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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η διαφθορά αποτελεί το παράσιτο της εξέλιξης της κοινωνίας των 

ανθρώπων. Αναπτύσσεται ταυτόχρονα με αυτήν και μεταλλάσσεται για να 

επιβιώνει, παραμένοντας πάντα στην αφάνεια. Η καταπολέμησή της αποτελεί 

πρωταρχικό σκοπό της διεθνούς κοινότητας και οι θεωρίες για το βέλτιστο τρόπο 

αντιμετώπισής της συγκλίνουν στο γεγονός ότι είναι απαραίτητη η βαθιά γνώση 

του φαινομένου. 

Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο να αναλύσει το φαινόμενο της 

διαφθοράς στην Ιταλία και να συναχθούν οι προτεινόμενες συστάσεις 

αντιμετώπισής της. Η έρευνα εστιάστηκε στην μελέτη συσχέτισης του δείκτη 

αντίληψης διαφθοράς με τους κυριότερους δείκτες οικονομικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης του κράτους, συγκριτικά με τις λοιπές χώρες της ΕΕ και της G7.  

Συμπερασματικά, προέκυψε ότι η διαφθορά αποτελεί κύριο ανασταλτικό 

παράγοντα στην οικονομική ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα, στην 

επιχειρηματικότητα και στο βαθμό εμπιστοσύνης προς το κράτος, ενώ 

επιβεβαιώθηκε ότι ο δημόσιος τομέας εξακολουθεί να αποτελεί τη κερκόπορτα 

πρόσβασης των τακτικών διαφθοράς στα κρατικά έσοδα. 

Οι διαρθρωτικές αλλαγές και το μεταρρυθμιστικό έργο που επιβάλλεται να 

εφαρμοστεί στην Ιταλία είναι μεγάλο με σημαντικότερα σημεία εστίασης την 

επένδυση στα μέτρα πρόληψης και στην ανάπτυξη της κουλτούρας της ‘κοινωνίας 

των πολιτών’. 





ABSTRACT 

Corruption is the parasite of the evolution of human society. It is developing 

simultaneously with the society and mutates to survive, always remaining in 

obscurity. Today, the fight against Corruption is a primary goal of the international 

community and the theories about the best strategies to tackle it converge to the 

fact that only a mature and profound knowledge of Corruption will produce 

effective measures for its prevention.  

The aim of this paper was to analyze the phenomenon of Corruption in Italy 

and to make suggestions for addressing it. The analysis focused on the correlation 

of Italy's Corruption Perceptions Index and the most important representative 

indexes of country’s economic and social development, compared to the EU and 

G7 member states. 

In conclusion, it turned out that Corruption has a major impact on the 

economic growth of Italy, the country’s competitiveness, its business activity, the 

degree of confidence that citizens have in the state's functional structures and it 

was confirmed that the public sector continues to be the major backdoor access 

for regular corruption in government revenue.  

The reforms that need to be implemented are great, but most importantly 

two actions must be prioritized to tackle corruption in the country: investing in 

prevention measures and developing the culture of 'civil society'. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

‘’ Η διαφθορά αποτελεί κλοπή της Δημοκρατίας, προκαλεί τη δυσπιστία και 

στιγματίζει τα θεσμικά όργανα του κράτους. Υποβαθμίζει την οικονομική ανάπτυξη, 

απομακρύνει τις επενδύσεις, αναιρεί οποιαδήποτε αρχή ισότητας και σπέρνει την 

διχόνοια στο εσωτερικό του κράτους’’.  

Αυτά μεταξύ άλλων τόνισε ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας S. 

Mattarella σε ομιλία του στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της διαφθοράς, 

στην προσπάθειά του να συνεγείρει τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο για την 

ευρεία εξάπλωση του φαινομένου παγκοσμίως και ιδιαίτερα στη χώρα του. 

 Σήμερα, η υπεξαίρεση του δημόσιου χρήματος, οι υπόγειες συναλλαγές, η 

εξαγορά συνειδήσεων, τα κυκλώματα ξεπλύματος μαύρου χρήματος, οι στημένοι 

διαγωνισμοί δημοσίων έργων και οι κρυφές συναλλαγές της πολιτικής εξουσίας 

αποτελούν μόνο μερικές από τις μεμονωμένες πράξεις που ο απλός πολίτης 

αντιλαμβάνεται ως διαφθορά. 

 Άραγε όμως σε ποιο βαθμό έχει γίνει κατανοητό στην κοινωνία το 

πραγματικό αντίκτυπο του φαινομένου; Έχουν γίνει αντιληπτικοί οι μηχανισμοί 

που συνεργούν στο έγκλημα της διαφθοράς και οι τρόποι εξέλιξης του; Και εν 

τέλει, έχουν διαπιστωθεί οι ορθές στρατηγικές καταπολέμησής του σε τοπικό, 

εθνικό και διεθνές επίπεδο; 

Οι απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα είναι δύσκολο να δοθούν, καθότι το 

φαινόμενο της διαφθοράς εξελίσσεται ταυτόχρονα με την εξέλιξη των ανθρώπινων 

κοινωνιών και η προσαρμοστικότητα του στις συνθήκες κάθε είδους κοινωνικού 

συστήματος, του επιτρέπει να επιβιώνει και να αναπτύσσεται ταυτόχρονα με την 

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κρατών, ως παράσιτο. 

Σήμερα, η ανάγκη για την λήψη άμεσων μέτρων παύσης της μακροχρόνιας 

διαταραχής που δημιουργεί η διαφθορά στην παγκόσμια ανάπτυξη, έχει γίνει πιο 

επιτακτική από κάθε άλλη φορά. Η οικονομική κρίση, η ανασφάλεια που προκαλεί 

η αύξηση της τρομοκρατίας, οι μαζικές μεταναστευτικές ροές και η ανισομερής 

ανάπτυξη του πλανήτη δημιουργούν ένα κλίμα αστάθειας του σύγχρονου 
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οικοδομήματος και αμφισβήτησης των θεσμών του, που οποιαδήποτε απώλεια 

οικονομικού πόρου μεγενθύνει εκθετικά τις συνέπειες του.  

Η διεθνής κοινότητα, οι υπερεθνικοί οργανισμοί και τα κράτη, 

αντιλαμβανόμενοι την σοβαρότητα και την έκταση που μπορεί να προκαλέσει 

αλυσιδωτά η διαιώνιση των φαινομένων διαφθοράς βρίσκονται σε εγρήγορση και 

εστιάζουν τις προσπάθειες τους στην κοινή δράση για την θέσπιση μέτρων 

καταγραφής του μέγεθούς του, ανίχνευσης της εξελικτικής του πορείας και 

εφαρμογής στρατηγικών καταπολέμησής του.  

Χαρακτηριστικά, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic 

Forum (WEF)) υπογραμμίζει ότι η διαφθορά αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους παγκόσμιους γεωπολιτικούς κινδύνους1 που αντιμετωπίζει η 

σύγχρονη κοινωνία. To WEF υποστηρίζει ότι η διαφθορά εμποδίζει την οικονομική 

ανάπτυξη, συμβάλλει στην κοινωνική αστάθεια και παρεμποδίζει την καινοτομία. 

Υπογραμμίζει ότι απαιτούνται να ληφθούν άμεσα πρόσθετα μέτρα πέρα από την 

ψήφιση νόμων και κανονισμών. 

Η Παγκόσμια Τράπεζα επισημαίνει ότι η διαφθορά είναι υπεύθυνη για την 

απώλεια 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως σε μορφή δωροδοκιών που 

αποτελεί το 2% περίπου του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ), 

ενώ ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) υπογραμμίζει 

ότι η διαφθορά αποτελεί την κηλίδα που λερώνει τις παγκόσμιες προσπάθειες για 

την επίτευξη των παγκόσμιων αναπτυξιακών στόχων, κλέβοντας από τους 

φτωχότερους και πιο ευάλωτους στον κόσμο. 

Ο ΟΗΕ αξιολογεί τις επιδράσεις της διαφθοράς ως ένα από τους 

σημαντικότερους συντελεστές ανισότητας και ανασφάλειας στο κόσμο, ενώ το 

ΝΑΤΟ κατατάσσει την διαφθορά στις τακτικές των σύγχρονων ασύμμετρων 

απειλών. 

                                                             
1 Ως ‘Παγκόσμιος κίνδυνος’ ορίζεται ένα αβέβαιο γεγονός ή μια κατάσταση που, αν συμβεί, 

μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε αρκετές χώρες ή βιομηχανίες στα 

επόμενα 10 χρόνια. 
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 Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υπολογίζει ότι το κόστος των κυκλωμάτων 

Μαφίας κυμαίνεται από 4 έως 5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μόνο για την ΕΕ, 

τονίζοντας ότι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης απέναντι 

σε φαινόμενα διαφθοράς αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του πολιτικού της 

προγράμματος με κύριο αντικειμενικό σκοπό τη βελτίωση της ευημερίας των 

πολιτών και την αύξηση της εμπιστοσύνης τους στους θεσμούς. 

Εντός του ανωτέρω διαμορφούμενου σε διεθνές επίπεδο πλαισίου δράσης 

της διαφθοράς, η Ιταλία, χώρα με σημαίνουσα και πρωταγωνιστική παρουσία στην 

παγκόσμια κοινότητα, συγκαταλέγεται στα κράτη που υποφέρουν πολυπλεύρως 

από τις επιπτώσεις της διαφθοράς σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. 

Σε πολλές μελέτες διεθνώς η χώρα της Ιταλίας παρουσιάζεται ως 

χαρακτηριστική περίπτωση διεφθαρμένου κράτους λόγω των μεγάλων σκανδάλων 

που έχουν αποκαλυφθεί κατά καιρούς από την ίδρυση του κράτους το 1861 έως 

και σήμερα. Πολλές είναι οι συζητήσεις και οι απόψεις που διατυπώνονται για τα 

κύρια αίτια της συνεχώς επιδεινούμενης διαφθοράς στη χώρα. Η δυσλειτουργία 

του κοινωνικού και πολιτικού συστήματος, η ανομοιόμορφη γεωγραφική ανάπτυξη 

της χώρας, οι πολιτιστικές παραδόσεις, η πτώση της ηθικής στην κοινωνία μετά το 

Β’ ΠΠ, η έκταση του οργανωμένου εγκλήματος και η ατιμωρησία, αποτελούν μια 

πολύ σύντομη περίληψη των επικρατέστερων αιτιών που αναφέρονται στην 

βιβλιογραφία. 

Σήμερα, υφίσταται σοβαρός δημόσιος προβληματισμός για την κατάσταση 

της διαφθοράς στην Ιταλία και εκτιμάται ως επείγουσα η ανάγκη όλα τα θεσμικά 

όργανα να ακολουθήσουν μια σοβαρή πολιτική αντίστασης στο φαινόμενο. 

Ωστόσο, παρά τις σημαντικές προσπάθειες των κυβερνήσεων, των διωκτικών 

υπηρεσιών και της δικαστικής εξουσίας, η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί 

σοβαρή πρόκληση στην Ιταλία. 

Η κατάσταση κρίνεται ως κρίσιμη καθότι, όπως έχει προσδιορίσει το 

Ελεγκτικό Συνέδριο της Ιταλίας, η διαφθορά αποτελεί ένα από τα κυριότερα 

εμπόδια στην ανάκαμψη της χώρας και της σταθεροποίησης των θετικών ρυθμών 

ανάπτυξης της οικονομίας, μετά την πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση. Το 

κυριότερο αρνητικό αντίκτυπο της διαφθοράς διοχετεύεται μέσω δύο διαφορετικών 
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καναλιών στην οικονομία της χώρας: αποθαρρύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις 

δημιουργώντας ένα δυσμενές κλίμα για την επιχειρηματική δραστηριότητα και 

μειώνει τον θετικό αντίκτυπο που έχουν οι δημόσιες επενδύσεις στον ρυθμό 

ανάπτυξης και στην απόδοση του ΑΕΠ. 

Οι προσεγγίσεις πάνω στο τρόπο αντιμετώπισης της διαφθοράς στη χώρα 

είναι πολλές, αλλά όλες συμφωνούν στο ότι για να υπάρξει μία εφικτή και 

αποτελεσματική στρατηγική αντίδρασης στο εν λόγω φαινόμενο, απαιτείται μια 

βαθιά γνώση των αιτιών, των τρόπων εκδηλώσεώς της και των εξαρτώμενων 

παραμέτρων που επηρεάζουν και επηρεάζονται από αυτήν. Μόνο μέσω της εις 

βάθος ανίχνευσης των διαύλων επικοινωνίας της διαφθοράς με τους παράγοντες 

που εκτίθενται στη δράσης της, καθώς και προσδιορισμού του συντελεστή 

επιβάρυνσης των στρεβλωτικών επιδράσεων της στην ανάπτυξη της χώρας, 

δύναται να παραχθεί ένας ‘χάρτης κινδύνου’ που θα υποτυπώνει τις 

αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμέτρων κατά του φαινομένου. 

Η παρούσα μελέτη στοχεύοντας στο να προσδιοριστούν οι συσχετισμοί και 

οι αλληλοεπιδράσεις των μορφών εκδήλωσης της διαφθοράς, χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο της παραγωγικής λογικής και αναλύοντας τα στατιστικά στοιχεία και 

δεδομένα που παρέχονται από τους διεθνείς οργανισμούς και επίσημους φορείς 

της Ιταλίας, θα εξετάσει το ποσοστό ύπαρξης αμφίδρομης σχέσης μεταξύ της 

αντίληψης της διαφθοράς με των σημαντικότερων δομών της χώρας.  

Βασικό στοιχείο της ανάλυσης της παρούσας εργασίας αποτελεί η 

παρατήρηση της διαχρονικής μεταβολής του επιπέδου αντίληψης διαφθοράς στην 

Ιταλία. Αρχικά θα υποτυπωθεί το πολιτικό και οικονομικό status της χώρας σε 

διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και ακολούθως θα μελετηθεί η συσχέτιση του 

φαινομένου με την απόδοση των σημαντικότερων πολιτικών, οικονομικών και 

κοινωνικών συνιστωσών του κράτους, στην προσπάθεια προσδιορισμού της 

πολύπλευρης φύσης του. 

Σε πολιτικό επίπεδο θα εξεταστεί η δυναμική μεταξύ του φαινομένου της 

διαφθοράς με την απόδοση και την ακεραιότητα των κυβερνήσεων, των 

διοικητικών δομών και της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος του κράτους. 

Σε οικονομικό επίπεδο θα ελεγχθεί η αλληλοεπίδραση της διαφθοράς με την 
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οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματική 

δραστηριότητα της χώρας. Σε κοινωνικό επίπεδο θα μελετηθούν οι συσχετισμοί 

που προκύπτουν μεταξύ του επιπέδου ανθρώπινης ανάπτυξης, της ανισότητας και 

του Κράτους Δικαίου με τα επίπεδα διαφθοράς στην Ιταλία. 

Η αξιολόγηση των τριών ανωτέρω επιπέδων θα διεξαχθεί συγκριτικά στο 

διεθνές αλλά και στο εσωτερικό περιβάλλον της χώρας. Αναλυτικότερα, οι 

συσχετίσεις των δεδομένων ανάλυσης της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής 

κατάστασης της Ιταλίας θα μελετηθούν συγκρινόμενες με τις λοιπές χώρες του G7 

καθώς και του Μέσου Όρου (Μ.Ο) των ευρωπαϊκών χωρών, ενώ στο εσωτερικό 

επίπεδο θα μελετηθούν οι αντίστοιχοι δείκτες ανά γεωγραφική περιοχή της 

επικράτειας της Ιταλίας για τις οποίες υφίστανται ανοικτές αξιόπιστες πηγές 

δεδομένων.  

Η παρούσα εργασία, μετά από την Εισαγωγή, περιλαμβάνει το 2ο Κεφάλαιο 

που έχει ως σκοπό την παρουσίαση της Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης του 

εξετασθέντος θέματος. Ακολουθεί στο Κεφάλαιο 3 η ανάλυση της Μεθοδολογίας 

Αξιολόγησης καθώς και η παρουσίαση των Δεδομένων και των Δεικτών που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή.  

Στη συνέχεια στο 4ο Κεφάλαιο αναπτύσσεται η Ανάλυση των Δεδομένων 

και η Κριτική Αξιολόγηση των παραγόντων που συσχετίζονται και 

αλληλοεπηρεάζονται με το φαινόμενο της διαφθοράς. Ως απότοκο της 

προηγηθείσας ανάλυσης, στο 5ο Κεφάλαιο διατυπώνονται οι προτεινόμενες 

συστάσεις ανά δομή λειτουργίας του κράτους που εκτιμάται ότι δύνανται να 

συνδράμουν στην εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών πρόληψης απέναντι στις 

διεφθαρμένες συμπεριφορές. 

Τέλος, στο 6ο Κεφάλαιο διατυπώνονται τα συμπεράσματα που εξήχθησαν 

αναφορικά με την αξιολόγηση και τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου 

της διαφθοράς στην Ιταλία και προτείνονται πεδία περαιτέρω έρευνας σχετιζόμενα 

με το εν λόγω θέμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  

Η μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, 

αποτέλεσε μία μοναδική ευκαιρία για την ταυτόχρονη ιστορική αναδρομή του 

φαινομένου της διαφθοράς.  

Το 1733, ο Ολλανδός φιλόσοφος Bernard Mandeville δημοσίευσε το έργο 

του με τίτλο ο Μύθος των Μελισσών (The Fable of the Bees). To έργο του 

Mandeville συνοψίζεται στη φράση ‘private vices lead to public benefits’, δηλαδή ‘η 

ιδιωτική ανηθικότητα οδηγεί σε δημόσια οφέλη’ και τάραξε όλη την Ευρώπη καθώς 

υποστήριζε ότι η ανηθικότητα είναι τόσο απαραίτητη σε μία ακμάζουσα κοινωνία 

όσο απαραίτητη είναι και η αίσθηση της πείνας για την επιβίωση του ανθρώπου. 

Στο έργο του, με σαρκαστικό τρόπο υποστηρίζει ότι όταν δεν υπάρχει το κίνητρο 

της ιδιοτέλειας στις πράξεις των ανθρώπων, τότε η κοινωνία είναι καταδικασμένη 

σε παρακμή και τελικώς καταρρέει. Η μοναδική ελκτική δύναμη που διατηρεί την 

κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων και τους οδηγεί στην πρόοδο είναι η 

ιδιοτέλεια του καθενός. Όταν η κοινωνία είναι κοινωνία δικαίου και ευημερίας, τότε 

η ιδιοτέλεια παύει να υπάρχει και επέρχεται το τέλος της κοινωνικής προόδου.  

Οι ιδέες όμως του Mandeville είχαν τις ρίζες τους στους ποιητές της 

αυγούστειας ρωμαϊκής περιόδου αλλά και μεταγενέστερων ποιητών όπως του 

Βιργιλίου, όπου στο έργο του ‘Γεωργικά’ αναφέρει ότι η απόκτηση πλούτου είναι 

έμφυτος πόθος που εξασφαλίζει την ‘par excellence’ δηλαδή την αρμονική 

κοινωνία των ανθρώπων. Ο Βιργίλιος στο ίδιο έργο δεν ξεχνά φυσικά να 

επισημάνει ότι η ανάδειξη της ατομικότητας ήταν το χαρακτηριστικό που οδήγησε 

στο μεγαλείο της αθηναϊκής δημοκρατίας.  

Ακόμα και σήμερα, η συγκάλυψη τέτοιων ανήθικων πράξεων μέσω της 

αναφοράς ευγενών κινήτρων, θα αποτελούσε μια άκρως ριζοσπαστική θέση. 

Ωστόσο το έργο του Mandeville σκοπεύει στην πρόκληση των κοινωνικών 

συμβάσεων της τότε ιστορικής περιόδου, εγείροντας ένα σύνθετο ερώτημα στη 

βάση της ανάγκης δίωξης και παραδειγματικής τιμωρίας φαινομένων διαφθοράς. 

Το ερώτημα αυτό αφορά το εάν οι πράξεις διαφθοράς αποτελούν ένα μειονέκτημα 

της φύσης του ανθρώπου ή προκύπτουν από τον τρόπο λειτουργίας του κράτους. 
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Αναλόγως με την απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα, το φαινόμενο της 

διαφθοράς δύναται να εξεταστεί ως ένα κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο ή ως ένα 

νομικό φαινόμενο. Το βέβαιο είναι ότι τόσο η ποινική δίωξη της διαφθοράς και το 

είδος της επιβαλλόμενης ποινής, όσο και οι καταγεγραμμένες απόψεις περί της 

διαφθοράς αποτελούν παράγοντες που μεταβάλλονται ανάλογα με την ιστορική 

περίοδο που μελετάται και επηρεάζονται από την αίσθηση της κοινής γνώμης για 

το κράτος δικαίου αλλά και από την κατάσταση των πολιτικών και κοινωνικών 

θεσμών του κράτους αυτού.  

2.1 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ 

Ορισμός του Φαινομένου  

Υφίστανται διεθνώς πολλοί ορισμοί για την έννοια της διαφθοράς αλλά ο 

επικρατέστερος στην υφιστάμενη βιβλιογραφία ορίζει τη διαφθορά ως τα 

αδικήματα που διαπράττονται μέσω της κατάχρησης εξουσίας για προσωπικό 

όφελος (Rose-Ackerman, 1975, Glaeser και Saks, 2006).  

Το γεγονός της μη ύπαρξης διεθνώς κοινού αποδεκτού ορισμού για το τι 

είναι η διαφθορά και ποιες παράνομες πράξεις περιλαμβάνει το αδίκημα της 

δωροδοκίας, αποτελεί ταυτόχρονα και εμπόδιο στη μέτρηση του φαινομένου. 

Μολαταύτα, είναι αποδεκτό ότι η διαφθορά απαιτεί την παρουσία τριών στοιχείων 

(Aidt, 2003): 

α. Την ύπαρξη διακριτής ανατιθέμενης εξουσίας, δηλαδή εξουσίας που 

μπορεί να καθορίσει κανόνες ή/και την δύναμη να εφαρμοστούν οι κανόνες αυτοί. 

β. Την ύπαρξη δέλεαρ που προσφέρεται σε αυτόν που κατέχει την 

διακριτή εξουσία. Το δέλεαρ μπορεί να έχει πολλές μορφές, πέραν της χρηματικής, 

αλλά πάντα αποσκοπεί στο ιδιωτικό όφελος του έχοντος την εξουσία. Ιδίως μια 

πράξη διαφθοράς θα εκτελεστεί όταν το εκτιμώμενο όφελος είναι μεγαλύτερο από 

την πιθανή τιμωρία. 

γ. Την ύπαρξη αντιστρόφου ανάλογης σχέσης μεταξύ πιθανότητας 

ανακάλυψης του γεγονότος και της εφαρμογής της τιμωρίας. 
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Αίτια της Διαφθοράς 

Οι διάφορες οικονομικές θεωρίες σχετικά με τα αίτια της διαφθοράς 

ακολουθούν τη λογική του υπολογισμού κόστους-οφέλους του πιθανού 

εγκληματία. Η πιο γνωστή θεωρία οικονομικής διαφθοράς βασίζεται στην θεωρία 

του οικονομικού εγκλήματος (Becker, 1968). Βάσει της θεωρίας αυτής, ο πιθανός 

εγκληματίας, δηλαδή ο δημόσιος λειτουργός, αξιολογεί τα οφέλη και το κόστος της 

διάπραξης του εγκλήματος. 

Το πολιτικό σύστημα, τα πολιτιστικά πρότυπα, οι κρατικές παρεμβάσεις 

στην οικονομία, δηλαδή τα εθνικά κρατικά χαρακτηριστικά, μπορούν να 

επηρεάσουν το επίπεδο της διαφθοράς, καθώς μεταβάλλουν το αποτέλεσμα της 

ανάλυσης κόστους-οφέλους του εγκλήματος. Οι πολιτικοί επιστήμονες και οι 

οικονομολόγοι έχουν εντοπίσει ορισμένους οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς 

και θεσμικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το κόστος, τα 

οφέλη ή και τα δύο. 

Βάσει της υπόθεσης του Lipset (1960), το σημαντικότερο κόστος 

προέρχεται από τον κίνδυνο να συλληφθεί και να τιμωρηθεί ο εν δυνάμει 

διεφθαρμένος. Το κόστος αυτό εξαρτάται από τον βαθμό αποτελεσματικότητας του 

νομικού συστήματος μιας χώρας και το θεσμοθετημένο βαθμό προστασίας που 

υφίσταται απέναντι σε πρακτικές διαφθοράς των δημόσιων υπαλλήλων. 

Βάσει της ίδιας υπόθεσης, ο κίνδυνος σύλληψης είναι υψηλότερος στις 

δημοκρατικές χώρες όπου ο βαθμός ελέγχου μεταξύ πολιτικών, δημοσίων 

λειτουργών και πολιτών είναι μεγαλύτερος ενώ το κίνητρο για δημοσιοποίηση και 

καταγγελία περιπτώσεων κατάχρησης της δημόσιας εξουσίας είναι αυξημένο 

μεταξύ των υποψήφιων κοινοβουλευτικών κομμάτων μιας χώρας ιδίως κατά τις 

εκλογικές περιόδους. 

Επιπρόσθετα, η υπόθεση Lipset διαπιστώνει ότι οι χώρες με υψηλότερα 

επίπεδα εισοδήματος και εκπαίδευσης είναι λιγότερο διεφθαρμένες. Πιο 

συγκεκριμένα, οι ψηφοφόροι με υψηλότερο βιοτικό και μορφωτικό επίπεδο έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να εντοπίσουν και να καταγγείλουν διεφθαρμένες 

πρακτικές ενώ ταυτόχρονα οι πλούσιες χώρες κατέχουν και περισσότερους 

οικονομικούς πόρους για την αντιμετώπιση της διαφθοράς.   
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Η Διάσταση του Δημόσιου Τομέα 

Σύμφωνα με τους Glaeser και Shleifer (2003), το μέγεθος της δημόσιας 

παρέμβασης, τόσο με τη μορφή δημόσιων δαπανών όσο και κανονισμών (έκδοση 

νόμων και διαταγμάτων), αποτελεί πιθανή πηγή εγκληματικών πράξεων. 

Ο δημόσιος τομέας λόγω της διακριτικής ευχέρειας που τον χαρακτηρίζει 

ως προς την χειραγώγηση και την εκμετάλλευση του δημόσιου προϋπολογισμού, 

μπορεί να οδηγήσει σε πράξεις παράνομης απόκτησης ιδιωτικών οικονομικών 

ωφελημάτων. Οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία αυτή είναι μια ελίτ συμφερόντων 

(ομάδος ή ενός ατόμου) και πολιτικών ή δημόσιων λειτουργών που είναι 

διατεθειμένοι, με το κατάλληλο τίμημα, να μεσολαβήσουν μέσω κατάλληλων 

ενεργειών υπέρ των πρώτων.  

Το αποτέλεσμα συνήθως αυτής της διαδικασίας είναι η εκθετική αύξηση 

των δημόσιων δαπανών η οποία δίνει τη δυνατότητα στους διαμορφωτές της 

πολιτικής και των διαχειριστών του δημοσίου χρήματος να στρεβλώνουν, με 

πλήθος τρόπων την κατανομή του πλούτου, με σκοπό την ικανοποίηση των λίγων 

αλλά δυνατών.  

Η Επίδραση των Θεσμικών Κανόνων  

Στη βιβλιογραφία περί των αιτιών της διαφθοράς γίνεται συχνά αναφορά 

περί της επίδρασης των θεσμικών κανόνων του κράτους. Πιο συγκεκριμένα ο 

Manion (1996) αναφέρει ότι η διαφθορά ευνοείται περαιτέρω από την σύγχυση 

που δημιουργεί η ύπαρξη αντιφατικών νόμων και κανονισμών. Η αβεβαιότητα που 

δημιουργείται από την ασαφή διατύπωση των πολυάριθμων, συχνά και 

αντιφατικών νόμων, οξύνει τις υπάρχουσες ασυμμετρίες στις σχέσεις μεταξύ των 

πολιτών και των γραφειοκρατών και συμβάλλει στη δημιουργία περιθωρίων για 

αυθαίρετες ή παράλογες ερμηνείες των νόμων αυτών, που με τη σειρά τους 

δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ύπαρξη παράνομων πράξεων.  

Ο De Soto (1989) αναφέρει ότι τα υπερβολικά σύνθετα συστήματα 

κανόνων, που συνήθως είναι περίτεχνα δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

δύσκολα προσβάσιμα στους πολίτες, συμβάλουν στην αδιαφανή δράση της 
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λειτουργίας του δημόσιου τομέα, με τα θεσμικά όργανα να απολαμβάνουν ασυλία 

ως προς την υποχρέωση να λογοδοτούν για τις ενέργειές τους. 

Αποτελεσματικότητα του Νομικού Συστήματος 

Η διαφθορά επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματικότητα 

του νομικού συστήματος μια χώρας και τον βαθμό προστασίας που παρέχει στα 

άτομα που πλήττονται από τέτοιου είδους δραστηριότητες (Treisman, 2000). 

Το κίνητρο της διαφθοράς μειώνεται με την αύξηση των ποινών αλλά η 

αποτρεπτική αυτή μέθοδος μπορεί να αποδυναμωθεί ή να παρακαμφθεί με την 

αύξηση του τιμήματος-δωροδοκίας. Αποτέλεσμα είναι η ύπαρξη μεγάλης 

πιθανότητας η επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων να οδηγήσει απλά σε αύξηση 

της τιμής για την εκτέλεση της παράνομης συναλλαγής και όχι σε μείωση του 

ποσοστού διαφθοράς.  

Η συναφής βιβλιογραφία που εξετάζει το ζήτημα του νομικού συστήματος 

και της διαφθοράς (Lambsdorff, 2006), τονίζει επίσης το σημαντικό ρόλο που 

κατέχουν οι διαδικασίες ελέγχου των δημόσιων λειτουργών και η επιβολή ποινών 

σε περίπτωση φαινομένων διαφθοράς. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των 

διαδικασιών αυτών είναι συνήθως δαπανηρή και απαιτεί μεγάλο ποσοστό 

δέσμευσης προσωπικού, με αποτέλεσμα το αδιαμφισβήτητα σημαντικό 

αποτρεπτικό εργαλείο να γίνεται ασύμφορο και πρακτικά μη εφαρμόσιμο.  

Ο Παράγοντας του Πολιτεύματος και των Εκλογικών Συστημάτων 

 Οι Belsley και Burgess (2002) αναφέρουν ότι η πιθανότητα ανακάλυψης και 

τιμωρίας ενός εγκλήματος διαφθοράς είναι πράγματι υψηλότερος στις 

δημοκρατικές χώρες καθότι, ο βαθμός του αμοιβαίου ελέγχου μεταξύ των 

πολιτικών κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία είναι μεγαλύτερος. Επιπλέον οι 

πολίτες έχουν την δυνατότητα ελέγχου και τιμωρίας των κυβερνητικών πράξεων 

μέσω της διαδικασίας των εκλογών καθώς και την ανεξάρτητη, χωρίς κανενός 

είδους λογοκρισία, διάδοσης των απόψεων και των πληροφοριών που κατέχουν.  

 Ο Treisman (2000), συγκεκριμενοποιεί την ανάλυση του διαπιστώνοντας ότι 

τα παγιοποιημένα δημοκρατικά καθεστώτα, δηλαδή οι ώριμες δημοκρατίες, 

παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά διαφθοράς. 
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 Επίσης ανεξάρτητες μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα 

προεδρικά δημοκρατικά καθεστώτα είναι λιγότερο διεφθαρμένα από τα αντίστοιχα 

κοινοβουλευτικά (Persson, Tabellini και Trebbi, 2003 και Rose-Ackerman, 2005). 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στα προεδρικά καθεστώτα η κυβέρνηση δεν 

εξαρτάται από μία σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και η διάκριση των 

εξουσιών είναι πιο ξεκάθαρη. Επίσης στα κοινοβουλευτικά καθεστώτα είναι 

συνηθέστερη η παρουσίαση φαινομένων υπόγειων σχέσεων μεταξύ των διακριτών 

εξουσιών ενώ ταυτόχρονα διαπιστώνονται συχνά ύποπτες εγκρίσεις 

συγκεκριμένων επενδυτικών προγραμμάτων, από την κοινοβουλευτική 

πλειοψηφία, που ευνοούν μερίδα ψηφοφόρων, αυξάνοντας τα δημόσια έξοδα και 

την πολιτική διαφθορά. 

 Οι Persson, Tabellini και Trebbi (2003) εμβαθύνουν στο ανωτέρω ζήτημα 

υπογραμμίζοντας την ύπαρξη σχέσης μεταξύ της διαφθοράς και του εκλογικού 

συστήματος μιας χώρας. Συγκεκριμένα τα πλειοψηφικά συστήματα παρουσιάζουν 

μια πιο υπεύθυνη στάση απέναντι στους ψηφοφόρους. Αυτό συμβαίνει γιατί οι 

ψηφοφόροι δίνουν την ψήφο-συγκατάθεση τους σε συγκεκριμένα πρόσωπα και 

όχι σε κόμματα ή συνδυασμούς κομμάτων.  

Ο Ρόλος των Αποκεντρωτικών Συστημάτων 

Από τους Fiorino, Galli και Padovano (2013) μελετήθηκαν τα διάφορα 

συστήματα διακυβέρνησης και προέκυψε το συμπέρασμα ότι τα αποκεντρωτικά 

συστήματα διακυβέρνησης βοηθούν στη δημιουργία πιο διαφανών και 

αποτελεσματικών κυβερνήσεων, μέσω της οριζόντιας δομής διοίκησης που 

εφαρμόζεται μεταξύ των διοικητικών δομών του κράτους. Εντούτοις όμως τα 

συστήματα αυτά λειτουργούν αποτελεσματικότερα όταν οι περιφερειακές 

διοικήσεις έχουν το δικό τους προϋπολογισμό και έσοδα παρά όταν 

χρηματοδοτούνται κατευθείαν από την κεντρική κυβέρνηση βάσει των 

προτεραιότητων που θέτει η ίδια.  

Φυσικά, υπάρχει πάντα η περίπτωση να παρουσιαστούν φαινόμενα 

διαφθοράς και στα αποκεντρωτικά συστήματα επειδή οι σχέσεις μεταξύ πολιτών 

και δημόσιων λειτουργών είναι πιο άμεση και συχνή (πελατειακό σύστημα) και η 
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τυχόν πράξεις δωροδοκίας εμπλέκουν μόνο ένα μικρό μέρος του δημόσιου τομέα, 

οπότε είναι και πιο δύσκολο να αποκαλυφθούν.  

Οικονομικοί Θεσμοί του Κράτους 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών μπορεί να συνδράμει στη μείωση των 

φαινομένου της διαφθοράς καθότι καθίσταται δυσκολότερη η υλοποίηση 

‘συμφωνιών’ προνομιακής μεταχείρισης με τους δημόσιους λειτουργούς. Βασική 

προϋπόθεση φυσικά είναι, να μην υπάρχει κάποιου είδους συμπαιγνία μεταξύ των 

εταιριών.  

Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν την παραπάνω διαπίστωση (Treisman, 2000 

και Lambsdorff, 2006). Ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο εάν οι κλειστές και αδιαφανείς 

οικονομίες οδηγούν σε μεγαλύτερη διαφθορά ή εάν τα πολύ διεφθαρμένα 

καθεστώτα έχουν συμφέρον να δημιουργούν κλειστές και μη διαφανείς αγορές. 

Επίσης εμπειρικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι: 

α. Οι εμπορικοί περιορισμοί, οι δασμοί αλλά και η παντελής έλλειψη 

αυτών, μπορούν να αποτελέσουν πηγή διαφθοράς (Herzfeld και Weiss, 2003). 

β. Όσο μεγαλύτερο είναι το άνοιγμα στις διεθνείς αγορές τόσο 

μικρότερα ποσοστά διαφθοράς εμφανίζονται. 

γ. Η εξαγωγή των φυσικών πόρων μιας χώρας όπως το πετρέλαιο, τα 

ορυκτά και ο χρυσός, αυξάνει την πιθανότητα παράνομων κερδών από εκείνους 

που κατέχουν τα δικαιώματα χρήσης αυτών των πόρων (Ades και Di Tella, 1999). 

Εμπιστοσύνη των Θεσμούς - Το Κοινωνικό Κεφάλαιο 

Στην βιβλιογραφία των θεσμικών κανόνων γίνεται εκτενής αναφορά για την 

εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς αλλά και στο πολιτικό σύστημα (Collier, 

1998). Είναι δεδομένο ότι οι σχέσεις μεταξύ των ατόμων σε μία κοινωνία 

αναπτύσσονται σε ένα ατελές περιβάλλον με ελλιπείς νόμους και κανόνες, 

αδύνατον να εγγυηθούν ένα περιβάλλον σχέσεων πλήρους ισότητας μεταξύ 

πολιτών και θεσμών.  
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Ο ρόλος του κοινωνικού κεφαλαίου, θεωρείται ότι περιλαμβάνει την 

εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στο πολιτικό σώμα, την εμπιστοσύνη στις 

διαπροσωπικές κοινωνικές σχέσεις, τη συνοχή της κοινότητας, το σεβασμό των 

επίσημων και άτυπων κανόνων, την πληροφόρηση και την πολιτική συμμετοχή. Η 

έρευνα της υφιστάμενης βιβλιογραφίας έχει δείξει ότι οι χώρες που 

χαρακτηρίζονται από υψηλότερο κοινωνικό κεφάλαιο: 

α. Μπορούν να εγγυηθούν την απόδοση των θεσμών (Putnam,1993) 

β. Έχουν χαμηλότερα δημοσιονομικά ελλείμματα (Coffé & Geys 2006) 

γ. Είναι αποτελεσματικότερες στην παροχή δημόσιων αγαθών και 

υπηρεσιών (Tavits, 2006) 

δ. Χαρακτηρίζονται από μικρές ανισότητες (Jordahl, 2007). 

2.2 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

Η διαφθορά δεν είναι ένα νέο φαινόμενο στην Ιταλία. Από την ίδρυση του 

ενοποιημένου κράτους το 1861, το ιταλικό πολιτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από 

την ύπαρξη αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των πολιτικών, των γραφειοκρατών και 

ομάδων που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα, αποσκοπώντας στην 

επίτευξη ωφελημάτων, είτε μέσω της υιοθέτησης ευνοϊκών πολιτικών είτε μέσω 

ψήφισης ‘ad personam’ νομοθετημάτων, δημιουργώντας τις βάσεις του λεγόμενου 

‘πελατειακού κράτους’. 

Ιστορική Εξέλιξη της Διαφθοράς 

Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και την κατάρρευση του φασιστικού 

καθεστώτος του Μουσολίνι, έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Ιταλική 

Δημοκρατία διακρίνεται για τη σταθερότητα του πολιτικού της συστήματος αλλά και 

παράλληλη πτώση των αξιών της κοινωνίας. Στην πολιτική σκηνή κυριαρχούν επί 

δεκαετίες το Σοσιαλιστικό και το Χριστιανικό - Δημοκρατικό κόμμα που εδραίωσαν 

τον κομματικό έλεγχο στο δημόσιο τομέα της χώρας, ενώ το οικονομικό σύστημα 

βαθμιαία εκφυλίστηκε από την γνωστή ως κομματοκρατία (partitocracy), δηλαδή 

τον πλήρης έλεγχο του συστήματος των θεσμών από τα κυβερνώντα κόμματα. Η 

μακρόχρονη απουσία οποιασδήποτε εναλλαγής στο κυβερνητικό πόστο 
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ουσιαστικά υπονόμευσε τον έλεγχο μεταξύ των ανεξάρτητων εξουσιών της χώρας, 

ενθαρρύνοντας καλυπτόμενες συμπαιγνιακές συμπεριφορές και πελατειακές 

πρακτικές. Παρά το ξέσπασμα σποραδικά σκανδάλων διαφθοράς, λόγω των 

εσωτερικών δεσμών των εξουσιών, ποτέ κανένας πολιτικός δεν καταδικάστηκε το 

διάστημα αυτό.  

Όμως το Φεβρουάριο του 1992, το απόστημα του δηλητηριασμένου 

πολιτικού συστήματος της Ιταλίας έσπασε με την έναρξη της δικαστικής έρευνας 

που έμεινε γνωστή στην ιστορία ως Καθαρά Χέρια (Mani Pulite). Ήταν η εποχή 

που βγήκε στην επιφάνεια ένα τεράστιο σύστημα μιζών, γνωστό ως Μιζούπολη 

(Tangentopoli), που δεν ήταν φυσικά περιορισμένο σε μία συγκεκριμένη περιοχή 

της Ιταλίας αλλά σε όλη την επικράτεια.  

Πολιτικοί και βιομήχανοι μέσω ενός καλοστημένου κυκλώματος που 

περιελάμβανε το χρηματισμό πολιτικών και κομμάτων με κύριο σκοπό την ψήφιση 

νόμων που ευνοούσαν συγκεκριμένες επιχειρήσεις, γνωστοί μετέπειτα ως ‘νόμοι 

της ντροπής’, ξεσκεπάστηκαν και βρέθηκαν στη φυλακή ή, στη χειρότερη 

περίπτωση, νεκροί. Το αποτέλεσμα αυτής της τεράστιας υπόθεσης διαφθοράς 

ήταν η εξ‘ ολοκλήρου μεταβολή της πολιτική σκηνής της Ιταλίας, εξαφανίζοντας 

παραδοσιακά πολιτικά κόμματα, όπως τη Χριστιανική Δημοκρατία (DC) και το 

Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSI) και αναγκάζοντας τον κατόπιν καταδικασθέντα 

πρώην πρωθυπουργό Μπετίνο Κράξι να δηλώσει σε ομιλία του στο Ιταλικό 

Κοινοβούλιο ‘Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω’ παραδεχόμενος το 

χρηματισμό του κόμματός του.  

Η μελέτη του συστήματος διαφθοράς (E.U.Savona και L.Mezzanotte, 1998) 

που αποκαλύφθηκε από την δικαστική έρευνα, κατέδειξε ότι παρουσίαζε ένα 

συστημικό χαρακτήρα όπου ήταν δεδομένη η διαδικασία καταβολής παράνομης 

αμοιβής για την εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής. Διεφθαρμένοι και 

διαφθορείς είχαν δημιουργήσει στενούς δεσμούς, με προκαθορισμένα ad hoc 

εργαλεία όπως ψευδείς προϋπολογισμούς, μαύρα κεφάλαια, κ.λπ. για την 

υλοποίηση των απαιτούμενων διορθωτικών οικονομικών ελιγμών.  

Πολλοί οικονομολόγοι συνομολογούν ότι το τέλος αυτής της κατάστασης 

στην οικονομικό-πολιτική ζωή της Ιταλίας δεν προέκυψε τυχαία με την υπόθεση 
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‘Καθαρά Χέρια’. Η διαφθορά είχε φθάσει πλέον στο αξεπέραστο όριο αυτό του 

δημοσίου χρέους, ενώ οι υποχρεώσεις που απέρρεαν από την συμμετοχή της 

Ιταλίας στην ΕΕ δημιουργούσαν ένα στενό κλοιό στο παλαιό κατεστημένο (Jorge 

F. Malem Segna, 2004). Πιστεύεται ότι η ίδια η ιταλική κοινωνία δεν είχε πλέον την 

διάθεση να υποστηρίξει το παλαιό status quo, όχι για ηθικούς λόγους, αλλά επειδή 

ο μηχανισμός δωροδοκιών και εκβιασμών δημιουργούσε ένα είδους επιπρόσθετου 

φορολογικού κόστους χωρίς ταυτόχρονη βελτίωση των υπηρεσιών του κράτους.   

Παρά όμως το τεράστιο αντίκτυπο της υπόθεσης αυτής στην κοινωνία της 

Ιταλίας, η δεκαετία του 2000 δεν ήταν απαλλαγμένη από φαινόμενα διαφθοράς 

καθώς τα κυκλώματα δωροδοκίας και οι επιρροές της Μαφίας στην πολιτική και 

οικονομική ζωή της χώρας ήταν βαθιά ριζωμένες στα θεμέλια της κοινωνίας. Οι 

αναλύσεις που έχουν γίνει επί του θέματος αναδεικνύουν το γεγονός της μη 

προώθησης από τις ιταλικές κυβερνήσεις των κατάλληλων διορθωτικών 

μεταρρυθμίσεων που θα στόχευαν στην πρόληψη του φαινομένου της διαφθοράς 

με την παρέμβαση στο υπερμέγεθες, περίπλοκο και άκαμπτο σύστημα κανόνων 

της δημόσιας διοίκησης και στην δημόσια Ηθική (Α. Vannucci, 2002).  

Το Πρόβλημα της Διαφθοράς στη Σύγχρονη Ιταλία 

Για τα φαινόμενα διαφθοράς, εκβιασμού και δωροδοκιών του παρελθόντος 

οι ερευνητές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι κύριοι λόγοι της οφείλονταν 

στην πελατειακή δομή του πολιτικού συστήματος της χώρας, στην απουσία 

ελεγκτικών μηχανισμών των εξουσιών και την ισχυρή επίδραση των τοπικών 

οικογενειακών δικτύων (Μαφία) στην κεντρική εξουσία. Πριν από 50 χρόνια, ο 

συγγραφέας κοινωνιολόγος Edward Banfield περιέγραψε το ιταλικό αυτό 

κοινωνικό φαινόμενο ‘ανήθικη οικογενειοκρατία’ ορίζοντάς το ως την αδυναμία των 

πολιτών να δρουν μαζί για το κοινό καλό ή γενικώς για οποιοδήποτε σκοπό που 

υπερβαίνει το άμεσο συμφέρον της ‘οικογένειας’.  

Τα τελευταία χρόνια, η Ιταλία ξεκίνησε μια πορεία ευρείας διαρθρωτικής 

μεταρρύθμισης με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αντιμετώπιση 

της οικονομικής κρίσης. Η Ιταλία ενέκρινε το 2012 μια δέσμη μέτρων που 

σηματοδοτούν μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική προσέγγιση της χώρας από 

την καταστολή στην πρόληψη ενάντια στη διαφθορά με το ‘Νόμο Κατά της 
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Διαφθοράς’ (Λ.190/12) ενώ μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017 είχαν ψηφιστεί συνολικά 

δεκατρείς ακόμη σχετικοί νόμοι2. Επίσης, συστήθηκε η Εθνική Αρχή κατά της 

Διαφθοράς (Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)), εγκρίθηκε το εθνικό 

σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και θεσπίστηκε σχετική νομοθεσία 

για την περαιτέρω εφαρμογή πρωτοβουλιών περί της αποτελεσματικότητας της 

δημόσιας διοίκησης, τη διαφάνεια των διαδικασιών και τέθηκαν σε εφαρμογή 

πρόσθετα μέτρα επί των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.  

Παρά όμως τις ανωτέρω προσπάθειες, εικοσιπέντε χρόνια μετά το 

σκάνδαλο της Tangentopoli, που άνοιξε το κουτί της Πανδώρας στην πολιτική ζωή 

της Ιταλίας και οδήγησε στη απονομιμοποίηση ενός μεγάλου μέρους των 

κομμάτων της χώρας και την έναρξη μιας καινούργιας περιόδου γνωστή ως 

‘Δεύτερη Δημοκρατία’, οι Ιταλοί πιστεύουν ότι λίγα πράγματα έχουν αλλάξει από 

τότε στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Σύμφωνα με έρευνα της ANAC του 2016, 

η αντίληψη που κυριαρχεί για την Ιταλία από τους πολίτες της, τις επιχειρήσεις της 

χώρας, τους επενδυτές και τους εμπειρογνώμονες, είναι ότι η χώρα μαστίζεται 

από υψηλό βαθμό διαφθοράς και είναι συνεχώς εκτεθειμένη στις συνέπειες του 

φαινομένου αυτού.  

Σύμφωνα με τον Ιταλικό Οργανισμό Διεθνούς Διαφάνειας, η μορφή της 

σύγχρονης διαφθοράς στην Ιταλία έχει εξελιχθεί, και από την πρακτική την άμεσης 

συναλλαγής μεταξύ επιχειρηματία και πολιτικού έχει προχωρήσει σε έμμεσες 

μορφές συνδιαλλαγής με βάση μια πολύπλοκη δομή μεσαζόντων και ανώνυμων 

τραπεζικών λογαριασμών. Αποτέλεσμα είναι ότι όσα μέτρα καταστολής της 

διαφθοράς είχαν παρθεί μετά την υπόθεση του Mani Pulite, να μην είναι 

αποτελεσματικά εναντίον της σύγχρονης διαφθοράς. Στο πλαίσιο των νέων 

πρακτικών διαφθοράς, η Ομάδα Χωρών Κατά της Διαφθοράς GRECO (the Group 

of States Against Corruption) που αποτελεί μηχανισμό του Συμβουλίου της 

Ευρώπης (ΣτΕ), στη φετινή της έκθεση, με επίκεντρο το χώρο της πολιτικής και 

της δικαιοσύνης, τονίζει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να γίνει ζήτημα 

κουλτούρας και δεν είναι θέμα μόνο νόμων και κανονισμών. Αυτό απαιτεί μία 

μακροπρόθεσμη προσέγγιση κατά της διαφθοράς, με συνεχή εκπαίδευση σε όλες 

                                                             
2 Εντός του έτους 2017 (έως 27/09/17) έχουν ψηφιστεί πέντε σχετικοί νόμοι, με τους τρεις τελευταίους να 

αφορούν το διάταγμα για τη διαφθορά μεταξύ ιδιωτών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη μεταρρύθμιση της ποινικής διαδικασίας. 
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τις δομές της κοινωνίας, σταθερή στρατηγική και μια σαφή πολιτική δέσμευση. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Davide Del Monte, Διευθυντής της Διεθνούς 

Διαφάνειας της Ιταλίας, η Ιταλία πρέπει να ξεφύγει από την καταστολή της 

διαφθοράς και να επενδύσει στην πρόληψη, επενδύοντας στο μακροπρόθεσμο 

σχεδιασμό και όχι στα βραχυπρόθεσμα ημίμετρα της εποχής ‘Καθαρά Χέρια’, 

θέτοντας υπευθύνους όχι τα άτομα αλλά τους θεσμούς.  

Στην ίδια έκθεση υπογραμμίζεται ότι οι τομείς που απαιτούν την μέγιστη 

προσοχή της χώρας για την δημιουργία ενός πολιτικού, οικονομικού και 

πολιτισμικού περιβάλλοντος απαλλαγμένο από τα φαινόμενα της διαφθοράς είναι 

ο χώρος της Δημόσιας Διοίκησης, των Δημοσίων Δαπανών και Συμβάσεων, του 

Δικαστικού και Νομικού συστήματος, της φορολογίας και της γραφειοκρατίας, και 

του κοινωνικού κράτους. Επί των ανωτέρω τομέων αναπτύσσονται ακολούθως 

επιγραμματικά ο βασικές σύγχρονες βιβλιογραφικές προσεγγίσεις και αναλύσεις. 

Δημόσια Διοίκηση 

Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των κυριότερων δημόσιων 

υπηρεσιών που προσφέρονται στην Ιταλία σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο παρουσιάζουν μια σημαντική απόκλιση σε σύγκριση με τους λοιπούς 

ευρωπαίους εταίρους παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες γι’ αυτές τις υπηρεσίες είναι 

στα ίδια σχετικά επίπεδα (Bripi, Carmignani και Giordano, 2011). Η τελευταία 

αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση της προόδου αναφορικά 

με τις διορθωτικές μεταρρυθμίσεις στην Ιταλία, επισημαίνει ότι η παραμένουσα 

αναποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης προκαλεί την αποτροπή των 

επενδύσεων στη χώρα και την έντονη εμφάνιση φαινομένων προσοδοθηρίας 

(rent-seeking) δηλαδή ενεργειών δωροδοκίας, εκβιασμού κ.λπ. Η αναφορά τέλος 

επισημαίνει ότι σημαντικός παράγοντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο 

Δημόσιο Τομέα είναι η αναθεώρηση της νομοθεσίας περί των παραγραφών 

υποθέσεων διαφθοράς και η μείωση του χρόνου εκδίκασης τέτοιου είδους 

υποθέσεων.  

Δημόσιες Δαπάνες και Συμβάσεις 

Είναι διαπιστωμένο ότι η διαφθορά προκαλεί στρεβλώσεις στην 

αποτελεσματική κατανομή των δημοσίων δαπανών με αποτέλεσμα να 
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διοχετεύονται μεγάλα ποσά σε δραστηριότητες λιγότερο παραγωγικές και 

σημαντικές από άλλες (A. Cooray και F. Schneider, 2013).  

Σύμφωνα με τους Tanzi και Davoodi (1997) οι δημόσιες δαπάνες 

χαρακτηρίζονται έντονα από την αναζήτηση ευκαιριών κέρδους στη χώρα. Στο 

μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων δημοσίων έργων είναι εμφανής η 

αποθάρρυνση των επενδύσεων αναβάθμισης και συντήρησης των υφιστάμενων 

περιουσιακών στοιχείων του κράτους και ενθαρρύνεται η κατασκευή νέων έργων 

και η προμήθεια νέων συστημάτων. Αποτέλεσμα τέτοιων πολιτικών φυσικά είναι η 

δραστική μείωση της απόδοσης των κεφαλαίων επένδυσης της Ιταλίας.  

Τα δεδομένα για την χώρα της Ιταλίας δείχνουν ότι η διαφθορά προκαλεί 

την μετατόπιση μεγάλων ποσών των δημοσίων δαπανών από την εκπαίδευση 

στις υποδομές και στην άμυνα, τομείς που παγκοσμίως χαρακτηρίζονται ως οι 

κατεξοχήν χώροι που οι ευκαιρίες φαινομένων διαφθοράς ευδοκιμούν (Gupta, 

Davoodi και Alonso-Terme, 2002).  

Τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας (2016) και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (2017) καταδεικνύουν ότι η χώρα εξακολουθεί να μην ελέγχει 

ικανοποιητικά τις δημόσιες δαπάνες ενώ το δημόσιο σύστημα προμηθειών πάσχει 

από δαιδαλώδεις διαδικασίες. Αποτέλεσμα αυτών των παρενεργειών είναι η 

υπερβολική αύξηση του χρόνου υλοποίησης των απαραίτητων προμηθειών, οι 

μεταβολές των προϋπολογισμών στις δημόσιες δαπάνες και το κυριότερο είναι η 

εμφάνιση μεγάλων περιθωρίων φαινομένων διαφθοράς. 

Δικαστικό και Νομικό Σύστημα - Νομοθεσία 

 Παρά τη θεσμική ανεξαρτησία, υπάρχουν ακόμα φαινόμενα ανταλλαγής 

ευνοϊκών συμπεριφορών μεταξύ εκπροσώπων του δικαστικού και του πολιτικού 

τομέα. Όπως ο Ιταλικός Οργανισμός Διεθνούς Διαφάνειας (2010) αναφέρει, ο 

συνδυασμός των μακροχρόνιων διαδικασιών με τα χαμηλά όρια παραγραφής 

αδικημάτων, παραποίησης ισολογισμών, κατάχρησης, αθέμιτης άσκησης 

επιρροής αλλά και το σημαντικότερο η εμφανής έλλειψη πολιτικής βούλησης 

αλλαγής αυτή της κατάστασης, δείχνει ότι τα συστημικά κενά στο δικαστικό 

σύστημα αποτελούν το έδαφος αμφισβήτησης της αμεροληψίας του δικαστικού 

συστήματος.   
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Επιπρόσθετα βάσει των στοιχείων που δημοσίευσε η GRECO (2016), τα 

δικαστήρια χαρακτηρίζονται από τον επιχειρηματικό κόσμο ως ανεπαρκή και οι 

δικαστικές διαδικασίες αργές. Οι επιχειρήσεις έχουν σχετικά χαμηλή εμπιστοσύνη 

στο ιταλικό νομικό σύστημα και δεν θεωρούν αποτελεσματικό το νομικό πλαίσιο 

για την επίλυση των διαφορών και την επιβολή των νόμων (GCR 2014-2015).  

Φορολογικό Σύστημα και Γραφειοκρατία  

 Η Ιταλία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρας με υψηλούς 

φορολογικούς συντελεστές και διαδεδομένες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες σε 

όλο το δημόσιο τομέα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων αποτελεί 

σοβαρό κίνητρο ιδίως για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους πολίτες να αποκλίνουν 

από την νομιμότητα και να προσπαθούν να καταφεύγουν σε πράξεις δωροδοκίας 

σε δημόσιους υπαλλήλους και λοιπούς αξιωματούχους (Tanzi και Davoodi, 2000).  

Σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2012), σχεδόν το σύνολο των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην χώρα ανέφεραν ότι οι φορολογικοί 

συντελεστές σε συνδυασμό με τη δυσχέρεια κατανόησης των πολύπλοκων 

διαδικασιών, τις οδήγησαν σε πρακτικές δωροδοκίας. Αυτό το φαινόμενο 

σύμφωνα με τον Ιταλικό Οργανισμό Διεθνούς Διαφάνειας προκαλεί ένα ντόμινο 

παρενεργειών με αύξηση της φοροδιαφυγής, μείωση των εσόδων της χώρας, 

αύξηση των φορολογικών συντελεστών στις επιχειρήσεις, μείωση της 

προσέλκυσης επενδύσεων και μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας.   

Κοινωνικό Κράτος - Κράτος Δικαίου - Ισότητα 

Η ιδέα ότι μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών συμβάλλει στην καταπολέμηση 

της διαφθοράς αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του κράτους δικαίου. Ωστόσο, η 

συνεχιζόμενη έλλειψη εμπειρικής έρευνας, η οποία δοκιμάζει αυτή τη γενική 

πρόταση και διερευνά τους σχετικούς αιτιώδεις μηχανισμούς, τροφοδοτεί τον 

αυξανόμενο σκεπτικισμό των σημερινών πολιτικών πρωτοβουλιών. Όπως έχει 

αναφέρει ο Wu (2005), η υγιής κοινωνία των πολιτών έχει την ικανότητα να 

παράγει επαρκή δημόσια πίεση, η οποία δύναται να επηρεάσει το επίπεδο της 

διαφθοράς.  
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Αντιθέτως, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα (2006), τα μεγάλα 

ποσοστά ύπαρξης διαφθοράς υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στο 

κράτος, απομειώνουν τα κρατικά έσοδα και θέτουν εμπόδια στη βελτίωση 

σημαντικών τομέων του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου όπως, η 

μείωση της φτώχιας, η δημόσια υγεία, η ασφάλεια και η ισότητα μεταξύ των 

πολιτών.  

Ειδικά για την Ιταλία, η αντίληψη των πολιτών για το κράτος δικαίου και της 

ισότητας ευκαιριών παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις που οφείλονται στην 

ανομοιογένεια και στις διαχρονικές διαμάχες μεταξύ Βορρά και Νότου εντός της 

επικράτεια της χώρας. Είναι γνωστές άλλωστε οι αποσχιστικές τάσεις που 

παρουσιάζουν μέχρι και σήμερα πολλές περιφέρειες του Βορρά, πχ το Βένετο, 

θεωρώντας ότι οι σκληρά εργαζόμενοι κάτοικοι του ιταλικού Βορρά πληρώνουν 

την ασυδοσία και την ανικανότητα του Νότου. Η ιδιαιτερότητα αυτή της Ιταλίας έχει 

αποτελέσει σημαντικό πεδίο έρευνας στη σύγχρονη βιβλιογραφία με επίκεντρο το 

κατά πόσο η διαφθορά έχει ομοιογενή εδαφική κατανομή (Del Monte και Papagni, 

2001, Maurizio Lisciandra & Emanuele Millemaci, 2015).  

Σύμφωνα με μελέτη των οικονομολόγων Nadia Fiorino, Emma Galli και 

Ilaria Petrarca (EJCE, 2013) αλλά και από τα δημοσιευμένα στοιχεία της Ιταλικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας (ISTAT, 2016), προκύπτει ότι οι περιφέρειες του Νότου 

παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά διαφθοράς από τις περιφέρειες του 

Κέντρου και ακόμα μεγαλύτερα από τις περιφέρειες του Βορρά. Η ανομοιογένεια 

αυτή υπονομεύει την όποια επενδυτική και οικονομική δραστηριότητα στις 

περιοχές του Νότου με αποτέλεσμα την εντονότερη εμφάνιση ανισοτήτων και 

κοινωνικής ρήξης μεταξύ του πλούσιου Βορρά και του φτωχού Νότου.  

Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναλυθεί η μεθοδολογία καθώς επίσης οι 

παράγοντες και οι επιλεγμένοι δείκτες αντιπροσώπευσης αυτών που θα 

χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία ανάλυσης και κριτικής αξιόλογης της διαφθοράς 

στην Ιταλία σήμερα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Μια διεφθαρμένη χώρα δεν είναι αξιόπιστη για τους επενδυτές, 

αλλοδαπούς και ντόπιους, και συνεπώς, χάνει ευκαιρίες για επιχειρηματική 

δραστηριότητα και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ιδίως για τους νέους 

ανθρώπους. Επιπλέον, η διαφθορά αυξάνει την αναποτελεσματικότητα των 

υπηρεσιών, επιδεινώνει το βάρος της οικονομικής κρίσης, αποδυναμώνει την 

εμπιστοσύνη των πολιτών στα θεσμικά όργανα και υπονομεύει την ίδια την έννοια 

του κράτους δικαίου. Παρότι οι συνέπειες της διαφθοράς είναι εμφανείς σε όλους 

τους πολίτες, πάντα κυριαρχεί το ερώτημα πόσο μεγάλο είναι το φαινόμενο και 

πώς δύναται να υπολογιστούν οι συνέπειές του ποσοτικά3 και ποιοτικά.  

Η Ιταλία εξακολουθεί να γίνεται αντιληπτή σήμερα, όχι μόνο από τους 

πολίτες της αλλά και από ξένες εταιρίες, επενδυτές και μελετητές, ως χώρα με 

υψηλό ποσοστό διαφθοράς. Για να κατανοηθεί πραγματικά το μέγεθος του 

φαινομένου και να αντιμετωπιστεί, απαιτούνται αξιόπιστα εργαλεία για τη μέτρησή 

της. Μόνο έτσι μπορεί να απαντηθούν τα ερωτήματα του ‘πώς και προς τα πού 

εξαπλώνεται’ και ‘ποια μπορεί η να είναι η λύση’ για την αντιμετώπισή της. 

Ωστόσο, η μέτρηση της διαφθοράς είναι από μόνη της εξαιρετικά δύσκολη 

λόγω της παράνομης φύσης του χαρακτήρα της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

όλοι οι διαθέσιμοι δείκτες μέτρησης του φαινομένου έχουν προσεγγιστικό 

χαρακτήρα και αναφέρονται στο επίπεδο αντίληψης διαφθοράς των πολιτών και 

των επιχειρήσεων στους τομείς που δραστηριοποιούνται στην καθημερινότητα 

τους. 

Στην παρούσα μελέτη η μεθοδολογία εξέτασης της διαφθοράς στην Ιταλία 

ακολουθεί την παρακάτω δομή και περιορισμούς: 

α. Αρχικά θα αναλυθούν οι υφιστάμενοι, διεθνώς αποδεκτοί, δείκτες 

μέτρησης της διαφθοράς και θα πραγματοποιηθεί μια συγκριτική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων για την χώρα της Ιταλίας. 

                                                             
3 Ο Γαλιλαίος έλεγε στους μαθητές του: ‘Αρίθμησε ότι είναι αριθμήσιμο, μέτρησε ότι είναι μετρήσιμο 
και ότι δεν είναι μετρήσιμο κάνε το μετρήσιμο.΄ 
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β. Ακολούθως θα αναγνωριστούν και θα δοθεί μία συνοπτική 

περιγραφή των δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν για την συγκριτική αξιολόγηση 

των παραγόντων που αλληλοεπιδρούν στο επίπεδο διαφθοράς στην Ιταλία, βάσει 

της θεωρητικής προσέγγισης και βιβλιογραφικής ανάλυσης που ακολουθήθηκε 

στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

γ. Κατόπιν και σε ξεχωριστό κεφάλαιο, θα εξεταστεί η σχέση μεταξύ της 

διαφθοράς και των προαναφερθέντων δεικτών, αναλύοντας διεξοδικά τη 

συσχέτιση του φαινομένου με την απόδοση των κυριότερων συντελεστών 

απόδοσης του κράτους σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.  

δ. Η μεθοδολογία επικεντρώνεται, αλλά και ταυτοχρόνως περιορίζεται, 

στη συγκριτική ανάλυση της θέσεως της Ιταλίας, στις προαναφερθείσες 

συσχετίσεις, με τις υπόλοιπες χώρες της ομάδας των G7 και του Μ.Ο των χωρών 

της ΕΕ. Ο λόγος που επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες ομάδες (G7, EE) για την 

υλοποίηση της συγκριτικής μελέτης βασίζεται στο γεγονός ότι αποτελούν τις 

σημαντικότερες οικονομικό-πολιτικές ελίτ στις οποίες ανήκει η Ιταλία και 

ταυτόχρονα δίνουν μία διεθνή σύγκριση των μεγεθών πέραν της καθαρά 

Ευρωπαϊκής συσχέτισης που μας παρέχουν οι δείκτες της ΕΕ.  

ε. Μελετώντας τη συσχέτιση της διαφθοράς με τους ανωτέρω δείκτες 

εντοπίζονται οι στρατηγικές και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την 

εξουδετέρωση του φαινομένου. 

Στο πλαίσιο αναγνώρισης των δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν στην 

μελέτη θα ακολουθήσει η αναλυτική παρουσίαση αυτών ώστε να γίνει αντιληπτός 

ο τρόπος εκπόνησης των, τα κριτήρια που αξιολογούνται, οι τομείς που 

εξετάζονται, η περιοδικότητά τους και οι τυχόν περιορισμοί/συνθήκες αξιοποίησης 

αυτών.  

3.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

Η διαφθορά είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο που δυσκολεύει τη μελέτη 

του. Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει ενιαίος και καθολικός ορισμός του φαινομένου 

καθώς και ενιαίος αποδεκτός τρόπος μέτρησης της έκτασης της διαφθοράς. Για να 

μπορεί να γίνει όμως εφικτή η μελέτη του απαιτείται η ποσοτικοποίηση του 
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φαινομένου ώστε να γίνει εφικτή η ανάλυση του και ο ποιοτικός προσδιορισμός 

του. 

Η ποσοτικοποίηση της διαφθοράς είναι μία δύσκολή διαδικασία λόγω: 

α. Της μη προφανούς ομολογίας των περιπτώσεων διαφθοράς από 

τους εμπλεκόμενους (διεφθαρμένους και διεφθείροντες). 

β. Της δυσκολίας εντοπισμού του αδικήματος καθότι η συναλλαγή είναι 

κρυφή και δεν υφίστανται αποδεικτικά στοιχεία. 

γ. Των διαφορετικών πολλές φορές απόψεων για το τι περιλαμβάνει το 

αδίκημα της διαφθοράς με αποτέλεσμα πολλοί δείκτες μέτρησης της διαφθοράς να 

μην είναι συμβατοί και να μην μπορούν να συγκριθούν εύκολα για την εξαγωγή 

ωφέλιμων συμπερασμάτων. 

Παρά τα εμπόδια αυτά, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί εκθετικά ο αριθμός 

των δεικτών που προσπαθούν να προσφέρουν αξιόπιστες μετρήσεις, σημάδι της 

βαρύτητας που δίδεται διεθνώς για το πρόβλημα. Παράδειγμα αποτελούν οι 

δείκτες αντίληψης της διαφθοράς που καταρτίζονται από εμπειρογνώμονες και 

έρευνες που απευθύνονται στους πολίτες σχετικά με την αντίληψή τους και/ή την 

άμεση εμπειρία τους (δείκτης εμπειρίας), δεδομένα βασισμένα σε οικονομικές 

στατιστικές καθώς και δεδομένα που αφορούν την προκύπτουσα εγκληματικότητα 

και τα στοιχεία της ποινικής δικαιοσύνης. Καμία από αυτές τις στρατηγικές, όμως, 

δεν είναι σε θέση να παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του φαινομένου και αυτός 

είναι ο λόγος που απαιτείται μία σύνθεση των δεδομένων του οικονομικού και 

πολιτικού προφίλ μια χώρας για να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα.  

Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς (Corruption Perceptions Index, (CPI)) 

Ο Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (Corruption Perceptions Index, (CPI)) της 

Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency International, (TI)) είναι ένας από τους ευρέως 

χρησιμοποιούμενους δείκτες αντίληψης στον κόσμο. Ο CPI αναφέρεται στην 

αντίληψη της διαφθοράς και όχι στην ίδια τη διαφθορά διότι όπως προαναφέρθηκε 

είναι μια δραστηριότητα που διεξάγεται κεκαλυμμένα και συνεπώς είναι δύσκολο 

να μετρηθεί τόσο η ύπαρξη της όσο και η συχνότητα της. 



 

24 

Καθορίζει επίσης την αντίληψη της διαφθοράς του δημόσιου τομέα σε 176 

κράτη σε όλο τον κόσμο, δίνοντας σε κάθε χώρα βαθμολογία που κυμαίνεται από 

0 (μέγιστη διαφθορά) έως 100 (χωρίς διαφθορά). Πρόκειται για ένα σύνθετο δείκτη 

o οποίος προκύπτει με τη χρήση δεδομένων από διαφορετικές πηγές, όπως 

επιχειρηματίες και αναλυτές τόσο στη χώρα που εξετάζεται όσο και σε άλλες 

χώρες, σχετικά με την κατάχρηση εξουσίας προς ιδιωτικό όφελος, με ιδιαίτερη 

έμφαση στις περιπτώσεις δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους. Ο βασικότερος περιορισμός του δείκτη αυτού ή άλλων 

δεικτών αντίληψης είναι ότι δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι η αντιληπτή 

διαφθορά αντιστοιχεί στο επίπεδο της πραγματικής διαφθοράς. Επίσης, η 

αντίληψη του φαινομένου μπορεί να εξαρτάται έντονα από εξωτερικούς 

παράγοντες που δεν έχουν απαραίτητα συγκεκριμένο αντίκτυπο στο επίπεδο της 

διαφθοράς όπως οι στερεότυπες απόψεις, οι προκαταλήψεις ή η σημασία που 

αποδίδεται από τα μέσα ενημέρωσης σε πολιτικά ή οικονομικά σκάνδαλα. 

Για τον υπολογισμό του CPI ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα: 

α. Επιλογή των πηγών για την παροχή των δεδομένων. Κάθε πηγή 

που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του CPI πρέπει να πληρεί τις κάτωθι 

προϋποθέσεις: 

1. Να ποσοτικοποιεί την αντίληψη της διαφθοράς στο δημόσιο 

τομέα της χώρας. 

2. Να βασίζεται σε αξιόπιστη και έγκυρη μεθοδολογία που 

βαθμολογεί και κατατάσσει πολλές χώρες στην ίδια κλίμακα. 

3. Ο φορέας της πηγής να είναι αξιόπιστος και να δύναται να 

παρέχει διαρκώς αντίστοιχα δεδομένα. 

4. Να υφίσταται επαρκή δυνατότητα διαφοροποίησης των 

βαθμολογιών των χωρών για να είναι πλήρως διακριτή η αξιολόγηση. 

β. Ο CPI υπολογίζεται χρησιμοποιώντας 13 διαφορετικές πηγές 

δεδομένων από 12 διαφορετικά ιδρύματα που καταγράφουν την αντίληψη της 

διαφθοράς των κρατών τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια. Συγκεκριμένα για 
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τον υπολογισμό του CPI για το 2016 οι 13 πηγές δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι οι κάτωθι: 

1. African Development Bank Governance Ratings 2015. 

2. Bertelsmann Foundation Sustainable Governance Ind. 2016. 

3. Bertelsmann Foundation Transformation Index 2016. 

4. Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings 2016. 

5. Freedom House Nations in Transit 2016. 

6. Global Insight Country Risk Ratings 2015. 

7. IMD World Competitiveness Yearbook 2016. 

8. Political & Economic Risk Consultancy Asian Intel. 2016. 

9. Political Risk Services International Country Risk Guide 2016. 

10. World Bank - Country Policy & Institutional Assessment 2015. 

11. World Economic Forum Executive Opinion Survey 2016. 

12. World Justice Project Rule of Law Index 2016. 

13. Varieties of Democracy (VDEM) Project 2016. 

γ. Υπολογισμός του Μέσου Όρου. Για να συμπεριληφθεί μια χώρα στο 

CPI, η χώρα αυτή θα πρέπει να εκτιμηθεί από τρεις τουλάχιστον διαφορετικές 

πηγές. Στη συνέχεια, η βαθμολογία του CPI της χώρας αυτής υπολογίζεται ως ο 

μέσος όρος όλων των τυποποιημένων βαθμολογιών που είναι διαθέσιμες για τη 

συγκεκριμένη χώρα. Κατόπιν, τα αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται ως προς το 

πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.  
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Εικόνα 1: CPI – 2016, (Πηγή ΤΙ, 2016) 

δ. Οι ανωτέρω τιμές κανονικοποιούνται σε μια κλίμακα 0-100 όπου το 0 

ισούται με το υψηλότερο επίπεδο αντίληψης της διαφθοράς και το 100 αντίστοιχα 

ισούται με το χαμηλότερο επίπεδο αντίληψης της διαφθοράς. Αυτό γίνεται με την 

αφαίρεση του μέσου όρου (μ) του συνόλου δεδομένων και τη διαίρεσή του με την 

τυπική απόκλιση (σ) όπου προκύπτουν τα z-scores, τα οποία στη συνέχεια 

ρυθμίζονται ώστε να έχουν μέσο περίπου μ=45 και τυπική απόκλιση περίπου 

σ=20, έτσι ώστε το σύνολο δεδομένων να ταιριάζει με τις τιμές της κλίμακας του 

CPI (0-100).  

ε. Μέτρηση Αβεβαιότητας. Ο CPI συνοδεύεται από ένα τυπικό σφάλμα 

(Standard Error (SE)) και ένα διάστημα εμπιστοσύνης (Confidence Internal (CI)) 

που σχετίζεται με τη βαθμολογία, το οποίο καταγράφει τη διακύμανση των 

βαθμολογιών των διαθέσιμων πηγών δεδομένων για τη συγκεκριμένη χώρα. 

Δείκτης Ελέγχου της Διαφθοράς (Control of Corruption Index, (CCI)) 

O CCI αποτελεί τον έναν από τους έξι συνολικά δείκτες που έχουν 

αναπτυχθεί με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, γνωστοί ως Παγκόσμιοι 

Δείκτες Διακυβέρνησης (Worldwide Governance Indicators, (WGI)). Καταρτίζονται 

από τους D. Kaufmann (Natural Resource Governance Institute και Brooking 

Institute) και A. Kraay (World Bank Development Research Group) και οι ετήσιες 

αναφορές τους παρουσιάζουν συγκεντρωτικά τους δείκτες διακυβέρνησης για 
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περισσότερες από 200 χώρες από το 1996 εως το 2016. Συγκεντρωτικά οι δείκτες 

διακυβέρνησης είναι οι εξής:  

α. Ελευθερία Λόγου, Έκφρασης, Εκλέγειν-Εκλέγεσθαι, και Λογοδοσία 

των Διοικούντων (Voice and Accountability). 

β. Πολιτική Σταθερότητα και Δημόσια Τάξη (Political Stability and 

Absence of Violence / Terrorism). 

γ. Αποτελεσματικότητα της Διακυβέρνησης (Governmental 

Effectiveness). 

δ. Ποιότητα Ρυθμιστικού Πλαισίου (Regulatory Quality). 

ε. Κράτος Δικαίου - Εφαρμογή των Νόμων (Rule of Law). 

στ. Έλεγχος Διαφθοράς (Control of Corruption, (CCI)). 

Ο CCI καταγράφει τις αντιλήψεις αναφορικά με το βαθμό στον οποίο η 

δημόσια εξουσία ασκείται για ιδιωτικό κέρδος, συμπεριλαμβανομένων και των 

μικρών και μεγάλων μορφών διαφθοράς, καθώς και τη λεγόμενη ‘σύλληψη-

εγκλωβισμό’ του κράτους από τις ελίτ και τα ιδιωτικά συμφέροντα. Η μέτρηση 

πραγματοποιείται μέσω πολλαπλών συνεντεύξεων/ερευνών που δίνονται από 

εμπειρογνώμονες, επιχειρηματίες και αναλυτές και καλύπτει ένα σύνολο χωρών 

όπως αντίστοιχα ισχύει και για τον CPI. 

Η διαφοροποίηση του CPI με τον CCI έγκειται στη διαδικασία υπολογισμού 

του δείκτη. Συγκεκριμένα στον CCI εισάγεται ένας συντελεστής βαρύτητας που 

αντικατοπτρίζει την φερόμενη αξιοπιστία της πηγής δεδομένων. Η διαδικασία αυτή 

ουσιαστικά σταθμίζει κάθε πηγή δεδομένων με τη βασική αρχή ότι οι πηγές που 

συμπίπτουν σε εκτίμηση βαθμολογούνται με μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας.  

Οι πηγές δεδομένων που χρησιμοποιεί το WGI υπερβαίνουν των αριθμό 

των 30 και αναφέρουν τις απόψεις και τις εμπειρίες των πολιτών, των 

επιχειρηματιών και των εμπειρογνωμόνων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από 

όλο τον κόσμο σχετικά με την ποιότητα των διαφόρων πτυχών της διακυβέρνησης 

μιας χώρας. 
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Οι τύποι των πηγών δεδομένων του WGI είναι τέσσερις: 

α. Έρευνες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

ερευνών Afrobarometer, Gallup World Poll και της έρευνας για την Παγκόσμια 

Ανταγωνιστικότητα. 

β. Ανεξάρτητους οργανισμούς παροχής επιχειρηματικών πληροφοριών, 

όπως η Economist Intelligence Unit, η Global Insight και η Political Risk Services. 

γ. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), συμπεριλαμβανομένης της 

Global Integrity, Freedom House και Reporters without Borders. 

δ. Οργανισμοί του Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένων των 

αξιολογήσεων της Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) από την 

Παγκόσμια Τράπεζα, την έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)), τη 

βάση δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας αναφορικά με το 

θεσμικό προφίλ 145 χωρών. 

 

Εικόνα 2: Αποτελέσματα Τιμών CCI 2016 (Πηγή World Bank, 2016) 
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Δείκτης Χρηματισμού (Bribe Payers Index, (BPI)) 

Ο ΒΡΙ κατατάσσει τις 28 μεγαλύτερες οικονομίες παγκοσμίως, μεγάλων 

βιομηχανικών χωρών, οι οποίες, αν και έχουν θεσπίσει νόμους που τιμωρούν τη 

δωροδοκία σε δημόσιους αξιωματούχους, δεν έχουν εξαλείψει τη χρήση της ως 

μέσω ευνοϊκότερης αντιμετώπισης επιχειρήσεων του εξωτερικού στο έδαφός τους. 

Αυτός ο δείκτης παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τάση των 

αλλοδαπών επιχειρήσεων να δωροδοκήσουν και καταδεικνύει τους τομείς της 

χώρας που είναι περισσότερο ευάλωτοι στη διαφθορά. Ο δείκτης BPI 

δημοσιεύτηκε τελευταία φορά από την TI το 2011 ενώ αντίστοιχες έρευνες 

δημοσιεύτηκαν επίσης το 1999, 2002 και 2006. Στην τελευταία έρευνα συμμετείχαν 

στελέχη από 30 χώρες και αφορούσε την αντίληψη των στελεχών για την 

πιθανότητα αλλοδαπές επιχειρήσεις να προέβαιναν σε πράξη δωροδοκίας στο 

πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα των στελεχών αυτών. 

Η βαθμολογία των χωρών κυμαίνεται από 0 έως 10, και υποδηλώνει την 

πιθανότητα των εταιρειών της χώρας αυτής να δωροδοκήσουν ενώ 

δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία ενός 

έθνους, τόσο χαμηλότερη είναι η τάση των εταιρειών σε αυτό το έθνος να 

δωροδοκούν όταν επιχειρούν στο εξωτερικό. 

 

Εικόνα 3: Διακύμανση Τιμών BPI Ιταλίας (Πηγή TI, 2016) 
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Παρά το γεγονός ότι δεν υφίστανται ετήσια στοιχεία του δείκτη BPI, 

αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς που χρησιμοποιείται ευρέως ως 

συμπληρωματικό στοιχείο στις οικονομικές αναλύσεις αναφορικά με την τάση των 

επιχειρήσεων στην πρακτική της δωροδοκίας. 

Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς (Global Corruption Barometer, (GCB)) 

O GCB δημιουργήθηκε από τον οργανισμό της Διεθνούς Διαφάνειας το 

2003 σε συνεργασία με την Gallup International. Είναι μια έρευνα που 

απευθύνεται απευθείας στους πολίτες και αφορά την διευρυμένη αντίληψή τους 

αναφορικά με την εξάπλωση της διαφθοράς σε διάφορους τομείς όπως τη 

Νομοθετική, την Εκτελεστική και τη Δικαστική εξουσία, τους Δημόσιους 

Οργανισμούς, κλπ.  

Το 2016, η έρευνα διεξήχθη σε 42 χώρες και επικεντρώθηκε στη σχέση 

μεταξύ πολιτικής και διαφθοράς. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αφορούσαν 

την άποψη των πολιτών εκάστης χώρας για το κατά πόσο θεωρούν μεγάλο 

πρόβλημα τη διαφθορά, πόσο καλά αντιμετωπίζεται από τις κυβερνήσεις, πόσο 

διεφθαρμένο είναι το πολιτικό σύστημα, πόσο διαδεδομένη είναι η δωροδοκία στη 

χώρα και αν είναι αποδεκτή στην κοινωνία η καταγγελία περιπτώσεων διαφθοράς. 

 

Εικόνα 4: Αποτελέσματα GCB για την Ιταλία (Πηγή TI, 2016) 

 Ο εν λόγω δείκτης δεν προσδιορίζει μία τελική αριθμητική κατάταξη των 

χωρών αλλά κατατάσσει τις χώρες μεταξύ τριών κατηγοριών (Αρνητική, Μέτρια, 

Θετική). Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η έρευνα έχει πραγματοποιηθεί μόνο σε 
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42 χώρες, τα αποτελέσματά της θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα μελέτη μόνο 

ως επιβεβαίωση ή μη των συμπερασμάτων που θα προκύψουν από την ανάλυση 

των λοιπών δεικτών. 

Συσχέτιση των Δεικτών CPI με CCI 

Όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση των δεικτών CPI και CCI η 

σημαντικότερη διαφοροποίηση τους επικεντρώνεται στη μέθοδο υπολογισμού 

τους. Στο πλαίσιο επιλογής ενός εκ των δύο δεικτών για την επακόλουθη 

συσχέτιση με τους λοιπούς δείκτες, θα πραγματοποιηθεί ένας συγκριτικός έλεγχος 

των αποτελεσμάτων των δύο δεικτών για την χώρα της Ιταλίας διαχρονικά, καθώς 

και των αποτελεσμάτων του 2016 για τις χώρες της ομάδος G7 και του Μ.Ο των 

χωρών της ΕΕ, που θα είναι το πεδίο μελέτης της παρούσας διατριβής. 

Στο κάτωθι διάγραμμα παρουσιάζονται οι τιμές του CPI και CCI από το 

1996 έως το 2016. Από την μελέτη της διαφοροποίησης των τιμών ανά έτος 

προκύπτει μια θετική αλλά όχι απόλυτη συσχέτιση μεταξύ των τιμών που 

επιβεβαιώνεται από το διάγραμμα διασποράς των δύο καμπυλών. 

 

Εικόνα 5: Συγκριτική Παρουσίαση-Συσχέτιση CPI και CCI για την Ιταλία 
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 Ειδικά για τις τιμές του έτους 2016 ακολουθεί η εξέταση της σχέσης των 

τιμών του κρατών της G7 και του Μ.Ο τη ΕΕ, από την οποία παρατηρείται μία 

ισχυρή θετική συσχέτιση για όλες τις χώρες. 

 

Εικόνα 6: Συσχέτιση τιμών 2016 CPI και CCI για Χώρες G7 

Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων, στη συνέχεια της μελέτης 

επιλέγεται ως σημείο αναφοράς του επιπέδου διαφθοράς ο δείκτης CPI για την 

εξέταση της συσχέτισης του φαινομένου με τους υπόλοιπους δείκτες που 

αντικατοπτρίζουν τους τομείς της οικονομικής και πολιτικής δραστηριότητας του 

κράτους της Ιταλίας.  

3.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ 

 Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα ακολουθήσει η περιγραφή των βασικών 

δεικτών απόδοσης των δομών ενός κράτους εστιαζόμενοι στην χώρα της Ιταλίας. 

Δίδοντας τα βασικά χαρακτηριστικά εκάστου δείκτη γίνεται αντιληπτή η 

εννοιολογική του διάσταση και κατανοείται το τι αντιπροσωπεύει ο αποδιδόμενος 

αριθμός και η αντίστοιχη κατάταξη της χώρας. Η συσχέτιση και η σύγκριση των 

κάτωθι συντελεστών με το δείκτη διαφθοράς CPI θα ακολουθήσει στο επόμενο 

κεφάλαιο ώστε να προκύψει η κριτική αξιολόγηση του φαινομένου στην Ιταλία. 
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Δείκτης Δημόσιας Ακεραιότητας (Index of Public Integrity, (IPI)) 

 O IPI είναι ένας δείκτης που αναπτύχθηκε από τον ERCAS στο πλαίσιο 

μελέτης της διαφθοράς και της οικοδόμησης του κράτους, με έμφαση στην 

αλληλεπίδραση μεταξύ επίσημων και ανεπίσημων θεσμών. Το ERCAS αποτελεί 

εργαλείο του προγράμματος ‘Πολιτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς, 

(ANTICORRP)’ της ΕΕ, που έχει ως κύριο έργο να διερευνήσει τους παράγοντες 

που προωθούν ή εμποδίζουν την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών κατά της 

διαφθοράς. 

 Ο δείκτης IPI ουσιαστικά βασίζεται στη θεμελιώδη θεώρηση ότι η απόδοση 

μιας χρηστής διακυβέρνησης καθορίζεται από το σημείο αναφοράς μεταξύ των 

πόρων που διευκολύνουν την αλλοίωση του κράτους και των περιορισμών που 

αντιστέκονται σε μια τέτοια εξέλιξη (Mungiu-Pippidi, 2015). Οι πόροι που εξετάζει ο 

IPI είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η ελευθερία του τύπου και η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση ενώ οι περιορισμοί είναι η διοικητική επιβάρυνση, η ελευθερία του 

εμπορίου και η διαφάνεια στον προϋπολογισμό. Ο IPI εκδόθηκε τον Απρίλιο του 

2016 και έχει χρησιμοποιήσει στοιχεία και δεδομένα των ετών 2015 και 2016 για 

την μελέτη συνολικά 109 χωρών. 

 

Εικόνα 7: Αποτελέσματα IPI για την Ιταλία (Πηγή ERCAS, 2016) 

Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Human Development Index, (HDI)) 

 O HDI είναι ένας δείκτης, που σε διαφοροποίηση με τους προηγούμενους 

δείκτες, θέτει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη της χώρας, τον άνθρωπο και τις 

ικανότητές του, και όχι μόνο την οικονομική ανάπτυξη. Ως δείκτης που 

αναπτύχθηκε από τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών επικεντρώνεται στον 

υπολογισμό ενός αθροιστικού δείκτη επίτευξης των τριών βασικών διαστάσεων 
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της ανθρώπινης ανάπτυξης της: της Μακράς και Ποιοτικής ζωής, της Γνώσης και 

του Αξιοπρεπούς Βιοτικού Επιπέδου.   

 

Εικόνα 8: Συνιστώσες Υπολογισμού Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Πηγή UN Development Programme, 
2016) 

Μέσω αυτής της ανάλυσης είναι δυνατόν να διερευνηθεί πως χώρες με ίδιο 

Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (Gross National Income, (GNI) ppp $) μπορούν να 

παρουσιάζουν διαφορετικές συνθήκες ανθρώπινης ανάπτυξης.  

 

Εικόνα 9: Διακύμανση Τιμών HDI Ιταλίας (Πηγή UN Development Programme,HDR 2015) 

 Επιπρόσθετα μέρος των παραμέτρων που λαμβάνει υπόψη ο HDI αποτελεί 

και ο Δείκτης Ανισότητας Gini (Gini coefficient), που αποτελεί μία μέτρηση που 

παρέχει τη δυνατότητα στο μελετητή να διαπιστώσει το εύρος της 

ανισοκατανομής-απόκλισης του εισοδήματος μεταξύ μεμονωμένων προσώπων ή 

νοικοκυριών, εντός μιας οικονομίας, από την απόλυτα ισότιμη κατανομή. Λόγω του 

ενδιαφέροντος που παρουσιάζει ο δείκτης σε σχέση με το φαινόμενο της 

διαφθοράς θα αναλυθεί και μεμονωμένα. 
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Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Index, 

(GCI))  

 O Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας εκδίδεται από το Παγκόσμιο 

Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum, (WEF)) και αξιολογεί τα ευρήματα 

137 χωρών αναφορικά με την εικόνα που παρουσιάζουν οι οικονομίες τους στο 

τομέα της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της ευημερίας τους. 

Σύμφωνα με το WEF, ανταγωνιστικότητα ορίζεται ως το σύνολο των θεσμών, 

πολιτικών και παραγόντων που καθορίζουν το επίπεδο της παραγωγικότητας μιας 

οικονομίας, η οποία με τη σειρά της καθορίζει το επίπεδο ευημερίας που μπορεί 

να επιτύχει η οικονομία.  

 Ο GCI συνολικά συνδυάζει 114 δείκτες που έχουν ομαδοποιηθεί σε 12 

πυλώνες του κράτους που είναι οι Οργανισμοί (Δημόσιοι και Ιδιωτικοί), οι 

Υποδομές (Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες), το Μακροοικονομικό Περιβάλλον, η 

Υγεία και η Βασική Εκπαίδευση, η Ανώτατη Εκπαίδευση και η Εξειδίκευση, η 

Αποδοτικότητα του Εμπορίου (Εισαγωγές, Εξαγωγές), η Αγορά Εργασίας, η 

Οικονομική Ανάπτυξη, η Ετοιμότητα Τεχνολογικής Υιοθέτησης, το Μέγεθος 

Αγοράς και η Καινοτομία. Περιλαμβάνει στοιχεία από διάφορες πηγές όπως το 

IMF, την Παγκόσμια Τράπεζα, τα Ηνωμένα Έθνη, κ.λπ ενώ αποτελεί ένα από τους 

πιο δημοφιλείς δείκτες, καθόσον παρέχει όχι μόνο ένα βαθμό κατάταξης των 

οικονομιών αλλά ενημερώνει και για την κατεύθυνση που πρέπει να κινηθεί η 

κυβερνητική πολιτική της χώρας προς βελτίωση της απόδοσής της. 

 

Εικόνα 10: Αποτελέσματα GCI για την Ιταλία 2017-2018 (Πηγή WEF, 2017) 



 

36 

 Όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο ανωτέρω διάγραμμα όπου 

απεικονίζονται τα αποτελέσματα της GCI για την ιταλική οικονομία, η χώρα απαιτεί 

μεταρρυθμίσεις στο τομέα των Οργανισμών (1ος Πυλώνας), στην Μικροοικονομία 

(3ος Πυλώνας), στην Αγορά Εργασίας (7ος Πυλώνας) κα στην Ανάπτυξη (8ος 

Πυλώνας), ενώ στους λοιπούς τομείς παρουσιάζει αποδόσεις ίδιες περίπου με το 

μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, πέραν της εξέτασης του δείκτη GCI, 

πραγματοποιήθηκε μία επιλεκτική διαδικασία επί συγκεκριμένων επιμέρους 

δεικτών του GCI με κριτήρια επιλογής: 

α. Την συνδεσιμότητα που παρουσιάζουν οι θεματικές ενότητες, που 

αντιπροσωπεύουν οι δείκτες, σε σχέση με το φαινόμενο της διαφθοράς στην 

Ιταλία. 

β. Την κάλυψη των σημαντικότερων εκ των 12 πυλώνων του κρατικού 

μηχανισμού, σύμφωνα με το WEF.   

γ. Την εξέταση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο 

διαφθοράς ενός κράτους, και ειδικά για την Ιταλία διαχρονικά, όπως αναφέρονται 

στη διεθνή βιβλιογραφία και αναλύθηκαν στο 2ο Κεφάλαιο της παρούσας 

διατριβής. 

Οι δείκτες αυτοί αφορούν το επίπεδο: Ηθικής και Διαφθοράς, Πελατειακών 

Σχέσεων, Ανταγωνισμού, Απόδοσης των Δημόσιων Οργανισμών, Παράνομων 

Πληρωμών και Δωροδοκιών, Διαφάνειας Κυβερνητικών Αποφάσεων, 

Αποδοτικότητας του Κυβερνητικού Προϋπολογισμού. 

Δείκτης Διευκόλυνσης της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Ease of Doing 

Business, (EDB)) 

 Ο EDB είναι ένας από τους σημαντικότερους δείκτες που έχει καθιερώσει η 

Παγκόσμια Τράπεζα (WB), και από το 2003 ως σήμερα έχουν εκδοθεί 

δεκατέσσερις ετήσιες αναφορές με κυριότερο σκοπό να αναλυθεί η πραγματική 

επίδραση της κυβερνητικής πολιτικής στην επιχειρηματική δραστηριότητα.  



 

37 

 

Εικόνα 11: Κατάταξη EDB 2017 για την ΕΕ και των Κρατών της G7 

Η αναφορά του EDB για το 2017 εκδόθηκε στις 25 Οκτωβρίου του 20164 και 

ο δείκτης καθορίζεται από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 10 πυλώνων5 του 

επιχειρηματικού τομέα ως κάτωθι6:  

 α. Έναρξη Επιχείρησης (Starting a Business). 

 β. Έκδοση Πολεοδομικής Άδειας (Dealing with Construction Permits). 

 γ. Ηλεκτροδότηση (Getting Electricity). 

 δ. Μετεγγραφή Ιδιοκτησίας (Registering Property). 

 ε. Παροχή Πίστωσης (Getting Credit). 

 στ. Προστασία Μειοψηφίας Επενδυτών (Protecting Minority Investors). 

 ζ. Πληρωμή Φόρων (Paying Taxes). 

 η. Διασυνοριακό Εμπόριο (Trading Across Borders). 

                                                             
4 Στις 31 Οκτωβρίου 2017 εκδόθηκε η αναφορά του EDB-2018 τα στοιχεία της οποίας δεν ελήφθησαν 

υπόψη στην ανάλυση. Από την μελέτη της, εξήχθη το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές 

στους βασικούς τομείς εξέτασης της χώρας της Ιταλίας αλλά η γενική της κατάταξη βελτιώθηκε από την 

50η στην 46η θέση. 
5 Η αναφορά του DB 2017 επίσης αναλύει και τον πυλώνα της Ρύθμισης της Αγοράς Εργασίας (Labor 

Market Regulation), ο οποίος όμως δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του EDB. 
6 Doing Business 2017, 14th Edition 
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 θ. Εφαρμογή Συμβάσεων (Enforcing Contracts). 

 ι. Χρεοκοπία Επιχείρησης (Resolving Insolvency). 

 Η φετινή αναφορά εξετάζει τα αποτελέσματα 190 οικονομιών και 

επικεντρώνεται στην ανισότητα των δύο φύλων στην επιχειρηματικότητα, 

λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του σχετικού δείκτη Gender Inequality Index (GII) 

των Ηνωμένων Εθνών.  

 Επίσης σημαντική βαρύτητα στον EDB δίδεται στην εξέταση του δείκτη 

Πληρωμής Φόρων, ο οποίος παρέχει την δυνατότητα να υποτυπωθεί το ποσοστό 

του βαθμού ελέγχου των πόρων της οικονομίας από την ίδια την κυβέρνηση, ενώ 

ταυτόχρονα η συγκριτική συνδυαστική ανάλυση με τους δείκτες αποδοτικότητας 

των δημοσίων δαπανών (Efficiency of Government Spending), δύναται να 

αποτυπωθεί σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος της φοροδιαφυγής και της μαύρης 

οικονομίας. Στην παρούσα μελέτη ο εν λόγω δείκτης θα εξεταστεί ξεχωριστά μέσω 

των στοιχείων που παρέχει o GCI (WEF) 7. 

 

Εικόνα 12: Δείκτης φορολογικών Εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ Χωρών ΟΟΣΑ (Πηγή ΟΟΣΑ,2016) 

                                                             
7Ο Δείκτης αποδοτικότητας των Δημοσίων Δαπανών (Efficiency of Government Spending) αποτελεί 

επιμέρους δείκτη του 1ου εξεταζόμενου πυλώνα του δείκτη GCI του WEF. 
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Παράλληλα σημαντικό μέρος της μελέτης του EDB για το 2017, αφιερώνεται 

στον προσδιορισμό των παραγόντων που προκαλούν το φαινόμενο της 

εισοδηματικής ανισότητας και το ρόλο της διαφθοράς και της δωροδοκίας. 

Επιπλέον, στη μελέτη υπογραμμίζεται ότι η διαφθορά, η μακροοικονομική 

σταθερότητα, η ποιότητα του εργατικού δυναμικού, το μέγεθος της αγοράς και η 

έλλειψη ασφάλειας αποτελούν ξεχωριστούς πυλώνες του EDB αλλά δεν 

καλύπτονται ακόμα από την αναφορά της Παγκόσμιας Τράπεζας.  

Ο ανωτέρω περιορισμός του EDB αποτελεί αυτοδικαίως ένα σημαντικό 

κίνητρο εξέτασης του συσχετισμού του εν λόγω δείκτη με το επίπεδο της 

διαφθοράς στην Ιταλία και την βαθμονόμησή της σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες 

του G7 και της ΕΕ.  

Πραγματικός Ρυθμός Ανάπτυξης του ΑΕΠ και Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ σε 

Μονάδες Ισοδυνάμου Αγοραστικής Δύναμης (ΜΙΑΔ-PPP), (Real GDP% - Real 

GDP per capita in PPP) 

 Οι ανωτέρω δείκτες χρησιμοποιούνται ευρέως ως δείκτες μέτρησης της 

οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας. Ειδικά ο Πραγματικός Ρυθμός Ανάπτυξης του 

ΑΕΠ (Real GDP %), δηλώνει τον πραγματικό ρυθμό μεταβολής της παραγωγής 

αγαθών και υπηρεσιών μιας χώρας για μία δεδομένη χρονική περίοδο, δηλαδή, το 

ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη τον ρυθμό του πληθωρισμού (Χ. 

Παπαπανάγος8, 2016). 

 Αντίστοιχα 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. Η συγκριτική μελέτη του 

εν λόγω δείκτη κρίθηκε σημαντική καθότι η χρήση μεγεθών υπολογισμένα σε 

ΜΙΑΔ είναι περισσότερο χρήσιμα όταν συγκρίνονται γενικότερες διαφορές στα 

επίπεδα διαβίωσης μεταξύ χωρών9 (Χ. Παπαπανάγος, 2016). 

                                                             
8 Από σημειώσεις Μαθήματος Διεθνή Οικονομικά, του ΔΠΜΣ στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια του 

Τμήματος ΒΣΑΣ και ΔΕΣ του ΠΑΜΑΚ σε συνεργασία με ΑΔΙΣΠΟ. 
9 Οι ΜΙΑΔ λαμβάνουν υπόψη τους διαφορές στο σχετικό κόστος ζωής και στον ρυθμό του πληθωρισμού 

μεταξύ χωρών και δεν βασίζονται απλά στη χρήση συναλλαγματικών ισοτιμιών οι οποίες μπορεί να 

παραμορφώσουν τις πραγματικές διαφορές στο εισόδημα. 



 

40 

 

Εικόνα 13: Real GDP Growth και Real GDP per capita in PPP για την Ιταλία 2017 (Πηγή IMF, 
2017) 

Δείκτης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, (Foreign Direct Investment net 

inflows, (FDI) %GDP) 

 Ως Άμεση Ξένη Επένδυση ορίζεται η μακροπρόθεσμη επένδυση σε 

επιχείρηση της εγχώριας αγοράς από ένα επενδυτή του οποίου η έδρα βρίσκεται 

σε αγορά ξένης χώρας. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι άμεσες ξένες επενδύσεις 

περιλαμβάνουν τη μεταφορά πέρα από τα εθνικά σύνορα ενός πακέτου 

παραγωγικών πόρων, είτε υλικών (πχ μετοχικό κεφάλαιο, παραγωγικοί 

συντελεστές, ενδιάμεσες και πρώτες ύλες) είτε άυλων (πχ τεχνογνωσία 

οργάνωσης της παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου, marketing).  

 Ο δείκτης των εισροών (inflow) των άμεσων ξένων επενδύσεων αποτελεί 

ένα χρήσιμο εργαλείο στην μελέτη της ανάπτυξης μιας οικονομίας καθότι η αύξηση 

του ποσοστού του υποδηλώνει θετικά χαρακτηριστικά και αύξηση της 

εμπιστοσύνης των ξένων αγορών στην χώρα. Η σύγκριση του εν λόγω δείκτη με 

τα επίπεδα διαφθοράς στην Ιταλία δύναται να παράγει χρήσιμα συμπεράσματα για 

την επίδραση του φαινομένου αυτού στην αντίληψη της σταθερότητας και της 

ποιότητας του επενδυτικού δυναμικού της χώρας από τους υποψήφιους 

επενδυτές.  
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Εικόνα 14: FDI Inflow % GDP Ιταλίας (Πηγή WB, 2016) 

Δείκτης Ανεργίας (Unemployment Rate) 

Ο δείκτης της ανεργίας αποτελεί ένα ποσοστιαίο μέγεθος που παρέχει την 

άμεση καταγραφή της αποτελεσματικότητας ή μη της κυβερνητικής πολιτικής, 

ιδίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης, απέναντι σε παράγοντες που επιτείνουν 

την ανισότητα στην αγορά εργασίας, μειώνουν την αποδοτικότητα των πόρων και 

του εργατικού δυναμικού, με αποτέλεσμα την λήψη θέσεων εργασίας με κριτήρια 

που διαμορφώνονται από εξωγενείς παράγοντες. 

Οι εν λόγω παράγοντες μέσω της συγκριτικής συσχέτισης με το ποσοστό 

διαφθοράς της Ιταλίας θα αναδειχθούν και θα μελετηθεί η τυχόν επίδραση των 

μεθόδων δωροδοκίας και χρηματισμού για την κατάληψη θέσεων, στον δημόσιο 

αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, από τους αρεστούς και όχι από τους άριστους  

 

Εικόνα 15: Δείκτης Ποσοστού Ανεργίας χωρών ΕΕ (Πηγή IMF, 2016) 
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Δείκτες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δημόσιας Ευθύνης (European Public 

Accountability Mechanism, (EuroPAM)) 

Ο EuroPAM ουσιαστικά αποτελεί μια ψηφιακή βάση δεδομένων που 

χρηματοδοτείται από την ΕΕ με στόχο την βελτίωση του επιπέδου εμπιστοσύνης 

των πολιτών προς τις κυβερνήσεις και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των 

δημοσίων δαπανών. Η βάση δεδομένων βασίζεται σε ένα ψηφιακό πρόγραμμα 

καταγγελίας δυσλειτουργιών των κυβερνητικών λειτουργιών (Digital 

Whistleblowing), δίνοντας το βήμα και τα εργαλεία στους πολίτες, 

δημοσιογράφους και δημοσίους υπαλλήλους να συνδράμουν στην αύξηση της 

διαφάνειας και στην καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς.  

Οι τομείς-δείκτες που ελέγχονται και παρέχονται στοιχεία από το EuroPAM, 

χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν αντίστοιχους 

κυβερνητικούς μηχανισμούς ως κάτωθι: 

α. Πολιτική Χρηματοδότηση (Political Financing). Ο δείκτης αυτός 

ασχολείται με το ρόλο της οικονομικής χρηματικής ενίσχυσης των κομμάτων από 

ιδιώτες ή επιχειρήσεις, εξετάζοντας το κατά ποσό υφίστανται περιπτώσεις η 

κυβερνητική πολιτική να χαράσσεται επ΄ ωφελεία των δωρητών τους. 

Συγκεκριμένα εξετάζονται οι υφιστάμενοι μηχανισμοί ελέγχου της χρηματοδότησης 

των κομμάτων, το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης αυτών, οι διαδικασίες 

ελέγχου των δαπανών τους καθώς και τυχόν κυρώσεις.  

β. Δημοσιοποίηση των Χρηματοοικονομικών Στοιχείων – Πόθεν Έσχες 

(Financial Disclosure). Η δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων όλων των 

δημόσιων λειτουργών αποσκοπεί στη δόμηση ενός συστήματος εντοπισμού 

ενδεχόμενων περιουσιακών εσόδων από παράνομη δραστηριότητα 

επωφελούμενοι της ισχύος που τους παρέχει η δημόσια θέσης τους.  

γ. Περιορισμοί στη Σύγκρουση Συμφερόντων (Conflict of Interest 

Restrictions). Οι περιορισμοί της δυνατότητας ανάπτυξης καταστάσεων 

σύγκρουσης συμφερόντων συνδράμουν στην αποφυγή συμπεριφορών από τους 

δημόσιους λειτουργούς που θα θέσουν σε κίνδυνο την αμεροληψία αυτών αλλά 

και εν γένει του οργανισμού στον οποίο ανήκουν. Ο εν λόγω δείκτης δεν 

καταδεικνύει ποσοστό παράνομης συμπεριφοράς, αλλά αποτελεί μία ένδειξη για 
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το κατά πόσο είναι πιθανή η περίπτωση ένα άτομο να εκμεταλλευτεί την επίσημη 

θέση του για προσωπικό όφελος.  

δ. Ελευθερία Διακίνησης των Πληροφοριών/Δικαίωμα στην Ενημέρωση 

(Freedom of Information/Right to information). Το δικαίωμα της ενημέρωσης και 

πρόσβασης στα αρχεία των κυβερνητικών φορέων εγγυάται την λειτουργία των 

κυβερνήσεων με διαφάνεια αλλά και την εγγύηση της λογοδοσίας των αρμόδιων 

οργάνων σε περίπτωση παράνομων πράξεων. 

ε. Δημόσιες Συμβάσεις (Public Procurements). Ο μηχανισμός ελέγχου 

και βαθμολόγησης των διαδικασιών των δημοσίων συμβάσεων βασίζεται στην 

εξέταση του τρόπου εκτέλεσης αυτών επικεντρώνοντας στο σκοπό που 

υπηρετούν οι συμβάσεις αυτές, στην διαθεσιμότητα των σχετικών στοιχείων της 

σύμβασης, στη μέθοδο αξιολόγησης και στις θεσμικές ρυθμίσεις που 

προβλέπονται. Με τη διαδικασία αυτή ελέγχεται η αλληλεπίδραση των κύριων 

παραγόντων εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων, δηλαδή τις ενδιαφερόμενες 

δημόσιες υπηρεσίες που έχουν την ανάγκη του έργου της σύμβασης, τους 

τεχνοκράτες που διαμορφώνουν την σύμβαση και τις επιχειρήσεις που 

πλειοδοτούν. 

Οι ανωτέρω τομείς διακρίνονται στη διεθνή βιβλιογραφία για την επιρροή 

τους από φαινόμενα διαφθοράς, και η συγκριτική συσχέτισή τους με το επίπεδο 

διαφθοράς στην Ιταλία δύναται να προσδιορίσει την δυναμική καθενός εξ αυτών 

στην υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα.  

 

Εικόνα 16: Δείκτες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δημόσιας Ευθύνης (EuroPAM) Ιταλίας και ΕΕ 
(Πηγή EuroPAM,2016) 
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Το σύνολο των προαναφερθέντων δεικτών θα αποτελέσουν τα εργαλεία της 

αναλυτικής μελέτης των παραγόντων και των δομών του κράτους που 

επηρεάζονται και αντιστοίχως επηρεάζουν το φαινόμενο της διαφθοράς στην 

Ιταλία. Προς υποβοήθηση της ευρύτερης κατανόησης του προβλήματος στη χώρα, 

θα χρησιμοποιηθούν και επιπρόσθετα στατιστικά στοιχεία όπως παραδείγματος 

χάριν ο ετήσιος αριθμός καταγγελιών και οριστικών αποφάσεων καταδίκης για 

εγκλήματα διαφθοράς που καταγράφονται στην Ιταλία.  

Επιπρόσθετα, λόγω των μεγάλων γεωγραφικών ανισοκατανομών σε 

κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο που παρουσιάζει η Ιταλία, η ανάλυση σε 

συγκεκριμένους επιλεκτικά τομείς θα εστιαστεί και εντός των περιφερειών της 

χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Μια επιστημονικά τεκμηριωμένη κριτική αξιολόγηση απαιτείται να βασίζεται 

σε ποσοτικοποιημένους συγκρίσιμους παράγοντες, η ανάλυση των οποίων θα 

βασίζεται σε κοινά αποδεκτές μεθόδους. Η ποσοτικοποίηση των παραγόντων που 

συσχετίζονται και αλληλοεπηρεάζονται με το φαινόμενο της διαφθοράς δίνει τη 

δυνατότητα στον αναλυτή να μπορέσει να διακρίνει τους παράγοντες εκείνους που 

θα ενδυναμώσουν τις θετικές συνιστώσες και θα απομειώσουν αντίστοιχα τις 

αρνητικές για την βελτίωση της εικόνας κάθε δείκτη, όχι μόνο ως απλός αριθμός 

αλλά ουσιαστικά ως αντίληψη και αίσθηση του πολίτη. 

Όμως όλοι οι δείκτες βασίζονται σε προϋποθέσεις και παραδοχές και το 

σημαντικότερο, όπως στην περίπτωση του δείκτη διαφθοράς, αφορούν την 

αντίληψη και όχι την πραγματική εμπειρία αυτής. Επομένως, προκύπτει ένα 

πρόβλημα αξιοπιστίας των δεδομένων.  

Οι περισσότεροι οργανισμοί προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν το 

πρόβλημα της αξιοπιστίας με την συγκέντρωση πληροφοριών και δεδομένων από 

πολλές πηγές μέσω άμεσων και έμμεσων ερευνών και αναλύσεων. Επιπρόσθετα 

και ειδικά για την περίπτωση δεικτών αντίληψης, είναι πολύ σημαντικός 

παράγοντας το ποσοστό υποκειμενικότητας που εμπεριέχεται στις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων. Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη διαφθορά 

είναι διαφορετικός από χώρα σε χώρα ενώ είναι σύνηθες οι πηγές και η 

μεθοδολογία του υπολογισμού των δεικτών να διαφέρει ανά έτος. Αποτέλεσμα 

αυτών των περιοριστικών παραγόντων είναι η σύγκριση ανά χώρα και ανά έτος 

των τιμών αντίστοιχων δεικτών να πραγματοποιείται με ένα βαθμό 

επιφυλακτικότητας.  

Επίσης παρατηρείται το φαινόμενο οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια των 

ερευνών να επηρεάζονται από τα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών ή από 

τη γενική εντύπωση που καλλιεργείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όχι 

από την πραγματική εμπειρία των ερωτηθέντων. 

Παρά τους ανωτέρω περιορισμούς, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

στην ανάλυση των δεικτών, η μελέτη και η συγκριτική τους ανάλυση μπορεί να 
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προσδώσει μεγάλα οφέλη στην διερεύνηση της επίδρασης της διαφθοράς στην 

κοινωνία της Ιταλίας και στον εντοπισμό των στρατηγικών που πρέπει να 

ακολουθηθούν για την εξουδετέρωση αυτής. 

Εισαγωγικά και πριν την συγκριτική ανάλυση των επιλεγμένων δεικτών, θα 

ακολουθήσει μια συνοπτική σκιαγράφηση της ιταλικής οικονομίας ώστε να γίνει 

αντιληπτή η δυναμική και το μέγεθος της.  

4.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 Η Ιταλία έχει πληθυσμό 60,4 εκατομμύρια (World Economic Outlook 

Database, Απρίλιος 2017), με μειούμενο ρυθμό αύξησης 0,4%, και αποτελεί το 

11,2% του πληθυσμού της Ευρώπης. Εντάχθηκε στον ΟΗΕ το 1955 και είναι 

ιδρυτικό μέλος και ισχυρός υποστηρικτής του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Η οικονομία της Ιταλίας χωρίζεται στον αναπτυγμένο βιομηχανοποιημένο 

Βορρά που κυριαρχείται από την παρουσία πολλών μεγάλων ιδιωτικών 

επιχειρήσεων και το λιγότερο αναπτυγμένο γεωργικό Νότο, ιδιαίτερα επιδοτούμενο 

αλλά με μεγάλα ποσοστά ανεργίας. Το συνολικό ποσοστό ανεργίας της χώρας 

κυμαίνεται στο 11,4%. 

Οι βασικότεροι οικονομικοί οργανισμοί στους οποίους συμμετέχει είναι ο 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Organization for Economy 

Cooperation and Development, OECD), η Γενική Συμφωνία Δασμών και 

Εμπορίου/Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (General Agreement for Traffic and 

Trade/World Trade Organization (GATT/WTO)), ο Οργανισμός για την Ασφάλεια 

και την Συνεργασία στην Ευρώπη (Organization for Security and Cooperation in 

Europe, (OSCE)) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund, 

(IMF)). Εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Κρατών Κατά της Διαφθοράς (Group 

of States Against Corruption, (GRECO)) το 2007 και συμμετέχει στο ANTICORRP 

(Anticorruption Policies Revisited) ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιπλέον η χώρα ανήκει στην ομάδα των G7 και G8, αποτελεί την 16η 

μεγαλύτερη οικονομική αγορά του κόσμου και είναι o 8ος μεγαλύτερος εξαγωγέας 

παγκοσμίως με το ποσό εξαγωγών να αγγίζει τα 514 δισεκατομμύρια δολάρια για 

το 2016. 
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Η Ιταλία το 2016 ήταν η 8η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και η 3η 

μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρωζώνη όπως υποτυπώνεται στο κάτωθι 

διάγραμμα.  

 

Εικόνα 17: Συμβολή έκαστης Ευρωπαϊκής Χώρας στο ΑΕΠ της ΕΕ, (Πηγή ΟΟΣΑ, 2016) 

Παρόλα αυτά, υποφέρει από το εξαιρετικά υψηλό δημόσιο χρέος που 

αγγίζει το 132,6% του ΑΕΠ (ΟΟΣΑ, 2017) που την καθιστούν ευάλωτη στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές, αλλά τα τελευταία τρία χρόνια αρχίζει να παρουσιάζει 

μία θετική σταθεροποίηση.  

 

Εικόνα 18: Δημόσιο Χρέος της Ιταλίας ως προς το ΑΕΠ (% Μεταβολή),(Πηγή ΟΟΣΑ, 2017) 
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Το 2014, για πρώτη φορά από τα τέλη του 2011, η οικονομία της Ιταλίας 

επέστρεψε σε μέτρια ανάπτυξη, ενώ το 2015-16 η οικονομία της αυξήθηκε κατά 

0,7%. Σύμφωνα με την τελευταία μακροοικονομική πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (European Economic Forecast Spring, Μάιος 2017) και τον ΟΟΣΑ, η 

οικονομία της Ιταλίας θα συνεχίζει να αναπτύσσεται με ποσοστό περίπου 1,5% το 

2017 και το 2018 λόγω της μερικής ανάκαμψης των επενδύσεων.  

 

Εικόνα 19: Ρυθμός Ανάπτυξης της Ιταλίας ως προς το ΑΕΠ (% Μεταβολή),(Πηγή ΟΟΣΑ, 2017) 

 Η αύξηση της κατανάλωσης αναμένεται να επιβραδυνθεί λόγω της πολύ 

μικρής βελτίωσης του ποσοστού ανεργίας και του υψηλότερου πληθωρισμού 

(1,12% Σεπ. 2017).  

 

Εικόνα 20: Διακύμανση Ανεργίας στην Ιταλία σε Σύγκριση με τις Χώρες του ΟΟΣΑ (Πηγή 
ΟΟΣΑ,2017) 
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 Επίσης τα χαμηλά επιτόκια, λόγω της υφιστάμενης νομισματικής πολιτικής 

στη ζώνη του ευρώ, έχουν συμβάλει στη μακροοικονομική, νομισματική και 

δημοσιονομική πολιτική και εξασφάλισαν ορισμένα πρόσθετα δημοσιονομικά 

περιθώρια ελιγμών. Αυτές οι προβλέψεις υποθέτουν μια δημοσιονομική λιτότητα 

περίπου 1% του ΑΕΠ το 2018, όπως επιβάλλεται από τους δημοσιονομικούς 

κανόνες της ΕΕ, καθόσον παρά τη μικρή βελτίωση που παρουσιάζει η οικονομία η 

ανάκαμψη της είναι ακόμη πολύ εύθραυστη. 

 Η ΕΕ αλλά και ο ΟΟΣΑ προτείνει την ιεράρχηση των δημόσιων δαπανών 

με προτεραιότητα στις υποδομές, τα προγράμματα έρευνας και σε προγράμματα 

καταπολέμησης της φτώχειας και συμβουλεύουν τη συνέχιση των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων του κράτους που θα επιταχύνουν την ανάκαμψη, και θα 

αυξήσουν το δυναμικό προϊόν. 

4.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) και Δείκτης Ελέγχου Διαφθοράς (CCI) 

για την Ιταλία  

 Η εικοστή δεύτερη έκδοση του CPI από τον TI (2016), κατατάσσει την χώρα 

της Ιταλίας στην 60η θέση στον κόσμο βελτιωμένη κατά μία θέση από την περσινή 

χρονιά. Η συνολική βαθμολογία που έλαβε η χώρα είναι 47% με το παγκόσμιο 

μέσο όρο στο 43%. Συγκεκριμένα για την περιοχή της Ευρώπης, όπως φαίνεται 

και στην κάτωθι Εικόνα, η κατάσταση της αντίληψης της διαφθοράς της Ιταλίας δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ως ικανοποιητική.  
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Εικόνα 21: Βαθμολόγηση Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) των Χωρών της Ευρώπης - 2016  
(Πηγή TI, 2016) 

 Παρά την βελτίωση της βαθμολογίας της χώρας από το 2015 κατά 3%, 

παραμένει ουραγός στην κατάταξη ακολουθούμενη μόνο από την Ελλάδα και τη 

Βουλγαρία που καταλαμβάνουν την 69η και 75η θέση αντίστοιχα στην παγκόσμια 

κατάταξη. Η θέση της χώρας, σύμφωνα με την ANAC, συνάδει με τη αντίληψη των 

πολιτών και των επιχειρήσεων της, των επενδυτών και των εμπειρογνωμόνων, 

που θεωρούν τη χώρα ότι είναι συνεχώς εκτεθειμένη στις συνέπειες του 

φαινομένου αυτού. Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες του 

Ευροβαρόμετρου, οι Ιταλοί πιστεύουν ότι η κυβέρνηση δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα 

για την αντιμετώπισή της. 

 Εστιάζοντας στις βαθμολογίες που έχει λάβει η χώρα από το 1995 και μετά, 

παρατηρείται μία σχετική βελτίωση της χώρας από το 2011 όπου είχε 

βαθμολογηθεί με τον μικρότερο βαθμό της τελευταίας δεκαετίας (39%).  
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Εικόνα 22: Διακύμανση Τιμών CPI Ιταλίας 

Η μικρή αυτή κοινώς καταγραμμένη βελτίωση, παρά την γενικώς 

απογοητευτική θέση της χώρας στην παγκόσμια κατάταξη, θεωρείται ως μία 

ένδειξη ότι οι πολιτικές αποφάσεις και τα μέτρα που έχουν παρθεί τα τελευταία 

χρόνια δύναται να αλλάξουν την αντίληψη στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 

Σημαντικότερο μέτρο θεωρείται η ψήφιση του Νόμου κατά της Διαφθοράς 

το 2012, ο οποίος αποτέλεσε την αρχή για μια σειρά νόμων και διατάξεων 

καταπολέμησης φαινομένων διαφθοράς, επιβολής αυστηρών ποινών για τους 

δημοσίους υπαλλήλους σε περιπτώσεις δωροδοκιών και καταδίκης πολιτικών σε 

περιπτώσεις κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος. 

 

Εικόνα 23: Επίδραση Νομοθετικών Ρυθμίσεων στο CPI της Ιταλίας (Πηγή TI, 2016) 
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Η ανωτέρω τάση βελτίωσης παρουσιάζεται αντίστοιχα και στα 

αποτελέσματα του δείκτη CCI της Παγκόσμιας Τράπεζας. Όπως φαίνεται στο 

διάγραμμα που ακολουθεί, και στον εν λόγω δείκτη η χώρα βελτιώνει τη θέση της 

τα τελευταία τρία χρόνια, από 56% στο 60% αλλά η γενική της κατάταξη είναι 

χαμηλότερη του μέσου όρου της Ευρώπης που κυμαίνεται στο 64%.  

 

Εικόνα 24: Διακύμανση Τιμών CCI Ιταλίας (Πηγή World Bank, 2016) 

Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) για την Ιταλία – Συσχέτιση με αριθμό 

Καταδικών Διαφθοράς 

Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το έγκλημα και την ποινική δικαιοσύνη 

προσπαθούν να μετρήσουν τη διαφθορά που προέκυψε και όχι την αντιληπτή 

διαφθορά. Όμως και σε αυτή την περίπτωση η ερμηνεία των αριθμών πρέπει να 

είναι προσεκτική. Μια αύξηση του αριθμού των εγκλημάτων διαφθοράς δεν 

σημαίνει απαραίτητα αύξηση της διαφθοράς στη χώρα αλλά μπορεί να σημαίνει 

βελτίωση των μέτρων πάταξης αυτής είτε σε νομικό είτε σε δικαστικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα της Ιταλίας αλλά και βάση της ISTAT, 

εγκλήματα διαφθοράς νοούνται τα εγκλήματα εκβιασμού (αρθ. 317 Ιτ. ΠΚ), 

δωροδοκίας (αρθ. 318 Ιτ. ΠΚ), διαφθοράς κατά την άσκηση καθήκοντος (αρθ. 319 

Ιτ. ΠΚ), διαφθορά στο πλαίσιο δικαστικών πράξεων (αρθ. 320 Ιτ. ΠΚ), υποκίνηση 

για διαφθορά διαμεσολάβησης για προσωπικό όφελος (αρθ. 346 Ιτ. ΠΚ).  
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Η συνολική εικόνα των καταδικαστικών αποφάσεων για τα ανωτέρω 

αδικήματα στην Ιταλία παρουσιάζεται στο κάτωθι διάγραμμα παράλληλα με την 

υποτύπωση των σημαντικότερων υποθέσεων διαφθοράς.  

 

Εικόνα 25: Αριθμός Καταδικών για Εγκλήματα Διαφθοράς στην Ιταλία 

Στο διάγραμμα απεικονίζεται καθαρά η αλλαγή πορείας της χώρας στο 

φαινόμενο της διαφθοράς στην αρχή της δεκαετίας του 1990 όπου μία ομάδα 

δικαστών με επικεφαλής τον Φραντσέσκο Σαβέριο Μπορέλι, γενικό εισαγγελέα του 

Μιλάνου, ξεκίνησε τον πόλεμο κατά του βασιλείου της διαφθοράς. Η υπόθεση της 

Mani Pulite προκάλεσε την δεκαετία του 1990 ένα κύμα αποκαλύψεων 

περιπτώσεων διαφθοράς που αποτυπώνεται καθαρά στο ανώτερο διάγραμμα. Το 

κουτί της Πανδώρας άνοιξε το 1992 και έως το 1997 είχαν εκτελεστεί 1233 

καταδικαστικές αποφάσεις για δωροδοκία και συναφή εγκλήματα διαφθοράς. 

Επίσης σημαντικές υποθέσεις διαφθοράς που ξεχωρίζουν την τελευταία 

εικοσαετία της ιστορίας της Ιταλίας αποτελεί η υπόθεση της Bancopolis το 2005, 

της Calcipolis το 2006 καθώς και η υπόθεση της Mafia Capitale από το 2014 έως 

και το 2017. 

Αναλυτικότερα, η περίπτωση της Bancopolis αποτελεί ένα 

χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό σκάνδαλο διαφθοράς όπου η ιταλική τράπεζα 

Banca Popolare Italiana (BPI), στο πλαίσιο της διαδικασίας εξαγοράς της Banca 

Antonveneta, χρησιμοποίησε παράνομες διαδικασίες με σκοπό να επηρεάσει τον 

πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας της Ιταλίας για να τύχει ευνοϊκότερης 
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αντιμετώπισης κατά τη διαδικασία εξαγοράς. Το τραπεζικό αυτό σκάνδαλο έφερε 

στην επιφάνεια τη διαφθορά του τραπεζικού συστήματος της Ιταλίας και τη 

διασύνδεση τραπεζών με επιχειρηματίες/πολιτικούς και την εκτέλεση 

εγκληματικών ενεργειών όπως χειραγώγηση αποθεμάτων και της αγοράς, 

υπεξαίρεση και έγκριση παράνομων δανείων σε κόμματα και πολιτικούς. Η 

επίπτωση του σκανδάλου αυτού καταγράφεται στην ανωτέρω καμπύλη του 

διαγράμματος όπου μετά από μια πτώση των περιπτώσεων διαφθοράς κατά το 

χρονικό διάστημα 2003-2005, εμφανίζεται την περίοδο 2005-2006 μία αυξητική 

τάση που επεκτείνεται έως το 2009.  

Πέντε χρόνια μετά ακολουθεί το επονομαζόμενο Mafia Capitale, το 

Σκάνδαλο διαφθοράς της Ρώμης, στο οποίο αποκαλύφθηκε ένα δίκτυο 

διεφθαρμένων σχέσεων μεταξύ πολιτικών της ιταλικής πρωτεύουσας και 

εγκληματιών. Το συγκεκριμένο σκάνδαλο εκμεταλλεύτηκε το τεράστιο κύμα 

μεταναστευτικών ροών από τη Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική, κερδίζοντας 

περισσότερα χρήματα από την ανθρώπινη αυτή κρίση απ’ ότι οι διακινητές 

ναρκωτικών, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ένας εκ των συνεργατών των 

εγκληματιών. Η εγκληματική αυτή οργάνωση χρησιμοποίησε τις διασυνδέσεις της 

με τους αξιωματούχους της πόλης της Ρώμης, μεταξύ αυτών και τον πρώην 

Δήμαρχο, για την διασφάλιση συμβάσεων με χρήση ψευδών εγγράφων και 

πιστοποιητικών. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που εταιρίες φαντάσματα κέρδιζαν 

διαγωνισμούς σίτισης, καθαρισμού, κ.λπ στα κέντρα υποδοχής μεταναστών, οι 

οποίες πληρωνόντουσαν για υπηρεσίες που δεν ανταποκρίνονταν στην 

πραγματικότητα ή δεν είχαν ουδέποτε εκτελεστεί. Αποτέλεσμα της δικαστικής 

έρευνας ήταν η πραγματοποίηση δεκάδων συλλήψεων συμπεριλαμβανομένου του 

προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρώμης και του επικεφαλής του τμήματος 

των Δημοσίων κτιρίων της πόλης.  

Η επίδραση του τελευταίου μεγάλου σκανδάλου στην Ιταλία δεν έχει 

υποτυπωθεί στα δεδομένα της καμπύλης του διαγράμματος καθότι εκτιμάται ότι οι 

συνέπειες αυτού του σκανδάλου θα καταγραφούν στα αμέσως επόμενα χρόνια10. 

Συμπερασματικά μπορεί να διαπιστωθεί ότι η καμπύλη των καταδικασθέντων για 

εγκλήματα διαφθοράς παρουσιάζει την τάση αύξησης μετά από μεγάλα σκάνδαλα.  

                                                             
10 Η ενημέρωση των στοιχείων του Ιταλικού Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (ISTAT) δεν έχουν 

επικαιροποιηθεί για το έτος 2016 
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Συγκρινόμενη η εν λόγω καμπύλη με την καμπύλη του δείκτη CPI της 

χώρας, ως κάτωθι, συμπεραίνεται ότι έως το 2012 παρουσιάζεται μία συνάφεια 

μεταξύ της βελτίωσης της θέσης της χώρας στην αντίληψη της διαφθοράς με τον 

αριθμό καταδικασθέντων για συναφή εγκλήματα. Η συσχέτιση αυτή δεν 

παρουσιάζεται μετά το 2012 και την ψήφιση του Νόμου υπέρ της Διαφάνειας όπου 

η βελτίωση της αντίληψης συνοδεύεται με μείωση των κρουσμάτων διαφθοράς.  

 

Εικόνα 26: Σύγκριση CPI με Καταδίκες Διαφθοράς στην Ιταλία 

Εκτιμάται ότι αυτή η διαφοροποίηση οφείλεται στο γεγονός ότι, ενώ έως το 

2012 η αντίληψη διαφθοράς ήταν ανακλαστικό αποτέλεσμα της κοινής γνώμης 

απέναντι στα μεγάλα σκάνδαλα διαφθοράς, από το 2012 και μετά η μείωση των 

κρουσμάτων διαφθοράς οφείλεται στην εφαρμογής των πολιτικών πάταξης αυτής, 

με αντίστοιχα θετικά επακόλουθα στη γνώμη-αντίληψη των επιχειρήσεων και των 

πολιτών στο εν λόγω φαινόμενο. 

Αξιοσημείωτη είναι η γεωγραφική κατανομή των καταδικασθέντων 

περιπτώσεων διαφθοράς εντός της επικράτειας της Ιταλίας. Ειδικά σε μια χώρα 

όπως η Ιταλία, όπου ο Βορράς με το Νότο παρουσιάζουν πολλές ανομοιογένειες 

και διαμάχες είναι προφανές ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το κατά πόσο η 

διαφθορά έχει ομοιογενή εδαφική κατανομή. 
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Εικόνα 27: Γεωγραφική Κατανομή Καταδικαστικών Αποφάσεων Διαφθοράς στην Επικράτεια της 
Ιταλίας 2001-2016 

Τα αποτελέσματα του ανωτέρω κυκλικού διαγράμματος επιβεβαιώνουν τη 

σχέση της διαφθοράς με την οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής όπως είχε 

αναφερθεί σε θεωρητικό επίπεδο στο 2ο Κεφάλαιο. Παρατηρώντας τα 

αποτελέσματα προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα που αναμενόταν και αμβλύνει 

το χάσμα μεταξύ του βιομηχανοποιημένου Βορρά και του αγροτικού Νότου. Τα 

ποσοστά δεν παρουσιάζουν περιφερειακή ομοιογένεια αλλά αντιθέτως οι 

περιπτώσεις διαφθοράς στο Νότο και στην Κεντρική Ιταλία εμφανίζουν πολύ 

μεγαλύτερο ποσοστό απ’ αυτά στη Βόρεια Ιταλία διαχρονικά. Επιβεβαιώνεται έτσι 

η θεωρία του Lipset για την αναλογική σχέση φτώχειας, φαινομένων διαφθοράς 

και καθυστέρησης της οικονομικής ανάπτυξης.  

Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) για την Ιταλία και Οικονομική Ανάπτυξη 

(Real GDP Growth) 

 Όπως διαπιστώνεται από το διάγραμμα της ετήσιας μεταβολής της 

πραγματικής ανάπτυξης, η Ιταλία βρίσκεται στο τρίτο συνεχόμενο χρόνο 

ανάκαμψης από την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008- 2009. 

Υποστηριζόμενη από την ευνοϊκή νομισματική πολιτική, τη δημοσιονομική 

χαλάρωση, και τις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις, η οικονομία της αυξήθηκε κατά 

0,9% το 2016 και έχει φθάσει στο ύψος του 1,5% το 2017.  
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Εικόνα 28: Ρυθμός Ανάπτυξης της Ιταλίας, ΕΕ και G7 ως προς το ΑΕΠ (%) 

Ωστόσο οι κίνδυνοι πτώσης του ρυθμού ανάπτυξης είναι εμφανείς και 

σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με το μέγεθος των μεταρρυθμίσεων στη δημόσια 

διοίκηση. Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) του 

2017, για την σταθεροποίηση της ανάπτυξης σε θετικούς ρυθμούς οι ευρύτερες 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της χώρας θα πρέπει να επικεντρωθούν ιδιαίτερα 

στην καταπολέμηση της αφερεγγυότητας και της διαφθοράς του δημόσιου τομέα. 

Οι προτάσεις του ΔΝΤ άλλωστε συμπίπτουν με τις θεωρητικές 

προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν στο 2ο Κεφάλαιο και υπογραμμίζουν ότι οι 

δυνητικοί δίαυλοι μέσω των οποίων η διαφθορά ενεργεί στην ανάπτυξη 

συμπίπτουν με τους διαύλους που ενισχύουν την ανάπτυξη σε μια χώρα όπως, η 

πρόοδος της τεχνολογίας, η εκπαίδευση, η καινοτομία, το ανθρώπινο κεφάλαιο και 

οι επιχειρηματικές δεξιότητες, η προσέλκυση επενδύσεων και η διαθεσιμότητα 

χρηματοοικονομικών πόρων, το κοινωνικό κεφάλαιο, ο βαθμός εξωστρέφειας στο 

εμπόριο, οι δημόσιες δαπάνες, ο βαθμός δημοκρατίας, το νομικό σύστημα και τα 

δικαιώματα ιδιοκτησίας. Ορισμένοι εκ των προαναφερθέντων διαύλων έχουν 

άμεσες επιπτώσεις (επενδύσεις, δημόσιες δαπάνες) και άλλοι έχουν έμμεσες 

επιπτώσεις (νόμοι, διατάξεις, πολιτικοί θεσμοί). 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω προσέγγισης, ακολουθεί η εξέταση της 

συσχέτισης του βαθμού αντίληψης της διαφθοράς (CPI) των χωρών του G7 και 

του αντίστοιχου ρυθμού ανάπτυξης με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΙΑΔ για το 

2017. 
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Εικόνα 29: Συσχέτιση CPI με Real GDP ppp των G7 και Μ.Ο Χωρών ΕΕ 

Τα ανωτέρω αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι υπάρχει μια σαφής αρνητική 

συσχέτιση (θετική από άποψης βαθμολογίας CPI) μεταξύ CPI και ανάπτυξης. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι χώρες της ομάδος G7 που παρουσιάζουν μικρότερο 

GDP ppp από την Ιταλία είναι αυτές που έχουν λάβει χαμηλότερη βαθμολογία 

στην παγκόσμια κατάταξη του CPI, δηλαδή η Κίνα και η Ρωσία. 

Επιπρόσθετα παρατηρείται ότι ο μέσος όρος του ρυθμού ανάπτυξης του 

ΑΕΠ της ΕΕ κυμαίνεται στα ιδία επίπεδα με αυτό της Ιταλίας πάρα το υψηλότερο 

βαθμό CPI. Εκτιμάται ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ιταλία, όπως έχει 

προαναφερθεί, αποτελεί ένα ισχυρό συντελεστή βαρύτητας στο συνολικό ποσοστό 

του ΑΕΠ της ΕΕ, που υπερισχύει του χαμηλού της CPI.  

Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) για την Ιταλία και Δείκτης Παγκόσμιας 

Ανταγωνιστικότητας (GCI) 

Οι 12 πυλώνες που συνιστούν τον δείκτη GCI αποτελούν τα σημεία 

αναφοράς που αναγνωρίζονται στη σύγχρονη οικονομική θεωρία ως οι τομείς που 

πρέπει να ενσκήψουν οι κυβερνήσεις για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα των 

οικονομιών τους. Στη φετινή αναφορά του GCI υπογραμμίζεται ότι η οικονομική 

ανάπτυξη βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα και στις πολιτικές που λαμβάνονται 
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για την βελτίωση της με προτεραιότητα στην αντιμετώπιση τριών προκλήσεων: την 

δυσκολία χρηματοδότησης καινοτόμων ιδεών και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, 

την διάχυση στην οικονομία της χώρας των τεχνολογικών επιτευγμάτων και των 

εξελίξεων της αγοράς και τέλος την ευελιξία της αγοράς εργασίας. 

Το σύνολο των θεσμών, πολιτικών και παραγόντων που επηρεάζουν τον 

τρόπο που θα αναπτυχθεί η ανταγωνιστικότητα στην χώρα προσδιορίζουν την 

κατάταξη των χωρών στο GCI. Η εξέταση των πυλώνων στην περίπτωση της 

Ιταλίας δείχνει ότι η χώρα υστερεί στον τομέα της λειτουργίας των Δημοσίων 

Οργανισμών (1st Pillar, Institutions: 95/137), στο Μακροοικονομικό Περιβάλλον 

(3rd Pillar, Macroeconomic Environment: 96/137), στην αποδοτικότητα της 

ελεύθερης αγοράς (7th Pillar, Labor Market: 116/137) και της ανάπτυξης της 

χρηματοπιστωτικής αγοράς (8th pillar, Financial market development: 126/137). 

Είναι εμφανές ότι παρά τις διαρθρωτικές αλλαγές που έχει εφαρμόσει η 

χώρα, η απόδοση του ευρύτερου δημόσιου τομέα παραμένει χαμηλή, ενώ λόγω 

της υπάρχουσας αβεβαιότητας στην οικονομία οι αλλαγές στην ελεύθερη αγορά 

δεν έχουν αποδώσει. Βάσει των ανωτέρω συμπερασμάτων, η εξέταση της 

διαφθοράς με τους βασικότερους δείκτες των υστερούντων πυλώνων του GCI για 

την Ιταλία προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  

 

Εικόνα 30: Συσχέτιση CPI με Global Competitiveness Index (GCI) των G7 και Μ.Ο Χωρών ΕΕ 



 

60 

Από τον έλεγχο της συσχέτισης των δυο δεικτών, CPI και GCI, προκύπτει 

ότι υπάρχει μία έντονη θετική σχέση μεταξύ τους καθότι παρατηρείται ότι οι χώρες 

με χαμηλό δείκτη αντίληψης διαφθοράς παρουσιάζουν χαμηλό δείκτη 

ανταγωνιστικότητας. Όπως φαίνεται στο ανωτέρω διάγραμμα, η Ιταλία κατέχει το 

χαμηλότερο δείκτη GCI μεταξύ των κρατών της ομάδος G7 και του Μ.Ο των 

Ευρωπαϊκών Κρατών. Επίσης παρά το γεγονός ότι είναι σε καλύτερη θέση στο 

CPI από την Κίνα και τη Ρωσία, οι χώρες αυτές έχουν επιτύχει υψηλότερο βαθμό 

ανταγωνιστικότητας που οφείλεται στο μέγεθος της αγοράς τους, στο 

μακροοικονομικό τους περιβάλλον και στο χαμηλότερο δημόσιο χρέος.  

Τα ανωτέρω αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αντιστρόφως ανάλογη 

σχέση μεταξύ διαφθοράς και ανταγωνιστικότητας και αποκαλύπτουν ότι η υψηλή 

διαφθορά στην Ιταλία επηρεάζει την ανταγωνιστικότητά της, ιδίως στο επίπεδο της 

εξάρτησής της από τον κυκεώνα των λειτουργιών των κρατικών οργανισμών και 

της δαιδαλώδους γραφειοκρατίας (1ος Πυλώνας). 

Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) για την Ιταλία και Δείκτης Διευκόλυνσης 

της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Ease of Doing Business, (EDB)) 

Ο σημαντικότερος παράγοντας ανάπτυξης μίας οικονομίας είναι η 

δημιουργία ενός κλίματος σταθερότητας και προόδου εντός της χώρας που 

συντελείται από την ύπαρξη ενός εξωστρεφούς κράτους δικαίου που διευκολύνει 

την επιχειρηματικότητα, δίδοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους κάτω από διαφανείς 

κανόνες και διαδικασίες. 

Ο EDB έχει ως σκοπό την μέτρηση και καταγραφή των 10 πιο σημαντικών 

τομέων στο χώρο της επιχειρηματικότητας, που αναλύθηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, με σκοπό να καταδειχθούν οι αδυναμίες του κράτους και να προταθούν 

τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα προς διευκόλυνση του επιχειρείν στην κάθε 

χώρα.  

Η αναφορά του Doing Business για την Ιταλία υπογραμμίζει τον αρνητικό 

ρόλο της υπερφορολόγησης των εταιριών, του αριθμού των φόρων ανά έτος, αλλά 

και της διαδικασίας έναρξης εργασίας. Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στο κάτωθι 

διάγραμμα, η Ιταλία παρουσιάζεται σε καλύτερη θέση μόνο στη Μετεγγραφή 

Ιδιοκτησίας και στο Διασυνοριακό Εμπόριο σε σχέση με το Μ.Ο των Ευρωπαϊκών 
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χωρών και τις λοιπές χώρες του G7, ενώ συνολικά έχασε 6 θέσεις στη γενική 

κατάταξη μεταξύ 2016-2017 καταλαμβάνοντας τη 50 θέση σε σύνολο 190 

οικονομιών. 

 

Εικόνα 31: Σύγκριση απόδοσης Ιταλίας στους τομείς EDB με Μ.Ο χωρών G7 και ΕΕ – Ετήσια 
Απόδοση Ιταλίας στο Δείκτη EDB 

Επιπρόσθετα, το WEF στο πλαίσιο εξέτασης των παραγόντων που 

επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα, κατέδειξε την διαφθορά ως έναν από τους 

σημαντικότερους προβληματικούς τομείς στην Ιταλία, όπως φαίνεται στο κάτωθι 

διάγραμμα.  

 

Εικόνα 32: Προβληματικοί Τομείς στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα της Ιταλίας (Πηγή WB 2017) 
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Στο πλαίσιο ελέγχου της βαρύτητας της αντίληψης της διαφθοράς στο 

επιχειρείν πραγματοποιήθηκε έλεγχος συσχέτισης των αντίστοιχων δεικτών, CPI 

και EDB, με τα κάτωθι αποτελέσματα όπως στο διάγραμμα. 

 

Εικόνα 33: Συσχέτιση CPI με Δείκτη Διευκόλυνσης της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (EDB) των 
G7 και Μ.Ο Χωρών ΕΕ 

 Γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι ο δύο δείκτες συσχετίζονται σε πολύ μεγάλο 

βαθμό καθότι όλες ανεξαιρέτως οι χώρες βρίσκονται επάνω στη γραμμή τάσης του 

διαγράμματος. Προκύπτει καθαρά ότι η Ιταλία και στους δύο δείκτες παρουσιάζει 

μια αναλογική υστέρηση σε σχέση με το Μ.Ο των Ευρωπαϊκών χωρών και των 

λοιπών κρατών της G7. Η Κίνα αποτελεί εξαίρεση, καθώς παρουσιάζει χειρότερο 

EDB και CPI από την Ιταλία ιδίως λόγω των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς της που 

χαρακτηρίζεται από περίπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες και στεγανά.  

 Είναι φανερό ότι στην Ιταλία, οι χρονοβόρες διαδικασίες έναρξης των 

επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την εξοντωτική γραφειοκρατία, τη δυσκολία στη 

λήψη απόφασης λόγω του μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων υπηρεσιών καθώς και 

του στριφνού φορολογικού συστήματος, δημιουργούν το εύφορο έδαφος 

ανάπτυξης συστημικής διαφθοράς που αλληλοτροφοδοτείται από την αμοιβαία 

αλληλεξάρτηση μεταξύ επιχειρηματία και δημοσίου λειτουργού. Έτσι ουσιαστικά η 

συστημική διαφθορά δίνει τη λύση στην μη αποτελεσματική και αποδοτική 

λειτουργία του δημόσιου τομέα ‘λαδώνοντας’ τα βραδυκίνητα γρανάζια του 

δημόσιου τομέα (Murphy, Shleifer και Vishny 1993; Mauro, 1995). 
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Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) για την Ιταλία και Καθαρές Άμεσες Ξένες 

Επενδύσεις (Foreign Direct Investment net inflows) 

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα για την 

ανάπτυξη της χώρας διότι συμβάλουν στην συσσώρευση κεφαλαίου, στη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στη μεταφορά τεχνολογίας (Uppenberg και 

Riess, 2004 και Konings, 2004). Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πολλές 

χώρες εφαρμόζουν ενεργές πολιτικές για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Οι 

πολιτικές αυτές περιλαμβάνουν κίνητρα για επενδύσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις 

και γενικές διευκολύνσεις στους επενδυτές.  

Ωστόσο η απόδοση των προαναφερόμενων κινήτρων στην περίπτωση της 

Ιταλίας είναι αμφιλεγόμενη. Παρά το γεγονός ότι η ιταλική κυβέρνηση έχει 

προχωρήσει σε μεγάλο αριθμό μεταρρυθμίσεων και έχει εγκρίνει ένα πολλά 

υποσχόμενο τριετές εθνικό σχέδιο επενδύσεων στο τομέα της έρευνας και 

τεχνολογίας (Research & Development, (R&D)) συνολικού ύψους 24 

δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2020, η χώρα ακόμα ακροβατεί προσπαθώντας να 

ξεπεράσει την κρίση και την ασταθή περίοδο του 2008-2012.  

Οι παράγοντες που θεωρούνται ως ‘αδύνατα σημεία’ στην επενδυτική 

ανάκαμψη και οριστική αλλαγή του αρνητικού κλίματος στο χώρο των επενδύσεων 

στην ιταλική οικονομία είναι τα αυξημένα κόστη έναρξης επιχειρήσεων, η 

γραφειοκρατία, η χαμηλή ανάπτυξη στο Νότο και το οργανωμένο έγκλημα (Μαφία) 

που επενεργεί πολυπαραγοντικά: αυξάνει το ρίσκο των επενδύσεων, δημιουργεί 

μονοπώλια, διαφθείρει και νοθεύει διαγωνιστικές διαδικασίες δημοσίων έργων 

δεσμεύοντας δημόσια κεφάλαια.  

Κατόπιν των ανωτέρω η συσχέτιση της απόδοσης των άμεσων ξένων 

επενδύσεων στη χώρα της Ιταλίας σε σχέση με το επίπεδο αντίληψης της 

διαφθοράς παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αντιθέτως από τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, η συγκριτική μελέτη των στοιχείων των δύο δεικτών (FDI net 

inflows, CPI) των κρατών της G7 και των κρατών της ΕΕ δεν παρουσιάζει κάποια 

ισχυρή θετική συσχέτιση όπως φαίνεται και στα δύο διαγράμματα που 

ακολουθούν.   
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Εικόνα 34: Συσχέτιση CPI με Καθαρές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Foreign Direct Investment net 
Inflows) των G7 και Μ.Ο Χωρών ΕΕ 

 Με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο που παρουσιάζει μία δραστική αύξηση 

του FDI, λόγω της απόκτησης της Βρετανικής SABMiller PLC από την Anheuser-

Busch Inbev (Βέλγιο) προς 101 δισεκατομμύρια δολάρια, όλες οι εξεταζόμενες 

χώρες έχουν χαμηλά ποσοστά άμεσων ξένων επενδύσεων με αποτέλεσμα να μην 

είναι δυνατή η εμφάνιση της επίδρασης της διαφθοράς στο τομέα αυτό.  

Η εξήγηση που δίδεται για την παρούσα εικόνα των επενδυτικών 

κεφαλαίων είναι ότι δεν έχει επέλθει η αναμενόμενη ανάκαμψη των αγορών και η 

σταθερότητα της οικονομίας που θα επιτρέψει την ενεργοποίηση των ξένων 

επενδύσεων στο χώρο ιδίως της Ευρώπης. Η παγκόσμια οικονομική κρίση 

συνεχίζει να πλήττει την δυναμική των επενδύσεων των κρατών Μελών και η 

ανάκαμψη τους περιορίζεται από την χαμηλή ζήτηση, την γενική αβεβαιότητα, τα 

μειωμένα περιθώρια κέρδους και τις συνθήκες χρηματοδοτικής στενότητας των 

τραπεζών.  
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 Παρόλα αυτά είναι εμφανής η υστέρηση της Ιταλίας σε σχέση με το Μ.Ο της 

Ευρωπαϊκή Ένωσης που εκτιμάται ότι οφείλεται στα προαναφερόμενα ‘αδύνατα 

σημεία’ της χώρας, που παραμένουν τροχοπέδη στην απελευθέρωση 

επενδυτικών κεφαλαίων προς την αγορά της.  

Τονίζεται ότι και στην διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει μία κοινή άποψη για 

την επίδραση της διαφθοράς στις ξένες επενδύσεις. Σύμφωνα με άλλους (Hines, 

1995), δεν υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ άμεσων ξένων επενδύσεων και 

διαφθοράς. Αντιθέτως, ορισμένες μελέτες έχουν επιδείξει τη σημαντική αρνητική 

επίδραση της διαφθοράς όσον αφορά την ικανότητα της χώρας να προσελκύσει 

ξένες επενδύσεις. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Wei η διαφθορά λειτουργεί 

ως ένα είδος αρπαγής, μειώνοντας την δυνατότητα των ξένων κεφαλαίων να 

επενδύσουν σε μία χώρα (Wei, 2000). 

Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) για την Ιταλία και Δείκτης 

Αποτελεσματικότητας της Διακυβέρνησης (Governmental Effectiveness) 

 Η Παγκόσμια Τράπεζα (WB) με την καθιέρωση του δείκτη 

αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης προσπαθεί να υποτυπώσει το βαθμό της 

ανεξαρτησίας των κυβερνήσεων, την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και του 

βαθμού ανεξαρτησίας τους από πολιτικές πιέσεις.  

 Φυσικά το τι εστί αποτελεσματική διακυβέρνηση για κάθε πολίτη, έχει 

διαφορετική έννοια, όμως ο σκοπός του εν λόγω δείκτη είναι να αποδώσει την 

δυνατότητα του κράτους να εγγυηθεί προς τους πολίτες του την κάλυψη των 

βασικών αναγκών του στο πλαίσιο λειτουργίας μιας ευνομούμενης πολιτείας, 

όπως πχ την δημόσια υγεία, την εκπαίδευση, την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων, 

την εξασφάλιση ηλεκτρικού ρεύματος και λοιπών υποδομών, καθώς και την 

διαφύλαξη της δημόσιας ασφάλειας, της νομιμότητας και της ομαλής λειτουργίας 

του κράτους.  

Εν κατακλείδι o δείκτης εκτιμά την Ανθεκτικότητα (Resilience) ενός κράτους 

ελέγχοντας την ποιότητα των υποδομών του (Infrastructure disruption), την 

πιθανότητα Αποτυχίας του Κράτους (State Failure) λόγω επίδρασης εξωγενών 

αλλά και ενδογενών παραγόντων όπως πχ καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 
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φυσικές καταστροφές αλλά και οικονομικές κρίσεις καθώς και την Πολιτική 

Αστάθεια (Policy Instability). 

 Ο βαθμός της Ανθεκτικότητας ενός κράτους αποτελεί τα τελευταία χρόνια 

ένα παράγοντα που απασχολεί όλο και περισσότερο όχι μόνο τα κράτη αλλά και 

το ίδιο το ΝΑΤΟ καθώς στο νέο παγκοσμιοποιημένο και πολυσύνθετο περιβάλλον, 

οι διεθνείς δρώντες κινδυνεύουν όλο και περισσότερο από ασύμμετρες απειλές 

που έχουν στόχο την ίδια την λειτουργία του κράτους. Η οικονομία και η 

Ανθεκτικότητά της απέναντι σε επικείμενες απειλές με χρήση τακτικών διαφθοράς 

των δημοσίων λειτουργών είναι μία από τις συνηθέστερες περιπτώσεις, μετά την 

τακτική του κυβερνοπολέμου, που το ΝΑΤΟ θεωρεί ως πιθανή κερκόπορτα που 

αρχικά δύναται να προκαλέσει μία οικονομική αστάθεια στο κράτος και κατόπιν την 

κατάρρευση του όλου κρατικού οικοδομήματος.  

Παρά το γεγονός ότι ιδίως για μία χώρα όπως η Ιταλία, η εξασφάλιση της 

συνέχειας του κράτους θεωρείται δεδομένη, ο βαθμός αποτελεσματικότητας του 

κράτους απέναντι στους ανωτέρω παράγοντες δεν παύει να αποτελεί ένα 

σημαντικό στοιχείο της εξέτασης της αντοχής της χώρας απέναντι στις πιέσεις που 

δέχεται από κάθε είδους φορέα διαφθοράς. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι το ίδιο το 

NATO εξετάζει σενάρια ελέγχου της Ανθεκτικότητας σε περίπτωσης 

ενεργοποίησης του Άρθρου V11  (Resilience in Article V scenarios).  

 

Εικόνα 35: Δείκτης Αποτελεσματικότητας Διακυβέρνησης (WGI) για την Ιταλία από το 1996-2016. 

                                                             
11 Επιθετική ενέργεια σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. 
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Η απόδοση της Ιταλίας στο δείκτη αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης 

μετά από μία πτωτική πορεία έως το 2007, παρουσιάζει ανάκαμψη λαμβάνοντας 

το 2016 την καλύτερη βαθμολογία της τελευταίας δεκαετίας (72%). Η βελτίωση της 

απόδοσης της διακυβέρνησης οφείλεται στο εντατικό μεταρρυθμιστικό έργο των 

τελευταίων κυβερνήσεων προς ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και της 

αναμόρφωσης του κρατικού μηχανισμού με αποτέλεσμα η χώρα να παρουσιάζει 

καλύτερη απόδοση από το Μ.Ο των χωρών της ΕΕ.  

Αντιθέτως, η Ιταλία στον εν λόγω δείκτη υστερεί κατά πολύ από το Μ.Ο των 

Νατοϊκών κρατών και τις λοιπές χώρες του G7 με εξαίρεση την Κίνα και τη Ρωσία. 

Η εξέταση των συνιστωσών υπολογισμού του δείκτη αποδοτικότητας δικαιολογεί 

τη διαφοροποίηση αυτή στην αδυναμία της δημόσιας διοίκησης να εκσυγχρονιστεί 

και να λειτουργήσει αποδοτικά, ευέλικτα, με λιγότερη γραφειοκρατία και 

απλούστερες διαδικασίες. Επίσης παρατηρείται έλλειψη της κρατικής μέριμνας 

στον τομέα αντιμετώπισης κρίσεων, κυρίως οικονομικών που μπορούν να 

αποσταθεροποιήσουν τη λειτουργία του κράτους.  

 

Εικόνα 36: Συσχέτιση CPI με Δείκτη Αποτελεσματικότητας της Διακυβέρνησης των G7 και Μ.Ο 
Χωρών ΕΕ και Κρατών του ΝΑΤΟ 

Βάσει των θεωριών ανάπτυξης της διαφθοράς, όπως αναλύθηκαν στο 2ο 

Κεφάλαιο, οι ανωτέρω παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα της 

διακυβέρνησης δίνουν την ευκαιρία εμφάνισης συμπτωμάτων διαφθοράς. Στο 
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ανωτέρω διάγραμμα οι θεωρίες αυτές επιβεβαιώνονται για την Ιταλία και τις 

συγκρινόμενες χώρες και Οργανισμούς (ΕΕ, ΝΑΤΟ) καθώς είναι ευδιάκριτη η 

σχεδόν απόλυτη συσχέτιση των δύο δεικτών. 

Η Ιταλία παρά το παγκόσμιο οικονομικό της μέγεθος, που την συγκαταλέγει 

στην ομάδα του G7 και τη θέτει σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, 

ταλανίζεται από την αδυναμία εκσυγχρονισμού του κρατικού μηχανισμού και την 

απεξάρτηση της δημόσιας διοίκησης από το οργανωμένο έγκλημα και τις 

αδιαφανείς και σκοπίμως δαιδαλώδεις διαδικασίες, που αποτελούν τροχοπέδη 

στην Ανθεκτικότητα του κράτους και την αναπτυξιακή του πορεία. 

Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) για την Ιταλία και Δείκτης Ποιότητας 

Κανονιστικών Ρυθμίσεων (Regulatory Quality) 

 Ο δείκτης ποιότητας κανονιστικών ρυθμίσεων αποτελεί ένα σημαντικό 

εργαλείο μέτρησης της απόδοσης των κυβερνητικών πολιτικών. Επικεντρώνεται 

στην εξέταση της αντίληψης των πολιτών για το κατά πόσο είναι ικανή μία 

κυβέρνηση να λάβει τα απαραίτητα διαρθρωτικά μέτρα και κυρίως να τα 

εφαρμόσει, ώστε να βελτιώσει και να εξυγιάνει τον εύρη δημόσιο τομέα προς 

όφελος της ανάπτυξης του κράτους. 

 

Εικόνα 37: Αποτελέσματα Δείκτη Regulatory Quality (WGI) για την Ιταλία από το 1996-2016. 
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 Ο εν λόγω δείκτης ανήκει στους Δείκτες Παγκόσμιας Διακυβέρνησης WGI 

της Παγκόσμιας Τράπεζας όπως αναλύθηκε στο 3ο Κεφάλαιο, και αναφορικά με 

την Ιταλία καταδεικνύει μια σχετική πτώση της απόδοσης της χώρας στον εν λόγω 

τομέα με τιμές που κυμαίνονται από 72% έως 81% και Μ.Ο 77%.  

 Επιπρόσθετα, η σύγκριση της απόδοσης της Ιταλίας με το Μ.Ο της ΕΕ και 

του G7 στο κάτωθι διάγραμμα, αποκαλύπτει ότι η χώρα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο 

με το μέσο όρο των χωρών της Ευρώπης αλλά υστερεί σε σχέση με τις 

ανταγωνίστριές της στην Ομάδα των 7.  

 

Εικόνα 38: Συσχέτιση CPI με το Δείκτη Ποιότητας των Κανονιστικών Ρυθμίσεων των G7 και Μ.Ο 
Χωρών ΕΕ 

Επίσης στο διάγραμμα υποτυπώνεται η σθεναρή συσχέτιση των δύο 

δεικτών, επιβεβαιώνοντας τις θεωρητικές αναλύσεις για την περίπτωση της 

Ιταλίας. Η χώρα αποδεδειγμένα έχει προχωρήσει σε ένα δραστικό 

μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα προς την ενίσχυση της οικονομίας και της 

αποδοτικότερης λειτουργίας των δομών του κράτους. Παρόλα αυτά οι πολίτες και 

ο επιχειρηματικός κόσμος αποτυπώνουν μέσω της ανωτέρω συσχέτισης ότι δεν 

έχουν πειστεί για την δυνατότητα εφαρμογής των ανωτέρω πολιτικών λόγω του 

βαθιά ριζωμένου σαθρού παλαιού κατεστημένου, που ακόμα μπορεί και επηρεάζει 

τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης με αποτέλεσμα να πλήττεται η οικονομική 

και κοινωνική ζωή της χώρας. 
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 Σε χειρότερη κατάσταση βρίσκεται μόνο η Κίνα και η Ρωσία, χώρες που 

αποτελούν παραδείγματα προς αποφυγή στην δυνατότητα/θέληση εφαρμογής 

πολιτικών εξυγίανσης της δημόσιας διοίκησης ενώ βρίσκονται αντίστοιχα σε 

χαμηλότερες θέσεις στο CPI από την Ιταλία.  

Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) για την Ιταλία και Απόδοση του 

Δημοσίου Τομέα (Public Sector Performance) 

 Ο δημόσιος τομέας στη σύγχρονη κοινωνία είναι αποτέλεσμα μιας μακράς 

και πολλές φορές αμφιλεγόμενης εξελικτικής διαδικασίας όπου διάφορα 

οργανωτικά μοντέλα και πρακτικές έχουν δοκιμαστεί παγκοσμίως. Σε κάθε 

περίπτωση όμως οι δημόσιοι οργανισμοί ενός κράτους αποτελούν το συνδετικό 

κρίκο μεταξύ κράτους και πολίτη αποτελώντας αναπόσπαστο και ζωτικό κομμάτι 

της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.  

 Ειδικά στον οικονομικό τομέα, οποιαδήποτε δραστηριότητα οικονομικής 

φύσεως εξαρτάται από τις εκάστοτε κυβερνητικές αποφάσεις και από τις 

θεσμοθετημένες διαδικασίες που ουσιαστικά οριοθετούν και θέτουν τους κανόνες 

εντός και εκτός του κράτους. Ο ρόλος δε του κράτους σε περιόδους οικονομικής 

κρίσεως γίνεται ακόμα πιο σημαντικός διότι λαμβάνονται επιπρόσθετα μέτρα που 

συνήθως θέτουν περιοριστικούς κανόνες που μεταβάλλουν το επιχειρηματικό και 

εν γένει οικονομικό περιβάλλον. 

 Η εφαρμογή των ανωτέρω πολιτικών αποφάσεων που σχεδιάζονται σε 

κεντρικό επίπεδο, μεταβιβάζεται σε ένα σύνολο περιφερειακών δημοσίων 

οργανισμών που η απόδοση τους έχει άμεσο αντίκτυπο στην ορθή εφαρμογή της 

οικονομικής πολιτικής της χώρας. Η αποδοτικότητα των δημόσιων οργανισμών και 

εν γένει του δημόσιου τομέα αποτελεί τη συνισταμένη πολυάριθμων συνιστωσών 

που εξαρτώνται από την οικονομική, πολιτική και κοινωνική κατάσταση της χώρας 

διαχρονικά, που επηρεάζουν ατομικά αλλά και ως σύνολο την κοινωνία.  

 Τα βασικά χαρακτηριστικά του δημόσιου τομέα της Ιταλίας είναι ο υψηλός 

Μ.Ο. ηλικίας των δημοσίων υπαλλήλων, η χαμηλή χρήση και εκπαίδευση στις νέες 

τεχνολογίες, ο μεγάλος αριθμός περιφερειακών οργανισμών, η υψηλή 

γραφειοκρατία και οι δαιδαλώδεις διαδικασίες που διέπουν τις συναλλαγές των 

πολιτών με το κράτος. Η ανωτέρω εικόνα δεν αφήνει περιθώρια για προσδοκίες 
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υψηλής αποδοτικότητας των δημόσιων οργανισμών, διότι η πολυετής επικράτηση 

της προαναφερόμενης κατάστασης οδήγησε στην δημιουργία ενός πελατειακού 

συστήματος και νεοποτισμού, όπου η διαφθορά και η αναξιοκρατία επικράτησαν 

σε όλη τη χώρα. 

 Επιπρόσθετα, από μελέτες που έχουν διεξαχθεί αναφορικά με την απόδοση 

του δημόσιου τομέα ανά περιφέρεια της ιταλικής επικράτειας, προκύπτει ότι 

υφίσταται μεγάλο χάσμα μεταξύ της απόδοσης των δημοσίων υπηρεσιών του 

Βορρά και του Νότου, με τις περιοχές του ‘Mezzogiorno’ να παρουσιάζουν 30% 

μικρότερη απόδοση, όπως φαίνεται στην κάτωθι γεωγραφική παράσταση. 

 

Εικόνα 39: Απόδοση του Δημόσιου Τομέα ανά Ιταλική Περιφέρεια (WEF, 2015) 

 Η ανομοιόμορφη αυτή γεωγραφική κατανομή της απόδοσης του δημόσιου 

τομέα, συνάδει με τα αυξημένα ποσοστά των καταδικών για περιπτώσεις 

διαφθοράς στις νότιες περιοχές της Ιταλίας, όπως παρουσιάστηκε στην αρχή του 

κεφαλαίου. Αυτή η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ απόδοσης του δημόσιου τομέα και 

εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς αποδεικνύει την αλληλοεπίδραση αλλά και τους 
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διαύλους επικοινωνίας μεταξύ του οργανωμένου εγκλήματος και των δημόσιων 

φορέων, κατά κύριο λόγο στο Νότο αλλά όχι μόνο εκεί, όπως αποδεικνύει η 

συνολική εικόνα της χώρας. 

 Στο διεθνές επίπεδο, βάσει των αποτελεσμάτων μέτρησης της απόδοσης 

του δημόσιου τομέα 138 χωρών, η Ιταλία καταλαμβάνει την προτελευταία θέση 

(137η), κάτι που δεν εκπλήσσει τους μελετητές λόγω των προαναφερόμενων 

χαρακτηριστικών της. Ο δείκτης εξετάζει συγκεκριμένα την απόδοση του δημόσιων 

οργανισμών αναφορικά με τις δαπάνες, την ορθή έκδοση αποφάσεων, την 

διαφάνεια και την νομιμότητά τους. 

 Προς αντιμετώπιση αυτής της δυσοίωνης κατάστασης που έχει πολλαπλές 

επιπλοκές στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, οι κυβερνήσεις των 

τελευταίων ετών έχουν λάβει σημαντικά μεταρρυθμιστικά μέτρα αναμόρφωσης του 

δημόσιου τομέα και του τρόπου λειτουργίας αυτού επενδύοντας στον 

εκμοντερνισμό του συστήματος διοίκησης, στην εισαγωγή όλο και περισσότερο 

εργαλείων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στη βελτίωση των διαδικασιών 

πρόσληψης και διαχείρισης προσωπικού, και στην σύμπτυξη ανεξάρτητων 

δημοσίων υπηρεσιών με σκοπό τη δημιουργία ενός πιο μικρού, ευέλικτου και 

αποτελεσματικού κρατικού μηχανισμού. 

 Η αναμόρφωση του δημόσιου τομέα έχει τελικό στόχο την αύξηση της 

απόδοσης του, την διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες και στην απαλλαγή του από 

κάθε μορφής επίδρασης εξωγενών παραγόντων που εκμεταλλεύονται τις 

αδυναμίες του παρόντος συστήματος προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους.  

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και με την παρούσα δοκιμή συσχέτισης του 

CPI με τον δείκτη Απόδοσης του Δημόσιου Τομέα. Όπως παρατηρείται στο κάτωθι 

διάγραμμα, η σχέση διαφθοράς και απόδοσης του Δημόσιου Τομέα είναι 

καταφανείς με τις χώρες του G7 και του Μ.Ο της ΕΕ να βρίσκονται πολύ κοντά 

στην γραμμή τάσης.  
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Εικόνα 40: Συσχέτιση CPI με την Απόδοση του Δημόσιου Τομέα των G7 και Μ.Ο Χωρών ΕΕ 

Η Ιταλία λόγω της εξαιρετικά αρνητικής της βαθμολόγησης στον Public 

Sector Performance, παρά το γεγονός ότι έχει καλύτερες βαθμολογίες στο CPI 

από την Κίνα και τη Ρωσία, αποτελεί το αποκλίνον σημείο στην εν λόγω σύγκριση. 

Αυτή η παρατήρηση οδηγεί σε δυο βασικά συμπέρασμα αναφορικά με το δημόσιο 

τομέα της Ιταλίας: 

α. Η διαφθορά αποτελεί ένα σημαντικό αρνητικό παράγοντα απόδοσης 

του, 

β. Υφίστανται και άλλοι σημαντικοί παράγοντες, σε θεσμικό, λειτουργικό 

και πολιτικό πλαίσιο, όπως αναλύθηκαν προηγουμένως, που επηρεάζουν εξίσου 

την απόδοσή του με αποτέλεσμα ο δείκτης αυτός να αποτελεί την χειρότερη 

απόδοση της χώρας στο σύνολο των εξεταζόμενων δεικτών.  

Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) για την Ιταλία και Δείκτης Δημόσιας 

Ακεραιότητας (Index of Public Integrity, (IPI))  

Ο δείκτης IPI είναι ένας σύγχρονος σύνθετος δείκτης που προσπαθεί να 

καλύψει την ανάγκη, της ΕΕ και του ANTICORRP, υποτύπωσης μιας 

ολοκληρωμένης εικόνας των κρατών απέναντι στο φαινόμενο της διαφθοράς προς 

την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τις στρατηγικές που πρέπει να 

ακολουθηθούν για την αντιμετώπιση του.  
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Οι έξι συνιστώσες που συνθέτουν το δείκτη έχουν επιλεγεί βάσει των 

μελετών του ERCAS και υποδεικνύουν τις σημαντικές παραμέτρους που επιδρούν 

στον έλεγχο της διαφθοράς. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η ελευθερία του 

τύπου, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η διοικητική επιβάρυνση, η ελευθερία του 

εμπορίου και η διαφάνεια στον προϋπολογισμό εξετάζονται ξεχωριστά και δίνουν 

την τελική βαθμολόγηση της χώρας. Το κοινό χαρακτηριστικό και των έξι 

συνιστωσών είναι ότι αποτελούν ισχυρό αντίδοτο στην συστημική διαφθορά και η 

ενδυνάμωσή τους αποτελεί θεωρητικά θετικό βήμα προς τον έλεγχο της επέκτασή 

της. 

Όπως παρατηρείται στο κάτωθι διάγραμμα, η Ιταλία για το 2017 έχει λάβει 

την 27η θέση σε σύνολο 109 εξεταζόμενων χωρών και παρουσιάζει αρκετά καλή 

θέση στους τομείς του ελεύθερου εμπορίου και της διαφάνειας του 

προϋπολογισμού. Επίσης βάσει των βαθμολογιών της, παρουσιάζει ικανοποιητική 

βαθμολογία στο τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στην ελευθερία του 

τύπου. Αντιθέτως οι τομείς στους οποίους υστερεί είναι η ανεξαρτησία της 

δικαιοσύνης και η διοικητική επιβάρυνση.  

 

Εικόνα 41: Βαθμολόγηση των Συνιστωσών του IPI για Χώρες G7 (Εκτός Ιαπωνίας) 

 Η εξέταση της συσχέτισης του γενικού βαθμού των χωρών της G7 και του 

Μ.Ο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεραίνεται ότι υφίσταται καθαρή αναλογία 

μεταξύ της Δημόσιας ακεραιότητας και του δείκτη διαφθοράς των εξεταζόμενων 

χωρών. Ειδικά για τη χώρα της Ιταλίας, παρά το γεγονός ότι στη γενική 
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βαθμολογία των 109 χωρών βρίσκεται σε πολύ καλή θέση, εντούτοις μεταξύ των 

ανεπτυγμένων χωρών του G7 και του Μ.Ο της ΕΕ υστερεί.  

 

Εικόνα 42: Συσχέτιση CPI με Δείκτη Δημόσιας Ακεραιότητας (IPI) των G712 και Μ.Ο Χωρών ΕΕ 

 Ο πιο επιβαρυντικός παράγοντας σε αυτή τη συσχέτιση, βάσει των 

αναλυτικών στοιχείων που παρέχει ο IPI, αποτελεί ο τομέας της ανεξαρτησίας της 

δικαιοσύνης και για τον οποίο εκτελέστηκε ξεχωριστός έλεγχος συσχέτισης ως 

κάτωθι.  

 

Εικόνα 43: Συσχέτιση CPI και Δείκτης Ανεξαρτησίας Δικαιοσύνης των G7 και Μ.Ο Χωρών ΕΕ 

                                                             
12 Δεν υφίσταται καταγεγραμμένη βαθμολογία στο site του ERCAS για τη χώρα της Ιαπωνίας 
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Τα αποτελέσματα δείχνουν μια σαφή ισχυρή συσχέτιση της ανεξάρτητης 

δικαιοσύνης με την αντίληψη της διαφθοράς που θέτει την Ιταλία στις χαμηλότερες 

θέσεις με τη Ρωσία να βρίσκεται μόνο σε χειρότερη κατάσταση. 

Γίνεται φανερό ότι η ύπαρξη διαπλεκόμενων συμφερόντων μεταξύ 

δικαιοσύνης και πολιτικών, που μέχρι και πρόσφατα έχουν αποκαλυφθεί, είναι 

ένας ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθεια εξυγίανσης της χώρας από τα 

φαινόμενα διαφθοράς που επηρεάζει το σύνολο της κοινωνικής δομής της 

αποδυναμώνοντας την πίστη στους θεσμούς.  

Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) για την Ιταλία, Δείκτης Ηθικής- 

Διαφθοράς (Ethics and Corruption), Δείκτης Διαφάνειας Κυβερνητικών 

Αποφάσεων (Transparency οf Government Policymaking) και 

Αποδοτικότητα Κυβερνητικών Δαπανών  

 Η ηθική συμπεριφορά του δημόσιου τομέα αντανακλά την εμπιστοσύνη της 

κοινωνίας απέναντι στην πολιτεία. Στο δημόσιο τομέα, αποτελεί θεμελιώδη 

προϋπόθεση οι διαχειριστές των δημοσίου συμφέροντος να ενεργούν πάντα προς 

όφελος του κοινού καλού ως ‘υπηρέτες’ του πολίτη.  

Η Ηθική αποτελεί το θεμέλιο της δεοντολογίας των δημοσίων λειτουργών, 

που θέτει τις αρχές και τις αξίες βάσει των οποίων ενεργούν και παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους στο κράτος. Η δεοντολογία επίσης αποτελεί το σημείο αναφοράς 

για την λογοδοσία των δημοσίων λειτουργών για πράξεις που παρεκκλίνουν από 

τους θεσμοθετημένους κανόνες, διασφαλίζοντας την ηθική συμπεριφορά τους 

μέσω του δημόσιου και κοινωνικού ελέγχου. 

Αντίπαλο δέος της Ηθικής αποτελούν όλες εκείνες οι μεθοδεύσεις που 

μέσω της κατάχρησης εξουσίας αποσκοπούν στο προσωπικό όφελος του 

δημοσίου λειτουργού και ζημιώνουν το δημόσιο συμφέρον. Η διαφθορά αποτελεί 

την κυρίαρχη μορφή απόκλισης από την ηθική συμπεριφορά και απαντάται με 

πολλές μορφές όπως τη δωροδοκία, τον εκβιασμό, το χρηματισμό, το νεοποτισμό, 

την πλαστογραφία, τη μεροληψία κ.λπ. Δεν λείπουν φυσικά οι περιπτώσεις που 

εφαρμόζονται και πρακτικές διαφθοράς, που λόγω νομικών κενών, είναι νόμιμες 

(Νόμιμη Διαφθορά) αλλά όχι ηθικές. Ανεξάρτητα της μορφής της διαφθοράς, το 
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αποτέλεσμα γίνεται εμφανές στους πολίτες οι οποίοι βιώνουν συνήθως έμμεσα τα 

αποτελέσματα αυτής.  

Η ποσοτικοποίηση της Ηθικής του δημόσιου τομέα αποτελεί μεγάλη 

πρόκληση για τους διεθνείς οργανισμούς και όλες οι προσεγγίσεις έχουν 

σημαντικούς περιορισμούς. Η εγκυρότερη πηγή μέτρηση της Ηθικής αποτελεί ο 

δείκτης του WEF που συσχετίζει το ποσοστό της Ηθικής με το ποσοστό 

Απόκλισης των Δημόσιων Πόρων, την Δημόσια Εμπιστοσύνη στον Πολιτικό 

Κόσμο και του ποσοστού των Παράνομων Πληρωμών-Δωροδοκιών. Η Ιταλία 

καταλαμβάνει τη 81η θέση στη γενική παγκόσμια κατάταξη του WEF (σε σύνολο 

137 χωρών) για το 2017 στον εν λόγω δείκτη, με αντίστοιχες τιμές στις τρεις 

συνιστώσες του δείκτη όπως παρουσιάζονται στο κάτωθι Διάγραμμα. 

 

Εικόνα 44: Βαθμολογία Ιταλίας στο Δείκτη Ηθική & Διαφθορά και των Συνιστωσών Αυτού για την 
Ιταλία, (WEF-2017) 

 Είναι εμφανές ότι η εικόνα της χώρας επιβαρύνεται σημαντικά από την 

αδυναμία των πολιτών να εμπιστευτούν το πολιτικό σύστημα της χώρας που 

διαμορφώνει και θέτει τις βάσεις λειτουργίας του δημόσιου τομέα. Επίσης 

παρατηρείται μεγάλος προβληματισμός αναφορικά με τις αποκλίσεις στις δημόσιες 

δαπάνες της χώρας που αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα της χώρας λόγω του 

υψηλού δημόσιου χρέους της που επηρεάζει την οικονομική της ανάπτυξη. Η 

συγκριτική μελέτη της συσχέτισης του εν λόγω δείκτη με την αντίληψη της 

διαφθοράς (CPI) φανερώνει την αναλογικότητα των τιμών τους, με την Ιταλία να 

βρίσκεται στην τελευταία θέση σε σχέση με τις εξεταζόμενες χώρες.  
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Εικόνα 45: Συσχέτιση CPI με Δείκτη Ηθικής και Διαφθοράς των G7 και Μ.Ο Χωρών ΕΕ 

Διαπιστώνεται ότι οι δύο τομείς υστέρησης της χώρας, η εμπιστοσύνη 

στους πολιτικούς και η απόκλιση των δημόσιων πόρων, αποτελούν σημαντικό 

βαρίδι στη γενική εικόνα της χώρας ως προς το επίπεδο Ηθικής-Διαφθοράς. 

Αναφορικά με τον πρώτο τομέα υστέρησης, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 

στην αδιαφάνεια των διαδικασιών των κυβερνητικών αποφάσεων. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στον τομέα αυτό η Ιταλία πρωταγωνιστεί αρνητικά, 

καταλαμβάνοντας τη χειρότερη θέση μεταξύ των εξεταζόμενων χωρών, ενώ η 

σχετικότητα της αδιαφάνειας με τη διαφθορά είναι έντονη ως κάτωθι.  

 

Εικόνα 46: Συσχέτιση CPI με Δείκτη Διαφάνειας Κυβερνητικών Αποφάσεων G7 και Μ.Ο Χωρών ΕΕ 
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Γίνεται φανερό ότι η Ιταλία παρά το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα 

εξακολουθεί να διακατέχεται από διαδικασίες που παράγουν έντονη αμφισβήτηση 

ως προς την Ηθική του πολιτικού της συστήματος. Οι κατέχοντες την εξουσία 

εξακολουθούν να εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες των κανονιστικών ρυθμίσεων του 

κράτους για να ενεργούν υπό το πέπλο της αδιαφάνειας προκαλώντας την 

κοινωνική Ηθική.  

Επιπλέον ο δεύτερος τομέας υστέρησης του δείκτη Ηθικής της Ιταλίας, που 

αφορά την απόκλιση των δημόσιων πόρων, αποτελεί απότοκο της μη 

αποδοτικότητας των κυβερνητικών δαπανών που παρουσιάζουν μια συνεχή 

υστέρηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η χώρα στον αντίστοιχο δείκτη του WEF 

καταλαμβάνει την 126η θέση σε σύνολο 137 εξεταζόμενων οικονομιών. Ο έλεγχος 

της συσχέτισης του δείκτη αποτελεσματικότητας των κυβερνητικών δαπανών με το 

δείκτη αντίληψης της διαφθοράς, όπως φαίνεται στο κάτωθι διάγραμμα, 

επιβεβαιώνει την αμφίδρομη σχέση τους. 

 

Εικόνα 47: Συσχέτιση CPI με Αποδοτικότητα Κυβερνητικών Δαπανών των G7 και Μ.Ο Χωρών ΕΕ 

Η Ιταλία, όπως και στον εξαρτώμενο δείκτη Ηθικής-Διαφθοράς αλλά και στο 

δείκτη της Διαφάνειας των Κυβερνητικών αποφάσεων, παρουσιάζει αντίστοιχη 

αρνητική απόδοση. Όπως χαρακτηριστικά υποτυπώνεται στο διάγραμμα, η χώρα 

παρουσιάζει χειρότερη απόδοση ακόμα και από κράτη του G7 με χαμηλότερο 
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δείκτη διαφθοράς όπως η Ρωσία και η Κίνα. Αυτό φυσικά το φαινόμενο αποτελεί 

παρέκκλιση στην αναλογικότητα των δύο δεικτών αλλά υποδηλώνει την 

βαρύνουσα σημασία του παράγοντα αυτού στην αντίληψη της διαφθοράς για την 

εξεταζόμενη χώρα.  

Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) για την Ιταλία και Παράνομες 

Πληρωμές-Δωροδοκίες 

 Όπως προαναφέρθηκε στην εξέταση του δείκτη Ηθικής για την Ιταλία, μία 

από τις κύριες συνιστώσες που ελέγχονται για την μέτρηση της απόδοσής της 

είναι οι παράνομες Πληρωμές-Δωροδοκίες. Η Δωροδοκία αποτελεί ένα από τους 

συνηθέστερους τρόπους εκτέλεσης πράξεων διαφθοράς και γι’ αυτό το λόγο έχει 

δοθεί ειδική βαρύτητα για την αντιμετώπιση της από την Ιταλική Δικαιοσύνη και τον 

Ιταλικό Ποινικό Κώδικα (Italian Criminal Code (ICC)).  

Παρά το γεγονός ότι ο πρόσφατα αναθεωρημένος ICC προβλέπει αυστηρές 

κυρώσεις για τις περιπτώσεις δωροδοκιών και παράβασης καθήκοντος με σκοπό 

το προσωπικό όφελος, το φαινόμενο αυτό παραμένει να αποτελεί σημαντικό 

ανασταλτικό παράγοντα καταπολέμησης της διαφθοράς της χώρας. Η εκτίμηση 

που επικρατεί αποδίδει το φαινόμενο στη συσχέτιση μεταξύ κόστους–οφέλους των 

δωροδοκούμενων. Το όφελος που απολαμβάνουν οι δημόσιοι λειτουργοί στην 

περίπτωση δωροδοκίας παραμένει πολύ μεγαλύτερο από το τυχόν κόστος, παρά 

τις αυστηρότερες ποινές που προβλέπει ο ICC .Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει το 

ύψος των μισθών που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ιταλία που 

παραμένουν τα τελευταία χρόνια σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το κόστος 

διαβίωσης. 

 Η συσχέτιση του δείκτη Πληρωμών-Δωροδοκιών με το CPI επιβεβαιώνει τις 

ανωτέρω αναλύσεις και την πλήρη αναλογικότητα των δύο φαινομένων, θέτοντας 

την Ιταλία σε μειονεκτική θέση απέναντι στις λοιπές εξεταζόμενες χώρες. 
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Εικόνα 48: Συσχέτιση CPI με Δείκτη Παράνομων Πληρωμών-Δωροδοκίες των G7 και Μ.Ο Χωρών 
ΕΕ 

Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) για την Ιταλία και Πελατειακό σύστημα 

(Favoritism in decisions of Government Officials)  

Αυτός ο δείκτης προκύπτει από την Παγκόσμια Έκθεση 

Ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Report (GCR)), και μετρά την τάση 

των κυβερνήσεων να ευνοούν συγκεκριμένους παράγοντες ή εταιρείες μέσω της 

ανάθεσης συμβάσεων και συμβολαίων ή με την ψήφιση νόμων ‘ad personam’. 

Βάσει των αποτελεσμάτων του WEF η Ιταλία κατατάσσεται στην 120η θέση 

μεταξύ 137 χωρών, ενώ μεταξύ των χωρών της Ευρώπης είναι ουραγός μπροστά 

μόνο από την Σλοβακία και την Ουγγαρία. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι βάσει 

της Διεθνούς διαφάνειας της Ιταλίας, μόνο για μεγάλα δημόσια έργα (grandi 

opere), η διαφθορά (συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων απωλειών) εκτιμάται ότι 

ανέρχεται στο 40% της συνολικής αξίας των δημοσίων συμβάσεων. 
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Εικόνα 49: Συσχέτιση CPI με Δείκτη Πελατειακών Σχέσεων (GCI) των G7 και Μ.Ο Χωρών ΕΕ 

Ο έλεγχος της συσχέτισης του δείκτη Πελατειακών Σχέσεων με το CPI 

επιβεβαιώνει την ισχυρή σχέση των δύο φαινομένων που είναι αλληλένδετα και το 

ένα τροφοδοτεί το άλλο. Η Ιταλία εμφανίζεται στη χειρότερη θέση απ’ όλες τις 

χώρες του G7 και του ΜΟ της ΕΕ, ακόμα και από τη Ρωσία και την Κίνα που 

παρουσιάζουν υψηλότερο επίπεδο CPI.  

Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) για την Ιταλία και Κράτος Δικαίου (Rule 

of Law) 

 Ο Δείκτης του Rule of Law υποτυπώνει τις αντιλήψεις σχετικά με το βαθμό 

στον οποίο το πολιτικό σύστημα υπακούει και τηρεί τους κανόνες του κράτους 

δικαίου ιδίως σε ζητήματα ισότητας των πολιτών, τήρησης των δικαστικών 

αποφάσεων, προστασίας του πολίτη από κάθε κίνδυνο καθώς και της ιδιοκτησίας 

αυτού. Με αυτό τον τρόπο προσπαθεί να ποσοτικοποιήσει την αντίληψη 

αναφορικά με την ισότητα και την ισονομία που επιδεικνύουν οι κρατικές δομές 

απέναντι στους πολίτες. 

 Η θεωρητική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στο 2ο κεφάλαιο αναφορικά 

με το κράτος δίκαιου στην Ιταλία έχει αποτυπώσει την έντονη ανομοιομορφία που 

επικρατεί αναφορικά με την αντίληψη του κράτους δίκαιου στη χώρα. Παρότι το 

φαινόμενο αυτό είναι έντονα αισθητό μεταξύ των πολιτών δεν υπάρχουν 
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διαθέσιμες πηγές που να ποσοτικοποιούν το φαινόμενο. Η μόνη έρευνα που 

περιγράφει την ποιότητα βασικών χαρακτηριστικών ενός κράτους δικαίου σε 

επίπεδο περιφερειών έχει πραγματοποιηθεί από τον δείκτη European Quality of 

Government Index (EQI) το 2013 με τα κάτωθι αποτελέσματα για την Ιταλία. 

 

Εικόνα 50: Αντίληψη της Ποιότητας της Κυβέρνησης ανά Περιφέρεια βάσει των χαρακτηριστικών 
του Κράτους Δικαίου (EQI, 2013) (1:Βέλτιστη Αντίληψη…20: Χείριστη Αντίληψη) 

 Η ανωτέρω μελέτη καταδεικνύει την γεωγραφική ανισοκατανομή αναφορικά 

με την αντίληψη των κατοίκων της Ιταλίας για την ποιότητα των κοινωνικών 

αγαθών που τους προσφέρει η εκάστοτε κυβέρνηση. Σε συνδυασμό, με τα 

αντίστοιχα συγκριτικά αποτελέσματα γεωγραφικής ανισοκατανομής που 

προέκυψαν στην εξέταση της απόδοσης του δημόσιου τομέα, παρατηρείται η 

έντονη συσχέτιση των φαινομένων διαφθοράς με την οικονομική ανάπτυξη, το 

κράτος δικαίου και των λειτουργιών αυτού. Γίνεται σαφές ότι ο λιγότερο 

αναπτυγμένος Νότος, αντιλαμβάνεται το κράτος ως μια δομή εξυπηρέτησης του 

πλούσιου Βορρά και αντιπαλεύεται την ανισότητα που βιώνει με την χρήση 

τακτικών διαφθοράς.  

Εντός αυτού του πλαισίου βρίσκει την υπόστασή του το οργανωμένο 

έγκλημα-Μαφία που δεσπόζει στις αντίστοιχες περιοχές του Νότου, όπως φαίνεται 



 

84 

στον κάτωθι χάρτη, για να ‘εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των φτωχών’ όπως η ίδια 

ισχυρίζεται εφαρμόζοντας τους δικούς της Νόμους, ένας εκ των οποίων 

περιγράφει με το γλαφυρότερο τρόπο τη σχέση οργανωμένου εγκλήματος και 

κράτους. 

‘’ Το να εξαγοράσεις ένα πρόσωπο είναι πιο βολικό, λιγότερο ορατό και 

περισσότερο επωφελές μακροπρόθεσμα, από τον να τον σκοτώσεις ή να τον 

κάνεις εχθρό σου.’’   

 

Εικόνα 51: Περιοχές της Ιταλίας που Κυριαρχεί η Μαφία 

 Η εσωτερική αυτή κατάσταση στη χώρα είναι φυσικό ότι αποτυπώνεται στο 

διεθνή χώρο όπου η συσχέτιση του δείκτη Rule of Law με το CPI θέτει την Ιταλία 

σε τιμές λίγο μεγαλύτερες από την Κίνα και πολύ μακριά από το Μ.Ο της ΕΕ και 

των λοιπών Χωρών του G7. Εξαίρεση αποτελεί η Ρωσία, η οποία και στους δύο 

δείκτες βρίσκεται στη χειρότερη θέση. Παρόλα αυτά η συσχέτιση αποδεικνύει την 

ισχυρή σχέση των δύο δεικτών με το σύνολο των χωρών να βρίσκονται σχεδόν 

επί της γραμμής τάσης.  
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Εικόνα 52: Συσχέτιση CPI και Κράτος Δικαίου των G7 και Μ.Ο Χωρών ΕΕ 

Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) για την Ιταλία και Δείκτης Ανθρώπινης 

Ανάπτυξης (Human Development Index, (HDI)) 

 Η τελευταία αναφορά του HDI (2016) επικεντρώνεται στο κατά πόσο μπορεί 

να διασφαλιστεί η ανθρώπινη ανάπτυξη τώρα αλλά και στο μέλλον. Έχοντας ως 

οδηγό τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στους οποίους συμφώνησαν τα κράτη 

του ΟΗΕ το 2015, ο δείκτης προσπαθεί να υποτυπώσει τα σημεία που υφίστανται 

ανισορροπίες στην ανθρώπινη ανάπτυξη, σε ποιους τομείς οφείλονται και ποιοι οι 

λόγοι ύπαρξης τους. Οι ανισορροπίες που παρουσιάζονται μεταξύ των χωρών 

είναι κοινωνικοοικονομικοί, εθνοτικοί και φυλετικοί, αστικοί και αγροτικοί καθώς και 

μεταξύ των δύο φύλων. Ο δείκτης HDI εξετάζει επίσης εάν τα οφέλη της 

ανθρώπινης ανάπτυξης είναι ισομερώς καταμερισμένα στον κόσμο και εάν οι 

κυβερνήσεις λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο κάθε πολίτης να 

απολαμβάνει τα βασικά αγαθά της παγκόσμιας ανάπτυξης.  

 Η Ιταλία φυσικά κατατάσσεται στις πάρα πολύ αναπτυγμένες χώρες 

λαμβάνοντας την 26η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του HDI με τιμή συντελεστή 

0.887. Η χώρα τα τελευταία 27 χρόνια συνεχώς βελτιώνει τους συντελεστές της 

ανθρώπινης ανάπτυξης όπως το προσδόκιμο ζωής, το χρόνο εκπαίδευσης και το 

GNI. Αντιθέτως με την ανωτέρω θετική εικόνα των προαναφερόμενων 

συντελεστών η επικέντρωση στον τομέα της ανισότητας (Inequality values of HDI, 
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(IHDI)) καταδεικνύει μια πτώση της απόδοσης της Ιταλίας με τιμή συντελεστή IHDI 

0.784. Η εν λόγω τιμή στη γενική κατάσταση των χωρών του OHE αποτελεί μία 

εξαιρετική τιμή, μεγαλύτερη από το Μ.Ο των Ευρωπαϊκών κρατών αλλά παραμένει 

χαμηλή σε σχέση με τις λοιπές χώρες του G7 πλην Ρωσίας και Κίνας.  

 Η αναφορά του HDI δεν στοιχειοθετεί πλήρως τους λόγους αυτής της 

ανισότητας αλλά παρατηρείται ως πιο επιβαρυντικός παράγοντας ο συντελεστής 

Gini (Gini Coefficient) που θα εξετασθεί ακολούθως ξεχωριστά. 

 Η δοκιμή συσχέτισης του δείκτη HDI με το δείκτη CPI παρουσιάζει μια 

υψηλή αναλογία για χώρες με χαμηλή διαφθορά και υψηλό HDI. Παρατηρείται 

όμως από το ακόλουθο διάγραμμα ότι δεν υπάρχει πλήρης συμφωνία στις χώρες 

που παρουσιάζουν υψηλή διαφθορά. Αναλυτικότερα, η Ιταλία έχει καλύτερο 

συντελεστή HDI από το Μ.Ο της ΕΕ ενώ η Κίνα παρότι έχει λιγότερη αντιληπτή 

διαφθορά από τη Ρωσία παρουσιάζει χειρότερο βαθμό ανθρώπινης ανάπτυξης.    

 

Εικόνα 53: Συσχέτιση CPI και Δείκτης HDI (UN) των G7 και Μ.Ο Χωρών ΕΕ 

 Από τα ανωτέρω αποτελέσματα της συσχέτισης προκύπτει το συμπέρασμα 

ότι λόγω του γεγονότος ότι ο HDI αποτελεί έναν πολυσύνθετο δείκτη, ο οποίος 

λαμβάνει υπόψη τους άνω των 120 παραμέτρων δεν είναι εφικτός ο 

προσδιορισμός συσχέτισης μεταξύ του συντελεστή ανθρώπινης ανάπτυξης και 

αντίληψης διαφθοράς. Για το λόγο αυτό θα ακολουθήσει ο έλεγχος του συντελεστή 
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Gini Coefficient που αποτελεί μία εκ των σημαντικότερων παραμέτρων του HDI, ο 

οποίος επικεντρώνεται στην εισοδηματική ανισότητα μεταξύ των πολιτών.   

Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) για την Ιταλία και Gini Coefficient 

 Όπως προαναφέρθηκε, ο δείκτης Gini Coefficient αποτελεί μία μέτρηση 

που παρέχει τη δυνατότητα στο μελετητή να διαπιστώσει το εύρος της 

ανισοκατανομής-απόκλισης του εισοδήματος μεταξύ μεμονωμένων προσώπων ή 

νοικοκυριών, εντός μιας οικονομίας, από την απόλυτα ισότιμη κατανομή13. 

 Στο πλαίσιο μέτρησης της ανισοκατανομής του εισοδήματος είναι σύνηθες 

να παρουσιάζονται πλήθος υπολογισμών από διάφορες πηγές. Στην περίπτωση 

της Ιταλίας διαθέσιμα αποτελέσματα υφίστανται από τον ΟΟΣΑ, την στατιστική 

υπηρεσία Luxembourg Income Survey (LIS), την Τράπεζα της Ιταλίας, τη Eurostat 

και την ISTAT.  

 Βάσει συγκριτικών μελετών των ανωτέρω μετρήσεων (ΟΟΣΑ, 2012), τα 

αποτελέσματα των ανωτέρω πηγών παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις λόγω της 

διαφοροποίησης της μεθόδου υπολογισμού και της βάσης δεδομένων που 

χρησιμοποιούν. Στην παρούσα μελέτη θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα του 

ΟΟΣΑ καθότι αποτελούν προϊόν ανεξάρτητης μη εθνικής ιταλικής αρχή.  

 

Εικόνα 54: Δείκτης Gini Coefficient Χωρών ΟΟΣΑ (Πηγή ΟΟΣΑ,2016) 

                                                             
13 Στον εν λόγω δείκτη η τιμή ‘0’ αντιπροσωπεύει την απόλυτη ισοκατανομή ενώ το ‘1’ την πλήρη 

ανισοκατανομή 
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 Όπως παρατηρείται από το ανωτέρω διάγραμμα η Ιταλία έχει λάβει την τιμή 

0.326 η οποία βρίσκεται στο Μ.Ο των χωρών του ΟΟΣΑ (0.32) και λίγο πιο 

χαμηλά από το Μ.Ο των χωρών της ΕΕ (0.33).  

 Μελετώντας την συσχέτιση του δείκτη Gini με την αντίληψη της Διαφθοράς 

για τις χώρες της ΕΕ και του G7 προκύπτουν τα αποτελέσματα που εμφανίζονται 

στο κάτωθι διάγραμμα.  

 

Εικόνα 55: Συσχέτιση CPI με Gini Coefficient των G7 και Μ.Ο Χωρών ΕΕ 

Παρατηρείται ότι υφίσταται σημαντική συσχέτιση μεταξύ διαφθοράς και 

ανισοκατανομής εσόδων, με την Ιταλία να ακολουθεί αναλογικά τις χώρες της ΕΕ 

και του G7. Εξαίρεση αποτελούν οι αποδόσεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου 

Βασιλείου που καταγράφουν χειρότερες επιδόσεις Gini από τις αναμενόμενες 

βάση της αναλογίας CPI. Και οι δύο αυτές χώρες ανέκαθεν παρουσιάζουν υψηλές 

τιμές ανισοκατανομής εισοδήματος και οι αναλυτές εντοπίζουν το φαινόμενο στις 

μεγάλες μάζες ανειδίκευτων εργαζομένων, στην υψηλή τεχνολογική πρόοδο των 

χωρών που οδηγεί στην αναζήτηση εξειδικευμένου υψηλόμισθου προσωπικού και 

στην ανισότητα του φορολογικού συστήματος.   
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Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) για την Ιταλία και Ποσοστό Ανεργίας 

(Unemployment Rate) 

 Η ανεργία αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα στην Ιταλία η οποία κατέχει 

από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη όπως φαίνεται στο κάτωθι διάγραμμα. 

Πάρα τη βελτίωση που παρουσιάστηκε με την πτώση του ποσοστού ανεργίας από 

το 12,6% το 2014 σε 11,4% στις αρχές του 2017, η χώρα εξακολουθεί να μην έχει 

μπορέσει να αμβλύνει τη διαφορά της σε σχέση με τις λοιπές ανταγωνίστριες 

οικονομίες και το Μ.Ο της ΕΕ. 

 

Εικόνα 56: Ποσοστά Ανεργίας Κρατών ΟΟΣΑ και G7 (Πηγή ΟΟΣΑ, 2016) 

 Δύο βασικά χαρακτηριστικά του ποσοστού ανεργίας εκτιμάται ότι έχουν 

μεγάλη σημασία στην παρούσα ανάλυση. Το πρώτο αφορά το ποσοστό ανεργίας 

των νέων στην Ιταλία μεταξύ 15 και 24 ετών το οποίο εκτοξεύεται στο 38% και το 

δεύτερο αφορά το γεωγραφικό χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου. Συγκεκριμένα 

βάσει της γεωγραφικής κατανομής της χώρας, ο Βορράς έχει ποσοστό ανεργίας 

που κυμαίνεται στο 8,1%, η Κεντρική Ιταλία έχει αντίστοιχο ποσοστό ανεργίας της 

τάξεως του 10,6% ενώ ο Νότος φθάνει το ποσοστό του 19,4% όπως παρατηρείται 

και στην κάτωθι γεωγραφική παράσταση του ποσοστού ανεργίας της Ευρώπης 

ανά περιφέρεια. 
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Εικόνα 57: Ποσοστά Ανεργίας ανά Περιφέρειες Χωρών ΕΕ (Πηγή IMF, 2017) 

 Η ΙSTAT επισημαίνει ότι οι νέοι στην Ιταλία εισάγονται στο εργατικό 

δυναμικό της χώρας πολύ πιο αργά απ’ ότι στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες λόγω 

της ανεπαρκούς διασύνδεσης του εκπαιδευτικού της συστήματος με την αγορά 

εργασίας. Επίσης παρά τις μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί για την ευελιξία 

της αγοράς εργασίας, η πρόσβαση των νέων σε αυτήν παραμένει προβληματική 

ιδίως μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση. Τα πρόσφατα προγράμματα μείωσης 

της ανεργίας παρέχουν λύσεις ημιαπασχόλησης για μικρή χρονική διάρκεια και με 

χαμηλούς μισθούς, ενώ τα προγράμματα στήριξης νέων ιδιωτικών επιχειρήσεων 

αφορούν εξειδικευμένους τομείς, θέτουν πολλές προϋποθέσεις έγκρισης 

χρηματοδότησης, με την διαφθορά να υπεισέρχεται και σε αυτόν τον τομέα.  

 Επιπρόσθετα, η ανισοκατανομή του επιπέδου ανεργίας εντός της χώρας 

επιβεβαιώνεται από τη ‘διχοτόμηση΄ της χώρας. Οι περιφέρειες του Νότου έχουν 

ποσοστά ανεργίας διπλάσια από εκείνα του Βορρά και σε συνδυασμό με τα 

αυξημένα επίπεδα εγκληματικότητας, διαφθοράς και χαμηλής ανάπτυξης, 

συνθέτουν μία κατάσταση που ενισχύουν τις αποσχιστικές φωνές14. 

 Η συγκριτική ανάλυση των ποσοστών ανεργίας των εξεταζόμενων χωρών 

και του αντίστοιχου δείκτη CPI φανερώνουν ότι υφίσταται σημαντική συσχέτιση 

                                                             
14 Στις 22 Οκτωβρίου 2017 διεξήχθη δημοψήφισμα στις δύο πλουσιότερες βόρειες περιφέρεις της Ιταλίας 

με θέμα την ‘Αυτοδιαχείριση των Περιοχών’.  
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των δύο μεγεθών με τη χώρα της Ιταλίας να βρίσκεται στη χειρότερη θέση. Η 

συσχέτιση παρουσιάζει μόνο ανομοιομορφία για τις χώρες της Κίνας και της 

Ρωσίας που εκτιμάται ότι οφείλεται τις ιδιαιτερότητες των δύο μη καθαρά δυτικών 

οικονομιών. 

 

Εικόνα 58: Συσχέτιση CPI με Ποσοστό Ανεργίας των G7 και Μ.Ο Χωρών ΕΕ 

Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) για την Ιταλία και Ευρωπαϊκός 

Μηχανισμός Δημόσιας Ευθύνης (European Public Accountability Mechanism 

(EuroPam)) 

Μια από τις σημαντικότερες συνέπειες που προκαλεί το φαινόμενο της 

διαφθοράς αποτελεί η ανάπτυξη του αισθήματος δυσπιστίας μεταξύ των πολιτών 

απέναντι στους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα. Επιπρόσθετα η διαφθορά 

συντελεί στην απομείωση της απόδοσης του δημόσιου τομέα με την υιοθέτηση και 

προώθηση αποφάσεων και κανόνων που προσβλέπουν στο προσωπικό όφελος.  

Ο EuroPam αποσκοπεί στο να καταγράψει τα μέτρα και τις πολιτικές που 

έχουν λάβει τα κράτη για να διασφαλίσουν την ακεραιότητα των θεσμών και την 

διαφάνεια εντός της χώρας. Επίσης ο εν λόγω δείκτης, καθόσον μελετά το σύνολο 

των ευρωπαϊκών κρατών και χρησιμοποιεί ένα πλήθος δεικτών που είναι 

συνυφασμένοι με το φαινόμενο της διαφθοράς, δίδει την δυνατότητα να 
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πραγματοποιηθεί μια σύγκριση του συνόλου των ευρωπαϊκών κρατών με την 

Ιταλία στο επίπεδο της διαφθοράς και της συσχέτισης τους με τις συνιστώσες του 

Europam. 

Στο κάτωθι διάγραμμα παρουσιάζεται η επίδοση όλων των ευρωπαϊκών 

κρατών αναφορικά με τα νομοθετικά μέτρα που έχουν λάβεις στους πέντε τομείς 

που εξετάζει ο Europam (Πολιτική Χρηματοδότηση, Δημοσιοποίηση των 

Χρηματοοικονομικών Στοιχείων, Περιορισμοί στη Σύγκρουση Συμφερόντων, 

Ελευθερία Διακίνησης των Πληροφοριών, Δημόσιες Συμβάσεις) όπου προκύπτει 

ότι η Ιταλία βρίσκεται στο Μ.Ο μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών.  

 

Εικόνα 59: Κατάταξη Βαθμολογιών EuroPam Χωρών ΕΕ 

 Αναλυτικότερα, η Ιταλία για κάθε τομέα έχει λάβει τις κάτωθι βαθμολογίες, 

όπου παρατηρείται ότι η χώρα υστερεί ως προς το Μ.Ο της ΕΕ μόνο στους 

περιορισμούς Σύγκρουσης Συμφερόντων. 
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Εικόνα 60: Δείκτες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δημόσιας Ευθύνης EuroPAM Ιταλίας και ΕΕ 
(Πηγή EuroPAM,2016) 

 Σύμφωνα με την EuroPAM η Ιταλία υστερεί στους εξής παράγοντες: δεν 

υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί στη χρηματοδότηση των κομμάτων από εταιρείες 

ή ξένους οργανισμούς, υπάρχουν κενά στη διαδικασία του Πόθεν Έσχες των 

πολιτικών, υφίστανται περιορισμοί πρόσβασης στα οικονομικά στοιχεία των 

δημόσιων οργανισμών και υπουργείων, και αδιαφανείς διαδικασίες στους 

δημόσιους διαγωνισμούς, ιδίως στον τομέα των κατασκευών που κατέχει το 

μεγαλύτερο μερίδιο εκ των διενεργηθέντων διαγωνισμών. Όλοι οι 

προαναφερόμενοι παράγοντες αποτελούν αδύναμα σημεία απέναντι στις 

μεθοδεύσεις που ακολουθούν τα κυκλώματα διαφθοράς και προσδιορίζουν τα 

σημεία που πρέπει να επικεντρωθεί η προσπάθεια της χώρας. 

 Η συσχέτιση το δείκτη διαφθοράς με το EuroPam για το σύνολο των 

ευρωπαϊκών κρατών αποδίδεται στο κάτωθι διάγραμμα όπου γίνεται ξεκάθαρα η 

ισχυρή συσχέτιση των δύο δεικτών.  
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Εικόνα 61: Συσχέτιση CPI με Βαθμολόγηση EuroPam Χωρών ΕΕ 

Η αρχική μελέτη της συσχέτισης δηλώνει ένα παράδοξο αποτέλεσμα το 

οποίο όμως είναι ορθολογικό. Αποδεικνύεται ότι οι χώρες με τα υψηλότερα 

επίπεδα διαφθοράς έχουν θεσμοθετήσει τις αυστηρότερες νομοθεσίες κατά του 

φαινομένου. Αυτό το αποτέλεσμα στην πρώτη προσέγγιση του δεν δύναται να 

δικαιολογηθεί καθόσον η αντίληψη που κυριαρχεί αναφέρει ότι η διαφθορά 

ευδοκιμεί εκεί που δεν υπάρχουν οι κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις που θα την 

αποτρέψουν.  

Τα αποτελέσματα όμως της παρούσας συσχέτισης δικαιολογούνται μόνο 

εάν ακολουθηθεί μια διαφορετική προσέγγιση στο φαινόμενο της διαφθοράς βάσει 

της οποίας, τα κράτη που κλονίζονται από τη διαφθορά προσπαθούν να την 

καταστείλουν με νομοθετικές ρυθμίσεις χωρίς όμως να λαμβάνουν ουσιαστικά 

μέτρα πρόληψης του φαινομένου.  

Τα αποτελέσματα της συσχέτισης τοποθετούν την Ιταλία στο γκρουπ των 

χωρών που παρά την χειρότερη απόδοση τους στο CPI βρίσκονται πλησίον του 

Μ.Ο των Ευρωπαϊκών Κρατών στον EuroPam και κρατούν μία απόσταση από το 

γκρουπ των χωρών που παρουσιάζουν την αυστηρότερη νομοθεσία αλλά με τα 
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υψηλότερα επίπεδα διαφθοράς, οι οποίες είναι ως επί το πλείστων, οι χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης.  

Η ανάλυση και η κριτική αξιολόγηση που προηγήθηκε για το φαινόμενο της 

διαφθοράς στην Ιταλία βασίστηκε στην εξέταση των δεικτών και παραγόντων που 

προέκυψαν ως οι σημαντικότεροι δρώντες στο φαινόμενο κατά την θεωρητική 

ανάλυση του 2ου Κεφαλαίου και παρουσιάστηκαν στο 3ο Κεφάλαιο. Στο επόμενο 

Κεφάλαιο ακολουθούν τα συνολικά εξαχθέντα συμπεράσματα της κριτικής 

αξιολόγησης και οι εκπορευόμενες προτεινόμενες συστάσεις που δύναται να 

συμβάλουν στον έλεγχο ή και στην μείωση του φαινομένου της διαφθοράς στην 

Ιταλία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΞΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 Η διαφθορά στην Ιταλία αποτελεί ένα φαινόμενο που έχει θέσει τη χώρα σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης διότι διασπείρει τους ζωτικούς δημόσιους πόρους, 

στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, υποβαθμίζει την ποιότητα των αγαθών και των 

υπηρεσιών και μειώνει τις επενδύσεις στη χώρα.  

Η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι ένα αναπόφευκτο βήμα για την Ιταλία. 

Ξεπερνώντας αυτό το σοβαρό πρόβλημα, η χώρα θα μπορέσει να κερδίσει την 

διεθνή της αξιοπιστία, θα προσελκύσει κεφάλαια και θα αυξήσει την 

παραγωγικότητά της, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους 

θεσμούς, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας ειδικά για τους νέους. 

 Ωστόσο, δεδομένου ότι η διαφθορά από την ίδια την φύση της είναι ένα 

φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από παράνομες ενέργειες και κρυφές συναλλαγές, 

δεν μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί ποσοτικά. Από την ανάλυση και την κριτική 

αξιολόγηση της διαφθοράς στην Ιταλία, που πραγματοποιήθηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, έγινε εφικτό να διαπιστωθούν οι παράγοντες που ενισχύουν τα επίπεδα 

διαφθοράς στη χώρα καθώς και να προκύψουν ωφέλιμα συμπεράσματα για το 

βαθμό συσχέτισης της απόδοσης της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της 

Ιταλίας με το επίπεδο της διαφθοράς.  

Συμπερασματικά, προέκυψε ότι η διαφθορά αποτελεί βασική παράμετρο 

επίδρασης της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και της ανταγωνιστικότητάς της 

στην παγκόσμια οικονομία. Αποδείχθηκε ότι η επιχειρηματικότητα, που αποτελεί 

τον κύριο παράγοντα εισροών κεφαλαίων στην Ιταλία αλλά και βελτίωσης του 

ΑΕΠ, συνάμα αποτελεί τον τομέα που προσλαμβάνει αμεσότερα τις αρνητικές 

επιπτώσεις της διαφθοράς.  

Επιβεβαιώθηκε ότι το επίπεδο διαφθοράς επηρεάζει την απόδοση του 

κράτους σε όλους τους βασικούς τομείς διακυβέρνησης, ενώ ο δημόσιος τομέας 

εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη κερκόπορτα πρόσβασης των τακτικών 

διαφθοράς στα κρατικά έσοδα. Διαπιστώθηκε ότι το πελατειακό σύστημα και η 

ανισοκατανομή του εισοδήματος στην Ιταλία συνδέονται άρρηκτα με το βαθμό 
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διαφθοράς και αλληλοεπηρεάζονται. Η πελατειακή σχέση του κράτους με τις ελίτ 

ενισχύει την προσλαμβάνουσα άνιση μεταχείριση από τους πολίτες με 

αποτέλεσμα η αντίληψη του βαθμού της Ηθικής και της Δημόσιας ακεραιότητας να 

οδηγούν στο ναδίρ τη χώρα στους εν λόγω τομείς σε διεθνές επίπεδο. 

Η μελέτη επίσης απέδειξε ότι το ερώτημα που τέθηκε στην εισαγωγή της 

θεωρητικής προσέγγισης της διαφθοράς, για το εάν η διαφθορά είναι ένα 

κοινωνικό φαινόμενο ή μειονέκτημα της ανθρώπινης φύσης απαντάται από τους 

ίδιους τους αριθμούς-δείκτες: ο άνθρωπος συμπεριφέρεται και πράττει βάσει των 

συνθηκών του περιβάλλοντος και της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται. Η 

μεγάλη διαφορά στο επίπεδο διαφθοράς μεταξύ των Βόριων Κρατών του G7 και 

της Ιταλίας φυσικά δεν οφείλεται στο ταπεραμέντο των Ιταλών αλλά στο 

διαφορετικό διαμορφωμένο κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η 

μεγάλη διαφορά στη δράση του οργανωμένου εγκλήματος μεταξύ Βόρειας και 

Νότιας Ιταλίας, δεν οφείλονται στις κλιματολογικές διαφορές των δύο περιοχών 

αλλά στην άνιση κατανομή του πλούτου, της ανομοιόμορφης ανάπτυξης και του 

διαφορετικού επιπέδου διαβίωσης.  

Τέλος, βάσει των αποτελεσμάτων συσχέτισης των δεικτών προέκυψαν δύο 

σημαντικές διαπιστώσεις για την Ιταλία αλλά και οι οποίες ισχύουν ως γενικός 

κανόνας. Η καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να γίνει ζήτημα κουλτούρας και 

δεν είναι θέμα μόνο νόμων και κανονισμών. Αυτό απαιτεί μία μακροπρόθεσμη 

προσέγγιση κατά της διαφθοράς, με συνεχή εκπαίδευση σε όλες τις δομές της 

κοινωνίας, σταθερή στρατηγική και μια σαφή πολιτική δέσμευση. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Davide Del Monte, Διευθυντής της Διεθνούς 

Διαφάνειας της Ιταλίας, η χώρα πρέπει να ξεφύγει από την καταστολή της 

διαφθοράς και να επενδύσει στην πρόληψη, επενδύοντας στο μακροπρόθεσμο 

σχεδιασμό. Δεύτερον, διαπιστώθηκε ότι η εσωτερική κοινωνική κατάσταση του 

κράτους αποτελεί σημαντική παράμετρο απαλοιφής των φαινομένων εξαπάτησής 

του, καθότι η διαφθορά ευδοκιμεί σε κοινωνίες όπου κυριαρχεί η ανισότητα και 

υφίσταται έλλειψη πολιτικής συμμετοχής και του Κράτους Δικαίου. 

Βάσει των ανωτέρω συμπερασμάτων υποτυπώνονται ακολούθως οι 

κυριότερες προτεινόμενες συστάσεις καταπολέμησης της διαφθοράς, ξεχωριστά 

για κάθε δομή και λειτουργία του κράτους. 
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5.1 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Βασική προϋπόθεση για την καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί η 

αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος και στις δομές του. Τα 

οποιαδήποτε προτεινόμενα μέτρα πρέπει να ξεκινούν από την αναμόρφωση του 

πολιτικού συστήματος το οποίο αποτέλεσε στην Ιταλία για δεκαετίες το μέσο 

υφαρπαγής του δημοσίου χρήματος από τη συστημική διαφθορά.  

Άλλωστε, όπως η σύγχρονη ιστορία της Ιταλίας έχει αποδείξει, μία 

μεταρρυθμιστική πολιτική αλλαγής και εκσυγχρονισμού των νόμων και κανόνων 

που διέπουν την αντιμετώπιση της διαφθοράς, δεν μπορούν να αποδώσουν εάν 

δεν υπάρξουν σημαντικές θεσμικές αλλαγές ταυτόχρονα στην εκτελεστική και στη 

νομοθετική εξουσία. Στην εποχή του Mani Pulite, η χώρα δεν είχε πολύ 

διαφορετικό επίπεδο νόμων από τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Η διαφορά 

συνίστατο στην ποιότητα των πολιτικών και δικαστικών λειτουργών, που από 

υπηρέτες των πολιτών είχαν μετατραπεί σε rent-seekers (προσοδοθήρες). 

Προς την αποκατάσταση της δημόσιας ακεραιότητας και της ηθικής είναι 

ήσσονος σημασίας η ενίσχυση του πλαισίου ακεραιότητας των βουλευτών και των 

κυβερνώντων. Η θέσπιση ενός κώδικα δεοντολογίας με αποτελεσματικό 

μηχανισμό επιβολής αυτού και αυστηρής λογοδοσίας είναι επιτακτική. 

Επιπρόσθετα, η επιβολή κανόνων αποφυγής περιπτώσεων σύγκρουσης 

συμφερόντων, με βασική προϋπόθεση την εξασφάλιση της ασυμβατότητας των 

βουλευτικών καθηκόντων και το συστηματικό έλεγχο του Πόθεν Έσχες, 

θεωρούνται ως επιβεβλημένα μέτρα κατά της διαφθοράς.  

Τέλος, καίριο σημείο αποτελεί η ύπαρξη διαφανών διαδικασιών στα ίδια τα 

πολιτικά κόμματα. Η GRECO έχει επισημάνει την ύπαρξη ελλείψεων στην 

διαδικασία χρηματοδότησης των κομμάτων που αφήνουν περιθώρια για 

φαινόμενα κατάχρησης και παράνομων χρηματοδοτήσεων. Είναι αναγκαία η 

άμεση λήψη μέτρων για τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων και την 

δημοσιοποίηση αυτών με αντίστοιχες διαδικασίες όπως αυτές των φυσικών 

προσώπων (τύπου Πόθεν Έσχες).  
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5.2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Απαιτείται η εφαρμογή ενός μεταρρυθμιστικού προγράμματος της δημόσιας 

διοίκησης υιοθετώντας και εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα νομοθετικά 

διατάγματα που έχουν ψηφιστεί και αναλυτικώς αναφερθεί στο Κεφάλαιο 4, με 

έμφαση σε αυτά που αφορούν τους δημόσιους οργανισμούς, τις τοπικές δημόσιες 

υπηρεσίες καθώς και δραστικές αλλαγές στο τομέα της διαχείρισης προσωπικού 

ιδίως στα ζητήματα των διαδικασιών πρόσληψης και αξιολόγησης αυτού. 

Επίσης αναφορικά με το δημόσιο τομέα είναι επιτακτική η προώθηση 

διαρθρωτικών αλλαγών για την ριζική μεταβολή της λειτουργίας της δημόσιας 

διοίκησης. Προς την εξάλειψη των φαινομένων δωροδοκίας και εκβιασμού, 

απαιτείται η δημιουργία ενός ευέλικτου συγχρόνου συστήματος διοίκησης και 

διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών, που θα βασίζεται σε ταχείς 

διαδικασίες για την μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης και της γραφειοκρατίας. 

Επιπλέον, σημαντικός παράγοντας αποτελεί ο εκσυγχρονισμός των διοικητικών 

λειτουργιών και των συναλλαγών του κράτους με τους πολίτες με την υποστήριξη 

των δυνατότητων που παρέχει η νέα τεχνολογία (e-government). Η Ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση αποτελεί την πληρέστερη λύση για την ενίσχυση της διαφάνειας, 

την απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών και τον εποπτικό 

έλεγχο των πράξεων των δημοσίων λειτουργών. 

Βασικότατο μέτρο εξυγίανσης του δημόσιου τομέα αποτελεί επίσης η 

προώθηση και η επιβράβευση της διαδικασίας των εμπιστευτικών αναφορών 

(Whistleblowing) των δημοσίων λειτουργών. Σκοπός της ενθάρρυνσης του 

Whistleblowing αποτελεί η αναφορά από τους ίδιους τους δημόσιους υπαλλήλους 

περιπτώσεων παράνομων ενεργειών και παράβασης καθήκοντος. Ουσιαστικά το 

μέτρο αυτό αποσκοπεί στην πρόληψη παρά στην καταστολή του φαινόμενου της 

διαφθοράς, διότι σε ένα περιβάλλον που είναι δεδομένη η άμεση αντίδραση των 

λοιπών υπαλλήλων σε περίπτωση διαφθοράς αποθαρρύνεται η ίδια η ενέργεια. 

Στο παρελθόν τέτοιου είδους αναφορές έχουν βοηθήσει στο να αποκαλυφθούν 

μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς σε άλλες χώρες. Στην Ιταλία όμως λόγω των 

υφιστάμενων κοινωνικοπολιτικών ιδιαιτεροτήτων, μέχρι πρόσφατα η καταγγελία 

συναδέλφων για παράνομες ενέργειες ή παραλήψεις θεωρείτο πράξη ανέντιμη, 

ενώ πολλές φορές κυριαρχούσε ο φόβος τυχόν αντιποίνων από το οργανωμένο 
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έγκλημα-Μαφία σε περίπτωση αποκάλυψης της ταυτότητας του καταγγέλλοντος. 

Άρα καθίσταται σαφές ότι, για να εφαρμοστεί με επιτυχία το μέτρο του 

Whistleblowing απαιτείται η αλλαγή νοοτροπίας και η διασφάλιση της ανωνυμίας, 

το οποίο στις περιοχές του Νότου και ιδίως στις μικρές κλειστές τοπικές κοινωνίες 

είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.  

5.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Εξειδικεύοντας για το δικαστικό σύστημα είναι μείζονος σημασίας η λήψη 

μέτρων διασφάλισης της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας του. Πέραν των 

προαναφερόμενων που προτάθηκαν για τον ευρύ δημόσιο τομέα, η επιτάχυνση 

των διαδικασιών αποτελεί μείζονα προτεραιότητα καθώς η υπερβολική 

καθυστέρηση εκδίκασης υποθέσεων διαφθοράς, και τελικώς η παραγραφή αυτών, 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαιώνισης του φαινομένου.  

Επίσης θα πρέπει να αυξηθεί ο χρόνος παραγραφής των αδικημάτων 

αυτών καθώς και οι προβλεπόμενες ποινές σε περιπτώσεις διαφθοράς οι οποίες, 

όπως αναφέρει ο ERCAS, στην Ιταλία είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με τα λοιπά 

ευρωπαϊκά κράτη.  

Αναφορικά με τον έλεγχο του ίδιου του δικαστικού σώματος απαιτείται η 

σύσταση εποπτικού μηχανισμού για την αξιολόγηση των δικαστών και των 

αποφάσεων που λαμβάνουν για υποθέσεις που αφορούν εγκλήματα διαφθοράς 

καθώς και η θέσπιση κώδικα δεοντολογίας που θα επιφέρει αυστηρές ποινές15 σε 

περιπτώσεις συμμετοχής ή συγκάλυψης υποθέσεων διαφθοράς. Το πρόβλημα 

δεν φαίνεται να σχετίζεται με τον όγκο των δαπανών, καθώς σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ, 

2011-2013) οι δαπάνες για το δικαστικό σύστημα κυμαίνονται στο μέσο όρο των 

λοιπών ευρωπαϊκών χωρών. 

5.4 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Ο τομέας των Δημόσιων συμβάσεων όπως αναλύθηκε, αποτελεί έναν από 

τους σημαντικότερους χώρους δράσης της διαφθοράς και αναζήτησης ευκαιριών 

                                                             
15 Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες πέραν της ποινής φυλάκισης προβλέπεται η κατάσχεση όλων των 

περιουσιακών στοιχείων των καταδικασθέντων και των συγγενικών προσώπων 
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κέρδους. Συνδυάζει την άμεση εμπλοκή των δημόσιων λειτουργών με τους ιδιώτες 

και συνήθως το τίμημα είναι μεγάλο. Οι έως σήμερα μεταρρυθμίσεις στην χώρα 

έχουν απλώς θίξει επιδερμικά το ζήτημα και απαιτούνται πολλές ριζοσπαστικές 

αλλαγές για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια στην εν λόγω διαδικασία.  

Είναι απαραίτητη η αύξηση των εξουσιών της ANAC ώστε να μπορεί να 

ελέγχει πλήρως τις διαδικασίες και τους εμπλεκόμενους φορείς έκαστης 

διαδικαστικής πράξης με δικαίωμα απαλλαγής των καθηκόντων ή εξαίρεσης 

υπόπτων για εμπλοκή με το οργανωμένο έγκλημα και την Μαφία ή στην 

περίπτωση ύπαρξης φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων. Στο πλαίσιο αυτό η 

ΕΕ έχει ζητήσει από την Ιταλία την εφαρμογή συγκεντρωτικής διαδικασίας 

υλοποίησης των προμηθειών, σύσταση πρότυπων προδιαγραφών ανά είδος 

σύμβασης και θεσμοθέτηση ορίων δαπανών σε έκαστη κατηγορία-είδος 

προϊόντων. Η χώρα αντιλαμβανόμενη τη σημασία της υλοποίησης των μέτρων 

αυτών όρισε την ANAC ως υπεύθυνη για την αξιολόγηση, υλοποίηση και εποπτεία 

εφαρμογής των ανωτέρων μέτρων.  

Επιπλέον στον τομέα των Δημοσίων συμβάσεων απαιτείται να υπάρξει 

βελτίωση του βαθμού διαβλητότητας και διαφάνειας στο σύνολο των διαδικασιών 

ανάθεσης των εργασιών. Όλα τα στοιχεία προσφορών και τυχόν αντεγκλήσεων θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο ενώ οι εκάστοτε προδιαγραφές 

θα πρέπει να δημοσιοποιούνται για ικανοποιητικό χρονικό διάστημα. 

Ιδιαίτερη προσοχή και λήψη αυστηρών μέτρων απαιτεί ο χώρος των 

κατασκευών. Λόγω του μεγάλου μεγέθους του οικονομικού αποτυπώματος, ο εν 

λόγω τομέας είναι περισσότερο εκτεθειμένος στη διαφθορά και στο οργανωμένο 

έγκλημα. Απαιτείται η συνολική εποπτεία της διαδικασίας από το στάδιο της 

έκδοσης των προδιαγραφών και την διαγωνιστική διαδικασία έως και την 

υλοποίηση του έργου και την παράδοση αυτού, διότι έχει αποδειχθεί ότι τα 

κατασκευαστικά έργα και οι συμβάσεις αποτελούν σημείο υφαρπαγής του 

δημοσίου χρήματος σε όλες της φάσεις υλοποίησης αυτού.  
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5.5 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν μέτρα ζωτικής σημασίας για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς στον ευαίσθητο τομέα των κρατικών δαπανών. Η 

διαφθορά χαρακτηρίζεται από την δυνατότητά της να εκτρέπει τους ζωτικούς 

πόρους από τις πραγματικές ανάγκες των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας προς 

τις ομάδες των ελίτ-αρεστών.   

Η Ιταλία παρουσιάζει μία υστέρηση στην ανάπτυξη των κατάλληλων 

νομοθετικών ρυθμίσεων ώστε οι προϋπολογισμοί των υπουργείων και των 

δημόσιων υπηρεσιών να είναι προσβάσιμοι στο κοινό δίνοντας την δυνατότητα 

στο πολίτη να γνωρίζει τον προορισμό των κρατικών εσόδων. Επίσης, η ελεύθερη 

διάθεση των στοιχείων του προϋπολογισμού του κράτους δίνει τη δυνατότητα στον 

απλό λαό να κατανοήσει τις προτεραιότητες του κάθε τομέα διακυβέρνησης και να 

αντιλαμβάνεται το σκεπτικό πίσω από μία απόφαση περικοπής δαπάνης ή 

αλλαγής προτεραιότητας.  

5.6 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 Όπως προέκυψε στο πλαίσιο της κριτικής αξιολόγησης, η ελευθερία στη 

διακίνηση του εμπορίου και η απελευθέρωση της αγοράς αποτελούν ενέργειες 

που η ορθή εφαρμογή τους μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην 

καταπολέμηση της διαφθοράς. Αποτελούν παραμέτρους που επηρεάζουν 

πολλαπλώς την εικόνα της χώρας αναφορικά με την αντίληψη της διαφθοράς 

καθώς αποτελούν συντελεστή του δείκτη GCI, του IPI, αλλά και της απόδοσης της 

διακυβέρνησης.  

 Επιπλέον, η απελευθέρωση της αγοράς, αποτελεί το μέσο απαλλαγής της 

αγοράς από την κυβερνητική παρέμβαση, το μονοπώλια και τη μαύρη οικονομία 

που υποθάλπουν πρακτικές διαφθοράς. Υπακούοντας μόνο στο νόμο της 

προσφοράς και της ζήτησης, η αγορά αυτορυθμίζεται χωρίς την ύπαρξη φραγμών 

και κυβερνητικών μεσολαβήσεων. 

Στην Ιταλία η αγορά παρουσιάζει ακόμα αρκετές παρεμβάσεις του κράτους 

οι οποίες θα πρέπει να μειωθούν στις απολύτως απαραίτητες για τη διαφύλαξη 

των καίριων συμφερόντων του κράτους. Επισημαίνεται ότι η αναφορά του Ease of 
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Doing Business (EDB) επισημαίνει για την Ιταλία την ύπαρξη πολλών καταγγελιών 

για συμπτώματα παράνομων πληρωμών κατά τις διαδικασίες εισαγωγής των 

προϊόντων στη χώρα.  

5.7 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Τα φορολογικά έσοδα αποτελούν βασική πηγή εσόδων για το ιταλικό 

κράτος το οποίο έχει αναλάβει σημαντικό μεταρρυθμιστικό έργο για την 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αλλά ακόμα παρουσιάζεται αναποτελεσματικό 

σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του G7 και του Μ.Ο της Ευρώπης. 

Η φορολογική πολιτική της χώρας παρουσιάζει μεγάλες ανισότητες και 

διακρίνεται για τις πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αποτέλεσμα αυτού 

του διαμορφωθέντος περιβάλλοντος είναι η ύπαρξη αυξημένων φαινόμενων 

μαύρης οικονομίας και τεράστιες απώλειες φορολογικών εσόδων, ενώ ειδικά για 

τις επιχειρήσεις, το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά αποτελούν συχνά το 

μόνο τρόπο αποκατάστασης των κακώς κειμένων της φορολογικής πολιτικής. 

Δηλαδή όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία, η διαφθορά 

παρουσιάζεται να αποτελεί το λάδι στα γρανάζια της κρατικής μηχανής. 

Βάσει των ανωτέρω αποτελεί άμεση προτεραιότητα η αναδιαμόρφωση του 

φορολογικού συστήματος της χώρας και η πλήρης ψηφιοποίηση αυτού. 

Ταυτόχρονα είναι επιτακτική ανάγκη η απλούστευση της διαδικασίας έναρξης των 

επιχειρήσεων και της διαχείρισης αυτών αναφορικά με τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις και η σύσταση Υπηρεσιών Μιας Στάσης ‘Οne Stop Shop’. Με αυτό 

τον τρόπο αποκαθίσταται το ομιχλώδες τοπίο στις διαδικασίες φορολόγησης, 

αποφεύγονται οι κάθε είδους μεσάζοντες και περιορίζεται η γραφειοκρατία.  

Τέλος απαιτείται η αύξηση των εποπτικών ελέγχων προς τις επιχειρήσεις 

και ο ηλεκτρονικός έλεγχος των χρηματοοικονομικών τους ροών για την αποφυγή 

φαινομένων φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. 

5.8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ & ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Ο ρόλος που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών στο φαινόμενο της 

διαφθοράς φάνηκε χαρακτηριστικά στην ανάλυση των δεικτών της Ανθρώπινης 
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Ανάπτυξης και του Δείκτη Ηθικής. Η ανισορροπία στην ανάπτυξη και οι 

κοινωνικοοικονομικές διαφορές οδηγούν στην απογοήτευση των πολιτών και στην 

απομόνωσή τους από το κράτος. Η αντίδραση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την 

έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς και την άρνηση συμμετοχής στον έλεγχο 

του κράτους.  

Η Ιταλία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα άνισης κατανομής του 

πλούτου και της ανάπτυξης. Η διαχρονική ανομοιομορφία της εσωτερικής 

οικονομικής ανάπτυξης των περιφερειών της χώρας, έχει προκαλέσει την έντονη 

κοινωνική ρήξη που αποκλείει την οποιαδήποτε ενδυνάμωση του ενιαίου 

εσωτερικού κοινωνικού μετώπου κατά της διαφθοράς. Για τον αγροτικό Νότο δεν 

υφίσταται Κοινωνικό Κράτος και Κράτος Δικαίου ενώ για τον βιομηχανοποιημένο 

Βορρά το κράτος πρέπει να απαλλαχθεί από το βαρίδι των νότιων περιοχών για 

να εξυγιανθεί.  

Σε μία δημοκρατία όμως, ο κυριότερος πυλώνας της δημοσιονομικής 

λογοδοσίας αποτελεί η ενιαία συμμετοχική δράση των πολιτών στα κοινά16. Η 

ενδυνάμωση των κοινωνικών οργάνων ελέγχου του κοινοβουλίου, η πρόσβαση 

της κοινωνίας των πολιτών στις κυβερνητικές αποφάσεις και η ενίσχυση της 

αγωγής του πολίτη, αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την ενεργοποίηση της 

λειτουργίας επίβλεψης της κρατική διοίκησης που δύναται να επιφέρει την 

καταστολή του φαινομένου της διαφθοράς. 

Στην περίπτωση της Ιταλίας για να επιτευχθεί η κοινή δράση ελέγχου του 

κράτους από την κοινωνία, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η άμβλυνση των 

φαινομένων ανισοκατανομής του πλούτου και της ανισότητας, με πολιτικές ίσων 

ευκαιριών στην αγορά εργασίας, στην ανάπτυξη και στην πρόσβαση στις 

κοινωνικές δομές του κράτους. 

                                                             
16 Οι τρεις βασικοί πυλώνες δημοσιονομικής λογοδοσίας είναι η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, η 

επίσημη εποπτεία και η διαφάνεια του προϋπολογισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ  

6.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο Giuseppe Mazzini, μεγάλος Ιταλός πολιτικός και φιλόσοφος, που έζησε 

στην αρχή του 19ου αιώνα και συνέβαλε αποφασιστικά στη γέννηση του ιταλικού 

κράτους, στο έργο του ‘Καθήκον στην Ανθρωπότητα’ (Doveri Verso L'umanita), 

αναφέρει ότι: 

‘’…Το σημαντικό δεν είναι να θεωρείς τον εαυτό σου ‘Αγνό’, έστω και αν 

πραγματικά είσαι, απομονώνοντας τον εαυτό σου από τους εξωγενείς παράγοντες 

για να παραμένεις ‘Αγνός’, σημαντικό είναι όταν είσαι τόσο κοντά σε εγκλήματα 

διαφθοράς, να τα πολεμάς! Αλλιώς δεν έχει σημασία να λες ότι είσαι ‘Αγνός’.’’ 

Από τη γέννηση της Ιταλικής Δημοκρατίας το 1861 έως και σήμερα, η χώρα 

βρίσκεται απέναντι στο φαινόμενο της διαφθοράς προσπαθώντας να απαλλαχθεί 

από αυτή την κατάρα. Όμως οι ‘Αγνοί’ παράγοντες της εκάστοτε άρχουσας τάξης 

(ελίτ), χρησιμοποιώντας τη διαφθορά ως μέσω εδραίωσης της κοινωνικοπολιτικής 

τους υπόστασης, συστηματικά αδρανούσαν για το ανεξέλεγκτο μέγεθός της, ενώ 

ταυτόχρονα η κοινωνία εθιζόταν στο φαινόμενο κρατώντας παθητική στάση, 

αποδεχόμενοι μοιρολατρικά το διαμορφωμένο status quo. 

Οι επιπτώσεις της ανωτέρω παθολογίας του φαινομένου της διαφθοράς 

είναι η συνεχής εκθετική ζημίωση του κράτους, χωρίς να καταγγέλλεται από 

πολίτες ή λειτουργούς, αποτελώντας την φυσική σχέση της κοινωνίας και των 

θεσμών, λειτουργώντας κυριολεκτικά ως καρκίνωμα. Αυτός είναι και ο λόγος που 

κάνει τη μελέτη της διαφθοράς να αποτελεί πολύπλοκη και ιδιαίτερη δύσκολη 

διαδικασία, ιδίως για την περίπτωση της Ιταλίας.  

Στο τέλμα αυτής της άρρωστης κατάστασης έφτασε η ιταλική κοινωνία το 

1993, όπου η αλλαγή της στάσης κυβερνώντων και πολιτών οδήγησε τη χώρα στη 

μεγαλύτερη αποκάλυψη σκανδάλου διαφθοράς στην Ευρώπη, επονομαζόμενη ως 

‘Καθαρά Χέρια’ οδηγώντας τη χώρα στην φάση της λεγόμενης ‘Δεύτερης 

Δημοκρατίας’. Αυτό συνέβη όχι γιατί η κοινωνία έγινε ηθική, αλλά επειδή το εύρος 

της διαφθοράς είχε γίνει τόσο μεγάλο που το κόστος της για την ιταλική οικονομία 

άρχιζε να γίνεται προοδευτικά ισοδύναμο με το δημόσιο έλλειμα.  
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Η Δεύτερη Δημοκρατία οδήγησε στην μετάβαση από ένα εξαιρετικά 

συγκεντρωτικό θεσμικό μοντέλο σε μια αποκεντρωμένη διοίκηση, που μέχρι το 

2000 φαίνεται να επικεντρώθηκε μόνο στην αποκέντρωση των δαπανών χωρίς να 

συνοδευτεί από την κατάλληλη αποκέντρωση των εσωτερικών λειτουργιών των 

δημοσίων υπηρεσιών. Ελήφθησαν μέτρα για την πάταξη της διαφθοράς αλλά δεν 

πραγματοποιήθηκε καμία προσπάθεια αναμόρφωσης του κράτους και του 

πολιτικού συστήματος ώστε να επιτευχθεί ουσιαστική αλλαγή της στάσης απέναντι 

στη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο συνέχιζε να ευδοκιμεί έχοντας 

υποβληθεί στον απαραίτητο φυσικά εκσυγχρονισμό του χρησιμοποιώντας νέες 

μεθόδους χειραγώγησης του κράτους.  

Μέτρα διαρθρωτικά που να αποσκοπούσαν στην πρόληψη του 

προβλήματος δεν θεσμοθετήθηκαν, με αποτέλεσμα την επανεμφάνιση 

φαινομένων κατάχρησης εξουσίας και διαβρωμένων θεσμικών οργάνων την ώρα 

που η παγκόσμια οικονομική κρίση χτυπούσε και την πόρτα της Ιταλίας.  

Τα αυστηρά μέτρα που επιβλήθηκαν από την ΕΕ και η εμπειρία της Ιταλίας 

από την υπόθεση της Tangentopoli βοήθησαν ώστε η χώρα να περιορίσει τις 

διεφθαρμένες συμπεριφορές και να πάρει μία σειρά μέτρων που πέρα της 

στήριξης της οικονομίας προσέβλεπαν στην αντιμετώπισης της νέας εξελιγμένης 

συστημικής διαφθοράς. 

Η έγκριση του ‘Νόμου κατά της Διαφθοράς’ τον Νοέμβριο του 2012 

αποτέλεσε σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην Ιταλία. Όμως, για μία ακόμα φορά τα μέτρα που ελήφθησαν 

επικεντρώνονται στην καταστολή με εκτεταμένες ποινικές έρευνες, χωρίς να 

στοχεύουν στην πηγή προέλευσης του προβλήματος ώστε να εντοπιστούν οι 

κατάλληλες δομικές αλλαγές που θα υποδείξουν και τις κατάλληλες πολιτικές 

πρόληψης.  

Στην παρούσα μελέτη μέσω της εξέτασης των σύγχρονων θεωρητικών 

προσεγγίσεων για το φαινόμενο της διαφθοράς, και εστιάζοντας για την 

περίπτωση της Ιταλίας, διερευνήθηκαν και εντοπίστηκαν οι παράμετροι που 

αποτελούν τους κοινώς αποδεκτούς παράγοντες που παρουσιάζουν αμφίδρομη 

σχέση με τη διαφθορά. Πραγματοποιήθηκε αναλυτική μελέτη της συσχέτισης του 
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δείκτη της αντίληψης της διαφθοράς της Ιταλίας και των κυριότερων δεικτών που 

αντιπροσωπεύουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του κράτους, 

συγκριτικά με το Μ.Ο των κρατών της ΕΕ και της ομάδος G7, εξάγοντας 

συγκεκριμένα συμπεράσματα για το βαθμό αλληλεξάρτησης που παρουσιάζουν. 

Επιβεβαιώθηκε η ισχυρή συσχέτιση του επίπεδου διαφθοράς της χώρας με 

την οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξή της και εντοπίστηκε ότι η αχίλλειος 

πτέρνα της Ιταλίας στην καταπολέμηση της διαφθοράς, αποτελούν οι δομές 

διακυβέρνησης και οι πελατειακές σχέσεις που διατηρούν οι δημόσιοι λειτουργοί 

με τις πολιτικές ελίτ και το οργανωμένο έγκλημα. Αναδείχθηκε η συμβολή της 

διαφθοράς στην κοινωνική ανισότητα που επικρατεί στη χώρα, με τον 

αναπτυγμένο Βορρά να θεωρεί πηγή του φαινομένου το νότιας προέλευσης 

οργανωμένο έγκλημα και το φτωχό Νότο να καταδίδει το Βορρά ως το διαφθορέα 

των κυβερνήσεων. Αποδείχθηκε η άμεση επίδραση της διαφθοράς στην 

ανθρώπινη ανάπτυξη και την ηθική ακεραιότητα των θεσμών της Ιταλίας. Τέλος, 

εκτιμάται ότι το σημαντικότερο συμπέρασμα που προέκυψε στο πλαίσιο της 

μελέτης είναι ότι τα κράτη με χαμηλά ποσοστά διαφθοράς δεν βασίστηκαν για την 

καταπολέμησης της σε πολυάριθμους και αυστηρούς νόμους και στις πολυετείς 

ποινικές έρευνες, αλλά στην ανάπτυξη της κουλτούρας της κοινωνίας των 

πολιτών, δηλαδή της κοινωνίας που ενδιαφέρεται για την ευημερία του συνόλου 

και όχι μόνο για το προσωπικό όφελος. 

Τα ανωτέρω αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα προτεινόμενα 

μέτρα και συστάσεις που αναλυτικά παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο 

πρέπει να εφαρμοστούν με κύρια στόχευση την ενίσχυση των πολιτικών 

πρόληψης. Το βάρος πρέπει να μεταφερθεί από την πλευρά επιβολής του νόμου 

σε πρωτοβουλίες που προωθούν την κατάρτιση και την ακεραιότητα των 

δημόσιων λειτουργών. Είναι αναγκαίος ένας διαφοροποιημένος σχεδιασμός που 

θα αποτρέπει τις συστημικές διεφθαρμένες συμπεριφορές και θα ενισχύει την 

πολιτική συμμετοχή. Για αυτό το λόγο απαιτείται να ληφθούν μέτρα εγγύησης της 

απόδοσης των θεσμών και άμβλυνσης των ανισοτήτων στον πληθυσμό.  
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6.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

Το φαινόμενο της διαφθοράς αποτελεί ένα ζήτημα παγκόσμιου 

ενδιαφέροντος που επηρεάζει τους θεσμούς του κράτους, θέτοντας σε κίνδυνο 

τρεις βασικές ανθρώπινες αξίες: την ασφάλεια, την ανάπτυξη και τα δικαιώματα 

του ανθρώπου. Οι τρείς αυτές ανθρώπινες αξίες αποτελούν τους βασικούς 

πυλώνες δράσεις του ΟΗΕ για την διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στον 

κόσμο. Τα ΗΕ έχουν αναγνωρίσει τη διαφθορά ως μία από τις κυριότερες 

παγκόσμιες απειλές (Global Risks) μαζί με την κοινωνική πόλωση (Societal 

Polarization) και την εισοδηματική ανισότητα (Income Inequality). 

Ταυτόχρονα το ΝΑΤΟ έχει θέσει ως υψηλή προτεραιότητα την επαύξηση 

της Ανθεκτικότητας (Resilience) των κοινωνικών δομών των κρατών-μελών του, 

τονίζοντας ότι οι σύγχρονες μορφές ασύμμετρων απειλών έχουν ως στόχο την εκ 

των έσω κατάρρευση της εσωτερικής συνοχής της χώρας. Οι νέες αυτές απειλές 

συμπεριλαμβάνουν τακτικές αστάθειας της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της 

χώρας. Η διαφθορά έχει προσδιοριστεί ως ανασταλτικός παράγοντας της 

Ανθεκτικότητας των χωρών και λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στο πλαίσιο της 

πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας για την προετοιμασία αντιμετώπισης τέτοιων 

απειλών.  

 Κατόπιν των ανωτέρω, εκτιμάται ότι αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου 

ερευνητικού ενδιαφέροντος οι κάτωθι θεματικές ενότητες: 

α. Η αξιολόγηση της Ανθεκτικότητας του κράτους της Ιταλίας απέναντι 

σε απειλές οικονομικής φύσεως-τακτικές διαφθοράς υπό το πρίσμα της 

συμμετοχής της Ιταλίας στο ΝΑΤΟ.     

β. Η αξιολόγηση της επίδρασης της διαφθοράς στους τρεις πυλώνες 

δράσης του ΟΗΕ (Ασφάλεια, Ανάπτυξη, Δικαιώματα του Ανθρώπου) για την 

περίπτωση της Ιταλίας. 

Πέραν των ανωτέρω, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με πολλαπλές 

κοινωνικοπολιτικές και ιστορικές διαστάσεις, η διερεύνηση της επίδρασης του 

φαινομένου της διαφθοράς στην εσωτερική γεωγραφική οικονομική ανισότητα της 

Ιταλίας. Από την έρευνα της παρούσας μελέτης, διαπιστώθηκε ότι η Ιταλία 

αποτελεί ξεχωριστό παράδειγμα εσωτερικής ανισορροπίας που βασίζεται ως επί 
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τω πλείστον στην άνιση ανάπτυξη και στην κυριαρχία του οργανωμένου 

εγκλήματος στην περιοχή της ‘Magna Graecia’.  
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