είναι να αναφερθεί, ότι για να
αμβλυνθούν οι ανησυχίες σχετικά με την αντίστροφη αιτιότητα, χρησιμοποιούμε τη
μονοετή καθυστερημένη αξία της διαφθοράς. Στις στήλες 1 και 2 εκτιμούμε τον
αντίκτυπο της διαφθοράς στην αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά την περίοδο
2005 - 2015. Στη στήλη 1, εξετάζουμε πρώτα μια απλή διμερή υποχώρηση της
αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο δείκτη διαφθοράς με ICRG που παρουσιάζει
καθυστέρηση ενός έτους. Ο συντελεστής είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός,
γεγονός που υποδηλώνει ότι η αύξηση του δείκτη διαφθοράς της ICRG από μία
μονάδα (ισοδύναμη με τη μείωση της διαφθοράς στην Ουκρανία στα επίπεδα στη
Βουλγαρία και τη Ρουμανία) θα αυξήσει την αύξηση του ΑΕΠ κατά περίπου 0,87%.
Στη στήλη 2, προσθέτουμε στην παλινδρόμηση τις μεταβλητές ελέγχου που
περιγράψαμε παραπάνω. Οι έλεγχοι αυτοί είναι στατιστικά εξαιρετικά σημαντικοί,
αλλά δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τον αντίκτυπο της διαφθοράς: μια ενιαία αύξηση
του δείκτη ICRG αυξάνει την αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,69% μέσα σε ένα έτος και
κατά 0,85% μετά από 3 χρόνια μόλις λάβουμε υπόψη το συντελεστή
αυτοσυσχέτισης (Sandri, Amaglobeli, Madrid and Lima 2017).

13 Στην ανάλυση παλινδρόμησης, μετρούμε τη διαφθορά χρησιμοποιώντας τον δείκτη International
Country Risk Guide (ICRG), καθώς έχει την μεγαλύτερη κάλυψη χρονικών σειρών, η οποία
κυμαίνεται για πολλές χώρες από το 1980 έως το 2016. Ο δείκτης της Παγκόσμιας Τράπεζας για
την καταπολέμηση της διαφθοράς έχει μόνο στοιχεία για το 1996, το 1998 και το 2000 και από το
2002 έως το 2015.
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Εικόνα 10: Οι Επιπτώσεις της Διαφθοράς στο ΑΕΠ και την Επενδυτική Ανάπτυξη
Η στήλη 3 δείχνει ότι ο συντελεστής του δείκτη διαφθοράς ICRG χάνει τη
στατιστική σημασία του, εάν επεκταθεί η περίοδος ανάλυσης μέχρι το 1995. Αυτό
θα μπορούσε να οφείλεται στην στην ακρίβεια των δεδομένων διαφθοράς, καθώς
εξετάζουμε δεδομένα προγενέστερων χρόνων, ή μπορεί να αντικατοπτρίζει την
άποψη, ότι η διαφθορά έχει γίνει κατά την τελευταία δεκαετία πιο σημαντικό
εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη από ό, τι στο παρελθόν. Για παράδειγμα, οι
επιπτώσεις της διαφθοράς στην ανάπτυξη κατά το παρελθόν θα μπορούσαν να
έχουν επισκιαστεί από τις επιζήμιες επιπτώσεις των φτωχών μακροοικονομικών
πολιτικών. Τώρα που οι περισσότερες χώρες έχουν επιτύχει τελικά τα οφέλη των
παραδοσιακών

μακροοικονομικών

μεταρρυθμίσεων,

η

αντιμετώπιση

της

διαφθοράς μπορεί να έχει ισχυρότερη επίπτωση στην ανάπτυξη. Στη στήλη 4
εκτιμάται ο αντίκτυπος της διαφθοράς στην πραγματική αύξηση των επενδύσεων
κατά την περίοδο 2005-15, συμπεριλαμβανομένων των μεταβλητών ελέγχου. Η
αύξηση του δείκτη διαφθοράς ICRG από μία μονάδα συνδέεται με στατιστικά
σημαντική αύξηση του ρυθμού αύξησης των επενδύσεων κατά 4%. Όπως και στην
περίπτωση της αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ο συντελεστής της διαφθοράς
χάνει τη στατιστική σημασία του αν επεκτείνουμε την περίοδο ανάλυσης μέχρι το
1995 (Sandri, Amaglobeli, Madrid and Lima 2017).
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Η οικονομετρική ανάλυση υποδεικνύει ότι η αύξηση του δείκτη ICRG κατά
μία μονάδα, μπορεί να αυξήσει την κατά κεφαλήν αύξηση του ΑΕΠ κατά περίπου
1%. Με βάση αυτή τη μέτρηση, η Εικόνα 11 δείχνει την προβλεπόμενη πορεία του
κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ουκρανίας, σε αναλογία με τον μέσο όρο της ΕU σε
εναλλακτικά επίπεδα διαφθοράς. Εάν η Ουκρανία δεν μπορέσει να μειώσει τη
διαφθορά, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα παραμείνει μόνο περίπου το 30% του μέσου
όρου της ΕU το 2040. Εάν η διαφθορά μειωθεί στο υψηλότερο επίπεδο που
επικρατεί μεταξύ των χωρών της ΕU (ισοδυναμεί με αύξηση του δείκτη ICRG κατά
μία μονάδα), το κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα φθάσει το 40% περίπου του μέσου όρου
της ΕU το 2040. Τέλος, εάν η Ουκρανία είναι σε θέση να μειώσει τη διαφθορά στο
μέσο όρο της ΕU (ισοδύναμη με 2,5 αύξηση του δείκτη ICRG), το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ θα υπερβεί το 50% του μέσου όρου της ΕU το 2040, στον οποίο θα συγκλίνει
απότομα (Sandri, Amaglobeli, Madrid and Lima 2017).

Εικόνα 11: Προβλέψεις ΑΕΠ για την Ουκρανία Βάσει των Επιπέδων Διαφθοράς
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4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
«Θέλω, δεν θέλω. Θα το κάνω, δεν θα το κάνω».
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Βίκτορ Πιντζένεκ εξηγεί τη σχέση της
Ουκρανίας με το ΔΝΤ.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (BENCHMARKIING)
Με δεδομένη την αύξηση του ενδιαφέροντος διεθνώς, όσον αφορά τις
αρνητικές επιπτώσεις της διαφθοράς στην οικονομική ανάπτυξη των κρατών, η
προώθηση κοινών στρατηγικών για την αντιμετώπιση του φαινομένου, αποτελεί
μονόδρομο για τους ανά τον κόσμο οικονομικο – πολιτικούς οργανισμούς, όπως ο
Οργανισμός της Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency International - TI), η
Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank - WB), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(International Monetary Fund - IMF) και άλλοι.
Για την ανάπτυξη αυτών των κοινών στρατηγικών, παρατηρείται μία
προσπάθεια να ερευνηθούν, να αξιολογηθούν, να συγκριθούν και να αναδειχθούν
όλα εκείνα τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της διαφθοράς κάθε χώρας, που θα
επιτρέψουν την υιοθέτηση της κατάλληλης πολιτικής για την εξάλειψη αυτής. Με
γνώμονα τη συγκεκριμένη προσπάθεια, η συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)
είναι η κύρια μεθοδολογία μέτρησης της ποιότητας των μονάδων λήψης
απόφασης (όπως οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί και οι χώρες) σε σχέση με τα
προγράμματα, τις στρατηγικές, και τις πολιτικές που εφαρμόζουν, τα προϊόντα που
παράγουν, και τις μετρήσεις απόδοσης που λαμβάνουν, σε σύγκριση με
συγκεκριμένα πρότυπα μετρήσεων αναφοράς, που παρέχουν την ενδεδειγμένη
επίδοση στη δεδομένη κατηγορία (Παπαπανάγος , Διεθνή Οικονομικά - Διαλέξεις Ενότητα 3 2016).
Στην περίπτωση των επιχειρήσεων, η συγκριτική αξιολόγηση υλοποιείται
συγκρίνοντας τις διαδικασίες και τις μετρήσεις απόδοσης μιας επιχείρησης, σε
σχέση με συγκεκριμένες θετικές αποδόσεις στο χώρο ή και τις βέλτιστες
υιοθετούμενες πρακτικές άλλων. Στην περίπτωση των οικονομιών των χωρών,
συγκρίνοντας τις πολιτικές, τις μεταρρυθμίσεις και τις μετρήσεις απόδοσης της
μιας χώρας (λ.χ. της Ουκρανίας) με την αντίστοιχη απόδοση μιας ομάδας
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συμμετεχουσών

οικονομιών

(λ.χ.

τις

χώρες

της

Μαύρης

Θάλασσας),

αποκαλύπτονται οι οικονομίες της βέλτιστης πρακτικής, καθίσταται εφικτή η
περαιτέρω αξιολόγησή τους βάσει ενός δεδομένου μεθοδολογικού πλαισίου και
πραγματοποιείται η ταξινόμηση τους σε μια σειρά αντιστοίχου κατάταξης,
σύμφωνα με τη βαθμολογία που η κάθε χώρα έχει αποκτήσει.
Τα ποσοτικά στοιχεία και η συγκριτική αξιολόγηση αποδεικνύονται χρήσιμα
για την τόνωση της συζήτησης σχετικά με την επιλεχθείσα πολιτική, τόσο με την
έκθεση δυνητικών προκλήσεων και αδυναμιών, όσο και με τον εντοπισμό
ευαίσθητων σημείων, όπου οι φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να αναζητούν
διδάγματα και καλές πρακτικές. Τα δεδομένα παρέχουν επίσης τη βάση για την
ανάλυση του τρόπου με τον οποίο διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις και
διαφορετικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις, είναι ικανές να συμβάλλουν στα επιθυμητά
αποτελέσματα, όπως η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, της
απασχόλησης, των εισοδημάτων και της αντιμετώπισης της διαφθοράς. Τα
ποσοτικά στοιχεία και η συγκριτική αξιολόγηση, μπορούν να είναι χρήσιμα για την
τόνωση της συζήτησης σχετικά με την πολιτική των κυβερνήσεων, τόσο με την
έκθεση δυνητικών προκλήσεων και αδυναμιών, όσο και με τον εντοπισμό των
σημείων όπου οι φορείς χάραξης πολιτικής θα μπορούν να αναζητούν διδάγματα
και ορθές πρακτικές.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (TRANSPARENCY
INTERNATIONAL – T.I.)
Ο Οργανισμός της Διεθνούς Διαφάνειας, είναι ένα παγκόσμιο κίνημα, που
μοιράζεται το όραμα ενός κόσμου στον οποίο οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις, η
κοινωνία των πολιτών κάθε κράτους και η καθημερινή ζωή των ανθρώπων, είναι
απαλλαγμένες από τη διαφθορά. Το 1993, λίγα άτομα αποφάσισαν να λάβουν
θέση κατά της διαφθοράς και δημιούργησαν τον Οργανισμό με έδρα το Βερολίνο.
Σήμερα, που παρίσταται σε περισσότερες από εκατό χώρες, μεταξύ αυτών και η
Ουκρανία, το κίνημα δουλεύει αδιάκοπα, προκειμένου να αναδεύει τη συλλογική
συνείδηση του κόσμου και να επιφέρει αλλαγές. Σίγουρα πρέπει να γίνουν πολλά
για να σταματήσει η διαφθορά, αλλά πολλά έχουν επιτευχθεί, μεταξύ των οποίων
(Transparency International 2016):
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Η δημιουργία διεθνών συμβάσεων κατά της διαφθοράς



Η δίωξη των διεφθαρμένων ηγετών και η κατάσχεση των

παράνομων περιουσιών τους.


Εθνικές εκλογές κερδήθηκαν και χάθηκαν στην αντιμετώπιση της

διαφθοράς


Οι εταιρείες ευθύνονται για τη συμπεριφορά τους τόσο στο

εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.
Ωστόσο, το ξεκίνημα του οργανισμού δεν ήταν εύκολο. Κύριο σημείο
κριτικής κατά την πρώτη φάση των δραστηριοτήτων του οργανισμού, ήταν η
συντηρητική φιλοσοφία καταπολέμησης της διαφθοράς, μιας και περιοριζόταν
στους αποδέκτες των φαινομένων δωροδοκίας, σε αντίθεση με την Σύμβαση του
ΟΟΣΑ που επιζητούσε την καταπολέμηση των πηγών δωροδοκίας στις χώρες
εξαγωγής. Συν τω χρόνω, οι απόψεις της Διεθνούς Διαφάνειας ευθυγραμμίστηκαν
με αυτές του ΟΟΣΑ, δημοσιεύοντας το 1999 για πρώτη φορά τον Δείκτη
Αντίληψης Δωροδοκιών. Η Διεθνής Διαφάνεια επικεντρώνει την προσοχή της σε
θεσμούς, νομοθεσίες και κυβερνητικές δράσεις χωρών και όχι σε μεμονωμένες
περιπτώσεις φυσικών προσώπων, ή άλλες εξατομικευμένες περιπτώσεις με
προβαλλόμενο στόχο την αναδιαμόρφωση και την κάθαρση, με τη συνεργασία
βέβαια κρατικών φορέων και υπηρεσιών (Wikipedia 2017).
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (INTERNATIONAL
BENCHMARKING INDICATORS)
Η μεθοδολογία για την αξιολόγηση της διαφθοράς στην Ουκρανία, με
απώτερο σκοπό την εξαγωγή σίγουρων συμπερασμάτων, βασίζεται σε στοιχεία
των δύο κυριότερων δεικτών του Οργανισμού για τη Διεθνή Διαφάνεια (Τ.Ι.), οι
οποίοι αναφέρονται στα επίπεδα διαφθοράς των ανά τον κόσμο κρατών και
αποτελούν παραδείγματα εφαρμογής της συγκριτικής αξιολόγησης. Αυτοί είναι ο
Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (Corruption Perceptions Index – C.P.I.) και ο
Δείκτης του Παγκόσμιου Βαρόμετρου της Διαφθοράς (Global Corruption
Barometer – G.C.B.). Η χρήση των δεικτών αυτών παρέχει στοιχεία για την
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αριθμητική

αξιολόγηση

της

διαφθοράς

και

τη

συνολική

κατάταξη

των

συμμετεχουσών χωρών, ανάλογα με τις εκτιμώμενες επιδόσεις τους.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των παραπάνω δεικτών, αποτελεί το γεγονός ότι
στηρίζονται αποκλειστικά στη συλλογή και αξιολόγηση των αντιλήψεων της κοινής
γνώμης και των εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων. Αυτό γιατί παρουσιάζεται η
άποψη, ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός τρόπος υπολογισμού του απολύτου επιπέδου
της διαφθοράς που επικρατεί σε μια χώρα, στη βάση των αναμφισβήτητων
δεδομένων και των απολύτων καταγραφών (qualitative Vs quantitative data).
Πρακτικές στατιστικής συλλογής δεδομένων, όπως καταχώρηση του αριθμού
διώξεων που ασκήθηκαν ή του αριθμού δικαστικών υποθέσεων που εκδικάστηκαν
και αφορούσαν φαινόμενα διαφθοράς, δεν καθίστανται αντικειμενικά ευσταθείς,
καθόσον δεν εξασφαλίζεται η συλλογή ασφαλών αριθμητικών δεδομένων, για την
ακριβή καταμέτρηση και αξιολόγηση του ποσοστού της διαφθοράς, που εμφανίζει
κάθε χώρα. Αντιθέτως, η οργανωμένη προσπάθεια για τη συλλογή αντιλήψεων, οι
οποίες με κατάλληλη χρησιμοποίηση, μπορούν να προσφέρουν ρεαλιστικές
εκτιμήσεις για το μέγεθος της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, αποτελεί την πιο
αξιόπιστη μέθοδος επίσημης καταγραφής και σύγκρισης του σχετικού επιπέδου
διαφθοράς, μεταξύ διαφορετικών χωρών. Επιπλέον, μέσω αυτών είναι δυνατή η
αξιολόγηση των θεσμών και των εφαρμοζόμενων μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο
της ευρύτερης διερεύνησης του πολυεπίπεδου φαινομένου της διαφθοράς.
Τέλος, όσον αφορά τη συλλογή των στοιχείων, την καταχώρηση και την
παρουσίαση των αποτελεσμάτων των προαναφερθέντων δεικτών, εντοπίζονται
πολλοί περιορισμοί ως προς τα αποδεκτά σημεία αναφοράς, την αξιοπιστία των
χρησιμοποιούμενων πηγών για την υλοποίηση των απαραίτητων μετρήσεων και
τους διαφορετικούς τρόπους άθροισης - υπολογισμού του μέσου όρου. Παρόλα
αυτά, οι ευρέως διαδεδομένοι δείκτες του Οργανισμού Διεθνούς Διαφάνειας,
εξασφαλίζουν το υπό συνθήκη συνεκτικό υπόβαθρο συναντίληψης για την
καταπολέμηση της διαφθοράς.
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Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (CORRUPTION PERCEPTIONS
INDEX - CPI)
Η διαφθορά είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην οικονομική και
κοινωνική

ανάπτυξη

σε

όλο

τον

κόσμο.

Οι

διεφθαρμένες

πρακτικές

διαστρεβλώνουν τις αγορές και καταπνίγουν την οικονομική ανάπτυξη. Στερούν
επίσης τους τοπικούς πληθυσμούς (ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες), από
κρίσιμους πόρους. Η διαφθορά υπονομεύει το κράτος δικαίου και επηρεάζει την
πολιτική

σταθερότητα,

διατηρώντας

παράλληλα

την

ανισότητα

και

παρεμποδίζοντας την κοινωνική συνοχή.
Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το κόστος της δωροδοκίας ανέρχεται σε
περισσότερο από 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ (2,6 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ),
με περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ, να αποτελεί ποσά
δωροδοκιών κάθε χρόνο. Επίσης, εκτιμάται ότι η διαφθορά αυξάνει το κόστος των
επιχειρήσεων κατά τουλάχιστον 10%.
Ο CPI, βαθμολογεί και κατατάσσει τις χώρες με βάση το πόσο αντιληπτή
είναι η διαφθορά στο δημόσιο τομέα μιας χώρας. Βασίζεται μόνο στις αντιλήψεις,
διότι δεν υπάρχει ουσιαστικός τρόπος για να εκτιμηθούν τα απόλυτα επίπεδα
διαφθοράς

στις

χώρες,

με

βάση

σκληρά

εμπειρικά

δεδομένα.

Πιθανές

προσπάθειες, όπως η σύγκριση των δωροδοκιών που αναφέρθηκαν, ο αριθμός
των διώξεων που ασκήθηκαν ή η μελέτη δικαστικών υποθέσεων που συνδέονται
άμεσα με τη διαφθορά, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως οριστικοί δείκτες των
επιπέδων διαφθοράς. Μάλλον δείχνουν το πόσο αποτελεσματικοί είναι οι
εισαγγελείς, τα δικαστήρια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που διερευνούν και
εκθέτουν τη διαφθορά. Η κατανόηση των αντιλήψεων για τη διαφθορά εκείνων
που είναι σε θέση να προσφέρουν αξιολογήσεις της διαφθοράς του δημόσιου
τομέα, είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος σύγκρισης των επιπέδων διαφθοράς μεταξύ
των χωρών. Ο CPI είναι ένας σύνθετος δείκτης, ένας συνδυασμός ερευνών και
αξιολογήσεων της διαφθοράς, που συλλέγονται από διάφορους αξιόπιστους
οργανισμούς. Αντανακλά τις απόψεις παρατηρητών από όλο τον κόσμο,
συμπεριλαμβανομένων των εμπειρογνωμόνων που ζουν και εργάζονται στις
εξεταζόμενες χώρες και είναι ο ευρύτερα χρησιμοποιούμενος δείκτης της
διαφθοράς παγκοσμίως. Ο δείκτης συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές
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και πολιτικές πτυχές της διαφθοράς. Σε γενικές γραμμές, οι έρευνες και οι
αξιολογήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση του δείκτη περιλαμβάνουν
ερωτήματα σχετικά με τη δωροδοκία δημοσίων υπαλλήλων, κλοπές στις δημόσιες
συμβάσεις, υπεξαίρεση δημόσιων πόρων και ερωτήσεις που διερευνούν τη
δύναμη και την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών καταπολέμησης της
διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Από την πρώτη έκδοση του δείκτη, το 1995, τα
αποτελέσματα παρουσιάζονταν σε μία κλίμακα από το 0 (εξαιρετικά διεφθαρμένες)
έως το 10 (υψηλή διαφάνεια). Η μεθοδολογία τροποποιείται το 2012 και
δημιουργείται μια νέα κλίμακα από το 0 (εξαιρετικά διεφθαρμένες) έως το 100
(υψηλή διαφάνεια) 14 (Παπαπανάγος , Διεθνή Οικονομικά - Διαλέξεις - Ενότητα 3
2016).
Τα βήματα που ακολουθούνται για τον υπολογισμό του CPI είναι τα
παρακάτω:


Επιλογή πηγών δεδομένων: Κάθε πηγή δεδομένων πρέπει να

πληροί τα ακόλουθα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ως πηγή για τον CPI:
o

Να ποσοτικοποιεί τις αντιλήψεις της διαφθοράς στον δημόσιο

o

Να βασίζεται σε μια αξιόπιστη και έγκυρη μεθοδολογία, η

τομέα.

οποία βαθμολογεί και ταξινομεί πολλές χώρες στην ίδια κλίμακα.
o

Να εκτελείται από αξιόπιστο φορέα και να αναμένεται να

επαναλαμβάνεται τακτικά.
o

Να επιτρέπεται επαρκής διακύμανση των βαθμολογιών για να

γίνεται διάκριση μεταξύ χωρών.


Αναφορά και τυποποίηση των ευρημάτων - στοιχείων, τα οποία

προσαρμόζονται σε κλίμακα από το 0 έως το 100, όπου το 0 αναλογεί στο
υψηλότερο και το 100 στο χαμηλότερο επίπεδο αντιληπτής διαφθοράς.

14 Λόγω της γενόμενης τροποποίησης επί της υιοθετούμενης μεθοδολογίας, δεν θα πρέπει να
γίνονται συγκρίσεις, μεταξύ των αποδόσεων των χωρών που έχουν καταγραφεί έως το 2011 και
των νεότερων επιδόσεων.
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Υπολογισμός του μέσου όρου. Η τιμή του δείκτη, υπολογίζεται ως ο

μέσος όρος των διαφορετικών αξιολογήσεων και το τελικό αποτέλεσμα
στρογγυλοποιείται σε ακέραιο αριθμό.


Αναφορά του μέτρου της αβεβαιότητας. Ο δείκτης πρέπει να

συνοδεύεται από πρόσθετα στατιστικά μεγέθη του Τυπικού Σφάλματος (Standard
Error)15 και του Διαστήματος Εμπιστοσύνης (Confidence Interval) 16, που
σχετίζονται με το παρουσιαζόμενο σκορ προκειμένου να παρέχονται περαιτέρω
πληροφορίες σχετικά με τη διακύμανση των βαθμολογιών των πηγών δεδομένων
που διατίθενται για τη συγκεκριμένη χώρα ή επικράτεια.
Βασική προϋπόθεση αξιολόγησης μιας χώρας μέσω του CPI, είναι ότι
πρέπει να συμμετέχει σε τουλάχιστον τρεις από τις πηγές δεδομένων αυτού. Αν
κάποια χώρα δεν συμπεριληφθεί στη λίστα κατάταξης, αυτό συμβαίνει λόγω
ελλειπόντων στοιχείων για την ολοκλήρωση της έρευνας και δεν σημαίνει σε καμία
περίπτωση ότι η διαφθορά στη χώρα αυτή έχει εκλείψει.
Ο CPI για το έτος 2016, βασίζεται σε δεκατρείς πηγές δεδομένων, που τον
καθιστούν εξαιρετικά αξιόπιστο. Οι πηγές αυτές δεδομένων προέρχονται από
ανεξάρτητα ιδρύματα, που ειδικεύονται στη διακυβέρνηση και την ανάλυση του
επιχειρηματικού κλίματος (Transparency International 2017). Αυτές έχουν ως εξής:


Αξιολογήσεις διακυβέρνησης της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης



Δείκτες βιώσιμης διακυβέρνησης (Ίδρυμα Bertelsmann 2016)



Δείκτης μετασχηματισμού (Ίδρυμα Bertelsmann 2016)



Μονάδα οικονομικών πληροφοριών - αξιολόγησης κινδύνου των

2015

χωρών 2016 (Economist)


Έθνη σε μετάβαση (Freedom House 2016)

15 Αποδίδει την Απόκλιση της δειγματοληπτικής Μέσης Τιμής από της αντίστοιχη πληθυσμιακή.
Όσο μικρότερο είναι το Τυπικό Σφάλμα τόσο πλησιέστερα βρίσκεται η δειγματοληπτική στην
πληθυσμιακή Μέση Τιμή.
16 Το Διάστημα Εμπιστοσύνης χρησιμοποιείται για την ασφαλέστερη εκτίμηση της παραμέτρου
ενός πληθυσμού, με βάση ένα τυχαίο δείγμα από τον πληθυσμό αυτό. Παρέχει ένα φάσμα
ευλόγων (πιθανών) τιμών της παραμέτρου, συνοδευόμενο από το Βαθμό Εμπιστοσύνης που
έχουμε ότι το διάστημα αυτό περιέχει την πραγματική τιμή της παραμέτρου.
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Αξιολογήσεις κινδύνου χωρών (Global Insight 2015)



Ετήσια Έκθεση Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας (IMD 2016)



Συμβουλευτικές υπηρεσίες πολιτικού και οικονομικού κινδύνου

(Asian Intelligence 2016)


Υπηρεσίες πολιτικού κινδύνου (International Country Risk Guide



Πολιτική χωρών και θεσμική αξιολόγηση (World Bank 2015)



Έρευνα εκτελεστικής γνώμης (EOS) (World Economic Forum 2016)



Δείκτης Κράτους Δικαίου (World Justice Project 2016)



Πρόγραμμα κατηγοριοποίησης της δημοκρατίας (VDEM) 2016

2016)

Ως πλεονέκτημα για το δείκτη CPI μπορεί να αναφερθεί ότι παρέχει μια
κατάταξη 175 χωρών, στην οποία καμία δεν λαμβάνει την άριστη βαθμολογία.
Μειονέκτημα αυτού μπορεί να χαρακτηριστεί η διαφωνία μεταξύ των επικριτών και
των υποστηρικτών του, οι οποίοι συγκρούονται σχετικά με την ιδεολογική, πολιτική
και

μεθοδολογική

προκατάληψη

των

εξειδικευμένων

επιστημόνων,

που

συμμετέχουν στη έρευνα. Επιπλέον, γίνεται λόγος για μια χρονική καθυστέρηση
του CPI, σε σχέση με τα ληφθέντα μέτρα κατά της διαφθοράς, μιας και αυτά δεν
μπορούν να αποδώσουν καρπούς άμεσα. Επίσης, η διαφοροποίηση στη θέση
κατάταξης μιας χώρας δεν ανταποκρίνεται απαραίτητα στην αύξηση ή τη μείωση
της αντιλαμβανόμενης διαφθοράς, αλλά πιθανόν να οφείλεται στην ένταξη νέων
χωρών στον δείκτη CPI ή στον αποκλεισμό άλλων λόγω ανεπαρκούς ύπαρξης
στοιχείων ή ακόμα και στην αλλαγή μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό του δείκτη ανά χώρα (Μπάστα 2007).
Σημαντικό είναι να σημειωθεί, ότι ο CPI συνδέεται με δύο επίσης
σημαντικούς δείκτες, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν την οικονομική ανάπτυξη μιας
χώρας, τον Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (Global Competiveness Index
– GCI) και το Δείκτη Ευκολίας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Easy of Doing
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Business – EDB), καθόσον τα βασικά κριτήρια για τον καθορισμό τους,
επηρεάζονται από τα επίπεδα διαφθοράς σε μια χώρα.
Με αυτό τον τρόπο ο δείκτης στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα, το οποίο οι
κυβερνήσεις αναγκάζονται να λάβουν υπόψη τους και να ενεργήσουν κατάλληλα.
Φυσικά πίσω από τους αριθμούς, βρίσκεται η καθημερινή πραγματικότητα για
τους ανθρώπους που ζουν και δραστηριοποιούνται σε αυτές τις χώρες. Ο δείκτης
δεν μπορεί να καταγράψει την ατομική απογοήτευση αυτής της πραγματικότητας,
αλλά καταγράφει τις ενημερωμένες απόψεις αναλυτών, επιχειρηματιών και
εμπειρογνωμόνων από χώρες σε όλο τον κόσμο.
Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ (GLOBAL
CORRUPTION BAROMETER - GCB)
Ο Δείκτης Παγκόσμιο Βαρόμετρο για τη Διαφθορά (GCB), είναι η
μεγαλύτερη παγκόσμια έρευνα σχετικά με τις εμπειρίες των πολιτών που
σχετίζονται με τη διαφθορά, την αντίληψή τους για τη διαφθορά των θεσμών και
των τομέων στη χώρα, καθώς και την ετοιμότητά τους να καταπολεμήσουν τη
διαφθορά. Σε αντίθεση με τον CPI, που ενδεχομένως επηρεάζεται από
προκαταλήψεις και δημοφιλείς αντιλήψεις για τη διαφθορά, ο GCB αποτελεί μια
κατευθυνόμενη

έρευνα,

που

αντί

να

χρησιμοποιεί

τις

αντιλήψεις

των

εμπειρογνωμόνων, αναφέρεται απευθείας στους πολίτες της κάθε χώρας,
καθόσον εκείνοι αποτελούν τον βασικό αποδέκτη - κριτή των προσπαθειών
καταπολέμησης της διαφθοράς.
Ο δείκτης GCB, που σχεδιάστηκε από την T.l., υλοποιείται από το 2003.
Για την περιφερειακή έκθεση του GCB το 2016, που αφορά την Ευρώπη και την
Κεντρική Ασία, διεξήχθη έρευνα μεταξύ σχεδόν 60.000 ατόμων, από 42 χώρες. Ο
δείκτης GCB, αξιολογεί την αντίληψη περί διαφθοράς, σε 12 βασικούς θεσμούς
κάθε χώρας, χρησιμοποιώντας μία κλίμακα από το 1 (εξαιρετικά διαφανής), έως το
5 (εξαιρετικά διεφθαρμένος). Επίσης, ο δείκτης GCB αξιολογεί το επί τοις εκατό
ποσοστό των πολιτών που έχουν καταβάλει δωροδοκία, για να λάβουν την
πρέπουσα προσοχή και μεταχείριση από τους δημόσιους λειτουργούς. Οι θεσμοί
που αξιολογούνται είναι οι κάτωθι:
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Τα πολιτικά κόμματα



Η Βουλή και το νομοθετικό σώμα



Οι Ένοπλες Δυνάμεις



Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις



Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης



Οι Θρησκευτικές Ομάδες



Οι Επιχειρήσεις – Ιδιωτικός Τομέας



Το Εκπαιδευτικό Σύστημα



Το Δικαστικό Σώμα



Η Δημόσια Υγεία



Η Αστυνομία



Δημόσιοι Λειτουργοί

Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά του οργανισμού, ένας στους τρεις
συμμετέχοντες, πιστεύει ότι η διαφθορά είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι χώρες τους. Επέλεξαν μέσα από μια λίστα παραγόντων,
όπως η οικονομία, η ανεργία, το έγκλημα, η μετανάστευση, η υγεία, η εκπαίδευση
και η διαφθορά. Επιπλέον, περισσότεροι από τους μισούς πολίτες, κρίνουν ότι η
κυβέρνησή τους δεν προσπαθεί όσο πρέπει στην καταπολέμηση της διαφθοράς,
ενώ θεωρούν ότι οι πολιτικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι υψηλά διεφθαρμένοι.
Επιπρόσθετα, τρεις στους πέντε πολίτες θεωρούν ότι οι πλούσιοι έχουν
υπερβολική επιρροή στη δημόσια πολιτική και πρέπει να υπάρξουν αυστηρότεροι
κανόνες για να αποφεύγονται τέτοιου είδους πρακτικές. Επίσης, δύο στους πέντε
δηλώνουν ότι αυτοί που καταγγέλλουν τη διαφθορά, υφίστανται αντίποινα ενώ
σχεδόν το ένα τρίτο υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι στην περιοχή της Ευρώπης και
της Κεντρικής Ασίας, δεν αναφέρουν τη διαφθορά επειδή φοβούνται τις συνέπειες
(Transparency International 2016).

41

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Μετά την παραπάνω παρουσίαση των δύο κυριότερων δεικτών του
Οργανισμού Διεθνούς Διαφάνειας (Τ.Ι.), μία προσπάθεια συνοπτικής παράθεσης
των στοιχείων που συνθέτουν το προφίλ έκαστου δείκτη, θεωρείται επιβεβλημένη.
Έτσι παρατίθεται επικουρικά στην Εικόνα 12, ο συγκριτικός πίνακας των δύο
δεικτών.
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ
Αποτυπώνει τις γνώμες

Αξιολογεί τις χώρες
σύμφωνα με

Βασίζεται σε στοιχεία

CPI
GCB
της
κάθε
Επιχειρηματιών
και Πολιτών
εξειδικευμένων αναλυτών, αξιολογούμενης χώρας
από
την
κάθε
αξιολογούμενη χώρα
Το επίπεδο διαφθοράς στο Τις πεποιθήσεις και τα
δημόσιο τομέα και στους πιστεύω των πολιτών, που
προκύπτουν
από
τις
θεσμούς
προσωπικές τους εμπειρίες
Τριών τουλάχιστον ερευνών Μιας παγκόσμιας έρευνας, με
που
διεξάγονται
από αποδέκτη την κοινή γνώμη
ανεξάρτητα και αξιόπιστα των πολιτών.
ιδρύματα.

Εικόνα 12: Συγκριτικός Πίνακας Δεικτών της Τ.Ι.
Ο Οργανισμός της Διεθνούς Διαφάνειας, έχει ως έτος έναρξης της έρευνας
για τη διαφθορά το έτος 1995, οπότε και εκκινεί τη διαδικασία καταγραφής και
δημοσίευσης του δείκτη CPI και όχι του GCB. Το γεγονός αυτό μπορεί να
δικαιολογηθεί, λόγω του ότι το κόστος μιας έρευνας εντός του κοινωνικού συνόλου
της κάθε χώρας, για την τότε εποχή, ήταν απαγορευτικό. Η έρευνα του δείκτη
GCB, εκμεταλλεύεται τη γνώμη του πληθυσμού έκαστης χώρας, δηλαδή το
αποτέλεσμα αυτής είναι ανεξάρτητο από τις πιθανές προκαταλήψεις που
διακατέχουν τους εξειδικευμένους αναλυτές, που λαμβάνουν μέρος στην
αντίστοιχη έρευνα για το καταρτισμό του δείκτη CPI. O Alex Cobham σε άρθρο του
που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Foreign Policy το έτος 2013, συμπεραίνει ότι «o
δείκτης CPI διαφθείρει τις αντιλήψεις σε τέτοια έκταση, ώστε είναι δύσκολο να
δικαιολογηθεί η συνέχιση της έκδοσης των αποτελεσμάτων του και θα πρέπει να
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σταματήσει η μέτρησή του». Η δήλωση αυτή καταδεικνύει την ανάγκη
συνδυαστικής εξέτασης των δεικτών CPI και GCB (Cobham 2013).
Ο δείκτης GCB της T.I. συμπληρώνει τον άλλο κύριο παγκόσμιο δείκτη της
για τη διαφθορά, τον CPI, μέσω δημοσκοπήσεων και όχι εμπειρογνωμόνων,
σχετικά

με

τη

διαφθορά.

Ο

GCB

μπορεί

να

χρησιμοποιηθεί

για

την

ευαισθητοποίηση σχετικά με την έκταση και τον αντίκτυπο της διαφθοράς, όπως
κρίνεται από το ευρύ κοινό. Η ερώτησή σχετικά με τα επίπεδα διαφθοράς στο
δημόσιο τομέα για παράδειγμα, μπορεί να καταδείξει εκείνες τις υπηρεσίες με
υψηλά επίπεδα διαφθοράς, που ίσως είναι ώριμες για μεταρρύθμιση.
Συχνά υποστηρίζεται ότι οι δείκτες που βασίζονται σε γνώμες των
εμπειρογνωμόνων δεν συνδέονται με τους δείκτες του ευρέος κοινού. Για να
εξετάσει αυτόν τον ισχυρισμό ο Οργανισμός Τ.Ι., συγκρίνει τις απόψεις του κοινού
σχετικά με την έκταση της διαφθοράς στα πολιτικά κόμματα, τα κοινοβούλια, τη
δικαστική εξουσία και τη δημόσια διοίκηση που αντικατοπτρίζεται στην αναφορά
του GCB για το έτος 2009, με τις εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων για την έκταση
της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, δηλαδή τις τιμές CPI στην αναφορά του έτους
2008, παρουσιάζοντας το διάγραμμα στην Εικόνα 13. Οι αριθμοί δείχνουν ότι
υπάρχει μια συσχέτιση μεταξύ της αντίληψης της κοινής γνώμης για τη διαφθορά
και της αντίληψης των εμπειρογνωμόνων: όσο μεγαλύτερη είναι η έκταση της
διαφθοράς σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως θεωρείται από το ευρύ κοινό,
τόσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο διαφθοράς του δημόσιου τομέα που
αντιλαμβάνονται οι εμπειρογνώμονες.
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Εικόνα 13 : Οι Αντιλήψεις των Πολιτών για τη Διαφθορά στο GCB/2009 σε
Σύγκριση με τις Αντιλήψεις των Εμπειρογνωμόνων για τη Διαφθορά στο CPI/2008
Ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει από την ανάλυση της διαφθοράς είναι
αν η «αντίληψη» είναι έγκυρη μέτρηση της διαφθοράς. Αν και η ουσιαστική
ακαδημαϊκή βιβλιογραφία δείχνει ότι οι αντιλήψεις του δείκτη CPI για τη διαφθορά
είναι αξιόπιστες και θεωρούνται απαραίτητες από την πολιτική και την
επιχειρηματική κοινότητα, ο δείκτης GCB προσφέρει την ευκαιρία να συγκρίνουν
τις αντιλήψεις των εμπειρογνωμόνων στις αναφερόμενες εμπειρίες μικροαστικής
δωροδοκίας. Και πάλι, συγκρίνοντας τα ευρήματα του GCB για το έτος 2009 και
του CPI για το έτος 2008, υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της εμπειρίας των
πολιτών και της αντίληψης των εμπειρογνωμόνων (Εικόνα 14 ). Τα αποτελέσματα
είναι

σαφή:

στις

χώρες

όπου

επιχειρηματίες,

αναλυτές

χωρών

και

εμπειρογνώμονες αντιλαμβάνονται ότι η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη, ένα
υψηλότερο

ποσοστό

πολιτών

αναφέρει

ότι

πληρώνει

δωροδοκίες.

Αυτό

υποδηλώνει ότι η γνώμη των εμπειρογνωμόνων ευθυγραμμίζεται με τις εμπειρίες
των πολιτών, όσον αφορά τη διαφθορά του δημόσιου τομέα.

Εικόνα 14 : Η Εμπειρία των Πολιτών για τη Δωροδοκία στο Βαρόμετρο του 2009
σε Σύγκριση με τις Αντιλήψεις των Εμπειρογνωμόνων για τη Διαφθορά στο Δείκτη
Αντίληψης για τη Διαφθορά του 2008
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ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΛΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Υλοποιώντας τη σύγκριση μεταξύ των δεικτών CPI, GCB του Οργανισμού
Διεθνούς Διαφάνειας και διεθνών δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης, κατανοούμε
την αλληλεπίδραση τους στο πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας και της αγοράς,
καθώς και τι αποτελέσματα παράγονται σε σχέση με την Ουκρανία Κατάλληλοι
δείκτες για σύγκριση αποτελούν ο Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας
(Global Competitiveness Index – GCI) του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ
(World Economic Forum - WEF), ο Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας (Index of
Economic Freedom – IEF) του ιδρύματος Heritage Foundation και ο Δείκτης
Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων (Easy Doing Business - EDB) της Παγκόσμιας
Τράπεζας. Στην Εικόνα 15 διακρίνονται οι συνδέσεις των παραπάνω δεικτών
(Παπαπανάγος , Διεθνή Οικονομικά - Διαλέξεις - Ενότητα 3 2016).

Εικόνα 15: Αλληλεπιδράσεις Πυλώνων Μεταξύ Δεικτών CPI – GCB
και GCI, IEF, EDB
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Ο δείκτης GCI στοχεύει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ως
γνωστό αποτελούν την ατμομηχανή της οικονομίας, για όλες τις χώρες. Ο
συγκεκριμένος δείκτης εξετάζει την αποτελεσματικότητα και την προσβασιμότητα
του κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το
φαινόμενο της διαφθοράς παρουσιάζει μία απευθείας αλληλεπίδραση με τον
πυλώνα Θεσμοί (Institutions), σχετικά με την λειτουργία των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, ενώ έμμεσα αλληλεπιδρά με τον πυλώνα Καινοτομία (Innovation),
εξαιτίας του επιχειρησιακού περιβάλλοντος που όντας διεφθαρμένο, δεν
ενθαρρύνει καινοτόμες ιδέες.
Παρόμοια ο δείκτης EDB, έχει και αυτός ως στόχο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Σταθμίζοντας την αποτελεσματικότητα και την απλότητα στους κανονισμούς των
χωρών, κατατάσσει χαμηλά μία χώρα όταν το ρυθμιστικό περιβάλλον αυτής δεν
ευνοεί την αποδοτική λειτουργία μιας επιχείρησης. Η διαφθορά αλληλεπιδρά
άμεσα με τρεις πυλώνες του δείκτη και έμμεσα με άλλους τρεις.
Ο δείκτης IEF υπολογίζει πόσο ελεύθερη είναι η οικονομία μιας χώρας, έτσι
ώστε να υφίστανται ευνοϊκές συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται σε αυτή. Η διαφθορά αλληλεπιδρά απευθείας με τους
πυλώνες Ελευθερία Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας (Property Rights Freedom) και
Ελευθερία από τη Διαφθορά (Freedom from Corruption).
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ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ
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5. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
«Στην Ευρώπη σας, η δικαιοσύνη προστατεύει τόσο την κυβέρνηση όσο και
την αντιπολίτευση. Εδώ το Δικαστικό Σώμα προστατεύει μόνο τους
ανθρώπους που βρίσκονται στην εξουσία. Εάν χάσετε τις εκλογές,
πηγαίνετε στη φυλακή. Φοβάστε; Όχι, επειδή γνωρίζω ότι αν κάποιος
προσπαθήσει να μας βλάψει ανεξάρτητα από το πόσο καιρό θα χρειαστεί,
στο τέλος θα τιμωρηθεί. Αυτό μας προστατεύει όλους. μας δίνει μια αίσθηση
ασφάλειας».
Επικεφαλής του Δημοτικού Συμβουλίου του Ντόνετσκ, Μυκόλα Λεβένκο.
ΓΕΝΙΚΑ
Αφού στο προηγούμενο κεφάλαιο, αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά των
Δεικτών της Αντίληψης της Διαφθοράς (CPI) και του Παγκόσμιου Βαρόμετρου της
Διαφθοράς (GCB), συμπεριλαμβάνοντας και τις πηγές που χρησιμοποιούν, σε
αυτό το κεφάλαιο θα περιγραφούν τα στοιχεία των συγκεκριμένων Δεικτών που
αφορούν την Ουκρανία και σχετίζονται με τη διαφθορά στη χώρα αυτή. Επιπλέον,
θα επιχειρηθεί η σύγκριση μεταξύ των συλλεχθέντων στοιχείων για τη διαφθορά
στην Ουκρανία και των αντίστοιχων στοιχείων της περιοχής των χωρών της
Μαύρης Θάλασσας (BS – 10), της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU – 28), των ΗΠΑ, της
Κίνας καθώς και του παγκόσμιου μέσου όρου.
Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (CPI) ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Οι μέσοι όροι των βαθμολογιών του δείκτη CPI, φανερώνουν ότι οι χώρες
στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (BS – 10), είναι χαρακτηριστικά περισσότερο
επιρρεπείς στο φαινόμενο της διαφθοράς σε σχέση με τις χώρες της Βαλκανικής
χερσονήσου (BAL - 13), ενώ και οι δύο περιοχές διακρίνονται για τα υψηλά
επίπεδα διαφθοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές επιδόσεις των ΗΠΑ, της
Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU – 28) (Εικόνα 16) (Παπαπανάγος ,
Διεθνή Οικονομικά - Διαλέξεις - Ενότητα 3 2016) (Transparency International
2016).
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Εικόνα 16: Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς σε Βασικές Περιοχές Ενδιαφέροντος
Για την περίοδο 2001 – 2011, την καλύτερη βαθμολογία μεταξύ των
περιφερειών – χωρών που εμφανίζονται στην Εικόνα 17, σημείωσαν οι ΗΠΑ και η
ΕU – 28, των οποίων οι βαθμολογίες ήταν κατά πολύ καλύτερες του παγκόσμιου
μέσου όρου. Η περιφέρεια της Βαλκανικής Χερσονήσου (BAL -13), η Κίνα και οι
χώρες της Μαύρης Θάλασσας (BS – 10) ακολουθούν με επίδοση κατά μέσο όρο
καλύτερη από αυτή της Ουκρανίας. Η CIS και η Ρωσία εμφανίζουν τον ίδιο μέσο
όρο με την Ουκρανία για τη δεκαετία αυτή (Παπαπανάγος , Διεθνή Οικονομικά Διαλέξεις - Ενότητα 3 2016).

Εικόνα 17: Βαθμολογία Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς στη BS, 2001-2011
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Ειδικότερα, τα έτη 2009 και 2011 η Ουκρανία σημειώνει τη χειρότερη
βαθμολογία μεταξύ των χωρών της Μαύρης Θάλασσας. Το έτος 2009
χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι το Δημοσιονομικό Έλλειμμα εμφανίζει μία ανώτερη
τιμή 6,0% του ΑΕΠ, ενώ η χώρα επηρεάζεται από την έναρξη της παγκόσμιας
οικονομικής ύφεσης, η οποία δεν φαίνεται να επιδρά επί της βαθμολογίας του CPI,
ο οποίος παραμένει σε υψηλά επίπεδα έως και το 2011. Το υψηλό επίπεδο
διαφθοράς στην Ουκρανία για τα έτη 2001 έως 2011, συνδέεται με ένα χαμηλό
κατά κεφαλήν ΑΕΠ (μετρούμενο σε ΜΙΑΔ), συνηθισμένο φαινόμενο σε χώρες με
χαμηλές τιμές του CPI (χαμηλές τιμές CPI υποδηλώνουν υψηλότερη διαφθορά).
Αποτέλεσμα της κακής βαθμολογίας του CPI για τη δεκαετία 2001 – 2011, είναι η
χώρα να διατηρήσει μία κακή θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Έτσι το 2001
κατείχε την 83η θέση μεταξύ 91 χωρών και το 2011 κατείχε την 152 η θέση μεταξύ
183 χωρών (Εικόνα 18) (Παπαπανάγος , Διεθνή Οικονομικά - Διαλέξεις - Ενότητα
3 2016).

Εικόνα 18: Κατάταξη των Χωρών της BS – 10 Σύμφωνα με τη Βαθμολογία του
CPI, 2001 – 2011
Με την αλλαγή της μεθοδολογίας υπολογισμού της βαθμολογίας του CPI το
2012 και για την πενταετία 2012 – 2016, οι ΗΠΑ και η ΕΕ – 28 συνέχισαν να
σημειώνουν τις πιο καλές βαθμολογίες, πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο
(Εικόνα 19). Η BAL – 13, η Κίνα, η BS – 10 και η CIS - 13 σημειώνουν κατά
αντιστοιχία βαθμολογίες κάτω του παγκόσμιου μέσου όρου, ενώ η Ουκρανία για
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την πενταετία αυτή, σημειώνει και αυτή βαθμολογίες κάτωθεν αυτού. Η
βαθμολογία της Ουκρανίας διαμορφώθηκε στις 26 μονάδες το 2012 και
ακολούθησε μία ελάχιστα ανοδική πορεία έως το 2016, έτος κατά το οποίο
εμφανίζει μία τιμή της τάξης των 29 μονάδων (ίδια τιμή με τη Ρωσία). Τονίζεται, ότι
την πενταετία αυτή, η Ουκρανία σημείωνε κάθε χρόνο τη χειρότερη βαθμολογία
του δείκτη CPI στην ομάδα χωρών BS – 10. Επίσης, ο μέσος όρος της Ουκρανίας
από το 2012 έως το 2016 (26,6 μονάδες), υπολείπεται σταθερά και με μεγάλη
διαφορά από το μέσο όρο της BS – 10 (37,6 μονάδες) , της EU – 28 (64,1
μονάδες), των ΗΠΑ (74 μονάδες) και της Κίνας (38,4 μονάδες) (Εικόνα 19)
(Παπαπανάγος , Διεθνή Οικονομικά - Διαλέξεις - Ενότητα 3 2016) (Transparency
International 2016).
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Εικόνα 19: Βαθμολογία Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς στη BS, 2012 - 2016
Αποτέλεσμα της επίσης κακής βαθμολογίας του CPI για τη πενταετία 2012
– 2016, είναι η χώρα να διατηρήσει μία επίσης κακή θέση στην παγκόσμια
κατάταξη. Έτσι το 2012 κατείχε την 144 η θέση μεταξύ 176 χωρών και το 2016
μοιράζεται την 131η θέση, μαζί με τη Ρωσία, μεταξύ 176 χωρών (Εικόνα 20)
(Παπαπανάγος , Διεθνή Οικονομικά - Διαλέξεις - Ενότητα 3 2016) (Transparency
International 2016).
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Εικόνα 20: Κατάταξη των Χωρών της BS – 10 Σύμφωνα με τη Βαθμολογία του
CPI, 2012 - 2016
Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι τα έτη 2013 και 2014 η Ουκρανία ήταν η χώρα
με το μεγαλύτερο Δημοσιονομικό Έλλειμμα εντός της BS – 10, ενώ κατά τα έτη
2014 και 2015 σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση του πραγματικού ρυθμού
ανάπτυξης, κυρίως λόγω της κρίσης με τη Ρωσία.
Οι χώρες με χαμηλό βαθμό στο δείκτη CPI, όπως η Ουκρανία, μαστίζονται
από αναξιόπιστους και κακώς λειτουργούντες δημόσιους θεσμούς όπως η
αστυνομία και το δικαστικό σώμα. Ακόμη και όταν υπάρχουν νόμοι κατά της
διαφθοράς στα βιβλία, στην πράξη συχνά περιφρονούνται ή αγνοούνται. Οι
άνθρωποι αντιμετωπίζουν συχνά καταστάσεις δωροδοκίας και εκβιασμού,
βασίζονται σε βασικές υπηρεσίες που έχουν υπονομευθεί από την υπεξαίρεση
κεφαλαίων

και

αντιμετωπίζουν την

επίσημη

αδιαφορία

όταν

επιδιώκουν

αποζημίωση από τις επίσημες αρχές.
Αντιθέτως, οι χώρες με υψηλότερη κατάταξη στο δείκτη CPI, τείνουν να
έχουν υψηλότερο βαθμό ελευθερίας του τύπου, πρόσβαση σε πληροφορίες
σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες, ισχυρότερα πρότυπα ακεραιότητας για τους
δημόσιους υπαλλήλους και ανεξάρτητα δικαστικά συστήματα. Ωστόσο, οι χώρες
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αυτές δεν πρέπει να επαναπαύονται. Ενώ οι πιο προφανείς μορφές διαφθοράς
δεν μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στη καθημερινή ζωή αυτών των
χωρών, οι χώρες με υψηλότερη βαθμολογία στο δείκτη, δεν προστατεύονται από
την αναξιοκρατία, τις συγκρούσεις συμφερόντων, την παράνομη χρηματοδότηση
και την αποσπασματική επιβολή του νόμου.
Περιπτώσεις όπως αυτή του πρώην Προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς στην
Ουκρανία, δείχνουν πως η συμπαιγνία μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτικών,
κοστίζουν δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από τις εθνικές οικονομίες,
ωφελώντας τους λίγους εις βάρος των πολλών. Αυτό το είδος της συστημικής και
μεγάλης διαφθοράς, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, εμποδίζει την αειφόρο
ανάπτυξη και τροφοδοτεί τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (GCB) ΣΤΗΝ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Όσον αφορά το δείκτη GCB, η Ουκρανία αξιολογήθηκε πρώτη φορά το έτος
2004. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, οι Ουκρανοί πολίτες
βαθμολόγησαν ως πιο επιρρεπής στη διαφθορά τους θεσμούς της Αστυνομίας, τα
Πολιτικά κόμματα, το Κοινοβούλιο – Νομοθετική εξουσία και τις Τελωνειακές
αρχές,

με

βαθμολογία

χαρακτηρίστηκαν

ο

4,3

μονάδες.

Φοροεισπρακτικός

Ως

λιγότερο

μηχανισμός

διεφθαρμένοι
και

η

θεσμοί

Δικαιοσύνη

με

βαθμολογία 4,2 μονάδες, η Υγεία με 4,1, οι Επιχειρήσεις με 4,0 και ο
Εκπαιδευτικός Τομέας με 3,9 μονάδες. Την καλύτερη αξιολόγηση σημειώνει η
Εκκλησία με 2,0 μονάδες, ακολουθούμενη από τους θεσμούς των Ενόπλων
Δυνάμεων με 3,1 μονάδες και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) με
3,0 μονάδες (Transparency International 2004).
Κατά την έρευνα του έτους 2005, όλοι σχεδόν οι θεσμοί σημείωσαν μία
μικρή βελτίωση, εκτός της Εκκλησίας που παρουσίασε μία υστέρηση της
βαθμολογίας της κατά 0,3 μονάδες. Έτσι τα Πολιτικά κόμματα και το Κοινοβούλιο
σημείωσαν βαθμολογία 3,9 και 3,8 μονάδες αντίστοιχα (βελτίωση 0,4 και 0,5
μονάδες αντίστοιχα), ενώ στους υπόλοιπους θεσμούς η βελτίωση είναι της τάξης
των 0,1μονάδων (Transparency International 2005).
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Στην αναφορά του έτους 2006, οι Ουκρανοί πολίτες στην ερώτηση «σε ποια
έκταση θεωρείτε ότι οι θεσμοί της χώρας σας επηρεάζονται από τη διαφθορά», για
άλλη μία φορά κατέδειξαν τα Πολιτικά κόμματα, το Κοινοβούλιο – Νομοθετική
εξουσία, την Αστυνομία, το Νομικό σύστημα – Δικαστική Εξουσία ως περισσότερο
διεφθαρμένους

τομείς,

με

βαθμολογία

4,2

μονάδες.

Ακολουθούσαν

ο

Επιχειρηματικός τομέας με 4,0 μονάδες και ο Φοροεισπρακτικός μηχανισμός με τις
Ιατρικές υπηρεσίες που σημείωσαν 3,9 μονάδες. Χαμηλότερη βαθμολογία ‘όπως
και τις προηγούμενες φορές σημείωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις (3,1 μονάδες), οι
Μ.Κ.Ο. (3,0 μονάδες) και η Εκκλησία (2,2 μονάδες). Στην ενδεικτική ερώτηση προς
τις Ουκρανικές οικογένειες, «αν τους τελευταίους 12 μήνες εσείς ή οποιοσδήποτε
μέλος της οικογένεια σας πλήρωσε οποιαδήποτε δωροδοκία», προέκυψε το 27 %
ως θετικές απαντήσεις (Transparency International 2006).
Εξετάζοντας τα αποτελέσματα της αναφοράς του έτους 2007 και
συγκρίνοντάς τα στοιχεία αυτά με τα αντίστοιχα του 2004, συμπεραίνουμε ότι οι
αντιλήψεις των πολιτών σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ουκρανία ειδικότερα, για
τη διαφθορά σε βασικούς θεσμούς, δεν έχουν αλλάξει δραματικά τα τελευταία
τέσσερα χρόνια. Ωστόσο, η γνώμη σχετικά με ορισμένα θεσμικά όργανα, όπως ο
ιδιωτικός τομέας, έχει επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι το
κοινό έχει τώρα πιο επικριτικές απόψεις για τον ρόλο των επιχειρήσεων στην
εξέλιξη της διαφθοράς, απ' ότι έκανε στο παρελθόν. Συγκρίνοντας τα στοιχεία του
2004 και του 2007, όλο και περισσότεροι συμμετέχοντες, θεωρούν επίσης ότι οι μη
κυβερνητικές οργανώσεις είναι διεφθαρμένες. Αντίθετα, το ποσοστό των
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που θεωρούν ότι η αστυνομία, το κοινοβούλιο, οι
φορολογικές αρχές και οι υπηρεσίες ιατρικής και παιδείας είναι διεφθαρμένες, έχει
μειωθεί κάπως τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Επιπλέον, σε ερώτηση της έρευνας
του 2007, σχετικά με το πώς θα διαμορφωθεί το φαινόμενο της διαφθοράς τα
επόμενα τρία χρόνια στην χώρα τους, το 44% του αντιπροσωπευτικού δείγματος
των Ουκρανών πολιτών θεωρεί ότι θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, ενώ το 70%
αυτού πιστεύει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης είναι αναποτελεσματικές
(Transparency International 2007).
Δύο χρόνια μετέπειτα, στην αναφορά του έτους 2009 και στην ερώτηση για
την εκτίμηση των πολιτών σχετικά με το θεσμό που θεωρείται ως ο περισσότερο
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διεφθαρμένος στη χώρα, το 28% των ερωτηθέντων «υπέδειξε» τους Δημοσίους
Υπαλλήλους, το 25% το Κοινοβούλιο και τη Νομοθετική εξουσία, το 21% τη
Δικαστική εξουσία, το 12% τα Πολιτικά κόμματα , το 11% τις Επιχειρήσεις και το
2% τα ΜΜΕ (Transparency International 2009).
Στην αναφορά του επόμενου έτους (2010), η Δικαστική εξουσία και η
Αστυνομία παρουσιάστηκαν ως οι περισσότερο διεφθαρμένοι θεσμοί (με
βαθμολογία 4,4 και 4,3 μονάδες αντίστοιχα), ακολουθούμενοι από τους θεσμούς
του Κοινοβουλίου (4,1), των Δημοσίων Υπαλλήλων (4,1), των Πολιτικών
κομμάτων (4,0) και του Εκπαιδευτικού συστήματος (4,0). Λιγότερο διεφθαρμένοι
θεσμοί με βαθμολογία μικρότερη των τεσσάρων μονάδων, εκτιμήθηκαν οι
Επιχειρήσεις (3,7), οι Ένοπλες Δυνάμεις (3,5), οι Μ.Κ.Ο. (3,2) και η Εκκλησία (2,3)
(Transparency International 2010).
Το έτος 2013, στην αναφορά για το δείκτη GCB, η Δικαστική εξουσία και η
Αστυνομία συνεχίζουν να κατέχουν τις πρώτες θέσεις ως οι πιο επιρρεπείς στη
διαφθορά θεσμοί (με βαθμολογία 4,5 και 4,4 μονάδες αντίστοιχα). Στη συνέχεια η
έρευνα καταδεικνύει τους θεσμούς των Δημοσίων Υπαλλήλων (4,3), το
Κοινοβούλιο και τις Υπηρεσίες Υγείας (4,2), τα Πολιτικά κόμματα (4,1) και το
Εκπαιδευτικό σύστημα (4,0). Οι θεσμοί που εμφάνισαν βαθμολογία μικρότερη των
τεσσάρων μονάδων είναι οι Επιχειρήσεις (3,9), οι Ένοπλες Δυνάμεις (3,5), τα
ΜΜΕ (3,4) και η Εκκλησία (3,0). Σε σχέση με την αναφορά του 2010, παρατηρείται
μία άνοδο στην εκτίμηση της διαφθοράς των θεσμών, της τάξης των 0,2 περίπου
μονάδων (Transparency International 2013).
Στην τελευταία αναφορά του έτους 2016, τα κυριότερα ευρήματα έχουν ως
εξής (Transparency International 2016):


Ένας στους τρεις ερωτηθέντες θεωρούν ότι η διαφθορά είναι ένα

από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα τους.


Περισσότεροι από τους μισούς πολίτες, πιστεύουν ότι η κυβέρνησή

τους δεν ενεργεί σωστά στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Συγκεκριμένα όσον
αφορά την Ουκρανία, τέσσερις στους πέντε πολίτες (άνω του 80%), θεωρούν ότι η
κυβέρνηση τους κινείται σε λάθος κατεύθυνση.
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Οι Πολιτικοί και οι Δημόσιοι Υπάλληλοι παρουσιάζονται ως οι πιο

διεφθαρμένοι.


Ο Ιδιωτικός τομέας δεν εξαιρείται.



Τρεις στους πέντε πολίτες θεωρούν ότι οι πλούσιοι έχουν

υπερβολική επιρροή στη δημόσια πολιτική.


Η δωροδοκία είναι κοινό χαρακτηριστικό, ιδιαίτερα στη CIS. Σχεδόν

το ένα τρίτο των χρηστών δημόσιων υπηρεσιών στη CIS, έχουν καταβάλει
δωροδοκία (30%) κατά το παρελθόν έτος.


Η αναφορά της διαφθοράς ή η άρνηση δωροδοκίας είναι τα πιο

αποτελεσματικά μέτρα που πιστεύουν οι πολίτες ότι μπορούν να πάρουν (18% και
20% αντίστοιχα).


Ο φόβος συνεπειών και η έλλειψη αποδοχής εμποδίζουν τους

πολίτες από την αναφορά περιστατικών διαφθοράς.


Η Αρμενία, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη, η Λιθουανία, η Μολδαβία, η

Ρωσία, η Σερβία και η Ουκρανία, αντιμετωπίζουν τα πιο σοβαρά προβλήματα
διαφθοράς.
Από

τα

παραπάνω

συμπεραίνεται

ότι

οι

κοινωνίες

των

κρατών

αντιλαμβάνονται το μέγεθος των προβλημάτων που δημιουργεί η διαφθορά και
επιθυμούν την αντιμετώπισή της. Συγκεκριμένα για την Ουκρανία, όταν ζητήθηκε
από τους ερωτηθέντες να επιλέξουν από έναν κατάλογο βασικών θεμάτων, όπως
η οικονομία, η ανεργία, το έγκλημα, η μετανάστευση, η υγεία, η εκπαίδευση και η
διαφθορά, ποια νομίζουν ότι είναι τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η χώρα τους, το 56% αυτών επέλεξαν την διαφθορά σαν ένα από
αυτά. Οι πολίτες επίσης είναι ιδιαίτερα επικριτικοί στις προσπάθειες της
κυβέρνησης τους να αντιμετωπίσει την διαφθορά ανάμεσα στα μέλη του
Κοινοβουλίου. Περισσότεροι από τέσσερις στους πέντε ερωτηθέντες δίνουν στην
κυβέρνησή τους αρνητική βαθμολογία (86%), γεγονός που δείχνει ότι οι πολίτες
αντιλαμβάνονται τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα διαφθοράς μεταξύ των βουλευτών.
Συνεπώς η εκάστοτε κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει αποφασιστική δράση για την
αντιμετώπιση των κινδύνων της διαφθοράς και να κοινοποιήσει καλύτερα το έργο
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της στο κοινό. Στην Εικόνα 21, η Ουκρανία φαίνεται να παρουσιάζει τη χειρότερη
βαθμολογία σχετικά με την αντιμετώπιση της διαφθοράς από την κυβέρνηση της
χώρας.

Εικόνα 21: Αντιλήψεις κυβερνητικών ενεργειών για την καταπολέμηση της
διαφθοράς.
Αναφορικά με το πως αντιλαμβάνονται οι πολίτες, την επίδραση του
φαινομένου της διαφθοράς στα μέλη του Κοινοβουλίου, ανάμεσα στις περιφέρειες
της ΕU - 19 και της CIS (σε αυτήν ανήκει και η Ουκρανία ως συνδεδεμένο μέλος),
θεωρούν ότι είναι λιγότερο διαδεδομένη στις χώρες της Ευρωπαϊκής περιφέρειας
από ότι στις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών. Μόλις πάνω από το
ένα τέταρτο των πολιτών στην ΕU – 19 λένε ότι οι αντιπρόσωποί τους είναι ως επί
το πλείστον ή εξ ολοκλήρου διεφθαρμένοι (27%), ανεβαίνοντας στο 34% στην CIS.
Επιπλέον οι πολίτες από την Ουκρανία, την Αλβανία, τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και
τη Ρουμανία, λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις τους στην έρευνα του GCB,
δείχνουν να πιστεύουν ότι τα μέλη τους στο Κοινοβούλιο, είναι εξαιρετικά
διεφθαρμένα. Σε αυτές τις χώρες πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες, λένε ότι οι
εκπρόσωποί τους είναι πολύ διεφθαρμένοι. Αντίθετα, στη Γερμανία, τη Σουηδία,
την Ελβετία, τις Κάτω Χώρες, τη Γροιλανδία και το Βέλγιο, οι πολίτες
αντιλαμβάνονται ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου είναι πολύ πιο «καθαρά». Εδώ
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λιγότεροι από έναν στους πέντε ερωτηθέντες, λένε ότι οι πολιτικοί εκπρόσωποί
τους είναι πολύ διεφθαρμένοι (από 6% έως 19%).
Σχετικά με τις αντιλήψεις για τη διαφθορά ανά θεσμό στις περιφέρειες και τις
χώρες ενδιαφέροντος (Εικόνα 22), οι οποίες καταδεικνύουν την ευρύτερη
αναπτυξιακή τους πορεία, η Ουκρανία εμφανίζεται αδύναμη στους περισσότερους
θεσμούς της, με τους Δημόσιους Υπαλλήλους, τα Μέλη του Κοινοβουλίου, το
Φοροεισπρακτικό Μηχανισμό και τη Δικαστική Εξουσία να σημειώνουν ποσοστά
αντίληψης διαφθοράς άνω του 60%. Συγκρινόμενη με την περιοχή της Μαύρης
Θάλασσας, η Ουκρανία υστερεί σε διαφάνεια των βασικών θεσμών και με
δυσανάλογη διαφορά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Γεωργία, η οποία αποτελεί
πρότυπο χώρας με τις καλύτερες επιδόσεις στην περιοχή, της οποίας τα ποσοστά
αντίληψης της διαφθοράς των θεσμών κυμαίνονται σε μονοψήφιους αριθμούς
(μεταξύ 4% και 9%). Η μόνη χώρα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας που
διατηρεί χειρότερα ποσοστά από την Ουκρανία είναι η Μολδαβία, με περισσότερο
διεφθαρμένο θεσμό αυτόν του Κοινοβουλίου (76%). Η Ρωσία παρουσιάζει
ποσοστά αντίληψης της διαφθοράς σε μία μέση κατάσταση, σε σχέση με το
δίπολο των χωρών Γεωργία – Ουκρανία, με περισσότερο διεφθαρμένο θεσμό
αυτόν των Δημοσίων Υπαλλήλων (38%).
EU–19
%

BS–10
%

China
%

Ukraine
%

Russia
%

Georgia
%

The President/Prime Minister
and Officials in his office

21

29,8

Not
Asked

60

11

6

Members of the Parliament

27

40,5

8

64

18

9

Government Officials

23

40,2

9

65

38

8

Local government
representatives

19

34

14

55

33

7

Tax Officials, like Ministry of
Finance officials or local
government tax collectors

17

36,2

15

62

26

6

Police

13

32,8

12

54

32

5

Judges and magistrates

16

34,2

9

61

24

6

Business executives

21

29,1

10

46

26

7
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EU–19
%
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%

China
%

Ukraine
%

Russia
%

Georgia
%

14

22,2

Not
Asked

32

13

4

Religious leaders

Εικόνα 22: Αντιλήψεις για τη διαφθορά, ανά θεσμό για το έτος 2016.
Επιπλέον η έρευνα για το δείκτη GCB, ζητά από τους ερωτηθέντες να
ενημερώσουν σχετικά με δικές τους εμπειρίες δωροδοκίας ή εμπειρίες άλλων
μελών της οικογένειάς τους, για το διάστημα των τελευταίων δώδεκα μηνών, Οι
εμπειρίες αυτές θα έλαβαν χώρα κατά την επαφή με τις ακόλουθες δημόσιες
υπηρεσίες: την Αστυνομία (κυρίως την Διεύθυνση Τροχαίας), τις Δημόσιες
Υπηρεσίες που εκδίδουν επίσημα έγγραφα, τη Δικαστική Εξουσία, τη Δημόσια
Εκπαίδευση

(πρωτοβάθμια

ή

δευτεροβάθμια),

Δημόσια

Εκπαίδευση

(επαγγελματική), τη Δημόσια Υγεία, τις Δημόσιες Υπηρεσίες υπεύθυνες για
παροχές ανεργίας και Δημόσιοι Φορείς που είναι επιφορτισμένοι με άλλες
παροχές κοινωνικής ασφάλισης.
Σύμφωνα με την αναφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας του GCB για το
έτος 2016, κατά μέσο όρο, η περιφέρεια της CIS έχει υψηλότερο ποσοστό
δωροδοκίας από την περιφέρεια της ΕU – 19, για επτά δημόσιες υπηρεσίες. Η ΕU
- 19 έχει το χαμηλότερο ποσοστό δωροδοκίας για κάθε υπηρεσία.
Στην περιφέρεια της CIS, τα νοικοκυριά που έρχονται σε επαφή με την
αστυνομία κινδυνεύουν περισσότερο να πληρώσουν δωροδοκία (33%). Στην
έρευνα του 2013, η αστυνομία είχε επίσης το υψηλότερο ποσοστό δωροδοκίας
στην περιοχή της CIS. Η δωροδοκία στη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση και
στις δημόσιες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, είναι επίσης αρκετά κοινή, με
το ένα τέταρτο των νοικοκυριών (24%), να δηλώνει ότι είχαν πληρώσει δωροδοκία
για να αποκτήσουν πρόσβαση.
Από τις χώρες της ΕU - 19 που ερωτήθηκαν, οι υπηρεσίες δημόσιας
υγειονομικής περίθαλψης έχουν το υψηλότερο ποσοστό δωροδοκίας με το 10%
των νοικοκυριών που χρησιμοποίησαν αυτές τις υπηρεσίες, να έχουν πληρώσει
δωροδοκία. Στις άλλες υπηρεσίες - θεσμούς, η διαφάνεια είναι αισθητή, με ένα στα
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είκοσι νοικοκυριά να αποκρίνονται ότι είχαν πληρώσει δωροδοκία. Στην έρευνα
του 2013, οι ιατρικές υπηρεσίες είχαν επίσης τον υψηλότερο κίνδυνο δωροδοκίας
στην ΕU, υποδεικνύοντας την ανάγκη για περαιτέρω προσοχή στην αντιμετώπιση
της διαφθοράς σε αυτή τη ζωτική δημόσια υπηρεσία.
Η συγκριτική αξιολόγηση της Ουκρανίας, ανά κατηγορία του δημόσιου
τομέα για το έτος 2016, με ενδεικτικές χώρες και περιφέρειες ενδιαφέροντος
(Εικόνα 23), σχετικά με το ποσοστό των πολιτών που χρειάστηκε να προβεί σε
δωροδοκία των σχετικών παρόχων υπηρεσιών, προκειμένου να εξασφαλίσει την
εξυπηρέτησή τους, δείχνει τη σχετική κατάταξη της χώρας σύμφωνα με την
αντίληψη της κοινής γνώμης της, καθώς και τις αντίστοιχες απόψεις - εκτιμήσεις
των ανά διαφορετική περιφέρεια και χώρα πολιτών. Η Ουκρανία εμφανίζεται
αδύναμη στις περισσότερες υπηρεσίες, με τη Δημόσια Εκπαίδευση (πρωτοβάθμια
ή δευτεροβάθμια), τη Δημόσια Υγεία και την Αστυνομία, να σημειώνουν ποσοστά
δωροδοκίας από πολίτες που ήρθαν σε επαφή με τις εν λόγω υπηρεσίες, άνω του
30%. Συγκρινόμενη με την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (BS – 10), η Ουκρανία
παρουσιάζει αυξημένα ποσοστά δωροδοκιών, σε σχέση σχεδόν με όλες τις
συμμετέχουσες χώρες . Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Γεωργία, η οποία διατηρεί
τις καλύτερες επιδόσεις στην περιοχή, της οποίας τα ποσοστά δωροδοκιών στις
δημόσιες υπηρεσίες, κυμαίνονται μεταξύ 4% και 11%. Η Ρωσία παρουσιάζει
ποσοστά δωροδοκιών ελαφρώς βελτιωμένα, σε σχέση με την Ουκρανία, με
υπηρεσία που δωροδοκείται περισσότερο αυτήν της Δημόσιας Εκπαίδευσης
(πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας) (29%). Ακόμη, στην περίπτωση συγκριτικής
αξιολόγησης με την Κίνα, παρατηρείται διαφορά στα ποσοστά δωροδοκίας των
δημόσιων υπηρεσιών άνω των δέκα ποσοστιαίων μονάδων, σε βάρος της
Ουκρανίας.
EU–19
%
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%

China
%

Ukraine
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Russia
%
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%
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5
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26

4

For official documents

2
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3

20

20

*

*

*

Public education (primary or
secondary)

3
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38

29

4

60

EU–19
%
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China
%
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Russia
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Georgia
%

Public education (vocation)

3

18,7

29

31

24

*

Public health system

10

23,2
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4

For unemployment benefits

2

16,2

*

9
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*
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benefits

2
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*

6

5
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10

25,7
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Εικόνα 23: Ποσοστά Δωροδοκιών με Βάση Άτομα που Ήρθαν σε Επαφή με την
Εκάστοτε Υπηρεσία για το έτος 2016 (εξαιρουμένης της έλλειψης απαντήσεων).
Επιπρόσθετα, στην Εικόνα 24, παρατίθεται η συγκριτική αξιολόγηση της
Ουκρανίας με ενδεικτικές χώρες και περιφέρειες ενδιαφέροντος, σχετικά με το
ποσοστό

των

ερωτηθέντων

που

δήλωσαν

ότι

δωροδόκησαν

συνολικά,

προκειμένου να εξυπηρετηθούν σε δημόσιες υπηρεσίες της χώρας τους, σύμφωνα
με τις αναφορές του δείκτη GCB, για το χρονικό διάστημα 2004 έως και 2016. Τα
ποσοστά κάνουν φανερή την υστέρηση του Ουκρανικού δημόσιου τομέα σε
διαφάνεια, σε σχέση με το μέσο όρο των περιφερειών της Μαύρης Θάλασσας
(μέγιστο διαφοράς 17,5 μονάδες το 2013), των Βαλκανίων (μέγιστο διαφοράς
18,77 μονάδες το 2016) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέγιστο διαφοράς 28
μονάδες το 2016). Επιπλέον, η αρνητική πορεία της Ουκρανίας στο πεδίο της
δωροδοκίας, επισημαίνεται από τη σημαντική διαφοροποίηση που παρατηρείται
μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ (μέγιστο διαφοράς 32 μονάδες το 2010), της
Γεωργίας (μέγιστο διαφοράς 33 μονάδες το 2013), της Ελλάδας (μέγιστο διαφοράς
28 μονάδες το 2016) και της Τουρκίας (μέγιστο διαφοράς 24 μονάδες το 2007).
EU–19
%

BS-10
%

BAL-13
%

USA
%

Ukraine
%

Russia
%

Georgia
%

Greece
%

Turkey
%

2004

4,1

16,5

16,1

0

25

21

6

11

6

2005

3,2

14

12,5

1

13

17

7

12

5

2006

4

15

19,7

2

23

8

*

17

2
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EU–19
%

BS-10
%

BAL-13
%

USA
%

Ukraine
%

Russia
%

Georgia
%

Greece
%

Turkey
%

2007

5,1

21,4

29,1

2

30

17

*

27

6

2009

4,4

21

12,5

2

21

31

2

18

2

2010

7,7

26,1

22

5

37

26

4

18

33

2013

9,8

19,5

20,5

7

37

*

4

22

21

2016

10

25,7

19,23

*

38

34

7

10

18

Εικόνα 24: Συγκριτική Αξιολόγηση Χωρών – Περιφερειών Ενδιαφέροντος Σχετικά
με τα Ποσοστά των Πολιτών που Δωροδόκησαν Δημόσιες Υπηρεσίες, από το
2004 έως 2016.
Γενικότερα λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφέρεια των χωρών της BS-10
όσο και εκείνη της BAL-13, κατά μέσο όρο εμφανίζουν σημαντική αύξηση του
φαινομένου της δωροδοκίας από το 2004 και μετά, σε συνδυασμό με την εξέλιξη
των αναφορών του GCB που συμπεριλαμβάνουν τη Ουκρανία, γίνεται αντιληπτό
το αρνητικό κλίμα μέσα στο οποίο οι πολίτες της χώρας θα πρέπει να
διαμορφώσουν μία σταθερή αντίληψη απέναντι στην καταπολέμηση της
διαφθοράς.
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (Τ.Ι.) ΣΤΗΝ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Υλοποιώντας μία σύγκριση - συσχέτιση μεταξύ των τιμών του CPI με τις
τιμές του GCB διαπιστώνεται ότι είναι αρνητική και κυμαίνονται μεταξύ -0,63 και
-0,67. Εξετάζοντας αυτή τη συσχέτιση, εντοπίζεται ότι στις χώρες με χαμηλή
βαθμολογία στο δείκτη CPI, δηλαδή μεγάλη αντίληψη για τη διαφθορά, οι
συμμετέχοντες στην έρευνα του δείκτη GCB δηλώνουν ότι η διαφθορά έχει μεγάλο
αντίκτυπο σε διάφορες πτυχές της ζωής τους και ότι η διαφθορά θα αυξηθεί ή θα
παραμείνει στα ίδια επίπεδα για τα επόμενα τρία έτη. Ενδεικτικό είναι ότι μόνο σε
χώρες με βαθμολογία στον CPI άνω των 5,0 μονάδων για τα έτη 2001 – 2011 και
άνω των 50,0 μονάδων για τα έτη 2012 - 2016, οι συμμετέχοντες στην έρευνα
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δήλωσαν σε μονοψήφιο ποσοστό ότι δωροδόκησαν προσωπικό δημόσιας
υπηρεσίας στη χώρα τους, προκειμένου να εξυπηρετήσουν την όποια ανάγκη
τους, ενώ σε χώρες με βαθμολογίες κάτω των 5,0 ή των 50,0 μονάδων (εξαρτάται
από το έτος της έρευνας), το ποσοστό των δηλώσεων περί δωροδοκίας ήταν
διψήφιο. Η Ουκρανία μέχρι και το έτος 2011, σημειώνει βαθμολογίες κάτω των 5,0
μονάδων για το δείκτη CPI (από 2,1 έως 2,8 μονάδες) και από το έτος 2012 έως το
2016 σημειώνει βαθμολογίες κάτω των 50,0 μονάδων (από 25 έως 27 μονάδες).
Σύμφωνα με τα ευρήματα των ερευνών για τα έτη έως και το 2016, ακολούθησε
την γενικότερη τάση της συσχέτισης, δηλαδή 56% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι
η διαφθορά - δωροδοκία αποτελεί ένα από τα τρία πιο σημαντικά προβλήματα
που αντιμετωπίζει η χώρα, ενώ κατά μέσο όρο το 53% των ερωτηθέντων πιστεύει
ότι η διαφθορά θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα για τα επόμενα 3 χρόνια. Επίσης, η
χώρα ακολουθεί την συσχέτιση σε ότι αφορά την χαμηλή βαθμολογία στο CPI και
το υψηλό ποσοστό των ερωτηθέντων που απάντησαν ότι πραγματοποίησαν
δωροδοκία

σε

δοσοληψία

με

το

δημόσιο,

καθώς

το

πραγματοποίησαν δωροδοκία κατά μέσο όρο ανέρχεται στο 28%.

ποσοστό

όσων
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6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
«Πρέπει να ζήσουμε με έναν νέο τρόπο!».
Το σύνθημα του προέδρου του Πέτρο Ποροσένκο για τις εκλογές του 2014.
ΓΕΝΙΚΑ
Ανά την υφήλιο εντοπίζονται πολλά πρόσφατα παραδείγματα χωρών που
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά που τις κατακλύζει. Οι προσπάθειες
αυτές υλοποιούνται συνήθως μέσω μιας συνολικής δέσμης μέτρων κατά της
διαφθοράς. Μέσω των μέτρων αυτών οι κυβερνήσεις ενέκριναν μεταρρυθμίσεις ή
προσπάθησαν για την έγκρισή τους από τα κοινοβούλια.
Τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις έχουν ως στόχο διάφορες πτυχές της
εθνικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του χώρου της Κοινωνίας των
Πολιτών17, της διαφάνειας στα δημόσια οικονομικά, της οικονομικής πολιτικής, της
δημόσιας

διοίκησης,

των

δημοσιονομικών

ελέγχων

και

της

δικαστικής

ανεξαρτησίας.
Επιπλέον μία επιτυχή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων προϋποθέτει την
ισχυρή

πολιτική

βούληση

για

τις

μεταρρυθμίσεις,

τους

υποστηρικτικούς

συνασπισμούς των παραγόντων που οδηγούν τη διαδικασία προς τα εμπρός,
καθώς και μια προσέγγιση με γνώμονα τα δεδομένα για την κατανόηση του
τρόπου με τον οποίο συμβαίνει η διαφθορά. Φυσικά, σημαντικό ρόλο για την
επιτυχή μετάβαση διαμέσου των μεταρρυθμίσεων διαδραματίζει η κοινωνία των
πολιτών και οι πολίτες, διότι βοηθούν στην έναρξη της διαδικασίας και την
ενίσχυση της πολιτικής βούλησης όταν αυτή αποδυναμωθεί.
Μια δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελείται συχνά
από ένα ευρύ φάσμα μέτρων που στοχεύουν στην αλλαγή του νομικού πλαισίου
σε μια συγκεκριμένη περίπτωση και αντιμετωπίζουν άλλες συναφείς νομοθεσίες,

17 Με τον όρο Κοινωνία των Πολιτών εννοούνται μορφές κοινωνικής δράσης ατόμων ή ομάδων
που δεν συνδέονται ούτε διοικούνται από το κράτος. Ως οργανωτική δομή υπηρετεί την εφαρμογή
δημοκρατικών διαδικασιών για το κοινωνικό συμφέρον και αναλαμβάνει τον ρόλο του
διαμεσολαβητή ανάμεσα στους πολίτες.
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πολιτικές και θεσμούς, μεταξύ άλλων συνδυάζοντας οικονομική μεταρρύθμιση με
θεσμική και πολιτική μεταρρύθμιση (Khan 2006).
Τα πακέτα μεταρρυθμίσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς τείνουν
να περιλαμβάνουν (Khan 2006):


Αλληλένδετους νόμους και πολιτικές.



Μέτρα για την αντιμετώπιση της διαφθοράς σε οικονομικό, κοινωνικό

και πολιτικό επίπεδο.
Συνδυασμούς οικονομικής, θεσμικής και πολιτικής μεταρρύθμισης.



Η Ομάδα Διακυβέρνησης του Ινστιτούτου της Παγκόσμιας Τράπεζας έχει
εντοπίσει μια σειρά παραγόντων που αποτελούν και πρέπει να ληφθούν υπόψη
για την ενσωμάτωσή τους σε πακέτα μεταρρυθμίσεων κατά της διαφθοράς. Αυτοί
είναι (World Bank Institute Governance Team 1998):


Οικονομική πολιτική. Οι προσπάθειες μεταρρύθμισης θα πρέπει να

εξετάσουν το πού οι κανονισμοί παρέχουν ευκαιρίες για διαφθορά, αν τα
μονοπώλια συγκεντρώνουν την οικονομική δύναμη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για να επηρεάσει την πολιτική διαδικασία και πώς μπορεί να διασφαλιστεί η
διαφάνεια σε οποιαδήποτε διαδικασία ιδιωτικοποίησης.


Κοινωνία των πολιτών. Οι πολίτες και η κοινωνία των πολιτών θα

πρέπει να εξουσιοδοτηθούν μέσω της δέσμης να συμμετάσχουν στις διαδικασίες
μεταρρύθμισης κατά της διαφθοράς και θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις
πληροφορίες που απαιτούνται για την πλήρη συμμετοχή τους.


Δημόσια εποπτεία. Η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να επιδείξει τη δική

της δέσμευση για την καταπολέμηση της διαφθοράς με τη δημοσιοποίηση και τη
διαφάνεια των οικονομικών της, όπως μέσω δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων,
δηλώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και αναθεώρησης της βουλευτικής ασυλίας.


Δημόσια υπηρεσία. Οι διορισμοί δημοσίων υπηρεσιών με βάση την

αξία τους είναι σημαντικοί για την πρόληψη της διαφθοράς και οι προσπάθειες
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μεταρρύθμισης πρέπει να περιλαμβάνουν την εισαγωγή συστημάτων διαχείρισης
απόδοσης και βρόχων ανατροφοδότησης από τους αποδέκτες υπηρεσιών.


Δημοσιονομικοί

έλεγχοι.

Οι

μεταρρυθμίσεις

πρέπει

να

περιλαμβάνουν τους δημόσιους προϋπολογισμούς, τη διαφάνεια των δαπανών,
τις ανταγωνιστικές δημόσιες συμβάσεις και τους ανεξάρτητους εξωτερικούς
ελέγχους που εξετάζει ο νομοθέτης.


Νομικά-δικαστικά μέτρα. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να ενισχύσουν

την ανεξαρτησία και την ικανότητα της δικαστικής εξουσίας, μεταξύ άλλων μέσω
εκπαιδευτικών μαθημάτων και απομόνωσης τους από την πολιτική παρέμβαση. Οι
μεταρρυθμίσεις μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν εναλλακτικούς μηχανισμούς
διαμάχης, όπου η δικαστική εξουσία υποφέρει από ενδημική διαφθορά.


Θεσμικές

μεταρρυθμίσεις.

κυβερνητικού

μηχανισμού,

αδειοδοτικών,

υγειονομικών

Αναδιάρθρωση

συμπεριλαμβανομένων
και

εκπαιδευτικών

δομών

τμημάτων

των
για

του

τελωνειακών,
την

επίτευξη

μεταρρυθμίσεων κατά της διαφθοράς.
Παράδειγμα

χώρας

η

οποία

εφάρμοσε

ένα

περιεκτικό

πακέτο

μεταρρυθμίσεων σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, αποτελεί και η Ουκρανία.
Στα τέλη του 2014, η Ουκρανία ψήφισε ένα πακέτο μέτρων για την καταπολέμηση
της διαφθοράς που περιελάμβανε αρκετές νομικές αλλαγές, νέους νόμους κατά
της διαφθοράς και ίδρυσε γραφείο κατά της διαφθοράς (Pishchik 2015).
Η μεταρρύθμιση ήρθε μετά την Ουκρανική επανάσταση του 2014, η οποία
ανέστειλε τον Πρόεδρο Γιανουκόβιτς. Κατά την διάρκεια της προεδρίας του
Γιανουκόβιτς, οι ισχυρισμοί περί διαφθοράς ήταν ευρέως διαδεδομένοι, με
επίκεντρο τη διοχέτευση συμβάσεων ιδιωτικού τομέα σε πολιτικούς ηγέτες, καθώς
και την κατάργηση των προτύπων διαφάνειας των συμβάσεων. Από την άρνηση
υπογραφής συμφωνίας σύνδεσης με την ΕU, ξεκίνησαν διαμαρτυρίες τον
Νοέμβριο του 2013, γεγονός που οδήγησε στη φυγή του Γιανουκόβιτς στη Ρωσία
(Pishchik 2015).
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Μετά την επανάσταση, η νέα κυβέρνηση έδειξε πρόθεση να αντιμετωπίσει
την ακμάζουσα διαφθορά. Έτσι η κυβέρνηση Yatsenyuk εισήγαγε τον Οκτώβριο
του 2014, μια δέσμη μέτρων κατά της διαφθοράς (Pishchik 2015).
Τα μέτρα που θεσπίστηκαν κατά της διαφθοράς περιελάμβαναν (Pishchik
2015):


Θέσπιση νόμου που απαγορεύει στους πρώην υψηλόβαθμους

αξιωματούχους της κυβέρνησης Γιανουκόβιτς, του Σοβιετικού Κομμουνιστικού
Κόμματος ή την KGB να κατέχουν επίσημη θέση για διάστημα 10 ετών.


Μείωση των εξουσιών των εισαγγελέων και θέσπιση νέων

προτύπων για την καταπολέμηση της διαφθοράς


Ίδρυση γραφείου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, με κύριο

στόχο την αντιμετώπιση της διεφθαρμένης συμπεριφοράς από άτομα που
διαθέτουν υψηλά θεσμικά αξιώματα, συμπεριλαμβανομένης της προδικαστικής
έρευνας και δίωξης αυτών.


Νόμο που απαιτεί από τις ιδιωτικές εταιρείες, τη δημοσιοποίηση

πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά δεδομένα που διαθέτουν.


Καθορισμός μιας στρατηγικής κατά της διαφθοράς που περιγράφει

τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν, από τον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση
και το Κοινοβούλιο.


Νόμο περί πρόληψης της δωροδοκίας, ο οποίος περιελάμβανε την

ίδρυση της Εθνικής Επιτροπής για την Πρόληψη της Διαφθοράς, αρμόδια για την
πολιτική κατά της διαφθοράς.
Παρά το γεγονός ότι εγκρίθηκαν οι μεταρρυθμίσεις και η ΕU έχει σημειώσει
στις εκθέσεις προόδου της ότι έχουν επιτευχθεί τα σημεία αναφοράς κατά της
διαφθοράς, έχουν τεθεί ζητήματα σχετικά με τη δέσμευση των πολιτικών και των
θεσμικών οργάνων της Ουκρανίας σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Συγκεκριμένα και
παρά το πακέτο, ορισμένα από τα βασικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε
προηγούμενες υποθέσεις διαφθοράς παραμένουν στη θέση τους, οι διώξεις για
δωροδοκία ήταν χαμηλές και σε ορισμένες περιπτώσεις οι αρχικές προτάσεις των
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μεταρρυθμιστών της Ουκρανίας ήταν αδύναμες και βελτιώθηκαν μόνο υπό διεθνή
πίεση (De Waal 2016).
Σε ένα παράδειγμα αυτού, τον Απρίλιο του 2017, ο Πρόεδρος της
Ουκρανίας Πόροσενκο υπέγραψε στο νόμο μια τροποποίηση της δέσμης μέτρων
κατά της διαφθοράς που θα απαιτήσει από τους δημοσιογράφους και την κοινωνία
των πολιτών να δημοσιεύουν δημόσιες δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων, ακόμη
και όταν δεν λαμβάνουν δημόσια κονδύλια. Αυτό θεωρήθηκε από ορισμένους ότι
χρησιμοποίησε τη μεταρρύθμιση κατά της διαφθοράς για να στοχεύσει την
ελευθερία του λόγου (Human Rights Watch 2017).
Γενικότερα, η Ουκρανία εμφανίζει μία ασθενική στρατηγική, όσον αφορά τη
λήψη δραστικών μέτρων αντιμετώπισης των κύριων παραγόντων τέλεσης
πράξεων διαφθοράς. Συνέπεια αυτού είναι οι Ουκρανοί πολίτες να εμφανίζουν μία
διάχυτη δυσπιστία, ενώ δεν αναμένουν καμία βελτίωση της κατάστασης προς το
καλύτερο.
Αντιθέτως, η Γεωργία ένα κράτος που υπό τον Πρόεδρο Shevardnadze
(1993-2003) ορίστηκε ως αποτυχημένο κράτος με υψηλά επίπεδα διαφθοράς, το
οργανωμένο έγκλημα να έχει πάρει τον έλεγχο μεγάλων τομέων της οικονομίας και
να αποτελεί το μόνο πρώην σοβιετικό κράτος με μεγαλύτερη σκιώδη οικονομία
από την Ουκρανία, κατάφερε να κάνει ιδιαιτέρως πετυχημένα βήματα στην
εξάλειψη της διαφθοράς, ιδίως στο αστυνομικό και το δικαστικό σύστημα. Αυτό
επετεύχθη κυρίως καταστρέφοντας τους συνδετικούς κρίκους μεταξύ του
οργανωμένου εγκλήματος και του κράτους και με τις εξής προϋποθέσεις (Taras
2015):


Ο γεωργιανός πρόεδρος Μιχαήλ Σαακασβίλι έδωσε την πλήρη

υποστήριξή του, στον υπουργό που είχε υπό τον έλεγχο του την αστυνομία.


Η Γεωργία δεν διέθετε μια ασθενική πολιτική και δεν ανέχτηκε τους

δεσμούς μεταξύ πολιτικών, επιχειρηματιών και οργανωμένου εγκλήματος.
Έτσι οι γεωργιανές αρχές έθεσαν το οργανωμένο έγκλημα στο επίκεντρο
του σχεδίου των μεταρρυθμίσεων, σε αντίθεση με τις ουκρανικές αρχές που
συνέχισαν να βρίσκονται σε συνεννόηση με αυτό και να εξασφαλίζει τα
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συμφέροντα τους. Η επανάσταση που έλαβε χώρα στη Γεωργία, σε αντίθεση με
αυτή στην Ουκρανία, επικύρωσε μια νέα σύμβαση μεταξύ πολιτών και κράτους και
η εκστρατεία της Γεωργίας κατά της διαφθοράς αποτέλεσε την εγγύηση για τη νέα
αυτή κοινωνική σύμβαση. Η απουσία παρόμοιας προόδου στην Ουκρανία
συνετέλεσε στη συνεχιζόμενη χαμηλή εμπιστοσύνη των πολιτών στα κρατικά
όργανα, τους μη δημοφιλείς πολιτικούς, τη δημόσια αδιαφορία για την καταβολή
φόρων και το σταθερό και μεγάλο μέγεθος της παραοικονομίας (Taras 2015). Το
2016 η T.I. μέσω του δείκτη αντίληψης διαφθοράς (CPI), κατέταξε τη Γεωργία στην
44η θέση, σε σύγκριση με την Ουκρανία που κατετάγει στην 131 θέση. Η Γεωργία
πέτυχε καλύτερη θέση από παλαιά και νέα μέλη της ΕU, όπως την Ιταλία (60η
θέση), την Ελλάδα (69η θέση), τη Ρουμανία (57η θέση) και τη Βουλγαρία (75η
θέση).
Για

την

αντιστροφή

του

κλίματος

και

την

αποτελεσματικότερη

καταπολέμηση της διαφθοράς των προβληματικών θεσμών στη χώρα, συνιστάται
η υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Εκτιμώντας το Παρελθόν και Σχεδιάζοντας το Μέλλον
Στο εγγύς μέλλον, η Ουκρανία θα πρέπει να αναλύσει και να αξιολογήσει
την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή των εθνικών πολιτικών κατά της
διαφθοράς που σήμερα ενσωματώνονται σε πολυάριθμα νομικά και πολιτικά
έγγραφα. Μια τέτοια κριτική και διαφανής ανάλυση θα βοηθούσε στον εντοπισμό
σαφών προτεραιοτήτων, θα εστιασθεί στην υλοποίηση και θα ενισχύσει την ευρεία
δημόσια υποστήριξη για μέτρα κατά της διαφθοράς. Στο πλαίσιο αυτής της
διαδικασίας, συνιστάται στην Ουκρανία να αναλύσει και να εισαγάγει βελτιώσεις
στο σημερινό της θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να βελτιώσει και να ενισχύσει τη
χάραξη πολιτικής και να συντονίσει τις ικανότητες ενός ανεξάρτητου φορέα
καταπολέμησης της διαφθοράς, υπεύθυνου για στρατηγικά, προληπτικά και
συντονιστικά μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς. Η Ουκρανία πρέπει να
συγκεντρώσει

κατασταλτικά

μέτρα

κατά

της

διαφθοράς,

ενισχύοντας

τη

συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών έρευνας και επιβολής του νόμου. Η
ενθάρρυνση υποδειγματικών σχέσεων μεταξύ των θεσμικών αντιπροσώπων και
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των πολιτών και η διεξαγωγή αυστηρών ερευνών και διώξεων σε επιλεγμένα
ιδρύματα που είναι επιρρεπή στη διαφθορά, είναι απαραίτητα για να προαχθεί η
δυνατότητα ενός θετικού παραδείγματος και να υπάρξει ευρύτερος θετικός
αντίκτυπος στην κοινωνία. Είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί ταυτόχρονα η
διαφθορά σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς. Επομένως, είναι απαραίτητο να
εντοπιστεί ένας περιορισμένος αριθμός δημόσιων φορέων ή τομέων όπου η
διαφθορά είναι πιο διαδεδομένη και ιδιαίτερα επιβλαβής. Οι κανονιστικές και
θεσμικές ρυθμίσεις και οι λειτουργικές πρακτικές τέτοιων οργανισμών ή τομέων θα
πρέπει

να

αναθεωρηθούν

και

να

μεταρρυθμιστούν

προκειμένου

να

ελαχιστοποιηθούν οι παράγοντες που ευνοούν τη διαφθορά. Τέτοιες δράσεις
μπορεί να αφορούν τον περιορισμό της διακριτικής ευχέρειας που επιτρέπουν τα
κενά των κανονισμών και η ενίσχυση των εσωτερικών ελέγχων.
Ειδικότερα θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η Εθνική Στρατηγική κατά της
διαφθοράς, η οποία θα λαμβάνει υπόψη την έκταση της διαφθοράς στην κοινωνία
και τα πρότυπά της σε συγκεκριμένους θεσμούς, όπως την αστυνομία, τη
δικαιοσύνη, τις φορολογικές και τελωνειακές υπηρεσίες και τα συστήματα
εκπαίδευσης και υγείας. Η στρατηγική θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εφαρμογή
πιλοτικών έργων προτεραιότητας με προληπτικές και κατασταλτικές πτυχές σε
επιλεγμένους

δημόσιους

οργανισμούς

με

υψηλό

κίνδυνο

διαφθοράς,

συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σχεδίων δράσης κατά της διαφθοράς. Η
στρατηγική

θα

πρέπει

να

προβλέπει

αποτελεσματικούς

μηχανισμούς

παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων. Σε εννοιολογικό επίπεδο, πρέπει να
δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην πρόληψη της διαφθοράς και στον εντοπισμό και
την εξάλειψη των συστημικών κανονιστικών ή οργανωτικών κενών που
δημιουργούν περιβάλλοντα επιρρεπή σε διαφθορά. Οι προληπτικές ενέργειες δεν
πρέπει να επικεντρώνονται μόνο σε κώδικες δεοντολογίας, αλλά και στη
μεταρρύθμιση κανονιστικών πλαισίων για τη μείωση των διακριτικών εξουσιών
των δημοσίων υπαλλήλων, μέτρων ανοικτής κυβέρνησης, όπως αυξημένη
διαφάνεια των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, πρόσβαση στην πληροφόρηση και
συμμετοχή του κοινού.
Ακόμη

απαραίτητη

είναι

η

ενίσχυση

της

Επιτροπής

Συντονισμού

Καταπολέμησης της Διαφθοράς με την εξασφάλιση υψηλών ηθικών προτύπων
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των μελών της, η οποία θα περιλαμβάνει εκπροσώπους των αρμόδιων
εκτελεστικών οργάνων (διοικητικών, οικονομικών, επιβολής του νόμου, δίωξης
οικονομικού εγκλήματος), καθώς και μέλη από το Κοινοβούλιο και την Κοινωνία
των Πολιτών (Μ.Κ.Ο., ακαδημαϊκοί). Ενίσχυση του ανεξάρτητου καθεστώτος της
Επιτροπής και του προσωπικού της για την εκτέλεση αναλυτικών καθηκόντων και
εξασφάλιση

επαρκών

πόρων.

Επιπλέον

να

αναβαθμιστεί

η

στατιστική

παρακολούθηση και η αναφορά των περιπτώσεων διαφθοράς σε όλους τους
τομείς της δημόσιας διοίκησης, της αστυνομίας, των εισαγγελιών και των
δικαστηρίων, γεγονός που θα επιτρέψει τις συγκρίσεις μεταξύ των θεσμικών
οργάνων. Δηλαδή, θέσπιση αυστηρών μηχανισμών υποβολής εκθέσεων με βάση
μία εναρμονισμένη μεθοδολογία.
Η συγκέντρωση των υπαρχόντων ικανοτήτων επιβολής του νόμου απέναντι
στην καταπολέμηση της διαφθοράς, οι οποίες είναι σήμερα κατακερματισμένες,
είναι

σίγουρα

ένα

σημαντικό

οργανωτικό

βήμα,

που

θα

φέρει

θετικά

αποτελέσματα. Έτσι θα πρέπει να εξεταστεί η δημιουργία μιας Εθνικής Ειδικής
Μονάδας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, εξειδικευμένης και εξουσιοδοτημένης
για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και τη δίωξη αδικημάτων δωροδοκίας. Μια τέτοια
Μονάδα θα μπορούσε να αποτελεί μια ολοκληρωμένη αλλά δομικά ανεξάρτητη ή
ξεχωριστή μονάδα μιας υπάρχουσας υπηρεσίας επιβολής του νόμου ή της
Εισαγγελίας. Εκτός από την ανάλυση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση υποθέσεων
διαφθοράς, ένα από τα κύρια καθήκοντα μιας τέτοιας Μονάδας θα ήταν η ενίσχυση
της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων επιβολής του νόμου, ασφάλειας
και δημοσιονομικού ελέγχου σε έρευνες για τη διαφθορά. Η συνεργασία αυτή θα
μπορούσε να γίνει πράξη, με τη θέσπιση σαφών κατευθυντήριων γραμμών για την
υποβολή

εκθέσεων και

ανταλλαγή

πληροφοριών μεταξύ

των επιμέρους

υπηρεσιών.
Νομοθεσία κατά του Φαινομένου της Διαφθοράς
Η γενική κατεύθυνση όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις των υπαρχόντων
νομοθετημάτων, πρέπει να περιλαμβάνει προσπάθειες για την εναρμόνιση και την
αποσαφήνιση της σχέσης μεταξύ των αδικημάτων του Ποινικού Κώδικα και της
ισχύουσας νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Δηλαδή οι
μεταρρυθμίσεις πρέπει να συμπεριλάβουν τα παρακάτω:
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Σχεδιασμός για λήψη τροποποιητικών μέτρων σχετικά με την

ποινικοποίηση της ενεργητικής και της παθητικής δωροδοκίας, εντός του πλαισίου
που απορρέει από τον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα, ώστε να συνάδει με τα διεθνή
πρότυπα. Συγκεκριμένα, πρέπει να υφίσταται διαχωρισμός και σαφής οριοθέτηση
μεταξύ των αδικημάτων της προσφοράς δωροδοκίας, του εκβιασμού για
δωροδοκία, καθώς και διευκρίνιση των στοιχείων της δωροδοκίας μέσω τρίτου
προσώπου. Στη συνέχεια θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης των
ποινών για την ενεργό και την παθητική δωροδοκία, καθώς και το καθεστώς
πιθανής παραγραφής αδικημάτων που σχετίζονται με τη διαφθορά.


Εναρμόνιση της έννοιας του «υπαλλήλου» μεταξύ του ισχύοντος

Ποινικού Κώδικα και της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς,
διασφαλίζοντας ότι ο ορισμός περιλαμβάνει όλους τους δημόσιους υπαλλήλους ή
τα πρόσωπα που εκτελούν επίσημα καθήκοντα σε όλα τα όργανα του
εκτελεστικού,

νομοθετικού

και

δικαστικού

κλάδου

του

κράτους,

συμπεριλαμβανομένης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.


Τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, ώστε να διασφαλιστεί ότι το

μέτρο «δήμευση των εσόδων» εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλα τα αδικήματα
διαφθοράς και διαφθοράς. Εξασφάλιση ότι το καθεστώς δήμευσης επιτρέπει τη
δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από την πράξη διαφθοράς ή των
περιουσιακών στοιχείων των οποίων η αξία αντιστοιχεί σε εκείνη των προϊόντων
αυτών ή χρηματικές κυρώσεις παρόμοιου αποτελέσματος. Επιπλέον αναθεώρηση
των προσωρινών μέτρων, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική και
λειτουργική η διαδικασία αναγνώρισης και κατάσχεσης των προϊόντων της
διαφθοράς, στα στάδια της ποινικής έρευνας και της δίωξης.


Ποινικοποίηση της μη αναφοράς περιπτώσεων πιθανής δωροδοκίας

δημόσιων υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι μπορεί να αποδειχθεί η
υποτιθέμενη πράξη ως αποτέλεσμα της διεξαγόμενης έρευνας. Έτσι εάν
αποδειχθεί ότι στην πραγματικότητα υπήρξε πράξη διαφθοράς, όσοι δεν το
ανέφεραν ενώ είχαν πλήρη επίγνωση της κατάστασης, να διώκονται ποινικά.


Διασφάλιση ότι η ασυλία που παρέχει το Σύνταγμα σε ορισμένες

κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων δεν εμποδίζει τη διερεύνηση και δίωξη πράξεων
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δωροδοκίας. Να διευκρινιστούν οι διαδικασίες άρσης της ασυλίας για ποινικές
διαδικασίες και να εξετασθεί η κατάργηση της απαίτησης εξουσιοδότησης για την
άρση της ασυλίας, σε περιπτώσεις που κάποιος συλλαμβάνεται επ' αυτοφώρω.


Αναγνωρίζοντας ότι η ευθύνη των νομικών προσώπων για

αδικήματα δωροδοκίας αποτελεί διεθνές πρότυπο που περιλαμβάνεται σε όλες τις
διεθνείς νομικές πράξεις για τη διαφθορά, η Ουκρανία θα πρέπει με τη βοήθεια
οργανισμών που έχουν πείρα στην εφαρμογή της έννοιας της ευθύνης νομικών
προσώπων (όπως ο ΟΟΣΑ και το Συμβούλιο της Ευρώπης), να εξετάσει πιθανούς
τρόπους για να συμπεριληφθούν στο νομικό σύστημα της χώρας αποτελεσματικές
διατάξεις που θα καταλογίζουν ευθύνες απέναντι σε νομικά πρόσωπα για πράξεις
σχετιζόμενες με το φαινόμενο της διαφθοράς.
Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση
Η διαφάνεια στο τομέα της Δημόσιας Διοίκησης απαιτεί εκτός από την
εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου, καινοτόμες και δραστικές
πολιτικές, όπως αυτές που αναλύονται στις επόμενες παραγράφους:


Η υποστήριξη περαιτέρω ενεργειών μέσω της ανάπτυξης και

εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με αντικείμενο την καταπολέμηση της
διαφθοράς, ιδίως για τους δημόσιους υπαλλήλους είναι ένας εναλλακτικός τρόπος
αντίδρασης απέναντι στη διαφθορά. Η εκάστοτε δημόσια υπηρεσία είναι υπεύθυνη
για την κατάρτιση των υπαλλήλων της, η οποία θα πρέπει να επικεντρώνεται σε
λειτουργικά και διαδικαστικά ζητήματα, και όχι σε ακαδημαϊκούς τίτλους, δηλαδή
καθήκοντα

καθημερινής

εργασίας,

συμπεριλαμβανομένων

δεοντολογικών

προτύπων και κανόνων.


Επιπλέον καθίσταται υποχρεωτική η βελτίωση του συστήματος

γνωστοποίησης

των

περιουσιακών

στοιχείων

για

ανώτερους

δημόσιους

υπαλλήλους σε όλους τους κλάδους της κυβέρνησης (εκτελεστική, νομοθετική και
δικαστική εξουσία). Η εφαρμογή του κανόνα αυτού θα πρέπει να ανατεθεί ως έργο
σε

ανεξάρτητο

φορέα,

ενδεχομένως

υπό

τον

έλεγχο

της

επιτροπής

καταπολέμησης της διαφθοράς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καθολική
υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων και η αντικειμενικός έλεγχος αυτών.
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Παράλληλα, πρέπει να αναθεωρηθούν οι νομοθετικές διατάξεις που

αφορούν την καταπολέμηση της διαφθοράς, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η
οριοθέτηση – διευκρίνιση όλων των προϋποθέσεων που αφορούν μία απλή
αποδοχή δώρων και τη ξεχωρίζει από πράξεις δωροδοκίας.


Ενημέρωση και διάδοση κώδικα δεοντολογίας ή άλλων παρόμοιων

κανόνων για τους δημόσιους υπαλλήλους. Προετοιμασία και ευρεία διάδοση
περιεκτικών πρακτικών οδηγών για τους δημόσιους αξιωματούχους σχετικά με τη
διαφθορά, τις συγκρούσεις συμφερόντων, τα δεοντολογικά πρότυπα, τις κυρώσεις
και την αναφορά της διαφθοράς.


Υιοθέτηση μέτρων για την προστασία των εργαζομένων σε

κρατικούς θεσμούς και άλλα νομικά πρόσωπα, απέναντι σε πιθανή πειθαρχική
δίωξη ή παρενόχληση, όταν αυτά αναφέρουν ύποπτες πρακτικές στα θεσμικά
όργανα, στις αρχές επιβολής του νόμου ή τους εισαγγελείς. Η θέσπιση
νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων για την προστασία των καταγγελιών,
μπορεί να αποτελέσει προστατευτικό μέτρο απέναντι στους ευσυνείδητους
εργαζόμενους που επιθυμούν να καταγγείλουν πράξεις διαφθοράς, αλλά
δειλιάζουν λόγω της αβεβαιότητας των εξελίξεων που θα ακολουθήσουν μετά τη
δική τους αναφορά. Επίσης, θα πρέπει να ξεκινήσει μια δημόσια εκστρατεία για
την ευαισθητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων σχετικά με τα μέτρα προστασίας
τους, στην περίπτωση δικής τους καταγγελίας.


Βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος εσωτερικών ερευνών, σε

περιπτώσεις υποψιών ή αναφορών για αδικήματα δωροδοκίας. Πρέπει να
δημιουργηθεί μία ξεχωριστή, ανεξάρτητη Μονάδα Έρευνας και Αναφοράς,
ενδεχομένως στο πλαίσιο της γενικότερης δημόσιας υπηρεσίας, για τη λήψη και τη
διερεύνηση των καταγγελιών για διαφθορά. Οι πειθαρχικές διαδικασίες πρέπει να
διεξάγονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και να παρέχουν στον κατηγορούμενο
τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Οι κυρώσεις που θα προέρχονται
από μια διαδικασία που θεωρείται δίκαιη και όχι πολιτικά παρακινούμενη, θα είναι
πιο αποτελεσματικές στην αποτροπή της διαφθοράς.


Οι υφιστάμενοι κανονισμοί που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, θα

πρέπει να επαναξιολογηθούν και να βελτιωθούν, με σκοπό τον περιορισμό της
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διακριτικής ευχέρειας των υπαλλήλων να παρεμβαίνουν στη διαδικασία επιλογής
των υποβαλλόμενων προσφορών. Μέσω αυτής της διαδικασίας ανανέωσης, θα
καταστεί βέβαιο ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας των υποβαλλόμενων προσφορών
για ανάθεση

δημόσιων συμβάσεων, θα περιλαμβάνουν όρους

εξασφαλίζουν

για

τους

διαγωνιζόμενους,

την

απουσία

που

θα

προηγούμενων

καταδικαστικών αποφάσεων για διαφθορά. Υπό την προϋπόθεση της νόμιμης
προστασίας του θεμιτού ανταγωνισμού, θα πρέπει να εξεταστεί η δημιουργία και η
διατήρηση μιας βάσης δεδομένων για εταιρείες που έχουν καταδικαστεί για
συμμετοχή σε διεργασίες διεθνούς διαφθοράς στην Ουκρανία ή στο εξωτερικό.
Έτσι με την πάροδο του χρόνου θα δημιουργηθούν τα απαραίτητα εργαλεία, που
θα υποστηρίξουν τέτοια περιοριστικά κριτήρια επιλεξιμότητας των υποβαλλόμενων
προσφορών και θα βοηθήσουν να δοθεί ένα αποφασιστικό χτύπημα στα
διαπλεκόμενα μέλη της διαφθοράς.


Επανεξέταση

του

ρυθμιστικού

πλαισίου

για

τη

φορολογία,

προκειμένου να μειωθούν τα κίνητρα για φοροδιαφυγή και να περιοριστεί η
διακριτική ευχέρεια των φορολογικών υπαλλήλων να λειτουργούν επιλεκτικά,
κάνοντας χρήση ευνοϊκών όρων, για την εξυπηρέτηση κάποιων «εκλεκτών»
ομάδων ατόμων. Η επανεξέταση αυτή θα πρέπει να έχει σαν οδηγό, την
εξασφάλιση ότι οι εξουσίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική φορολογική
αλλά και την τελωνειακή διοίκηση είναι ισορροπημένες, με σεβασμό των
δικαιωμάτων των πολιτών και δεν εξυπηρετούν παρανόμως συμφέροντα που
οδηγούν στην ενδυνάμωση της διαφθοράς.


Ενίσχυση της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών για την

αντιμετώπιση των φαινομένων της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της
στενότερης συνεργασίας με πανεπιστημιακά προγράμματα και ένα ευρύ φάσμα
Μ.Κ.Ο., αλλά και με την επιχειρηματική κοινότητα, τόσο για την ενίσχυση της
παρακολούθησης στην κοινωνία των πολιτών, όσο και για την ενθάρρυνση
διάθεσης πόρων κατάρτισης και έρευνας στο πεδίο δράσεων ενάντια στη
διαφθορά.


Στον τομέα της πρόσβασης στην πληροφόρηση και της ανοικτής

διακυβέρνησης, το ενδεχόμενο να θεσπιστεί ένας νόμος περί συμμετοχής του
κοινού, ο οποίος θα παρέχει στους πολίτες την ευκαιρία να χρησιμοποιούν τις
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πληροφορίες για να επηρεάσουν τις κυβερνητικές αποφάσεις, δίνει μια άλλη
προοπτική στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Δηλαδή η ανάπτυξη για
παράδειγμα μιας διαδικτυακής εφαρμογής που θα επιτρέπει την ενημέρωση των
πολιτών για το σύνολο των δαπανών του δημόσιου τομέα σε αγαθά και υπηρεσίες
και θα αποδεσμεύει πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση όλων των κρατικών και
κρατικά ελεγχόμενων εταιρειών δημιουργεί ένα περιβάλλον που αποθαρρύνει την
περαιτέρω εξέλιξη της διαφθοράς. Επίσης η εκάστοτε κυβέρνηση θα πρέπει να
εξετάσει την αναθεώρηση των νόμων που αναφέρονται στη δυσφήμηση, ώστε να
δοθεί μεγαλύτερο περιθώριο για δημοσιογραφική έρευνα και αναφορά γεγονότων
διαφθοράς. Με αυτό τον τρόπο, η δύναμη των «υγιών» μέσων μαζικής
ενημέρωσης τάσσεται υπέρ των δυνάμεων καταπολέμησης της διαφθοράς.
Παρόλα αυτά, πρέπει να τονιστεί ότι οι κατά περίπτωση φορείς της διαφθοράς
προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την δύναμη των μέσων ενημέρωσης προς
όφελός τους, αποπροσανατολίζοντας την κοινή γνώμη.


Εξασφάλιση ότι οι αρμόδιες αρχές που διεξάγουν έρευνα και δίωξη

για αδικήματα δωροδοκίας, έχουν στη διάθεσή τους το απαραίτητο προσωπικό
που διαθέτει εμπειρία και γνώσεις στην οικονομική – νομική επιστήμη. Αυτό
μπορεί να εξασφαλιστεί είτε με την μετάταξη από οικονομικούς και ελεγκτικούς
φορείς, κατάλληλων στελεχών που διαθέτουν την ανάλογη τεχνογνωσία, είτε με
την εξασφάλιση της πλήρους συνεργασίας των κρατικών οργάνων στα οποία
βρίσκονται τοποθετημένοι οι εν λόγω υπάλληλοι, με απώτερο σκοπό την κάλυψη
των ιδιαίτερων απαιτήσεων που προϋποθέτει η διεξαγωγή έρευνας και δίωξης για
αδικήματα δωροδοκίας.
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ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ
«Ποιος αν όχι εγώ, ποιος αν όχι εσείς, ποιος αν όχι εμείς, τότε θα έρθουν.
Πάλι.»
Druha Rika (ουκρανική ροκ μπάντα), 2014.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια και με βάση ότι
το φαινόμενο της διαφθοράς παραμένει έως και σήμερα ένα δισεπίλυτο πρόβλημα
που λειτουργεί ως τροχοπέδη για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία του λαού
της Ουκρανίας, συμπεραίνονται τα παρακάτω:


Η στρατηγική σημασία της Ουκρανίας δεν πηγάζει από τη δύναμη

της ως κράτος, αλλά από την ευαίσθητη θέση που κατέχει και τις συνέπειες που
έχει αυτή, στη συμπεριφορά των πέντε «στρατηγικών παικτών» (Γαλλία, Γερμανία,
Ρωσία, Κίνα, Ινδία). Επίσης χωρίς την Ουκρανία η Ρωσία δεν αποτελεί πλέον μία
ευρασιατική αυτοκρατορία.


Tο 1991, έτος ανεξαρτητοποίησης της Ουκρανίας, ξεκίνησε μια

περίοδος μετάβασης στην οικονομία της αγοράς, κατά την οποία η χώρα βίωσε
οκτώ χρόνια ύφεση. Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000 η οικονομία
σημείωσε πρόοδο (αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος - ΑΕΠ), η οποία
διακόπηκε λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008.


Το 2014 η διακοπή της διαδικασίας σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή

Ένωση, οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης και σε πολιτική αστάθεια. Η εξέλιξη
της κατάστασης είχε σαν αποτέλεσμα την επιδείνωση των διακρατικών σχέσεων
μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και τη δημιουργία επιπλέον ανασταλτικών
παραγόντων στο δρόμο προς την οικονομική ανάπτυξη.


Η

ουκρανική

οικονομία

ανήκει

στην

κατηγορία

Οικονομιών

Μετάβασης και προσπαθεί να φέρει εις πέρας μεταρρυθμίσεις με σκοπό τη
βελτίωση της θεσμικής υπόστασης μιας λειτουργικής οικονομίας της αγοράς. Σε
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αυτή την προσπάθεια, η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί την βασική
προϋπόθεση για την προώθηση της διαδικασίας των μεταρρυθμίσεων.


Η Ουκρανία παρουσιάζει μειωμένα ποσοστά Δημοσιονομικού

Ελλείμματος με μέσο όρο -3,0% του ΑΕΠ. Τα χαμηλά αυτά επίπεδα
Δημοσιονομικού Ελλείμματος φανερώνουν μία ικανότητα διατήρησης για μεγάλο
χρονικό διάστημα ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, περιορισμό των δαπανών
και συντελούν σε ένα υγιές δημοσιονομικό περιβάλλον με χαμηλό χρέος.


Η

μεγαλύτερη

πτώση

του

πραγματικού

ρυθμού

ανάπτυξης

παρατηρήθηκε κατά τα έτη 2014 και 2015, με τιμές -6,6% και -9,9% αντίστοιχα,
εξαιτίας της κρίσης που ξέσπασε μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Εκτός της
έντασης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τη συγκεκριμένη περίοδο οι αναπτυξιακές
προοπτικές γενικότερα στη BS - 10 παραμένουν ευάλωτες, λόγω της
αβεβαιότητας στην Eυρωζώνη, της τεράστιας κρίσης στην ελληνική οικονομία, της
κακής κατάστασης της ρωσικής οικονομίας και των κυρώσεων μεταξύ EU και
Ρωσίας, που επηρεάζουν αρνητικά τις επιδόσεις σε ολόκληρη την περιοχή.


Η μεγάλη μείωση στις τιμές του πετρελαίου - αερίου σε συνδυασμό

με την ένταση στις σχέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας και τις κυρώσεις

μεταξύ ΕU -

Ρωσίας οδήγησαν σε μειώσεις του κεφαλήν εισοδήματος τόσο στη Ρωσία όσο και
στην Ουκρανία επηρεάζοντας το βιοτικό επίπεδο και τις προοπτικές ανάπτυξης
ολόκληρης της περιοχής.


Το Δημόσιο Χρέος της Ουκρανίας για τα έτη 2000 έως και 2010,

κυμαίνονταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με μέσο όρο για αυτή τη χρονική περίοδο
27,4% του ΑΕΠ. Εν συνεχεία ακολούθησε αυξητική πορεία, με αποτέλεσμα το
2016 να καταγράψει τιμή 92,8% του ΑΕΠ.


Η Ουκρανία έχει την υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση στην BS-10

με τιμή 37,6% του ΑΕΠ.


O Οργανισμός Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency International –

T.I.), ορίζει ως διαφθορά την κατάχρηση της εμπιστευμένης εξουσίας για ιδιωτικό
όφελος. Μπορεί να ταξινομηθεί ως μεγάλη, ασήμαντη και πολιτική, ανάλογα με τα
ποσά που χάθηκαν και τον τομέα στον οποίο συμβαίνει. Αντίθετα, διαφάνεια
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σημαίνει να πέφτει φως σε σκιώδεις συμφωνίες, στην αδύναμη επιβολή κανόνων
και άλλες παράνομες πρακτικές που υπονομεύουν τις καλές κυβερνήσεις, τις
ηθικές επιχειρήσεις και την κοινωνία γενικότερα.


Ως η έκτη μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά στην Ευρώπη, η

Ουκρανία διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα που θέτουν τις προϋποθέσεις για
οικονομική επιτυχία: τη στρατηγική θέση, μερικές από τις πιο εύφορες
καλλιεργήσιμες εκτάσεις στον κόσμο και έναν υψηλά μορφωμένο πληθυσμό.
Απολαμβάνει επίσης ένα μακροχρόνιο συγκριτικό πλεονέκτημα στον τομέα των
μετάλλων και έχει άμεση πρόσβαση στις δυναμικές αγορές της Μέσης Ανατολής
μέσω του Εύξεινου Πόντου.


H εκτίμηση των οικονομικών δεικτών δείχνει ότι η χώρα έχει μία πολύ

χαμηλότερη δυναμική. Η απουσία μακροπρόθεσμων στρατηγικών, οι θεσμικές
αδυναμίες, οι καθυστερημένες πολιτικές δράσεις και η εκτεταμένη διαφθορά,
καθιστούν δύσκολη για τις διαδοχικές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ακόμη και καλά
σχεδιασμένες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες.


Η διαφθορά στην Ουκρανία είναι ένα συστημικό πρόβλημα, που

υπάρχει σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης. Μεταξύ των οργάνων που
θεωρούνται από το κοινό ως ιδιαιτέρως διεφθαρμένα είναι τα πολιτικά κόμματα, οι
νομοθέτες, οι αστυνομικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι δικαστές. Έτσι η
ουκρανική κοινωνία μπορεί να χαρακτηριστεί ως κοινωνία με υψηλή ανοχή σε
διεφθαρμένες πρακτικές.


Το υψηλό επίπεδο διαφθοράς στην Ουκρανία, αποτελεί σημαντικό

εμπόδιο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Επίσης σε συνδυασμό με τη
γραφειοκρατία προκαλεί δυσκολίες στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, καθώς
και στην εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων στο έδαφος των χωρών που
απαρτίζουν την περιοχή της BS – 10.


H μείωση της διαφθοράς είναι απαραίτητη για την επιτάχυνση της

διαδικασίας οικονομικής σύγκλισης προς την υπόλοιπη Ευρώπη.


Οι χώρες με χαμηλότερη διαφθορά τείνουν να έχουν υψηλότερο κατά

κεφαλήν ΑΕΠ. Μία αιτία αυτού μπορεί να αποτελέσει το γεγονός ότι οι χώρες με

80

υψηλότερα εισοδήματα διαθέτουν περισσότερους πόρους για την καταπολέμηση
της διαφθοράς.


Με δεδομένη την αύξηση του ενδιαφέροντος διεθνώς, όσον αφορά

τις αρνητικές επιπτώσεις της διαφθοράς στην οικονομική ανάπτυξη των κρατών, η
προώθηση κοινών στρατηγικών για την αντιμετώπιση του φαινομένου, αποτελεί
μονόδρομο. Για την ανάπτυξη αυτών των κοινών στρατηγικών, παρατηρείται μία
προσπάθεια να ερευνηθούν, να αξιολογηθούν, να συγκριθούν και να αναδειχθούν
όλα εκείνα τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της διαφθοράς κάθε χώρας, που θα
επιτρέψουν την υιοθέτηση της κατάλληλης πολιτικής για την εξάλειψη αυτής. Με
γνώμονα τη συγκεκριμένη προσπάθεια, η συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)
είναι η κύρια μεθοδολογία μέτρησης της ποιότητας των μονάδων λήψης
απόφασης (όπως οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί και οι χώρες) σε σχέση με τα
προγράμματα, τις στρατηγικές, και τις πολιτικές που εφαρμόζουν.


Η μεθοδολογία για την αξιολόγηση της διαφθοράς στην Ουκρανία, με

απώτερο σκοπό την εξαγωγή σίγουρων συμπερασμάτων, βασίζεται σε στοιχεία
των δύο κυριότερων δεικτών του Οργανισμού για τη Διεθνή Διαφάνεια (Τ.Ι.), οι
οποίοι αναφέρονται στα επίπεδα διαφθοράς των ανά τον κόσμο κρατών και
αποτελούν παραδείγματα εφαρμογής της συγκριτικής αξιολόγησης. Αυτοί είναι ο
Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (Corruption Perceptions Index – C.P.I.) και ο
Δείκτης του Παγκόσμιου Βαρόμετρου της Διαφθοράς (Global Corruption
Barometer – G.C.B.). Ο CPI, βαθμολογεί και κατατάσσει τις χώρες με βάση το
πόσο αντιληπτή είναι η διαφθορά στο δημόσιο τομέα μιας χώρας, ενώ ο GCB είναι
η μεγαλύτερη παγκόσμια έρευνα, σχετικά με τις εμπειρίες των πολιτών που
σχετίζονται με τη διαφθορά, την αντίληψή τους για τη διαφθορά των θεσμών και
των τομέων στη χώρα, καθώς και την ετοιμότητά τους να καταπολεμήσουν τη
διαφθορά.

συσχέτιση

Συγκρίνοντας τα ευρήματα του GCB και του CPI, υπάρχει ισχυρή
μεταξύ

της

εμπειρίας

των

πολιτών

και

της

αντίληψης

των

εμπειρογνωμόνων. Στις χώρες όπου επιχειρηματίες, αναλυτές χωρών και
εμπειρογνώμονες αντιλαμβάνονται ότι η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη, ένα
υψηλότερο

ποσοστό

πολιτών αναφέρει

ότι

πληρώνει

δωροδοκίες.

Αυτό
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υποδηλώνει ότι η γνώμη των εμπειρογνωμόνων ευθυγραμμίζεται με τις εμπειρίες
των πολιτών, όσον αφορά τη διαφθορά του δημόσιου τομέα.


Οι χώρες με χαμηλό βαθμό στο δείκτη CPI, όπως η Ουκρανία,

μαστίζονται από αναξιόπιστους και κακώς λειτουργούντες δημόσιους θεσμούς
όπως η αστυνομία και το δικαστικό σώμα. Ακόμη και όταν υπάρχουν νόμοι κατά
της διαφθοράς στα βιβλία, στην πράξη συχνά περιφρονούνται ή αγνοούνται. Οι
άνθρωποι αντιμετωπίζουν συχνά καταστάσεις δωροδοκίας και εκβιασμού,
βασίζονται σε βασικές υπηρεσίες που έχουν υπονομευθεί από την υπεξαίρεση
κεφαλαίων

και

αντιμετωπίζουν την

επίσημη

αδιαφορία

όταν

επιδιώκουν

αποζημίωση από τις επίσημες αρχές.


Από τις ετήσιες εκθέσεις του GCB, συμπεραίνεται ότι οι κοινωνίες

των κρατών αντιλαμβάνονται το μέγεθος των προβλημάτων που δημιουργεί η
διαφθορά και επιθυμούν την αντιμετώπισή της. Τα ποσοστά κάνουν φανερή την
υστέρηση του Ουκρανικού δημόσιου τομέα σε διαφάνεια και την αρνητική πορεία
της Ουκρανίας στο πεδίο της δωροδοκίας, σε σχέση με το μέσο όρο των
περιφερειών της Μαύρης Θάλασσας, των Βαλκανίων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αλλά και των ΗΠΑ.


Οι μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στην

Ουκρανία πρέπει να έχουν ως στόχο διάφορες πτυχές της εθνικής διακυβέρνησης,
συμπεριλαμβανομένου του χώρου της Κοινωνίας των Πολιτών, της διαφάνειας στα
δημόσια οικονομικά, της οικονομικής πολιτικής, της δημόσιας διοίκησης, των
δημοσιονομικών ελέγχων και της δικαστικής ανεξαρτησίας.


Μία επιτυχή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων προϋποθέτει την

ισχυρή πολιτική βούληση για τις μεταρρυθμίσεις, τους υποστηρικτικούς
συνασπισμούς των παραγόντων που οδηγούν τη διαδικασία προς τα εμπρός,
καθώς και μια προσέγγιση με γνώμονα τα δεδομένα για την κατανόηση του
τρόπου με τον οποίο συμβαίνει η διαφθορά. Φυσικά, σημαντικό ρόλο για την
επιτυχή μετάβαση διαμέσου των μεταρρυθμίσεων διαδραματίζει η κοινωνία των
πολιτών και οι πολίτες, διότι βοηθούν στην έναρξη της διαδικασίας και την
ενίσχυση της πολιτικής βούλησης όταν αυτή αποδυναμωθεί.
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Όσον αφορά την Ουκρανία και παρά το γεγονός ότι εγκρίθηκαν οι

μεταρρυθμίσεις και η ΕU έχει σημειώσει στις εκθέσεις προόδου της ότι έχουν
επιτευχθεί τα σημεία αναφοράς κατά της διαφθοράς, έχουν τεθεί ζητήματα σχετικά
με τη δέσμευση των πολιτικών και των θεσμικών οργάνων της Ουκρανίας σε αυτές
τις μεταρρυθμίσεις. Οι διώξεις για δωροδοκία ήταν χαμηλές και σε ορισμένες
περιπτώσεις οι αρχικές προτάσεις των μεταρρυθμιστών της Ουκρανίας ήταν
αδύναμες και βελτιώθηκαν μόνο υπό τη διεθνή πίεση.


Γενικότερα, η Ουκρανία εμφανίζει μία ασθενική στρατηγική, όσον

αφορά τη λήψη δραστικών μέτρων αντιμετώπισης των κύριων παραγόντων
τέλεσης πράξεων διαφθοράς. Συνέπεια αυτού είναι οι Ουκρανοί πολίτες να
εμφανίζουν μία διάχυτη δυσπιστία, ενώ δεν αναμένουν καμία βελτίωση της
κατάστασης προς το καλύτερο.


Αντίθετα η Γεωργία και το παρελθόν της, όσον αφορά την πορεία

που διένυσε η χώρα προκειμένου να κατανοήσει τα αίτια και τελικά να
αντιμετωπίσει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο το φαινόμενο της διαφθοράς,
καταδεικνύει ότι όλες οι χώρες ανεξαρτήτως της πολιτιστικής – αναπτυξιακής
κατάταξής τους, έχουν την δύναμη να αποφασίσουν πιο είναι το καταλληλότερο
μείγμα μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσει σταδιακά στην απεξάρτηση της
κοινωνίας από πράξεις διαφθοράς. Η τελευταία κατάταξη της χώρας σχετικά με τη
βαθμολογία του δείκτη αντίληψης για τη διαφθορά (CPI) (η καλύτερη επίδοση στην
περιοχή των χωρών της BS – 10), φανερώνει με τον καλύτερο τρόπο, ότι η
Γεωργία αποτελεί το παράδειγμα της χώρας, που με πολιτική βούληση,
αποφασιστική εφαρμογή των σωστών μεταρρυθμίσεων και την δημιουργία ενός
δραστικού ελεγκτικού μηχανισμού ξεπέρασε τα όποια προβλήματα και οδηγείται
με σταθερά βήματα στην ανάπτυξη.


Η Ουκρανία συνιστάται να αναλύσει - ερευνήσει και να εισαγάγει

βελτιώσεις στο σημερινό της θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να βελτιώσει και να
ενισχύσει τη χάραξη πολιτικής και να συντονίσει τις ικανότητες ενός ανεξάρτητου
φορέα καταπολέμησης της διαφθοράς, υπεύθυνου για στρατηγικά, προληπτικά και
συντονιστικά μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς.
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Είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί ταυτόχρονα η διαφθορά σε όλους

τους δημόσιους οργανισμούς. Επομένως, είναι απαραίτητο να εντοπιστεί ένας
περιορισμένος αριθμός δημόσιων φορέων ή τομέων όπου η διαφθορά είναι πιο
διαδεδομένη και ιδιαίτερα επιβλαβής.


Θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η Εθνική Στρατηγική κατά της

διαφθοράς, η οποία θα λαμβάνει υπόψη την έκταση της διαφθοράς στην κοινωνία
και τα πρότυπά της σε συγκεκριμένους θεσμούς, όπως την αστυνομία, τη
δικαιοσύνη, τις φορολογικές και τελωνειακές υπηρεσίες και τα συστήματα
εκπαίδευσης και υγείας.


Θα

πρέπει

να

ενισχυθεί

η

Επιτροπή

Συντονισμού

Καταπολέμησης της Διαφθοράς με την εξασφάλιση υψηλών ηθικών προτύπων
των μελών της, η οποία θα περιλαμβάνει εκπροσώπους των αρμόδιων
εκτελεστικών οργάνων (διοικητικών, οικονομικών, επιβολής του νόμου, δίωξης
οικονομικού εγκλήματος), καθώς και μέλη από το Κοινοβούλιο και την Κοινωνία
των Πολιτών (Μ.Κ.Ο., ακαδημαϊκοί).


Επίσης προτείνεται η δημιουργία μιας Εθνικής Ειδικής Μονάδας

Καταπολέμησης της Διαφθοράς, εξειδικευμένης και εξουσιοδοτημένης για τον
εντοπισμό, τη διερεύνηση και τη δίωξη αδικημάτων δωροδοκίας.


Ακόμη στις μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη νομοθεσία πρέπει να

συμπεριληφθούν:
o

Η

λήψη

τροποποιητικών

μέτρων

σχετικά

με

την

ποινικοποίηση της ενεργητικής και της παθητικής δωροδοκίας, εντός του πλαισίου
που απορρέει από τον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα, ώστε να συνάδει με τα διεθνή
πρότυπα.
o

Εναρμόνιση της έννοιας του «υπαλλήλου» μεταξύ του

ισχύοντος Ποινικού Κώδικα και της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της
διαφθοράς.
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o

Τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, ώστε να διασφαλιστεί ότι

το μέτρο «δήμευση των εσόδων» εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλα τα αδικήματα
διαφθοράς και διαφθοράς.
o

Ποινικοποίηση της μη αναφοράς περιπτώσεων πιθανής

δωροδοκίας δημόσιων υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι μπορεί να αποδειχθεί
η υποτιθέμενη πράξη ως αποτέλεσμα της διεξαγόμενης έρευνας.
o

Διασφάλιση ότι η ασυλία που παρέχει το Σύνταγμα σε

ορισμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων δεν εμποδίζει τη διερεύνηση και
δίωξη πράξεων δωροδοκίας.
o

Να εξεταστούν πιθανοί τρόποι για να συμπεριληφθούν στο

νομικό σύστημα της χώρας αποτελεσματικές διατάξεις που θα καταλογίζουν
ευθύνες απέναντι σε νομικά πρόσωπα για πράξεις σχετιζόμενες με το φαινόμενο
της διαφθοράς.
o

Με τη βοήθεια οργανισμών που έχουν πείρα στην εφαρμογή

της έννοιας της ευθύνης νομικών προσώπων (όπως ο ΟΟΣΑ και η Συμβούλιο της
Ευρώπης), να εξεταστούν πιθανοί τρόποι για να συμπεριληφθούν στο νομικό
σύστημα της χώρας, αποτελεσματικές διατάξεις που θα καταλογίζουν ευθύνες
απέναντι σε νομικά πρόσωπα για πράξεις σχετιζόμενες με το φαινόμενο της
διαφθοράς.


Επίσης στις μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη δημόσια διοίκηση,

πρέπει να συμπεριληφθούν:
o

Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με

αντικείμενο την καταπολέμηση της διαφθοράς, ιδίως για τους δημόσιους
υπαλλήλους.
o

Βελτίωση του συστήματος γνωστοποίησης των περιουσιακών

στοιχείων για ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους σε όλους τους κλάδους της
κυβέρνησης (εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία).
o

Οριοθέτηση – διευκρίνιση όλων των προϋποθέσεων που

αφορούν μία απλή αποδοχή δώρων και τη ξεχωρίζει από πράξεις δωροδοκίας.
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o

Ενημέρωση και διάδοση κώδικα δεοντολογίας ή άλλων

παρόμοιων κανόνων για τους δημόσιους υπαλλήλους.
o

Υιοθέτηση μέτρων για την προστασία των εργαζομένων σε

κρατικούς θεσμούς και άλλα νομικά πρόσωπα, απέναντι σε πιθανή πειθαρχική
δίωξη ή παρενόχληση, όταν αυτά αναφέρουν ύποπτες πρακτικές στα θεσμικά
όργανα, στις αρχές επιβολής του νόμου ή τους εισαγγελείς.
o

Βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος εσωτερικών ερευνών,

σε περιπτώσεις υποψιών ή αναφορών για αδικήματα δωροδοκίας. Πρέπει να
δημιουργηθεί μία ξεχωριστή, ανεξάρτητη Μονάδα Έρευνας και Αναφοράς,
ενδεχομένως στο πλαίσιο της γενικότερης δημόσιας υπηρεσίας, για τη λήψη και
τη διερεύνηση των καταγγελιών για διαφθορά.
o

Οι

υφιστάμενοι

κανονισμοί

που

διέπουν

τις

δημόσιες

συμβάσεις, θα πρέπει να επαναξιολογηθούν και να βελτιωθούν, με σκοπό τον
περιορισμό της διακριτικής ευχέρειας των υπαλλήλων να παρεμβαίνουν στη
διαδικασία επιλογής των υποβαλλόμενων προσφορών.
o

Επανεξέταση του ρυθμιστικού πλαισίου για τη φορολογία,

προκειμένου να μειωθούν τα κίνητρα για φοροδιαφυγή και να περιοριστεί η
διακριτική ευχέρεια των φορολογικών υπαλλήλων να λειτουργούν επιλεκτικά,
κάνοντας χρήση ευνοϊκών όρων, για την εξυπηρέτηση κάποιων «εκλεκτών»
ομάδων ατόμων.
o

Ενίσχυση της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών για

την αντιμετώπιση των φαινομένων της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της
στενότερης συνεργασίας με πανεπιστημιακά προγράμματα, Μ.Κ.Ο., και την
επιχειρηματική κοινότητα.
o

Θέσπιση ενός νόμου περί συμμετοχής του κοινού, ο οποίος

θα παρέχει στους πολίτες την ευκαιρία να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για να
επηρεάσουν τις κυβερνητικές αποφάσεις.
o

Εξασφάλιση ότι οι αρμόδιες αρχές που διεξάγουν έρευνα και

δίωξη για αδικήματα δωροδοκίας, έχουν στη διάθεσή τους το απαραίτητο
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προσωπικό που διαθέτει εμπειρία και γνώσεις στην οικονομική – νομική
επιστήμη.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες που υποστηρίζουν επιτυχείς
προσπάθειες μεταρρύθμισης κατά της διαφθοράς, υποστηρίζονται από κάποιους
παράγοντες που αποδεδειγμένα μπορούν να βοηθήσουν στην εξασφάλιση της
επιτυχούς

μεταρρύθμισης

και

της

αποτελεσματικής

εφαρμογής

των

μεταρρυθμίσεων, η έρευνα των οργανισμών που δραστηριοποιούνται για την
καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ουκρανία, πρέπει να περιστραφεί γύρω από
από:


Την

πολιτική

βούληση

για

αλλαγή,

που

ορίζεται

ως

η

αποδεδειγμένη αξιόπιστη πρόθεση των πολιτικών παραγόντων να επιτεθούν στη
διαφθορά σε συστημικό επίπεδο. Εδώ τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι οι πολιτικές δεν
είναι αρκετές χωρίς την αναγνώριση και τον ισχυρό αντίλογο κατά των
κατοχυρωμένων

συμφερόντων,

που

θα

κινητοποιηθούν

ενάντια

στις

μεταρρυθμίσεις. Έτσι όταν η πολιτική αποφασιστικότητα μειωθεί αναλόγως των
αντιστάσεων με τις οποίες θα έρθει αντιμέτωπη, οι προσπάθειες για την
καταπολέμηση της διαφθοράς θα πρέπει να εξετάσουν τρόπους αντίδρασης και να
βρουν διεξόδους για τη συνέχιση της προσπάθειας.


Την τοπική πολιτική συμπαράσταση που απαιτείται να υπάρχει

απέναντι στο μεταρρυθμιστικό έργο της εκάστοτε κυβέρνησης. Η διεθνής πίεση για
μεταρρυθμίσεις μπορεί να είναι αποτελεσματική. Ωστόσο, χωρίς την αντίστοιχη
τοπική στήριξη, η εσωτερική πολιτική βούληση για μεταρρύθμιση κινδυνεύει να
μειωθεί. Ως εκ τούτου, οι διεθνείς δράσεις πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να
διευκολύνουν και να υποστηρίζουν μια εσωτερική διαδικασία, αντί να την οδηγούν
από έξω. Ακόμη η οικοδόμηση αποτελεσματικών συνασπισμών μεταξύ της
κοινωνίας των πολιτών και της κυβέρνησης, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά
τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Ενώ η συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος
ενδιαφερομένων, όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο ιδιωτικός τομέας και η
κοινωνία των πολιτών, μπορούν να στηρίξουν την πολιτική βούληση υψηλού
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επιπέδου, οι συνασπισμοί μπορούν να βελτιώσουν το περιεχόμενο των
μεταρρυθμίσεων και να τους δώσουν περισσότερες πιθανότητες να εφαρμοστούν
αποτελεσματικά. Στην Ουκρανία η κοινωνία των πολιτών μπορεί να διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και η συμμαχία της με άλλους
παράγοντες αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό μιας επιτυχούς μεταρρύθμισης.


Την ισχυρή δημόσια υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων που είναι

απαραίτητη για να ξεκινήσει και να διατηρηθεί η διαδικασία μεταρρύθμισης. Οι
δημόσιες διαμαρτυρίες για παράδειγμα μπορεί να οδηγήσουν τις μεταρρυθμίσεις
σε καθυστέρηση ή και αναβολή τους.
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ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ
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8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
«Όποια και αν είναι η έκβαση, είναι ήδη σαφές ότι η καλή παλιά
Ουκρανία που έχουμε έζησε για είκοσι τρία χρόνια από τότε που απέκτησε
την ανεξαρτησία της δεν θα υπάρχει πια. Τι είδους Ουκρανία θα
αντικαταστήσει αυτή την ήσυχη, ειρηνική εκδοχή, κανείς δεν ξέρει.»
Αντρέι Κούρκκο, Ουκρανός μυθιστοριογράφος και ανεξάρτητος
στοχαστής.
Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν, έγινε προσπάθεια να παρουσιαστεί μία
ολοκληρωμένη εικόνα του προβλήματος της διαφθοράς στην Ουκρανία.
Συνοπτικά, η διαφθορά παρέμεινε ένα δύσκολο και διαρκή πρόβλημα στη χώρα,
εξαιτίας:


Της μη ύπαρξης πολιτικού πολιτισμού.



Της μη ύπαρξης ικανής και με διάρκεια πολιτικής βούλησης ως προς

την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων.


Της μη ύπαρξης συνεργασίας μεταξύ των εκάστοτε κυβερνήσεων

και της κοινωνίας των πολιτών.


Της ανεκτικότητας της υπάρχουσας νομοθεσίας και των θεσμών

απέναντι σε διαπιστωμένες πράξεις διαφθοράς.


Των πρακτικών που λάμβαναν χώρα μεταξύ των πολιτικών

κομμάτων και του οργανωμένου εγκλήματος.


Και της χρήσης παράκτιων φορολογικών παραδείσων και της

παραοικονομίας.
Η

παρουσίαση

συμπερασμάτων

που

τεκμηριώνονται

μέσα

από

αναγνωρισμένες έρευνες οργανισμών, όπως η Διεθνής Διαφάνεια, επικεντρώθηκε
στην προσπάθεια άμβλυνσης των αρνητικών επιπτώσεων του φαινομένου της
Διαφθοράς, καθώς και στην παράθεση εκείνων των μεταρρυθμίσεων που
κρίνονται ως απαραίτητες.
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Η Ουκρανία βρίσκεται σε μία κρίσιμη χρονικά περίοδο, κατά την οποία
πρέπει κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα και λαός, να αποφασίσουν αν θα
υλοποιήσουν

στροφή,

απορρίπτοντας

πρακτικές

του

παρελθόντος,

προσπαθώντας να προσεγγίσουν τα ευρωπαικά πρότυπα, ή αν θα συνεχίσουν
στο δρόμο της διαφθοράς που αδικεί τους πολλούς και εξυπηρετεί τα συμφέροντα
των λίγων.
Η

ευρωπαϊκή

ολοκλήρωση

έχει

καταστεί

δυσκολότερη,

λόγω

της

στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας στην Κριμαία, γεγονός που αποτελεί
τροχοπέδη για τις προσπάθειες ένταξης της Ουκρανίας στην ΕU. Για να είναι
επιτυχής η ένταξη στην Ευρώπη, οι κυρίαρχες ελίτ της Ουκρανίας πρέπει να
προχωρήσουν από τη μερική υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, προς την
μετάβαση της Ουκρανίας σε ολοκληρωμένο εθνικό κράτος, με εδραιωμένη
δημοκρατία και μία επιτυχημένη οικονομία της αγοράς. Για να υλοποιηθούν τα
παραπάνω χρειάζεται μία δόση επιπλέον πατριωτισμού, όπου οι ελίτ θα
επιδιώκουν τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας και όχι τον προσωπικό
πλουτισμό τους.
Χώρες όπως η Ουκρανία, μπορούν να παραμείνουν παγιδευμένες σε
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για δεκαετίες, με τα ανταγωνιστικά αυταρχικά
καθεστώτα να φαίνονται αδύναμα να ξεφύγουν από τη δίνη της διαφθοράς. Οι
κυβερνούσες ελίτ της Ουκρανίας εμφάνισαν βραχυπρόθεσμους ορίζοντες, με
στόχους την εξυπηρέτηση των ήδη εδραιωμένων συμφερόντων. Το φαινόμενο
επιδεινώθηκε μέσω της προσοδοφόρας εκμετάλλευσης υπεράκτιων φορολογικών
παραδείσων και της ανεπαρκούς επιμέλειας των εκροών κεφαλαίων από την
Ουκρανία. Επιπλέον η παρακμάζουσα οικονομία και η χαμηλή πληρωμή των
φόρων, έγιναν δύο σταθερά χαρακτηριστικά της ουκρανικής ζωής, που όμως
πρέπει να αντιμετωπιστούν τελικά. Ο ενεργειακός τομέας που χαρακτηρίζεται από
εκτεταμένη διαφθορά, ενισχύει τους δεσμούς της Ουκρανίας με τη Ρωσία,
περιορίζει την ικανότητα της για μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, μειώνει την
ελκυστικότητά της για τους ξένους επενδυτές και παράγει αντικίνητρα για την
αναζήτηση ενεργειακής ανεξαρτησίας.
Η παρελθούσα ιστορία δεν αποτελεί το πεπρωμένο και οι χώρες μπορούν
να χαράξουν αυτές το μέλλον τους, εάν τα θεσμικά όργανα χωρίς στερεότυπα και
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αγκυλώσεις από το παρελθόν, σταδιακά αντικαταστήσουν τα κακώς κείμενα. Η
αλλαγή βεβαίως δεν είναι ούτε αυτόματη, ούτε εύκολη. Οι χώρες χρειάζονται μια
συρροή παραγόντων, όπως για παράδειγμα οι ευρείς συνασπισμοί που πιέζουν
για μεταρρύθμιση. Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μπορεί να επέλθει από την
εκλογή ενός φιλοευρωπαϊστή Προέδρου και Κοινοβουλίου, την πολιτική βούληση
και τη θεσμική στήριξη για ριζικές μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή, η αλλαγή δεν είναι
ποτέ αδύνατη και η Ουκρανία έχει μια δεύτερη ευκαιρία μετά τις δύο εκλογές του
2014. Οι λατινοαμερικανοί και τα απολυταρχικά κράτη της Ανατολικής Ευρώπης
αποκατέστησαν την δημοκρατία στις χώρες τους, η Βρετανία αναδιαρθρώθηκε
στη δεκαετία του 1980 υπό την Πρωθυπουργό Θάτσερ και η Γεωργία κατόρθωσε
να φέρει ριζικές αλλαγές σε μια χώρα που είχε καταστεί αποτυχημένη, Τελικά, οι
χώρες δεν είναι καταδικασμένες να επαναλάβουν τους ιστορικούς τους κύκλους
και η Ουκρανία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα τέτοιο παράδειγμα. Αλλά, για να
γίνει αυτό, απαιτείται εσωτερική πολιτική βούληση για μεταρρυθμίσεις και
καταπολέμηση της διαφθοράς, που θα διευκολύνει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
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