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Πρόλογος  

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της αξιολόγησης και αντιμετώπισης της 

διαφθοράς στο κράτος της Μολδαβίας και τις επιπτώσεις της στην οικονομία. Σε αυτό το 

πλαίσιο, η εργασία ξεκινά με την εισαγωγή η οποία εισάγει τον αναγνώστη στο αντικείμενο 

έρευνας. Το Πρώτο κεφάλαιο, επικεντρώνεται στην βιβλιογραφική επισκόπηση του ζητήματος 

της διαφθοράς, με βιβλιογραφία διεθνή και κυρίως ευρωπαϊκή. Πιο συγκεκριμένα, δίδεται ο 

ορισμός της διαφθοράς και εξετάζονται οι συνισταμένες που οδηγούν στην ανάπτυξη και 

εκδήλωση της. Τέλος, παρατίθεται αναφορά για την κατάσταση που επικρατεί γενικότερα στην 

Μολδαβία, όσον αφορά το ζήτημα της διαφθοράς. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία, η οποία αφορά σε επισκόπηση 

άρθρων επιστημονικών και διεθνών αναφορών για την διαφθορά. Το τρίτο κεφάλαιο 

παρουσιάζει τους δείκτες διαφθοράς και την διασύνδεση τους με το κράτος της Μολδαβίας. Τα 

στοιχεία δείχνουν ότι ο μεταξύ τους συσχετισμός είναι έντονος, κάτι που καταδεικνύει την 

αναγκαιότητα μεταβολών στο πολιτικό σύστημα της υπό εξέταση χώρας. Το τέταρτο κεφάλαιο 

προχωράει σε προτάσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς στη Μολδαβία. Τέλος, η 

εργασία ολοκληρώνεται με συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση των ως άνω 

ζητημάτων και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

 

Abstract  

This paper addresses the issue of assessing and tackling corruption in the Moldovan state and 

its impact on the economy. In this context, the task starts with the introduction that introduces 

the reader to the research object. The first chapter focuses on the bibliographic overview of the 

issue of corruption, with international and European literature. More specifically, the definition of 

corruption is given and the components that lead to its development and manifestation are 

examined. Finally, a reference is made to the general situation in Moldova regarding the issue of 

corruption. The second chapter refers to the methodology followed in this paper, which deals 

with an overview of articles of scientific and international reports on corruption. The third chapter 

presents the indicators of corruption and their interconnection with the Moldovan state. Evidence 

shows that the correlation between them is intense, indicating the necessity of changes in the 

political system of the country under review. The fourth chapter goes ahead with proposals to 

fight corruption in Moldova. Finally, the work concludes with conclusions that arise from the 

analysis of these issues and proposals for further research. 
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Εισαγωγή  
 

 «Δωροδόκει χρησίμως» 

Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών 

 

Η διαφορά αποτελεί ένα πανάρχαιο ζήτημα, που ταλανίζει την ανθρώπινη οντότητα 

διαχρονικά και αδιάλειπτα. Τα τελευταία χρόνια, το ζήτημα της διαφθοράς έχει προσελκύσει 

τόσο ακαδημαϊκούς, όσο και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Σκάνδαλα διαφθοράς, 

κατέστρεψαν κυβερνήσεις τόσο σε μεγάλες βιομηχανικές, όσο και σε αναπτυσσόμενες 

χώρες. Σε κάποια κράτη, η μετάβαση δημιούργησε τεράστιες ευκαιρίες για υπερβολικά 

κέρδη και συχνά συνοδεύτηκε από μια αλλαγή από ένα καλά οργανωμένο σύστημα 

διαφθοράς, σε ένα πιο χαοτικό. Με την πάροδο του ψυχρού πολέμου, οι χώρες έδωσαν 

σχετικά λιγότερη έμφαση στην πολιτική βούληση για την κατανομή των ξένων ενισχύσεων 

στις αναπτυσσόμενες χώρες και έδωσαν μεγαλύτερη προσοχή στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες τα κεφάλαια βοήθειας είχαν καταστρατηγηθεί και δεν έφτασαν στους φτωχούς (Li et 

al, 2011). 

Οι δείκτες αξιολόγησης που παράγονται από ιδιωτικούς οργανισμούς  και 

βαθμολογούν τις χώρες στα επίπεδα διαφθοράς τους, συνήθως χρησιμοποιούν τις 

απαντήσεις σε τυποποιημένα ερωτηματολόγια από συμβούλους που ζουν σε αυτές τις 

χώρες. Οι απαντήσεις είναι υποκειμενικές, αλλά η συσχέτιση μεταξύ των δεικτών που 

παράγονται από διαφορετικούς οργανισμούς αξιολόγησης είναι πολύ υψηλή. Η διαφθορά 

είναι στην ουσία η ανέντιμη ή παράνομη συμπεριφορά, ειδικά από ανθρώπους σε επίσημες 

θέσεις. Οι θετικές επιπτώσεις της διαφθοράς μπορούν να εξεταστούν μέσα από το 

επιχείρημα ότι η διαφθορά συμβάλλει στην υπερνίκηση των γραφειοκρατικών δυσκαμψιών 

και βοηθά στη διατήρηση της αποτελεσματικότητας της κατανομής όταν υπάρχει 

ανταγωνισμός μεταξύ των δωροδοκούντων, αλλά όχι μεταξύ των υπαλλήλων (Bardhan, 

1997).  

Η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη. Ωστόσο, ο αριθμός των χωρών που 

βελτίωσαν τις βαθμολογίες των δεικτών διαφθοράς είναι υψηλότερος από τον αριθμό 

εκείνων των οποίων η βαθμολογία μειώθηκε. Σε 103 από 168 χώρες, η Δημοκρατία της 

Μολδαβίας βαθμολογήθηκε 33η από τις 100, υποδεικνύοντας ένα ευρύτατο πρόβλημα με τις 

αντιλήψεις για τη διαφθορά του δημόσιου τομέα (He, 2003). 

Η πτώση των τριών Μολδαβικών κυβερνήσεων παλαιότερα, οφείλεται σε 

πολλαπλές ανεπάρκειες στην εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς και 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1395


9 
 

στη στρατηγική για τη μεταρρύθμιση του τομέα της δικαιοσύνης και τη συμφωνία σύνδεσης 

ΕΕ-Μολδαβίας, που μάλιστα έχουν μειώσει την πίστη των πολιτών στις κυβερνήσεις για 

την αντιμετώπιση της διαφθοράς (Otusany, 2011). 

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πολλές από τις πηγές του δείκτη 

διαφθοράς δεν κατόρθωσαν να καλύψουν τους τελευταίους μήνες του 2015, οι οποίοι 

χαρακτηρίστηκαν από πολλά ανησυχητικά γεγονότα, η μείωση του ΔΤΚ του 2015 φαίνεται 

σχετικά αργή (Bussell, 2015). 

Στην Μολδαβία, πλέον, είναι ορατή η σύνδεση μεταξύ της διαφθοράς και των 

κρατικών μηχανισμών. Έχουν υπάρξει πολλές ενέργειες που έχουν αποθαρρύνει τις καλές 

προθέσεις που ανακοινώθηκαν στο λαό και στους αναπτυξιακούς εταίρους σχετικά με τα 

διαδοχικά σχέδια για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτές περιλαμβάνουν την 

καθυστέρηση στην έγκριση μιας δέσμης νόμων σχετικά με το σύστημα ακεραιότητας και 

την αποτυχία να ληφθούν γρήγορα μέτρα εναντίον των υπευθύνων για την εποπτεία της 

ασφάλειας του τραπεζικού τομέα, οι οποίοι παραδέχτηκαν την κλοπή ύψους 1 δισ. 

δολαρίων στις ΗΠΑ (Razafindrakoto & Rouband, 2010). 

Το δικαστικό σύστημα έχει επίσης διακυβευθεί από την μη αξιοκρατική προώθηση 

των δικαστών και την επιλεκτική δικαιοσύνη που εφαρμόζεται στους πολιτικούς 

ανταγωνιστές. Ο Πρόεδρος της χώρας κατήγγειλε μια προσπάθεια εκβιασμού του, 

προκειμένου να ονομάσει ένα ακατάλληλο πρόσωπο ως υποψήφιο για τη θέση του 

πρωθυπουργού. Υπήρχαν αργότερα υποψίες ότι μια πλειοψηφία στο κοινοβούλιο στόχευε 

να σαμποτάρει την ψηφοφορία για τον υποψήφιο. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία έκανε 

σαμποτάζ για να ψηφίσει τον υποψήφιο που πρότεινε ο Πρόεδρος (Ruske, 2015). 

Η ελευθερία του Τύπου διακυβεύθηκε , καθώς οι δημοσιογράφοι μπλοκαρίστηκαν 

στην έδρα του Δημοκρατικού Κόμματος και στο Κοινοβούλιο, περιορίζοντας την πρόσβαση 

των πολιτών σε αντικειμενικές πληροφορίες. Υπήρξε ακόμα η ταχεία ψηφοφορία της 

κυβέρνησης στο Κοινοβούλιο, χωρίς να δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να γνωρίζουν εκ 

των προτέρων τα ονόματα των υποψηφίων στα δημόσια γραφεία, τη μυστική τους 

ορκωμοσία τα μεσάνυχτα και όλα αυτά ενίσχυαν τους υπευθύνους στα κόμματα της 

αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών (Li & Zhang, 2014). 

Στις 24 Ιανουαρίου 2012, στις διαμαρτυρίες που έλαβαν χώρα  συγκεντρώνοντας 

ρεκόρ πολιτών, η κυβέρνηση έλαβε ένα τελεσίγραφο από το λαό που ζήτησε την παραίτησή 

της και να διενεργηθούν νέες εκλογές αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο εκλέγεται ο 

πρόεδρος (Gong & Wu, 2012). 
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Είναι αλήθεια ότι όσο η διαφθορά στην Μολδαβία αυξάνεται και παραβιάζονται τα 

αιτήματα των διαμαρτυριών τόσο τίθεται σε κίνδυνο η πορεία της Μολδαβίας προς την 

ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπονομεύεται η δημοκρατική ανάπτυξη της χώρας. 

Ενισχύεται, επίσης, και η προοπτική μαζικών διαμαρτυριών που θα μπορούσαν να γίνουν 

βίαιες (Qiao, 2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

1.1 Ορισμός της διαφθοράς 

 

Ο  Rousseau επεσήμανε κάποτε, ότι η νομιμότητα της εθνικής δημόσιας εξουσίας 

προέρχεται από τον λαό. Η κυβέρνηση είναι ο εκτελεστής του κυρίαρχου κράτους. Η εξουσία 

της προέρχεται από την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Όταν η χρήση της δημόσιας εξουσίας 

αποκλίνει από το αρχικό κομμάτι, προκύπτουν προβλήματα διαφθοράς. Συμφωνεί με τον 

ορισμό της "κατάχρησης του δημόσιου γραφείου για ιδιωτικό όφελος". Αυτός ο ορισμός 

είναι ο ευρύτερα χρησιμοποιούμενος από τους ξένους μελετητές για την έννοια της 

διαφθοράς (Treisman, 2000). 

Η έρευνα της διαφθοράς ως συγκεκριμένη έννοια της δημόσιας διοίκησης ξεκίνησε 

τη δεκαετία του 1980 και του 1990. Ο Wang Huning και ο Huang Bai Lian ορίζουν τη 

διαφθορά ως μη δημόσια χρήση της δημόσιας εξουσίας (κατάχρηση και αθέμιτη 

ανταλλαγή). Οι περισσότεροι μελετητές πιστεύουν ότι η διαφθορά είναι η μόνη κυβερνητική 

ενέργεια κατάχρησης εξουσίας (Li et al, 2011). 

Ο He (2003) πιστεύει ότι η διαφθορά περιλαμβάνει το θέμα της διαφθοράς, του 

κινήτρου (σκοπού), των μέσων, του τρόπου και των συνεπειών και θέτει την αρνητική 

διαφθορά στο πεδίο της διαφθοράς. Επισημαίνει ειδικότερα ότι κρύβεται πολλή διαφθορά 

κάτω από τη μάσκα πράξεων κατάχρησης εξουσίας, με παραβίαση των καθιερωμένων 

δεοντολογικών κωδικών (He, 2003). 

Σήμερα ακαδημαϊκοί κύκλοι δεν έχουν διαμορφώσει έναν ενοποιημένο ορισμό της 

"διαφθοράς". Συνήθως ορίζεται ως η διαφθορά των δημοσίων υπαλλήλων στα κρατικά 

όργανα που χρησιμοποιούν την εξουσία για δωροδοκία, διαφθορά, εκβιασμούς, απάτες και 

άλλες ενέργειες. Αλλά ο όρος αυτός περιλαμβάνει πολλές πτυχές της οικονομίας, της 

πολιτικής, του πολιτισμού, της ηθικής, του νόμου και ούτω καθεξής. Τα τελευταία χρόνια, τα 

επίπεδα διαφθοράς συνέχισαν να αυξάνονται (Bardhan, 1997). 

Το κύριο σώμα της διαφθοράς δεν περιορίζεται πλέον στο εθνικό θεσμικό όργανο. 

Περιλαμβάνονται περισσότερα θέματα. Για παράδειγμα, η «ακαδημαϊκή διαφθορά» 

αναφέρεται στη διαφθορά στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα. Οι μορφές 

διαφθοράς περιλαμβάνουν όχι μόνο την προσωπική συμπεριφορά των κρατικών 

αξιωματούχων, αλλά και τη διαδικασία ανταλλαγής επιτοκίων, όπως ο νεποτισμός, η μη 

ανάληψη και η διάθεση δημόσιων πόρων (Otusany, 2011). 
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Ο Bussell (2015) επεσήμανε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να οριστεί λεπτομερώς η 

διαφθορά. Ωστόσο, κανένας ορισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους ερευνητικούς 

σκοπούς. Ως εκ τούτου, πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί η ποικιλομορφία του περιεχομένου 

της διαφθοράς. Από την πρόθεση της έρευνας επιλέγεται η κατάλληλη έννοια της διαφθοράς 

και των μεθόδων μέτρησης. Αυτή η προσέγγιση είναι περισσότερο προσαρμοσμένη στην 

τρέχουσα μελέτη, με σκοπό να δώσει έναν ορισμό της διαφθοράς. 

Η διακρατική έρευνα για τη διαφθορά συνήθως υιοθετεί δείκτες διαφθοράς που 

παρέχονται από διεθνείς βάσεις δεδομένων, όπως ο ΔΤΚ της Transparency International, ο 

WBES του Ινστιτούτου της Παγκόσμιας Τράπεζας και ο Δείκτης Διαφθοράς της Υπηρεσίας 

Πληροφοριών. Το μεγαλύτερο μέρος του δείκτη προέρχεται από έρευνα ατόμων, 

επιχειρήσεων ή εμπειρογνωμόνων (Razafindrakoto & Rouband, 2010). 

Οι περισσότεροι από αυτούς τους σύνθετους δείκτες, που αντικατοπτρίζουν τις 

διάφορες πτυχές της διαφθοράς, περιγράφουν τη γενική κατάσταση της διαφθοράς και 

διευκολύνουν την αξιολόγηση της διαφθοράς και της εμπειρικής έρευνας (Xu, 2012). 

Όμως, τα δεδομένα αντίληψης αντικατοπτρίζουν τις ιδέες της πηγής δεδομένων 

σχετικά με τη διαφθορά και δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των 

υποκειμενικών δεικτών και του πραγματικού επιπέδου διαφθοράς. Ταυτόχρονα, λόγω της 

ύπαρξης του ίδιου δείκτη σε διαφορετικά έτη της σύνθεσης και της προσαρμογής του 

βάρους, μέρος του δείκτη είναι η χρονική διαμήκης συγκρισιμότητα, επομένως υπάρχει 

κάποια παραπλάνηση στην ανάλυση χρονοσειρών. Για τους προαναφερθέντες λόγους, 

ορισμένοι μελετητές επιλέγουν πρακτικές υποθέσεις, αντί για διεθνείς βάσεις δεδομένων σε 

ποσοτική έρευνα. Στη μελέτη της σχέσης μεταξύ οικονομικής και πολιτικής διαφθοράς, ο 

Ruske (2015) χρησιμοποίησε μεμονωμένα στοιχεία διαφθοράς των μελών του Κογκρέσου 

των ΗΠΑ που παρείχε η CREW (Ruske, 2015). 

Η έρευνα σχετικά με τους παράγοντες της διαφθοράς είναι η πιο σημαντική πτυχή 

της μελέτης διαφθοράς. Το επίπεδο διαφθοράς μιας χώρας πρέπει να καθορίζεται σε 

κάποιο βαθμό από το οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο της χώρας. Ταυτόχρονα, 

η διαφθορά επηρεάζει αυτά τα τρία μέρη. Από μια άποψη, η κατασκευή του συστήματος και 

η εκτέλεση του βαθμού αποκέντρωσης μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών, η πρόσληψη, ο 

διορισμός, η αποζημίωση και η τιμωρία δεν επηρεάζουν μόνο τον οφθαλμό της διαφθοράς, 

αλλά έχουν επίσης σημαντικό αντίκτυπο στην εξάπλωση της διαφθοράς. Από το 

μικροσκοπικό επίπεδο, ακόμα και όταν το άτομο βρίσκεται στο ίδιο ή παρόμοιο εξωτερικό 

περιβάλλον ή στο ίδιο σύστημα, μπορεί να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στον κίνδυνο 

διαφθοράς λόγω της επιρροής του φύλου, της εκπαίδευσης, των αξιών και άλλων 
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παραγόντων. Αυτό το τμήμα θα ξεκινήσει από τα τρία επίπεδα μακροοικονομικών 

παραγόντων και μικροοργανισμούς και θα συνοψίζει τα υπάρχοντα ερευνητικά 

αποτελέσματα των σχετικών παραγόντων της διαφθοράς (Yang, 2014). 

Η αυξανόμενη σημασία της διαφθοράς βασίζεται στη συναίνεση ότι η ανάπτυξη της 

χώρας χρειάζεται καλή διακυβέρνηση. Έτσι, στη μελέτη των παραγόντων που σχετίζονται 

με τη διαφθορά, η σχέση μεταξύ διαφθοράς και ανάπτυξης είναι η πρώτη που εισέρχεται 

στον τομέα του οράματος. Ο Mauro (1995) ανέλυσε τα διεφθαρμένα στοιχεία από 

περισσότερες από 70 χώρες στον κόσμο και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαφθορά 

οδήγησε σε χαμηλές επενδύσεις και επηρέασε την οικονομική ανάπτυξη (Mauro, 1995). 

Ο Treisman (2000) διαπίστωσε την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της οικονομικής 

ανάπτυξης και της αμοιβαίας αιτίας της διαφθοράς, μέσω της μελέτης του κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ (Treisman, 2000). Σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες χώρες, οι φτωχές χώρες είναι πιο 

συχνές. Ο Bardhan (1997) επεσήμανε ότι η διαφθορά είχε καταστροφικές επιπτώσεις στην 

οικονομία, ενώ δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η διαφθορά έχει θετική σημασία σε 

ορισμένους τομείς (Bardhan, 1997). Σύμφωνα με τους Farooq and Shahbaz et al. (2013) η 

διαφθορά αποτελεί εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη με τη δημιουργία ενός μοντέλου 

χρονοσειρών (Farooq et al, 2013). 

Η σχέση μεταξύ ανισότητας και διαφθοράς είναι επίσης αμφιλεγόμενη. Μελετώντας 

τα δεδομένα διατομής 37 χωρών (χρησιμοποιώντας τον συντελεστή Gini ως κλίμακα 

μέτρησης), οι Gupta και Davoodi et al. (1998) επεσήμαναν ότι η διαφθορά έχει αυξήσει την 

ανισότητα των εισοδημάτων και την αύξηση της φτώχειας (Gupta et al, 2002). 

Ο πολιτισμός και η πολιτική σχετίζονται επίσης στενά με τη διαφθορά. Η αποικιακή 

κουλτούρα και τα πολιτικά της χαρακτηριστικά αποτελούν τους κύριους λόγους για τη 

σοβαρή διαφθορά στις αποικιακές χώρες. Μέσα από την περίληψη των ασαφών και 

συχνών διασταυρωμένων ορίων κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος 

του 18ου αιώνα μεταξύ της επίσημης αναγνωρισμένης θέσης και των οικονομικών ωφελειών 

μέσω θέσεων στην Αγγλία, οι Pavarala και Malik (2007) προσπαθούν να αποδείξουν ότι 

σύμφωνα με τον κανόνα της αποικιοκρατίας είναι  έμμεσα ελλιπή και συχνά αντιφατικά. Οι 

αποικιοκρατικοί αξιωματούχοι τείνουν να χρησιμοποιούν ειδική μεταχείριση ή προνόμια 

προς όφελός τους. Αλλά ο μέσος πολίτης τα χαρακτηρίζει "μέτρια" (Paravala & Malik, 2007). 

Σύμφωνα με τον Yang (2014) η υπερβολική έμφαση στην εξωγενή ηθική παράδοση 

του "κακού" προκάλεσε πολλά προβλήματα σήμερα. Οι άνθρωποι δεν είναι αυτό που ήταν 

στο παρελθόν και οι γενικές κινήσεις γίνονται όλο και χειρότερες. Θεωρούσε ότι η 

υπερβολική έμφαση στο "κακό" της συναινετικής ηθικής παράδοσης έκανε τη διαφθορά 
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δημοφιλή στις μέρες μας (Yang, 2014). Ο Treisman (2000) πίστευε ότι οι θρησκευτικές 

παραδόσεις και η διαφθορά συνδέονται (Treisman, 2000). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

η θρησκευτική παράδοση συχνά καθορίζει τη στάση του λαού απέναντι στην κοινωνική 

τάξη. Την ίδια στιγμή η θρησκεία παίζει το ρόλο της παρακολούθησης και καταδίκης της 

κατάχρησης εξουσίας.  

Οι μεσο-παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο διαφθοράς τονίζουν κυρίως την 

επιρροή της κατασκευής του εσωτερικού συστήματος στη διαφθορά. Ένας μεγάλος αριθμός 

ακαδημαϊκών ερευνητικών αποτελεσμάτων δείχνει ότι η οργάνωση της αποκέντρωσης 

συμβάλλει στη συγκράτηση της διαφθοράς. Ο Yuan (2011) ανέλυσε τις διάφορες 

επιπτώσεις της δημοσιονομικής αποκέντρωσης στον περιφερειακό μηχανισμό διαφθοράς 

χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των επαρχιακών πάνελ της Κίνας κατά τα έτη 1999 και 2008 

(Pan et al, 2011). 

Η εισαγωγή του ανταγωνισμού συμβάλλει στη συγκράτηση της διαφθοράς. Ο 

Svensson (2005) συνόψισε τη μελέτη των Tella, Bliss, Shleifer, Vishny, Soto De και άλλων 

μελετητών. Θεωρούσε ότι η σχέση μεταξύ κέρδους και διαφθοράς είναι πολύ περίπλοκη και 

δεν είναι εύκολο να αναλυθεί (Svensson, 2005). 

Παρόλο που υπάρχουν πολλά αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν μια αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ της διαφθοράς, της απορρύθμισης, της απλούστευσης των κανονισμών 

και της εισαγωγής μεταρρυθμίσεων, μπορεί επίσης να υπάρξει και συσχέτιση με την 

διαφθορά. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ των δύο.  Σύμφωνα με τους 

Ades και Tella (1999), ο Treisman (2000) υποστήριξε ότι η βελτίωση του επιπέδου 

ανοίγματος προς τον έξω κόσμο συμβάλλει στη μείωση της διαφθοράς. Όταν το σύστημα 

είναι ¨κατασκευασμένο¨, είναι ένα σημαντικό μέσο για την εκκαθάριση και την ενίσχυση της 

συνείδησης της κύριας ευθύνης του σώματος. Ο Tavits (2007) απέδειξε ότι το πολιτικό 

σύστημα για να επηρεάσει το επίπεδο της διαφθοράς το κάνει μέσω μιας σαφούς ευθύνης 

(Tavits, 2007). 

Η βασική υπόθεση είναι ότι όταν το πολιτικό σύστημα είναι σαφέστατο όσον αφορά 

τις ευθύνες των υπαλλήλων της περιοχής, οι αξιωματούχοι θα ακολουθήσουν μια καλή 

πολιτική και θα μειώσουν τη διαφθορά υπό πίεση. Οι Ferraz and Finan (2009) διεξήγαγαν 

μελέτη σχετικά με τη σχέση μεταξύ του εκλογικού συστήματος και της διαφθοράς με βάση 

τα τοπικά δεδομένα ελέγχου. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η δυνατότητα κατοχής πόρων 

για τον επαναδιορισμό του δημάρχου είναι κατά 27% μικρότερος από τον δήμαρχο χωρίς 

αναδιοργάνωση. Αυτό το φαινόμενο είναι πιο εμφανές στις πόλεις με χαμηλή διαφάνεια 

στις πληροφορίες και χαμηλή δικαστική τιμωρία (Ferraz & Finan, 2009). 
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Οι Li και Zhang (2014) έκαναν έρευνα χρησιμοποιώντας δεδομένα 

μικροεπιχείρησης μεγάλου δείγματος. Ανακάλυψαν ότι η σχέση μεταξύ των τοπικών 

αξιωματούχων και της διαφθοράς, οι επενδύσεις στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης και 

η διαφθορά ήταν σημαντικά ανεστραμμένη. Δηλαδή, η κατάλληλη παράταση της θητείας 

των υπαλλήλων και ένα μέτριο επίπεδο διαφθοράς συμβάλλουν στην προώθηση των 

επενδύσεων Ε & Α επιχειρήσεων, ενώ τα μακροπρόθεσμα και τα υπερβολικά υψηλά 

επίπεδα διαφθοράς θα εμποδίσουν τον τομέα των εταιρικών επενδύσεων Ε & Α (Li & Zhang, 

2014). Ο Nie (2014), με βάση την έρευνα των περιπτώσεων διαφθοράς των νομαρχιακών 

αξιωματούχων και άνω, απέδειξε ότι ο πολιτικός κύκλος που αντιπροσωπεύουν τα κύρια 

πολιτικά γεγονότα θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις προσπάθειες καταπολέμησης της 

διαφθοράς (Nie, 2014). 

Οι Keig, Brouthers και Marshall (2015) αναλύουν τις επιχειρήσεις με επίσημη και 

ανεπίσημη διαφθορά και συχνά στερούνται το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης με εφαρμογή 

της θεσμικής θεωρίας πλαισίου και στη συνέχεια επαληθεύονται (Keig et al, 2015). 

Ο τρόπος με τον οποίο το σύστημα αποζημίωσης επηρεάζει τον κίνδυνο διαφθοράς 

έχει επίσης συζητηθεί ευρέως. Παρόλο που αναφέρεται συχνά το υψηλό σύστημα μισθών, 

η Sosa (2004) εξήγησε την εμφάνιση της διαφθοράς χρησιμοποιώντας το αναμενόμενο 

μοντέλο χρησιμότητας των οικονομικών και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πολιτικές 

αύξησης των καθαρών εσόδων από δυνητικά διεφθαρμένα ιδρύματα είναι όχι μόνο 

αναποτελεσματικά (Sosa, 2004) αλλά μπορούν να προωθήσουν τη διαφθορά. Οι Ivanyna 

και Rangazas (2015) πρότειναν μια διαφορετική άποψη. Χρησιμοποίησαν ένα δυναμικό 

μοντέλο γενικής ισορροπίας για  ποσοτικοποιήσεις στις επιπτώσεις της διαφθοράς και της 

φοροδιαφυγής της δημοσιονομικής πολιτικής και της οικονομικής ανάπτυξης. Τότε, 

ανέφεραν ότι όταν η αμοιβή του δημόσιου τομέα είναι αρκετά υψηλή, η διαφθορά και η 

φοροδιαφυγή εξαλείφεται. Η συνολική κοινωνική ευημερία θα αυξηθεί (Ivanyna et al, 2016). 

Τα αποτελέσματα των Gong και Wu (2012) της εμπειρικής μελέτης της πραγματικής 

Κίνας έδειξαν ότι, οι πολιτικοί μελετητές προσπαθούν επίσης να αναλύσουν τα αίτια και 

τους μηχανισμούς της διαφθοράς από το κύριο σώμα της διεφθαρμένης συμπεριφοράς. Ο  

Dollar et al. (2001) δεσμεύεται να μελετήσει τις επιπτώσεις του φύλου στη διαφθορά 

νωρίτερα. Χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης διαφθοράς του Διεθνούς  Χάρτη Κινδύνου για την 

εμπειρική ανάλυση της σχέσης μεταξύ φύλου και διαφθοράς (Dollar et al, 2001). 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των γυναικών στον 

συνολικό αριθμό των κυβερνητικών αξιωματούχων, τόσο χαμηλότερος είναι ο βαθμός της 

διαφθοράς. Ο Sung (2003) πίστευε ότι μπορεί να υπάρξει μια αντίστροφη αιτιότητα. Οι 
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περιφέρειες με χαμηλότερα επίπεδα διαφθοράς θα περιορίσουν τα κοινωνικά δίκτυα που 

ανήκουν σε άνδρες και θα παρέχουν περισσότερες δυνατότητες στις γυναίκες να βρουν 

εργασία (Zhan & Ta0, 2009). 

Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν και τους δύο. Με βάση 

τα στοιχεία που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η QoG, οι Stensöta, Wängnerud και 

Svensson (2014) μελέτησαν τη σχέση μεταξύ διαφορετικών φύλων και διαφθοράς στη 

θεσμική λογική. Διαπίστωσαν ότι η διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών προκύπτει από 

την ασυμμετρική εμπειρία μεταξύ ανδρών και γυναικών και όχι από τις βασικές τους 

ιδιότητες. Σε σύγκριση με τη γραφειοκρατία, οι γυναίκες στο εκλογικό σύστημα 

διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στην καταπολέμηση της διαφθοράς (Li & Zhang, 

2014). 

Οι Gong και Wu (2012) μελετούν την περίπτωση περισσοτέρων από 2800 

αναφορών. Διαπίστωσαν ότι η δωροδοκία συμβαίνει σε τμηματικά στελέχη και σε στελέχη 

σε επίπεδο γραφείων και σε κυβερνητικά γραφεία αρχηγών (Gong & Wu, 2012). Ο 

Rosenblatt (2012) επισημαίνει από τη θεωρία του κοινωνικού ελέγχου ότι οι άνθρωποι στην 

κοινωνική θέση του κυρίαρχου θεωρούν ότι βρίσκονται σε ανώτερη θέση. Είναι πιο 

δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τη διαφθορά για αυτούς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

έχουν μεγάλη επίγνωση των δικαιωμάτων που έχουν λόγω αυτής της θέσης και έχουν την 

επιθυμία να διατηρήσουν την θέση τους κόμη και αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν άλλα 

μέσα για να επιτύχουν τον στόχο τους (Qiao, 2013). 

Ο κινέζος λόγιος Chen (2013) ξεκινά επίσης από τη θεωρία κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης. Ο ίδιος, λαμβάνοντας τα δεδομένα 31 περιφερειών της Κίνας, το διάστημα 

2003-2007 ως δείγμα, διαπίστωσε ότι το ποσοστό διαφθοράς μεταξύ των κινέζων 

αξιωματούχων έχει σημαντική επίδραση στην εξάπλωση των επαρχιών (Ruske, 2015). Αυτό 

το αποτέλεσμα προέρχεται κυρίως από την επίδειξη της επίσημης διαφθοράς. Η στρατηγική 

για την καταπολέμηση της διαφθοράς μπορεί να επικεντρωθεί στην εποπτεία και τη 

διοίκηση αξιωματούχων υψηλού επιπέδου. 

 

1.2 Η διαφθορά στην Μολδαβία 

 

Το επιχειρηματικό περιβάλλον της Μολδαβίας είναι ένα από τα πιο απαιτητικά στην 

περιοχή και αποδυναμώνεται από την κυβερνητική διαφθορά και από ένα επαχθές ρυθμιστικό 

περιβάλλον. Η κυβέρνηση στερείται διαφάνειας και οι δημόσιοι υπάλληλοι της Μολδαβίας 
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κατηγορούνται για ατιμωρησία πράξεων διαφθοράς. Το δικαστικό σώμα είναι ένα από τα πιο 

αδύναμα στον κόσμο σε σχέση με την ανεξαρτησία από την πολιτική ελίτ και οι δικαστές και οι 

εισαγγελείς εκτοπίζουν τακτικά δωροδοκίες, με αντάλλαγμα τη μείωση των κατηγοριών ή την 

επιβολή ελαφρών κυρώσεων. Οι διεθνείς εταιρείες δωροδοκούν για να αποκτήσουν άδειες 

κατασκευής και άδειες λειτουργίας και να εξασφαλίσουν κρατικές συμβάσεις (Farooq et al, 

2015). 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία της Μολδαβίας 

 

Πηγή: Vostokcable (2014). “In Moldova, an election that solves nothing”. 

https://vostokcable.wordpress.com/2014/12/03/in-moldova-an-election-that-solves-nothing/ 

 

Ο ποινικός κώδικας της Μολδαβίας απαγορεύει την ενεργό και παθητική δωροδοκία, 

εκβιασμούς, κατάχρηση εξουσίας, δωροδοκία ξένων δημοσίων υπαλλήλων και εμπορία 

επιρροής. Ωστόσο, το νομοθετικό πλαίσιο της Μολδαβίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς 

είναι ελλιπές λόγω ανεπαρκούς χρηματοδότησης και παρακολούθησης και γενικής έλλειψης 

πόρων. Οι πληρωμές διευκόλυνσης αναμένονται συχνά, όταν «λειτουργούν» στη Μολδαβία και 

δεν αντιμετωπίζονται νομικά (Pan et al, 2011). 

Οι κίνδυνοι διαφθοράς στη δικαιοσύνη της Μολδαβίας είναι πολύ υψηλοί. Οι 

επιχειρήσεις αναφέρουν ότι οι παράτυπες πληρωμές και δωροδοκίες σε αντάλλαγμα ευνοϊκών 

κρίσεων είναι πολύ συχνές (GCR, 2015-2016). Η δικαστική εξουσία στη Μολδαβία υπόκειται 

σε πολιτική παρέμβαση και ανατροπή (ΔΔΠ, 2016, - HRR, 2016). Συνεπώς, οι επιχειρήσεις 
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αναφέρουν ότι το επίπεδο της δικαστικής ανεξαρτησίας στη Μολδαβία είναι πολύ χαμηλό (GCR, 

2016-2017). Οι Μολδαβοί αναφέρουν το δικαστικό σώμα ως έναν από τους τέσσερις πιο 

διεφθαρμένους θεσμούς στη χώρα (CISR, 2016). Οι διαδικασίες του δικαστηρίου στερούνται 

διαφάνειας και απολαμβάνουν χαμηλά δημόσια επίπεδα εμπιστοσύνης (ICS, 2017). Αναμένεται 

ότι οι δικαστικές αποφάσεις θα είναι υπέρ των δημοσίων υπαλλήλων σε δικαστικές υποθέσεις 

στις οποίες εμπλέκονται δημόσιες αρχές (ICS, 2017). Σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την 

διαφθορά στο δικαστικό σώμα, ο μισθός τους έχει αυξηθεί περισσότερο από εκατό τοις εκατό 

από το 2013 (ΔΔΠ, 2016). 

Οι δικαστικές μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς - κυρίως τροποποιήσεις που 

επιτρέπουν την ποινική δίωξη δικαστών που υποπτεύονται παθητική δωροδοκία, επηρεάζουν 

την εμπορία, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τον παράνομο 

εμπλουτισμό - παρεμποδίστηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστών, οι οποίοι ισχυρίστηκαν 

ότι οι τροποποιήσεις θα επηρέαζαν την ανεξαρτησία των δικαστών (Ades & Tella, 1999). 

Ο πρώην πρωθυπουργός Βλαντ Φίλατ καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια φυλάκισης για 

κατηγορίες διαφθοράς που σχετίζονται με κατάχρηση εξουσίας το 2016 (RadioFreeEurope, 

Ιούνιος 2016). Ο Φίλατ κατηγορήθηκε ότι δωροδοκήθηκε σχετικά με την κλοπή ενός 

δισεκατομμυρίου δολαρίων από τις τράπεζες της Μολδαβίας, γεγονός που προκάλεσε σχεδόν 

την κατάρρευση της οικονομίας της χώρας (OCCRP, Ιούνιος 2016). Τον Αύγουστο του 2017, ο 

Φιλάτ απευθύνει έκκληση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

υποστηρίζοντας ότι η κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας και η κατάργηση του 

κοινοβουλευτικού εγκλήματος παραβιάζει την εσωτερική νομοθεσία (Έγκλημα Μολδαβίας, 

Αύγουστος 2017). 
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 Ο Δείκτης Δημοκρατίας στην Μολδαβία 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
National Democratic Governance 5,75 5,75 5,75 6 5,75 5,75 5,5 5,5 5,5 5,75 

Electoral Process 3,75 3,75 4 4,25 4 4 4 4 4 4 

Civil society 3,75 3,75 3,75 3,5 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 

Independent Media 5,25 5,5 5,75 5,75 5,5 5 5 5 5 5 

Local Democratic Governance 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,5 

Judicial Framework and Independence 4,5 4,5 4,5 4,75 4,5 4,5 4,5 4,75 4,75 4,7 

Corruption 6 6 6 6 6 6 5,75 5,75 5,75 6 

Democracy Score 4,96 5 5,07 5,14 4,96 4,89 4,82 4,86 4,86 4,89 

 

Πηγή: Jurnal.md (2017). Freedom House: «Democracy index worsened in Moldova; Reforms are ignored, 

corruption increases, and mass-media is suffocated by oligarchs' control». 

http://www.jurnal.md/en/politic/2016/4/13/freedom-house-democracy-index-worsened-in-moldova-reforms-are-

ignored-corruption-increases-and-mass-media-is-suffocated-by-oligarchs-control/  

 

Τα επιχειρηματικά βραβεία εκτελούνται στη Μολδαβία, με βάση την αρχή της 

αμοιβαιότητας (ICS, 2017). Η Μολδαβία ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία το 2016 για να 

ενθαρρύνει οικονομικά τις εταιρείες να επιχειρήσουν τη διαμεσολάβηση (DB, 2017). 

Οι εταιρείες πρέπει να γνωρίζουν ότι η σύναψη συμβάσεων με διεθνείς οργανισμούς 

διαρκεί περισσότερο στη Μολδαβία από ό, τι στις γειτονικές χώρες (ΣΠ, 2017). Η Μολδαβία έχει 

υπογράψει τη σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1958 για την αναγνώριση και την επιβολή 

αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων και είναι κράτος μέλος στο Διεθνές Κέντρο για την Επίλυση 

των Επενδυτικών Διαφορών (ICSID). 

Υπάρχει υψηλός κίνδυνος διαφθοράς κατά την αλληλεπίδραση με την αστυνομία της 

Μολδαβίας. Τρεις στους τέσσερις Μολδαβούς αντιλαμβάνονται την αστυνομία ως διεφθαρμένη 

(GCB, 2013). Η διαφθορά στην αστυνομία είναι κοινή στη Μολδαβία (ΔΔΠ, 2016). Οι εταιρείες 

αναφέρουν ανεπαρκή εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία των αστυνομικών υπηρεσιών για την 

προστασία τους από το έγκλημα και την επιβολή του νόμου (GCR, 2016-2017). Τέσσερις στις 

πέντε επιχειρήσεις πληρώνουν για υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλειας (ES, 2013). Το μεγαλύτερο 

μέρος των αδικημάτων διαφθοράς που ερεύνησαν οι αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς στη 

χώρα αυτή αφορούσαν υπαλλήλους επιβολής του νόμου (HRR, 2016). 

Υπάρχει υψηλός κίνδυνος διαφθοράς στον δημόσιο τομέα της Μολδαβίας. Οι εταιρείες 

αναφέρουν ότι η πολιτική αστάθεια και η αναποτελεσματική κυβερνητική γραφειοκρατία 

αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην επιχειρηματική δραστηριότητα στη Μολδαβία 

(GCR, 2016-2017). Περίπου μία στις επτά εταιρείες αναφέρουν ότι αναμένουν να δώσουν δώρα 
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στη Μολδαβία για να «διεκπεραιώσουν τα πράγματα» και το ένα τρίτο των επιχειρήσεων 

αναμένουν να δώσουν δώρα όταν λάβουν ηλεκτρική σύνδεση (ES, 2013). Οι επιχειρήσεις 

αντιμετωπίζουν συχνά γραφειοκρατικές διαδικασίες που δεν είναι διαφανείς και η 

γραφειοκρατία καθιστά αδικαιολόγητα επαχθείς τις άδειες επεξεργασίας, τις καταχωρίσεις και 

άλλες διαδικασίες (ICS, 2017). 

Η διαφθορά στην Μολδαβία για το έτος 2016 

 

Πηγή: Πηγή: Transparency International (2017a). Corruption Perceptions Index (CPI). 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 

 

Οι αποφάσεις διακριτικής ευχέρειας των δημοσίων υπαλλήλων συχνά παρέχουν 

περιθώρια για κατάχρηση και διαφθορά (ICS, 2017). Η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για τη 

μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά η εφαρμογή αυτών των μέτρων εξακολουθεί να μην υπάρχει 

(ICS, 2017). 

Η εκκίνηση μιας επιχείρησης στη Μολδαβία λαμβάνει τα ίδια βήματα με τον 

περιφερειακό μέσο όρο, αλλά απαιτεί πολύ λιγότερο χρόνο από ό, τι σε άλλες περιοχές της 

περιοχής (DB, 2017). Χρειάζονται 27 διαδικασίες και 276 ημέρες για να αποκτήσουν άδεια 

οικοδομής, σχεδόν διπλάσιο του μέσου αριθμού βημάτων και ημερών που απαιτούνται αλλού 

στην περιοχή (DB, 2017). 

Υπάρχει μέτριος κίνδυνος διαφθοράς στη διοίκηση όσον αφορά κτηματολογικά 

ζητήματα στη Μολδαβία. Οι εταιρείες αναφέρουν ότι η προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 

είναι κακή (GCR, 2016-2017). Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις αναφέρουν ότι αναμένουν δώρα 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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όταν λαμβάνουν άδεια κατασκευής (ES, 2013). Οι ξένες εταιρείες είναι σε θέση να κατέχουν 

όλους τους τύπους γης, εκτός από τις γεωργικές και δασικές εκτάσεις (ICS, 2017). 

Ο νόμος επιτρέπει στην κυβέρνηση να απαλλοτριώσει περιουσιακά στοιχεία για 

σκοπούς δημόσιας ωφέλειας, υπό τον όρο ότι γίνεται χωρίς διακρίσεις και με επαρκή 

αποζημίωση (ICS, 2017). Από το 2001, η κυβέρνηση ακύρωσε αρκετές ιδιωτικοποιήσεις αφού 

κατηγορούσε τους επενδυτές ότι δεν τήρησαν τα χρονοδιαγράμματα των επενδύσεων. Οι 

εταιρείες μπόρεσαν να λάβουν αποζημίωση στις περιπτώσεις αυτές, παρόλο που ορισμένοι 

έπρεπε να υποβάλουν αίτηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) 

για την επιβολή των αποζημιώσεων (ICS, 2017). Η εγγραφή ακινήτου έχει πέντε βήματα στη 

Μολδαβία και απαιτεί μόνο πέντε ημέρες σε σύγκριση με τον περιφερειακό μέσο όρο των είκοσι 

ημερών (DB, 2017). 

Ο ολλανδικός τραπεζικός όμιλος Rabobank κατηγορήθηκε για «ανάληψη γης» 

(παρατηρητής της ΕΕ, Νοέμβριος 2015). Οι ντόπιοι χωρικοί ήρθαν σε αντιπαράθεση με την 

τράπεζα στο δικαστήριο ισχυριζόμενοι ότι ποτέ δεν πούλησαν τη γη στο ταμείο (EU Observer, 

Νοέμβριος 2015). Σε έντεκα τουλάχιστον χωριστές περιπτώσεις, οικόπεδα ιδιοκτησίας της 

τράπεζας αποτελούν μέρος των ερευνών για πλαστογράφηση και απάτη (παρατηρητής της ΕΕ, 

Νοέμβριος 2015). Δεν υπήρξαν περαιτέρω ενημερώσεις σχετικά με την υπόθεση την εποχή της 

επανεξέτασης. 

Ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Valeriu Triboi αντιμετωπίζει κατηγορίες 

για κατάχρηση εξουσίας, προκαλώντας μεγάλες οικονομικές ζημίες στο κράτος (Εγκλήματα της 

Μολδαβίας, Αύγουστος 2017). Κατηγορείται για υπεξαίρεση χρημάτων που προορίζονται για 

την επισκευή ενός κτιρίου (Crime Moldova, August 2017). Επιπλέον, η Triboi έχει συμμετάσχει 

σε διάφορα άλλα διεφθαρμένα προγράμματα που αφορούν ακίνητα (Crime Moldova, Aug. 

2017). 

Η φορολογική διοίκηση στη Μολδαβία συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο διαφθοράς. Οι 

επιχειρήσεις αναφέρουν ότι οι παράτυπες πληρωμές και οι δωροδοκίες είναι κοινές κατά την 

πραγματοποίηση ετήσιων φορολογικών πληρωμών (GCR, 2015-2016). Οι εταιρείες αναφέρουν 

ότι οι φορολογικοί κανονισμοί συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα εμπόδια στην επιχειρηματική 

δραστηριότητα στη Μολδαβία (TI, 2017). Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις αναφέρουν ότι οι 

φορολογικοί υπάλληλοι είναι πιθανό να ζητήσουν «πρόσθετη πληρωμή» όταν εντοπιστεί 

παραβίαση φόρου (TI, 2017). Περισσότερο από το ήμισυ των επιχειρήσεων συμφωνούν έντονα 
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ότι οι περισσότερες εταιρείες προτιμούν να πραγματοποιούν παράτυπες πληρωμές σε 

φορολογικούς επιθεωρητές προκειμένου να αποφύγουν την πλήρη καταβολή φόρων (TI, 2017). 

Σε μια περίπτωση, ένας ξένος επενδυτής, επιδιώκοντας αποζημίωση, δήλωσε 

οικειοθελώς φόρους, αλλά βρέθηκε να εκβιάζεται από τον φορολογικό υπάλληλο που του 

ανατέθηκε η υπόθεση (ICS, 2017). Η κυβέρνηση εισήγαγε μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα 

φορολογικής κατάθεσης (ICS, 2017). Οι εταιρείες πληρώνουν φόρους δέκα φορές το χρόνο, κάτι 

που είναι πολύ χαμηλότερο από τον περιφερειακό μέσο όρο. Ο συνολικός χρόνος που 

απαιτείται για την πραγματοποίηση αυτών των πληρωμών είναι επίσης σημαντικά χαμηλότερος 

από τον περιφερειακό μέσο όρο (ΠΣ, 2017). 

Η Moldindconbank, μια τράπεζα που εδρεύει στη Μολδαβία, κατηγορήθηκε για ξέπλυμα 

20,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, μεταξύ άλλων, με σκοπό τη φοροδιαφυγή μέσω των 

λογαριασμών της (OCCRP, Μάρτιος 2017). 

Υπάρχει υψηλός κίνδυνος διαφθοράς στην τελωνειακή διοίκηση της Μολδαβίας. Οι 

επαχθείς διαδικασίες εισαγωγής και τα τιμολόγια αποτελούν τα κύρια εμπόδια στο διεθνές 

εμπόριο στα σύνορα της Μολδαβίας, ενώ η διαφθορά στα σύνορα και οι αδιαφανείς 

τελωνειακές διαδικασίες επηρεάζουν σημαντικά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των 

επιχειρήσεων (GETR, 2016). Οι παράνομες πληρωμές και οι δωροδοκίες στους τελωνειακούς 

υπαλλήλους θεωρούνται συνηθισμένο φαινόμενο (GETR, 2016). Το δικαστικό τμήμα λέγεται ότι 

προστατεύει συχνά τους διεφθαρμένους τελωνειακούς υπαλλήλους από τη δίωξη (Carnegie 

Endowment, Ιούνιος 2016). Η προβλεψιμότητα των διαδικασιών είναι ανεπαρκής (GETR, 2016). 

Από την άλλη πλευρά, το κόστος και ο χρόνος που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις 

διαδικασίες εισαγωγής είναι πολύ χαμηλότεροι από τον περιφερειακό μέσο όρο (ΠΣ, 2017). 

Πέντε τελωνειακοί μεσίτες και ένας τελωνειακός υπάλληλος συνελήφθησαν για υποψία 

παθητικής δωροδοκίας τον Μάιο του 2017 (Εγκλήματα της Μολδαβίας, Μάιος 2017). Οι 

κατηγορούμενοι δέχτηκαν πληρωμές διευκόλυνσης προκειμένου να επιταχυνθούν οι 

τελωνειακές διαδικασίες. Επιπλέον, απειλούσαν να ταξινομήσουν προϊόντα σε υψηλότερες 

κατηγορίες, τα οποία θα επιβάλλουν επαχθή τέλη φόρου στους εισαγωγείς (Εγκλήματα της 

Μολδαβίας, Μάιος 2017). 

Υπάρχει υψηλός κίνδυνος διαφθοράς στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων της 

Μολδαβίας. Οι εταιρείες αναφέρουν ότι η ευνοιοκρατία στις αποφάσεις των κυβερνητικών 

αξιωματούχων είναι πολύ συνηθισμένη και υπάρχει υψηλός βαθμός αντιληπτών σπατάλης στις 

δαπάνες της κυβέρνησης (GCR, 2016-2017). Παράνομες πληρωμές και δωροδοκίες 
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προσφέρονται συνήθως στη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (GCR, 2015-2016). 

Μία στις δέκα εταιρείες πιστεύει ότι δωροδοκίες επιβάλλονται και δώρα πρέπει να δοθούν σε 

κυβερνητικούς αξιωματούχους για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν μια δημόσια σύμβαση στη 

Μολδαβία (ES, 2013). Ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων δεν διαθέτει αποτελεσματικούς 

κανονισμούς (ICS, 2017). Αδιαφανείς προσφορές που συνεπάγονται πολιτική επιρροή 

παραμένουν ένα σοβαρό πρόβλημα (ΔΔΠ, 2016). Ο Οργανισμός Δημοσίων Συμβάσεων 

στερείται μηχανισμών ελέγχου για την ανίχνευση της διαφθοράς, τα μέλη του έχουν συχνά 

συγκρούσεις συμφερόντων και η συμμετοχή της επιβολής του νόμου στον τομέα είναι 

ανεπαρκής (UNDP, 2016). 

Η διαφθορά στις δημόσιες συμβάσεις εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σύστημα 

διαφθοράς στη Μολδαβία (UNDP, 2016). Οι ξένες εταιρείες δεν χρειάζεται να εμπλέκονται με τα 

εγχώρια μέρη προκειμένου να κερδίσουν μια σύμβαση προμηθειών (ICS, 2017). Σύμφωνα με 

το νόμο, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ανταγωνίζονται τις κρατικές επιχειρήσεις με ισότιμους όρους 

ανταγωνισμού. Πάραυτα υπάρχουν αναφορές ότι οι δημόσιοι οργανισμοί συχνά βρίσκονται σε 

καλύτερη θέση για να ασκήσουν επιρροή στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων (ICS, 2017). 

Τον Απρίλιο του 2017, ο υπουργός Μεταφορών Iurie Chirinciuc και δύο στελέχη 

ιδιωτικών εταιρειών συνελήφθησαν για κατηγορίες διαφθοράς (Εγκλήματα της Μολδαβίας, 

Απρίλιος 2017). Υποστηρίζεται ότι οι ύποπτοι άσκησαν πίεση σε μια εταιρεία που κέρδισε 

προσφορές σε ένα σχέδιο που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

(ΕΤΕ) για να μεταβιβάσει ορισμένες από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις στις εταιρείες που 

συνδέονται με τους υπόπτους. Η πίεση περιελάμβανε απειλές κατά τη λήξη της σύμβασης και 

ήταν στη μαύρη λίστα (Crime Moldova, Απρίλιος 2017). Ο Chirinciuc καταδικάστηκε σε ποινή 

φυλάκισης ενός έτους και τεσσάρων μηνών, πέραν του προστίμου των 35.000 MDL (Crime 

Moldova, August 2017). Τα δύο στελέχη επίσης κρίθηκαν ένοχοι για εμπορία επιρροής (Crime 

Moldova, August 2017). 

Οι εταιρείες δύνανται να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Δημοσίων 

Συμβάσεων της Μολδαβίας, για πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς για τις δημόσιες 

συμβάσεις, τις συμβάσεις που συνάπτονται, τις προκηρύξεις διαγωνισμών και τον κατάλογο 

των εταιρειών που ενοχοποιούνται για σοβαρές παραβιάσεις. Συνιστάται σε ξένες εταιρείες, να 

χρησιμοποιούν ένα εργαλείο δέουσας επιμέλειας για την ανάληψη δημοσίων συμβάσεων, για 

τον περιορισμό των κινδύνων διαφθοράς που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις στη 

Μολδαβία (Gupta et al, 2002). 
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Ο ποινικός κώδικας της Μολδαβίας ποινικοποιεί την ενεργητική και παθητική 

δωροδοκία, την απόπειρα δωροδοκίας, εκβιασμού, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και κατάχρησης εξουσίας. Οι κυρώσεις για απόπειρα δωροδοκίας 

περιλαμβάνουν όρους φυλάκισης από 5 έως 12 έτη και πρόστιμα έως 4.500 δολάρια ΗΠΑ. Οι 

κυρώσεις για έναν δημόσιο υπάλληλο που αποδέχεται δωροδοκία περιλαμβάνουν όρους 

φυλάκισης έως 15 ετών και απαγόρευση επανόδου στη δημόσια υπηρεσία για διάστημα έως 

10 ετών. Η νομοθεσία της Μολδαβίας δεν προβλέπει εξαίρεση για τις πληρωμές διευκόλυνσης. 

Δώρα συμβολικών ποσών που δεν υπερβαίνουν τα 1000 MDL δεν μπορούν να θεωρηθούν 

δωροδοκίες (UNODC, 2016). Τα νομικά πρόσωπα υπέχουν ποινική ευθύνη για τέλη διαφθοράς. 

Ο νόμος για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς περιγράφει ένα σύνολο μέτρων 

κατά της διαφθοράς και ασχολείται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη 

συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην καταπολέμηση της διαφθοράς (Yang, 2014). 

Ο νόμος απαγορεύει επίσης τη δωροδοκία ξένων δημοσίων υπαλλήλων, την εμπορία 

επιρροής και τον προστατευτισμό. Ο νόμος περί δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζεται σε όλες τις 

συμβάσεις αγαθών που υπερβαίνουν τα 0,8 εκατομμύρια και όλες οι υπηρεσίες υπερβαίνουν 

το ποσό των 0,1 εκατομμυρίων MDL. Πρόσθετες διαδικασίες ισχύουν για συμβάσεις που 

αφορούν αγαθά που υπερβαίνουν τα 2,3 εκατομμύρια δολάρια και υπηρεσίες που υπερβαίνουν 

τα 90 εκατομμύρια δολάρια (δικηγορικό γραφείο Turcan Cazaz, Μάιος 2016). Οι δημόσιες 

επιχειρήσεις και οι συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα δεν υπόκεινται στον νόμο περί 

δημοσίων συμβάσεων (UNDP, 2016). Οι δημόσιοι υπάλληλοι όπως οι δικαστές, οι εισαγγελείς 

και οι διευθυντές των κρατικών επιχειρήσεων υποχρεούνται να δηλώνουν το εισόδημα και τα 

περιουσιακά τους στοιχεία βάσει του νόμου περί δήλωσης και ελέγχου εισοδήματος και 

ιδιοκτησίας. Το νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς υποστηρίζεται από 

άλλους σχετικούς νόμους, όπως ο νόμος για τη δημόσια διοίκηση, ο νόμος για την πρόληψη και 

την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ο νόμος για 

την καταπολέμηση της διαφθοράς και του προστατευτισμού. Οι whistleblowers δεν 

προστατεύονται νομικά από την κακομεταχείριση. Η εφαρμογή της νομοθεσίας κατά της 

διαφθοράς παρεμποδίζεται από την έλλειψη επαγγελματικού προσωπικού και πόρων (ICS, 

2017). Η πολιτική αφοσίωση καθορίζει την επιλογή των δημοσίων υπαλλήλων στα ανώτερα 

επίπεδα της κυβέρνησης, αλλά μια κατηγορία καλά εκπαιδευμένων γραφειοκρατών έχει αρχίσει 

να διαμορφώνεται σε επίπεδο μεσαίων στελεχών (ΔΔΠ, 2016). 
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Η Μολδαβία είναι συμβαλλόμενο μέρος της Περιφερειακής Πρωτοβουλίας κατά της 

Διαφθοράς για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEI) και της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς 

(GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης (Tavits, 2007). 

Το Σύνταγμα της Μολδαβίας προβλέπει την ελευθερία του τύπου και της έκφρασης, 

αλλά οι αρχές δεν σέβονται πάντα τα εν λόγω δικαιώματα στην πράξη (HRR, 2016). Τα άτομα 

είναι γενικά ελεύθερα να επικρίνουν δημόσια την κυβέρνηση χωρίς επιπτώσεις (HRR, 2016). Η 

εμπιστοσύνη στα μέσα ενημέρωσης είναι μειωμένη πλέον. Μόνο δύο στους πέντε Μολδαβούς 

έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε σύγκριση με τρεις από τους πέντε 

το 2013 (NiT, 2017). Η συγκέντρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα χέρια των 

ολιγαρχικών είναι ένα πρόβλημα (NiT, 2017 - HRR, 2016), και η αυτο-λογοκρισία μεταξύ των 

μέσων ενημέρωσής τους αυξάνεται (BTI, 2016). Τα ηλεκτρονικά μέσα ειδήσεων παρέχουν 

γενικά πιο διαφοροποιημένη κάλυψη (FotP, 2016). Η δυσφήμιση αποποινικοποιήθηκε, αλλά οι 

διεφθαρμένοι δικαστές εξακολουθούν να αποφαίνονται για τις περιπτώσεις δυσφήμισης κατά 

των κρίσιμων μέσων μαζικής ενημέρωσης (FotP, 2016). Ο Τύπος της Μολδαβίας χαρακτηρίζεται 

ως «εν μέρει δωρεάν» (FotP, 2016). 

Η κοινωνία των πολιτών της Μολδαβίας αναπτύχθηκε σημαντικά την τελευταία δεκαετία 

και η συμμετοχή της στη λήψη αποφάσεων αυξάνεται συνεχώς, αν και ο ρόλος της κοινωνίας 

των πολιτών παραμένει περιορισμένος (ΔΔΠ, 2016 - FitW, 2016). Η χρηματοδότηση της είναι 

προβληματική, καθώς η συντριπτική πλειονότητα της προέρχεται από ξένες πηγές (ΔΔΠ, 2016). 

Όπως φαίνεται, η διαφθορά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η 

Δημοκρατία της Μολδαβίας. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα αποτελέσματα μιας κοινωνιολογικής 

δημοσκόπησης του Διεθνούς Ρεπουμπλικανικού Ινστιτούτου (IRI). Το 46% των Μολδαβών λένε 

ότι το φαινόμενο της διαφθοράς προκαλείται από την έλλειψη κυβερνητικού ελέγχου. 

Ταυτόχρονα, το 23% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η μάστιγα προκαλείται από την ολιγαρχία 

και το 20% από τη φτώχεια (IRI, 2017). 

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι το 22% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο 

είναι το πιο διεφθαρμένο ίδρυμα. Το 19% λέει ότι οι πιο διεφθαρμένοι είναι οι πάροχοι 

δημόσιων υπηρεσιών και το 14% των ερωτηθέντων λένε ότι το πιο διεφθαρμένο ίδρυμα είναι η 

κυβέρνηση (ως άνω). 

Στη δεύτερη και στην τρίτη θέση σχετικά με τα προβλήματα με τα οποία αντιμετωπίζει 

η χώρα είναι η ανεργία και τα χαμηλά εισοδήματα / συντάξεις. Επίσης, το 16% των 
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συμμετεχόντων στην κοινωνιολογική έρευνα λένε ότι η κακή κυβέρνηση είναι ένα σημαντικό 

πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε η Μολδαβία το τελευταίο έτος. 
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Σε γενικές γραμμές, πιστεύετε ότι τα πράγματα στη Μολδαβία πηγαίνουν προς τη 

σωστή κατεύθυνση ή λάθος κατεύθυνση;», το 82% των συμμετεχόντων απάντησε ότι τα 

πράγματα στη Μολδαβία πηγαίνουν προς τη κακή κατεύθυνση και μόνο το 10% λένε ότι τα 

πράγματα πάνε για καλύτερη (IRI, 2017). 

 

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι το 37% των πολιτών λέει ότι η οικονομία της χώρας είχε 

ισχυρή πτώση και το 14% απάντησε ότι η οικονομία βελτιώνεται κάπως. Επίσης, το 35% των 

ερωτηθέντων επιβεβαιώνουν ότι η οικονομία της χώρας παρέμεινε η ίδια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

2.1  Μεθοδολογία Έρευνας 

 Εδώ, στην ουσία δίδεται το περίγραμμα του σχεδιασμού της μελέτης που θα συνιστά 

την εν λόγω πτυχιακή εργασία. Συγκεκριμένα η εν λόγω εργασία, κάνει χρήση πρωτογενών και 

δευτερογενών στοιχείων για την αποπεράτωση της συγγραφής της. Τα δευτερογενή δεδομένα 

συνίστανται στην συγκέντρωση δεδομένων και βιβλιογραφικών μελετών που έχουν διενεργηθεί 

για το ζήτημα που ερευνάται από άλλους συγγραφείς προηγουμένως και  μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την έρευνα και παρουσίαση των θεωρητικών πλευρών του ζητήματος που 

εξετάζεται. 

 Με αυτόν τον τρόπο, τα πρωτογενή στοιχεία, συγκεντρώνονται μόνο με χρήση σχετικών 

με το ζήτημα στοιχείων από την πλευρά του μελετητή και αποσκοπούν  να εξακριβώσουν ή να 

αντικρούσουν την ερευνητική ερώτηση και στόχους της έρευνας.  Στην προκειμένη περίπτωση, 

τα πρωτογενή στοιχεία της έρευνας, συγκεντρώνονται με τη χρήση δευτερογενών στοιχείων, 

άρα βιβλίων και κειμένων που περιορίζονται στο πεδίο της διαφθοράς και οικονομικής 

ανάπτυξης στην Μολδαβία. 

 

2.2  Πηγές Δεδομένων 

 Στην ανάλυση της στρατηγικής αναζήτησης, αναλύεται η στρατηγική αναζήτηση, 

τουτέστιν, αναφέρονται οι βάσεις στοιχείων όπου αναζητούνται τα κείμενα όπως και οι λέξεις 

κλειδιά που χρησιμοποιούνται στην αναζήτησή μας, αλλά και τον συνδυασμό τους. Συνεπώς 

θα μπορούσε να ειπωθεί ότι για τη συγκέντρωση όλων των ορθών δεδομένων και παρουσίασης 

των συναφών μελετών, ο εντοπισμός των δεδομένων αναφέρεται σε επιστημονικούς 

διαδικτυακούς τόπους όπως και σε συναφή επιστημονικά περιοδικά όπου τα κείμενά τους 

αναρτώνται στο ίντερνετ. 

 Ακόμη, θα πρέπει να επισημανθεί πως οι προτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν για να 

βρεθούν οι κατάλληλες μελέτες, ορίστηκαν ως προς την έννοια και τις ιδιομορφίες  της 

διαφθοράς και οικονομικής προόδου στην Μολδαβία.  

 Αντίστοιχα, οι λέξεις ¨κλειδιά¨ που χρησιμοποιούνται, αναφέρονται σε εκείνες της 

διαφθοράς, οικονομικής ανάπτυξης, διοικητικών ελέγχων σε εταιρείες, επιχειρήσεις, ξέπλυμα 

μαύρου χρήματος, φοροδιαφυγή, ποινικό αδίκημα. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι μελέτες 
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αναφέρονται από το 1990 και έπειτα έως και στις μέρες μας στοχεύοντας να είναι πιο 

επιστημονικές αλλά ιδίως όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα και ανανεωμένα τα αποτελέσματα τα 

οποία παρέχουν. 

 Σε γενικότερο πλαίσιο, η δευτερογενής μελέτη, ασχολείται με τη συγκέντρωση στοιχείων 

που έχουν συγκεντρωθεί από κάποιον άλλο εκτός του μελετητή και για κάποιο άλλο στόχο, οι 

οποίες  πάραυτα είναι τελείως απαραίτητες για κάθε μελέτη. Με τη μελέτη αυτή ξεκινάει στην 

ουσία η συγκέντρωση των πρώτων πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη διενέργεια της 

πρωτογενούς μελέτης. 

 Τέλος, «εργαλείο» δευτερογενούς μελέτης συνιστούν προγενέστερες ακαδημαϊκές 

έρευνες όπως και βιβλιογραφίες που ασχολούνται με κάποιο ειδικό θέμα και μπορούν να 

δώσουν στον ερευνητή χρήσιμες πληροφορίες  για το υπό διερεύνηση θέμα. Σε αυτή την 

εργασία, η δευτερογενής έρευνα στηρίζεται πάνω σε ακαδημαϊκά βιβλία τα οποία περιγράφουν 

την περίσταση της διαφθοράς και οικονομικής ανάπτυξης στην Μολδαβία, είτε από εφημερίδες 

είτε από περιοδικά, ή από πηγές από το διαδίκτυο, όπως και από κάθε βιβλιοθήκη όπου θα 

υπήρχε προσβασιμότητα. Θα πρέπει ακόμη να τονιστεί πως τα συγκεκριμένα άρθρα και πηγές 

που χρησιμοποιούνται στο κείμενο, επιλέχθηκαν σύμφωνα με  καθορισμένα χρήσιμα στοιχεία 

που παρέχουν. 

 Το διάστημα κατά το οποίο διενεργήθηκε η παραπάνω μελέτη, είναι μεταξύ Αυγούστου 

- Νοεμβρίου του 2017 και άρχισε τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς με την οριστικοποίηση του 

ζητήματος της πτυχιακής εργασίας. Οι λέξεις «κλειδιά» που χρησιμοποιήθηκαν κάνουν λόγο για 

διαφθορά, οικονομική ανάπτυξη, διοικητικών ελέγχων σε εταιρείες, εταιρείες, ξέπλυμα μαύρου 

χρήματος, φοροαποφυγή, ποινικό αδίκημα. 

 Είναι αξιοσημείωτο πως οι μελέτες επικαλούνται τα τελευταία είκοσι χρόνια, δηλαδή 

από τη χρονιά 1995 έως και τις μέρες μας και με επιδίωξη να είναι πιο επιστημονικές, και κατά 

το δυνατόν πιο πρόσφατα και ανανεωμένα τα αποτελέσματα που παρέχουν. 

 Όσον αφορά τα κριτήρια εισόδου και τον αποκλεισμό ερευνών, θα μπορούσε να 

ειπωθεί ότι οι αναρτήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για το εν λόγω ζήτημα, αναφέρονται 

βασικά σε έρευνες που διενεργήθηκαν στο εξωτερικό, αφού οι μελέτες στην Ελλάδα για το 

συγκεκριμένο θέμα είναι περιορίζονται αρκετά και δε μπορούν να υποστηρίξουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό  για την διαφθορά και οικονομική ανάπτυξη στην Μολδαβία.  
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 Μολαταύτα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι για να καταλήξουμε στη χρήση αυτών των 

ερευνών, βρέθηκαν στην ουσία διαφορετικές έρευνες οι οποίες διενεργήθηκαν το διάστημα 

1990-2017, διότι δεν κατέληγαν σε κάποιο σαφές  αποτέλεσμα για το ζήτημα που μελετάται ή 

εμπλέκονταν ανάλογα άλλοι συντελεστές και οι οποίοι επηρέαζαν κάπως την διαφθορά και 

οικονομική πρόοδο στην Μολδαβία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο – ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

3.1 Ο Δείκτης Αντίληψη για τη Διαφθορά (CPI)  

 Kυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1995 και δημοσιεύεται ετησίως από τότε. Ο Δείκτης 

Αντίληψης της Διαφθοράς (CPI) της Transparency International θεωρείται ως ένα εξαιρετικά 

σημαντικό βήμα στην εστίαση της παγκόσμιας προσοχής στο θέμα της διαφθοράς. Παρείχε την 

πρώτη συστηματική προσπάθεια σύγκρισης των «αντιληπτών επιπέδων διαφθοράς, όπως 

καθορίστηκαν από εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων και δημοσκοπήσεις» σε διάφορες χώρες. Ο 

ΔΤΚ αναγνωρίζει τη διαφθορά ως «κατάχρηση της εμπιστευμένης εξουσίας για ιδιωτικό 

κέρδος» και κατατάσσει τις χώρες σε κλίμακα από το 0 (πολύ διεφθαρμένη) έως το 100 (πολύ 

καθαρή). Ενθάρρυνε πολύ σημαντικές ακαδημαϊκές έρευνες για το θέμα, αλλά παράλληλα 

απέδωσε σημαντική προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης και βοήθησε να θωρακίσει τις διεθνείς 

πρωτοβουλίες κατά της διαφθοράς σε πλήθος εθνικών κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών. 

Τώρα που καλύπτει περίπου 177 χώρες, ο ΔΤΚ είναι η καθιερωμένη πηγή για όσους θέλουν να 

γνωρίζουν τα επίπεδα διαφθοράς σε όλο τον κόσμο (Transparency International, 2017a). 

Παγκόσμιος χάρτης για την διαφθορά 2016 

 

Πηγή: Transparency International (2017a). Corruption Perceptions Index (CPI). 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 

 

Η Transparency International e.V. (TI) είναι μια διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση που 

εδρεύει στο Βερολίνο της Γερμανίας και ιδρύθηκε το 1993. Από το 1996 η TI δημοσίευσε τον 

Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς (CPI) ετησίως, όπως ήδη αναφέρθηκε. Ο ΔΤΚ κατατάσσει τις 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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χώρες "κατά το επίπεδο διαφθοράς τους, όπως καθορίζεται από εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων 

και δημοσκοπήσεις" (Transparency International, 2017a). 

Όσον αφορά στην αναφορά της Transparency International για το 2016, ο ΔΤΚ 

κατατάσσει 176 χώρες / εδάφη σε κλίμακα από 100 (πολύ καθαρή) έως 0 (ιδιαίτερα 

διεφθαρμένη) (Transparency International, 2017a). 

Οι 10 χώρες με τη λιγότερη διαφθορά το 2016 αποτελούνται κυρίως από ευρωπαϊκά 

έθνη. Η Νέα Ζηλανδία κατέχει την πρώτη θέση μαζί με τη Δανία. Και οι δύο χώρες σημείωσαν 

από 90 μονάδες (με άριστα το 100), ως χώρες που επηρεάζονται λιγότερο από τη διαφθορά 

(Transparency International, 2017a). 

Η Σιγκαπούρη, η οποία σημείωσε 84 μονάδες, είναι η λιγότερο διεφθαρμένη χώρα της 

Ασίας, στην έβδομη (7) θέση. Ο Καναδάς κατατάσσεται στην ένατη (9) θέση και είναι η λιγότερο 

διεφθαρμένη χώρα στην Αμερική (Transparency International, 2017a). 

Η Transparency International στην αναφορά της αναφέρει ότι "οι χώρες με υψηλότερη 

κατάταξη τείνουν να έχουν υψηλότερο βαθμό ελευθερίας του Τύπου, πρόσβαση σε πληροφορίες 

σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες, ισχυρότερα πρότυπα ακεραιότητας για τους δημόσιους 

υπαλλήλους και ανεξάρτητα δικαστικά συστήματα" (Transparency International, 2017a). 

Οι πιο διεφθαρμένες χώρες είναι οι «συνήθεις ύποπτοι»: η Σομαλία (τελευταία 176), το 

Νότιο Σουδάν (175), η Βόρεια Κορέα (174), η Συρία (173), η Υεμένη (170), το Σουδάν (170), η 

Λιβύη (170), το Αφγανιστάν (169), ενώ προηγείται η Γουινέα-Μπισσάου (168) και η Βενεζουέλα 

(166), η πιο διεφθαρμένη χώρα σε όλη την Αμερική. Όλες αυτές οι χώρες βρίσκονται επίσης 

στον Δείκτη των Ευαίσθητων Χωρών (πρώην Δείκτης Αποτυχημένων Κρατών). Συμπτωματικά, 

πέντε από αυτές τις χώρες επηρεάζονται από την τελευταία χρονικά ταξιδιωτική απαγόρευση 

των ΗΠΑ: η Σομαλία, το Σουδάν, η Υεμένη, η Συρία και η Λιβύη (Transparency International, 

2017a). 

Το Ιράν, το Καζακστάν, το Νεπάλ, η Ρωσία και η Ουκρανία κατατάσσονται στο ίδιο 

σημείο (131) στο κατώτερο τρίτο του καταλόγου, καθιστώντας τη Ρωσία και την Ουκρανία τα 

πιο διεφθαρμένα έθνη στην Ευρώπη (Transparency International, 2017a). 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάσσονται στη 18η θέση το 2016, μεταξύ Αυστρίας (17) και 

Ιρλανδίας (19). Ωστόσο, μια έρευνα της ProPublica, σε συνεργασία με το Σταθερό Κέντρο 

Διεπιστημονικής Δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, διαπίστωσε ότι οι 



34 
 

υπάλληλοι που διώχθηκαν από την Κολομβία, την Κίνα, τη Νότια Κορέα, τη Βολιβία και τον 

Παναμά βρήκαν καταφύγιο για τον εαυτό τους και τον πλούτο τους στη χώρα αυτή [ΗΠΑ], 

εκμεταλλευόμενοι την χαλαρή επιβολή των νόμων των ΗΠΑ και τα κενά στις μεταναστευτικές 

και οικονομικές ρυθμίσεις. Πολλοί έχουν αποκρύψει τα περιουσιακά τους στοιχεία και τις 

αγορές ακινήτων δημιουργώντας καταπιστεύματα και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης στα 

ονόματα δικηγόρων και συγγενών (Transparency International, 2017a). 

Οι χώρες με τον μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό είναι ως επί το πλείστον 

ανεπαρκείς όπως η Ινδονησία. Η Ινδονησία σημείωσε σκορ 37 από τα 100 (κατάταξη 90), το 

Πακιστάν 32 ( 116), το Μπαγκλαντές 26 (145), η Νιγηρία 28 (136), το Ιράν 29 (131), η Τουρκία, 

η χώρα που βρίσκεται πλησιέστερα στην Ευρώπη σημείωσε 41 (75). Οι καλύτερες κατατάξεις 

στις μουσουλμανικές χώρες είναι τα πλούσια, πετρελαϊκά έθνη των Ηνωμένων Αραβικών 

Εμιράτων 24 (score 66) και Κατάρ 31 (score 61), Ιορδανία 57 (score 48), η πλούσια σε 

πετρέλαιο Σαουδική Αραβία 62 (score 46) και Ομάν 64 (score 45) (Transparency International, 

2017a). 

Η Ινδία, η οποία οφείλει την αστραπιαία της ανάπτυξη σε μεγάλο βαθμό στην 

αχαλίνωτη διαφθορά, κατατάσσεται μαζί με την Κίνα και τη Βραζιλία, που έχουν παρόμοια 

προβλήματα, στην 79η θέση (Transparency International, 2017a). 

Ο συνεχής κύκλος της διαφθοράς που τροφοδοτεί την κοινωνική ανισότητα έχει 

οδηγήσει σε απογοητευμένους πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι στη συνέχεια 

στρέφονται προς λαϊκιστές πολιτικούς, ανέφερε η Transparency International. Αλλά, οι λαϊκιστές 

ηγέτες είναι πιθανό να επιδεινώσουν το ζήτημα της διαφθοράς (Transparency International, 

2017a). 

"Σε χώρες με λαϊκίστικους ή αυτοκρατορικούς ηγέτες, βλέπουμε συχνά δημογραφικές 

υποχωρήσεις και ανησυχητικό πρότυπο απόπειρες κατάρριψης της κοινωνίας των πολιτών, 

περιορισμό της ελευθερίας του Τύπου και αποδυνάμωση της ανεξαρτησίας της δικαστικής 

εξουσίας", δήλωσε ο José Ugaz, πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας σε μια δήλωση μέσων 

(Transparency International, 2017a). 

"Αντί να αντιμετωπίσουν τον καπιταλισμό, οι ηγέτες αυτοί εγκαθιστούν συνήθως ακόμη 

χειρότερες μορφές διεφθαρμένων συστημάτων", πρόσθεσε ο Ουγκάζ. 

Η Ουγγαρία και η Τουρκία, που βιώνουν την άνοδο των αυταρχικών ηγετών, είδαν να 

πέφτουν τα αποτελέσματα της διαφθοράς τους, ενώ η Αργεντινή που απομάκρυνε μια λαϊκίστικη 
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κυβέρνηση στα τέλη του 2015 παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, δήλωσε η Transparency 

International (Transparency International, 2017a). 

Η μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα το Βερολίνο ζήτησε από τις κυβερνήσεις να 

εντείνουν τις "βαθιά ριζωμένες συστημικές μεταρρυθμίσεις" που στοχεύουν στη διαφθορά 

(Transparency International, 2017a). 

Τέτοιες μεταρρυθμίσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τη δημοσιοποίηση, μέσω δημόσιων 

μητρώων, όσων κατέχουν εταιρείες και κυρώσεις σε όσους βοηθούν στη διακίνηση 

διεφθαρμένων χρηματικών ροών πέρα από τα σύνορα, ανέφερε η οργάνωση, επισημαίνοντας 

την περίπτωση του Παναμά. 11,5 εκατομμύρια έγγραφα  διέρρευσαν για επιχειρήσεις, 

πλούσιους και ακόμη και πολιτικούς που εκμεταλλεύονται τα φορολογικά καθεστώτα 

υπεράκτιων περιοχών (Transparency International, 2017a). 

 Τα ευρωπαϊκά έθνη συγκαταλέγονταν μεταξύ των υψηλότερων στον Δείκτη Αντίληψης 

της Διαφθοράς, καταλαμβάνοντας τέσσερα από τα πέντε καλύτερα διαθέσιμα scores. Η Δανία 

και η Νέα Ζηλανδία μοιράζονται την πρώτη θέση ως οι πιο «καθαρές» χώρες του κόσμου, 

ακολουθούμενες από τη Φινλανδία, τη Σουηδία και την Ελβετία (Transparency International, 

2017a). 

Συνοψίζοντας, τα κορυφαία 10 καταγεγραμμένα έθνη που αντιλαμβάνονται ότι είναι τα 

λιγότερο διεφθαρμένα είναι (Transparency International, 2017a): 

1. Δανία 

2. Νέα Ζηλανδία 

3. Φινλανδία 

4. Σουηδία 

5. Ελβετία 

6. Νορβηγία 

7. Σιγκαπούρη 

8. Ολλανδία 

9. Καναδάς 

10. Γερμανία 

Και οι πιο διεφθαρμένες χώρες που κατατάσσονται στον Δείκτη Αντίληψης της 

Διαφθοράς 2016 είναι (Transparency International, 2017a): 
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1. Σομαλία 

2. Νότιο Σουδάν 

3. Βόρεια Κορέα 

4. Συρία 

5. Γέμενη 

6. Σουδάν 

7. Λιβύη 

8. Αφγανιστάν 

9. Γουινέα-Μπισάου 

10. Βενεζουέλα 

Παρά την εξέχουσα θέση του, ο ΔΤΚ έχει γίνει όλο και πιο αμφιλεγόμενος τα τελευταία 

χρόνια. O ΔΤΚ είναι ανοικτός σε κριτική για διάφορους λόγους: προβλήματα ορισμού, 

προκατάληψη της αντίληψης, εσφαλμένη ακρίβεια, ελλιπές στατιστικό μοντέλο και αδυναμία 

λήψης μακροπρόθεσμων τάσεων. Συγκεκριμένα, οι αντιλήψεις δεν αντανακλούν απαραίτητα 

την πραγματικότητα: στην ουσία, δεν υπάρχει έλλειψη αποδείξεων ότι, τουλάχιστον σε σχέση 

με τη διαφθορά, υπάρχει συχνά μια εντυπωσιακή αναντιστοιχία μεταξύ της αντίληψης και της 

εμπειρίας. Επιπλέον, το ερώτημα των οποίων οι αντιλήψεις παρακολουθούνται πραγματικά έχει 

σημασία: στην περίπτωση του ΔΤΚ, είναι ένας σύνθετος δείκτης που βασίζεται σε μια σειρά 

άλλων ερευνών (Transparency International, 2017a). 

Οι ερωτηθέντες σε αυτές τις έρευνες είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία 

εμπειρογνώμονες χωρών (που συνήθως εδρεύουν εκτός της εν λόγω χώρας) και στελέχη 

επιχειρήσεων. Η άποψή τους για τη διαφθορά, αναμφισβήτητα, τείνει να επικεντρώνεται στη 

δωροδοκία (για την ακρίβεια και στη δωροδοκία). Αλλά η διαφθορά συνεπάγεται πολύ 

περισσότερα από την απλή τέλεση δωροδοκίας και ο ΔΤΚ προσπαθεί να διακρίνει όχι μόνο 

μεταξύ των μορφών διαφθοράς, αλλά και τον αντίκτυπο και τη σοβαρότητά τους (Transparency 

International, 2017a). 

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι η προσέγγιση του ΔΤΚ θεωρεί σιωπηρά ότι η διαφθορά 

είναι «ένα πράγμα», μια αδιαίρετη ιδιότητα των πολιτικών συστημάτων που μπορεί να 

συνοψιστεί μέσω ενός μόνο αριθμού ή βαθμολογίας, που ισχύει για ολόκληρη την επικράτεια. 

Στην πράξη, όμως, οι πραγματικές περιπτώσεις διαφθοράς λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένα 

περιβάλλοντα και συγκεκριμένους τόπους που δεν μπορούν εύκολα να χαρτογραφηθούν στο 

εθνικό κράτος - είτε επειδή μπορεί να υπάρξει σημαντική διακύμανση σε τοπικό επίπεδο όταν 
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αντιμετωπίζονται συγκεκριμένες τομεακές μορφές διαφθοράς, είτε λόγω διαφθοράς που 

περιλαμβάνει διακρατικά ή διασυνοριακά δίκτυα. Κάθε χώρα έχει περιφέρειες με (αξιοσημείωτη 

ή μη αξιωμένη) φήμη για σημαντικά υψηλότερα επίπεδα διαφθοράς από ό, τι ο μέσος όρος για 

τη χώρα τους (Transparency International, 2017a). 

Επιπρόσθετα αξίζει να αναφρεθεί ότι, ο υπόψη δείκτης δεν έχει αλλάξει με κανέναν 

ουσιαστικό τρόπο από τότε που ξεκίνησε για πρώτη φορά (Transparency International, 2017a). 

Ίσως η πιο σκληρή κριτική για τον ΔΤΚ είναι ότι δεν λειτουργεί μόνο ως οδηγός για την 

πολιτική, αλλά δημιουργεί ενεργητικά κίνητρα. Για πολλά χρόνια, υπήρξε η επικρατούσα 

ορθοδοξία ότι ο μόνος τρόπος για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι η εισαγωγή της 

«χρηστής διακυβέρνησης», που ορίζεται με βάση ένα δυτικό μοντέλο φιλελεύθερης 

δημοκρατίας. Όμως, παρόλο που αυξάνεται η κατανόηση ότι η διακυβέρνηση είναι 

συμφραζόμενη, πολλοί διεθνείς δωρητές και υπηρεσίες βοήθειας έχουν χρησιμοποιήσει την 

κατάταξη μιας χώρας στον ΔΤΚ ως βασικό δείκτη απόδοσης. Πράγματι, υπάρχουν ενδείξεις ότι 

η μείωση των άμεσων ξένων επενδύσεων σε ορισμένες πολύ φτωχές χώρες συνδέεται άμεσα 

με το πού κατατάσσονται στον ΔΤΚ (Transparency International, 2017a). 

 Καθώς η ενίσχυση εξαρτάται όλο και περισσότερο από την υιοθέτηση μέτρων για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς που έχουν καθοριστεί από τη Δύση, οι χώρες με τους λιγότερους 

πόρους για την εφαρμογή της «χρηστής διακυβέρνησης» υποφέρουν περισσότερο από την 

απόσυρση ακριβώς της υποστήριξης που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε 

ρεαλιστική πιθανότητα αντιμετώπισης διαφθοράς. Παράλληλα με την παγίδα της φτώχειας, 

μπορούμε τώρα να διαπιστώσουμε την εμφάνιση μιας «παγίδας διαφθοράς» στην οποία, όταν 

η διαφθορά γίνει συστημικά ενσωματωμένη, μπορεί να είναι σχεδόν αδύνατο για τις χώρες να 

εξασφαλίσουν το είδος της βοήθειας που θα μπορούσε να τους βοηθήσει να εφαρμόσουν 

πολιτικές για την προώθηση της ανάπτυξης που υποτίθεται ότι παρέχει την καλύτερη 

προστασία από τη διαφθορά (Transparency International, 2017a). 

 

3.2 Ο Δείκτης Παγκόσμιο Βαρόμετρο για τη Διαφθορά (GCB) 

Κατά τη διάρκεια του 2015-2017, η Transparency International δημοσίευσε το 

Παγκόσμιο Βαρόμετρο για τη Διαφθορά συνοδευόμενο από πέντε περιφερειακές έρευνες. Αυτές 

οι μελέτες παρακολουθούν την εμπειρία των ανθρώπων από τη διαφθορά στις χώρες τους και 
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αποκαλύπτουν τις περιφερειακές τάσεις. Η πρώτη της σειράς - για την υποσαχάρια Αφρική - 

κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2015. Η εναπομένουσα έρευνα - για την Αμερική - είναι 

επικείμενη (Transparency, 2017b). 

Σύμφωνα με την μελέτη, τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη έχει μια έντονη υποστήριξη για 

λαϊκίστικα και εθνικιστικά κινήματα - από την Ισπανία μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και 

εκτός ΕΕ (Τουρκία). Οι λόγοι είναι πολλαπλοί και πολύπλοκοι, αλλά οδηγούνται σε μεγάλο 

βαθμό από την πεποίθηση ότι οι παραδοσιακοί δημοκρατικοί θεσμοί - κυβερνήσεις, πολιτικά 

κόμματα - δεν εκπληρώνουν τις υποσχέσεις για ευημερία και ίσες ευκαιρίες και ότι δεν μπορούν 

να είναι αντικείμενο εμπιστοσύνης (ως άνω). 
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 Η διαφθορά ένα από τα 3 μεγαλύτερα προβλήματα των κρατών  

 

Πηγή:  Transparency International (2017b). Global Corruption Barometer 2015/16: People and Corruption, 
Europe and Central Asia. 
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/people_and_corruption_europe_and_central_asia_2016 
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Η διαφθορά αποτελεί κεντρικό στοιχείο αυτής της ιστορίας - η αποτυχία των 

κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν σωστά τη διαφθορά και τη συνενοχή τους σε προγράμματα 

διεφθαρμένων ή πελατειακών. Έχει καταστεί αδύνατο να αγνοηθεί η συστηματική διαφθορά 

στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις επηρεάζουν την πολιτική, όπως αποδεικνύεται από τη 

συνεχιζόμενη δίκη 37 στελεχών και πολιτικών στην Ισπανία οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν 

σε ένα πρόγραμμα «κλοπιμαίων από  συμβάσεις» για σχεδόν μια δεκαετία (ως άνω). 

 Παραδείγματα όπως αυτό μπορούν να δώσουν στους απλούς πολίτες την εντύπωση 

ότι οι δημόσιες δαπάνες και η δημόσια πολιτική διαστρεβλώνονται για να ευνοήσουν τους 

λίγους. Αυτή η εντύπωση έχει επιδεινωθεί από την επικράτηση των «πιο τρελών» μορφών 

διαφθοράς, όπως η σύγκρουση συμφερόντων - πραγματική και αντιληπτή - που δημιουργείται 

από την κρυφή άσκηση πίεσης και την «περιστρεφόμενη πόρτα» μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα (ως άνω). 

Αντιλήψεις για την διαφθορά σε διάφορους οργανισμούς και θεσμούς 

 

Πηγή:  Transparency International (2017b). Global Corruption Barometer 2015/16: People and Corruption, 
Europe and Central Asia. 
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/people_and_corruption_europe_and_central_asia_2016 
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συγκέντρωσε πάνω από 100.000 υπογραφές αιτήσεων για αυστηρές κυρώσεις, δείχνει πως οι 

προσδοκίες για μεγαλύτερη ακεραιότητα στην πολιτική και τις επιχειρήσεις κινητοποιούν την 

δράση των πολιτών. Η έκθεση αναδεικνύει σε ποιο βαθμό πολίτες από όλη την Ευρώπη και την 

Κεντρική Ασία αντιλαμβάνονται το πρόβλημα της διαφθοράς και ποιες ενέργειες θεωρούν 

αποτελεσματικές για την αντιμετώπισή της (ως άνω). 

Σε αυτή τη νέα έκθεση, μέρος μιας περιφερειακής σειράς από το Παγκόσμιο Βαρόμετρο 

Διαφθοράς, οι ερευνητές μίλησαν σε περίπου 60.000 ανθρώπους σε 42 χώρες της Ευρώπης 

και της Κεντρικής Ασίας μέσω προσωπικών και τηλεφωνικών ερευνών σχετικά με τη σημερινή 

κατάσταση της διαφθοράς του δημόσιου τομέα (ως άνω). 

 Τα ευρήματα δείχνουν ότι λίγοι άνθρωποι πιστεύουν ότι η κυβέρνησή τους έχει κάνει 

αρκετά για να καταπολεμήσει τη διαφθορά στην πολιτική. Πάνω από το ένα τέταρτο των πολιτών 

βλέπει τους πολιτικούς, τους κυβερνητικούς αξιωματούχους και τα στελέχη επιχειρήσεων ως 

ιδιαίτερα διεφθαρμένους και σχεδόν τρεις στους πέντε πολίτες πιστεύουν ότι οι πλούσιοι 

άνθρωποι έχουν πάρα πολύ επιρροή στις κυβερνητικές αποφάσεις (ως άνω). 

Σε αυτή την έρευνα, εξετάζονται επίσης τα αποτελέσματα από ολόκληρο τον ευρωπαϊκό 

και τον κεντρικό χώρο της Ασίας και συγκρίνονται οι αντιλήψεις σχετικά με τη διαφθορά για να 

διαπιστωθεί πώς διαφέρουν μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), των υπό ένταξη 

χωρών και της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ, CIS). Σε ορισμένες πτυχές, όπως η 

δωροδοκία, υπάρχουν έντονες διαφορές στις τρεις αυτές περιοχές, ενώ η ΚΑΚ πάσχει από τα 

υψηλότερα ποσοστά δωροδοκίας. Σε άλλες υπάρχουν εκπληκτικές ομοιότητες, με τους πολίτες 

στη Γαλλία, όπως και στη Ρωσία, να πιστεύουν ότι η κυβέρνησή τους δεν λαμβάνει αρκετά 

μέτρα για να καταπολεμήσει τη διαφθορά (ως άνω). 

 Ενώ θεωρητικά οι πολίτες θεωρούν ότι η «αντίσταση» (να μην υποκύψουν στην 

διαφθορά) στους αξιωματούχους που απαιτούν δωροδοκίες και η «αναφορά» (αναφορά στις 

αρμόδιες αρχές) με την αναφορά περιπτώσεων διαφθοράς είναι τα πιο αποτελεσματικά 

πράγματα που μπορούν να κάνουν για να σταματήσουν τη διαφθορά, η έρευνα δείχνει επίσης 

ότι στην πράξη παραμένουν σημαντικά εμπόδια που δεν ενθαρρύνουν περισσότερα άτομα να 

αναφέρουν περιστατικά διαφθοράς. Ιδιαίτερα στην ΚΑΚ, στις υπό ένταξη χώρες και στα νέα 

μέλη της ΕΕ υπάρχει έλλειψη κοινωνικής αποδοχής (ως άνω). 

Πολλοί φοβούνται επίσης ότι οι πληροφοριοδότες έχουν αρνητικές συνέπειες ως 

αποτέλεσμα της εμφάνισής τους. Τα εμπόδια αυτά υποδεικνύουν την ανάγκη για ισχυρότερη 
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προστασία κατά των καταγγελιών, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να είναι πρόθυμοι να 

αναλάβουν δράση κατά της διαφθοράς (ως άνω). 

Βασικά αποτελέσματα της έρευνας 

1. Ένας στους τρεις ερωτηθέντες θεωρεί ότι η διαφθορά είναι ένα από τα μεγαλύτερα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα τους. Οι πολίτες του Κοσσυφοπεδίου, της Ισπανίας και 

της Μολδαβίας είναι οι πιο πιθανοί να το σκεφτούν αυτό, με τα δύο τρίτα της διαφθοράς ως 

αναφερόμενο κύριο πρόβλημα (από 65 έως 67 %). 

2. Περισσότεροι από τους μισούς πολίτες έχουν άσχημη εικόνα για την κυβέρνησή τους 

όσον αφορά στην καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ουκρανία, Μολδαβία, Βοσνία & 

Ερζεγοβίνη και Ισπανία. Αυτοί οι πολίτες είναι πιο επικριτικοί στις προσπάθειες των 

κυβερνήσεων τους να καταπολεμήσουν τη διαφθορά με τέσσερις στους πέντε ή περισσότερους 

λέγοντας ότι κάνει κακό 80 έως 86 %). 

 3. Οι πολιτικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι θεωρούνται οι πιο διεφθαρμένοι από τις 

εννέα ομάδες. Οι βουλευτές και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι είναι πιθανότερο να θεωρηθούν 

ως ιδιαίτερα διεφθαρμένοι. Σχεδόν το ένα τρίτο των ανθρώπων υποστηρίζουν ότι οι 

περισσότεροι ή όλοι τους είναι διεφθαρμένοι (31 % και 30 %, αντίστοιχα). 

4. Ο ιδιωτικός τομέας δεν απαλλάσσεται. Περισσότερο από το ένα τέταρτο των πολιτών 

της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας αναφέρουν ότι τα στελέχη επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα 

διεφθαρμένα (26%). 

5. Πολλοί πιστεύουν ότι οι πλούσιοι έχουν υπερβολική επιρροή στις κυβερνητικές 

αποφάσεις. Τρεις στους πέντε πολίτες θεωρούν ότι οι πλούσιοι έχουν υπερβολική επιρροή στη 

δημόσια πολιτική και πρέπει να υπάρξουν αυστηρότεροι κανόνες για να αποφευχθεί αυτό. Οι 

ισπανοί και πορτογάλοι πολίτες είναι πιθανότερο να συμφωνήσουν (88 % και 85 %). 

 6. Η δωροδοκία εξακολουθεί να είναι κοινή, ιδιαίτερα στην Κοινοπολιτεία ανεξάρτητων 

κρατών. Σχεδόν το ένα τρίτο των χρηστών δημόσιων υπηρεσιών στο ΚΑΚ έχουν καταβάλει 

δωροδοκία (30%) κατά το παρελθόν έτος και η δωροδοκία είναι υψηλότερη στο Τατζικιστάν, 

όπου αυτό αυξάνεται στο 50% των χρηστών υπηρεσιών. Η δωροδοκία είναι επίσης υψηλή σε 

ορισμένες χώρες της ΕΕ, ιδίως τη Ρουμανία (29% των χρηστών υπηρεσιών) και τη Λιθουανία 

(24%). 
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7. Η "αντίσταση" και η "αναφορά" θεωρούνται οι καλύτεροι τρόποι για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς. Η αναφορά της διαφθοράς ή η άρνηση δωροδοκίας είναι οι πιο 

αποτελεσματικές ενέργειες που οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να γίνουν (18 και 20%). Η 

αναφορά της διαφθοράς θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική στην ΕΕ + (24%). Το 27% των 

πολιτών στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία παραιτούνται από το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν 

μπορούν να κάνουν τίποτα. 

 8. Ο φόβος και η έλλειψη αποδοχής εμποδίζουν τους ανθρώπους από την αναφορά. 

Ο κύριος λόγος για τον οποίο περισσότεροι άνθρωποι δεν αναφέρουν τη διαφθορά είναι ότι 

φοβούνται τις συνέπειες (30%). Επιπλέον, λιγότεροι από τους μισούς λένε ότι θεωρούν ότι είναι 

κοινωνικά αποδεκτό να αναφέρουν τη διαφθορά στη χώρα τους (38%). 

 9. Η Αρμενία, η Βοσνία & Ερζεγοβίνη, η Λιθουανία, η Μολδαβία, η Ρωσία, η Σερβία 

και η Ουκρανία θεωρούνται πως έχουν τα σοβαρότερα προβλήματα διαφθοράς. Οι χώρες αυτές 

βαθμολογούνται ελάχιστα (χαμηλότερα) από τους πολίτες τους σε όλα τα βασικά ερωτήματα 

της έρευνας. 

Στην έρευνα, οι ερευνητές ρώτησαν τους ερωτηθέντες ποια πιστεύουν ότι είναι τα τρία 

μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα τους. Επέλεξαν από έναν κατάλογο 

βασικών ζητημάτων, όπως η οικονομία, η ανεργία, το έγκλημα, η μετανάστευση, η υγεία, η 

εκπαίδευση και η διαφθορά. Ένας στους τρεις πολίτες από όλη την Ευρώπη και την Κεντρική 

Ασία λέει ότι η διαφθορά ή η δωροδοκία είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η χώρα τους. Παρόμοιες αναλογίες ερωτηθέντων και στις τρεις περιοχές 

αναφέρουν ότι η διαφθορά είναι ένα από τα κορυφαία προβλήματα. Στην ΕΕ και στην ΚΑΚ 

περίπου το ένα τρίτο των ερωτηθέντων λέει ότι η διαφθορά είναι ένα από τα μεγαλύτερα 

προβλήματα (32% και 34% αντιστοίχως) και αυτό αυξάνεται σε δύο από τις πέντε στις υπό 

προσχώρηση χώρες (40%) (ως άνω). 

Υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά το ποσοστό των πολιτών σε κάθε χώρα 

που χαρακτηρίζουν τη διαφθορά ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτό αντικατοπτρίζει 

τις διαφορές στην πείρα των ανθρώπων σχετικά με τη διαφθορά και τη διαφορετική τοποθέτηση 

τους στο πλαίσιο του δημόσιου λόγου σε κάθε χώρα. Οι πολίτες του Κοσσυφοπεδίου, της 

Ισπανίας και της Μολδαβίας είναι ιδιαίτερα πιθανό να θεωρούν ότι η διαφθορά είναι ένα από 

τα κορυφαία προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα τους, ενώ τα δύο τρίτα των πολιτών λένε 

ότι πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση (από 65 έως 67%) (ως άνω). 
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Οι πολίτες στη Γερμανία είναι οι λιγότερο πιθανό να θεωρήσουν τη διαφθορά ως ένα 

από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα τους (2%) (ως άνω). 

Στο Παγκόσμιο Βαρόμετρο Διαφθοράς οι άνθρωποι κλήθηκαν να πουν πόσο 

διεφθαρμένα ‘σκέφτονται’ διαφορετικές ισχυρές ομάδες στη χώρα τους - δηλαδή αν πιστεύουν 

ότι "κανένας", "κάποιοι", "περισσότεροι" ή "όλοι" είναι διεφθαρμένοι. Οι εννέα διαφορετικές 

ομάδες που ρωτήθηκαν περιλαμβάνουν πολιτικούς ηγέτες υψηλού επιπέδου (γραφείο 

προέδρου / πρωθυπουργού, βουλευτές και κυβερνητικούς αξιωματούχους) · βασικούς 

υπάλληλους του δημόσιου τομέα που αλληλεπιδρούν με τους πολίτες (φορολογικοί υπάλληλοι, 

αστυνομία, δικαστές / τοπικοί κυβερνητικοί σύμβουλοι) · και εκείνοι που δεν ανήκουν στον 

δημόσιο τομέα, αλλά έχουν επιρροή στην πολιτική ζωή (στελέχη επιχειρήσεων και θρησκευτικοί 

ηγέτες). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία πολλοί 

πολίτες αντιλαμβάνονται προβλήματα με τη διαφθορά στην πολιτική (ως άνω). 
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Αντιλήψεις για το ποσοστό διαφθοράς από μέλη κοινοβουλίων 

 

Πηγή:  Transparency International (2017b). Global Corruption Barometer 2015/16: People and Corruption, 
Europe and Central Asia. 
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/people_and_corruption_europe_and_central_asia_2016 
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Οι δύο ομάδες που πιστεύεται ότι έχουν τα υψηλότερα επίπεδα διαφθοράς έχουν και 

τεράστια επιρροή στον τρόπο με τον οποίο οι χώρες διακυβερνώνται – αυτά είναι μέλη του 

κοινοβουλίου και κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Τα μέλη του κοινοβουλίου τείνουν να είναι τα 

χειρότερα από όλες τις ομάδες που ρωτήθηκαν με μόλις το ένα τρίτο (31%) να λέει ότι οι 

περισσότεροι ή όλοι οι βουλευτές είναι διεφθαρμένοι. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι ακολουθούν 

στενά με πάνω από το ένα τέταρτο (30%) των ανθρώπων να λένε ότι είναι ιδιαίτερα 

διεφθαρμένοι (ως άνω). 

Ο ιδιωτικός τομέας ακολουθεί, με εκτεταμένη διαφθορά μεταξύ των στελεχών 

επιχειρήσεων (26%) στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία. Παρόμοιες αναλογίες πιστεύουν ότι 

το γραφείο του προέδρου, οι φορολογικοί υπάλληλοι, η αστυνομία, οι δικαστές και οι τοπικοί 

κυβερνητικοί σύμβουλοι είναι εξαιρετικά διεφθαρμένοι, κυμαινόμενοι από 22% για την 

αστυνομία έως 26% για τους τοπικούς κυβερνητικούς συμβούλους. Οι θρησκευτικοί ηγέτες 

θεωρούνται ως η «καθαρότερη» από τις εννέα ομάδες. Μόνο το 17% των πολιτών λένε ότι 

πιστεύουν ότι οι περισσότεροι ή όλοι οι θρησκευτικοί ηγέτες είναι διεφθαρμένοι. Στην τελευταία 

έρευνα του Global Barometer, που δημοσιεύθηκε το 2013, οι πολιτικοί και δημόσιοι 

αξιωματούχοι θεωρήθηκαν επίσης ως οι πιο διεφθαρμένοι στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, 

δείχνοντας έτσι ότι δεν μπόρεσαν να βελτιώσουν τη συγκριτική τους κατάταξη σε σύγκριση με 

άλλες ομάδες στην κοινωνία (ως άνω). 

Όταν εξετάζεται το πώς γίνονται αντιληπτοί οι βουλευτές στις τρεις διαφορετικές 

περιφέρειες, οι πολίτες στην ΕΕ είναι λιγότερο πιθανό από τους κατοίκους της Κεντρικής Ασίας 

και των υποψήφιων προς ένταξη χωρών στην ΕΕ να αντιληφθούν τους εκλεγμένους 

αντιπροσώπους τους ως ιδιαίτερα διεφθαρμένους. Μόλις πάνω από το ένα τέταρτο των πολιτών 

στην ΕΕ, υποστηρίζουν ότι οι εκπρόσωποί τους είναι ως επί το πλείστον ή εξ ολοκλήρου 

διεφθαρμένοι (27%), ανεβαίνοντας στο 34% στην ΚΑΚ και 40% στα κράτη-μέλη (ως άνω). 

Οι πολίτες από την Ουκρανία, την Αλβανία, τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη και τη Ρουμανία 

είναι πιο πιθανό να πιστεύουν ότι τα μέλη τους στο κοινοβούλιο είναι εξαιρετικά διεφθαρμένα. 

Σε αυτές τις χώρες πάνω από μισό ή περισσότερο λένε ότι οι αντιπρόσωποί τους είναι πολύ 

διεφθαρμένοι, ανεβαίνοντας σε τρία τέταρτα στη Μολδαβία (76%). Στη Γερμανία, τη Σουηδία, 

την Ελβετία, τις Κάτω Χώρες, τη Γροιλανδία και το Βέλγιο, οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι τα 

μέλη του κοινοβουλίου είναι πολύ καθαρότερα. Εδώ, λιγότεροι από έναν στους πέντε λένε ότι 

οι πολιτικοί εκπρόσωποί τους είναι εξαιρετικά διεφθαρμένοι (από 6 έως 19 τοις εκατό) . 
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Στην έρευνα ζητήθηκε επίσης από τους πολίτες να πουν πόσο καλά ή άσχημα 

πιστεύουν ότι η κυβέρνησή τους φέρεται "στην καταπολέμηση της διαφθοράς στην κυβέρνηση". 

Οι πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία επικρίνουν τις προσπάθειες των 

κυβερνήσεών τους σε αυτό το θέμα - μόνο το 23% δηλώνει ότι η κυβέρνησή τους κάνει καλά, 

ενώ μόλις πάνω από το ήμισυ (53%) δίνουν στην κυβέρνηση αρνητική βαθμολογία. Σε όλες τις 

τρεις περιφέρειες, οι ισότιμες αναλογίες βαθμολογούν την κυβέρνησή τους ως κακή στην 

καταπολέμηση της διαφθοράς (53% στην ΕΕ +, 53% στις υπό ένταξη χώρες και 56% στην ΚΑΚ) 

(ως άνω). 

Σε Ουκρανία, Μολδαβία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη και Ισπανία, οι πολίτες επικρίνουν 

ιδιαίτερα τις προσπάθειες των κυβερνήσεών τους να καθαρίσουν την πολιτική. Περισσότεροι 

από τέσσερις στους πέντε ανθρώπους δίνουν στην κυβέρνησή τους αρνητική βαθμολογία (από 

80 έως 86%). Ιδιαίτερα στην Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπου οι πολίτες 

αντιλαμβάνονται ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα διαφθοράς μεταξύ των βουλευτών, οι κυβερνήσεις 

πρέπει να λάβουν αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων διαφθοράς και να 

κοινοποιήσουν καλύτερα το έργο τους στο κοινό. Στην Ελβετία και τη Σουηδία, οι πολίτες είναι 

πολύ λιγότερο επικριτικοί όσον αφορά τις ενέργειες των κυβερνήσεών τους για την 

αντιμετώπιση της διαφθοράς. Λιγότερο από το ένα τρίτο δίνει στην κυβέρνησή τους αρνητική 

βαθμολογία (29% και 28%) (ως άνω). 

Φαίνεται να υπάρχει μεγάλη ανησυχία μεταξύ πολλών πολιτών ότι οι πλούσιοι 

άνθρωποι έχουν πάρα πολύ επιρροή στις κυβερνητικές αποφάσεις και υπάρχει υποστήριξη για 

αυστηρότερους κανόνες για να αποφευχθεί αυτό. Συνολικά, το 57% των πολιτών από ολόκληρη 

την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία συμφωνούν ότι οι πλούσιοι άνθρωποι συχνά επηρεάζουν 

τις αποφάσεις της κυβέρνησης για τα προσωπικά τους συμφέροντα και ότι πρέπει να υπάρχουν 

κανόνες για να σταματήσει αυτό το γεγονός (ως άνω). 

 Η άποψη αυτή επικρατεί ιδιαίτερα στις χώρες της ΕΕ. Η αρχική ανάλυση δείχνει ότι 

υπάρχει σχέση μεταξύ του βαθμού στον οποίο οι πολίτες εκτιμούν την κυβέρνησή τους στην 

καταπολέμηση της διαφθοράς και του βαθμού στον οποίο πιστεύουν ότι η χάραξη πολιτικής 

επηρεάζεται από τους πλούσιους (ως άνω). 

Οι πολίτες κατηγοριοποιήθηκαν σε μία από τις τέσσερις ομάδες - πρώτον, εκείνοι που 

αντιλαμβάνονται την υπερβολική επιρροή των πλουσίων και βαθμολογούν άσχημα την 

κυβέρνησή τους. Δεύτερον, εκείνοι που αντιλαμβάνονται μικρή επιρροή από τους πλούσιους 

αλλά βαθμολογούν άσχημα την κυβέρνησή τους. Τρίτον, εκείνοι που αντιλαμβάνονται την 
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υπερβολική επιρροή των πλουσίων αλλά εκτιμούν θετικά την κυβέρνησή τους. Και η τελική 

ομάδα, εκείνοι που βλέπουν μικρή επιρροή και βαθμολογούν θετικά την κυβέρνησή τους. Μέχρι 

στιγμής, η μεγαλύτερη ομάδα είναι εκείνων που πιστεύουν ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις 

επηρεάζονται πάρα πολύ από τους πλούσιους και επίσης κατατάσσουν την κυβέρνησή τους 

αρνητικά. Σχεδόν το ήμισυ (47%) των πολιτών εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία. Αυτό δείχνει 

ότι βλέπουν την επιρροή του πλούτου στις κυβερνητικές αποφάσεις ως ανασταλτικό παράγοντα 

στην αντιμετώπιση της πολιτικής διαφθοράς ή ότι τα πλούσια συμφέροντα επηρεάζουν 

ευκολότερα τις κυβερνήσεις που είναι κακές στην αντιμετώπιση της διαφθοράς (ως άνω). 

Μόνο το 13% των πολιτών είναι θετικό και για τα δύο μέτρα. Αυτή είναι η μικρότερη από 

τις τέσσερις ομάδες. Οι δύο άλλες ομάδες αντιπροσωπεύουν περίπου έναν στους πέντε πολίτες 

που είτε εξακολουθούν να αξιολογούν την κυβέρνησή τους θετικά για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς παρά την υψηλή επιρροή των πλουσίων, είτε αξιολογούν άσχημα την κυβέρνησή 

τους, παρότι οι αποφάσεις τους φαινομενικά είναι απαλλαγμένες από την επιρροή πλούσιων 

συμφερόντων. Θα χρειαζόταν περαιτέρω ανάλυση, πέραν του πεδίου εφαρμογής της παρούσας 

έκθεσης, για να αποφευχθεί η εκτίμηση των αντιλήψεων αυτών των πολιτών (ως άνω). 

Το Παγκόσμιο Βαρόμετρο για τη Διαφθορά ζητά από τους ερωτώμενους σε έναν 

επιλεγμένο αριθμό χωρών να μιλήσουν για τις εμπειρίες δωροδοκίας του νοικοκυριού τους κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, όταν έρχονται σε επαφή με τις ακόλουθες δημόσιες 

υπηρεσίες: την οδική αστυνομία, τις δημόσιες υπηρεσίες που εκδίδουν επίσημα έγγραφα, 

δικαστήρια, δημόσια εκπαίδευση (πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση), δημόσια 

εκπαίδευση (επαγγελματική), δημόσια ιατρική περίθαλψη, δημόσιες υπηρεσίες υπεύθυνες για 

παροχές ανεργίας και δημόσιοι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με άλλες παροχές κοινωνικής 

ασφάλισης (ως άνω). 

Το Παγκόσμιο Βαρόμετρο για τη Διαφθορά ζητά πρώτα από τους ερωτηθέντες να 

προσδιορίσουν αν αυτοί ή κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού τους χρησιμοποίησε 

οποιαδήποτε από τις οκτώ βασικές δημόσιες υπηρεσίες τους τελευταίους 12 μήνες. Αν ναι, στη 

συνέχεια ερωτώνται αν έχουν πραγματοποιήσει ανεπίσημη πληρωμή ή δώρο κατά τη χρήση 

αυτής της υπηρεσίας. Τα αποτελέσματα της δωροδοκίας δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη 

ποικιλομορφία μεταξύ των τριών περιοχών, δεδομένου ότι η δωροδοκία είναι πολύ πιο 

διαδεδομένη στην ΚΑΚ από ό, τι στις υπό ένταξη χώρες ή στην ΕΕ. Μόλις το ένα τρίτο των 

νοικοκυριών (30%) στην ΚΑΚ έχουν καταβάλει δωροδοκία για πρόσβαση στις βασικές 
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δημόσιες υπηρεσίες κατά τους τελευταίους 12 μήνες, σε σύγκριση με ένα στα πέντε νοικοκυριά 

(20%) στις υπό ένταξη χώρες και λιγότεροι από έναν στους δέκα στην ΕΕ (9%) . 

Αντιλήψεις για το κατά πόσο οι κυβερνήσεις καταπολεμούν την διαθφορά

 

Πηγή:  Transparency International (2017b). Global Corruption Barometer 2015/16: People and Corruption, 
Europe and Central Asia. 
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/people_and_corruption_europe_and_central_asia_2016 

Τα αποτελέσματα αυτά είναι πολύ παρόμοια με εκείνα που διαπιστώθηκαν στην έρευνα 

του 2013, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπήρξε μικρή περιφερειακή πρόοδος στην αντιμετώπιση 

των κινδύνων δωροδοκίας τα τελευταία τρία χρόνια. Τα ποσοστά δωροδοκίας ποικίλλουν 
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σημαντικά μεταξύ των χωρών. Τα χαμηλότερα ποσοστά δωροδοκίας βρίσκονται όλα σε χώρες 

της ΕΕ. Στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, τη Σλοβενία, την Ισπανία, την 

Κύπρο, την Εσθονία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ένας στους 20 ή λιγότερους 

κατέβαλε δωροδοκία. Οι χώρες της ΕΕ με τα υψηλότερα ποσοστά δωροδοκίας είναι η 

Ουγγαρία, η Λιθουανία και η Ρουμανία (από 22 σε 29 τοις εκατό). Από τις υποψήφιες προς 

ένταξη χώρες, το Κοσσυφοπέδιο έχει ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό δωροδοκίας μόνο 10%, το 

οποίο αν και αφήνει περιθώρια βελτίωσης, δείχνει ότι έχει ελέγξει το μόσχευμα του δημόσιου 

τομέα πολύ καλύτερα από άλλες χώρες σε αυτόν τον τομέα. Στην Αλβανία (34%) και τη Βοσνία 

& Ερζεγοβίνη (27%), για παράδειγμα, η δωροδοκία είναι πολύ πιο κοινή (ως άνω). 

Τα νοικοκυριά σε ορισμένες χώρες της ΚΑΚ διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να 

υποχρεωθούν να καταβάλλουν δωροδοκίες για πρόσβαση σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες. Στο 

Αζερμπαϊτζάν, την Κιργιζία, την Ουκρανία και τη Μολδαβία περίπου δύο στα πέντε νοικοκυριά 

που είχαν πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες κατέβαλαν δωροδοκία (από 38% σε 42%) και 

αυτό αυξάνεται στο 50% στο Τατζικιστάν. Ωστόσο, η Γεωργία αποτελεί θετική εξαίρεση σε αυτή 

την τάση με ποσοστό δωροδοκίας μόλις 7%, το οποίο είναι τουλάχιστον ίσο με τα κράτη μέλη 

της ΕΕ (ως άνω). 

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην επικράτηση της δωροδοκίας σε κάθε μία από τις 

βασικές δημόσιες υπηρεσίες στις τρεις περιοχές (ως άνω). 

 Κατά μέσο όρο, η ΚΑΚ έχει υψηλότερο ποσοστό δωροδοκίας από την περιοχή 

προσχώρησης και την ΕΕ ΣΕ επτά δημόσιες υπηρεσίες. Η ΕΕ έχει το χαμηλότερο ποσοστό 

δωροδοκίας για κάθε υπηρεσία. Στην περιοχή της ΚΑΚ, τα νοικοκυριά που έρχονται σε επαφή 

με την αστυνομία κινδυνεύουν περισσότερο να πληρώσουν δωροδοκία (33%). Στην έρευνα του 

2013, η αστυνομία είχε επίσης το υψηλότερο ποσοστό δωροδοκίας στην ΚΑΚ. Η δωροδοκία 

στη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση και στις δημόσιες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης 

είναι επίσης αρκετά κοινή, με ένα τέταρτο των νοικοκυριών (24% και τα δύο) να ισχυρίζονται  

ότι είχαν καταβάλει δωροδοκία για να έχουν πρόσβαση (ως άνω). 

Τα υπό ένταξη κράτη, η αστυνομία και τα πολιτικά δικαστήρια έχουν τον υψηλότερο 

κίνδυνο δωροδοκίας. Μόλις ένας στους πέντε από αυτούς που ήρθαν σε επαφή με αυτούς είχε 

υλοποιήσει δωροδοκία (19% και 18% αντιστοίχως), υπονομεύοντας σοβαρά την ποιότητα και 

τη δικαιοσύνη αυτών των θεσμών νόμου και τάξης. Η αστυνομία είχε επίσης το υψηλότερο 

ποσοστό δωροδοκίας για την περιοχή αυτή στην έρευνα του 2013. Από τις χώρες της ΕΕ που 

ερωτήθηκαν, οι υπηρεσίες δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης έχουν το υψηλότερο ποσοστό 
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δωροδοκίας, ενώ το 10% των νοικοκυριών που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες αυτές κατέβαλαν 

δωροδοκία. Οι άλλες υπηρεσίες ήταν αρκετά ή πολύ καθαρές, με ένα στους 20 ή λιγότερους 

νοικοκυριού να λένε ότι είχαν πληρώσει δωροδοκία. Στην έρευνα του 2013, οι ιατρικές 

υπηρεσίες είχαν επίσης τον υψηλότερο κίνδυνο δωροδοκίας στην ΕΕ, υποδεικνύοντας την 

ανάγκη για περαιτέρω προσοχή στην αντιμετώπιση της διαφθοράς σε αυτή τη ζωτική δημόσια 

υπηρεσία (ως άνω). 

Το Τατζικιστάν έχει το υψηλότερο ποσοστό δωροδοκίας για την οδική αστυνομία όλων 

των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα: το 64% των νοικοκυριών που έρχονται σε επαφή με 

την αστυνομία τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε δωροδοκία. Η δωροδοκία στην οδική 

αστυνομία είναι επίσης πολύ συχνή στο Καζακστάν και το Κιργιζιστάν (47 και 48 τοις εκατό 

αντίστοιχα). Τα νοικοκυριά στην Ουκρανία και τη Ρωσία έχουν περισσότερες πιθανότητες από 

ό, τι από οποιαδήποτε άλλη χώρα να έχουν καταβάλει δωροδοκία στη δημόσια πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: το 38% και το 29% των νοικοκυριών αντίστοιχα κατέβαλαν 

δωροδοκία κατά την πρόσβαση στη σχολική εκπαίδευση τους τελευταίους 12 μήνες. Η 

δωροδοκία αποτελεί ιδιαίτερο κίνδυνο για τα νοικοκυριά του Τατζικιστάν και της Μολδαβίας 

όταν χρειάζονται δημόσια ιατρική περίθαλψη, όπου περισσότερα από δύο στα πέντε 

νοικοκυριά είχαν καταβάλει δωροδοκία όταν είχαν πρόσβαση σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας 

(46% και 42% αντίστοιχα) (ως άνω). 

Σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, περίπου ένας στους πέντε πολίτες 

λένε ότι οι αποτελεσματικότερες ενέργειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι "αναφορά 

περιστατικών διαφθοράς" και "άρνηση δωροδοκίας" (18% και 20% αντιστοίχως). Όλες οι άλλες 

ενέργειες αναφέρονται από το 5% ή λιγότερο των ερωτηθέντων. Η αναφορά της διαφθοράς είναι 

πιο πιθανό να θεωρηθεί ως αποτελεσματική δράση στην ΕΕ + (24%), ενώ στην ΚΑΚ οι 

άνθρωποι είναι πιο πιθανό να πιστεύουν ότι η άρνηση δωροδοκίας είναι πιο αποτελεσματική 

(25%) (ως άνω). 

 Παρ΄ όλα αυτά, υπάρχει μια σημαντική μειοψηφία που είναι επιφυλακτική όσον αφορά 

την αποτελεσματικότητα των ενεργειών των ανθρώπων κατά της διαφθοράς. Λίγο πάνω από το 

ένα τέταρτο (27%) των ερωτηθέντων συνολικά λένε ότι δεν υπάρχουν αποτελεσματικές ενέργειες 

που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι πολίτες που 

ζουν στην ΚΑΚ είναι πιθανότερο να αισθάνονται ότι οι ενέργειές τους θα είναι 

αναποτελεσματικές (36%), σε σύγκριση με όσους ζουν στην ΕΕ + και στις υπό ένταξη χώρες 

(24% και 25% αντίστοιχα) (ως άνω). 
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Ένας βασικός τρόπος για να βοηθήσουν οι πολίτες να σταματήσουν τη διαφθορά είναι 

να προχωρήσουν μπροστά και να μιλήσουν όταν βλέπουν ή βιώνουν τη διαφθορά στη ζωή 

τους. Οι γνωστοποιήσεις από τους καταγγέλλοντες και τους πολίτες είναι ένας από τους πιο 

αποτελεσματικούς τρόπους για να αποκαλυφθεί και να αντιμετωπιστεί η διαφθορά. Παρά την 

ύπαρξη σημαντικής μειοψηφίας πολιτών στην έρευνα, λέγοντας ότι θεωρητικά η αναφορά είναι 

το πιο αποτελεσματικό πράγμα που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι για την καταπολέμηση 

της διαφθοράς, διαπιστώθηκε ότι σπάνια στην πράξη οι άνθρωποι αναφέρουν πραγματικά τις 

εμπειρίες δωροδοκίας (ως άνω). 

 Λιγότεροι από έναν στους πέντε που λένε ότι πλήρωσαν δωροδοκία τους τελευταίους 

12 μήνες, το ανέφεραν πραγματικά στις αρχές (19%). Τα ποσοστά αναφοράς είναι ιδιαίτερα 

χαμηλά στην Ελλάδα, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και τη 

Λευκορωσία, όπου λιγότεροι από έναν στους δέκα από αυτούς που είχαν καταβάλει δωροδοκία 

στη συνέχεια το ανέφεραν (ως άνω). 

Διερευνήθηκαν επίσης τα εμπόδια που εμποδίζουν περισσότερους ανθρώπους να 

προχωρήσουν στην αναφορά της διαφθοράς, έτσι ώστε να διαμορφωθούν στρατηγικές για την 

αντιμετώπισή τους. Ο φόβος είναι ο κύριος λόγος που οι άνθρωποι δεν αναφέρουν. 

Ανησυχητικά, ο συνηθέστερος λόγος που οι άνθρωποι δεν αναφέρουν τη διαφθορά είναι ότι 

φοβούνται τις συνέπειες (30%). Αυτό καταδεικνύει ότι ο φόβος για αντίποινα ή αρνητική 

αντίδραση (όπως η απώλεια της δουλειάς του ατόμου) αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για να 

προχωρήσουν περισσότεροι άνθρωποι. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που ανέφεραν οι άνθρωποι 

και στις τρεις περιοχές. Στη Γαλλία, την Ελβετία, την Πορτογαλία και τις Κάτω Χώρες, οι μισοί 

ή περισσότεροι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι πιστεύουν ότι αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον 

οποίο περισσότεροι άνθρωποι δεν αναφέρουν τη διαφθορά (από 50 έως 56%) (ως άνω). 

Ο δεύτερος συνηθέστερος λόγος είναι ότι η διαφθορά είναι δύσκολο να αποδειχθεί 

(14%). Παρόμοια ποσοστά ατόμων και στις τρεις περιοχές το αναφέρουν ως το κύριο εμπόδιο. 

Ένας άλλος στους οκτώ πιστεύει ότι ο κύριος λόγος που οι άνθρωποι δεν αναφέρουν είναι ότι 

δεν θα γίνει τίποτα ή ότι δεν θα κάνει τη διαφορά, υποδηλώνοντας την έλλειψη εμπιστοσύνης 

στην αποτελεσματικότητα των καναλιών αναφοράς ή ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν 

ατιμωρησία όταν διαπράττουν (12%). Όλοι οι άλλοι λόγοι αναφέρονται από λιγότερους από 

έναν στους 10 ερωτηθέντες: μόνο το 3% των ερωτηθέντων λένε ότι πιστεύουν ότι έχουν 

αναφερθεί τα περισσότερα περιστατικά διαφθοράς (ως άνω). 
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Η έρευνα διαπιστώνει ότι η έλλειψη κοινωνικής αποδοχής αποτελεί εμπόδιο για την 

αύξηση του αριθμού των ατόμων που καταγγέλλουν τη διαφθορά. Μέσα από την έρευνα, οι 

άνθρωποι ρωτήθηκαν αν συμφωνούν ότι στην κοινωνία τους είναι γενικά αποδεκτό οι άνθρωποι 

να αναφέρουν μια περίπτωση διαφθοράς την οποία είδαν (ως άνω). 

Με την έρευνα, οι ερωτηθέντες ρωτήθηκαν σε ποιο βαθμό αισθάνονται ότι οι απλοί 

άνθρωποι μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην καταπολέμηση της διαφθοράς στη χώρα τους. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν μια ανησυχητική έλλειψη ενδυνάμωσης (ως άνω). 

Διαπιστώθηκε επίσης μια σχέση μεταξύ της κατάστασης των πολιτικών ελευθεριών 

μιας χώρας και του τρόπου με τον οποίο οι πολίτες αισθάνονται την εμπιστοσύνη τους στην 

καταπολέμηση της διαφθοράς. Το Freedom House χαρακτηρίζει τις χώρες και τα εδάφη ως 

"ελεύθερα", "εν μέρει ελεύθερα" ή "όχι ελεύθερα", ανάλογα με τα πολιτικά τους δικαιώματα και 

την αξιολόγησή τους για τις πολιτικές ελευθερίες (ως άνω). 

 Στα "ελεύθερα" κράτη, κατά μέσο όρο το 45% των πολιτών λένε ότι αισθάνονται ότι 

έχουν την εξουσία να καταπολεμούν τη διαφθορά. Στην κατάσταση "εν μέρει ελεύθερη", αυτό 

μειώνεται στο 40%. Στα "όχι ελεύθερα" κράτη μόνο 27 τοις εκατό αισθάνονται εξουσιοδοτημένοι. 

Ενώ χρειάζονται περαιτέρω αναλύσεις για να διερευνηθεί η πολύπλοκη σχέση μεταξύ 

δημοκρατίας, λογοδοσίας, ανθρώπινων δικαιωμάτων και ενδυνάμωσης των πολιτών, τα αρχικά 

ευρήματα υποδηλώνουν ότι η συμμετοχή των πολιτών στις δραστηριότητες κατά της διαφθοράς 

είναι απίθανο να αυξηθεί, εκτός εάν υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις στα πολιτικά δικαιώματα 

και τις πολιτικές ελευθερίες στις αυταρχικές χώρες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας (ως 

άνω). 

Η αναφορά του Παγκόσμιου Βαρόμετρου Διαφθοράς επικεντρώνεται στα 

αποτελέσματα από την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία και προέρχεται από έρευνες με περίπου 

60.000 πολίτες σε 42 χώρες. Η καρτέλα αποτελεσμάτων συνοψίζει τις επιδόσεις κατά της 

διαφθοράς στις χώρες αυτές, όπως κρίνουν οι ίδιοι οι πολίτες τους. Βασίζεται στις απαντήσεις 

στην έρευνα σχετικά με τους βασικούς δείκτες (1) της αντιληπτικής σημασίας του προβλήματος 

της διαφθοράς, (2) των αντιλήψεων των επιδόσεων των κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση της 

διαφθοράς, (3) των αντιληπτών επιπέδων διαφθοράς μεταξύ των μελών του κοινοβουλίου, (4) 

τον επιπολασμό της δωροδοκίας και (5) την αντιληπτή αποδοχή της αναφοράς. Η κάρτα 

αποτελεσμάτων καταδεικνύει σαφώς την έκταση του προβλήματος. Σε όλη την Ευρώπη και την 

Κεντρική Ασία κυριαρχούν οι μέτριες ή κακές αξιολογήσεις: πάνω από το ήμισυ των 
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αξιολογήσεων είναι κακές, λίγο πάνω από το ένα τέταρτο είναι μέτρια και λιγότεροι από έναν 

στους πέντε είναι θετικοί (ως άνω). 

Η φτωχότερη ονομαστική περιοχή της κάρτας αποτελεσμάτων είναι η επίδοση της 

κυβέρνησης κατά της διαφθοράς, όπου μόνο μία χώρα - η Ελβετία - επιτυγχάνει θετικό 

αποτέλεσμα και μόνο επτά λαμβάνουν μέτρια βαθμολογία. Συνολικά, σύμφωνα με τις απόψεις 

των πολιτών τους, η Γερμανία και η Σουηδία κάνουν το καλύτερο, με τον μεγαλύτερο αριθμό 

θετικών αξιολογήσεων σε σχέση με τα βασικά ερωτήματα περί διαφθοράς στην έρευνα (ως 

άνω). 

Η Ελβετία και οι Κάτω Χώρες ακολουθούν με θετικές ή μέτριες αξιολογήσεις σε όλες τις 

βασικές ερωτήσεις της έρευνας. Στις χώρες αυτές, πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι η 

διαφθορά είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα τους και οι 

βουλευτές θεωρούνται αρκετά καθαροί. Στην Ελβετία και τις Κάτω Χώρες, η μέτρια βαθμολογία 

των πολιτών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο είναι κοινωνικά αποδεκτή η αναφορά, 

υποδεικνύει έναν τομέα για βελτίωση. Στο άλλο άκρο της κλίμακας, η Αρμενία, η Βοσνία & 

Ερζεγοβίνη, η Λιθουανία, η Μολδαβία, η Ρωσία, η Σερβία και η Ουκρανία είναι οι χώρες με τις 

χειρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, σύμφωνα με τους πολίτες τους (ως 

άνω). 

Έλαβαν κακή αξιολόγηση σε όλα τα βασικά ερωτήματα περί διαφθοράς, 

υποδεικνύοντας πραγματικές και σοβαρές προκλήσεις διαφθοράς στις χώρες αυτές, οι οποίες 

πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως. Οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται από υψηλές 

αντιλήψεις περί διαφθοράς μεταξύ των βουλευτών, υψηλά ποσοστά δωροδοκίας και αρνητικό 

κοινωνικό περιβάλλον για την ανάληψη δράσεων κατά της διαφθοράς. Τα αποτελέσματα από 

άλλες χώρες παρουσιάζουν μια μικτή εικόνα των θετικών, μέτριων και αρνητικών αξιολογήσεων 

- οι οποίες αντανακλούν εν μέρει τον ποικίλο χαρακτήρα των προκλήσεων της διαφθοράς στην 

περιοχή (ως άνω). 

Σε ορισμένες από αυτές τις χώρες, όπως το Αζερμπαϊτζάν, το ποσοστό δωροδοκίας 

είναι πολύ υψηλό, αλλά μόνο το ένα τρίτο περίπου των πολιτών πιστεύει ότι η διαφθορά είναι 

ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που πρέπει να επικεντρωθεί η κυβέρνηση. Άλλες χώρες 

όπως η Ισπανία έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά δωροδοκίας, αλλά τα δύο τρίτα πιστεύουν ότι 

είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ισπανίας. Υπάρχουν ορισμένα εμπόδια για τη 

συμμετοχή περισσότερων πολιτών στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Πολλοί άνθρωποι 

φοβούνται τις αρνητικές συνέπειες και πράγματι, αυτό φαίνεται δικαιολογημένο, καθώς ένα 
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σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων αναφέρει ότι πάσχουν από την καταγγελία της διαφθοράς 

(ως άνω). 

Τα υψηλά ποσοστά δωροδοκίας, η έλλειψη κοινωνικής αποδοχής για την υποβολή 

εκθέσεων και η απουσία πολιτικών και πολιτικών δικαιωμάτων συμβάλλουν στην έλλειψη 

προθυμίας να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες κατά της διαφθοράς. Οι νέοι κανόνες για την 

άσκηση πίεσης, η προστασία των καταγγελιών και οι ενέργειες για την αντιμετώπιση του 

μοσχεύματος του δημόσιου τομέα είναι εξαιρετικά σημαντικές, αλλά η πραγματική αλλαγή δεν 

θα συμβεί μέχρις ότου υπάρξει σαφής δέσμευση από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, τον 

ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση της 

διαφθοράς (ως άνω). 

3.3 Ο Δείκτης Χρηματισμού (BPI)  

Εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1999. Ο Δείκτης Χρηματισμού (BPI) αξιολογεί την 

πλευρά της προσφοράς της διαφθοράς - την πιθανότητα επιχειρήσεων από τις βιομηχανικές 

χώρες του κόσμου να δωροδοκούν στο εξωτερικό (Jordan, 2012). 

Ορισμένες από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου έχουν τα μάτια τους στραμένα στη 

διαφθορά. Όταν οι εταιρείες τους χρησιμοποιούν δωροδοκίες για να κερδίσουν επιχειρήσεις 

στο εξωτερικό και τους επιτραπεί να ξεφύγουν, οι κυβερνήσεις συνεργάζονται αποτελεσματικά 

στην εξαγωγή της διαφθοράς (Loughman & Sibery, 2011). 

Ο Δείκτης Χρηματισμού (BPI) κατατάσσει τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου από 

την τάση των επιχειρήσεων τους να δωροδοκούν στο εξωτερικό και εξετάζει σε ποιους 

βιομηχανικούς τομείς είναι οι χειρότεροι παραβάτες. Ο δείκτης βασίζεται στις απόψεις χιλιάδων 

ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων από αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες (Sala-i-

Martin et al, 2010). 

Ο Δείκτης Χρηματισμού (BPI) κατατάσσεται σε 28 από τις μεγαλύτερες οικονομίες 

παγκοσμίως, σύμφωνα με την αντιληπτή πιθανότητα εταιρειών από αυτές τις χώρες να 

πληρώνουν δωροδοκίες στο εξωτερικό. Βασίζεται στις απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων, 

όπως καταγράφηκαν από την έρευνα του Transparency International για τους δωροδοκητές το 

2011 (Clausen et al, 2011). 
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Οι χώρες και τα εδάφη που κατατάσσονται στο Indexcover σε όλες τις περιοχές του 

κόσμου αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 80% της συνολικής εκροής αγαθών, υπηρεσιών και 

επενδύσεων παγκοσμίως. Η έκθεση για το 2011 εξετάζει διάφορους τύπους δωροδοκίας σε 

διάφορους τομείς - συμπεριλαμβανομένης, για πρώτη φορά, δωροδοκίας μεταξύ επιχειρήσεων 

(δωροδοκία ιδιωτικού-ιδιωτικού τομέα) (Tyler, 2011). 

Ποσοστά δωροδοκίας στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία 

 

Πηγή:  Transparency International (2017b). Global Corruption Barometer 2015/16: People and Corruption, 
Europe and Central Asia. 
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/people_and_corruption_europe_and_central_asia_2016 

Η ξένη δωροδοκία έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ευημερία του κόσμου σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Διαστρεβλώνει τη δίκαιη ανάθεση συμβάσεων, μειώνει την ποιότητα των 

βασικών δημόσιων υπηρεσιών, περιορίζει τις ευκαιρίες ανάπτυξης ενός ανταγωνιστικού 

ιδιωτικού τομέα και υπονομεύει την εμπιστοσύνη στα δημόσια ιδρύματα (Spahn, 2013). 

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/people_and_corruption_europe_and_central_asia_2016
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Η εμπλοκή στη δωροδοκία δημιουργεί επίσης αστάθεια για τις ίδιες τις εταιρείες και 

παρουσιάζει συνεχώς αυξανόμενα προβλήματα για τη φήμη και τον οικονομικό χαρακτήρα μιας 

επιχείρησης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ενόψει των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων κατά της 

δωροδοκίας σε ορισμένες βασικές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως στην Κίνα και το 

Ηνωμένο Βασίλειο (Jordan, 2012). 

Οι εταιρείες από τη Ρωσία και την Κίνα, οι οποίες πραγματοποίησαν επενδύσεις 120 

δισεκατομμυρίων δολαρίων στο εξωτερικό το 2010 και δραστηριοποιούνται όλο και 

περισσότερο στις παγκόσμιες επιχειρήσεις, θεωρούνται ως πιθανότερο να πληρώσουν 

δωροδοκίες στο εξωτερικό. Οι εταιρείες από τις Κάτω Χώρες και την Ελβετία θεωρούνται ως 

λιγότερο πιθανό να δωροδοκήσουν (Clausen et al, 2011). 

Η έκθεση του 2011 για τον δείκτη επιδόσεων δωροδοκίας φόρου υπογραμμίζει τον ρόλο 

που μπορούν να διαδραματίσουν τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας για την 

αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Παρουσιάζει επίσης μια σειρά ενεργών συστάσεων, τόσο 

για τις επιχειρήσεις όσο και για τις κυβερνήσεις, για το πώς μπορούν να ενισχύσουν τις 

προσπάθειές τους για να επιτύχουν ουσιαστική πρόοδο στη μείωση της ξένης δωροδοκίας σε 

όλο τον κόσμο (Tyler, 2011). 

Οι χώρες βαθμολογούνται σε κλίμακα 0-10, όπου ένα μέγιστο σκορ 10 αντιστοιχεί στην 

άποψη ότι εταιρείες από τη χώρα αυτή δεν δωροδοκούν στο εξωτερικό και το 0 αντιστοιχεί στην 

άποψη ότι πάντοτε το κάνουν (Loughman & Sibery, 2011). 

Η έρευνα του Transparency International του 2011 ζήτησε από περισσότερα από 3.000 

στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους σχετικά με το βαθμό 

στον οποίο επιχειρήσεις από 28 από τις κορυφαίες οικονομίες του κόσμου προβαίνουν σε 

δωροδοκία όταν ιδρύουν επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Η βαθμολογία για κάθε χώρα βασίζεται 

στις απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων που είχαν έρθει σε επαφή με εταιρείες από τη χώρα 

αυτή. Οι 28 χώρες και εδάφη επιλέχθηκαν με βάση την αξία των εκροών ξένων άμεσων 

επενδύσεων (ΑΞΕ), την αξία των εξαγωγών τους και την περιφερειακή τους σημασία · ο δείκτης 

περιλαμβάνει όλες τις χώρες του G20. Αξιολογεί και κατατάσσει τις χώρες σε κλίμακα από 0 

έως 10, όπου ένα μέγιστο σκορ των 10 αντιστοιχεί στην άποψη ότι εταιρείες από τη χώρα αυτή 

δεν συμμετέχουν ποτέ σε δωροδοκία όταν ιδρύουν επιχειρήσεις στο εξωτερικό (Sala-i- Martin et 

al, 2010). 
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 Ο δείκτης δείχνει ότι, δεν υπάρχει χώρα μεταξύ των 28 μεγάλων οικονομιών των 

οποίων οι εταιρείες θεωρούνται ότι είναι απόλυτα καθαρές και δεν κάνουν δωροδοκίες. Η 

Ολλανδία και η Ελβετία κορυφώνονται με βαθμολογία 8,8, με το Βέλγιο, τη Γερμανία και την 

Ιαπωνία να ακολουθούν στενά. Οι εταιρείες από αυτές τις χώρες θεωρούνται λιγότερο πιθανό 

να συμμετάσχουν στη δωροδοκία από ό, τι οι άλλες χώρες, αλλά υπάρχει ακόμα περιθώριο 

βελτίωσης. Στο κάτω μέρος του πίνακα, οι εταιρείες από την Κίνα και τη Ρωσία θεωρούνται ότι 

είναι πιο πιθανό να συμμετάσχουν στη δωροδοκία στο εξωτερικό (Spahn, 2013). 

 Οι ερωτηθέντες επιχειρηματίες απάντησαν ότι η δωροδοκία από εταιρείες από αυτές 

τις χώρες είναι πιο διαδεδομένη, με αποτέλεσμα οι επιδόσεις για την Κίνα και τη Ρωσία να είναι 

σημαντικά χαμηλότερες από τις άλλες χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα (Jordan, 2012). 

 Από τις 28 χώρες που περιλαμβάνονται στην έρευνα του 2011, 22 ταξινομήθηκαν 

επίσης στην προηγούμενη έκδοση που δημοσιεύθηκε το 2008. Αυτό επιτρέπει κάποια σύγκριση 

με την πάροδο του χρόνου, αλλά με απογοήτευση ο δείκτης δεν παρουσιάζει σημαντική 

βελτίωση στις βαθμολογίες μεταξύ 2008 και 2011 (Tyler, 2011). 

Το 2008, η μέση βαθμολογία στις 22 χώρες ήταν 7,8, η οποία δεν διαφέρει σημαντικά 

από το 7,9 για τις ίδιες 22 χώρες το 2011. Οι έξι χώρες που εισέρχονται στον δείκτη για πρώτη 

φορά ήταν η Αργεντινή, η Ινδονησία, η Μαλαισία, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και τα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Loughman & Sibery, 2011). 

Αυτές οι χώρες ήταν όλες στο κάτω μισό των χωρών που σημειώθηκαν. Όταν 

εξετάζουμε τις αλλαγές με βάση τη χώρα, καμία χώρα δεν έχει αλλάξει βαθμολογία πάνω από 

ένα σημείο στο δείκτη. Η βαθμολογία της Ινδίας βελτιώθηκε περισσότερο με αύξηση 0,7, αλλά 

παραμένει κοντά στο κάτω μέρος της κατάταξης. Ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο είδαν την 

πιο σημαντική επιδείνωση των βαθμολογιών τους με μια πτώση -0,3, η οποία μείωσε την 

κατάταξη των χωρών τους στον πίνακα κάτω από πέντε και τρεις θέσεις αντίστοιχα (Tyler, 

2011). 

Η έρευνα του 2011 εφιστά την προσοχή στη δωροδοκία που πραγματοποιούν οι 

εταιρείες από τις κορυφαίες οικονομίες του κόσμου. Οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών έχουν 

σαφή ευθύνη για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, τόσο μέσω κανονιστικών όσο και 

νομικών μέσων. Ένα σημαντικό πρώτο βήμα στον αγώνα κατά της δωροδοκίας στο εξωτερικό 

είναι η κυβέρνηση να έχει αναπτύξει ένα αποτελεσματικό σύστημα κατά της διαφθοράς στη 

χώρα της. Οι κυβερνήσεις πρέπει να δώσουν ένα παράδειγμα στις επιχειρήσεις, 
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απαγορεύοντας τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα και διατηρώντας χωρίς ατιμωρησία υψηλά 

πρότυπα ακεραιότητας. Η σχέση μεταξύ της καταπολέμησης της διαφθοράς στο εσωτερικό της 

χώρας και της παράνομης δωροδοκίας από τις εταιρείες της καθίσταται εμφανής από την 

ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του Δείκτη αυτού και του Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς της 

Transparency International, που μετρά τα επίπεδα διαφθοράς στον δημόσιο τομέα (Spahn, 

2013). 

Οι κυβερνήσεις ορίζουν το κανονιστικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, το οποίο 

περιλαμβάνει νομοθεσία για τη δωροδοκία στο εξωτερικό. Σημαντικά επιτεύγματα έχουν γίνει 

κατά την τελευταία δεκαετία ως προς το θέμα αυτό, καθώς η παράνομη δωροδοκία 

παραβιάζεται καταρχήν σε πολλές χώρες. Ορισμένες βασικές διεθνείς συμβάσεις 

περιλαμβάνουν διατάξεις κατά της δωροδοκίας. Η Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση 

της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων υπαλλήλων στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές 

(σύμβαση του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας) απαιτεί από κάθε μία από τις 34 

χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, καθώς και την Αργεντινή, τη Βραζιλία, τη Βουλγαρία και τη Νότια Αφρική, 

να αναγάγουν τη δωροδοκία σε έγκλημα (Clausen et al, 2011). 

 Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς, η οποία έχει κυρωθεί από 154 

χώρες, περιλαμβάνει απαιτήσεις για τα κράτη μέλη που καλύπτουν τόσο τα προληπτικά μέτρα 

όσο και την ποινικοποίηση ενός ευρέος φάσματος διεφθαρμένων πράξεων, 

συμπεριλαμβανομένης της δωροδοκίας ξένων αξιωματούχων. Η σύμβαση του Ποινικού Δικαίου 

του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διαφθορά περιλαμβάνει εκτεταμένες διατάξεις για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της δωροδοκίας 

ιδιωτικού-ιδιωτικού τομέα. Από την άποψη αυτή, έχουν διατυπωθεί ανησυχίες ότι η σύμβαση 

του ΟΟΣΑ δεν καλύπτει τη δωροδοκία μεταξύ επιχειρήσεων (δωροδοκία μεταξύ ιδιωτών) και ότι 

το τμήμα καταπολέμησης της δωροδοκίας της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη 

δωροδοκία μεταξύ ιδιωτικών και ιδιωτικών δεν είναι υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη να το 

μεταφράζουν στην εθνική νομοθεσία και στη συνέχεια να το επιβάλλουν (Jordan, 2012). 

Αυτά τα διεθνή νομικά πλαίσια πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο και να 

επιβληθούν αποτελεσματικά από τις κυβερνήσεις. Αλλά εδώ εμφανίζονται σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των χωρών. Τρεις από τις κορυφαίες οικονομίες του κόσμου, η Γερμανία, η Ιαπωνία και 

η Σαουδική Αραβία έχουν υπογράψει, αλλά δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών. Η εφαρμογή της σύμβασης του ΟΟΣΑ ήταν επίσης ανεπαρκής (Tyler, 2011). 
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Τούτο τεκμηριώνεται από την έκθεση προόδου της Transparency International για το 

2011: εφαρμογή της σύμβασης του ΟΟΣΑ κατά της δωροδοκίας, η οποία διαπιστώνει ότι 21 

από τα 38 κρατικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας, της Βραζιλίας, του 

Καναδά, του Μεξικού, της Νότιας Αφρικής και της Τουρκίας, δεν τηρούν τη σύμβαση. Οι 

κυβερνήσεις πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους κατά της δωροδοκίας, ξεκινώντας από 

την επικύρωση βασικών διεθνών συμβάσεων. Η επικύρωση πρέπει να συμπληρωθεί με 

δέσμευση για την επιβολή της νομοθεσίας, η οποία περιλαμβάνει αφιέρωση κατάλληλων πόρων 

για τη διερεύνηση εγκλημάτων που σχετίζονται με τη δωροδοκία και συγκέντρωση επαρκούς 

πολιτικής βούλησης για τη δίωξη εταιρικής δωροδοκίας (Clausen et al, 2011). 

Τα υψηλά πρότυπα εταιρικής ακεραιότητας είναι απαραίτητα για τη μείωση της 

δωροδοκίας στο εξωτερικό. Αυτά τα πρότυπα απαιτούν την ηγεσία και τη δέσμευση των 

εργαζομένων σε μια επιχειρηματική κουλτούρα που δεν ανέχεται τη δωροδοκία ή τη διαφθορά. 

Με τη σειρά της, αυτή η κουλτούρα ακεραιότητας πρέπει να υποστηρίζεται από πολιτικές και 

διαδικασίες κατά της διαφθοράς που εφαρμόζονται αποτελεσματικά και κοινοποιούνται σε 

όλους τους ενδιαφερόμενους. Με άλλα λόγια, η απόρριψη της δωροδοκίας και της διαφθοράς 

ως μέσου για την επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

ευρύτερης επιχειρηματικής ακεραιότητας μιας εταιρείας (Sala-i-Martin et al, 2010). 

 Η σχέση μεταξύ επιχειρηματικής ακεραιότητας και ξένης δωροδοκίας υποστηρίζεται 

από εμπειρικά στοιχεία. Η αξιολόγηση της ηθικής συμπεριφοράς των εταιρειών από μια 

δεδομένη χώρα, όπως καταγράφηκε από την Έρευνα Εκτελεστικής Γνώμης του Διεθνούς 

Οικονομικού Φόρουμ, συσχετίζεται έντονα με τις αντιλήψεις περί δωροδοκίας από τη χώρα 

αυτή. Οι εταιρείες από χώρες όπου η εταιρική δεοντολογία θεωρείται ότι είναι έντονα 

εδραιωμένη θεωρείται ότι είναι λιγότερο πιθανό να συμμετάσχουν σε ξένη δωροδοκία (Spahn, 

2013). 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου δεοντολογικού 

πλαισίου δεν είναι μόνο σημαντική για την πρόληψη της δωροδοκίας στο εξωτερικό για να 

παραμείνουν οι εταιρείες στη δεξιά πλευρά του νόμου, αλλά και για τις επιχειρήσεις (Jordan, 

2012). 

Πολλές εταιρείες δεσμεύουν χρόνο και πόρους για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και 

των δεοντολογικών τους προτύπων και υπάρχουν σημαντικά εργαλεία για να διευκολυνθεί 

αυτό. Οι επιχειρησιακές αρχές για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αναγνωρίζονται ως ένας 

δείκτης αναφοράς στον οποίο οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βασίζουν τα προγράμματα κατά της 
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δωροδοκίας. Αυτές οι αρχές καλύπτουν το εύρος των κινδύνων δωροδοκίας και των 

προληπτικών ενεργειών τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες και αφορούν σε όλους 

τους επιχειρηματικούς τομείς και τις χώρες. Ωστόσο, πολλές εταιρείες πρέπει να βελτιώσουν 

σημαντικά τη δέσμευσή τους και την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών κατά της δωροδοκίας 

(Clausen et al, 2011). 

Οι ερωτηθέντες στην προαναφερθείσα ευρωπαϊκή επιχειρηματική έρευνα ανέφεραν ότι, 

για να βοηθήσουν την εταιρεία τους να αναπτυχθεί, περισσότερο από το ένα τρίτο ήταν 

διατεθειμένο να προσφέρει πληρωμές σε μετρητά, δώρα ή φιλοξενία για να κερδίσουν 

επιχειρήσεις και ότι ένα τέταρτο των ερωτηθέντων δεν θεωρεί ότι η διοίκηση της εταιρείας του 

συμπεριφέρεται δεοντολογικά. Η ετήσια έκθεση προόδου του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ 

για το 2010 διαπίστωσε επίσης ότι η πλειοψηφία των εταιρειών του Παγκόσμιου Οργανισμού 

δεν εφαρμόζει συγκεκριμένες πολιτικές κατά της διαφθοράς, όπως η δημοσιοποίηση των 

πολιτικών δωρεών ή ο περιορισμός της αξίας των δώρων (Tyler, 2011). 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η δωροδοκία θεωρείται ότι είναι κοινή σε όλους τους 

τομείς, χωρίς βαθμολογία τομέα άνω του 7,1 σε κλίμακα 10 σημείων. Η γεωργία και η ελαφριά 

παραγωγή θεωρούνται οι λιγότερο επιρρεπείς στην δωροδοκία τομείς, ακολουθούμενοι από την 

πολιτική αεροδιαστημική και την τεχνολογία των πληροφοριών. Οι συμβάσεις δημοσίων έργων 

και ο κατασκευαστικός τομέας κατέχουν την τελευταία θέση, όπως και το 2008 (Loughman & 

Sibery, 2011). 

 Άλλοι τομείς που κατατάσσονται στο κατώτατο τρίτο του πίνακα περιλαμβάνουν 

επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ακίνητα, ακίνητα, νομικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες, 

διαχείριση πετρελαίου και φυσικού αερίου και εξόρυξη. Αυτοί οι τομείς χαρακτηρίζονται από 

επενδύσεις υψηλής αξίας και σημαντική αλληλεπίδραση και ρύθμιση των κυβερνήσεων, οι 

οποίες παρέχουν ευκαιρίες και κίνητρα για τη διαφθορά (Clausen et al, 2011). 

Οι τομείς αυτοί είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικοί από την άποψη της ανάπτυξης, καθώς 

απαιτούν αποφάσεις σχετικά με τη χρήση και την ιδιοκτησία των βασικών πόρων και υποδομών 

μιας χώρας. Αυτές οι αποφάσεις έχουν σημαντικές συνέπειες για την ευημερία των μελλοντικών 

γενεών (Spahn, 2013). 

Με τη δωροδοκία να θεωρείται ευρέως διαδεδομένη σε αυτούς τους τομείς, οι χώρες 

που εργάζονται με ξένες εταιρείες θα πρέπει να συνειδητοποιούν την καταβολή δωροδοκίας και 

να μην ανέχονται τις ανήθικες πρακτικές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι ανεξάρτητες οργανώσεις 
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της κοινωνίας των πολιτών που παρακολουθούν τις συμφωνίες μεταξύ κυβέρνησης και 

εταιρειών μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της διαφάνειας και της 

λογοδοσίας και στη μείωση των κινδύνων δωροδοκίας και διαφθοράς (Jordan, 2012). 

Σύμφωνα με την έρευνα για τις δωροδοκίες του 2011, οι ερωτώμενοι έπρεπε να κάνουν 

διάκριση μεταξύ των δωροδοκιών που καταβλήθηκαν σε δημόσιους υπαλλήλους χαμηλού 

επιπέδου (ασήμαντη διαφθορά), τις ανάρμοστες συνεισφορές υψηλού επιπέδου δημοσίων 

υπαλλήλων και πολιτικών (μεγάλη διαφθορά) και δωροδοκίες σε άλλες εταιρείες του ιδιωτικού 

τομέα δωροδοκία ιδιωτικού-ιδιωτικού τομέα). Η έρευνα διαπίστωσε ότι η αντιληπτή συχνότητα 

των διαφόρων τύπων δωροδοκίας διαφέρει μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων (Tyler, 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ 

ΜΟΛΔΑΒΙΑ 

 

Οι προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισης της διαφθοράς στη Μολδαβία, είναι ομόλογοι 

της  προσέγγισης  των  αιτιών  και  των  αποτελεσμάτων  της  διαφθοράς.  

Το πιο σοφό πράγμα που δύναται να υλοποιήσει η κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο για 

να σταματήσει η διάδοση της διαφθοράς, είναι να μην της παρέχει ευκαιρίες να ευδοκιμήσει 

μέσα από τις δικές της ενέργειες. Πρώτον, θα πρέπει να αποφεύγουν τη θέσπιση νομικών 

πράξεων που παρέχουν σε ξεχωριστούς θεσμούς, ένα πολύ υψηλότερο μονοπώλιο σε 

ορισμένες πτυχές της οικονομίας ή της κοινωνίας. Για παράδειγμα, είναι πολύ πιο ενδεδειγμένο 

να παρέχεται η τεχνική επιθεώρηση των οχημάτων από ιδιωτικές εταιρείες που έχουν επιλεγεί 

σε ανοικτό διαγωνισμό και όχι από το τμήμα οδικής αστυνομίας και μεταφορών, το οποίο 

σήμερα κατέχει μονοπώλιο (Gong & Wu, 2012). 

Παρόλο που η δημιουργία των οργανισμών ελέγχου είναι δικαιολογημένη, πρέπει να 

εξασφαλιστούν τρία πράγματα: η ανεξαρτησία τους από την κυβέρνηση, η θεσμική σταθερότητα 

και η διαφάνεια της δραστηριότητάς τους. Όταν απουσιάζει τουλάχιστον μία από αυτές τις 

συνθήκες, προκύπτουν προβλήματα παρόμοια με εκείνα στον τομέα της ενέργειας 

(συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ του Υπουργείου Ενέργειας και της Εθνικής Υπηρεσίας 

Κανονισμών στον τομέα της Ενέργειας) ή εκείνου που ενδέχεται να συμβεί στις τηλεπικοινωνίες 

(βιομηχανία υπηρεσιών πληροφορικής) (Ferraz & Finan, 2009). 

Μια άλλη απεικόνιση από την άποψη αυτή είναι η επιθεώρηση πριν από την αποστολή. 

Τόσο η κυβέρνηση όσο και η επιχειρηματική κοινότητα ανοιχτά αντιτάχθηκαν στην επιθεώρηση. 

Ένας από τους λόγους είναι ότι από τη στιγμή που η εταιρεία SGS εισήλθε στην αγορά, το 

μονοπώλιο ήταν σημαντικά περιορισμένο, γεγονός που με τη σειρά του μείωσε τις ευκαιρίες να 

ζητήσει δωροδοκίες, ειδικά για τους τελωνειακούς υπαλλήλους. Η λειτουργία της SGS στη 

Μολδαβία σε μακροπρόθεσμη βάση απειλούσε να διαλύσει τα κατεστραμμένα δίκτυα που 

εισχώρησαν στα τελωνεία, τα οποία σύμφωνα με τα εγχώρια μέσα μαζικής ενημέρωσης 

συλλέγουν σημαντικά παράνομα εισοδήματα (Pan et al, 2011). 

Ο περιορισμός της διακριτικής ευχέρειας των γραφειοκρατών απαιτεί ένα απλό και 

εξαντλητικό νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη δραστηριότητα των δημόσιων θεσμών και των 

κρατικών φορέων. Για παράδειγμα, θεωραίται ότι η αστυνομία έχει την υψηλότερη διακριτική 

ευχέρεια στη χώρα αυτή. Λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες διαστάσεις που έχει φθάσει η 
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διαφθορά στο εν λόγω θεσμικό όργανο, ίσως ο μόνος τρόπος να καταπολεμηθεί η διαφθορά 

εκεί είναι να εκκαθαριστεί ολόκληρο το ίδρυμα (υπηρεσία). Όπως και στη Δύση, οι κάμερες, οι 

οποίες από την πλευρά τους δεν απαιτούν δωροδοκίες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

επίβλεψη της οδικής ασφάλειας (Bardhan, 1997). 

Η υψηλότερη ευθύνη μπορεί να εκπαιδευτεί και να παρακινηθεί. Η εκπαίδευση πρέπει 

να προέρχεται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ως τέτοια, αλλά και από την οικογένεια. 

Αναφέρθηκε ήδη παραπάνω ότι η κοινωνία μας πάσχει από σύνδρομο αδιαφορίας στη 

διαφθορά. Πράγματι, τα κίνητρα μπορούν να επιτευχθούν καταρχάς μέσω οικονομικών 

κινήτρων - αυξάνοντας τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων για να αντισταθμίσουν τις 

ευθύνες και τις προσπάθειές τους. Ωστόσο, η αύξηση των μισθών δεν πρέπει να θεωρείται ως 

το μόνο εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Εάν δεν υποστηριχθεί από άλλα μέτρα, 

θα αποφέρει μόνο οικονομικό κόστος που θα ήταν υψηλότερο από τις οικονομικές συνέπειες 

που προκαλεί η ίδια η διαφθορά (Crime Moldova, 2017). 

Η Μολδαβία, προκειμένου να εξαλείψει τα τεράστια ποσοστά διαφθοράς, μπορεί να 

προβεί στις παρακάτω ενέργειες (Li & Zhang, 2014):  

 Να εντατικοποιήσει την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα 

τα επίπεδα, ιδίως εξασφαλίζοντας την πλήρη λειτουργία και ανεξαρτησία του Εθνικού Κέντρου 

κατά της Διαφθοράς, παρέχοντας ένα εξουσιοδοτικό νομοθετικό πλαίσιο για την Εθνική 

Επιτροπή Ακεραιότητας, αποτρέποντας την αδικαιολόγητη επίδραση των επιχειρηματικών 

συμφερόντων σε όλους τους τομείς,  καθώς και τη διασφάλιση της διαφάνειας των δημόσιων 

συμβάσεων και των ιδιωτικοποιήσεων. 

 Διεξαγωγή κοινοβουλευτικών εκλογών, σύμφωνα με τα 

ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα δημοκρατικών εκλογών. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 

στη μη αλλαγή της εκλογικής νομοθεσίας, προκειμένου να αποφευχθεί η μετατόπιση των 

τραπεζογραμματίων των συμμετεχόντων στην εκλογική διαδικασία. 

 Να προωθήσει δυναμικά μεταρρυθμίσεις στα συστήματα 

δικαιοσύνης και επιβολής του νόμου, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή της 

στρατηγικής μεταρρύθμισης του τομέα της δικαιοσύνης και του σχετικού σχεδίου δράσης, 

οριστικοποιώντας τις μεταρρυθμίσεις του συστήματος δίωξης, επιδιώκοντας τη διαρθρωτική 

μεταρρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών και ενισχύοντας τη συνεργασία με τα κράτη μέλη 

της ΕΕ Δικαστικές και αστυνομικές αρχές των κρατών. 
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 Nα εδραιώσει το σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της 

μεταρρύθμισης του διαμεσολαβητή, την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και της συναφούς νομοθεσίας και τη συστηματική καταπολέμηση της 

ατιμωρησίας μέσω του καλύτερου συντονισμού μεταξύ των παραγόντων 

(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών), καλύτερη επικοινωνία 

του κοινού και επαρκής χρηματοδότηση για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. 

 Συνέχιση των εργασιών για τη διασφάλιση της ελευθερίας των 

μέσων ενημέρωσης και της πολυφωνίας του τοπίου των μέσων ενημέρωσης, θέσπιση κανόνων 

για την αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης και 

ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού. 

 Να εργαστεί για να αποτραπεί η αναζωπύρωση του θεσμικού 

αδιεξόδου με την αναθεώρηση του συντάγματος, με στόχο την ενίσχυση του συστήματος 

ελέγχων και ισορροπιών και τη διευκρίνιση των αρμοδιοτήτων του Συνταγματικού Δικαστηρίου. 

Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να είναι περιεκτικές και να γίνονται σε συνεννόηση με την 

Επιτροπή της Βενετίας. 

 Να συνεχίσει να σημειώνει πρόοδο όσον αφορά τις τομεακές 

μεταρρυθμίσεις και την προσέγγιση των κανονιστικών ρυθμίσεων με το δίκαιο της ΕΕ, να 

εφαρμόσει τη συμφωνία σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της βαθιάς και συνολικής ζώνης 

ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA), να συνεχίσει την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του 

ενεργειακού τομέα, της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και των σχεδίων ενεργειακής 

απόδοσης, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την προβολή της ουσίας της συμφωνίας 

σύνδεσης. 

 Να βελτιωθεί το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον και 

να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Μολδαβίας, κυρίως με την ανάπτυξη 

καλύτερης ποιότητας ρύθμισης και την εφαρμογή της με διαφάνεια, με τη διευκόλυνση της 

χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών, με την εξασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας, συνεργασία για τη διαπίστευση πολυμερής συμφωνία και 

καταπολέμηση της γκρίζας οικονομίας. 

 Συνέχιση της μεταρρύθμισης της εκπαίδευσης, 

συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, ώστε να 

ευθυγραμμιστεί με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

 Συνέχιση της διαδικασίας της ιδιωτικοποίησης, με έμφαση στη 

διαφάνεια και την υπευθυνότητα. να λάβει περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση της εποπτείας του 
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τραπεζικού τομέα, και να συνεχίσουν τις προσπάθειες για αύξηση της διαφάνειας των μετόχων, 

μεταξύ άλλων μέσω της ισχυρής εφαρμογής της νομοθεσίας που απαιτεί γνωστοποίηση των 

τελικών δικαιούχων. 

 Να εμβαθύνει τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και να 

εφαρμόσει τη στρατηγική αποκέντρωσης με έναν συνεκτικό τρόπο, συμπεριλαμβάνοντας τη 

συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. 

Ο Rose-Ackerman (1998) προτείνει μια διττή στρατηγική που στοχεύει στην αύξηση 

των οφελών της ειλικρίνειας και του κόστους διαφθοράς, ενός λογικού συνδυασμού ανταμοιβής 

και τιμωρίας ως κινητήριας δύναμης των μεταρρυθμίσεων. Οι τρόποι μείωσης της διαφθοράς 

που προτείνει και μπορούν να εφαρμοστούν και στην περίπτωση της Μολδαβίας είναι:  

 Μισθολογική επάρκεια δημοσίων υπαλλήλων 

Αν οι δημόσιοι υπάλληλοι αποζημιώνονται δεόντως θα επηρεάσει σαφώς τα κίνητρα 

τους. Εάν οι μισθοί του δημόσιου τομέα είναι πολύ χαμηλοί, οι εργαζόμενοι ενδέχεται να 

βρεθούν υπό πίεση να συμπληρώσουν τα εισοδήματά τους με "ανεπίσημους" τρόπους.  

 Διαφάνειας στις κρατικές δαπάνες 

Οι επιδοτήσεις, οι φοροαπαλλαγές, οι δημόσιες προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, οι 

πιστώσεις, τα κονδύλια εκτός προϋπολογισμού υπό τον έλεγχο των πολιτικών - όλα αποτελούν 

στοιχεία των διαφόρων τρόπων με τους οποίους οι κυβερνήσεις διαχειρίζονται δημόσιους 

πόρους. Οι κυβερνήσεις εισπράττουν φόρους, εκμεταλλεύονται τις κεφαλαιαγορές για να 

αντλούν χρήματα, να λαμβάνουν βοήθεια από το εξωτερικό και να αναπτύσσουν μηχανισμούς 

για να κατανείμουν τους πόρους αυτούς για να ικανοποιήσουν μια πληθώρα αναγκών. Κάποιες 

χώρες το κάνουν με σχετικά διαφανείς τρόπους και καταβάλλουν προσπάθειες για να 

εξασφαλίσουν ότι οι πόροι θα χρησιμοποιηθούν για το δημόσιο συμφέρον. Όσο πιο ανοικτή 

και διαφανής είναι η διαδικασία, τόσο μικρότερη είναι η ευκαιρία για κατάχρηση. Οι Kolstad & 

Soreide (2009) παρέχουν πειστικές αποδείξεις για τον αρνητικό αντίκτυπο των 

αναποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου του προϋπολογισμού. Οι χώρες όπου οι πολίτες είναι 

σε θέση να ελέγχουν τις κυβερνητικές δραστηριότητες και να συζητούν τα πλεονεκτήματα 

διαφόρων δημόσιων πολιτικών, επίσης, διαφέρουν. Από αυτή την άποψη, οι ελευθερίες του 

τύπου και τα επίπεδα αλφαβητισμού θα διαμορφώσουν επίσης με σημαντικούς τρόπους το 

πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων. Το εάν η χώρα έχει μια ενεργό κοινωνία των πολιτών και μια 
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κουλτούρα συμμετοχής θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό συστατικό που υποστηρίζει 

διάφορες στρατηγικές με στόχο τη μείωση της διαφθοράς. 

  Μείωση γραφειοκρατίας 

Ο υψηλός συσχετισμός μεταξύ της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας που 

καταγράφονται, για παράδειγμα από τους δείκτες Doing Business, υποδεικνύει ότι είναι 

επιθυμητό να εξαλειφθούν όσοι περιττοί κανονισμοί προστατεύουν τις ουσιώδεις ρυθμιστικές 

λειτουργίες του κράτους.  

  Αντικατάσταση των στρεβλωτικών επιδοτήσεων  

Οι επιδοτήσεις είναι ένα άλλο παράδειγμα του πώς η κυβερνητική πολιτική μπορεί να 

στρεβλώσει τα κίνητρα και να δημιουργήσει ευκαιρίες για διαφθορά. 

 

 Καθιέρωση διεθνών συμβάσεων 

Επειδή σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία η διαφθορά έχει ολοένα και μεγαλύτερη 

διασυνοριακή διάσταση, το διεθνές νομικό πλαίσιο για τον έλεγχο της διαφθοράς αποτελεί 

βασικό στοιχείο μεταξύ των επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους οι κυβερνήσεις. Το πλαίσιο 

αυτό βελτιώθηκε σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία. Εκτός από τη σύμβαση του ΟΟΣΑ κατά 

της δωροδοκίας, το 2005 τέθηκε σε ισχύ η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς 

(UNCAC) και μέχρι το τέλος του 2013 κυρώθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία 140 

υπογραφόντων (Kolstad & Soreide, 2009). Η UNCAC αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο μέτρο, διότι 

δημιουργεί ένα παγκόσμιο πλαίσιο που περιλαμβάνει αναπτυγμένα και αναπτυσσόμενα κράτη 

και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής και εξωτερικής 

διαφθοράς, εκβιασμούς, προληπτικά μέτρα, διατάξεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, παράνομων κεφαλαίων που κατατέθηκαν από αξιωματούχους στις 

υπεράκτιες τράπεζες, μεταξύ άλλων. Δεδομένου ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν διαθέτουν εξουσίες 

επιβολής, η αποτελεσματικότητα της σύμβασης ως εργαλείου για την αποτροπή της διαφθοράς 

θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την καθιέρωση επαρκών εθνικών μηχανισμών 

παρακολούθησης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κυβερνήσεων. 
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  Ανάπτυξη «έξυπνης» τεχνολογίας 

Ακριβώς όπως οι κυβερνητικές στρεβλώσεις παρέχουν πολλές ευκαιρίες για διαφθορά, 

είναι επίσης γεγονός ότι οι συχνές, άμεσες επαφές μεταξύ κυβερνητικών αξιωματούχων και 

πολιτών μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για παράνομες συναλλαγές. Ένας τρόπος 

αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι η χρήση άμεσα διαθέσιμων τεχνολογιών για την 

ενθάρρυνση περισσότερων σχέσεων μεταξύ αξιωματούχων και κοινωνίας των πολιτών. Από 

την άποψη αυτή, το Διαδίκτυο αποδείχθηκε αποτελεσματικό εργαλείο για τη μείωση της 

διαφθοράς. Σε ορισμένες χώρες, η χρήση ηλεκτρονικών πλατφορμών για τη διευκόλυνση των 

αλληλεπιδράσεων της κυβέρνησης με την κοινωνία των πολιτών και την επιχειρηματική 

κοινότητα υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής στους τομείς της είσπραξης φόρων, των δημοσίων 

συμβάσεων και της γραφειοκρατίας. Ίσως μια από τις πιο εύφορες πηγές διαφθοράς στον 

κόσμο συνδέεται με τις αγορές υπηρεσιών των κρατικών επιχειρήσεων 

Σε πολλά από τα προαναφερθέντα μέτρα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της 

διαφθοράς, η βασική φιλοσοφία είναι η εξάλειψη της ευκαιρίας για διαφθορά με την αλλαγή των 

κινήτρων, με το κλείσιμο των κενών και την εξάλειψη των παρεννοημένων κανόνων που 

ενθαρρύνουν τη διεφθαρμένη συμπεριφορά. Ωστόσο, μια προσέγγιση που επικεντρώνεται 

αποκλειστικά στην αλλαγή των κανόνων και των κινήτρων, συνοδευόμενη από κατάλληλα 

σκληρή τιμωρία για παραβίαση των κανόνων, είναι πολύ πιθανόν να είναι πολύ πιο 

αποτελεσματική αν υποστηριχθεί και από προσπάθειες για την υποστήριξη της ηθικής και 

δεοντολογικής βάσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Τέλος, μελετώντας κριτικά τη διεθνή βιβλιογραφία,  θα εστιάσω στο ότι βάση για την 

πάταξη της διαφθοράς σε όλα τα κράτη, αποτελεί η δημιουργία συνείδησης στους πολίτες. Είναι 

ίσως το κορυφαίο «εργαλείο» προκειμένου η μάστιγα της διαφθοράς να ελαχιστοποιήσει τη 

δυναμική της. Πέραν των όσων καταγράφηκαν παραπάνω, παραθέτω επιγραμματικά τους τρεις 

επιπλέον πυλώνες πάνω στους οποίους θα πρέπει κατά την προσωπική μου άποψη να 

στηριχτεί η κυβέρνηση της Μολδαβίας για την αντιμετώπιση της διαφθοράς: 

 Ενίσχυση ανταλλαγών πληροφοριών με άλλα προηγμένα κράτη. 

 Καθιέρωση και ισχυροποίηση ανεξάρτητης αρχής πάταξης της διαφθοράς. 

 Άμεση πρόσβαση των πολιτών σε θέματα δημόσιας διοίκησης και οικονομίας, 

στα πρότυπα του αμερικάνικου Performance.gov. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

Η διαφθορά έχει ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική και ανθρώπινη ασφάλεια. 

Οι συνέπειές της είναι πολλές (Gamurari & Ghinea, 2014). 

Κοινωνικές συνέπειες: Η διαφθορά δημιουργεί μια πρόσθετη "ανεπίσημη" φορολογική 

επιβάρυνση στον πληθυσμό. Έχει ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο στα πιο ευάλωτα τμήματα της 

κοινωνίας, τα οποία δεν έχουν πολιτική εξουσία να προστατεύονται. Υπάρχει άμεσος 

συσχετισμός μεταξύ φτώχειας και διαφθοράς. Η τελευταία απορροφά τα κονδύλια που θα 

μπορούσαν να διατεθούν για την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την κοινωνική 

ασφάλιση και για την αντιμετώπιση άλλων κοινωνικών προβλημάτων (Transparency 

International, 2014). 

Συνέπειες στην πολιτική ασφάλεια του κράτους: Η διαμόρφωση μιας οικονομικής και 

πολιτικής ολιγαρχίας, η οποία υπαγορεύει τη βούλησή της στην κοινωνία, χωρίς να λαμβάνει 

υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας, συμβάλλει στην ταχεία αύξηση των κρατικών χρεών, στη 

μείωση των εσόδων του προϋπολογισμού. Αυτό οδηγεί, επίσης, στην αποτυχία των πολιτικών 

στήριξης των μικρών επιχειρήσεων και των κοινωνικών προσπαθειών. Μειώνει δραματικά τα 

κεφάλαια που εισπράττονται για την πληρωμή των δημοσίων υπαλλήλων και ως εκ τούτου 

συχνά παραλύει τους κρατικούς θεσμούς (European Commission, 2013). 

Περιβαλλοντικές συνέπειες: Η περιβαλλοντική κατάσταση επιδεινώνεται λόγω του 

γεγονότος ότι η κοινωνία υπόκειται σε ξεχωριστές ομάδες, οι οποίες ενδιαφέρονται να 

χρησιμοποιήσουν φυσικούς πόρους για να αποκτήσουν άμεσα κέρδη χωρίς να λάβουν υπόψη 

τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην κοινωνία στο σύνολό της. Συχνά, είναι δύσκολο να γίνει 

σαφής διαχωρισμός μεταξύ διαφθοράς και κακής διακυβέρνησης στη Μολδαβία. Ωστόσο, είναι 

σαφές ότι ορισμένες περιπτώσεις δεν θα μπορούσαν να φθάσουν σε τέτοιο βαθμό, εκτός από 

το γεγονός ότι το ιδιωτικό συμφέρον μιας μικρής αλλά ισχυρής ομάδας πληθυσμού υπονοείται 

(Samardzija & Butkovic, 2014). 

Οικονομικές συνέπειες: Η διαφθορά διευκολύνει την ανάπτυξη της παραοικονομίας και 

αυξάνει το κόστος των συναλλαγών. Μειώνει την ανταγωνιστικότητα, αποθαρρύνει τις 

επενδύσεις και τις καινοτόμες ιδέες, μειώνει την οικονομική αποτελεσματικότητα και καθιστά τη 

χώρα πιο ευάλωτη στις οικονομικές κρίσεις. Η ύπαρξη ενός μεγάλου υπόγειου τμήματος στην 

οικονομία στρεβλώνει τους μακροοικονομικούς δείκτες, όπως το ποσοστό ανεργίας, τα έσοδα 

και τα έξοδα του πληθυσμού, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το βιοτικό επίπεδο. Μειώνει 
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επίσης τις επιπτώσεις των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών. Σκιώδης οικονομία. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η παραοικονομία αποτελεί περίπου εξήντα τοις εκατό της επίσημης 

οικονομίας της χώρας. Η αρνητική πλευρά αυτού του φαινομένου είναι ότι οι προϋπολογισμοί 

μειώνονται και ως εκ τούτου το κράτος δεν είναι σε θέση να πληρώσει τους μισθούς των 

δημοσίων υπαλλήλων, να εφαρμόσει κοινωνική βοήθεια, να στηρίξει προγράμματα 

εκπαίδευσης και υγείας με αποτέλεσμα να χάσει την αξιοπιστία του. Η πτώση της οικονομικής 

πειθαρχίας και της φοροδιαφυγής. Μία από τις αρνητικές επιπτώσεις της παραοικονομίας και 

της διαφθοράς είναι η μείωση της οικονομικής πειθαρχίας (Parliament of the Republic of 

Moldova, 2011a). 

Η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί μια συνεχή διαδικασία που πρέπει να 

αναβαθμίζεται διαρκώς, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τις αναδυόμενες απειλές 

διαφθοράς και να αντιδράσει με τα κατάλληλα μέσα. Σε αυτή τη διαδικασία, η δημιουργία του 

κατάλληλου νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου έχει καίρια σημασία. Τα στρατηγικά έγγραφα 

για την καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να δώσουν προσοχή στην ανάλυση της 

κατάστασης σε κάθε συγκεκριμένο τομέα σε σαφώς καθορισμένες περιόδους που καλύπτουν 

τόσο τα προληπτικά όσο και τα κατασταλτικά μέτρα. Στη Μολδαβία, η καταπολέμηση της 

διαφθοράς οδηγείται σε μεγάλο βαθμό από διεθνείς παράγοντες, ιδίως από την ΕΕ (Cozonac 

et al, 2012). 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διεύρυνσης προς την Κροατία, η ΕΕ εισήγαγε για 

πρώτη φορά ξεχωριστό κεφάλαιο διαπραγμάτευσης το οποίο ασχολήθηκε με τη δικαιοσύνη και 

τα θεμελιώδη δικαιώματα και το οποίο περιείχε πολυάριθμους όρους σχετικά με την 

καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτή η εμπειρία είναι σημαντική για τη Μολδαβία, η οποία, όπως 

όλες οι χώρες που επιδιώκουν ισχυρότερους δεσμούς με την ΕΕ, πρέπει να γνωρίζει ότι κατά 

την οικοδόμηση σχέσεων με την ΕΕ, η καταπολέμηση της διαφθοράς θα παραμείνει πάντα στο 

επίκεντρο των όρων της ΕΕ. Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος καταπολέμησης 

της διαφθοράς αυξάνει την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες 

της διαφθοράς, είναι ζωτικής σημασίας και με αυτή την έννοια πρέπει να ενισχυθεί η 

συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

(Parliament of Republic of Moldova, 2011b). 

Η Μολδαβία έχει μέχρι στιγμής καταγράψει ορατή πρόοδο στην καταπολέμηση της 

διαφθοράς η οποία ανταμείφθηκε το 2014 με την άρση των θεωρήσεων για τους πολίτες της 

Μολδαβίας όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ και με την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την ΕΕ. 
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Ωστόσο, η Μολδαβία βρίσκεται ακόμη στην αρχή της δημιουργίας αποτελεσματικού 

συστήματος κατά της διαφθοράς. Μολονότι τα τελευταία πέντε χρόνια, η Μολδαβία υιοθέτησε 

και αναβάθμισε πολυάριθμους νόμους στον τομέα αυτό, το πρόβλημα είναι σε εφαρμογή που 

παρουσιάζει καθυστέρηση. Για να ενισχύσει την εφαρμογή της πολιτικής της για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς, η Μολδαβία πρέπει να ενισχύσει το συντονισμό μεταξύ των 

διαφόρων στρατηγικών προσπαθειών που καλύπτουν αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, στη 

λειτουργία των θεσμών της για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η χώρα πρέπει να εξετάσει 

αλλαγές που αποσκοπούν στην επίτευξη μεγαλύτερης συνοχής και ανεξαρτησίας από την 

πολιτική επιρροή (Bertelsmann Stiftung, 2014). 

Η νομοθεσία της Μολδαβίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να 

αναπτυχθεί περαιτέρω. Σε ορισμένους τομείς, όπως η σύγκρουση συμφερόντων, η νομοθεσία 

πρέπει να καταστεί πιο λεπτομερής, ενώ από την  άλλη, όπως και στις δημόσιες συμβάσεις, 

απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια. Γενικά, όλοι οι νόμοι πρέπει να προβλέπουν σαφέστερους 

μηχανισμούς λογοδοσίας και πιο αναλογικές κυρώσεις. Στην επόμενη φάση της πολιτικής της 

για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η Μολδαβία πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερη προθυμία 

να διώξει αξιωματούχους υψηλού επιπέδου που σήμερα αποτελούν ένα από τα πιο αδύναμα 

στοιχεία των προσπαθειών της για την καταπολέμηση της διαφθοράς (Association Agreement). 

Ενώ υπάρχει ένα καλά εδραιωμένο σώμα θεωρητικών γνώσεων, καθώς και ορισμένα 

προσωρινά αποτελέσματα σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της διαφθοράς στην Μολδαβία, 

πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε πολλά ακόμη ζητήματα, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορέσουν 

να σχεδιάσουν αποτελεσματικές πολιτικές για την καταπολέμηση της. Εάν το κόστος της 

διαφθοράς είναι τόσο υψηλό, γιατί οι κυβερνήσεις δεν την καταπολεμάνε; Μια πιθανή απάντηση 

είναι ότι όταν έχει δημιουργηθεί ένα διεφθαρμένο σύστημα και η πλειονότητα των ανθρώπων 

λειτουργεί στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, τα άτομα δεν έχουν κίνητρο να προσπαθήσουν 

να το αλλάξουν ή να αποφύγουν να συμμετάσχουν σε αυτό, ακόμα κι αν όλοι θα ήταν καλύτεροι 

αν η διαφθορά δεν υπήρχε πλέον. Η διαφθορά δημιουργεί φτώχεια, αλλά η φτώχεια γεννά τη 

διαφθορά; Ένα εντυπωσιακό εμπειρικό εύρημα είναι ότι οι φτωχότερες χώρες θεωρούνται 

συνήθως πιο διεφθαρμένες. Αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή, καθώς 

μπορεί να οδηγηθεί από τις αντιλήψεις των παρατηρητών. Ωστόσο, εάν υποθέσουμε για λίγο 

ότι το εύρημα αυτό αντικατοπτρίζει μια πραγματική συσχέτιση, μπορεί να είναι χρήσιμο να 

διερευνηθούν οι πηγές του. Έχουμε δει ότι υπάρχουν στοιχεία ότι η διαφθορά μειώνει την 

οικονομική ανάπτυξη, αναστέλλοντας έτσι την φτώχεια με την πάροδο του χρόνου. Ταυτόχρονα, 

η ίδια η φτώχεια μπορεί να προκαλέσει διαφθορά, ίσως επειδή οι φτωχές χώρες δεν μπορούν 
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να αφιερώσουν επαρκείς πόρους για τη θέσπιση και επιβολή αποτελεσματικού νομικού 

πλαισίου ή επειδή οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

εγκαταλείψουν τις ηθικές τους αρχές. Οι ερευνητές έχουν αρχίσει να αναλύουν τη σχέση μεταξύ 

των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και την έκταση της διαφθοράς. Έχει προταθεί ότι οι 

εύλογοι μισθοί είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφυγή της διαφθοράς, αν και όχι 

επαρκής. Ποιες μορφές διαφθοράς είναι χειρότερες; Οι διαθέσιμοι δείκτες διαφθοράς είναι 

γενικοί και δεν κάνουν διάκριση μεταξύ της διαφθοράς υψηλού επιπέδου και της χαμηλής 

διαφθοράς (όπως μικρές δωροδοκίες που καταβάλλονται σε κατώτερο δημόσιο υπάλληλο για 

την επιτάχυνση της έκδοσης άδειας οδήγησης). 

Τι γίνεται και τι άλλο μπορεί να γίνει; Πολλές χώρες και θεσμοί έχουν δώσει ολοένα και 

μεγαλύτερη προσοχή στο πρόβλημα της διαφθοράς και η συζήτηση σχετικά με πιθανές επιλογές 

πολιτικής εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη. Κατά την απόφαση για τον τρόπο κατανομής των 

κονδυλίων βοήθειας, ορισμένες χώρες δωρητές έχουν αρχίσει να δίνουν μεγαλύτερη σημασία 

στις ενέργειες των δικαιούχων χωρών για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Ένα από τα πιο δύσκολα πολιτικά ζητήματα είναι πώς να αποτρέψουμε τη διαφθορά 

από τη στρέβλωση των δημόσιων δαπανών. Αυτό το σημαντικό ζήτημα χτυπάει στην ρίζα των 

ανησυχιών των δωρητών σχετικά με την πιθανή κατάχρηση των κονδυλίων βοήθειας.  

Θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να ερευνηθεί διεξοδικά και σε βάθος, η αλληλεπίδραση 

των ξένων επενδύσεων με τη μείωση της διαφθοράς. Έναν  βασικό  (οικονομικό)  λόγο 

προκειμένου  μια  χώρα  να  μειώσει  το  επίπεδο  της διαφθοράς αποτελεί η προσέλκυση 

περισσότερων ξένων επενδύσεων, οι οποίες συμβάλλουν σε πολύ μεγάλο  βαθμό  στην  

οικονομική  μεγέθυνση.  Αυτό  ισχύει  διότι  η  διαφθορά  αυξάνει  γενικά  το αρχικό  κόστος  

ίδρυσης  μιας  νέας  επιχείρησης.  Εάν  λοιπόν  ένας  επενδυτής  έχει  να  επιλέξει μεταξύ δύο 

χωρών με διαφορετικά επίπεδα διαφθοράς, είναι λογικό να μην επιλέξει να κάνει έναρξη 

λειτουργίας στην πιο διεφθαρμένη χώρα, δεδομένου ότι τα όποια κέρδη δημιουργήσει η 

παραγωγική του δραστηριότητα στην διεφθαρμένη χώρα, θα μειωθούν.  Μήπως όμως αυτή η 

ίδια η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί ταυτόχρονα και ισχυρό όπλο αντιμετώπισης της 

διαφθοράς; 

 

Πώς θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της πολιτικής κατά την επόμενη δεκαετία; 

Έχουμε μια λογική θεωρητική κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών της διαφθοράς και 
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έχουμε αρχίσει να έχουμε μια αίσθηση της έκτασης αυτών των σχέσεων μέσω της εμπειρικής 

έρευνας. Υπάρχει συναίνεση ότι η διαφθορά αποτελεί σοβαρό πρόβλημα και πολλά όργανα 

στη διεθνή σκηνή έχουν αρχίσει να λαμβάνουν πολιτικά μέτρα για να την καταπολεμήσουν. Σε 

επίπεδο πολιτικής, παρόλο που ενδέχεται να βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο της εκμάθησης 

μέσω της δράσης, λαμβάνονται μέτρα.  

Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι μετά από δέκα χρόνια μπορούμε να κοιτάξουμε 

πίσω στη σημερινή κατάσταση σχετικά με τη διαφθορά και να παρατηρήσουμε ότι 

επιτεύχθηκαν ορισμένα συγκεκριμένα αποτελέσματα σε αυτόν τον τομέα. Για το σκοπό αυτό, τα 

όργανα που λαμβάνουν μέτρα κατά της διαφθοράς θα πρέπει να καθορίσουν κριτήρια για την 

αξιολόγηση των πολιτικών τους. Κάθε οντότητα θα πρέπει να χαράξει τα δικά της κριτήρια 

αξιολόγησης και πρέπει να το κάνει αυτό τώρα, ώστε η αποτελεσματικότητα των πολιτικών της 

να μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια κατά την επόμενη δεκαετία. 

 

 
 

 

 

 

Η διαφθορά είναι το πιο αλάνθαστο σύμπτωμα συνταγματικής ελευθερίας. 

Edward Gibbon 
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