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ΣΥΝΟΨΗ 

Η διαφθορά είναι ένα σύνθετο και πολυεπίπεδο φαινόµενο, που εµφανίζεται 

σε διάφορες µορφές και επηρεάζει πέρα από την οικονοµική κατάσταση µιας 

χώρας, την πολιτική και την κοινωνική ζωή της. Λαµβάνει χώρα πίσω από κλειστές 

πόρτες και ως εκ τούτου η µυστικότητα αυτή καθιστά δύσκολη τόσο την 

τεκµηρίωση της πράξης, όσο και τη µέτρησή της. Ωστόσο, η έκταση και η 

σοβαρότητα του φαινοµένου παγκοσµίως, έχει ωθήσει διεθνείς οργανισµούς και 

µη κυβερνητικές οργανώσεις, να αναπτύξουν τα κατάλληλα εργαλεία τα οποία µας 

επιτρέπουν να ποσοτικοποιήσουµε πραγµατικά τη διαφθορά.  

Στην παρούσα διατριβή εξετάζεται η έκταση του φαινοµένου στη Βουλγαρία, 

µέσα από την ανάλυση των αξιολογήσεων και των εκθέσεων των διεθνώς 

αναγνωρισµένων αυτών οργανισµών, µε σκοπό να προκύψουν συµπεράσµατα για 

τα αίτια έλλειψης προόδου της χώρας στην καταπολέµησή του τα τελευταία χρόνια 

και επακόλουθες προτάσεις αντιµετώπισής του. Με τη µέθοδο της συγκριτικής 

αξιολόγησης, εξετάζεται η θέση της χώρας σε σχέση µε τα κράτη της περιοχής της 

Μαύρης Θάλασσας, των Βαλκανίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ανήκει.  
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ABSTRACT 

Corruption is a complex and multi-level phenomenon that occurs in various 

forms and affects beyond the economic situation of a country, its political and 

social life. It takes place behind closed doors and therefore this secrecy makes it 

difficult both to document the act and to measure it. However, the extent and 

severity of the global phenomenon, has prompted international organizations and 

Non-Governmental Organizations to develop the appropriate tools that enable us 

to really quantify corruption.  

This paper examines the extent of the phenomenon in Bulgaria through the 

analysis of the evaluations and reports of these internationally recognized 

organizations, in order to draw conclusions about the causes of the country's lack 

of progress in combating corruption, especially in recent years and the subsequent 

proposals to address it. The benchmarking method examines the country's 

position vis-à-vis the Black Sea and the Balkan area, as well as the European 

Union states. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

«Corruptio optimi pessima1» 

 

Η διαφθορά είναι φαινόµενο ιδιαίτερα παλαιό, σύµφυτο µε τη φύση του 

ανθρώπου, το οποίο είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, πολιτικών, 

κοινωνικών και πολιτιστικών. Τα τελευταία χρόνια, η διαφθορά έχει γίνει µια 

παγκόσµια απειλή όχι µόνο για την οικονοµική ανάπτυξη των χωρών, αλλά και για 

την παγκόσµια οικονοµία, την πολιτική και την κοινωνία. Ως κοινωνικό φαινόµενο 

δεν παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά σε κάθε κοινωνία, καθώς επηρεάζεται από 

(και εξελίσσεται µέσα από) την κουλτούρα και τις επικρατούσες αντιλήψεις της.  

Η διαφθορά µας επηρεάζει όλους είτε έχουµε ή πρόκειται δυνητικά να 

έχουµε επαφή µε τέτοια περιστατικά, είτε όχι και αυτό γιατί οι συνέπειές της δεν 

στρέφονται έναντι του άµεσα εµπλεκόµενου, αλλά έναντι όλων. Αυτό ισχύει είτε 

µιλάµε για διαφθορά µεγάλου είτε για µικρού επιπέδου. Και στις δυο περιπτώσεις 

το «καπέλο» θα κληθεί να το πληρώσει το σύνολο των πολιτών ενός κράτους, µε 

αυτούς που αδικούνται περισσότερο να είναι οι ευνοµούµενοι πολίτες.  

Είναι λοιπόν σηµαντικό να είµαστε ενηµερωµένοι σχετικά µε τις πρακτικές 

που ακολουθούνται, ποιοι είναι συνήθως οι ευάλωτοι τοµείς όπου βρίσκουν 

πρόσφορο έδαφος οι επιτήδειοι, τι ισχύει παγκοσµίως, πώς πρέπει να 

αντιµετωπιστεί το φαινόµενο και ποιοί είναι υπεύθυνοι για τυχόν ολιγωρίες που 

επιτρέπουν την διόγκωσή του.  

Ως ένα σύνθετο φαινόµενο, η διαφθορά είναι το αντίθετο του θεµιτού 

ανταγωνισµού στον οικονοµικό τοµέα, αποθαρρύνει την επιχειρηµατικότητα, 

διεγείρει την παραοικονοµία και το οικονοµικό έγκληµα, διαβρώνει τους δηµόσιους 

θεσµούς και αυξάνει την οικονοµική επιβάρυνση στην κοινωνία. Έτσι η διαφθορά 

συµβάλλει στην αύξηση του χάσµατος µεταξύ πλουσίων και φτωχών και γίνεται 

µια άµεση απειλή για τα δηµοκρατικά θεµέλια µιας κοινωνίας. 

                                            
1 Μτφρ: Η διαφθορά των αρίστων είναι η χειρότερη, Λατινική παροιµία. 
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Οι διάφορες µορφές κατάχρησης εξουσίας για προσωπικό ή οµαδικό 

κέρδος που λειτουργούν εις βάρος του δηµοσίου συµφέροντος, αποκτούν 

ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία για τις χώρες που βρίσκονται σε µεταβατικό στάδιο, που 

είναι αναγκασµένες να οικοδοµήσουν νέους δηµοκρατικούς θεσµούς και να 

δηµιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη µεταρρύθµιση και την 

ανάπτυξη της οικονοµίας τους.  

Μια τέτοια χώρα είναι η Βουλγαρία, η οποία από την πτώση του 

κοµµουνισµού το 1989 βρίσκεται σε µια διαδικασία µετάβασης και έχει 

πραγµατοποιήσει σηµαντικά βήµατα προς την φιλελευθεροποίηση της οικονοµίας 

της και τον εκδηµοκρατισµό της. Οι προσπάθειές της όµως έχουν ως αντίβαρο, 

ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, το µεγάλο πρόβληµα της διαφθοράς που επικρατεί 

στη χώρα. Το συστηµικό αυτό πρόβληµα, παραµένει η υπ' αριθµόν ένα πρόκληση 

για τη Βουλγαρία, όχι µόνο από την άποψη των οικονοµικών απωλειών, αλλά και 

λόγω της αδυναµίας εφαρµογής βιώσιµων µεταρρυθµίσεων στο πλαίσιο της  

καλής διακυβέρνησης. 

 Όπως σηµειώνουν εµπειρογνώµονες του Κέντρου για τη Μελέτη της 

∆ηµοκρατίας2 «η έλλειψη µιας βιώσιµης λύσης κατά της διαφθοράς στη Βουλγαρία 

είναι ενδεικτική ενός πολύ πιο σηµαντικού προβλήµατος· των πολυάριθµων 

διεφθαρµένων σχέσεων και εξαρτήσεων που αφορούν υψηλόβαθµους 

αξιωµατούχους και πολιτικούς. Αυτό οδηγεί στο σχηµατισµό συστηµικών 

αδυναµιών, όπως η κατάχρηση µηχανισµών δηµοσίων συµβάσεων, η κρυφή 

οικονοµία, ο ΦΠΑ και άλλες φορολογικές απάτες, η απαξίωση των οργάνων 

ελέγχου και επιβολής του νόµου και ο έλεγχος των µέσων ενηµέρωσης». 

Η Βουλγαρία συνεχίζει να ταλαντεύεται µεταξύ υποσχέσεων για  

µεταρρυθµίσεις και έλλειψης αποτελεσµάτων, τα οποία έχουν οδηγήσει την 

κοινωνία σε απάθεια και επίµονη έλλειψη εµπιστοσύνης στους δηµόσιους 

θεσµούς. Το πρόβληµα είναι τόσο µεγάλο που «το επίπεδο διαφθοράς που 

παρατηρούµε είναι τόσο υψηλό που έχει γίνει το νέο φυσιολογικό», όπως δήλωσε 

στη Σόφια ο Ρουσλάν Στεφάνοφ από το CSD.  

                                            
2 Center for the Study of Democracy (CSD), Twelfth Anticorruption Policy Forum, Countering 

Administrative and Political Corruption in Bulgaria, http://www.csd.bg/artShow.php?id=17722. 
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Ο δρόµος για την επίλυση ενός προβλήµατος, προϋποθέτει πρώτα την 

καταγραφή και καταµέτρησή του, έτσι ώστε µε τη σωστή ανάλυση των δεδοµένων 

να µπορέσουµε να εστιάσουµε στην γενεσιουργό αιτία του προβλήµατος και να 

εφαρµόσουµε τις κατάλληλες λύσεις. ∆ιεθνείς οργανισµοί, όπως η Transparency 

International και το World Bank Group, µας παρέχουν χρήσιµες µελέτες και έχουν 

δηµιουργήσει προγράµµατα που µετατρέπουν την αφηρηµένη έννοια της 

διαφθοράς σε µετρήσιµο µέγεθος, προσφέροντας µας τα µέσα για την αξιολόγησή 

της. 

Τα µέσα αυτά, χρησιµοποιούνται στο παρόν πόνηµα για την αξιολόγηση της 

διαφθοράς στην γειτονική µας χώρα, τη ρεαλιστική αποτύπωση του µεγέθους του 

προβλήµατος και την εξαγωγή συµπερασµάτων και προτάσεων για την 

αντιµετώπισή του. Η δοµή που ακολουθεί η εργασία είναι η εξής: 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται ο όρος και οι κατηγορίες της διαφθοράς, τα 

αίτια δηµιουργίας, τα αποτελέσµατά της, το κόστος στην κοινωνία καθώς και 

κάποιοι τοµείς που εµφανίζονται περισσότερο ευάλωτοι σε αυτή. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία για την εξεταζόµενη χώρα και 

ένα σύντοµο οικονοµικό προφίλ της. Στο τρίτο, παρουσιάζονται οι απόψεις για τη 

διαφθορά στη Βουλγαρία, τόσο από το εσωτερικό της χώρας-κοινή γνώµη, 

ινστιτούτα- όσο και από εκθέσεις διεθνών οργανισµών στους οποίους συµµετέχει. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε σε 

αυτή τη µελέτη, ποιοι δείκτες χρησιµοποιήθηκαν, από ποιους οργανισµούς και ο 

τρόπος που οι δείκτες αυτοί εξάγονται. Στο πέµπτο κεφάλαιο έχουµε την ανάλυση 

και αξιολόγηση των δεικτών για τη Βουλγαρία και την αντιπαραβολή µε τις 

επιδόσεις κρατών από περιφέρειες που ανήκει παραδοσιακά η χώρα, όπως την 

περιοχή των Βαλκανίων, της Μαύρης Θάλασσας, αλλά και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Στο έκτο κεφάλαιο προτείνονται λύσεις για την αντιµετώπιση του 

προβλήµατος στη Βουλγαρία και τέλος καταγράφονται τα συµπεράσµατα που 

προκύπτουν από τη µελέτη και γίνονται προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του 

θέµατος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ∆ΙΑΦΘΟΡΑ - ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

∆ιαφθορά 

∆εν υπάρχει ένας καθολικός και κοινώς αποδεκτός ορισµός αυτού του 

φαινοµένου, ενώ συχνά χρησιµοποιείται µε διαφορετικό και ασαφές περιεχόµενο. 

Η διαφθορά είναι ένα πολυεπίπεδο κοινωνικό, πολιτικό και οικονοµικό φαινόµενο, 

που διαχέεται σε όλους τους τοµείς του δηµόσιου βίου και το οποίο επηρεάζει 

ποικιλοτρόπως αρνητικά την κοινωνία. Ένα  φαινόµενο που συνδέεται µε την 

άσκηση εξουσίας σε διαφορετικά επίπεδα οργανωµένης πολιτικής και κοινωνικής 

ζωής και που χρονολογείται από αιώνες. Ο όρος "διαφθορά" προέρχεται από τη 

λατινική λέξη "corruptio", που σηµαίνει "ληστεία, σπατάλη, ψεύδος, δωροδοκία". 

Με την πάροδο των ετών διευρύνθηκε το πεδίο εφαρµογής της έννοιας, οι τοµείς 

δράσης και οι µορφές της, ο κύκλος των αδικηµάτων διαφθοράς καθώς και οι 

πιθανοί δράστες.  

Στο ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο, ο όρος «διαφθορά» ορίζεται µε δύο 

τρόπους – άµεσα µε το νοµικό ορισµό της και έµµεσα µέσω του καθορισµού του 

πλαισίου των αδικηµάτων διαφθοράς και των πιθανών δραστών, δηλαδή 

καθορίζοντας τις ενέργειες που συνιστούν τη διαφθορά, αλλά και τους αποδέκτες 

των ενεργειών  αυτών. Για πρώτη φορά δίνεται ένας νοµικός ορισµός στη 

σύµβαση αστικού δικαίου για τη διαφθορά του Συµβουλίου της Ευρώπης3, στις 

04/11/1999, ενώ στη σύµβαση ποινικού δικαίου για τη διαφθορά4, που 

υιοθετήθηκε στις 27/01/1999, η έννοια αυτή ορίζεται έµµεσα µέσω της ρύθµισης 

των τύπων των διαφθοράς, των διαφορετικών µορφών δωροδοκίας, των 

αποδεκτών των πράξεων διαφθοράς και της υποχρέωσης των µελών να 

ποινικοποιούν συγκεκριµένα αδικήµατα ως πράξεις διαφθοράς. 

                                            
3 Council of Europe, Civil Law Convention on Corruption, European Treaty Series No. 174, 

σελ. 2. «For the purpose of this Convention, "corruption" means requesting, offering, giving or 
accepting, directly or indirectly, a  bribe or any other undue advantage or prospect thereof, which 
distorts the proper performance of any duty or behavior required of the recipient of the bribe, the 
undue advantage or the prospect thereof». 

4 Council of Europe, Criminal Law Convention on Corruption, European Treaty Series No. 173. 
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Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο5 (∆ΝΤ), υιοθετεί έναν ευρύτατα αποδεκτό 

ορισµό, σύµφωνα µε τον οποίο ορίζει τη δηµόσια διαφθορά ως "κατάχρηση 

δηµόσιου αξιώµατος για ιδιωτικό κέρδος". Παρόµοια, ο οργανισµός ∆ιεθνής 

∆ιαφάνεια6 (Transparency International-TI), αναφέρει ότι "διαφθορά είναι η 

κατάχρηση εξουσίας για ίδιον όφελος". Ο όµιλος της Παγκόσµιας τράπεζας7 

(World Bank Group-WBG), προσδιορίζει µια διεφθαρµένη πρακτική ως την 

προσφορά, παροχή ή λήψη, άµεσα ή έµµεσα, οτιδήποτε αξίας για τον επηρεασµό 

των ενεργειών ενός άλλου µέρους. 

Σύµφωνα µε τον καθηγητή Joseph Nye8-Αµερικανός πολιτικός 

επιστήµονας- η διαφθορά είναι µια συµπεριφορά που αποκλίνει από τα επίσηµα 

καθήκοντα ενός δηµόσιου λειτουργού, εξαιτίας ιδιωτικού (οικογενειακού, 

προσωπικού, οµάδας) οφέλους- χρηµατικού, κοινωνικής θέσης-ή παραβιάζει 

κανόνες που είναι ενάντια στην άσκηση συγκεκριµένου τύπου επιρροής.  

Ο Daniel Kaufmann αναφέρει ότι, παραδοσιακά η διαφθορά αφορά 

µεµονωµένους δηµόσιους υπαλλήλους που κακοποιούν δηµόσιο αξίωµα για 

ιδιωτικό κέρδος. Αλλά η διαφθορά έχει µια ευρύτερη εµβέλεια. Είναι ένα δαπανηρό 

σύµπτωµα της θεσµικής αποτυχίας, το οποίο συχνά περιλαµβάνει ένα δίκτυο 

πολιτικών, οργανισµών, εταιρειών και ιδιωτών που συνεργάζονται για να 

ωφεληθούν από την πρόσβαση στην εξουσία, τους δηµόσιους πόρους και τη 

χάραξη πολιτικής, σε βάρος των δηµοσίων αγαθών9. 

Η διαφθορά βρίσκεται στην επίκεντρο πολλών από τις προκλήσεις που 

αντιµετωπίζει ο κόσµος. Υπονοµεύει τη χρηστή διακυβέρνηση, καταστρέφει την 

εµπιστοσύνη των ανθρώπων στους δηµόσιους θεσµούς, διαβρώνει τη λήψη 

αποφάσεων, παρεµποδίζει την οικονοµική ανάπτυξη και διευκολύνει το 

                                            
5 Corruption: Costs and Mitigating Strategies, IMF: Fiscal Affairs and Legal Departments, staff 

discussion note, Μάιος 2016, σελ. 3. 

6 https://www.transparency.org/what-is-corruption. 

7 http://www.worldbank.org/en/about/unit/integrity-vice-presidency/what-is-fraud-and-corruption 

8 “Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis” , American Political Science 
Association, Review  Vol. 61, 1967, σελ. 417-427. https://www.imf.org/en/Publications/Staff-
Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/Corruption-Costs-and-Mitigating-Strategies-43888. 

9 Corruption Matters, Finance & Development, September 2015, Vol. 52, No. 3, σελ. 21, 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/09/kaufmann.htm. 
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οργανωµένο έγκληµα. Επιπλέον, υπονοµεύει το κράτος δικαίου, στρεβλώνει τον 

ανταγωνισµό, παρεµποδίζει τις διασυνοριακές επενδύσεις και το εµπόριο και 

στρεβλώνει την κατανοµή των πόρων. Αποτελεί σοβαρό εµπόδιο στην βιώσιµη 

οικονοµική ανάπτυξη και παραµένει µια σηµαντική πρόκληση για τις 

ανεπτυγµένες, αναδυόµενες και αναπτυσσόµενες χώρες10. 

∆ιαφάνεια 

∆ιαφάνεια είναι η κοινοποίηση κανόνων, σχεδίων, διαδικασιών και 

ενεργειών, ώστε να γίνεται αντιληπτό το τι, το πώς, το γιατί και το πόσο κοστίζει. 

Είναι το να ρίχνεις φως στους κανόνες, τα σχέδια, τις διαδικασίες και τις ενέργειες. 

Μέσω της διαφάνειας, δηµόσιοι υπάλληλοι, κρατικοί λειτουργοί, στελέχη 

επιχειρήσεων, και άλλοι, ενεργούν φανερά, και υποβάλλουν αναφορά σχετικά µε 

τη δραστηριότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να 

τους ελέγξουν. Η διαφάνεια αποτελεί τον ασφαλέστερο τρόπο καταπολέµησης της 

διαφθοράς, και συµβάλλει στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των πολιτών απέναντι 

στους θεσµούς11. Μπορεί να βοηθήσει στην αντιµετώπιση της διαφθοράς σε 

τοµείς όπως αυτοί της υγείας, της δικαιοσύνης, των δηµοσίων συµβάσεων, της 

κυβέρνησης και της πολιτικής εν γένει, της άµυνας και της ασφάλειας, της 

επιχειρηµατικότητας, της εκπαίδευσης κ.α. Η διαφάνεια εν τέλει, είναι το κλειδί για 

την αποκάλυψη και συνάµα την αποτροπή της διαφθοράς. 

ΠΕΡΙ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ 

Η διαφθορά έχει σηµαντικά αρνητικές επιπτώσεις στους βασικούς τοµείς 

που επηρεάζουν τη συνολική ανάπτυξη µιας χώρας (σχήµα 1). ∆ηµιουργεί 

δηµόσια δυσπιστία στην κυβέρνηση και αποδυναµώνει την ικανότητα του κράτους 

να εκτελεί τις βασικές του λειτουργίες. Όσο περισσότερο η διαφθορά παρεµποδίζει 

αυτές τις λειτουργίες, τόσο περισσότερο στρεβλώνει τις πολιτικές και την 

εφαρµογή τους. Ανάλογα µε τη διείσδυσή της, η διαφθορά επηρεάζει ορισµένους ή 

όλους τους εν δυνάµει παράγοντες της ανάπτυξης, όπως τη µακροοικονοµική 

                                            
10 https://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption, G20 Anti-Corruption Working Group Interim 

Report 2017, σελ 1.  

11 https://www.transparency.org/what-is-corruption#what-is-transparency 
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σταθερότητα, τις δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τη συσσώρευση ανθρώπινου 

κεφαλαίου και τους συντελεστές της παραγωγικής διαδικασίας. Τα χαµηλά 

ποσοστά συνολικής ανάπτυξης µπορεί  να οδηγήσουν σε αύξηση της συχνότητας 

της διαφθοράς, δηµιουργώντας ένα µακροχρόνιο, φαύλο κύκλο ανατροφοδότησης 

του φαινοµένου. 

 

 

Σχήµα 1: Corruption-Growth Nexus12 

 

Η διαφθορά επηρεάζει την οικονοµική ανάπτυξη µε διάφορους τρόπους13. 

Πρώτον, αποδυναµώνει την ικανότητα του κράτους να αυξάνει τα έσοδα και να 

εκτελεί τις βασικές του λειτουργίες. ∆ηµιουργείται συγκεκριµένη κουλτούρα η οποία 

αυξάνει τη φοροδιαφυγή. Όταν οι πολίτες θεωρούν ύποπτες και µε «άρωµα 

διαφθοράς» φοροαπαλλαγές υπέρ τρίτων, έχουν λιγότερα κίνητρα να πληρώσουν 

τους δικούς τους φόρους. Ως αποτέλεσµα, το κράτος συγκεντρώνει λιγότερα 

έσοδα και δεν είναι σε θέση να παρέχει δηµόσιες υπηρεσίες, µε πιθανές αρνητικές 

συνέπειες για την ανάπτυξη. 

                                            
12 Πηγή: IMF, Staff Discussion Note 16/05, Corruption: Costs and Mitigating Strategies, Μάιος 

2016, http://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/Corruption-
Costs-and-Mitigating-Strategies-43888  

13 IMF Survey, Fighting Corruption Critical for Growth and Macroeconomic Stability, 11/5/2016, 
http://www.imf.org/en/news/articles/2015/09/28/04/53/sores051116a 
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∆εύτερον, µε τη διόγκωση του κόστους στη διαδικασία των δηµόσιων 

συµβάσεων, η διαφθορά υπονοµεύει την ποσότητα και την ποιότητα των 

δηµόσιων δαπανών. Επιπλέον, κεφάλαια µπορούν να απορροφηθούν µέσω των 

εκτός προϋπολογισµού συναλλαγών. Αυτό µειώνει τους διαθέσιµους πόρους για 

δηµόσιες επενδύσεις και άλλες δαπάνες προτεραιότητας, επιδεινώνοντας 

προβλήµατα- για παράδειγµα υποδοµών- και έχοντας αντίκτυπο στην ανάπτυξη. 

 Τρίτον, λόγω των χαµηλότερων δηµοσίων εσόδων, οι χώρες τείνουν να 

βασίζονται περισσότερο στη χρηµατοδότηση δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων µε 

δανεισµό από τις κεντρικές τράπεζες, γεγονός που δηµιουργεί συνθήκες 

πληθωρισµού στη χώρα. Ταυτόχρονα, η διαφθορά αποδυναµώνει περαιτέρω την 

οικονοµική εποπτεία και τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

Αυτό απορρέει από τις κακές δανειοδοτικές και κανονιστικές πρακτικές και τη 

φτωχή τραπεζική εποπτεία.  

Τέλος, η διαφθορά µπορεί να αυξήσει ακόµη και το κόστος πρόσβασης στις 

χρηµατοπιστωτικές αγορές. Ο ιδιωτικός τοµέας πλήττεται ακόµη περισσότερο 

επειδή δηµιουργείται αβεβαιότητα για τις εγχώριες επιχειρήσεις και αυτό λειτουργεί 

ως ανασταλτικός παράγοντας για την δηµιουργία νέων και τις επενδύσεις. Οι 

πόροι διατίθενται για αντιµετώπιση του φαινοµένου, αντί για παραγωγικές 

δραστηριότητες. 

Το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος µπορεί επίσης να είναι σηµαντικό. 

Οι µειωµένες πιστώσεις για κοινωνικά προγράµµατα και οι πόροι που χάνονται 

µέσω της διαφθοράς, περιορίζουν τη συσσώρευση ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Ταυτόχρονα, οι ανεπαρκώς επιβαλλόµενοι περιβαλλοντικοί κανονισµοί οδηγούν σε 

ρύπανση και µεγαλύτερη από την επιθυµητή εξόρυξη-εξάντληση φυσικών πόρων. 

Σε ορισµένες (ακραίες) περιπτώσεις, η συστηµική διαφθορά µπορεί να οδηγήσει 

σε πολιτική αστάθεια και συγκρούσεις.  

Κατηγορίες  

Η διαφθορά αποτελεί υποκατηγορία της απάτης (σχήµα 2) και εµφανίζεται 
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µε διάφορες µορφές14, ανάλογα µε τα ποσά που δαπανώνται και το πεδίο 

δράσης της. Έτσι λοιπόν µπορούµε να διακρίνουµε τις παρακάτω κατηγορίες: 

α. Μικροδιαφθορά (petty corruption): αφορά σε καθηµερινές πρακτικές 

κατάχρησης εξουσίας, κατά τις συναλλαγές των πολιτών µε το κράτος για την 

παροχή βασικών αγαθών και υπηρεσιών (π.χ. υγεία, εκπαίδευση, ασφάλεια κ.λπ.). 

β.  Μεγάλης κλίµακας διαφθορά (grand corruption):  έγκειται σε παράνοµες 

πρακτικές που διαπράττονται από υψηλά κυβερνητικά κλιµάκια ή από την κεντρική 

λειτουργία του κράτους, νοθεύοντας πολιτικές και διαδικασίες, προς όφελος της 

ηγεσίας και σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος. 

γ. Πολιτική διαφθορά (political corruption): αφορά στη χειραγώγηση 

διαδικασιών, θεσµών και κανόνων, για την κατανοµή των πόρων και τη 

χρηµατοδότηση των κέντρων λήψης αποφάσεων από πολιτικούς φορείς, οι οποίοι 

κάνουν κατάχρηση της θέσης τους για να διατηρήσουν την εξουσία, την ισχύ και 

τον πλούτο τους. 

 

Σχήµα 2: Η διαφθορά ως είδος απάτης15 

                                            
14 Οδηγός καταπολέµησης της διαφθοράς σε κράτος και επιχειρήσεις, 25/7/2017,  

https://emea.gr. 

15 Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Fraud Tree, http://www.acfe.com/fraud-
tree.aspx. 
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Οι µορφές που µπορούµε να συναντήσουµε τη διαφθορά, συνίστανται 

(αλλά δεν εξαντλούνται) στις εξής: 

α.  Σύγκρουση συµφερόντων:   κατάσταση κατά την οποία ένας υπάλληλος 

έχει ένα ιδιωτικό συµφέρον, το οποίο θα µπορούσε να επηρεάσει µε αθέµιτο 

τρόπο την άσκηση των υποχρεώσεων και καθηκόντων του. 

β. ∆ωροδοκία: κατάσταση κατά την οποία ένα άτοµο εσκεµµένα 

προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα σε έναν 

αξιωµατούχο ή στέλεχος αρµόδιο για να παίρνει αποφάσεις, µε σκοπό αυτός να 

ενεργήσει ή να αποφύγει να ενεργήσει, σε σχέση µε την εκτέλεση των καθηκόντων 

του. 

γ. Νόθευση διαγωνισµών: πρακτική κατά την οποία χειραγωγούνται οι 

προσφορές σε ένα διαγωνισµό, για παράδειγµα οι δυνητικοί µειοδότες συµφωνούν 

µεταξύ τους, προκειµένου να προσφέρουν υψηλότερες τιµές ή να υποβαθµίσουν 

την ποιότητα των προσφερόµενων προϊόντων/υπηρεσιών ή να κατανέµουν τους 

διαγωνισµούς µεταξύ τους. 

δ. Χρηµατισµός/∆ωροληψία/Παθητική δωροδοκία: πρακτική που ανα- 

φέρεται στην αθέµιτη εκµετάλλευση ενός αξιώµατος για προσπορισµό κερδών 

(π.χ. λήψη - συνήθως - χρηµατικής προσφοράς για παράβαση του καθήκοντος ή 

νόµου, φακελάκι). 

ε.  Εκβιασµός:  πρακτική που αναφέρεται στην παράνοµη χρήση της θέσης 

κάποιου ατόµου, για την εκβιαστική απαίτηση πληρωµών σε αντάλλαγµα για την 

παροχή ενός αθέµιτου οικονοµικού πλεονεκτήµατος. 

Αίτια 

Τα αίτια της διαφθοράς16 είναι πάντα συνυφασµένα µε τις ριζωµένες 

πολιτικές αντιλήψεις µιας χώρας, τις γραφειοκρατικές παραδόσεις και την 

κοινωνική ιστορία και κουλτούρα. Ωστόσο, η διαφθορά τείνει να ανθίσει όταν οι 

θεσµοί είναι αδύναµοι και οι κυβερνητικές πολιτικές δηµιουργούν ευκαιρίες για 

οικονοµικά έσοδα. Ορισµένα χαρακτηριστικά των οικονοµιών µετάβασης και των 

                                            
16 Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank, 1997, 

http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/corrptn.pdf. 
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αναπτυσσόµενων χωρών καθιστούν τη διαφθορά ιδιαίτερα δύσκολο να ελεγχθεί. 

Τα κίνητρα των εργαζοµένων του δηµοσίου τοµέα να εργάζονται παραγωγικά 

µπορεί να υπονοµευθούν από παράγοντες, όπως οι χαµηλοί και φθίνοντες µισθοί 

και οι προαγωγές που δεν σχετίζονται µε τις επιδόσεις. ∆υσλειτουργικοί 

κυβερνητικοί προϋπολογισµοί, ανεπαρκείς προµήθειες και εξοπλισµός, µη 

προστασία αυτών που αντιστέκονται στη διαφθορά, ατιµωρησία και καθυστερήσεις 

στις πληρωµές, ενδέχεται επίσης να οδηγήσουν σε πράξεις διαφθοράς το 

προσωπικό.  

Υπάρχουν πελατειακές σχέσεις χρόνων που έχουν εδραιωθεί, ενώ σε 

ορισµένες χώρες τα επίπεδα αµοιβών µπορεί πάντα να ήταν χαµηλά, µε την 

άτυπη αντίληψη ότι το προσωπικό θα συµπληρώσει το ανεπαρκές εισόδηµα µε 

δικούς του τρόπους. Μερικές φορές οι συνθήκες αυτές επιδεινώνονται από τα 

κλειστά πολιτικά συστήµατα που κυριαρχούνται από κεκτηµένα συµφέροντα και 

από διεθνείς πηγές διαφθοράς, που συνδέονται µε µεγάλα έργα ή αγορές 

εξοπλισµού. Η ευκαιρία για διαφθορά είναι συνάρτηση του µεγέθους των 

κεφαλαίων υπό τον έλεγχο ενός δηµοσίου υπαλλήλου, της διακριτική ευχέρειας 

που έχει ο υπάλληλος αυτός για την κατανοµή τους και του βαθµού στον οποίο 

λογοδοτεί για τις αποφάσεις του. 

Σε µεταβατικές οικονοµίες, τα οικονοµικά κέρδη µπορεί να είναι τεράστια 

λόγω της πρώην κρατικής ιδιοκτησίας η οποία διατίθεται πλέον προς αλλαγή 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Υπάρχουν ανεπαρκείς κανόνες και κανονισµοί, που 

εκµεταλλεύονται όσοι διαπράττουν πράξεις διαφθοράς έτσι ώστε να µη 

λογοδοτούν. Οι ηθικοί κανόνες της δηµόσιας διοίκησης µπορεί να έχουν διαβρωθεί 

ή και να µην είχαν καθιερωθεί ποτέ. Τα θεσµικά όργανα ελέγχου των 

κυβερνητικών επιδόσεων καθώς και οι µηχανισµοί ελέγχου της διαφθοράς, είναι 

αναποτελεσµατικά ή δεν χαίρουν αυτονοµίας και είναι προσκείµενα στην εκάστοτε 

κυβέρνηση. 

Ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος στο οποίο λαµβάνει 

χώρα η διαφθορά, είναι η απόκλιση µεταξύ των τυπικών και των άτυπων κανόνων 

που διέπουν τη συµπεριφορά στον δηµόσιο τοµέα. ∆εν υπάρχει χώρα που να µην 

έχει κανόνες κατά της διαφθοράς, παρόλο που κάποιες δεν έχουν προχωρήσει σε 

όλες τις απαραίτητες ρυθµίσεις. Αυτοί ποικίλλουν από νόµους που καθιστούν 

ποινικό αδίκηµα τη δωροδοκία ενός δηµόσιου υπαλλήλου, έως και κανονισµούς 
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που ασχολούνται µε την συµπεριφορά των δηµοσίων υπαλλήλων, τις συγκρούσεις 

συµφερόντων, την αποδοχή δώρων και το καθήκον αναφοράς περιστατικών 

απάτης. Οι κυβερνητικές υπηρεσίες, αστυνοµία, στρατός, εφορία, τελωνεία, 

τοπικές κυβερνήσεις και δηµόσιες επιχειρήσεις, ενδέχεται να έχουν τους δικούς 

τους κανονισµούς και κώδικες συµπεριφοράς. Οι νόµοι συνήθως καλύπτουν και 

ρυθµίζουν επαρκώς θέµατα οικονοµικά, δηµοσίων συµβάσεων, διασφάλισης 

δηµοσίων πόρων, ενώ επιπλέον υπάρχουν νόµοι σχετικά µε τη διεξαγωγή των 

εκλογών, τον διορισµό δικαστών και κώδικες που διέπουν τη συµπεριφορά των 

νοµοθετών. 

Όταν η διαφθορά είναι συστηµική, οι επίσηµοι κανόνες παραµένουν σε 

ισχύ, αλλά στην πράξη αντικαθίστανται από άτυπους. Για παράδειγµα σε ένα 

έγκληµα δωροδοκίας δηµοσίου υπαλλήλου, δεν επιβάλλεται ο νόµος αλλά 

εφαρµόζονται διοικητικές ποινές (συνήθως ελαφριάς µορφής). Υπό το πρίσµα 

αυτό, η ενίσχυση των θεσµών για τον έλεγχο της διαφθοράς αφορούν στην 

προσπάθεια µετατόπισης της έµφασης στους τυπικούς κανόνες. Αυτό σηµαίνει 

πως πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, ένα ισχυρό νοµικό πλαίσιο για την 

καταπολέµηση της διαφθοράς είναι κάτι περισσότερο από το να υπάρχουν απλά 

οι απαραίτητοι νόµοι. Σηµαίνει την αντιµετώπιση των πηγών άτυπης 

συµπεριφοράς, καταρχάς κατανοώντας τους λόγους για τους οποίους οι 

ανεπίσηµοι κανόνες έρχονται σε αντίθεση µε τους επίσηµους και στη συνέχεια 

αντιµετωπίζοντας τις αιτίες των αποκλίσεων. Σε κάποιες χώρες ο πρωταρχικός 

λόγος απόκλισης µπορεί να είναι πολιτικός (µια εκδήλωση του τρόπου άσκησης 

και διατήρησης της εξουσίας), ενώ σε άλλες ο λόγος µπορεί να είναι τα αδύναµα 

συστήµατα δηµόσιας διοίκησης και οι ακατάλληλες πολιτικές. 

Κόστος 

Αν και το κόστος αυτό είναι δύσκολο να υπολογισθεί επακριβώς, µια 

αίσθηση του µεγέθους αυτού του φαινοµένου µπορεί να µετρηθεί από τις 

δωροδοκίες που καταβάλλονται κάθε χρόνο, τόσο στις αναπτυσσόµενες όσο και 
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στις ανεπτυγµένες χώρες17. Σύµφωνα µε µια πρόσφατη εκτίµηση, το ετήσιο 

κόστος της δωροδοκίας είναι περίπου 1,5 έως 2 τρισεκατοµµύρια δολάρια 

(περίπου 2% του παγκόσµιου ΑΕΠ)18. Το συνολικό οικονοµικό και κοινωνικό 

κόστος της διαφθοράς είναι πιθανό να είναι ακόµη µεγαλύτερο, δεδοµένου ότι οι 

δωροδοκίες αποτελούν µόνο µία πτυχή των πιθανών µορφών διαφθοράς. 

Βάσει των εκτιµήσεων του World Economic Forum, το κόστος της 

διαφθοράς υπολογίζεται σε περισσότερο από 5% του παγκόσµιου ΑΕΠ και το 

χρηµατικό ποσό που καταβάλλεται ετησίως για δωροδοκίες ξεπερνά το 1 τρισ. 

δολάρια19. Επιπλέον, υπολογίζεται ότι η διαφθορά αυξάνει το συνολικό κόστος 

των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων κατά 10% κατά µέσο όρο (στοιχεία World 

Economic Forum). Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαφθορά εκτιµάται ότι 

κοστίζει €120 δισ. ετησίως20, ποσό που αντιστοιχεί στο 76% του ετήσιου 

προϋπολογισµού της Ένωσης (€157,9 δισ. το 2017)21 και στο 0,8% του ΑΕΠ της 

(14.824,8 δισ. ευρώ το 2016)22.. 

Το κόστος όµως της διαφθοράς δεν είναι άµεσα µετρήσιµο  µε οικονοµικούς 

όρους σε κάποιους τοµείς, όπως στον κοινωνικό. Θεωρείται ότι επηρεάζει 

αρνητικά την καλή λειτουργία των δηµόσιων θεσµών και τους εκτρέπει από το 

σκοπό τους. Για παράδειγµα, υπάρχει µια ισχυρά αρνητική σχέση µεταξύ της 

διαφθοράς και του θεσµού της δικαιοσύνης σε ένα κράτος23. Επιπλέον, αρκετές 

µελέτες τονίζουν ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση µεταξύ της διαφθοράς και του 

                                            
17 Ο διαχωρισµός των οικονοµιών-χωρών σε αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες είναι ένας 

τρόπος να υποδηλώσουµε την επιτυχία και την ευηµερία µιας οικονοµίας ή µιας χώρας. Μία 
αναπτυγµένη οικονοµία απολαµβάνει σταθερή οικονοµική µεγέθυνση και ασφάλεια. Σύµφωνα µε 
τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου όµως δεν υπάρχει επίσηµος ορισµός που να καθορίζει 
απόλυτα µία οικονοµία ως αναπτυγµένη ή αναπτυσσόµενη. 

18 Επικαιροποιηµένη εκτίµηση του Daniel Kaufmann για το 2015, IMF Staff Discussion Note 
16/05, Corruption: Costs and Mitigating Strategies, Μάιος 2016, σελ. 5, http://www.imf.org/en/ 
Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/Corruption-Costs-and-Mitigating-Strategies-
43888 

19 http://reports.weforum.org/global-agenda-council-2012/councils/anti-corruption/ 

20 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-
trafficking/corruption_en 

21 http://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-annual-budget/2017/ 

22 http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170410-1 

23http://weblaw.haifa.ac.il/en/JudgesAcademy/workshop3/Documents/A/D/Corruption%20and
%20Legal%20ineffectiveness.pdf, Corruption and legal (in)effectiveness:an empirical investigation 
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οργανωµένου εγκλήµατος24, ενώ σηµαντικό και ανυπολόγιστο είναι και το πολιτικό 

κόστος ή το περιβαλλοντικό.  

Η διαφθορά λοιπόν αποτελεί ένα πολυσύνθετο φαινόµενο, µε πολλαπλές 

επιπτώσεις σε οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο (πίνακας 1).  

Εθνική οικονοµία Επιχειρηµατικό περιβάλλον Επιχείρηση 

Πλήγµα στην οικονοµική ανάπτυξη Στρέβλωση επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος 

Πλήγµα στη φήµη 

Κακή διαχείριση των περιορισµένων 
πόρων του κράτους 

Αθέµιτος ανταγωνισµός Νοµικοί κίνδυνοι και κόστη 

Υποβάθµιση της ποιότητας των 
δηµοσίων υπηρεσιών 

Απώλεια τζίρου και µειωµένα 
έσοδα 

Οικονοµική ζηµιά λόγω προστίµων 

Πλήγµα στην αξιοπιστία της χώρας  Πλήγµα στην αφοσίωση του 
προσωπικού 

Αντικίνητρο για επενδύσεις  Έλλειµµα κουλτούρας δεοντολογίας 

Στρέβλωση των αναπτυξιακών 
προτεραιοτήτων 

 Αποκλεισµός από πιθανές 
επιχειρηµατικές ευκαιρίες 

Υπονόµευση της εµπιστοσύνης των 
πολιτών στο πολιτικό σύστηµα και 
τους θεσµούς-Ανασφάλεια δικαίου 

 Αυξηµένο λειτουργικό κόστος 

Απώλεια ταλέντου/ανθρώπινου 
δυναµικού 

  

Πίνακας 1: Οι συνέπειες της διαφθοράς25 

Σε επίπεδο εθνικής οικονοµίας, η διαφθορά συνεπάγεται κακή διαχείριση 

των περιορισµένων πόρων του κράτους και διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος, 

µε συνέπεια να υποβαθµίζεται η ποιότητα των παρεχόµενων δηµοσίων 

υπηρεσιών. Ακόµα, πλήττει την αξιοπιστία µιας χώρας και αποτελεί αντικίνητρο για 

τις επενδύσεις, καθώς εξαιτίας της αυξάνεται το λειτουργικό κόστος, το ρίσκο και η 

αβεβαιότητα. Τέλος, υπονοµεύει την εµπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό 

                                            
24 Center for the Study of Democracy (CSD), examining the links between organised crime 

and corruption, 2010, https://ec.europa.eu/home- affairs/sites/homeaffairs/files/doc_centre/ 
crime/docs/study_on_links_between_organised_crime_and_corruption_en.pdf  

 

25 Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών ΣΕΒ, Special Report: Οδηγός καταπολέµησης 
της διαφθοράς σε κράτος και επιχειρήσεις, 25/7/2017, http://www.sev.org.gr/vivliothiki-
tekmiriosi/special-report/odigos-katapolemisis-tis-diafthoras-se-kratos-kai-epicheiriseis-25-iouliou-
2017/ 
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σύστηµα και τους θεσµούς και κατά συνέπεια κλονίζει το κράτος δικαίου, µε 

πολλαπλές περαιτέρω κοινωνικοπολιτικές συνέπειες.  

Σε επίπεδο επιχείρησης, η συµµετοχή σε φαινόµενα διαφθοράς πλήττει τη 

φήµη, προκαλεί ποινικές επιπτώσεις και άλλους νοµικούς κινδύνους και 

οικονοµική ζηµιά (στην περίπτωση επιβολής προστίµων), αυξάνει το λειτουργικό 

κόστος, πλήττει την αφοσίωση και πίστη του προσωπικού, διαµορφώνει αρνητική 

εταιρική νοοτροπία και κουλτούρα και προκαλεί αποκλεισµό από πιθανές 

επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Ακόµα, η διαφθορά στρεβλώνει το επιχειρηµατικό 

περιβάλλον και προκαλεί αθέµιτο ανταγωνισµό, εποµένως κάθε επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται σε ένα κλάδο στον οποίο λαµβάνουν χώρα συµβάντα 

διαφθοράς, παρουσιάζει µειωµένα έσοδα και απώλεια τζίρου (π.χ. απώλεια ενός 

έργου διότι κάποιος ανταγωνιστής ανέλαβε ένα έργο δωροδοκώντας). 

Ευάλωτοι τοµείς 

Σε έκθεσή του26 ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(Ο.Ο.Σ.Α.) εξετάζει ποιοι τοµείς της οικονοµίας διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο 

διαφθοράς και δίνει συγκεκριµένες συστάσεις για την καταπολέµησή της ανά 

τοµέα. Παρόλο που η διαφθορά είναι ένα διαδεδοµένο φαινόµενο, τέσσερις τοµείς 

είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους: 

α. Έργα υποδοµών.  Περιλαµβάνουν τις δραστηριότητες που καλύπτουν 

την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας και τις υπηρεσίες µεταφορών, 

συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής εγκαταστάσεων. Οι επιχειρήσεις κοινής 

ωφελείας περιλαµβάνουν ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, τηλεπικοινωνίες, νερό 

και αποχέτευση. Οι µεταφορές περιλαµβάνουν αεροδρόµια, σιδηρόδροµους, 

οδούς, λιµάνια και αστικές συγκοινωνίες. Τα προβλήµατα εντοπίζονται στην 

ύπαρξη µονοπωλίων, στη µεγάλη κρατική παρέµβαση που οδηγεί σε καταχρήσεις 

και δωροδοκίες και στην στρέβλωση του ανταγωνισµού. Οι µελέτες δείχνουν 

ανεπαρκή σχεδιασµό, υπερκοστολογήσεις και αποκλίσεις στην ποσότητα και την 

ποιότητα του τελικού έργου. 

                                            
26 Consequences of Corruption at the Sector Level and Implications for Economic Growth and 

Development, 25/5/2015, http://www.oecd-ilibrary.org/governance/consequences-of-corruption-at-
the-sector-level-and-implications-for-economic-growth-and-development_9789264230781-en   
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β. Βιοµηχανίες Εξόρυξης.  Ο τοµέας των φυσικών πόρων είναι σηµαντικός 

για την οικονοµική ανάπτυξη πολλών χωρών, των οποίων η οικονοµία εξαρτάται 

από αυτούς. Η διαφθορά υπονοµεύει την απόδοση σε αυτό τον τοµέα, και 

εντοπίζεται είτε σε κατακόρυφη µορφή (µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων) 

είτε σε οριζόντια (µεταξύ ιδιωτικών φορέων). Στην πρώτη περίπτωση, 

παρατηρείται µη βέλτιστη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την επιλογή των εταιρειών 

και τα σχέδια για την ανάπτυξη των πόρων, λειτουργικές καθυστερήσεις και 

αδιαφανείς διαδικασίες ανάθεσης. Στη δεύτερη, φοροδιαφυγή, 

επαναδιαπραγµάτευση των συµβάσεων και βραχυπρόθεσµες κερδοσκοπικές 

δραστηριότητες. 

γ. Υγεία.   Η διαφθορά στρεβλώνει την παροχή υπηρεσιών στον τοµέα της 

υγείας µε την αποδυνάµωση της παροχής υπηρεσιών, της διαχείρισης των 

ανθρώπινων πόρων, των συστηµάτων παροχής φαρµάκων και τεχνολογιών, τη 

χρηµατοδότηση και την κατανοµή των πόρων. Μια µελέτη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής27 ανέπτυξε µια τυπολογία έξι κύριων τύπων διαφθοράς (πίνακας 2) 

στον τοµέα αυτό: δωροδοκία στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών (άτυπες 

πληρωµές), διαφθορά προµηθειών, ακατάλληλες εµπορικές σχέσεις (γενικά 

µεταξύ ιατρών και βιοµηχανίας), κατάχρηση θέσεων υψηλού επιπέδου, 

ασφαλιστικές απάτες, και απάτες υπεξαίρεσης φαρµάκων και ιατρικών 

βοηθηµάτων. 

Main actors Typology 

Providers - Patients Bribery in medical service delivery Typology 1 

Industry - Providers Procurement corruption Typology 1 

Industry - Providers Improper marketing relations 

Typology 2 
Industry - Regulators Improper marketing relations 

All actors (except patients) Misuse of (high) level positions Typology 3 

Providers - Payers Undue reimbursement claims Typology 4 

Providers  Fraud and embezzlement of medicines and medical devices Typology 5 

Πίνακας 2: Τυπολογία διαφθοράς  στον τοµέα της υγείας 

                                            
27 Study on Corruption in the Healthcare Sector, Οκτώβριος 2013, σελ. 51, https://ec.europa. 

eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/news/docs/20131219_ study_on_ 

corruption_in_the_healthcare_sector_en.pdf 
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δ. Εκπαίδευση.   Η διαφθορά στον τοµέα της εκπαίδευσης επηρεάζει τόσο 

βραχυπρόθεσµα (απώλεια κεφαλαίων) όσο και µακροπρόθεσµα (χαµηλότερης 

ποιότητας εκπαιδευµένο προσωπικό). Προβλήµατα παρατηρούνται στη διαρροή 

των πόρων µεταξύ υπουργείου παιδείας και σχολείων, στις επενδύσεις κεφαλαίου, 

στις πιστώσεις του προϋπολογισµού, τα ειδικά επιδόµατα και τις υποτροφίες, στις 

κατασκευές σχολικών κτηρίων, στην πρόσληψη εκπαιδευτικών, στην προαγωγή 

και την κατάρτισή τους, στην αδειοδότηση ιδιωτικών σχολείων, στις διαπιστεύσεις 

προγραµµάτων καθώς και στην αγορά και διανοµή εξοπλισµού, εγχειριδίων, 

υλικού και φαγητού.  

Η έκθεση συµπεραίνει ότι η διαφθορά έχει άµεσο αντίκτυπο στην αξία ενός 

έργου, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα. Οι υψηλότερες τιµές σε 

όλους τους τοµείς - για φάρµακα και υπηρεσίες υγείας, για εγχειρίδια, υπηρεσίες 

κοινής ωφέλειας, υποδοµές κ.λ.π.- είναι αποτέλεσµα της διαφθοράς. Εκτός από 

τον άµεσο αναφέρεται και ο έµµεσος αντίκτυπος, όπου απαξιώνονται τα δηµόσια 

ιδρύµατα και οι θεσµοί, µειώνεται η εµπιστοσύνη του κοινού στην κυβέρνηση, τα 

κίνητρα για καινοτοµία και επιδεινώνεται η ανισότητα. 

 Επιπλέον, οι φτωχοί είναι συχνά τα πρώτα θύµατα των διεφθαρµένων 

πρακτικών στην εκπαίδευση, καθώς υψηλότερα τέλη ή δωροδοκία για την 

απόκτηση ενός διπλώµατος αποτελούν ένα δυσβάστακτο βάρος που τους 

υποχρεώνει να εγκαταλείψουν ή να µη µετέχουν. Επιβάλλεται ένας απρόβλεπτος, 

επιπλέον φόρος στους παίκτες της αγοράς, γεγονός που µπορεί να αποτελέσει 

φραγµό για τους ξένους επενδυτές και µειώνονται τα οφέλη του ανταγωνισµού. 

Συνοψίζοντας, η διαφθορά εµφανίζεται µε διάφορες µορφές και αφορά είτε 

στα νοικοκυριά, κατά τις καθηµερινές συναλλαγές των πολιτών για την παροχή 

βασικών αγαθών και υπηρεσιών (π.χ. υγεία, εκπαίδευση, ασφάλεια κλπ.), είτε στη 

χειραγώγηση διαδικασιών, θεσµών και κανόνων, για την κατανοµή των πόρων και 

τη χρηµατοδότηση των κέντρων λήψης αποφάσεων από πολιτικούς φορείς, ή 

τέλος σε παράνοµες πρακτικές που διαπράττονται από υψηλά κυβερνητικά 

κλιµάκια και από την κεντρική λειτουργία του κράτους.  

Η καταπολέµηση της διαφθοράς και η εδραίωση της διαφάνειας στην 

καθηµερινή µας ζωή είναι απαραίτητες, γιατί η διαφθορά βλάπτει όλους τους 

πολίτες (ιδίως τους κοινωνικά ασθενέστερους), αυξάνει τη φτώχεια, διευρύνει τις 
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ανισότητες, εµποδίζει την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη, δυσχεραίνει την 

παροχή δηµόσιων υπηρεσιών και αγαθών, υποσκάπτει τη λειτουργία των 

δηµοκρατικών θεσµών και θέτει σε κίνδυνο τη δηµοκρατία28.   

Η διαφθορά και η παράνοµη συναλλαγή, είτε στον δηµόσιο είτε στον 

ιδιωτικό τοµέα, αποτελεί την ακραία έκφραση της ανοµίας, της καταφρόνησης του 

νόµου και της βάναυσης πρόκλησης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, τα 

συµφέροντα του οποίου επιβουλεύεται και καρπώνεται. (Παπακωνσταντίνου 2011, 

σελ. 7) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
28 https://www.transparency.gr/poioi-eimaste/sihnes-erotiseis/. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η Βουλγαρία είναι µια χώρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης που συνορεύει 

βόρεια µε τη Σερβία και τη Ρουµανία, νότια µε την Ελλάδα και την Τουρκία,  δυτικά 

µε την πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ), ενώ 

ανατολικά βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα. Με έκταση 110.994 τετραγωνικά 

χιλιόµετρα, η Βουλγαρία είναι η 16η σε έκταση χώρα της Ευρώπης και η 105η 

στον κόσµο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, ο 

πληθυσµός της Βουλγαρίας στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 ήταν 7.101.859 άτοµα, που 

αντιπροσωπεύουν το 1,4% του πληθυσµού της ΕΕ. Σε σύγκριση µε το 2015, ο 

πληθυσµός της χώρας µειώθηκε κατά 51.925 άτοµα ή κατά 0,7%, ακολουθώντας 

την τάση των τελευταίων ετών (γράφηµα 1). 

 

Γράφηµα 1: Πληθυσµός Βουλγαρίας 

Μετά την πτώση του κοµµουνιστικού καθεστώτος στις 10 Νοεµβρίου του 

1989, η Βουλγαρία είναι µια κοινοβουλευτική δηµοκρατία µε υψηλό βαθµό 

πολιτικού, διοικητικού και οικονοµικού συγκεντρωτισµού. Η σηµερινή πολιτική 

δοµή χρονολογείται από την υιοθέτηση του δηµοκρατικού συντάγµατος το 1991. 

Το πολιτικό σύστηµα έχει τρεις εξουσίες, τη νοµοθετική, την εκτελεστική και τη 

δικαστική. Η εθνοσυνέλευση αποτελείται από 240 βουλευτές που εκλέγονται 

για τετραετή θητεία µε άµεση καθολική ψηφοφορία. Οι εκλογές εποπτεύονται 
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από ανεξάρτητη κεντρική εκλογική επιτροπή, που περιλαµβάνει µέλη από όλα 

τα µεγάλα πολιτικά κόµµατα. Η Εθνική Συνέλευση έχει την εξουσία να θεσπίζει 

νόµους, να εγκρίνει τον προϋπολογισµό, να προκηρύσσει τις προεδρικές 

εκλογές, να εκλέγει και να απολύει τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς, να 

κηρύσσει πόλεµο, την αποστολή στρατευµάτων στο εξωτερικό και να 

επικυρώνει τις διεθνείς συνθήκες και συµφωνίες. Ο Πρόεδρος λειτουργεί ως 

αρχηγός του κράτους και των ενόπλων δυνάµεων και έχει την εξουσία να 

επιστρέψει ένα νοµοσχέδιο για περαιτέρω συζήτηση, αν και το κοινοβούλιο 

µπορεί να παρακάµψει το προεδρικό βέτο µε απλή πλειοψηφία του συνόλου 

των µελών του κοινοβουλίου29. 

Η Βουλγαρία έγινε µέλος των Ηνωµένων Εθνών το 1955, ήταν επίσης 

ένα από τα ιδρυτικά έθνη του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία 

στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) το 1975. Εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ στις 29 Μαρτίου 2004, 

υπέγραψε τη συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στις 25 

Απριλίου 2005 και έγινε πλήρες µέλος την 1η Ιανουαρίου 2007. Οι σχέσεις της 

Βουλγαρίας µε τους γείτονές της µετά το 1990 είναι γενικά καλές. Η Βουλγαρία 

έχει ενεργή τριµερή οικονοµική και διπλωµατική συνεργασία µε τη Ρουµανία 

και την Ελλάδα, διατηρεί στενές σχέσεις µε τα µέλη της ΕΕ, τις Ηνωµένες 

Πολιτείες και τη Ρωσία. 

Το εθνικό οδικό δίκτυο έχει συνολικό µήκος 39.587 χιλιόµετρα, ενώ οι 

σιδηρόδροµοι αποτελούν επίσης σηµαντικό τρόπο εµπορευµατικών 

µεταφορών. Η Βουλγαρία έχει 6.238 χιλιόµετρα σιδηροδροµικών γραµµών και 

συνδέσεις είναι διαθέσιµες µε τη Ρουµανία, την Τουρκία, την Ελλάδα και τη 

Σερβία. Η Σόφια και η Φιλιππούπολη είναι οι αεροπορικοί κόµβοι της χώρας, 

ενώ η Βάρνα και το Μπουργκάς είναι τα κύρια εµπορικά θαλάσσια λιµάνια. Η 

Βάρνα επίσης προγραµµατίζεται να είναι ο πρώτος σταθµός σε έδαφος της ΕΕ 

όπου θα φτάσει φυσικό αέριο µέσω του αγωγού South Stream. 

Σχεδόν το 34 % της ηλεκτρικής της ενέργειας παράγεται από τον 

πυρηνικό ενεργειακό σταθµό του Κοζλοντούι. Η ραγδαία ανάπτυξη 

εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως οι σταθµοί αιολικής και ηλιακής 

ενέργειας, καθιστούν τη Βουλγαρία µία από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες 

                                            
29 Wikipedia 
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παραγωγούς αιολικής ενέργειας στον κόσµο. Η χώρα έχει επιτύχει ήδη το 

στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης30, να παράγει το 16 % της ηλεκτρικής της 

ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές µέχρι το 2020 (γράφηµα 2). 

 

Γράφηµα 2: Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στις χώρες της ΕΕ 

Ο τουρισµός στη Βουλγαρία συµβάλλει σηµαντικά στην οικονοµία της 

χώρας. Το 2016 τη Βουλγαρία επισκέφθηκαν περίπου 10,6 εκατοµµύρια 

άνθρωποι από το εξωτερικό. Ο τοµέας συνέβαλε στο 3,4% άµεσα και στο 

12.8% συνολικά του ΑΕΠ για το 2016, καθώς και στο 13,9% της 

απασχόλησης, στηρίζοντας συνολικά 363.000 θέσεις εργασίας µε τις 

προβλέψεις για το µέλλον να είναι ευοίωνες31 (γράφηµα 3). 

Η Βουλγαρία εκτός της ΕΕ µπορεί να ενταχθεί και σε δυο µεγάλες 

οµάδες χωρών, όπου ανήκει µε βάση γεωγραφικά κυρίως κριτήρια. Αυτές είναι 

η οµάδες χωρών της Μαύρης Θάλασσας και των Βαλκανίων.  

                                            
30 Eurostat, news release 43/2017, Renewable energy in the EU, 14 March 2017. 

31 World Travel & Tourism Council (WTTC), economic impact 2017 Bulgaria. 
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Γράφηµα 3: Συνεισφορά τουρισµού σε ΑΕΠ και απασχόληση 

Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (στο εξής BS-10) αποτελείται από 10 

χώρες µε βάση όχι µόνο γεωγραφικά κριτήρια (δηλαδή χώρες που 

συνορεύουν άµεσα µε τη Μαύρη Θάλασσα) αλλά και µε βάση οικονοµικά, 

ιστορικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά κριτήρια. Οι δέκα 

αυτές χώρες είναι η Βουλγαρία, η Γεωργία, η Ρουµανία, η Ρωσία, η Τουρκία, η 

Ουκρανία, η Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν, η Ελλάδα, και Μολδαβία. 

Η περιοχή των Βαλκανίων (στο εξής BAL-13) αποτελείται από 11 χώρες 

που βρίσκονται εντός των ορίων της Βαλκανικής Χερσονήσου. Η περιοχή των 

Βαλκανίων µπορεί επίσης να συµπεριλάβει τη Μολδαβία για ιστορικούς 

λόγους, ως πρώην επαρχία της Ρουµανίας, και το Κόσσοβο, που εν µέρει 

αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο κράτος. Συµπεριλαµβανοµένης της Μολδαβίας 

και του Κοσσόβου, η περιοχή των Βαλκανίων αποτελείται από 13 χώρες, τη 

Βουλγαρία, τη Μολδαβία, την Ελλάδα, τη Ρουµανία, την Τουρκία, την Αλβανία, 

την Κροατία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την ΠΓ∆Μ, το Κόσσοβο, το Μαυροβούνιο, 

τη Σερβία και τη Σλοβενία. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

Η οικονοµία της Βουλγαρίας έχει υποστεί σηµαντική µεταρρύθµιση τις 

τελευταίες τρεις δεκαετίες. Έχει αλλάξει από µια εξαιρετικά συγκεντρωτική, 

κεντρικά ελεγχόµενη οικονοµία σε µια ανοιχτή, βασισµένη στην αγορά, µε σταθερή 

σύνδεση στην ΕΕ. Στην αρχή σαν οικονοµία µετάβασης, η χώρα πέρασε µια 



24 

 

δεκαετία αργής οικονοµικής αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης, υψηλού χρέους και 

απώλειας αποταµιεύσεων. Οικονοµία µετάβασης είναι µία οικονοµία η οποία 

αλλάζει από κεντρικά κατευθυνόµενη οικονοµία σε µια οικονοµία της αγοράς 

µε βάση τους νόµους της προσφοράς και της ζήτησης32. Οι υπό µετάβαση 

οικονοµίες υφίστανται οικονοµική φιλελευθεροποίηση, όπου πλέον οι τιµές 

καθορίζονται από τις δυνάµεις της αγοράς και όχι κεντρική από την κυβέρνηση 

και οι φραγµοί στο εµπόριο αίρονται.  

Οι οικονοµίες µετάβασης διευκολύνουν την ιδιωτικοποίηση κρατικών 

επιχειρήσεων και πόρων και τη δηµιουργία ενός χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος το οποίο στηρίζει την µετακίνηση εργατικού δυναµικού και 

κεφαλαίου από τον κρατικό προς τον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας. Η 

διαδικασία µετάβασης έχει εφαρµοστεί µε διαφορετικούς τρόπους, στην Κίνα, 

στις πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης, σε πρώην κοµµουνιστικές χώρες 

της Ευρώπης και σε πολλές χώρες του τρίτου κόσµου. Η διαδικασία αυτή 

χαρακτηρίζεται από:  

- Απελευθέρωση της οικονοµικής δραστηριότητας και αποτελεσµατική 

ανακατανοµή των πόρων.  

- Ανάπτυξη όλων εκείνων των εργαλείων που χρησιµοποιεί µία 

οικονοµία της αγοράς και προσπάθεια επίτευξης ισοσκελισµένων 

προϋπολογισµών για µακροοικονοµική σταθερότητα και οικονοµική 

αποτελεσµατικότητα.  

- Αποτελεσµατική διαχείριση των επιχειρήσεων και δηµιουργία 

διαφανών κανόνων για την είσοδο τους στην αγορά.  

- Ανάπτυξη ενός θεσµικού και νοµοθετικού πλαισίου που θα 

προστατεύει την πνευµατική ιδιοκτησία και το κράτος δικαίου. 

Στις αρχές της δεκαετίας του '90, όλες οι χώρες της BS-10 εκτός από 

την Ελλάδα και την Τουρκία έγιναν οικονοµίες µετάβασης και στη Βουλγαρία 

εφαρµόστηκε το µοντέλο της θεραπείας του σοκ, δηλαδή απότοµη µετάβαση. 

Η χώρα πέρασε µια δεκαετία αργής οικονοµικής αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης, 

                                            
32 ∆ρ. Παπαπανάγος Χάρρυ, «∆ιεθνή Οικονοµικά, Σηµειώσεις «UOM- Α∆ΙΣΠΟ Ενότητα 1: BS-

Balcan Economies», 2017. 
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υψηλού χρέους και απώλειας αποταµιεύσεων. Η πρόοδος των διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του '90 και οι προσδοκίες 

ένταξης στην ΕΕ, οδήγησαν σε µια δεκαετία εξαιρετικά υψηλής οικονοµικής 

ανάπτυξης και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου. Ωστόσο, κατάλοιπα από την 

πρώιµη αυτή περίοδο, η παγκόσµια οικονοµική κρίση του 2008 και µια περίοδο 

πολιτικής αστάθειας το 2013-14 εξανέµισαν µερικά από αυτά τα κέρδη. Με στόχο 

την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ευηµερίας, η Βουλγαρία προσπαθεί να 

προχωρήσει στην αντιµετώπιση αυτών των ζητηµάτων. 

Σήµερα, η Βουλγαρία αντιµετωπίζει δύο αλληλένδετες προκλήσεις, την 

αύξηση της παραγωγικότητας και την αντιµετώπιση της ταχείας δηµογραφικής 

αλλαγής της χώρας. Η αύξηση της παραγωγικότητας είναι ζωτικής σηµασίας για 

την επιτάχυνση της σύγκλισης, καθώς το κατά κεφαλήν εισόδηµα της Βουλγαρίας 

είναι το χαµηλότερο στην ΕΕ, µόλις στο 47% του µέσου όρου (γράφηµα 4). Η 

παραγωγικότητα θα πρέπει να αυξηθεί κατά τουλάχιστον 4% ετησίως τα επόµενα 

25 χρόνια, ώστε η Βουλγαρία να φτάσει το µέσο όρο εισοδήµατος στην ΕΕ και να 

ενισχύσει έτσι το επίπεδο ευηµερίας των πολιτών της. 

 

Γράφηµα 4: Σύγκριση ΑΕΠ Βουλγαρίας-ΕΕ28 και οµότιµων χωρών33 

                                            
33 Το γράφηµα δείχνει το ποσοστό του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Βουλγαρίας, έναντι της ΕΕ28 

και οµότιµων χωρών (CZ, EE, LV, LT, HU, PL, RO, SI, SK). Commission Staff Working Document, 
Country Report Bulgaria 2017, 28-2-2017. 
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Με τη συµπλήρωση 10 χρόνων από την ένταξή της στην ΕΕ, η ενισχυµένη 

εγχώρια ζήτηση συνέβαλε στην επιτάχυνση του ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ σε 3,9 

σε ετήσια βάση το πρώτο τρίµηνο του 2017, από 3,6% το 2016 (γράφηµα 5). Η 

ιδιωτική κατανάλωση συνέχισε να βελτιώνεται µε βάση την αύξηση των 

εισοδηµάτων, της απασχόλησης και της πιστωτικής ανάπτυξης.  

 

Γράφηµα 5: ΑΕΠ και ιδιωτική κατανάλωση 

Η ανεργία µειώθηκε στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ ετών 

(γράφηµα 6) στο 5,9% του εργατικού δυναµικού τον Ιούλιο του 2017, οι εξαγωγές 

διευρύνθηκαν µε ισχυρό ρυθµό (στηριζόµενες στη µεγάλη ζήτηση από την ΕΕ), 

αλλά παράλληλα αυξήθηκαν και οι εισαγωγές µε µεγαλύτερο ρυθµό (γράφηµα 7). 

 

Γράφηµα 6: Ανεργία 
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Γράφηµα 7: Εισαγωγές-Εξαγωγές34 

Οι βελτιώσεις στις συνθήκες της αγοράς εργασίας και η αύξηση του 

εισοδήµατος συνέβαλαν στην περαιτέρω µείωση της φτώχειας (γράφηµα 8), 

περίπου από 8,5% πληθυσµού το 2015 σε 7,9% το 201635.  

 

Γράφηµα 8: Ποσοστό φτώχειας 

                                            
34 Τα γραφήµατα 5, 6, 7 προέρχονται από το National Statistical Institute της Βουλγαρίας. 

35Στοιχεία από World Bank Group, Poverty headcount ratio at $5.50 a day (2011 PPP). 
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Ωστόσο, η εισοδηµατική ανισότητα στη Βουλγαρία είναι από τις υψηλότερες 

στην ΕΕ, καθώς το εισόδηµα του πλουσιότερου 20% του πληθυσµού ήταν σχεδόν 

επταπλάσιο εκείνου του φτωχότερου 20% το 2016 (γράφηµα 9). Η ανεργία 

µειώθηκε σηµαντικά, αλλά οι περιφερειακές αποκλίσεις εντός της χώρας και η 

µακροχρόνια ανεργία των νέων παραµένουν υψηλές.  

 

Γράφηµα 9: Λόγος S80/S20 στην ΕΕ36 

Οι δηµοσιονοµικοί λογαριασµοί συνέχισαν να παρουσιάζουν πλεόνασµα 

κατά το πρώτο εξάµηνο του 2017, παρά τη µικρή πτώση των εσόδων. Τα έσοδα 

από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αυξήθηκαν σχεδόν κατά 8% σε 

ετήσια βάση, λόγω της βελτίωσης της οικονοµικής δραστηριότητας και της 

αύξησης του ποσοστού των συνταξιοδοτικών εισφορών. Ωστόσο, τα µη 

φορολογικά έσοδα ήταν χαµηλότερα από το 2016 λόγω χαµηλότερων 

επιχορηγήσεων από την ΕΕ. Το πλεόνασµα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών µειώθηκε ελαφρώς κατά το πρώτο εξάµηνο του 2017 σε σύγκριση µε 

το προηγούµενο έτος (γράφηµα 10), καθώς το εµπορικό έλλειµµα επεκτάθηκε. 

                                            
36 Ένα µέτρο της ανισότητας εισοδήµατος που χρησιµοποιείται ευρέως στην ΕΕ. Είναι ο λόγος 

του µεριδίου εισοδήµατος του πλουσιότερου 20% του πληθυσµού προς το µερίδιο του φτωχότερου 
20% (λόγος S80 / S20). Όσο υψηλότερη είναι η τιµή τόσο πιο άνιση είναι η κατανοµή.               
Πηγή: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1050&intPageId=1870&langId=en 
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Γράφηµα 10: Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών37 

Σύµφωνα µε έκθεση του WBG38, Οι προοπτικές για το 2017 είναι 

καλύτερες από τις αρχικές προβλέψεις, µε το ΑΕΠ να προβλέπεται να αυξηθεί στο 

3,8% και να φτάσει το 4% το 2019. Η κατανάλωση των νοικοκυριών είναι πιθανό 

να συνεχίσει να επεκτείνεται λόγω των περαιτέρω βελτιώσεων στην αγορά 

εργασίας και οι επενδύσεις αναµένεται να παραµείνουν ισχυρές κατά το δεύτερο 

εξάµηνο του έτους.  

Η µείωση της φτώχειας αναµένεται να συνεχιστεί µε µέτριο ρυθµό στο εγγύς 

µέλλον. Οι συνεχιζόµενες βελτιώσεις στην απασχόληση και στους µισθούς, καθώς 

και οι προγραµµατισµένες αυξήσεις των συντάξεων και των κατώτατων µισθών, 

θα πρέπει να στηρίξουν τα πραγµατικά εισοδήµατα και συνεπώς να οδηγήσουν σε 

περαιτέρω µείωση της φτώχειας µεταξύ των ηλικιωµένων και των φτωχών 

εργαζοµένων. Κατά συνέπεια, η φτώχεια (5,5 δολ. ΗΠΑ σε ΜΙΑ∆ του 2011) 

προβλέπεται να µειωθεί σε 7,6% το 2017, 7,1% το 2018 και 6,7% το 2019. 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναµένεται να παραµείνει 

πλεονασµατικό, αν και θα µειωθεί µέχρι το 2019. Η αύξηση των εξαγωγών 

προβλέπεται να είναι ισχυρή, σύµφωνα µε τη βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα της 

Βουλγαρίας στις αγορές της ΕΕ, ενώ ο ρυθµός αύξησης των εισαγωγών 

                                            
37 Πηγή από https://tradingeconomics.com/. 

38 Bulgaria Country Snapshot, www.worldbank.org/bulgaria, October 2017. 
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αναµένεται να οδηγήσει στην αύξηση των τιµών του πετρελαίου και στην ενίσχυση 

της εγχώριας ζήτησης για καταναλωτικά και επενδυτικά αγαθά. 

Η δηµοσιονοµική θέση ενδέχεται να εξασθενίσει ελαφρώς το 2017 σε 

σύγκριση µε το 2016, αλλά να βελτιωθεί µεσοπρόθεσµα. Το 2017, οι 

δηµοσιονοµικοί λογαριασµοί αναµένεται να έχουν έλλειµµα 0,6% του ΑΕΠ [µε 

βάση τη µεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών (ΕΣΟΛ) 2010], 

καθώς η αύξηση των δαπανών ενδέχεται να επιταχυνθεί µέχρι το τέλος του έτους 

λόγω των αυξήσεων των συντάξεων από τον Ιούλιο του 2017. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΘΟΡΑ 

ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ 

Ένα πρόβληµα που απασχολεί έντονα την κοινή γνώµη αλλά και τις 

κυβερνήσεις στη Βουλγαρία, µετά την πτώση του κοµµουνιστικού καθεστώτος 

είναι η διαφθορά. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές προσπάθειες 

αντιµετώπισης του φαινοµένου, αλλά για διάφορους λόγους τόσο οι πολίτες όσο 

και οι πολιτικοί αναγνωρίζουν ότι αυτές δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικές.  

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Ρούµεν Ράντεφ, δήλωσε στις 9 Οκτωβρίου 

2017 µετά τη διακοπή της συνεδρίασης της συµβουλευτικής επιτροπής Εθνικής 

Ασφάλειας (λόγω έλλειψης απαρτίας), η οποία είχε συγκληθεί για να συζητήσει 

νοµοθετικά µέτρα για την καταπολέµηση της διαφθοράς, ότι «αποτέλεσµα στην 

καταπολέµηση της διαφθοράς θα υπάρξει όταν αυτή αποτελέσει προτεραιότητα για 

τους Βούλγαρους πολιτικούς, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Το 

πρόβληµα της διαφθοράς µπορεί να κριθεί από την κατάρρευση των ξένων 

επενδύσεων και τη διόλου αξιοζήλευτη θέση της Βουλγαρίας στις διεθνείς 

αξιολογήσεις και στις αξιολογήσεις των Ευρωπαίων εταίρων µας». Επεσήµανε δε, 

ότι η διαφθορά αποτελεί απειλή για την Εθνική Ασφάλεια, την κατάρρευση της 

εµπιστοσύνης στους θεσµούς και υπονοµεύει την ευηµερία των Βουλγάρων. 

Το συστηµικό πρόβληµα της διαφθοράς παραµένει η υπ' αριθµόν ένα 

πρόκληση για τη Βουλγαρία, όχι µόνο από την άποψη των οικονοµικών 

απωλειών, αλλά και λόγω της αδυναµίας εφαρµογής βιώσιµων µεταρρυθµίσεων 

στο πλαίσιο της καλής διακυβέρνησης, σηµείωσε το κέντρο για τη µελέτη της 

δηµοκρατίας39 (CSD) κατά τη διάρκεια ηµερίδας µε θέµα «ευρωπαϊκά κονδύλια και 

τα διδάγµατα της διαχείρισής τους στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία»40. Η 

Βουλγαρία συνεχίζει να ταλαντεύεται µεταξύ υποσχέσεων για µεταρρυθµίσεις και 

                                            
39 Το Center for the Study of Democracy (CSD), είναι ένα ανεξάρτητο ίδρυµα που ιδρύθηκε το 

1989 στη Βουλγαρία. Συνεργάζεται µε πολλούς διεθνείς οργανισµούς όπως η Παγκόσµια Τράπεζα, 
ο ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ, και πολλά άλλα ινστιτούτα και πανεπιστήµια διεθνώς και έχει 
πρωτοστατήσει στη Βουλγαρία σε διάφορους τοµείς όπως, η θεσµική µεταρρύθµιση κατά της 
διαφθοράς, η εθνική ασφάλεια, η προώθηση θεσµικών µεταρρυθµίσεων και πρακτικής εφαρµογής 
των δηµοκρατικών αξιών στις νοµικές και οικονοµικές πρακτικές και στο να παράσχει µια 
ενισχυµένη θεσµική και πολιτική ικανότητα για µια επιτυχηµένη διαδικασία ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, ιδίως στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. 

40 http://www.csd.bg/artShow.php?id=17918, 24-2-2017. 
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έλλειψης αποτελεσµάτων, τα οποία έχουν οδηγήσει την κοινωνία σε απάθεια και 

επίµονη έλλειψη εµπιστοσύνης στους δηµόσιους θεσµούς, λένε εµπειρογνώµονες 

του κέντρου. 

Επισηµαίνουν επίσης ότι η ανάλυση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που 

διατέθηκαν στη Βουλγαρία στον τοµέα της καταπολέµησης της διαφθοράς για την 

περίοδο 1998-2015, αποκαλύπτει µια βασική τάση οι βουλγαρικές κυβερνήσεις 

έδιναν βάρος στις πρωτοβουλίες κατά της διαφθοράς µόνο όταν η χώρα έπρεπε 

να εκπληρώσει συγκεκριµένες προϋποθέσεις της ΕΕ ή βρισκόταν στα πρόθυρα 

σηµαντικών γεγονότων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσής της. Στο 

πλαίσιο της προενταξιακής διαδικασίας, η οικονοµική στήριξη για την 

καταπολέµηση της διαφθοράς αυξήθηκε σαφώς σε δύο συγκεκριµένες 

περιπτώσεις· από την αρχή, όταν ξεκίνησαν τα προενταξιακά προγράµµατα και 

αµέσως πριν υπογραφεί η συνθήκη προσχώρησης του 2005. Μετά την πλήρη 

ενσωµάτωση της Βουλγαρίας, η µάχη κατά της διαφθοράς κορυφώθηκε στις αρχές 

του 2010. Εξαιρουµένων αυτών των περιόδων αιχµής, η Βουλγαρία έχει δεσµεύσει 

περιορισµένους πόρους για την καταπολέµηση της διαφθοράς, σε αντίθεση µε τη 

σηµασία του συγκεκριµένου τοµέα στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησης και 

της επακόλουθης ένταξης στην ΕΕ. 

Τα στοιχεία του συστήµατος παρακολούθησης της διαφθοράς, που 

εφαρµόζεται κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες από το CSD, δείχνουν ότι οι 

περίοδοι αυτές συµπίπτουν µε τα χαµηλότερα επίπεδα διαφθοράς στη Βουλγαρία. 

Αυτό αποδεικνύει ότι ο συνδυασµός των επιβαλλόµενων εξωτερικών συνθηκών, 

που η Βουλγαρία ήταν υποχρεωµένη να εκπληρώσει και η παροχή 

χρηµατοδοτικής στήριξης για την καταπολέµηση της διαφθοράς, οδήγησαν σε 

θετικά αποτελέσµατα, τα οποία ωστόσο δεν αποδείχθηκαν βιώσιµα µε την πάροδο 

του χρόνου.  

Ως θετικό αποτέλεσµα επισηµάνθηκε ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια συνέβαλαν 

στη βελτίωση της συνολικής διοικητικής ικανότητας στη Βουλγαρία, όπως η 

αποτελεσµατικότητα, η διαφάνεια και η πρόσβαση στην πληροφόρηση. Μια 

ανάλυση του CSD έδειξε ότι οι δηµόσιες συµβάσεις µε ευρωπαϊκούς πόρους, 

έχουν κατά µέσο όρο τέσσερις φορές λιγότερους κινδύνους διαφθοράς σε σχέση 

µε αυτές που χρηµατοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τον εθνικό προϋπολογισµό.  
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Η ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση που παρέχεται στον τοµέα της 

καταπολέµησης της διαφθοράς φαίνεται να είναι δυσανάλογα µικρή σε σύγκριση 

µε τη σοβαρότητα των συστάσεων του µηχανισµού παρακολούθησης της ΕΕ µετά 

την ένταξη της Βουλγαρίας. Παρά το γεγονός ότι οι κριτικές παραµένουν σε µεγάλο 

βαθµό αρνητικές, µετά τη λήξη των ρητρών διασφάλισης το 2010, οι 

χρηµατοδοτικοί πόροι της ΕΕ για έργα κατά της διαφθοράς µειώθηκαν σηµαντικά. 

Καταλήγοντας, στην ηµερίδα τονίστηκε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς 

µεταρρυθµίσεις στους τοµείς της καταπολέµησης της διαφθοράς και του 

δικαστικού συστήµατος, παρά την διαθεσιµότητα των κονδυλίων της ΕΕ και των 

κοινοτικών προγραµµάτων. Αυτό είναι αποτέλεσµα τόσο της ανεπαρκούς 

πολιτικής βούλησης, όσο και της αποτυχίας της ΕΕ να επηρεάσει αποτελεσµατικά 

τις µεταρρυθµίσεις στα κράτη µέλη της. 

Η έλλειψη αποτελεσµάτων στην καταπολέµηση της διαφθοράς και του 

εγκλήµατος και η αβεβαιότητα είναι οι κύριοι λόγοι που υπονοµεύουν την 

εµπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Αυτό δείχνουν στοιχεία από την αντιπροσωπευτική 

έρευνα της Alpha Research που πραγµατοποιήθηκε από 13 έως 20 Σεπτεµβρίου 

2017 σε δείγµα 1.030 Βούλγαρων πολιτών41. Σχεδόν οι µισοί από τους 

ερωτηθέντες (45%) δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν ότι στη Βουλγαρία η 

καταπολέµηση της διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο είναι επιθυµητή και ότι δεν είναι 

δυνατό να επιτευχθεί. Περίπου το 18%, εκτιµά ότι τα πράγµατα θα µπορούσαν να 

αλλάξουν αν υπήρχε ένα ενιαίο σώµα καταπολέµησης της διαφθοράς, του οποίου 

ο έλεγχος θα υπαγόταν στον πρόεδρο της κυβέρνησης. Το 15% πιστεύει ότι ο 

επικεφαλής της µονάδας πρέπει να διορίζεται µε ειδική πλειοψηφία από το 

Κοινοβούλιο. 

Σχεδόν οι µισοί από τους ερωτηθέντες γνωρίζουν γενικά, ότι ένας νόµος 

πρόκειται να ψηφιστεί κατά της διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο, χωρίς άλλες 

λεπτοµέρειες σχετικά µε το θέµα, ενώ περίπου ένας στους τρείς δεν ασχολείται µε 

αυτό. Μόνο το 8% δηλώνει πρόθυµο να αναφέρει µε το όνοµά του έναν 

διεφθαρµένο πολιτικό, καθώς πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο δεν θα φέρει αποτέλεσµα 

και επιπλέον το 19% θεωρεί ότι θα δεχόταν πίεση-αντίποινα µετά από µια τέτοια 

                                            
41http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/09/27/3049184_alfa_risurch_domini

ra_nedoverie_kum_borbata_s/ 
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πράξη. Σχεδόν ένας στους πέντε θα ανέφερε έναν διεφθαρµένο πολιτικό, µόνο µε 

την προϋπόθεση να παρέµενε ανώνυµος. 

Οι Βούλγαροι αντιλαµβάνονται την πολιτική ελίτ ως διεφθαρµένη. Τα δύο 

µεγαλύτερα πολιτικά κόµµατα - το GERB και το Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόµµα 

(BSP) - έχουν παραδόξως την ίδια εικόνα στη συνείδηση του βουλγαρικού λαού 

από αυτή την άποψη. Ένα στα δύο άτοµα στη Βουλγαρία θεωρεί το GERB ένα 

διεφθαρµένο κόµµα, ενώ η ίδια άποψη και σε ανάλογο ποσοστό, ισχύει και για το 

BSP. Στο ερώτηµα ποιό από αυτά τα δύο είναι πιο διεφθαρµένο, η κατανοµή των 

απόψεων ήταν: GERB - 37%, BSP - 26%, και τα δύο - 17%. 

 

Γράφηµα 11: ∆ηµοσκόπηση της Gallup International 

Στις αρχές της φθινοπωρινής πολιτικής περιόδου, η διαφθορά βρισκόταν 

στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης. Η συζήτηση σχετικά µε το νέο θεσµικό 

όργανο κατά της διαφθοράς αποτελούσε βασικό ζήτηµα. Πάνω από τα δύο τρίτα 

των Βούλγαρων ψηφοφόρων (70%) παραδέχονται ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να 

διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο σε αυτό το θέµα. Το 21% υποστηρίζει την πρόταση ότι 

ο έλεγχος πρέπει να βρίσκεται στα χέρια της κυβέρνησης (γράφηµα 11). Τα 

στοιχεία προέρχονται από τηλεφωνική δηµοσκόπηση42 της Gallup International 

που πραγµατοποιήθηκε στις 3 και 4 Σεπτεµβρίου 2017 σε δείγµα 802 ατόµων, 

αντιπροσωπευτικό του ενήλικου πληθυσµού.  

                                            
42 https://www.euscoop.com/en/2017/9/5/corruption-big-issue-for-bulgarians-gallup-says. 
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Η διαφθορά και η πολιτική επιρροή στο έργο της δικαιοσύνης θεωρούνται 

ως τα σοβαρότερα προβλήµατα στο δικαστικό σώµα. Αυτά είναι τα στοιχεία από 

µια µελέτη43 της Gallup International Balkan σχετικά µε τη δικαστική εξουσία και το 

έγκληµα, που διεξήχθη µεταξύ 14 Ιουλίου και 19 Ιουλίου 2017, σε 1605 άτοµα σε 

ολόκληρη τη Βουλγαρία. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών (περίπου 90%), 

συµφωνεί µε τον ισχυρισµό ότι τα προβλήµατα στο δικαστικό σύστηµα στην 

πραγµατικότητα δηµιουργούνται από τους πολιτικούς, οι οποίοι δεν δείχνουν 

κανένα ενδιαφέρον να αλλάξει η παρούσα κατάσταση.  

Το 55% θεωρεί αλληλένδετα ζητήµατα τη διαφθορά και την πολιτική 

παρέµβαση και ως την κύρια αιτία για την έλλειψη καταδικαστικών αποφάσεων σε 

ανάλογες υποθέσεις. Τα ποσοστά µε αναφορά σε παρωχηµένη νοµοθεσία και 

κακή ποιότητα διώξεων, είναι πολύ µικρότερα. Η ανάγκη µεταρρύθµισης της 

δικαστικής εξουσίας θεωρείται σε µεγάλο βαθµό ως προϋπόθεση για την εξάλειψη 

των προβληµάτων διαφθοράς, ενώ η έλλειψη εµπιστοσύνης στους εγχώριους 

θεσµούς αναδεικνύει τη σηµασία της ΕΕ, καθώς το 64% εγκρίνει το γεγονός ότι η 

χώρα έχει µια ευρωπαϊκή εποπτεία στον τοµέα της δικαιοσύνης και των 

εσωτερικών υποθέσεων. 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Οι ανωτέρω απόψεις επιβεβαιώνονται και από την αναφορά της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Βουλγαρία, όπου αναφέρεται44 ότι «η διαφθορά 

εξακολουθεί να αποτελεί σηµαντική πρόκληση. Οι θεσµικοί µηχανισµοί για την 

αντιµετώπιση αυτής της πρόκλησης παραµένουν κατακερµατισµένοι και σε µεγάλο 

βαθµό αναποτελεσµατικοί. Το 2015, οι αρχές παρουσίασαν µια φιλόδοξη 

στρατηγική για την καταπολέµηση της διαφθοράς. Ωστόσο, η εφαρµογή βρίσκεται 

ακόµη στα πρώτα στάδια της. Μεταξύ των βασικών µέτρων, η στρατηγική 

προέβλεπε τη δηµιουργία ενιαίας αρχής καταπολέµησης της διαφθοράς για τη 

διερεύνηση περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και παράνοµου πλουτισµού. 

Ωστόσο, η πρόταση της κυβέρνησης για τις απαραίτητες νοµοθετικές αλλαγές δεν 

                                            
43 http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/galyp-bylgarite-vijdat-nai-visoki-niva-na-

korupciia-sred-politicite-221544/ 

44 Commission Staff Working Document, Country Report Bulgaria 2017,  Brussels, 28.2.2017, 
σελ.45, https://ec.europa.eu/info/files/2017-european-semester-country-report-bulgaria_en. 
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πέρασε από το Κοινοβούλιο. Όσον αφορά το δικαστικό τοµέα, η Βουλγαρία 

εξακολουθεί να παρουσιάζει υστέρηση, όσον αφορά υποθέσεις διαφθοράς που 

οδηγούνται σε οριστικές καταδίκες στο δικαστήριο». 

Σε άλλο σηµείο, τονίζεται ότι η Βουλγαρία κατατάσσεται µεταξύ των πιο 

αδύναµων στην ΕΕ στους τοµείς της αξιοπιστίας, του κράτους δικαίου και του 

ελέγχου της διαφθοράς. Η διαφθορά και οι αδύναµοι θεσµοί, παραµένουν µεταξύ 

των κορυφαίων ανησυχιών για το επιχειρηµατικό περιβάλλον της Βουλγαρίας και η 

διαφθορά κρίνεται από τις επιχειρήσεις ως ο πιο προβληµατικός τοµέας, 

ακολουθούµενος από το ανεπαρκώς εκπαιδευµένο εργατικό δυναµικό45. 

Παράλληλα για τον δικαστικό τοµέα υπογραµµίζεται ότι, «η ποιότητα και η 

ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχίες. Η 

αντιληπτή ανεξαρτησία του δικαστικού σώµατος παραµένει µία από τις 

χαµηλότερες στην ΕΕ. Επιπλέον, ο µεγάλος φόρτος εργασίας και οι 

καθυστερήσεις που σηµειώθηκαν στις δικαστικές διαδικασίες φαίνεται να 

αποτελούν συνεχιζόµενη πρόκληση σε ορισµένα δικαστήρια, ιδίως εκείνα της 

πρωτεύουσας. Ορισµένες µεταρρυθµίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για τη βελτίωση 

της αποτελεσµατικότητας. Επιπλέον, η κυβέρνηση στοχεύει στην ενίσχυση της 

υποδοµής του δικαστικού συστήµατος, µεταξύ άλλων µε την αναβάθµιση του 

συστήµατος διαχείρισης δικαστικών εγγράφων»46. 

Κατά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση την 1η Ιανουαρίου 2007, δηµιουργήθηκε ο µηχανισµός Cooperation and 

Verification Mechanism (CVM), µε σκοπό την παροχή βοήθειας στις χώρες αυτές, 

προκειµένου να διορθώσουν αδυναµίες στο πεδίο της δικαστικής µεταρρύθµισης, 

να καταπολεµήσουν τη διαφθορά και στην περίπτωση της Βουλγαρίας και το 

οργανωµένο έγκληµα. Ο µηχανισµός αυτός ελέγχει τακτικά την πρόοδό τους σε 

σχέση µε συγκεκριµένα κριτήρια αναφοράς που έχουν τεθεί για το σκοπό αυτό και 

τα οποία όταν ικανοποιηθούν θα λήξει η αποστολή του. Τα έξι κριτήρια αναφοράς 

που ισχύουν για τη Βουλγαρία είναι συνοπτικά τα εξής: 

                                            
45 Στο ίδιο, σελ. 38. 

46 Στο ίδιο, σελ. 46. 
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α. Υιοθέτηση τροπολογιών του Συντάγµατος για την άρση τυχόν ασάφειας 

όσον αφορά την ανεξαρτησία και την υπευθυνότητα του δικαστικού συστήµατος. 

β. Εξασφάλιση πιο διαφανούς και αποτελεσµατικής δικαστικής διαδικασίας 

µε την υιοθέτηση και την εφαρµογή νέας νοµοθεσίας του δικαστικού συστήµατος 

και νέου κώδικα πολιτικής δικονοµίας. 

γ. Συνέχιση της µεταρρύθµισης της δικαστικής εξουσίας, µε σκοπό την 

ενίσχυση του επαγγελµατισµού, της λογοδοσίας και της αποτελεσµατικότητας.  

δ. ∆ιεξαγωγή και υποβολή εκθέσεων σχετικά µε επαγγελµατικές και µη 

έρευνες για ισχυρισµούς περί διαφθοράς υψηλού επιπέδου και σχετικά µε τις 

εσωτερικές επιθεωρήσεις των δηµόσιων ιδρυµάτων και τη δηµοσίευση 

περιουσιακών στοιχείων υψηλού επιπέδου υπαλλήλων. 

ε. Λήψη περαιτέρω µέτρων για την πρόληψη και την καταπολέµηση της 

διαφθοράς, ιδίως στα σύνορα και στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

στ. Εφαρµογή στρατηγικής για την καταπολέµηση του οργανωµένου 

εγκλήµατος, µε επίκεντρο τη σοβαρή εγκληµατικότητα, τη νοµιµοποίηση εσόδων 

από παράνοµες δραστηριότητες καθώς και τη συστηµατική κατάσχεση 

περιουσιακών στοιχείων εγκληµατιών. 

Σύµφωνα µε έκθεση της Κοµισιόν47 σχετικά µε την πρόοδο της Βουλγαρίας 

στα θέµατα ελέγχου του µηχανισµού Cooperation and Verification Mechanism 

(CVM) µε αφορµή τη συµπλήρωση 10 χρόνων εφαρµογής του, παρά τα 

αδιαµφισβήτητα βήµατα προς την σωστή κατεύθυνση, γενικότερα τα τελευταία 10 

χρόνια η συνολική πρόοδος δεν ήταν τόσο γρήγορη όσο αναµενόταν και 

εξακολουθούν να υφίστανται σηµαντικές προκλήσεις. Ιδίως σε ότι αφορά τα δύο 

από τα έξι σηµεία αναφοράς του µηχανισµού, που αφορούν τη διαφθορά σε 

υψηλό επίπεδο και στην καθηµερινότητα (κριτήρια 4 και 5), διαπιστώνεται αργή 

πρόοδος στις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις και την εφαρµογή θεσµικού και νοµικού 

πλαισίου για την καταπολέµηση της διαφθοράς, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται 

έλλειψη εµπιστοσύνης στη βουλγαρική κοινή γνώµη.  

                                            
47 Commission Staff Working Document SWD(2017) 24: Report from the Commission to the  

European Parliament and the Council on progress in Bulgaria under the Co-operation and 
Verification Mechanism, Brussels, 25.1.2017, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swd-2017-
24_en.pdf. 
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Η εφαρµογή της στρατηγικής της Κυβέρνησης κατά της διαφθοράς του 2015 

είναι ακόµη σε πρώιµο στάδιο, το ιστορικό υποθέσεων διαφθοράς υψηλού 

επιπέδου που καταλήγουν σε τελικές καταδίκες στα δικαστήρια είναι χαµηλό και 

υπάρχουν γενικευµένα προβλήµατα διαφθοράς χαµηλού επιπέδου στη δηµόσια 

διοίκηση. Ως αποτέλεσµα, η Βουλγαρία συνεχίζει να κατατάσσεται µεταξύ των 

κρατών µελών της ΕΕ µε το υψηλότερο αντιληπτό επίπεδο διαφθοράς και η 

διαφθορά εξακολουθεί να θεωρείται ως σηµαντικό πρόβληµα τόσο από τους 

πολίτες όσο και από τις επιχειρήσεις. 

Σε έρευνα του Ευρωβαρόµετρου48 σχετικά µε τις απόψεις επιχειρηµατιών 

για τη διαφθορά στη χώρα τους, η διαφθορά µε 61% θεωρείται µεγάλο πρόβληµα 

στη Βουλγαρία µε το αντίστοιχο µέσο όρο στην ΕΕ να είναι στο 40% (γράφηµα 

12). Το ποσοστό αυτών που τους έχει ζητηθεί να πληρώσουν για να έχουν οι 

επιχειρήσεις τους πρόσβαση σε υπηρεσίες (γράφηµα 13) ανέρχεται στο 18% (ΕΕ 

4%), ενώ το 60% θεωρεί ότι η διαφθορά έχει εµποδίσει την εταιρία του (γράφηµα 

14) από το να κερδίσει κάποιο δηµόσιο διαγωνισµό ή σύµβαση (ΕΕ 34%).  

 

Γράφηµα 12: Προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις: ∆ιαφθορά49 

 

                                            
48 Flash Eurobarometer 428, Businesses’ attitudes towards corruption in the EU, September-

October 2015. 

49 Ερώτηση: Do you consider Corruption to be a problem or not for your company when doing 
business in (OUR COUNTRY)?  
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Γράφηµα 13: Βουλγαρία: Προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις50 

 

 

Γράφηµα 14: Βουλγαρία: Προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις51 

Για το 89% (ΕΕ 64%) ο πιο εύκολος τρόπος για να απολαµβάνεις τις 

δηµόσιες υπηρεσίες στη Βουλγαρία είναι η δωροδοκία (γράφηµα 15) και οι 

διασυνδέσεις και για το 65% (ΕΕ 44%), για να πετύχεις στις επιχειρήσεις ο µόνος 

τρόπος είναι να έχεις πολιτικές διασυνδέσεις (γράφηµα 16). Τέλος, στο θέµα της 

τιµωρίας της διαφθοράς, µόνο το 12% (ΕΕ 33%) υποστηρίζει ότι όσοι 

συλλαµβάνονται να δωροδοκούν υψηλά ιστάµενα πρόσωπα έχουν την δέουσα 

τιµωρία (γράφηµα 17), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη µικροδιαφθορά 

(γράφηµα 18) είναι στο 53% (ΕΕ 46%). 

                                            
50 Ερώτηση: Has anyone in (OUR COUNTRY) asked or expected someone from your 

company to pay a bribe for permits or services? 

51 Ερώτηση: In the last three years, do you think that corruption has prevented you or your 
company from winning a public tender or a public procurement contract? 
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Γράφηµα 15: Βουλγαρία: Προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις52 

 

 

 

Γράφηµα 16: Βουλγαρία: Προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις53 

 

                                            
52 Ερώτηση: Bribery and the use of connections is often the easiest way to obtain certain 

public services in (OUR COUNTRY). 

53 Ερώτηση: In (OUR COUNTRY) the only way to succeed in business is to have political 
connections. 
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Γράφηµα 17: Βουλγαρία: Προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις54 

 

 

Γράφηµα 18: Βουλγαρία: Προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις55 

 

Σε άλλη έρευνα µε αφορµή τη συµπλήρωση 10 χρόνων από την εφαρµογή 

του µηχανισµού στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία56, oι ερωτηθέντες στη Βουλγαρία 

                                            

54 Ερώτηση: People and businesses caught for bribing a senior official are appropriately 
punished in (OUR COUNTRY). 

55 Ερώτηση: People and businesses caught for petty corruption are appropriately punished in 
(OUR COUNTRY). 
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σχεδόν οµόφωνα θεώρησαν ότι η διαφθορά, οι δικαστικές αδυναµίες και το 

οργανωµένο έγκληµα είναι σηµαντικά προβλήµατα στη χώρα τους (γράφηµα 19). 

Το 97% των πολιτών στη Βουλγαρία απάντησαν ότι η διαφθορά ήταν ένα 

σηµαντικό πρόβληµα, µε το 88% να δηλώνει ότι είναι πολύ σηµαντικό και το 9% 

αρκετά σηµαντικό. Σε σύγκριση µε προηγούµενες έρευνες, τα ποσοστά 

παραµένουν περίπου στα ίδια επίπεδα. Η πλειοψηφία (94%) πιστεύει ότι οι 

αδυναµίες στο δικαστικό σύστηµα είναι είτε πολύ σηµαντικό πρόβληµα (86%), είτε 

αρκετά σηµαντικό πρόβληµα (8%), έχοντας παρόµοια άποψη και στην έρευνα του 

2014. 

Γράφηµα 19: Βουλγαρία: CVM και διαφθορά 

Μόνο το 17% (γράφηµα 20) θεωρεί ότι από την εφαρµογή του CVM 10 

χρόνια πριν, η κατάσταση µε τη διαφθορά έχει βελτιωθεί πολύ (16%) ή λίγο (1%), 

το 38% υποστηρίζει ότι έχει χειροτερέψει πολύ (29%) ή λίγο (19) και το 29% ότι 

παραµένει η ίδια. Οι αδυναµίες του δικαστικού συστήµατος σε αυτό το διάστηµα, 

έχουν βελτιωθεί για το 25% (πολύ 2%-λίγο 23%) και έχουν διογκωθεί για το 37% 

(πολύ 20%-λίγο 17%). Γενικά, Σε σχέση µε την προηγούµενη δηµοσκόπηση πριν 

από 5 χρόνια, η άποψη για την αποτελεσµατικότητα του CVM είναι χειρότερη. 

                                                                                                                                    
56 Flash Eurobarometer 445, The Cooperation and Verification Mechanism for Bulgaria and 

Romania-third wave, January 2017, πηγή γραφηµάτων 19 και 20.  
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Γράφηµα 20: Βουλγαρία: CVM και διαφθορά 

Το Συµβούλιο της Ευρώπης έχει αναπτύξει ένα µηχανισµό ελέγχου, την 

οµάδα χωρών κατά της διαφθοράς (Group of States Against Corruption- GRECO), 

που βασίζεται κυρίως στις αρχές της αµοιβαίας αξιολόγησης σε θέµατα διαφθοράς 

και διασφαλίζει την σωστή εφαρµογή από τα κράτη-µέλη της των δύο διεθνών 

Συµβάσεων που έχουν υιοθετηθεί, της Σύµβασης Ποινικής Νοµοθεσίας σχετικά µε 

την ∆ιαφθορά και της Σύµβασης Αστικής Νοµοθεσίας σχετικά µε την ∆ιαφθορά. 

Από το 1999, η GRECO έχει ξεκινήσει πέντε γύρους αξιολόγησης, πάνω σε 

διαφορετικούς τοµείς ο καθένας.  

Ο τέταρτος γύρος ξεκίνησε το 2012 και εξετάζει θέµατα για την πρόληψη 

της διαφθοράς σε βάρος των µελών του κοινοβουλίου, των δικαστών και των 

εισαγγελέων, µε έµφαση στις δεοντολογικές αρχές και τους κανόνες 

συµπεριφοράς, τη σύγκρουση συµφερόντων, την απαγόρευση ή περιορισµό 

ορισµένων δραστηριοτήτων και τη δήλωση περιουσιακών στοιχείων, εσόδων, 

υποχρεώσεων και συµφερόντων. Στην έκθεσή της για τη Βουλγαρία57 η GRECO 

                                            
57 Fourth Evaluation Round, Compliance Report Bulgaria, GrecoRC4(2017)9, 25 July 2017, 

αdopted by GRECO at its 76th Plenary Meeting (Strasbourg, 19-23 June 2017). 



44 

 

αναφέρει ότι έχουν καλυφθεί σε ικανοποιητικό βαθµό δώδεκα από τις δεκαεννιά 

συστάσεις της, έξι έχουν ικανοποιηθεί εν µέρει και µια καθόλου.  

Στη σύνθεση του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου, το οποίο αποφασίζει 

και για θέµατα που αφορούν το διορισµό, τη σταδιοδροµία και την πειθαρχία των 

δικαστών 11 από τα 25 µέλη του διορίζονται από την Εθνοσυνέλευση, γεγονός 

που ενέχει τον κίνδυνο πολιτικοποίησης των αποφάσεων όσον αφορά τη 

σταδιοδροµία των δικαστών. 

∆εν έχει ικανοποιηθεί η σύσταση για µείωση του χρονικού διαστήµατος των 

5 ετών που λειτουργεί ως διάστηµα για την αυστηρή και εις βάθος αξιολόγηση των 

προσόντων, της ακεραιότητας, της ικανότητας και της αποτελεσµατικότητας ενός 

δικαστή µε σκοπό την απόκτηση µόνιµης θητείας. 

Η εφαρµογή συµπληρωµατικών αµοιβών στο δικαστικό σώµα δεν υπόκειται 

σε σαφή, αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια έτσι ώστε να αποφευχθεί 

οποιαδήποτε αδικαιολόγητη επίδραση στον τρόπο µε τον οποίο απονέµονται, 

παρά είναι στη διακριτική ευχέρεια των προέδρων των δικαστηρίων. 

∆εν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η σύσταση για την κατάρτιση προγραµµάτων 

σχετικά µε την εκπαίδευση, στο πλαίσιο της επαγγελµατικής κατάρτισης, των νέων 

δικαστών που υπόκεινται σε αρχικό διορισµό, για την ακεραιότητα, τις 

συγκρούσεις συµφερόντων και την πρόληψη της διαφθοράς στο δικαστικό σώµα.  

Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εποπτείας και 

ελέγχου ακεραιότητας (δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων, συγκρούσεων 

συµφερόντων κλπ.) στο δικαστικό σώµα δεν έχει ολοκληρωθεί. Επίσης, απαιτείται 

η παραχώρηση στις επιτροπές δεοντολογίας που έχουν συσταθεί στα δικαστήρια, 

το δικαίωµα επιβολής πειθαρχικών διαδικασιών κατά των δικαστών. 

Τέλος, ο νόµος σχετικά µε την ίδρυση ανεξάρτητης υπηρεσίας για την 

επίβλεψη της επαλήθευσης των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων, της 

εκτίµησης σύγκρουσης συµφερόντων, της παράνοµα αποκτηθείσας περιουσίας 

και της ανίχνευσης της διαφθοράς µεταξύ των υπαλλήλων που εκτίθενται 

περισσότερο σε αυτή, συµπεριλαµβανοµένων των βουλευτών, έχει ολοκληρωθεί 

εδώ και αρκετό καιρό αλλά δεν έχει ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο. Με τη θέσπιση 

αυτού του νέου συστήµατος ελέγχου, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε οι έλεγχοι να 

είναι ουσιαστικοί, τακτικοί και να διεξάγονται εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Η ένταση και η σοβαρότητα του φαινοµένου, έχουν οδηγήσει πολλούς 

καταξιωµένους οργανισµούς οι οποίοι εξειδικεύονται σε αυτόν τον τοµέα, να 

ασχοληθούν µε το θέµα προµηθεύοντάς µας µε δεδοµένα τα οποία µπορούµε να 

αναλύσουµε και έγκειται στον εκάστοτε µελετητή να τα ερµηνεύσει για να εξάγει τα 

συµπεράσµατά του. Για τη µελέτη του φαινοµένου της διαφθοράς στη Βουλγαρία, 

η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στην ανάλυση των δεικτών της αντίληψης της 

διαφθοράς (Corruption Perceptions Index-CPI) και του παγκόσµιου βαρόµετρου 

διαφθοράς (GCB), του οργανισµού της διεθνούς διαφάνειας και ακολουθείται η 

µέθοδος της συγκριτικής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων. 

Η διεθνής οργάνωση Transparency International (TI) είναι ένας µη 

κερδοσκοπικός, µη κυβερνητικός οργανισµός που ιδρύθηκε το 1993 µε έδρα το 

Βερολίνο. Ασχολείται µε την καταπολέµηση της διαφθοράς στον κόσµο και την 

προώθηση της υπευθυνότητας, της ακεραιότητας και της διαφάνειας σε όλους 

τους τοµείς της κοινωνίας. Συντάσσει ετησίως από το 1995 συγκριτικούς 

καταλόγους για τη διαφθορά παγκοσµίως και διατηρεί παραρτήµατα σε 

περισσότερες από 100 χώρες στον κόσµο, µεταξύ των οποίων και στη Βουλγαρία. 

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η συγκριτική αξιολόγηση είναι µια µέθοδος που αναπτύχθηκε αρχικά στον 

ιδιωτικό τοµέα και σχετίζεται στενά µε τη µέτρηση των επιδόσεων. Εκτός από 

εσωτερική διαδικασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συγκρίνουµε οργανισµούς 

µεταξύ τους ή µε ένα πρότυπο. Μπορεί να θεωρηθεί ως εργαλείο αξιολόγησης 

αλλά και συνεχούς βελτίωσης, καθώς υπό τις κατάλληλες συνθήκες η σύγκριση 

µπορεί να αποτελέσει σηµαντική κινητήρια δύναµη για την απόδοση. Η διεθνής 

συγκριτική αξιολόγηση συνεπάγεται µεγαλύτερη πολυπλοκότητα από τη 

συγκριτική αξιολόγηση εντός οργανισµών ή χωρών. Οι διαφορές µεταξύ των 

χωρών σηµαίνουν ότι οι πληροφορίες που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τη 

συγκριτική αξιολόγηση συχνά δεν είναι άµεσα συγκρίσιµες, για παράδειγµα 

πληροφορίες κόστους, διαφορετικά κοινωνικά συστήµατα και κοινωνικοί ρόλοι ή 

διαφορετικές ανάγκες, συνθήκες και προσδοκίες.  
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Παρόλα αυτά, η πρακτική αυτή έχει επικρατήσει διεθνώς τα τελευταία 

χρόνια, καθώς έχει πολλά οφέλη σε περιπτώσεις όπως στη µακροοικονοµική 

συγκριτική αξιολόγηση ολόκληρων συστηµάτων παροχής υπηρεσιών ανά χώρα ή 

στην αξιολόγηση του γενικού επιπέδου των επιδόσεων του δηµόσιου τοµέα. Η 

συγκριτική αξιολόγηση µεταξύ χωρών σε κάποιο τοµέα, µπορεί να αποκαλύψει 

περισσότερες διαφορές στην απόδοση από ότι εάν η σύγκριση πραγµατοποιείται 

µόνο σε µια χώρα, καθώς η ανάπτυξη για παράδειγµα του δηµόσιου τοµέα σε µια 

χώρα, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις εξελίξεις σε άλλες. Γενικά, το 

ενδιαφέρον για τη διεθνή συγκριτική αξιολόγηση αντανακλά την αυξανόµενη 

παγκοσµιοποίηση και τη διεθνή αλληλεξάρτηση58.   

Όσον αφορά τον τρόπο αξιολόγησης µιας οικονοµίας-χώρας, µε τη χρήση 

διεθνών δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης, είναι µια πρακτική που έχει επικρατήσει 

παγκοσµίως, συγκρίνοντας τις πολιτικές, τις µεταρρυθµίσεις και τις µετρήσεις 

επιδόσεων µιας οικονοµίας-χώρας σε µια οµάδα συµµετεχουσών οικονοµιών, µε 

σκοπό να ανακαλύψουν τις αποδόσεις τους και να τις ταξινοµήσουν σε µια σειρά 

κατάταξης (1η, 2η, 3η κοκ), σύµφωνα µε µια βαθµολογία που εξάγεται βάσει 

συγκεκριµένης µεθοδολογίας. Τα ποσοτικά στοιχεία και η συγκριτική αξιολόγηση, 

µπορούν να είναι χρήσιµα για την τόνωση της συζήτησης σχετικά µε την 

ακολουθούσα πολιτική, τόσο µε την αποκάλυψη δυνητικών προκλήσεων και 

αδυναµιών, όσο και µε τον εντοπισµό σηµείων όπου οι υπεύθυνοι χάραξης 

πολιτικής θα µπορούσαν να αναζητήσουν διδάγµατα και καλές πρακτικές. Τα 

δεδοµένα παρέχουν επίσης µια βάση, για την ανάλυση του τρόπου µε τον οποίο 

διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις και µεταρρυθµίσεις, συµβάλλουν στα 

επιθυµητά αποτελέσµατα, όπως η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 

ανάπτυξης, η αύξηση της απασχόλησης, των εισοδηµάτων κλπ.59  

Αξίζει πάντως να σηµειώσουµε, ότι το γεγονός πως αυτοί οι δείκτες 

βασίζονται κυρίως σε απαντήσεις σε ερωτηµατολόγια, και άρα µετρούν 

υποκειµενικές εκτιµήσεις των ερωτηθέντων και όχι ποσοτικές παραµέτρους, έχει 

εγείρει κατά καιρούς ερωτήµατα για την αξιοπιστία των δεικτών αυτών, αναφορικά 

                                            
58 OECD paper: International Benchmarking, 1997, http://www.oecd.org/governance/ 

budgeting/1902957.pdf 

59 ∆ρ. Παπαπανάγος Χάρρυ, «∆ιεθνή Οικονοµικά, Σηµειώσεις «UOM- Α∆ΙΣΠΟ Ενότητα 3: 
International Benchmarking Indicators», 2017. 
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κυρίως µε τη συγκρισιµότητα των απαντήσεων που λαµβάνονται από διαφορετικές 

χώρες, την επιλογή των παραληπτών των ερωτηµατολογίων, και τον τρόπο 

συµπλήρωσης αυτών60. Για παράδειγµα, τα αποτελέσµατα του δείκτη για το 2016 

που αφορούν την Ελλάδα, αµφισβητήθηκαν από τη Γενική Γραµµατεία για την 

καταπολέµηση της διαφθοράς του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, µε  δελτίο τύπου που 

εκδόθηκε στις 30-1-2017. 

Οι επιφυλάξεις αυτές έχουν γίνει αντικείµενο εκτεταµένης έρευνας στη 

διεθνή επιστηµονική αρθρογραφία61, η οποία σε µεγάλο βαθµό συνοψίζεται στα 

σχετικά πρόσφατα βιβλία της rose-Ackerman (1999, 2006). Η σχετική αρθογραφία 

συµπεραίνει ότι, παρόλο που αυτές οι µέθοδοι έχουν πράγµατι περιορισµούς και 

µειονεκτήµατα τα οποία σχετίζονται µε τις επιφυλάξεις αυτές, οι δείκτες αντίληψης 

είναι σε θέση να κατηγοριοποιήσουν µε αρκετά µεγάλο βαθµό αξιοπιστίας τις 

χώρες, σύµφωνα µε τη γενική κατάσταση που επικρατεί σε αυτές.  

Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι δείκτες αυτοί είναι κατάλληλα εργαλεία για την 

αξιολόγηση διαφορών ανάµεσα σε χώρες που λαµβάνουν σχετικά παρόµοιες 

τιµές, ούτε πρέπει να δίνεται υπερβολική έµφαση στις επιδόσεις µιας χώρας σε  

κάποιον επιµέρους δείκτη που χρησιµoποιείται για τη σύνθεση του γενικού δείκτη. 

Αντίθετα, σηµαίνει ότι όταν µια χώρα εµφανώς καταλαµβάνει µια θέση ανάµεσα 

στις χώρες που έχουν µέτριες ή δυσµενείς επιδόσεις σε θέµατα διαφθοράς και 

διακυβέρνησης, µπορεί να εξαχθεί µε αρκετά µεγάλο βαθµό αξιoπιστίας το 

συµπέρασµα ότι αυτή η χώρα δεν συγκρίνεται µε τις χώρες που λαµβάνουν 

εξαιρετικές τιµές στα θέµατα αυτά.  

Επιπλέον, προκύπτει ότι σε σχέση µε τη µέτρηση συγκεκριµένων 

ποσοτικών δεδοµένων έχουν κι ένα ισχυρό πλεονέκτηµα, καθώς είναι σε θέση να 

καταγράψουν καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τη σύνθεση πολλών 

επιµέρους παραγόντων, κάτι το οποίο δεν είναι σε θέση να πραγµατοποιήσουν 

επιλεγµένα ποσοτικά δεδοµένα. (Πελαγίδης 2015, σελ. 38-39) ∆ιεθνείς δείκτες 

συγκριτικής αξιολόγησης ευρέως αποδεκτοί, από οργανισµούς και κράτη, οι οποίοι 

θα αναλυθούν στη συνέχεια και τους οποίους θα χρησιµοποιήσουµε στο επόµενο 

                                            
60 Alex Cobham, Corrupting perceptions: Why Transparency International’s flagship corruption 

index falls short, 2013, https://foreignpolicy.com/2013/07/22/corrupting-perceptions/.  

61 MIT and NBER, Benjamin A. Olken, Corruption Perceptions vs. Corruption Reality, 2009, 
http://economics.mit.edu/files/3931. 
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κεφάλαιο, είναι οι δείκτες CPI (Corruption Perception Index) και GCB (Global 

Corruption Barometer). 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ (Corruption Perceptions Index) 

Ο ∆είκτης Αντίληψης της ∆ιαφθοράς (CPI) δηµιουργήθηκε το 1995 ως ένας 

σύνθετος δείκτης που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση της αντίληψης διαφθοράς 

στον δηµόσιο τοµέα σε διάφορες χώρες του κόσµου. Τα τελευταία 20 χρόνια, τόσο 

οι πηγές που χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση του δείκτη, όσο και η 

µεθοδολογία έχουν αναπροσαρµοστεί και βελτιωθεί. Η πιο πρόσφατη 

αναθεώρηση της διαδικασίας, καθώς και ορισµένες σηµαντικές αλλαγές στη 

µεθοδολογία, πραγµατοποιήθηκαν το 2012. Η µέθοδος που χρησιµοποιούνταν 

µέχρι το 2012 για τη συγκέντρωση διαφόρων πηγών δεδοµένων απλοποιήθηκε 

και περιλαµβάνει τα στοιχεία ενός µόνο έτους από κάθε πηγή δεδοµένων. Είναι 

κρίσιµο, ότι η καινούρια µέθοδος µας επιτρέπει πλέον να συγκρίνουµε τις 

βαθµολογίες µε την πάροδο του χρόνου, κάτι που δεν ήταν µεθοδολογικά εφικτό 

πριν. 

Η µεθοδολογία ακολουθεί τέσσερα βασικά στάδια: επιλογή των πηγών των 

δεδοµένων, τυποποίηση δεδοµένων, συγκέντρωση των αναπροσαρµοσµένων 

δεδοµένων και στη συνέχεια υπολογισµό του βαθµού αβεβαιότητας. 

Επιλογή των πηγών των δεδοµένων: Ο δείκτης CPI βασίζεται σε µια σειρά 

διαθέσιµων πηγών που καταγράφουν τις αντιλήψεις περί της διαφθοράς. Mε κάθε 

ίδρυµα που παρέχει στοιχεία υπάρχει επικοινωνία, µε σκοπό την επαλήθευση της 

µεθοδολογίας που χρησιµοποιήθηκε για τη δηµιουργία των βαθµολογιών. Κάθε 

πηγή αξιολογείται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται παρακάτω:  

α.  Συλλογή αξιόπιστων στοιχείων και µεθοδολογία από αξιόπιστο ίδρυµα: 

Είναι απαραίτητο να υπάρχει εµπιστοσύνη για την εγκυρότητα των στοιχείων που 

χρησιµοποιούνται. Ως εκ τούτου, κάθε πηγή πρέπει να προέρχεται από ένα 

αναγνωρισµένο ίδρυµα που τεκµηριώνει σαφώς τις µεθόδους συλλογής 

δεδοµένων. Αυτές οι µέθοδοι θα πρέπει να είναι µεθοδολογικά ορθές, για 

παράδειγµα όταν παρέχεται η γνώµη ενός εµπειρογνώµονα, ζητείται βεβαιότητα 

για τα προσόντα του εµπειρογνώµονα ή όταν διενεργείται επιχειρηµατική έρευνα, 

ότι το δείγµα της έρευνας είναι αντιπροσωπευτικό. 
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β.  ∆εδοµένα που αφορούν την διαφθορά στον δηµόσιο τοµέα: Το ερώτηµα 

ή η ανάλυση πρέπει να αφορούν στην αντίληψη του βαθµού της διαφθοράς ρητά 

στο δηµόσιο τοµέα. Η ερώτηση µπορεί να αφορά έναν συγκεκριµένο τύπο 

διαφθοράς (π.χ. συγκεκριµένα σχετικά µε τη µικροδιαφθορά) και όπου ενδείκνυται, 

την αποτελεσµατικότητα της πρόληψης της διαφθοράς, καθώς αυτό µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως υποκατάστατο για το αντιληπτό επίπεδο διαφθοράς στη χώρα. 

γ.  Ποσοτική παραµετροποίηση: Οι κλίµακες που χρησιµοποιούνται από τις 

πηγές δεδοµένων πρέπει να επιτρέπουν επαρκή διασπορά των στοιχείων 

(τουλάχιστον σε µια κλίµακα τεσσάρων βαθµών) σχετικά µε τα αντιληπτά επίπεδα 

διαφθοράς µεταξύ των χωρών, έτσι ώστε να µπορούν να µεταφερθούν στην 

κλίµακα 0-100. 

δ.  Συγκρισιµότητα µεταξύ χωρών: Καθώς ο δείκτης ταξινοµεί τις χώρες 

µεταξύ τους, τα στοιχεία πρέπει επίσης να είναι άµεσα συγκρίσιµα µεταξύ των 

χωρών και να µην είναι συγκεκριµένα για κάθε χώρα. Η πηγή πρέπει να µετρά το 

ίδιο πράγµα σε κάθε χώρα που έχει βαθµολογηθεί, στην ίδια κλίµακα. 

ε.  ∆εδοµένα για όλο το έτος: Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης 

της βαθµολογίας µιας χώρας και γενικά του δείκτη, από το ένα έτος στο άλλο. Οι 

πηγές που καταγράφουν τις αντιλήψεις διαφθοράς για ένα συγκεκριµένο χρονικό 

σηµείο, αλλά δεν έχουν σχεδιαστεί για να επαναληφθούν µε την πάροδο του 

χρόνου, αποκλείονται. 

Τυποποίηση των δεδοµένων: Κάθε πηγή είναι τυποποιηµένη ώστε να είναι 

συµβατή µε άλλες διαθέσιµες πηγές, για ενσωµάτωση στην κλίµακα CPI. Η 

τυποποίηση µετατρέπει όλες τα στοιχεία σε κλίµακα 0-100, όπου το 0 είναι το 

υψηλότερο επίπεδο αντιληπτής διαφθοράς και το 100 το χαµηλότερο. Για να είναι 

συγκρίσιµες οι βαθµολογίες κατά έτος, ορίζεται ως έτος βάσης-αναφοράς το 2012 

και οι βαθµολογίες υπολογίζονται µε βάση τις παραµέτρους µέσης και τυπικής 

απόκλισης, από τις υποτιθέµενες βαθµολογίες του έτους αυτού.  

Συγκέντρωση των αναπροσαρµοσµένων δεδοµένων: Η βαθµολογία CPI 

κάθε χώρας, υπολογίζεται ως ένας απλός µέσος όρος όλων των διαθέσιµων 

βαθµολογιών της. Κάθε χώρα για να βαθµολογηθεί απαιτείται να υπάρχουν 

τουλάχιστον τρεις διαθέσιµες πηγές δεδοµένων, από τις οποίες να µπορεί να 

υπολογιστεί αυτός ο µέσος όρος. 
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Υπολογισµός βαθµού αβεβαιότητας: Η βαθµολογία CPI υπολογίζει και το 

πιθανό ποσοστό λάθους, καθώς και το στατιστικό σφάλµα. Με τους υπολογισµούς 

αυτούς η αξιοπιστία της βαθµολογίας ανέρχεται στο 90%.  

Πηγές δεδοµένων 

Για τον υπολογισµό και την εξαγωγή της βαθµολογίας και της κατάταξης 

των χωρών για το έτος 2016, χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω 13 πηγές 

δεδοµένων: 

α. Βαθµολογίες κυβερνήσεων από την Αφρικανική Αναπτυξιακή 

Τράπεζα (African Development Bank Governance Ratings 2015) 

Η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (AFDB) είναι µια περιφερειακή 

αναπτυξιακή τράπεζα, που δραστηριοποιείται στην προώθηση της οικονοµικής 

ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου των χωρών της Αφρικής. Οι υπόψη 

βαθµολογίες διακυβέρνησης, καταρτίστηκαν κατά τη διάρκεια του 2015 και 

δηµοσιεύθηκαν τον Μάρτιο του 2016, ενώ οι αξιολογήσεις της τράπεζας για το 

2015 συµπεριλαµβάνουν 38 αφρικανικές χώρες. Τα δεδοµένα των ερευνών της 

δηµοσιεύονται ετησίως από το 2005. 

β. ∆είκτες βιώσιµης διακυβέρνησης του Ιδρύµατος Bertelsmann 

(Bertelsmann Foundation Sustainable Governance Indicators 2016)  

Το ίδρυµα Bertelsmann Stiftung ιδρύθηκε το 1977 ως ένα ιδιωτικό ίδρυµα, 

µε σκοπό την παραγωγή ιδεών σχετικά µε τη βελτίωση της εκπαίδευσης, ένα 

δίκαιο και αποτελεσµατικό οικονοµικό σύστηµα, ένα προληπτικό σύστηµα 

υγειονοµικής περίθαλψης και τη µεγαλύτερη διεθνή συνεργασία. Οι δείκτες 

βιώσιµης διακυβέρνησης, εξετάζουν τη διακυβέρνηση και τη χάραξη πολιτικής σε 

όλες τις χώρες µέλη του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να 

αξιολογήσουν την ανάγκη και τις δυνατότητες µεταρρυθµίσεων κάθε χώρας. Οι 

δείκτες υπολογίζονται χρησιµοποιώντας ποσοτικά στοιχεία από διεθνείς 

οργανισµούς και στη συνέχεια συµπληρώνονται µε αξιολογήσεις από 

αναγνωρισµένους εµπειρογνώµονες κάθε χώρας. Για το 2016 βαθµολογήθηκαν 

και οι 41 χώρες του ΟΟΣΑ και της ΕΕ. Τα δεδοµένα δηµοσιεύονται ετήσια και για 

πρώτη φορά δηµοσιεύθηκαν το 2009. 

γ. ∆είκτης µετασχηµατισµού του Ιδρύµατος Bertelsmann 

(Bertelsmann Foundation Transformation Index 2016)  
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Ο δείκτης αυτός του ιδρύµατος, παρέχει το πλαίσιο για τη βελτιστοποίηση 

της διαδικασίας ανταλλαγής πρακτικών µεταξύ των φορέων µεταρρύθµισης. Στο 

πλαίσιο αυτό εκδίδονται δύο βαθµολογίες, ο δείκτης κατάστασης (Status Index) και 

ο δείκτης διαχείρισης (Management Index), οι οποίοι βασίζονται σε 

εµπεριστατωµένες εκτιµήσεις 129 χωρών. Οι βαθµολογίες τους βασίζονται σε 

λεπτοµερείς αναφορές για κάθε κράτος, µε βάση ερωτηµατολόγιο 52 ερωτήσεων 

που διαιρείται σε 17 επιµέρους κριτήρια. Τα αποτελέσµατα δίνονται από δυο 

εµπειρογνώµονες κάθε χώρας, οι οποίοι βαθµολογούν ανεξάρτητα µεταξύ τους, 

ενώ έχει θεσπιστεί ένα επιπλέον επίπεδο επαλήθευσης για να διασφαλίσει ότι οι 

βαθµολογίες που παρέχονται αντιστοιχούν στις ποιοτικές περιγραφές για κάθε 

χώρα. Ο δείκτης µετασχηµατισµού δηµοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2003 και 

έκτοτε δηµοσιεύεται κάθε δύο χρόνια. Η έκθεση για το 2016 δηµοσιεύθηκε το 

Φεβρουάριο του 2016, αξιολογεί την περίοδο από 1η Φεβρουαρίου 2013 έως τις 

31 Ιανουαρίου 2015 και περιλαµβάνει 129 κράτη και επικράτειες. 

δ. Αξιολογήσεις κινδύνου των κρατών από το Economist (Economist 

Intelligence Unit Country Risk Ratings 2016) 

Οι αναλύσεις επιχειρηµατικού κινδύνου των κρατών, παράγονται από το 

τµήµα πληροφοριών της εφηµερίδας ̏The Economist˝, το οποίο έχει εξελιχθεί σε 

µια παγκόσµια ερευνητική και συµβουλευτική εταιρεία που παράγει επιχειρηµατική 

πληροφόρηση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής παγκοσµίως. Με 650 

εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης και αναλυτές οι οποίες υποστηρίζονται από 

ένα παγκόσµιο δίκτυο ειδικών στο εσωτερικό κάθε χώρας, παρέχουν έγκαιρη και 

σε βάθος ανάλυση των κινδύνων χρηµατοοικονοµικής έκθεσης, για περισσότερες 

από 140 χώρες. Οι εκθέσεις υποβάλλονται σε αυστηρή διαδικασία αναθεώρησης 

πριν από τη δηµοσίευσή τους και για το 2016 έχουν βαθµολογηθεί 129 κράτη και 

επικράτειες. Οι αξιολογήσεις παράχθηκαν για πρώτη φορά στις αρχές της 

δεκαετίας του ’80.  

ε. Έκθεση της Freedom House (Freedom House Nations in Transit 

2016) 

Ο ανεξάρτητος αυτός οργανισµός ιδρύθηκε το 1941 µε σκοπό να προάγει 

το επίπεδο ελευθερίας σε όλο τον κόσµο. Υποστηρίζει τις δηµοκρατικές αλλαγές, 

τα ανθρώπινα δικαιώµατα και µετρά τα επίπεδα δηµοκρατίας σε 29 κράτη και 
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περιφέρειες της κεντρικής Ευρώπης καθώς και στις χώρες NIS (Newly 

Independent States)62. Κάθε έκθεση επικεντρώνεται στους ακόλουθους 

θεµατικούς τοµείς: εθνική δηµοκρατική διακυβέρνηση, εκλογική διαδικασία, 

κοινωνία των πολιτών, ανεξάρτητα µέσα ενηµέρωσης, τοπική δηµοκρατική 

διακυβέρνηση, δικαστικό πλαίσιο και ανεξαρτησία, και διαφθορά. Στην έκθεση του 

2016 βαθµολογούνται 29 κράτη και περιφέρειες, µε δεδοµένα για το διάστηµα από 

τη 1 Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η έκθεση δηµοσιεύεται ετησίως από 

το 2003. 

στ. Αξιολογήσεις κινδύνου των κρατών, από την IHS (Global Insight 

Country Risk Ratings 2015) 

Η εταιρεία IHS ιδρύθηκε το 1959 και είναι µια εταιρεία πληροφόρησης που 

απασχολεί πάνω από 5.100 άτοµα, σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον 

κόσµο. Παρέχει ένα ευρύ φάσµα διαδικτυακών υπηρεσιών, που καλύπτουν τη 

µακροοικονοµία, τις αξιολογήσεις επιχειρηµατικών κινδύνων των κρατών και 

αναλύσεις του ιδιωτικού τοµέα τους. Το σύστηµα αξιολόγησης της εταιρείας 

παρέχει από το 1999, αναλύσεις του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για 

περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές παγκοσµίως. Η βαθµολόγηση 

βασίζεται σε 6 παράγοντες, οι οποίοι είναι ο πολιτικός, ο οικονοµικός, ο νοµικός, ο 

φορολογικός, της λειτουργικότητας και της ασφάλειας. Οι βαθµολογίες αξιολογούν 

όλες τις κατηγορίες της διαφθοράς, από τις µικρές δωροδοκίες µέχρι την πολιτική 

διαφθορά υψηλότερου επιπέδου και τα αποτελέσµατα που αποδίδονται σε κάθε 

χώρα, βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση της διαφθοράς σε αυτή. Το σύστηµα 

αξιολόγησης υπάρχει από το 1999. Στην έκθεση του 2015 βαθµολογούνται 204 

χώρες και περιοχές, ενώ τα στοιχεία της IHS που χρησιµοποιήθηκαν για τον δείκτη 

CPI του 2016, αντλήθηκαν από την World Bank/ World Governance Indicators, 

καθώς η εταιρία σταµάτησε να παρέχει δεδοµένα στη ∆ιεθνή ∆ιαφάνεια από το 

2015. 

ζ. Ετήσιος κατάλογος ανταγωνιστικότητας του IMD (IMD World 

Competitiveness Yearbook 2016) 

                                            
62 Τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη, είναι αυτά που δηµιουργήθηκαν από τη διάλυση της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης. Είναι η Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν, η Λευκορωσία, η Γεωργία, το Καζακστάν, η 
Κιργιζία, η Μολδαβία, η Ρωσία, το Τατζικιστάν, το Τουρκµενιστάν, η Ουκρανία και το 
Ουζµπεκιστάν. 
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Το IMD είναι µια κορυφαία σχολή επιχειρήσεων µε εµπειρία στην ανάπτυξη 

παγκόσµιων ηγετών. Ο Ετήσιος Κατάλογος Ανταγωνιστικότητας (WCY) που 

δηµοσιεύει, µετρά την ανταγωνιστικότητα των εθνών και µε αυτή κατατάσσει αλλά 

και εξετάζει πώς το κοινωνικοπολιτικό και οικονοµικό κλίµα ενός έθνους επηρεάζει 

την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.  Η µελέτη χρησιµοποιεί 333 κριτήρια για 

να αποκτήσει µια πολύπλευρη εικόνα της ανταγωνιστικότητας των εθνών και 

περιλαµβάνει τόσο οικονοµικά δεδοµένα, όσο και µια έρευνα ανώτερων 

επιχειρηµατικών ηγετών, από ντόπιες και ξένες επιχειρήσεις που δρουν σε µια 

δεδοµένη οικονοµία. Για τον κατάλογο, συνεργάζεται µε 54 ινστιτούτα συνεργατών 

σε όλο τον κόσµο για να διασφαλίσει την εγκυρότητα των δεδοµένων. Ο 

κατάλογος δηµοσιεύεται ετησίως από το 1989 και για το 2016 βαθµολογήθηκαν 61 

χώρες σε όλο τον κόσµο.  

η. Συµβουλές πολιτικού και οικονοµικού ρίσκου για τις Ασιατικές 

Χώρες (Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2016) 

Η PERC είναι µια συµβουλευτική εταιρεία που ειδικεύεται σε στρατηγικές 

επιχειρηµατικές πληροφορίες και αναλύσεις για επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στις χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ασίας. Στο 

πλαίσιο των υπηρεσιών της, παράγει µια σειρά εκθέσεων επιχειρηµατικού 

κινδύνου για τις ασιατικές χώρες, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε κρίσιµες 

κοινωνικοπολιτικές µεταβλητές όπως η διαφθορά, τα δικαιώµατα πνευµατικής 

ιδιοκτησίας, η ποιότητα της εργασίας και άλλα συστηµικά πλεονεκτήµατα και 

αδυναµίες των ασιατικών χωρών / εδαφών. Η έκθεσή της δηµοσιεύεται εδώ και 20 

χρόνια και για το 2016 εξετάστηκαν 15 ασιατικές χώρες συν τις Ηνωµένες 

Πολιτείες Αµερικής. Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για την έκθεση που 

δηµοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2016, συγκεντρώθηκαν σε έρευνα που διεξήχθη 

µεταξύ Ιανουαρίου 2016 και Μαρτίου 2016. 

θ. ∆ιεθνής οδηγός ρίσκου κρατών του ιδρύµατος Political Risk 

Services (Political Risk Services International Country Risk Guide 2016)  

Το ίδρυµα αυτό (PRS) βρίσκεται στην Νέα Υόρκη και από το 1980 εκδίδει 

σε µηνιαία βάση τον διεθνή οδηγό του, ο οποίος εστιάζει στην ανάλυση πολιτικών 

κινδύνων, αξιολογώντας τις χώρες-περιφέρειες που είναι σηµαντικές για την 

διεθνή επιχειρηµατικότητα. Το προσωπικό του συλλέγει πολιτικές πληροφορίες και 
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τις µετατρέπει σε σηµεία κινδύνου, µε βάση ένα πρότυπο εκτίµησης. Ο κατάλογος 

παρέχει αξιολογήσεις για 140 χώρες σε µηνιαία βάση και το µοντέλο ανάλυσης 

δηµιουργήθηκε το 1980. Τα στοιχεία για το δείκτη CPI 2016 είναι ένα σύνολο 

τριµηνιαίων αξιολογήσεων, που καλύπτουν την περίοδο από τον Αύγουστο του 

2015 έως τον Αύγουστο του 2016. 

ι. Αξιολόγηση θεσµών και πολιτικής των κρατών από την Παγκόσµια 

Τράπεζα (World Bank - Country Policy and Institutional Assessment 2015) 

Η Παγκόσµια Τράπεζα ιδρύθηκε το 1944 µε έδρα την Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. 

Σήµερα διαθέτει πάνω από 10.000 εργαζόµενους, σε περισσότερα από 100 

γραφεία παγκοσµίως. Η αξιολόγησή της βαθµολογεί τις χώρες βάσει ενός συνόλου 

16 κριτηρίων, που οµαδοποιούνται σε τέσσερις πυλώνες: την οικονοµική 

διαχείριση, τις διαρθρωτικές πολιτικές, τις πολιτικές για την κοινωνική ένταξη και 

την ισότητα και τη διαχείριση του δηµόσιου τοµέα και των θεσµών. Τα κριτήρια 

αξιολόγησης επικεντρώνονται στους παράγοντες που είναι κρίσιµοι για την 

προώθηση της ανάπτυξης και τη µείωση της φτώχειας. Η αξιολόγηση είναι ετήσια 

και κυκλοφόρησε στην τρέχουσα µορφή της για πρώτη φορά το 2005. Η 

διαδικασία αξιολόγησης ξεκινά συνήθως το φθινόπωρο και ολοκληρώνεται την 

άνοιξη του επόµενου έτους. Οι βαθµολογίες που δηµοσιεύτηκαν τον Ιούνιο του 

2016 (CPIA 2015), καλύπτουν τις επιδόσεις 76 χωρών για το 2015. 

ια. Απόψεις  διευθυντικών στελεχών, έρευνα  από  το  Παγκόσµιο 

Οικονοµικό Φόρουµ (World Economic Forum Executive Opinion Survey- 

EOS- 2016) 

 Το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ είναι ένας ανεξάρτητος, µη 

κερδοσκοπικός διεθνής οργανισµός µε έδρα την Ελβετία, που ιδρύθηκε το 1971. 

Σκοπός του είναι να βελτιώσει την παγκόσµια κατάσταση εµπλέκοντας 

επιχειρηµατικά, πολιτικά, ακαδηµαϊκά και άλλα ηγετικά στελέχη της κοινωνίας, 

προκειµένου να διαµορφώσουν την παγκόσµια, περιφερειακή και βιοµηχανική 

ατζέντα. Η ετήσια έρευνά του συγκεντρώνει δεδοµένα που είναι απαραίτητα για 

την δηµιουργία του δείκτη Global Competitiveness Index (GCI). Οι τοµείς της 

διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της συγκριτικής αξιολόγησης (Benchmarking) του 

φόρουµ, συνεργάζονται στενά µε ένα δίκτυο από 160 ινστιτούτα που διαχειρίζονται 

την έρευνα στις χώρες τους. Το 2016 η έρευνα συγκέντρωσε τις απόψεις των 



55 

 

στελεχών επιχειρήσεων σε 135 οικονοµίες. Τα στοιχεία από την έρευνα του 2015 

χρησιµοποιήθηκαν για 12 χώρες: Ακτή Ελεφαντοστού, Αίγυπτο, Γουιάνα, Χονγκ 

Κονγκ, Ιράν, Νότια Κορέα, Μυανµάρ, Νικαράγουα, Σλοβακία, Σουαζιλάνδη, Ταϊβάν 

και Βιετνάµ. Το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ διεξάγει την έρευνά του για 

περισσότερα από 30 χρόνια. 

ιβ. ∆είκτης κράτους δικαίου του οργανισµού World Justice (World 

Justice Project Rule of Law Index 2016) 

Ο οργανισµός World Justice Project (WJP) είναι ένας ανεξάρτητος, µη 

κερδοσκοπικός οργανισµός που εργάζεται για την προώθηση του κράτους δικαίου 

σε όλο τον κόσµο και την ανάπτυξη της κοινωνικής ισότητας και ισονοµίας, 

παράγοντας πρακτικά προγράµµατα υποστήριξης του κράτους δικαίου σε 

παγκόσµια κλίµακα. Ο δείκτης για το κράτος δικαίου (WJP), είναι ένα εργαλείο 

αξιολόγησης που προσφέρει µια λεπτοµερή και ολοκληρωµένη εικόνα του βαθµού 

στον οποίο τα κράτη-περιοχές τηρούν τους κανόνες δικαίου στην πράξη. Οι 

βαθµολογίες και τα αποτελέσµατα του δείκτη είναι απόρροια µιας αυστηρής 

διαδικασίας συλλογής δεδοµένων, τα οποία προέρχονται από δηµοσκοπήσεις της 

κοινής γνώµης σε παγκόσµιο επίπεδο και από λεπτοµερή ερωτηµατολόγια που 

συµπληρώνονται από ντόπιους εµπειρογνώµονες. Μέχρι σήµερα έχουν 

συµµετάσχει πάνω από 2.000 εµπειρογνώµονες και 66.000 άτοµα από όλο τον 

κόσµο. Ο δείκτης αυτός δηµοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2010, ενώ για το 2016 

βαθµολογήθηκαν 113 χώρες και τα στοιχεία για τον υπολογισµό του συλλέχθηκαν 

από τον Μάιο έως τον Σεπτέµβριο του 2016, από 2700 εµπειρογνώµονες σε 

διάφορες χώρες. 

ιγ. ∆είκτες διαφθοράς της βάσης δεδοµένων του VDEM (Varities of 

Democracy -VDEM- Project 2016) 

Η βάση δεδοµένων V-Dem είναι µια από τις µεγαλύτερες προσπάθειες 

συλλογής δεδοµένων κοινωνικής επιστήµης, που περιέχει πάνω από 16 

εκατοµµύρια σηµεία δεδοµένων. Πρόκειται για µια συνεργασία µεταξύ 

περισσοτέρων από 50 µελετητών παγκοσµίως, η οποία φιλοξενείται από το τµήµα 

πολιτικών επιστηµών στο πανεπιστήµιο του Γκέτεµποργκ της Σουηδίας και το 

ινστιτούτο Kellogg στο πανεπιστήµιο του Notre Dame των ΗΠΑ. Συλλέγονται 

δεδοµένα για τη µέτρηση και την τήρηση των αρχών της δηµοκρατίας και µέχρι τον 
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Απρίλιο του 2017, το σύνολο δεδοµένων θα καλύψει 177 χώρες από το 1900 έως 

το 2016. Ο δείκτης διαφθοράς περιλαµβάνει µέτρα έξι ξεχωριστών τύπων 

διαφθοράς που καλύπτουν διαφορετικές περιοχές και επίπεδα του πολιτικού 

χώρου, διαχωρίζοντας την εκτελεστική, νοµοθετική και δικαστική διαφθορά. Ο 

δείκτης υπολογίζεται λαµβάνοντας τον µέσο όρο του δείκτη διαφθοράς του 

δηµόσιου τοµέα, του δείκτη εκτελεστικής διαφθοράς, του δείκτη για τη νοµοθετική 

διαφθορά και του δείκτη δικαστικής διαφθοράς. Για το 2016 βαθµολογήθηκαν 76 

χώρες, µε τον αριθµό αυτό να αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά το επόµενο έτος. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ (Global Corruption Barometer) 

Το Παγκόσµιο Βαρόµετρο ∆ιαφθοράς (GCB) της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας, είναι 

ο δεύτερος δείκτης της Transparency International που δηµιουργήθηκε µετά τον 

CPI, µε σκοπό να συλλέξει στοιχεία εκτός από την αντίληψη για τη διαφθορά από 

ειδικούς οργανισµούς και ινστιτούτα και από τις άµεσες επαφές των πολιτών µε 

αυτή. Είναι η µεγαλύτερη παγκόσµια έρευνα κοινής γνώµης για τo θέµα αυτό και 

εξετάζει τις άµεσες εµπειρίες δωροδοκίας των ανθρώπων, ενώ παράλληλα 

διευκρινίζει τις απόψεις τους για τη διαφθορά στα κυριότερα θεσµικά όργανα των 

χωρών τους και την αποτελεσµατικότητα των κυβερνήσεων στην καταπολέµηση 

τέτοιων φαινοµένων63.  

Η έρευνα εντοπίζει δηµόσιους θεσµούς και υπηρεσίες που θεωρούνται 

διεφθαρµένες και πληρώνονται πιο συχνά δωροδοκίες από τους πολίτες και 

ποσοτικοποιεί σηµαντικές πληροφορίες για τη διαφθορά ανά χώρα, όπως τον πιο 

προβληµατικό θεσµό, κατά πόσο άλλαξε η κατάσταση τα τελευταία δύο έτη και τη 

δωροδοκία - χρηµατισµό για τις δηµόσιες υπηρεσίες. Παρέχει επίσης πληροφορίες 

σχετικά µε το πόσο πρόθυµοι και έτοιµοι είναι οι πολίτες να δράσουν ενάντια στη 

διαφθορά.  

Από το 2003 που διεξήχθη για πρώτη φορά µε τη συµµετοχή 40.000 

ανθρώπων από 47 χώρες, έφτασε στην 8η έκδοσή της το 2013 στους 114.000 από 

107 χώρες. Θεωρείται ως η βάση πολλών ερευνητών και αναλυτών, καθώς είναι η 

µόνη σε παγκόσµιο επίπεδο και µε τόσο µεγάλο δείγµα συµµετεχόντων. Έκτοτε, 

                                            
63 https://www.transparency.org/research/gcb/overview 
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από το 2015 έως το 2017 εκδόθηκαν οι εκθέσεις για διάφορες περιφέρειες ανά τον 

κόσµο. Στην έκθεση GCB 2016 ECA64 για την περιοχή της Ευρώπης και της 

Κεντρικής Ασίας, συµµετείχαν περίπου 60.000 άνθρωποι από 42 χώρες της 

περιφέρειας αυτής, παρέχοντας επικαιροποιηµένα στοιχεία. 

Στην έκδοση GCB2013 αξιολογούνται 12 κύριοι θεσµοί κάθε χώρας για τη 

διαφθορά, µε βαθµολογική κλίµακα από 1 (πλήρως διαφανής θεσµός) έως 5 

(πλήρως διεφθαρµένος θεσµός) και παρέχονται σηµαντικές ποσοτικές 

πληροφορίες για τη διαφθορά ανά χώρα. Οι 12 εξεταζόµενοι θεσµοί είναι τα 

πολιτικά κόµµατα, το Κοινοβούλιο/νοµοθετικό σώµα, οι Ένοπλες ∆υνάµεις, οι Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις (NGOs), τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, οι 

θρησκευτικές οµάδες, οι επιχειρήσεις/ιδιωτικός τοµέας, το εκπαιδευτικό σύστηµα, 

το δικαστικό σώµα, η δηµόσια υγεία, η αστυνοµία και οι δηµόσιοι 

αξιωµατούχοι/υπάλληλοι. 

Γενικά ο δείκτης GCB δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης αποτελεσµάτων µε την 

πάροδο των ετών, για µερικές ερωτήσεις οι οποίες είναι επαναλαµβανόµενες και 

παρέχει πολλές δυνατότητες χρησιµοποίησης,  όπως για ερευνητικούς σκοπούς, 

για την χάραξη στοχευµένων πολιτικών από τις εκάστοτε κυβερνήσεις σχετικά µε 

τις υπηρεσίες και τους θεσµούς που διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο διαφθοράς, 

για την κατανόηση του πολιτικού κλίµατος σε µια χώρα από τον επιχειρηµατικό 

τοµέα και για την ευαισθητοποίηση του κοινού κατά της διαφθοράς.  

Η έρευνα πραγµατοποιείται µε προσωπικές, τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές 

συνεντεύξεις µέσω διαδικτύου  σε σταθµισµένο δείγµα πολιτών, ώστε να είναι 

αντιπροσωπευτική σε εθνικό επίπεδο. Η Βουλγαρία συµµετείχε σε όλες τις 

εκθέσεις από το 2003, µε συµµετοχή 1002 ανθρώπων το 2013 και 1500 το 2016 

µε τη µέθοδο της προσωπικής συνέντευξης. 

                                            
64 Global Corruption Barometer, People and Corruption: Europe and Central Asia.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΕΙΚΤΗ CPI ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Πριν αναλύσουµε τα στοιχεία για την Βουλγαρία, µπορούµε να 

επισηµάνουµε κάποιες γενικές παρατηρήσεις που εξάγονται από τα στοιχεία του 

δείκτη CPI για το 2016. Τα δύο τρίτα των 176 χωρών που έχουν βαθµολογηθεί 

στον δείκτη αντίληψης της διαφθοράς έχουν βαθµολογίες κάτω από 50 µονάδες, 

ένα όριο κάτω από το οποίο οι τιµές δείχνουν ένα συστηµικό πρόβληµα στην 

καταπολέµηση της διαφθοράς. Η τάση αυτή επαναφέρει την ανάγκη να 

εφαρµοστούν συνεπείς προσπάθειες κατά της διαφθοράς σε σηµαντικό αριθµό 

χωρών, σε όλες τις περιοχές του κόσµου. Η µέση τιµή του παγκόσµιου δείκτη είναι 

42.9, που είναι ελαφρώς υψηλότερη από τον µέσο όρο του 2015 (42.6) και 

χαµηλότερη του 2014 που ήταν περίπου 43.2. 

Στον δείκτη αντίληψης διαφθοράς του τρέχοντος έτους, η ∆ανία κατέχει την 

πρώτη θέση (πίνακας 3) µαζί µε τη Νέα Ζηλανδία µε 90 πόντους, ακολουθούµενη 

από τη Φινλανδία µε 89 πόντους, τη Σουηδία (88) και την Ελβετία (86). Η ανάλυση 

των τιµών των πέντε κορυφαίων χωρών δείχνει ότι οι υψηλές αξιολογήσεις τους 

οφείλονται σε διαφανή και υπεύθυνα θεσµικά όργανα, την καθιέρωση 

αποτελεσµατικής πρόσβασης στα συστήµατα πληροφοριών, τους ισχύοντες 

κανόνες συµπεριφοράς για τους δηµόσιους υπαλλήλους και τους κατάλληλα 

εφαρµοσµένους µηχανισµούς δηµόσιας λογοδοσίας και ελέγχου. 

Στις τελευταίες θέσεις της παγκόσµιας κατάταξης είναι η Σοµαλία (10), το 

Νότιο Σουδάν (11) και η Βόρεια Κορέα (12). Επόµενες είναι η Συρία (13) και οι 

Υεµένη, Σουδάν και Λιβύη, µε τιµή 14 µονάδων. Με βάση την κατάταξη αυτή του 

πίνακα αποτελεσµάτων, καταδεικνύονται οι καταστροφικές συνέπειες των 

στρατιωτικών, πολιτικών, εθνοτικών και θρησκευτικών συγκρούσεων σε ορισµένες 

χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσµο. Τέτοια γεγονότα οδηγούν στην έλλειψη 

θεσµών, στην καταστροφή της υποδοµής των κοινωνιών, στην αδυναµία 

σεβασµού του κράτους δικαίου και στην παραβίαση των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων. 
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Πίνακας 3: Οι πρώτοι και οι τελευταίοι της κατάταξης CPI 2016 

Η Βουλγαρία συµπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στον δείκτη της διεθνούς 

διαφάνειας το 1998. Για τον προσδιορισµό του CPI 2016 για τη χώρα, 

χρησιµοποιήθηκαν οι συγκριτικές µελέτες και τα δεδοµένα εµπειρογνωµόνων από 

τα παρακάτω 8 ιδρύµατα και οργανισµούς, από τα διαθέσιµα 12 που 

αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 3: 

α.   Bertelsmann Foundation. 

β.   Institute for Management Development (IMD). 

γ.   Political Risk Services. 

δ.   World Economic Forum. 

ε.    World Justice Project. 

στ.  Economist Intelligence Unit. 

ζ.    IHS (Global Insight). 

η.    Freedom House. 

Ο δείκτης αντίληψης της διαφθοράς της Βουλγαρίας για το 2016 είναι 41 

βαθµοί, γεγονός που την κατατάσσει στην 75η θέση στην παγκόσµια κατάταξη. Η 

απόλυτη τιµή του δείκτη είναι ίδια µε την προηγούµενη χρονιά, αλλά λόγω της 

προόδου άλλων χωρών, υπάρχει απώλεια 6 θέσεων στην κατάταξη από την 69η 

που κατείχε το 2015. Ως αποτέλεσµα, η Βουλγαρία κατέχει την τελευταία θέση 

Rank Country Score Rank Country Score 

1 Denmark 90 166 Venezuela 17 

1 New Zealand 90 168 Guinea-Bissau 16 

3 Finland 89 169 Afghanistan 15 

4 Sweden 88 170 Libya 14 

5 Switzerland 86 170 Sudan 14 

6 Norway 85 170 Yemen 14 

7 Singapore 84 173 Syria 13 

8 Netherlands 83 174 Korea (North) 12 

9 Canada 82 175 South Sudan 11 

10 Germany 81 176 Somalia 10 
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στην κατάταξη των κρατών µελών της ΕΕ (γράφηµα 21, 22). Αντίθετα µε τα 

προηγούµενα χρόνια όπου µοιράστηκε την τελευταία θέση µε την Ελλάδα, την 

Ιταλία και τη Ρουµανία, φέτος υστερεί σηµαντικά σε σχέση µε αυτές τις χώρες. Η 

µέση τιµή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2016 είναι 

64,6, σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος που ήταν περίπου 65,4. 

 

Γράφηµα 21: Βαθµολογία CPI χωρών ΕΕ 

 

 

Γράφηµα 22: Κατάταξη CPI χωρών ΕΕ 

176 
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Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι οι σκανδιναβικές χώρες 

κατέλαβαν και πάλι τις ηγετικές θέσεις, τόσο στην ευρωπαϊκή περιφερειακή 

κατάταξη όσο και στην παγκόσµια. Τα συγκριτικά στοιχεία της έρευνας για τα έτη 

2015 και 2016, δείχνουν τη δυναµική της βαθµολογίας (γράφηµα 23)· το 2016 

σηµειώθηκε σηµαντική µείωση στις τιµές των δεικτών της Κύπρου (-6), της Μάλτας 

(-5), του Λουξεµβούργου (-4), της Ουγγαρίας (-3), της Ιρλανδίας, της Ελλάδας, της 

Πορτογαλίας και της Κροατίας (-2), ενώ σταθερές παραµένουν στη Γερµανία, το 

Ηνωµένο Βασίλειο, το Βέλγιο, την Εσθονία, την Πολωνία, την Ισπανία, τη 

Σλοβακία και τη Βουλγαρία. 

 

Γράφηµα 23: Σύγκριση 2015-2016, CPI χωρών ΕΕ 

Στον αντίποδα, παρατηρείται η πρόοδος ορισµένων ευρωπαϊκών χωρών 

όπως της Ιταλίας (+3), της Ρουµανίας (+2), της Λετονίας (+1) και της Σλοβενίας 

(+1), η οποία αποκαθιστά την καλή θέση της στην κατάταξη και φτάνει πάλι τους 

61 βαθµούς. Παρατηρούµε ότι υπήρξε µείωση της βαθµολογίας στις περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που συνέβη και παγκοσµίως, αφού οι χώρες που 

βελτίωσαν την βαθµολογία τους ήταν λιγότερες από αυτές που τη χειροτέρεψαν. Η 

πολύ χαµηλή απόλυτη επίδοση της Βουλγαρίας δεν της επιτρέπει να ωφεληθεί 
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από τη σταθερότητα της βαθµολογίας της, καθώς η πλειονότητα των χωρών που 

υποχώρησαν έχουν σε απόλυτη τιµή πολύ µεγαλύτερη -έως και διπλάσια- 

βαθµολογία από αυτή. Επίσης αποµακρύνονται από αυτή κάποιες χώρες όπως η 

Ιταλία και η Ρουµανία που βρισκόταν στη βάση της ευρωπαϊκής κατάταξης. 

Μια άλλη οµάδα χωρών που µπορεί να συγκριθεί η Βουλγαρία για εξαγωγή 

συµπερασµάτων, είναι αυτές που προσχώρησαν στην ΕΕ µετά το 2004. Η 

Βουλγαρία κατέχει την τελευταία θέση στην κατάταξη αυτή (γράφηµα 24), γεγονός 

ιδιαίτερα ανησυχητικό, δεδοµένου ότι οι περισσότερες χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης παρουσιάζουν σχετικά σταθερή αύξηση των δεικτών τους, 

δείγµα προόδου στην καταπολέµηση της διαφθοράς και τον εκσυγχρονισµό των 

θεσµών, παρότι µερικές από αυτές εκκίνησαν πίσω σε σχέση µε τη Βουλγαρία. Ο 

συνολικός µέσος όρος του δείκτη για τις χώρες αυτές είναι 54,69 και η σύγκριση 

µεταξύ της Βουλγαρίας (41) και άλλων χωρών είναι ενδεικτική, αφενός των 

αντίθετων τάσεων στις οποίες κινείται η χώρα και της απόστασης από το µέσο όρο 

και αφετέρου η περιοχή ως σύνολο. 

 

Γράφηµα 24: CPI νέων κρατών µελών της ΕΕ 

Ηγετική θέση στην υποοµάδα αυτή κατέχει η Εσθονία (70), µε σταθερή τιµή 

του δείκτη τα τελευταία χρόνια δείχνοντας τη σταθερή πρόοδο στην αντιµετώπιση 

της διαφθοράς. Ακολουθεί η Πολωνία (62) και η Σλοβενία (61), ενώ οι χώρες στην 

περιοχή µε τιµές δείκτη που υπολείπεται του κρίσιµου κατώτατου ορίου των 50 
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µονάδων, είναι η Κροατία (49), οι Ουγγαρία και Ρουµανία (48) και η Βουλγαρία 

(41). 

Μια µατιά στα συγκριτικά αποτελέσµατα κατά την τελευταία πενταετία 

(γράφηµα 25) στην υποοµάδα αυτή της ΕΕ, δείχνει τη συνεχή βελτίωση του δείκτη 

στις Εσθονία, Λιθουανία, Πολωνία και Λετονία και την αντίστοιχη συνεχή 

υποχώρηση στην Κύπρο και την Ουγγαρία. Η Βουλγαρία παραµένει στάσιµη 

(γράφηµα 26, 27) ακόµη και µε την παρατήρηση των επιδόσεών της για την 

τελευταία δεκαετία, µε αποτέλεσµα στην παγκόσµια κατάταξη να παρουσιάζει 

υποχώρηση. 

 

Γράφηµα 25: CPI 5 ετών νέων κρατών µελών της ΕΕ 

Από το 1998 που έχει συµπεριληφθεί η Βουλγαρία στον δείκτη, ξεκίνησε µε 

βελτίωση από την 66η θέση έως την 45η το 2002 η οποία αποτελεί και την 

καλύτερη θέση της έως σήµερα. Έκτοτε υπάρχει συνεχής επιδείνωση, ενώ είναι 

χαρακτηριστικό ότι από την είσοδό της στην ΕΕ το 2007 καταγράφει χειρότερες 

επιδόσεις, ωσάν οι προσπάθειες να ατόνησαν µε την επίτευξη του στόχου της 

πλήρους ένταξης στην Ευρώπη.    
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Γράφηµα 26: CPI ranking 1998-2016 

 

 

Γράφηµα 27: CPI Score 1998-2011 και 2012-2016 
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Στις χώρες BS 10 η Βουλγαρία καταλαµβάνει την 5η θέση για το 2016, µε τη 

βαθµολογία της να είναι ίδια µε της Τουρκίας και πάνω από το µέσο όρο της 

περιοχής, ο οποίος είναι 38,2 µονάδες. Την καλύτερη επίδοση επιτυγχάνει η 

Γεωργία µε δείκτη 57 και τη χειρότερη η Ρωσία και η Ουκρανία, αµφότερες µε 29 

(γράφηµα 28, 29). Στην παγκόσµια κατάταξη η καλύτερη είναι η 44η θέση και η 

χειρότερη η 131η ανάµεσα σε 176 χώρες. Σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρονιά 

4 χώρες έχουν βελτιωθεί, 2 (µία εκ των οποίων η Βουλγαρία) παραµένουν 

αµετάβλητες και 4 έχουν επιδεινωθεί.  

 

Γράφηµα 28: BS-10 CPI Score 2016 

 

Γράφηµα 29: BS-10 CPI Ranking 2016 
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Η Γεωργία που ηγείται της περιοχής, πέτυχε εντυπωσιακή άνοδο 5 

µονάδων του δείκτη (γράφηµα 30), η οποία µεταφράστηκε σε άνοδο 4 θέσεων 

στην κατάταξη, ενώ συνολικά έχει ανέβει 11 θέσεις από το 2013. Τη µεγαλύτερη 

υποχώρηση στην κατάταξη είχε η Μολδαβία µε απώλεια 20 θέσεων 

ακολουθούµενη από την Αρµενία µε 18 θέσεις, ενώ Ρωσία και Ελλάδα 

οπισθοδρόµησαν 12 και 11 θέσεις αντίστοιχα. 

 

 

Γράφηµα 30: BS-10 CPI 2015-2016 

Η Βουλγαρία µε τη µη βελτίωση σε επίπεδο απόλυτης τιµής CPI την 

τελευταία πενταετία, έχασε 6 θέσεις και έχει υποχωρήσει στα επίπεδα του 2012 

(πίνακες 4, 5). Η καλύτερη θέση που έχει καταλάβει από το 2001 είναι η 45η (2002) 

και η χειρότερη η 86η (2011). Από το 2001 έως και το 2007 βρισκόταν στη δεύτερη 

καλύτερη θέση της BS 10, ενώ από τότε βρίσκεται στο µέσο περίπου αυτής.  
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CPI RANKS BS-10 2001 - 2011 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ARMENIA - - 78 82 88 93 99 109 120 123 129 

AZERBAIJAN 84 95 124 140 137 130 150 158 143 134 143 

BULGARIA 47 45 54 54 55 57 64 72 71 73 86 

GEORGIA - 85 124 133 130 99 79 67 66 68 64 

GREECE 42 44 50 49 47 54 56 57 71 78 80 

MOLDOVA 63 93 100 114 88 79 111 109 89 105 112 

ROMANIA 69 77 83 87 85 84 69 70 71 69 75 

RUSSIA 79 71 86 90 126 121 143 147 146 154 143 

TURKEY 

 
54 64 77 77 65 60 64 58 61 56 61 

UKRAINE 83 85 106 122 107 99 118 134 146 134 152 

Πίνακας 4: BS-10 CPI Ranking 2001-2011 

CPI RANKS BS-10 2012 - 2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ARMENIA 105 94 94 95 113       

AZERBAIJAN 139 127 126 119 123       

BULGARIA 75 77 69 69 75       

GEORGIA 51 55 50 48 44       

GREECE 94 80 69 58 69       

MOLDOVA 94 102 103 103 123       

ROMANIA 66 69 69 58 57       

RUSSIA 133 127 136 119 131       

TURKEY 

 
54 53 64 66 75       

UKRAINE 144 144 142 130 131       

Πίνακας 5: BS-10 CPI Ranking 2012-201665 

                                            
65 Στοιχεία πινάκων 4-8: ∆ρ. Παπαπανάγος Χάρρυ, «∆ιεθνή Οικονοµικά, σηµειώσεις «UOM- 

Α∆ΙΣΠΟ Ενότητα 3: International Benchmarking Indicators, BS-BAL economies», 2017. 
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CPI SCORES BS-10 2001 - 2011 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ARMENIA - - 3.0 3.1 2.9 2.9 3.0 2.9 2.7 2.6 2.6 

AZERBAIJAN 2.0 2.0 1.8 2.9 2.2 2.4 2.1 1.9 2.3 2.4 2.4 

BULGARIA 3.9 4.0 3.9 4.1 4.0 4.0 4.1 3.6 3.8 3.6 3.3 

GEORGIA - 2.4 1.8 2.0 2.3 2.8 3.4 3.9 4.1 3.8 4.1 

GREECE 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.4 4.6 4.7 3.8 3.5 3.4 

MOLDOVA 3.1 2.1 2.4 2.3 2.9 3.2 2.8 2.9 3.3 2.9 2.9 

ROMANIA 2.8 2.6 2.8 2.9 3.0 3.1 3.7 3.8 3.8 3.7 3.6 

RUSSIA 2.3 2.7 2.7 2.8 2.4 2.5 2.3 2.1 2.2 2.1 2.4 

TURKEY 

 
3.6 3.2 3.1 3.2 3.5 3.8 4.1 4.6 4.4 4.4 4.2 

UKRAINE 2.1 2.4 2.3 2.2 2.6 2.8 2.7 2.5 2.2 2.4 2.3 

Πίνακας 6: BS-10 CPI Scores 2001-2011 

 

CPI SCORES BS-10 2012 - 2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ARMENIA 34 36 37 35 33       

AZERBAIJAN 27 28 29 29 30       

BULGARIA 41 41 43 41 41       

GEORGIA 52 49 52 52 57       

GREECE 36 40 43 46 44       

MOLDOVA 36 35 35 33 30       

ROMANIA 44 43 43 46 48       

RUSSIA 28 28 27 29 29       

TURKEY 

 

49 50 45 42 41       

UKRAINE 26 25 26 27 29       

Πίνακας 7: BS-10 CPI Scores 2012-2016 
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Γενικά η οµάδα των χωρών BS 10 παρουσιάζει πολύ χαµηλές επιδόσεις, 

χαµηλότερες από την ΕΕ αλλά και από τον παγκόσµιο µέσο όρο και την περιοχή 

των BAL 13 (πίνακας 8). Παραδοσιακά κινείται πιο κοντά στην Κίνα, υπολειπόµενη 

όµως πάντα αυτής, εκτός του 2015 οπότε και προσωρινά την ξεπέρασε για πρώτη 

φορά. 

CPI SCORES, REGIONS 2001 - 2016 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 AVER. 

WORLD AV. 4.8 4.6 4.2 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.2 

EU 28 AV. 6.1 6.2 6.2 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.3 6.2 6.2 6.3 

CHINA 3.5 3.5 3.4 3.4 3.2 3.3 3.5 3.6 3.6 3.5 3.6 3.5 

BAL-13 3.8 3.6 3.4 3.3 3.4 3.6 3.9 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 

BS-10 3.0 2.8 2.8 3.0 3.0 3.2 3.3 3.3 3.3 3.1 3.1 3.1 

             

 2012 2013 2014 2015 2016       AVER. 

WORLD AV. 43.3 42.7 43.2 42.6 42.9       42.9 

EU 28 AV. 63.0 63.6 64.2 65.4 64.6       64.2 

CHINA 39.0 40.0 36.0 37.0 40.0       38.4 

BAL-13 41.9 42.3 42.2 42.5 42.5       42.3 

BS-10 36.3 37.5 38.0 38.0 38.2       37.6 

Πίνακας 8: BS-10 CPI 2001-2016 

Τα τελευταία 5 χρόνια η περιοχή έχει σηµειώσει µια άνοδο 1,9 µονάδων η 

οποία όµως θεωρείται πολύ µικρή λαµβάνοντας υπόψη την χαµηλή απόλυτη τιµή 

του µέσου όρου και την απόσταση από άλλες υποοµάδες. Την περιοχή 

«ανεβάζουν» σταθερά η Γεωργία, η Ρουµανία αλλά από το 2012 και η Ελλάδα (η 

οποία βεβαίως προηγουµένως είχε καταβαραθρωθεί), ενώ αντίθετα η Τουρκία και 

η Μολδαβία καταγράφουν συνεχείς απώλειες. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι το 

όριο των 50 µονάδων το ξεπερνά µόνο 1 χώρα (Γεωργία). Το γεγονός αυτό σε 

συνδυασµό µε τη στασιµότητα της BS 10 γενικότερα (αλλά και της Βουλγαρίας), 

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η διαφθορά αποτελεί άλυτο πρόβληµα για την περιοχή 

και παρά τις δεσµεύσεις των κυβερνήσεων των κρατών υπάρχει το λιγότερο 
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προβληµατική εφαρµογή στρατηγικών αντιµετώπισης της πρόκλησης αυτής, αν 

όχι απροθυµία. 

Στις χώρες BAL 13 η Βουλγαρία καταλαµβάνει την 8η θέση για το 2016, µε 

τη βαθµολογία της να είναι κάτω από το µέσο όρο της περιοχής, ο οποίος είναι 

42,5 µονάδες. Την καλύτερη επίδοση επιτυγχάνει η Σλοβενία µε δείκτη 61 και την 

επόµενη η Κροατία µε 12 µονάδες διαφορά από αυτή (δείκτης 49). Τη χειρότερη 

θέση έχει η Μολδαβία µε 30, της οποίας προηγείται το Κόσσοβο µε 36. (γράφηµα 

31, 32). Στην παγκόσµια κατάταξη η καλύτερη είναι η 31η θέση και η χειρότερη η 

123η ανάµεσα σε 176 χώρες.  

 

 

Γράφηµα 31: BAL-13 CPI Score 2016 
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Γράφηµα 32: BAL-13 CPI Ranking 2016 

Σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρονιά 7 χώρες έχουν βελτιωθεί σε 

επίπεδο βαθµολογίας, 5 έχουν οπισθοδροµήσει και µόνο η Βουλγαρία παρέµεινε 

αµετάβλητη (γράφηµα 33). Την µεγαλύτερη άνοδο σηµείωσαν η Αλβανία και το 

Κόσσοβο µε 3 µονάδες, ακολουθούµενες από τη Σερβία και τη Ρουµανία µε 2. Η 

ΠΓ∆Μ σηµείωσε αξιόλογη απώλεια 5 µονάδων και η Μολδαβία έχασε 3 µονάδες 

παραµένοντας µόνη στην τελευταία θέση την οποία πέρυσι µοιραζόταν µε το 

Κόσσοβο. Επίσης, µε 2 µονάδες λιγότερες αξιολογήθηκαν το 2016 η Κροατία και η 

Ελλάδα.  

Το Κόσσοβο αναρριχήθηκε 8 θέσεις στην κατάταξη και η Αλβανία 5, 

συνεχίζοντας την άνοδο επί 5 έτη όπου συνολικά έχει ανέβει 30 θέσεις στην 

παγκόσµια κατάταξη. Κατά 4 θέσεις βελτίωσε τη θέση της και η Σλοβενία η οποία 

εξακολουθεί να βρίσκεται σταθερά στις ψηλές θέσεις του πίνακα της Transparency 

International από το 2001. Την µεγαλύτερη υποχώρηση στην κατάταξη είχε η 

ΠΓ∆Μ µε απώλεια 24 θέσεων ακολουθούµενη από την Μολδαβία µε 20 θέσεις, 

ενώ Ελλάδα και Τουρκία οπισθοδρόµησαν 11 και 9 θέσεις αντίστοιχα (πίνακες 9, 

10). 
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Γράφηµα 33: BAL-13 CPI 2015-2016 

CPI RANKS BAL-13 2012 - 2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ALBANIA 113 116 110 88 83       

BOSNIA-HERZ. 72 72 80 76 83       

BULGARIA 75 77 69 69 75       

CROATIA 62 57 61 50 55       

FYROM 69 67 64 66 90       

GREECE 94 80 69 58 69       

KOSOVO 105 111 110 103 95       

MOLDOVA 94 102 103 103 123       

MONTENEGRO 
75 67 76 61 64       

ROMANIA 66 69 69 58 57       

SERBIA 80 72 78 71 72       

SLOVENIA 37 43 39 35 31       

TURKEY 
54 53 64 66 75       

Πίνακας 9: BAL-13 CPI Ranking 2012-2016 
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CPI RANKS BAL-13 2001 - 2011 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ALBANIA - 81 92 108 126 111 105 85 95 87 95 

BOSNIA-HERZ. - - 70 82 88 93 84 92 99 91 91 

BULGARIA 47 45 54 54 55 57 64 72 71 73 86 

CROATIA 47 51 59 67 70 69 64 62 66 62 66 

FYROM - - 106 97 103 105 84 72 71 62 69 

GREECE 42 44 50 49 47 54 56 57 71 78 80 

KOSOVO - - - - - - - - - 110 112 

MOLDOVA 63 93 100 114 88 79 111 109 89 105 112 

MONTENEGRO 

 
- - - - - - 84 85 69 69 66 

ROMANIA 69 77 83 87 85 84 69 70 71 69 75 

SERBIA - - - - - 90 79 85 83 78 86 

SLOVENIA 34 27 29 31 31 28 27 26 27 27 35 

TURKEY 

 
54 64 77 77 65 60 64 58 61 56 61 

Πίνακας 10: BAL-13 CPI Ranking 2001-201166 

Η καλύτερη θέση για κάποιο κράτος των BAL 13 ήταν η 26η της Σλοβενίας 

το 2008, ενώ έχει καταλάβει και την 27η τα έτη 2002 και 2007 έως 2010. Στον 

αντίποδα η Μολδαβία παρουσιάζεται ουραγός τις περισσότερες χρονιές, µε την 

Αλβανία να καταλαµβάνει το 2005 την 126η θέση παγκοσµίως από τα 159 κράτη 

εκείνου του έτους (πίνακες 11, 12). Η Βουλγαρία από το 2001 έως και το 2007, 

όπως και µε την BS 10, βρισκόταν στη δεύτερη ή τρίτη θέση της BAL 13, ενώ από 

τότε οπισθοχωρεί. 

Η άνοδος των χωρών που βρίσκονταν στις τελευταίες θέσεις και πολύ κάτω 

από τη Βουλγαρία, όπως η Κροατία, η Σερβία η Ρουµανία και το Μαυροβούνιο, 

αναδεικνύουν εντονότερα την αδυναµία προόδου της στην καταπολέµηση της 

διαφθοράς, ενώ εάν συνεχίσει µε αυτούς τους ρυθµούς αναµένεται να 

υποσκελιστεί από την Αλβανία ίσως και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη τα επόµενα 1-2 έτη. 

                                            
66 Στοιχεία πινάκων 9-12: ∆ρ. Παπαπανάγος Χάρρυ, «∆ιεθνή Οικονοµικά, σηµειώσεις «UOM- 

Α∆ΙΣΠΟ Ενότητα 3: International Benchmarking Indicators, BS-BAL economies», 2017. 
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Γενικά η οµάδα των χωρών BAL 13 παρουσιάζει χαµηλές επιδόσεις συγκρινόµενη 

µε την ΕΕ, περίπου στο 60-65% του µέσου όρου της, ενώ βρίσκεται πάντα 

ψηλότερα από την Κίνα και τις BS 10 χώρες (πίνακας 8).  

CPI SCORES BAL-13 2001 - 2011 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ALBANIA - 2.5 2.5 2.5 2.4 2.6 2.9 3.4 3.2 3.3 3.1 

BOSNIA-HERZ. - - 3.3 3.1 2.9 2.9 3.3 3.2 3.0 3.2 3.2 

BULGARIA 3.9 4.0 3.9 4.1 4.0 4.0 4.1 3.6 3.8 3.6 3.3 

CROATIA 3.9 3.8 3.7 3.5 3.4 3.4 4.1 4.4 4.1 4.1 4.0 

FYROM - - 2.3 2.7 2.7 2.7 3.3 3.6 3.8 4.1 3.9 

GREECE 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.4 4.6 4.7 3.8 3.5 3.4 

KOSOVO - - - - - - - - - 2.8 2.9 

MOLDOVA 3.1 2.1 2.4 2.3 2.9 3.2 2.8 2.9 3.3 2.9 2.9 

MONTENEGRO 

 
- - - - - - 3.3 3.4 3.9 3.7 4.0 

ROMANIA 2.8 2.6 2.8 2.9 3.0 3.1 3.7 3.8 3.8 3.7 3.6 

SERBIA - - - - - 3.0 3.4 3.4 3.5 3.5 3.3 

SLOVENIA 5.2 6.0 5.9 6.0 6.1 6.4 6.6 6.7 6.6 6.4 5.9 

TURKEY 

 
3.6 3.2 3.1 3.2 3.5 3.8 4.1 4.6 4.4 4.4 4.2 

Πίνακας 11: BAL-13 CPI Scores 2012-2016 

Τα τελευταία 5 χρόνια η περιοχή έχει σηµειώσει µια µικρή άνοδο 0,6 

µονάδων και παρουσιάζει υστέρηση στην σύγκλιση του δείκτη CPI µε την ΕΕ, 

παρότι 5 κράτη είναι και µέλη της ΕΕ. Σταθερές αξίες στην περιοχή είναι, 

παραδοσιακά η Σλοβενία και τα τελευταία χρόνια η Κροατία και η Ρουµανία, ενώ 

αντίθετα η Τουρκία και η Μολδαβία καταγράφουν συνεχείς απώλειες. Επίσης 

όπως και στη BS 10, µόνο 1 χώρα ξεπερνά το όριο των 50 µονάδων του δείκτη το 

2016, κάτι το οποίο έχει επιτύχει και η Κροατία το 2015. Τα προβλήµατα που 

αναφέρθηκαν για την BS 10 ισχύουν και εδώ, παρότι η κατάσταση παρουσιάζεται 
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ελαφρώς καλύτερη και παρατηρούνται περισσότερες χώρες µε σταθερά 

βελτιούµενη απόδοση.  

CPI SCORES BAL-13 2012 - 2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ALBANIA 33 31 33 36 39       

BOSNIA-HERZ. 42 42 39 38 39       

BULGARIA 41 41 43 41 41       

CROATIA 46 48 48 51 49       

FYROM 43 44 45 42 37       

GREECE 36 40 43 46 44       

KOSOVO 34 33 33 33 36       

MOLDOVA 36 35 35 33 30       

MONTENEGRO 

 
41 44 42 44 45       

ROMANIA 44 43 43 46 48       

SERBIA 39 42 41 40 42       

SLOVENIA 61 57 58 60 61       

TURKEY 

 

49 50 45 42 41       

Πίνακας 12: BAL-13 CPI Scores 2012-2016 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΕΙΚΤΗ GCB ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Τα αποτελέσµατα της έκθεσης GCB 2013 δείχνουν ότι η άποψη των 

πολιτών στα περισσότερα κράτη (84), είναι ότι η διαφθορά αυξήθηκε στη χώρα 

τους το τελευταίο έτος, ενώ σε 11 κράτη επικρατεί η αντίληψη ότι µειώθηκε. Η 

δωροδοκία είναι ευρέως διαδεδοµένη, καθώς συνολικά πάνω από 1 στους 4 

ανθρώπους (27%) ανέφεραν ότι είχαν δωροδοκήσει στις συναλλαγές τους µε 

βασικούς δηµόσιους οργανισµούς και υπηρεσίες, κατά τους τελευταίους 12 µήνες. 

Στους θεσµούς που έχουν αναλάβει την προστασία των πολιτών, υπάρχουν 

υψηλά ποσοστά δωροδοκίας. Μεταξύ των οκτώ που αξιολογούνται, η αστυνοµία 
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και το δικαστικό σώµα αναφέρονται ως οι πιο επιρρεπείς (γράφηµα 34)67, αφού το 

31% και 24% αντίστοιχα των ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή µε αυτούς, 

κατέβαλε δωροδοκία68.  

Η διαφθορά δεν αφορά µόνο δωροδοκίες αλλά και προσωπικές 

εξυπηρετήσεις στο δηµόσιο τοµέα, έτσι σχεδόν τα δυο τρίτα θεωρούν ότι οι 

προσωπικές επαφές και οι σχέσεις µε δηµόσιους λειτουργούς θα βοηθήσουν να 

«γίνει η δουλειά τους» εύκολα.  

 

Γράφηµα 34: Θεσµοί, GCB 2013 

Η πλειοψηφία των ανθρώπων σε όλο τον κόσµο πιστεύει ότι η κυβέρνησή 

τους είναι αναποτελεσµατική στην καταπολέµηση της διαφθοράς, ενώ τα πολιτικά 

κόµµατα (γράφηµα 35), η κινητήρια δύναµη των δηµοκρατιών, θεωρούνται ως ο 

πιο διεφθαρµένος θεσµός (σε 51 χώρες). Το εκπαιδευτικό σύστηµα, ο στρατός και 

οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), δεν θεωρήθηκαν σε καµία χώρα ως ο πιο 

διεφθαρµένος θεσµός. 

                                            
67 Τα γραφήµατα 34 και 35 προέρχονται από Global Corruption Barometer 2013 report, 

https://www.transparency.org/gcb2013/report. 

68 Ερώτηση έρευνας: Κατά τους τελευταίους 12 µήνες, όταν εσείς ή κάποιος οικείος σας είχε 
κάποια επαφή µε µία από τις οκτώ υπηρεσίες, έχετε καταβάλει δωροδοκία σε οποιαδήποτε µορφή; 
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Γράφηµα 35: ∆ιαφθορά ανά κατηγορία, γενική βαθµολογία, GCB 2013  

Πάνω από ένας στους δύο ανθρώπους (54%) θεωρεί ότι η κυβέρνησή τους 

διοικεί σε µεγάλο βαθµό ή εξ ολοκλήρου, µε σκοπό την εξυπηρέτηση 

συµφερόντων ισχυρών οµάδων και όχι βάσει του δηµοσίου συµφέροντος. Σχεδόν 

9 στους 10 ανθρώπους ανέφεραν ότι επιθυµούν να αναλάβουν δράσεις κατά της 

διαφθοράς, µε τα δυο τρίτα αυτών να δηλώνουν ότι έχουν αρνηθεί να καταβάλουν 

δωροδοκία όταν τους ζητήθηκε. 

Όσον αφορά τα στοιχεία της έρευνας συγκεκριµένα για τη Βουλγαρία, είναι 

1 από τα 12 κράτη όπου η άποψη του κοινού είναι ότι η διαφθορά παραµένει στα 

ίδια επίπεδα µε τα προηγούµενα 2 έτη, ενώ οι πολίτες της θεωρούν τις 

προσωπικές γνωριµίες πολύ σηµαντικές όταν συναλλάσσονται µε το δηµόσιο 

τοµέα σε ποσοστό 66%, το οποίο είναι παρόµοιο µε το 65% του γενικού µέσου 

όρου της έρευνας (γράφηµα 36, 37)69. 

Το 80% θεωρεί τη διαφθορά ένα σηµαντικό πρόβληµα για το δηµόσιο τοµέα 

της χώρας, ενώ το 59% θεωρεί ότι η κυβέρνηση εξυπηρετεί, σε απόλυτο ή µεγάλο 

ποσοστό, συµφέροντα ισχυρών οµάδων, άποψη που συµµερίζεται και το 55% του 

γενικού συνόλου των ερωτηθέντων στην έρευνα (γράφηµα 38, 39). 

                                            
69 Τα στοιχεία για τους πίνακες (όπου δεν αναφέρεται πηγή) προέρχονται από την έρευνα 

Global Corruption Barometer 2013, https://www.transparency.org/gcb2013/in_detail.  
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 Γράφηµα 36: Βουλγαρία, GCB 2013  

 

 

Γράφηµα 37: Βουλγαρία, GCB 2013 
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Γράφηµα 38, 39: Βουλγαρία, GCB 2013 

 Σε αντίθεση µε την πλειονότητα των ερωτηθέντων και στα 107 κράτη που 

συµµετείχαν στην έρευνα, στη Βουλγαρία ως πιο διεφθαρµένος θεσµός (όπως και 

σε 20 ακόµη χώρες) θεωρείται ο δικαστικός τοµέας σε ποσοστό 86%, 

ακολουθούµενος από τις υπηρεσίες υγείας και τα πολιτικά κόµµατα µε 78% και 

76% αντίστοιχα. Το κοινοβούλιο-νοµοθετικό σώµα ακολουθεί µε 71% και έπεται 

στην 5η θέση η αστυνοµία µε 65%, στα ίδια περίπου επίπεδα µε τους δηµοσίους 

υπαλλήλους (64%) και τον ιδιωτικό τοµέα (63%). Ως λιγότερο διεφθαρµένοι θεσµοί 

στην αντίληψη του κοινού είναι ο στρατός, οι ΜΚΟ, το εκπαιδευτικό σύστηµα, τα 

ΜΜΕ και το θρησκευτικό σώµα (γράφηµα 40).  
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Γράφηµα 40: Βουλγαρία, GCB 2013 

Στην ερώτηση αν έχουν πληρώσει για δωροδοκία κατά τους τελευταίους 12 

µήνες, 8% των Βουλγάρων απάντησε θετικά (κυρίως στην αστυνοµία και τα 

δικαστήρια), µε την αιτιολόγηση της επιτάχυνσης διαδικασιών και ως της µόνης 

λύσης για να τους παρασχεθούν υπηρεσίες (γράφηµα 41). Σε 22% των 

ερωτηθέντων έχει ζητηθεί να δωροδοκήσουν, εκ των οποίων το 77% αρνήθηκε και 

το 23% το έπραξε (γράφηµα 42). Ένα µεγάλο ποσοστό δεν θα ανέφερε ένα 

περιστατικό διαφθοράς (39%), κυρίως γιατί δεν πιστεύει ότι θα άλλαζε την 

κατάσταση (59%) ή γιατί φοβάται αντίποινα (28%), µε τα αντίστοιχα ποσοστά στο 

σύνολο να είναι 45%  και 35%. 

 

Γράφηµα 41: Βουλγαρία, GCB 2013 
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Γράφηµα 42: Βουλγαρία, GCB 2013 

Το 55% έχει τη γνώµη ότι η κυβέρνηση της Βουλγαρίας δεν µάχεται 

αποτελεσµατικά κατά της διαφθοράς (γράφηµα 43). Παρόµοιο είναι το ποσοστό 

παγκοσµίως µε την πεποίθηση αυτή να επικρατεί για 88 χώρες και να παρουσιάζει 

µια αύξηση από την προηγούµενη έρευνα του 2011 (47%), ενδεικτική της έλλειψης 

εµπιστοσύνης των πολιτών στις προσπάθειες των κυβερνήσεών τους σε αυτό τον 

τοµέα. 

 

Γράφηµα 43: Βουλγαρία, GCB 2013 

Τέλος, οι γνώµες των Βουλγάρων διίστανται στο κατά πόσο οι απλοί 

πολίτες µπορούν να αλλάξουν την κατάσταση, µε το 48% να συµφωνεί και το 52% 

να διαφωνεί µε αυτή τη δήλωση. Εδώ παρατηρείται σηµαντική διαφορά µε την 

άποψη του γενικού συνόλου της έρευνας, όπου σε ποσοστό 67% ο κόσµος εκτιµά 
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ότι µπορεί να αλλάξει το υπάρχον status σε ότι αφορά τη διαφθορά µε τις πράξεις 

του, δείγµα ίσως έλλειψης αυτοπεποίθησης στις δυνάµεις και τις δυνατότητές της 

από µέρος της βουλγαρικής κοινωνίας. 

Σύµφωνα µε την νέα έρευνα για την περιοχή της Ευρώπης και της κεντρικής 

Ασίας της Transparency International70, τα δεδοµένα όσον αφορά τη Βουλγαρία 

αλλά και την περιοχή γενικότερα, παραµένουν στα ίδια επίπεδα µε το 2013 σχετικά 

µε την αντίληψη διαφθοράς στους θεσµούς. Το ίδιο αξιολογείται η 

αποτελεσµατικότητα της βουλγαρικής πολιτικής κατά της διαφθοράς (γράφηµα 

44), µε τη διαφορά ότι το ποσοστό της θετικής άποψης έχει µειωθεί στο 11% και 

αυτό της ουδέτερης έχει αυξηθεί στο 34%. Αρνητική εξέλιξη είναι ότι έχει 

υπερδιπλασιαστεί το ποσοστό των Βουλγάρων που δήλωσαν ότι έχουν πληρώσει 

για δωροδοκία κατά τους τελευταίους 12 µήνες από 8% σε 17% (γράφηµα 45), µε 

το µέσο όρο των χωρών της ΕΕ που εξετάστηκαν να βρίσκεται στο 8,5%, ενώ σε 

σχέση µε τα 13 νέα κράτη µέλη η Βουλγαρία κατατάσσεται 4η από το τέλος. 

 

Γράφηµα 44: Βουλγαρία, GCB 2016, People and corruption: Europe and Central Asia 

 

                                            
70 Transparency International, GCB 2016, People and corruption: Europe and Central Asia, 

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7493 
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Γράφηµα 45: GCB 2016, ΕΕ: Νοικοκυριά που έχουν δωροδοκήσει ανά χώρα71 

∆ιαφορά που αντικατοπτρίζει ίσως την απογοήτευση του κόσµου 

διαφαίνεται και στις απαντήσεις όσον αφορά τη δύναµη των απλών ανθρώπων να 

κάνουν τη διαφορά, όπου το 48% του 2013 έχει υποχωρήσει στο 26% και έχει 

αυξηθεί η ουδέτερη άποψη (γράφηµα 46).  

 

Γράφηµα 46: Βουλγαρία, GCB 2016, People and corruption: Europe and Central Asia 

                                            
71 Πίνακας από Transparency International, GCB 2016, People and corruption: Europe and 

Central Asia 
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 Περίπου ίδια είναι κατανοµή για τους λόγους µη αναφοράς περιστατικών 

διαφθοράς, µε το φόβο των αντιποίνων να έχει αυξηθεί ελάχιστα στο 29% κάτι που 

ισχύει εντονότερα για το γενικό σύνολο της υπό εξέταση περιοχής (γράφηµα 47).  

 

Γράφηµα 47: Πηγή: GCB 2016, People and corruption: Europe and Central Asia 

Ένα καινούριο στοιχείο που εξετάστηκε το 2016 είναι κατά πόσο είναι 

κοινωνικά αποδεκτό να αναφέρονται περιστατικά διαφθοράς. Τα ευρήµατα 

δείχνουν ότι στη Βουλγαρία δεν υπάρχει αποδοχή για τους καταγγέλλοντες (τους 

λεγόµενους whistleblowers) σε ποσοστό 57%, ενώ θετική έχει µόνο το 15% 

(γράφηµα 48). Το αντίστοιχο θετικό ποσοστό στην ΕΕ είναι 45%, στις υπό ένταξη 

χώρες 31% και στις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών 

(Commonwealth of Independent States-CIS) 27%72. Επίσης µεγάλη διαφορά 

υπάρχει στα αποτελέσµατα µεταξύ των µελών της ΕΕ που προσχώρησαν πριν 

                                            

72 Accession countries: Αλβανία, Βοσνία –Ερζεγοβίνη, ΠΓ∆Μ, Κόσσοβο. 

 CIS countries: Αζερµπαϊτζάν, Αρµενία, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιστάν, 
Μολδαβία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Ουζµπεκιστάν, Ουκρανία. 
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από το 2004 και εκείνων που προσχώρησαν το 2004 ή αργότερα. Στα παλαιότερα 

κράτη µέλη, το 58% των πολιτών θεωρεί ότι είναι κοινωνικά αποδεκτό, αλλά αυτό 

ανέρχεται µόλις στο 31% µεταξύ των νεότερων µελών. 

 

Γράφηµα 48: Βουλγαρία, GCB 2016, People and corruption: Europe and Central Asia 

Τέλος, το ποσοστό των ανθρώπων που θεωρεί τη διαφθορά και τη 

δωροδοκία ένα από τα τρία σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα 

τους (γράφηµα 49), ανέρχεται στο 36% για τη Βουλγαρία κατατάσσοντάς την λίγο 

πάνω από το µέσο όρο της ΕΕ (32%) και των CIS χωρών (34%) και κάτω από τις 

υπό ένταξη χώρες (40%).   
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Γράφηµα 49: Πηγή: GCB 2016, People and corruption: Europe and Central Asia73  

 Από τη συγκριτική αξιολόγηση των στοιχείων της έρευνας του 2013 

αναφορικά µε τους αξιολογούµενους θεσµούς στη Βουλγαρία και σε σχέση µε τις 

BS-10 (πίνακας 13), BAL-13 (πίνακας 14) και τους µέσους όρους ΕΕ και 

παγκοσµίως (πίνακας 15) µπορούµε να προβούµε στις παρακάτω παρατηρήσεις: 

                                            
73 Ποσοστό που απάντησε ότι η διαφθορά ή η δωροδοκία είναι ένα από τα τρία µεγαλύτερα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα τους. 
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E
 

BS-10 

AVER. 

POLITICAL 

PARTIES 3,7 2,5 4,2 2,9 4,6 4,1 4,2 4,2 3,9 4,1 3,8 

PARLIAMENT/ 

LEGISLATURE 3,7 2,5 4,0 3,0 4,3 4,2 4,0 4,3 3,5 4,2 3,8 

MILITARY 3,2 2,5 2,9 1,9 2,9 3,2 2,5 4,0 2,7 3,5 2,9 

NGOS 

 
2,8 2,5 3,2 2,0 3,1 2,9 2,7 3,3 2,9 3,2 2,9 

MEDIA 

 
3,0 2,5 3,5 3,2 4,4 3,0 3,1 3,7 3,6 3,4 3,3 

RELIGIOUS 

BODIES 2,9 2,3 3,5 1,6 3,4 2,3 2,5 3,1 3,1 3,0 2,8 

BUSINESS/ 
PRIVATE SECTOR 3,5 2,8 3,8 2,8 3,8 3,6 3,5 3,6 3,4 3,9 3,5 

EDUCATION 

SYSTEM 3,7 2,8 3,4 2,4 3,3 3,7 2,9 4,0 3,2 4,0 3,3 

JUDICIARY 4,0 3,1 4,4 3,4 3,9 4,3 3,7 4,4 3,1 4,5 3,9 

MEDICAL 

AND HEALTH 4,0 3,1 4,2 2,8 4,1 4,0 3,6 4,1 3,2 4,2 3,7 

POLICE 3,9 2,9 3,9 2,5 3,6 4,2 3,5 4,5 3,0 4,4 3,6 

PUBLIC OFFICIALS/ 

CIVIL SERVANTS 4,0 2,8 3,9 2,6 3,9 3,9 3,4 4,6 3,2 4,3 3,7 

TOTAL AVERAGE 3.53 2.69 3.7 2.59 3.77 3.61 3.3 3.98 3.23 3.89 3.43 

Πίνακας 13: GCB 2013 BS-1074  

 Πολιτικά Κόµµατα: Η Βουλγαρία έχει την 2η χειρότερη βαθµολογία της 

στον τοµέα αυτό (µαζί µε την υγεία), σαφώς πάνω από το µέσο όρο σε BS-10 

(3.8), ΕΕ (4.0) και World Average-στο εξής Wav (3.8), αλλά ίδιο µε της BAL-13 

(4.2). Εντούτοις τη χειρότερη επίδοση καταγράφει η Ελλάδα (4.6) και στις δύο 

οµάδες χωρών και την καλύτερη το Αζερµπαϊτζάν (2.5) και η Τουρκία (3.9) για BS-

10 και BAL-13 αντίστοιχα. Τρείς χώρες και από τις δύο οµάδες είναι χαµηλότερα 

                                            
74 Οι βαθµολογίες των συµµετεχόντων είναι από το 1 (καθόλου διεφθαρµένο) έως το 5 

(εξαιρετικά διεφθαρµένο). Με κόκκινο σηµειώνεται η χειρότερη επίδοση ανά θεσµό στην περιοχή 
και µε µπλε η καλύτερη.  
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από Wav, όλες από BS-10 (Αζερµπαϊτζάν, Γεωργία, Αρµενία). Παρατηρούµε ότι 

ούτε η ΕΕ αξιολογείται θετικά, ενώ η διαφορά µεταξύ BS-10 και BAL-13 είναι 

µεγάλη.  

Κοινοβούλιο/ Νοµοθετικό Σώµα: Πολύ κακή αξιολόγηση από τους πολίτες 

της και σε αυτό τον τοµέα για τη Βουλγαρία (4,0), χειρότερη από BS-10 (3.8), BAL-

13 (3.9), ΕΕ (3.7) και Wav (3.6). Τη χειρότερη επίδοση καταγράφει η Ελλάδα (4.3) 

και στις δύο οµάδες χωρών µαζί µε τη Ρωσία (4.3) στην BS και την καλύτερη το 

Αζερµπαϊτζάν (2.5) και οι ΠΓ∆Μ και Τουρκία (3.5 αµφότερες) για BS και BAL. 

Τρείς χώρες από BS (Αζερµπαϊτζάν, Γεωργία, Τουρκία) και δύο από BAL (ΠΓ∆Μ, 

Τουρκία) έχουν επίδοση καλύτερη από το Wav, ενώ οι µέσοι όροι των δυο 

περιοχών είναι παρόµοιοι.  

Ένοπλες ∆υνάµεις: Καλή άποψη για το στρατό στη Βουλγαρία βάσει 

βαθµολογίας (2.9), αλλά κάτω από αυτή σε Wav (2.8), ΕΕ (2.7), BAL (2.7) και ίδια 

µε BS (2.9). Καλύτερη βαθµολογία σε BS για Γεωργία (1.9) και σε BAL για 

Κόσσοβο (1.6), ενώ χειρότερη για Ρωσία (4.0) και Μολδαβία (3.2) αντίστοιχα. 

Καλή επίδοση γενικά για τις χώρες των περιοχών αυτών, αφού 4 από BS και 7 

από BAL να έχουν ίδια ή καλύτερη αξιολόγηση από ΕΕ, στην οποία επικρατεί η 

καλύτερη άποψη για το θεσµό. Παρόλο που ο θεσµός αυτός έχει την καλύτερη 

βαθµολογία από όλους τους υπόλοιπους στη Βουλγαρία, την κατατάσσει στο µέσο 

της λίστας σε BS και κάτω από τη µέση σε BAL. 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις: Ίδια αξιολόγηση µε µέσο όρο 2.9 για BS 

και BAL, ενώ καλύτερη παρουσιάζεται η ΕΕ στα ίδια επίπεδα του Wav (2.7). Κάτω 

από το µέσο όρο των περιοχών βρίσκεται η Βουλγαρία µε 3.2, έχοντας τη δεύτερη 

χειρότερη και στις δύο περιοχές, µετά τη Ρωσία (3.3) σε BS και τη Σερβία (3.7) σε 

BAL. Συνολικά από τις 17 χώρες και των δύο περιοχών η Βουλγαρία έχει την 3η 

χειρότερη βαθµολογία. Καλύτερες εµφανίζονται η Γεωργία (2.0) σε BS και οι 

Αλβανία και Κόσσοβο µε 2.3 σε BAL. Καλύτερη ή ίδια αξιολόγηση από Wav έχουν 

3 BS και 4 BAL χώρες. 

Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης: BS και ΕΕ έχουν µέσο όρο βαθµολογίας 3.3, 

καλύτερο από BAL (3.4), αλλά χειρότερο από Wav (3.1). Η Βουλγαρία έχει 3.5, 

καλύτερο µόνο από Ελλάδα (τελευταία βαθµολογία σε BS και BAL), Τουρκία, 

Ρωσία και Σερβία, µεταξύ όλων των χωρών και στις δύο περιοχές. Καλύτερη 
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βαθµολογία για το Αζερµπαϊτζάν (2.5) και την Αλβανία (2.9) σε BS και BAL 

αντίστοιχα. Καλύτερη άποψη για τα ΜΜΕ από το µέσο όρο παγκοσµίως έχουν οι 

πολίτες σε 4 χώρες των Βαλκανίων και σε 4 της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. 

Πίνακας 14: GCB 2013 BAL-13  

 Θρησκευτικές Οµάδες: H Βουλγαρία µε 3.5 έχει τη χειρότερη βαθµολογία 

τόσο σε BS όσο και σε BAL, πολύ πάνω από τους µέσους όρους των περιοχών 

αυτών που είναι 2.8 και για τις δύο. Ο Wav είναι 2.6 και της ΕΕ 2.9. Καλύτερες 

βαθµολογίες είναι το 1.6 της Γεωργίας και το 1.8 της Αλβανίας σε BS και BAL, οι 

οποίες είναι και οι καλύτερες σε όλες τις χώρες, σε οποιοδήποτε θεσµό. Τέσσερις 

χώρες από κάθε περιοχή έχουν καλύτερη επίδοση από Wav. 
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 BAL-13 

AVER 

POLITICAL 

PARTIES 4,1 4,2 4,2 4,0 4,0 4,6 4,2 4,1  4,2 4,3 4,2 3,9 4,2 

PARLIAMENT/ 

LEGISLATURE 

 

3,9 4,0 4,0 3,8 3,5 4,3 3,9 4,2  4,0 4,0 3,9 3,5 3,9 

MILITARY 2,9 2,7 2,9 2,6 2,3 2,9 1,6 3,2  2,5 3,0 2,7 2,7 2,7 

NGOS 

 
2,3 2,6 3,2 2,8 3,0 3,1 2,3 2,9  2,7 3,7 2,8 2,9 2,9 

MEDIA 

 
2,9 3,4 3,5 3,4 3,5 4,4 3,0 3,0  3,1 4,0 3,4 3,6 3,4 

RELIGIOUS 

BODIES 
1,8 2,9 3,5 2,8 2,8 3,4 2,0 2,3  2,5 2,8 3,2 3,1 2,8 

BUSINESS/ 
PRIVATE SECTOR 

2,7 3,6 3,8 3,5 3,1 3,8 3,5 3,6  3,5 3,6 3,3 3,4 3,5 

EDUCATION 

SYSTEM 
4,0 3,9 3,4 3,5 3,3 3,3 3,3 3,7  2,9 4,0 2,8 3,2 3,4 

JUDICIARY 

 
4,3 3,8 4,4 4,0 3,9 3,9 4,3 4,3  3,7 4,3 3,6 3,1 4,0 

MEDICAL 

AND HEALTH 
4,3 4,1 4,2 3,8 3,5 4,1 4,0 4,0  3,6 4,3 3,3 3,2 3,9 

POLICE 3,7 3,8 3,9 3,5 3,5 3,6 3,1 4,2  3,5 4,0 3,2 3,0 3,6 

PUBLIC OFFICIALS/ 

CIVIL SERVANTS 
3,5 3,9 3,9 3,9 3,6 3,9 3,3 3,9  3,4 4,3 3,5 3,2 3,7 

TOTAL 
AVERAGE 

3.36 3.57 3.7 3.46 3.33 3.77 3.2 3.61  3.3 3.85 3.32 3.23 3.5 



90 

 

Επιχειρήσεις/Ιδιωτικός τοµέας: BS, BAL και ΕΕ έχουν τον ίδιο µέσο όρο 

βαθµολογίας (3.5) που είναι πάνω από αυτόν του Wav (3.3). Η Βουλγαρία και η 

Ελλάδα µε 3.8 έχουν τη χειρότερη επίδοση σε BAL και τη δεύτερη χειρότερη σε 

BS, πίσω µόνο από την Ουκρανία (3.9). Με 2.7 η Αλβανία έχει την καλύτερη 

αξιολόγηση στην BAL, ενώ το Αζερµπαϊτζάν και η Γεωργία µε 2.8, ηγούνται στην 

BS. Σε αυτές τις 3 χώρες µαζί µε την ΠΓ∆Μ (3.1), επικρατεί στην κοινωνία τους 

καλύτερη άποψη για τη διαφθορά στον ιδιωτικό τοµέα, από του παγκόσµιου µέσου 

όρου.  

Εκπαιδευτικό Σύστηµα: H Βουλγαρία µε 3.4 βρίσκεται στη µέση της λίστας 

των χωρών τόσο της BS όσο και της BAL, ο µέσος όρος των οποίων είναι 3.3 και 

3.4 αντίστοιχα, πάνω από το µέσο όρο σε ΕΕ (2.8) και Wav (3.1). Τις χειρότερες 

βαθµολογίες έχουν η Ρωσία και η Ουκρανία στη BS και η Αλβανία και η Σερβία 

στη BAL, όλες µε 4.0. Τη µεγαλύτερη εµπιστοσύνη σε θέµατα διαφθοράς στο 

εκπαιδευτικό τους σύστηµα, δείχνουν οι πολίτες στη Γεωργία µε 2.4 και στη 

Σλοβενία µε 2.8 σε BS και BAL αντίστοιχα. Αυτές οι χώρες µαζί µε το 

Αζερµπαϊτζάν (2.5), βρίσκονται σε επίπεδα ΕΕ ή και καλύτερα. 

∆ικαστικό Σώµα: Στο θεσµό αυτό η Βουλγαρία έχει τη χειρότερη 

βαθµολογία (4.4) από όλους τους υπόλοιπους, καταλαµβάνοντας την τελευταία 

θέση στη BAL και τη δεύτερη χειρότερη στη BS. Η ΕΕ έχει τον καλύτερο µέσο όρο 

µε 3.3, ενώ 3.6 είναι ο µέσος όρος παγκοσµίως. Τελευταία στη BS είναι η 

Ουκρανία µε 4.5 και καλύτερες το Αζερµπαϊτζάν και η Τουρκία (η οποία έχει και 

την καλύτερη επίδοση και στη BAL) µε 3.1. Γενικότερα διαφαίνεται ότι ο θεσµός 

της δικαιοσύνης θεωρείται ιδιαίτερα επιρρεπής στη διαφθορά και στις δυο 

περιοχές και γι’ αυτό υπάρχει µεγάλη διαφορά µεταξύ των µέσων όρων τους και 

αυτού της ΕΕ αλλά και του Wav. 

∆ηµόσια Υγεία: H BS έχει µέσο όρο βαθµολογίας (3.7), επίδοση καλύτερη 

από τη BAL (3.9) αλλά χειρότερη από το µέσο όρο ΕΕ και Wav (3.2 και για τις δύο 

περιοχές). Η βαθµολογία της Βουλγαρίας είναι αρκετά πάνω από τους µέσους 

όρους αυτούς και µάλιστα µοιράζεται την τελευταία θέση στη BS µε την Ουκρανία 

µε 4.2. Στη BAL την τελευταία θέση µοιράζονται Αλβανία και Σερβία µε 4.3 και την 

πρώτη κατέχει η Τουρκία µε 3.2. Η Γεωργία, η οποία είναι στην κορυφή της BS µε 

2.8, το Αζερµπαϊτζάν (3.1) και η Τουρκία, είναι οι µόνες χώρες µε επιδόσεις 

καλύτερες του Wav. 
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BULGARIA 
BS-10 

AVER. 

BAL-13 

AVER. 

EU-28 

AVER. 

WORLD 

AVER. 

POLITICAL PARTIES 4,2 3,8 4,2 4,0 3,8 

PARLIAMENT/ 

LEGISLATURE 4,0 3,8 3,9   3,7 3,6 

MILITARY 2,9 2,9   2,7   2,7 2,8 

NGOS 

 3,2 2,9 2,9   2,7 2,7 

MEDIA 

 3,5 3,3 3,4 3,3 3,1 

RELIGIOUS BODIES 3,5 2,8 2,8 2,9 2,6 

BUSINESS/ 
PRIVATE SECTOR 3,8 3,5 3,5 3,5 3,3 

EDUCATION SYSTEM 3,4 3,3 3,4 2,8 3,1 

JUDICIARY 4,4 3,9 4,0 3,3 3,6 

MEDICAL AND HEALTH 4,2 3,7 3,9 3,2 3,2 

POLICE 3,9 3,6 3,6 3,2 3,7 

PUBLIC OFFICIALS/ 

CIVIL SERVANTS 3,9 3,7 3,7 3,5 3,6 

TOTAL AVERAGE 3.7 3.43 3.5 3.23 3.25 

Πίνακας 15: GCB 2013 average scores 

Αστυνοµία: H αντίληψη του κόσµου για την αστυνοµία στη Βουλγαρία 

σχετικά µε τη διαφθορά την βαθµολογεί µε 3.9, πάνω από το µέσο όρο σε BS και 

BAL που είναι 3.6, καθώς και την ΕΕ (3,2) και τον παγκόσµιο µέσο όρο (3.7). Την 

καλύτερη βαθµολογία στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας έχει η Γεωργία (2.5) και 

τη χειρότερη η Ρωσία (4.5). Για τα Βαλκάνια οι αντίστοιχες χώρες είναι η Τουρκία 

(3.0) και η Μολδαβία (4.2). Μεγάλη είναι η διαφορά µεταξύ της ΕΕ και των 

υπολοίπων περιοχών, καθώς και του Wav.  

∆ηµόσιοι Αξιωµατούχοι/Υπάλληλοι: Με 3.9 βαθµολογείται η Βουλγαρία 

και σε αυτό τον θεσµό, τιµή πάνω από το µέσο όρο των δύο περιοχών, της ΕΕ και 

του Wav. Την καλύτερη βαθµολογία έχει η Γεωργία (2.6) στη BS και η Τουρκία 

(3.2) στη BAL, ενώ τη χειρότερη η Ρωσία (4.6) και η Σερβία (4.3) αντίστοιχα. 
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Από τη µελέτη των βαθµολογιών των δύο περιοχών και τη σύγκριση µε την 

ΕΕ και τον παγκόσµιο µέσο όρο, παρατηρούµε ότι η περιοχή BS-10 είχε τον 

καλύτερο µέσο όρο στους θεσµούς των πολιτικών κοµµάτων, των θρησκευτικών 

οµάδων και στα ΜΜΕ, ενώ η περιοχή BAL-13 στις ένοπλες δυνάµεις και στις 

θρησκευτικές οµάδες επίσης. Οι χειρότερες επιδόσεις σε σχέση µε το µέσο όρο 

παγκοσµίως αλλά και µε την ΕΕ και για τις δύο περιοχές εντοπίζονται στην υγεία 

και στους δικαστικούς θεσµούς. Η µεγαλύτερη διαφοροποίηση µεταξύ των δύο 

περιοχών εντοπίζεται στα πολιτικά κόµµατα όπου στα Βαλκανικά κράτη επικρατεί 

χειρότερη αντίληψη περί διαφθοράς.  

Παρότι οι µέσοι όροι είναι παραπλήσιοι, στη BS-10 παρατηρούνται 

µεγαλύτερες αποκλίσεις και ακραίες τιµές µεταξύ των χωρών, κυρίως λόγω της 

ύπαρξης του Αζερµπαϊτζάν και της Γεωργίας, χώρες οι οποίες έχουν µεγάλη 

διαφορά από τις υπόλοιπες της περιοχής. Στη BAL-13 πέντε χώρες έχουν την 

πρωτιά σε κάποιο θεσµό και πέντε είναι αυτές που κατετάγησαν τελευταίες σε 

οποιοδήποτε πεδίο. Στη BS-10 αντίστοιχα δύο είχαν πάντα την πρωτιά 

(Αζερµπαϊτζάν ή Γεωργία) και τέσσερις ήταν ουραγοί στη βαθµολογία. Ο 

συνολικός µέσος όρος για όλους τους θεσµούς, είναι 3.43 για τη BS-10 και 3.5 για 

τη BAL-13 περιοχή, πάνω από της ΕΕ (3.23) και τον Wav (3.25). 

Η Βουλγαρία δεν είχε σε κανένα θεσµό την πρωτιά, ενώ αντίθετα κατέλαβε 

την τελευταία θέση στη BS-10 για τις θρησκευτικές οµάδες και την υγεία και στη 

BAL-13 για τις θρησκευτικές οµάδες, τον ιδιωτικό τοµέα και το δικαστικό σώµα. 

Στο συνολικό µέσο όρο η Βουλγαρία είχε 3.7 είναι ο τέταρτος χειρότερος στη BS-

10, µπροστά από Ρωσία που είναι τελευταία µε 3.98, Ουκρανία µε 3.89 και 

Ελλάδα µε 3.77. Καλύτερη επίδοση στην περιοχή συνολικά για την Γεωργία µε 

2.59 και το Αζερµπαϊτζάν µε 2.69.  

Στην περιοχή BAL-13 η Βουλγαρία έχει τον τρίτο χειρότερο συνολικό µέσο 

όρο µπροστά από Ελλάδα και Σερβία, η οποία µε 3.85 κατατάσσεται τελευταία. 

Στην πρώτη θέση µπορούµε να πούµε ότι έχουµε µια έκπληξη, το Κόσσοβο µε 3.2 

ακολουθούµενο από Τουρκία (3.23), Ρουµανία (3.3), Σλοβενία (3.32), ΠΓ∆Μ (3.33) 

και Αλβανία (3.36). Στο σύνολο και των 17 χωρών η Βουλγαρία βρίσκεται στην 13η 

θέση. Την καλύτερη επίδοση έχει η Γεωργία ακολουθούµενη από το Αζερµπαϊτζάν 

και τη χειρότερη η Ρωσία και µετά η Ουκρανία (και οι τέσσερις χώρες από BS-10). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

«Fighting corruption is like fishing on Discovery Channel: 
catch, show and release» 

 

Η εµπειρία έχει δείξει ότι οι προσπάθειες για την καταπολέµηση της 

διαφθοράς δεν κατάφεραν ποτέ να επιτύχουν όταν επικεντρώνονταν σε 

παραδοσιακές πρωτοβουλίες, όπως άλλος ένας µη επιβαλλόµενος νόµος για την 

καταπολέµηση της διαφθοράς, µία ακόµη εκστρατεία ή µία υπηρεσία για την 

καταπολέµηση της δωροδοκίας. Απαιτείται µια ολοκληρωµένη προσέγγιση 

διακυβέρνησης που θα δηµιουργήσει κίνητρα και θα αντιµετωπίσει συστηµατικά τη 

διαφθορά και τα δίκτυα που την διακινούν75.  

Μια τέτοια προσέγγιση πρέπει να περιλαµβάνει µεταρρυθµίσεις προς µια 

ισχυρότερη δικαστική εξουσία, αξιοκρατικά συστήµατα, διαφάνεια, λογοδοσία και 

θέσπιση κανόνων για τις χρηµατοδοτήσεις πολιτικών. Πρέπει να περιλαµβάνει 

όλους τους κλάδους της κυβέρνησης καθώς και την κοινωνία των πολιτών, τα 

µέσα ενηµέρωσης και τον ιδιωτικό τοµέα. Οι πολιτικές µεταρρυθµίσεις είναι 

προφανώς µια προτεραιότητα, συµπεριλαµβανοµένου του εκδηµοκρατισµού και 

του εκσυγχρονισµού των πολιτικών κοµµάτων και ένα διαφανές και αξιόλογο 

σύστηµα επιλογής της ηγεσίας των κοµµάτων.  

Πολλές χώρες έχουν θεσπίσει κανονισµούς για την πολιτική 

χρηµατοδότηση, αλλά συνήθως υπάρχουν κενά και τείνουν να µην εφαρµόζονται 

σωστά, γεγονός που καταδεικνύει τη διαφορά µεταξύ νόµου και πρακτικής, 

εξαιτίας της αδύναµης παρακολούθησης και επιβολής της νοµοθεσίας και της 

έλλειψης διαφάνειας. Αυτές είναι δυσλειτουργίες που πρέπει να αντιµετωπιστούν, 

ενώ η πολιτική µεταρρύθµιση θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει την απαγόρευση 

χρηµατοδότησης κοµµάτων από επιχειρήσεις, τη θέσπιση ανώτατου ορίου για τις 

ατοµικές χρηµατοδοτήσεις-δωρεές και τις δαπάνες εκστρατείας και την πλήρη 

δηµοσιοποίηση των εισφορών και των δαπανών της εκστρατείας των πολιτικών 

κοµµάτων για τις εκλογές. 

                                            
75 Daniel Kaufmann, Corruption Matters, Finance & Development, September 2015, 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/09/kaufmann.htm 
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Υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις στις προσπάθειες καταπολέµησης της 

διαφθοράς. Στην πρώτη, εφαρµόζεται η αξιολόγηση των επιδόσεων των 

υφιστάµενων κανόνων για τη διερεύνηση, τον εντοπισµό και την τιµωρία των 

περιστατικών διαφθοράς και η διόρθωση µε συµπληρωµατικά µέτρα όπου κρίνεται 

απαραίτητο. Στη δεύτερη περίπτωση, εφαρµόζεται µια συνολική αλλαγή του 

περιβάλλοντος και µεταρρύθµιση του τρόπου µε τον οποίο οι κυβερνήσεις και η 

διοίκηση παρέχουν δηµόσιες υπηρεσίες, αλλάζοντας έτσι τη δοµή των 

συµφερόντων και των µηχανισµών που δηµιουργούν πρακτικές διαφθοράς. 

Μέχρι σήµερα στη Βουλγαρία οι προσπάθειες επικεντρώνονταν στον 

πρώτο τρόπο, µε την εφαρµογή επιπλέον µέτρων σε κάθε τοµέα ξεχωριστά όπου 

υπήρχαν ενδείξεις αυξηµένης διαφθοράς. Αυτή η πρακτική µπορεί να αποδώσει σε 

χώρες που η διαφθορά είναι σε χαµηλά επίπεδα και οι όποιες δυσλειτουργίες του 

συστήµατος µπορούν να αντιµετωπιστούν µε στοχευµένες κινήσεις. Λαµβάνοντας 

όµως υπόψη το µέγεθος του προβλήµατος στη χώρα και τη βιωσιµότητα του µε 

την πάροδο του χρόνου, οι απόψεις συµφωνούν ότι η διαφθορά στη Βουλγαρία 

είναι ένα διαδεδοµένο και συστηµικό φαινόµενο και ως τέτοιο υπερβαίνει κατά 

πολύ την ικανότητα των συστηµάτων ελέγχου και επιβολής του νόµου. 

 Εξάλλου, όταν η διαφθορά είναι διαδεδοµένη και συστηµική σηµαίνει ότι και 

τα ίδια αυτά τα συστήµατα και οι οργανισµοί ελέγχου και επιβουλής του νόµου 

πάσχουν από αυτό το πρόβληµα και προσπαθούν έτσι ταυτόχρονα, από τη µια να 

διώκουν εγκλήµατα διαφθοράς και από την άλλη να προσπαθούν να την 

περιορίσουν εντός των κόλπων τους. Έτσι λοιπόν οι µεταρρυθµίσεις στη 

Βουλγαρία θα πρέπει να στοχεύουν σε µια ολική αντιµετώπιση του προβλήµατος 

και να γίνουν σε επίπεδο διοικητικό και θεσµικό, στοχεύοντας στην οργάνωση, την 

εκπαίδευση, την πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς.  

Οι αλλαγές θα πρέπει να εστιάσουν στους πιο προβληµατικούς τοµείς, 

όπως αυτοί προκύπτουν από τα στοιχεία και τις εκθέσεις των διεθνών οργανισµών 

που παρουσιάστηκαν, δηλαδή στο δικαστικό τοµέα και στην πολιτική, µε έµφαση 

στις παρακάτω προτάσεις: 

∆ηµιουργία ενός κοινού θεσµικού και νοµικού πλαισίου για την 

καταπολέµηση της διαφθοράς µε έµφαση στο σαφή καθορισµό και ρύθµιση των 

αρµοδιοτήτων µεταξύ των δηµοσίων υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για τη 



95 

 

διαφθορά, ενίσχυση του ρόλου τους και ένταξη κάτω από µια κοινή, ανεξάρτητη 

αρχή που θα συντονίζει τις προσπάθειές τους και θα αναφέρεται στο υψηλότερο 

δυνατό επίπεδο. Παράλληλα, λειτουργία µιας αρχής παρακολούθησης και 

µέτρησης της αποτελεσµατικότητας των µέτρων που λαµβάνονται, τα οποία θα 

πρέπει να έχουν συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα. 

∆ιασφάλιση της διαφάνειας στο έργο της δηµόσιας διοίκησης µε τη θέσπιση 

σαφέστερων κανόνων, κριτηρίων, λογοδοσίας και διαφάνειας της χρηµατοδότησης 

των πολιτικών κοµµάτων. ∆ηµιουργία µηχανισµών πρόληψης της σύγκρουσης 

συµφερόντων, άσκηση εσωτερικού ελέγχου για τη λήψη δώρων από δηµόσιους 

υπαλλήλους, πρόσβαση του κοινού στην πληροφόρηση σχετικά µε τις δηµόσιες 

δαπάνες, την κατανοµή κρατικών επιδοτήσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση, και 

ηλεκτρονική κατάθεση των δηλώσεων «πόθεν έσχες» και οικονοµικών 

συµφερόντων όλων των δηµοσίων λειτουργών. 

Βελτίωση του δηµοσιονοµικού πειθαρχικού κώδικα, µε αυστηροποίηση 

ποινών και προστίµων σε περιπτώσεις διοικητικής ευθύνης. ∆ήµευση 

περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσµα δωροδοκίας, έκπτωση 

αξιώµατος και δυνατότητα οικονοµικής αποζηµίωσης για προσκληθείσες ζηµίες 

από αποδεδειγµένες δόλιες παράνοµες πράξεις, δωροδοκία, απιστία ή και 

παράβαση καθήκοντος.  

Τα παραπάνω µέτρα εµπίπτουν στη λογική ότι, αν η πράξη διαφθοράς 

αποφασίζεται στη λογική κόστους-οφέλους τότε για να γίνει ανορθολογική η 

συµπεριφορά διαφθοράς για τον γραφειοκράτη ή για τον πολιτικό, πρέπει να γίνει 

πολύ κοστοβόρα η επιδίωξη προσόδου-διαφθοράς στις οµάδες επιµέρους 

συµφέροντος, αλλά και κοστοβόρα και στους δυνάµενους/ προτιθέµενους 

δηµόσιους υπαλλήλους να ζητήσουν «δώρο». (Πελαγίδης 2015, σελ. 36) 

∆ιασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας από πιέσεις του 

πολιτικού χώρου. Περαιτέρω βελτίωση του ποινικού κώδικα, ώστε να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για την καταπολέµηση της διαφθοράς, τόσο όσον 

αφορά τα είδη εγκληµάτων που αντιµετωπίζονται όσο και στο σύστηµα των 

ποινών. Εναρµόνιση της νοµοθεσίας περί διαφθοράς και δωροδοκίας µε τις 

σχετικές διατάξεις που ισχύουν στα κράτη µέλη της ΕΕ και ενίσχυση των 
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επαγγελµατικών προσόντων των δικαστών µέσω της εκπαίδευσης σε θέµατα και 

πρακτικές διαφθοράς.  

 Οργανωτική µεταρρύθµιση του δικαστικού συστήµατος, η οποία θα 

εγγυάται την ταχεία και αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος, θα βελτιώσει 

και θα εκσυγχρονίσει τη µέθοδο λειτουργίας των δικαστηρίων, των εισαγγελικών 

αρχών και των υπηρεσιών έρευνας. Εφαρµογή αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων 

αρχειοθέτησης, τα οποία θα εγγυώνται ταχύτητα και αξιοπιστία στην επεξεργασία 

των φακέλων-υποθέσεων και κατανοµή τους σε δικαστικούς λειτουργούς βάσει 

αντικειµενικών κριτηρίων και όχι προτιµήσεων. 

Περιορισµός της διαφθοράς στην οικονοµία µέσω της διαφάνειας, της 

δηµοσιότητας και της λογοδοσίας σε δραστηριότητες όπου αλληλεπιδρούν τα 

κρατικά και ιδιωτικά συµφέροντα. ∆ιαφάνεια στις αποφάσεις ιδιωτικοποίησης 

επιχειρήσεων από τον κρατικό έλεγχο και στην πώληση σηµαντικών περιουσιακών 

στοιχείων του δηµοσίου, µε πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες σχετικά µε τις 

διαπραγµατεύσεις και τις συµφωνίες, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που 

αφορούν µεσάζοντες. 

Ξεκάθαρη διακήρυξη της πολιτικής βούλησης στο στόχο της πάταξης της 

διαφθοράς, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό στο κοινό και να επανακτηθεί η 

εµπιστοσύνη του στους θεσµούς και τη νοµιµότητα. Εκπαίδευση των πολιτών 

µέσω της εισαγωγής σχετικών µαθηµάτων στα σχολεία, ώστε να αποκτηθεί 

κουλτούρα µη ανοχής σε περιστατικά διαφθοράς. Αύξηση των κινήτρων για τους 

υπαλλήλους που συµβάλλουν στην αποκάλυψη περιστατικών δωροδοκίας και 

νοµική κατοχύρωση τους από πράξεις εκδικητικές και αντίποινα. 

Σε κάθε περίπτωση, η αντιµετώπιση της διαφθοράς απαιτεί σαφή δέσµευση 

από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και ταυτόχρονα τη συνεργασία του ιδιωτικού 

τοµέα και της κοινωνίας. Η Transparency International76 κάνει τις εξής βασικές 

συστάσεις για τη µείωση της διαφθοράς, οι οποίες έχουν εφαρµογή σε κάθε χώρα 

και θα πρέπει να αποτελούν στόχο και της βουλγαρικής κυβέρνησης: 

                                            
76 GCB 2016, People and corruption: Europe and Central Asia. 
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Ακεραιότητα και εµπιστοσύνη, οι βασικές αρχές των δηµόσιων 

θεσµών και υπηρεσιών 

Οι κυβερνήσεις πρέπει να λειτουργούν µε διαφάνεια και όλες τους οι 

δραστηριότητες να υπόκεινται σε δηµόσιο έλεγχο. 

Οι κώδικες δεοντολογίας θα πρέπει να αναπτυχθούν και να τηρούνται από 

όλους τους δηµόσιους υπαλλήλους. 

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ενσωµατώσουν τη διαφάνεια στον τρόπο µε 

τον οποίο λειτουργούν, ψηφίζοντας και εφαρµόζοντας ολοκληρωµένους νόµους 

για την πρόσβαση σε πληροφορίες. 

Οι χώρες θα πρέπει να υιοθετήσουν και να εφαρµόσουν πρότυπα για τις 

δηµόσιες συµβάσεις και τη διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος, σύµφωνα µε τη 

σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά της διαφθοράς (άρθρο 9) και τις αρχές του 

ΟΟΣΑ για την ενίσχυση της ακεραιότητας στις δηµόσιες συµβάσεις. Οι 

κυβερνήσεις θα πρέπει να δηµιουργήσουν µηχανισµούς και κανάλια λογοδοσίας 

που θα επιτρέπουν στο κοινό να ασκεί εποπτεία. 

Οι άνθρωποι πρέπει να αρνούνται να καταβάλουν δωροδοκία, οπουδήποτε 

και οποτεδήποτε και αν τους ζητηθεί. 

Αποκατάσταση του κράτους δικαίου 

Οι κυβερνήσεις πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις µεταρρυθµίσεις κατά 

της διαφθοράς στην αστυνοµία, βάσει µιας εµπεριστατωµένης ανάλυσης των 

βασικών προβληµάτων. 

Οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία και την 

αµεροληψία των δικαστικών τους οργάνων. 

Οι κυβερνήσεις πρέπει να δηµιουργήσουν επαρκείς ελέγχους ώστε να 

διασφαλίσουν ότι ιδιωτικές οµάδες και οµάδες εξουσίας δεν υπαγορεύουν 

πολιτικές και ενέργειες στην κυβέρνηση. 

Εξασφάλιση της λογοδοσίας όσων έχουν διαπράξει διαφθορά 

Όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να εργαστούν για να τερµατίσουν την 

ατιµωρησία µε την αποτελεσµατική πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση, δίωξη και 

τιµωρία πράξεων διαφθοράς. 
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Οι εκλεγµένοι δηµόσιοι λειτουργοί, δεν θα πρέπει να απολαµβάνουν 

ασυλίας όταν κατηγορούνται για αδικήµατα διαφθοράς. 

Οι άνθρωποι θα πρέπει να κάνουν χρήση των υφιστάµενων µηχανισµών 

αναφοράς για να µιλήσουν για τις εµπειρίες διαφθοράς που βιώνουν. 

Οι άνθρωποι πρέπει να χρησιµοποιούν τη φωνή τους, να ψηφίζουν και να 

τιµωρούν τους διεφθαρµένους, εκλέγοντας µόνο άτεγκτους υποψηφίους και 

κόµµατα.  

Ξεκάθαρες δηµοκρατικές διαδικασίες 

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εφαρµόσουν νόµους για τη διαφάνεια της 

χρηµατοδότησης των κοµµάτων και των υποψηφίων, συµπεριλαµβανοµένων των 

δωρεών σε πολιτικά κόµµατα και πολιτικούς υποψηφίους, δηµοσιοποιώντας τους 

χρηµατοδότες τους. 

Τα κοινοβούλια θα πρέπει να υιοθετήσουν κώδικες δεοντολογίας για τα 

µέλη τους, µεταξύ των οποίων οδηγίες για καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων 

και κανόνες για την αποκάλυψη περιουσιακών στοιχείων, συµφερόντων και 

εισοδήµατος. 

Τα κοινοβούλια θα πρέπει να θεσπίσουν την τήρηση αρχείου οµάδων 

πίεσης.  

Προστασία, απαραίτητη για την καταπολέµηση της διαφθοράς 

Οι κυβερνήσεις πρέπει να ψηφίσουν και να εφαρµόσουν νόµους για τους 

καταγγέλλοντες τη δωροδοκία. Αυτοί οι νόµοι θα πρέπει να περιλαµβάνουν 

κατάλληλους µηχανισµούς παρακολούθησης που θα επιτρέπουν στους 

ανθρώπους να αναφέρουν παρατυπίες στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα και να 

προστατεύουν τους καταγγέλλοντες από αντίποινα. 

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επιδιώξουν να παρέχουν στους ανθρώπους 

αποτελεσµατικούς µηχανισµούς για την αναφορά της διαφθοράς. 

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επιτρέψουν σε ανεξάρτητες οργανώσεις των 

πολιτών, να διενεργούν ελέγχους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ  

Όπως διαπιστώσαµε στην παρούσα εργασία, η διαφθορά αποτελεί ένα 

πολύπλευρο φαινόµενο µε επιπτώσεις σε οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό 

επίπεδο. Καταστρέφει το κράτος δικαίου, υπονοµεύει την εµπιστοσύνη των 

πολιτών στις δηµοκρατικές αξίες και παρεµποδίζει την ανάπτυξη της οικονοµίας. 

Είναι ένα πρόβληµα το οποίο διαχέεται σε όλες τις κοινωνικές οµάδες, επηρεάζει 

όµως κυρίως τις κοινωνικά και οικονοµικά ασθενέστερες οµάδες του πληθυσµού. 

∆ηµιουργεί ανισότητες, αίσθηµα αδικίας και αποτελεί σοβαρή απειλή για τους 

δηµοκρατικούς θεσµούς. 

Οι επιπτώσεις της σε οικονοµικό κυρίως επίπεδο αλλά και σε κοινωνικό, 

δηµιούργησαν την ανάγκη για την θέσπιση πολλών οργανισµών, κυβερνητικών και 

µη, για την παρακολούθηση, ανάλυση και ποσοτικοποίηση της διαφθοράς, µε 

σκοπό την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε παγκόσµιο επίπεδο. Η 

ενεργοποίηση των οργανισµών αυτών µας παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για την 

εξέταση του φαινοµένου, την αναζήτηση αιτιών και κατ’ επέκταση την εξεύρεση 

λύσεων για την µείωσή του, γεγονός που λίγα χρόνια πριν δεν ήταν εφικτό. 

Ειδικότερα για τη Βουλγαρία, µέσα από την ανάλυση των δεικτών που 

εξετάστηκαν, των εκθέσεων διαφόρων οργανισµών, τις δηµοσκοπήσεις και τα 

οικονοµικά στοιχεία που περιγράφουν την βουλγαρική οικονοµία µπορούµε 

συνοπτικά να προβούµε στις εξής παρατηρήσεις-συµπεράσµατα: 

• ∆εν θα ήταν υπερβολικό να ισχυριστούµε ότι η διαφθορά είναι το 

νούµερο ένα πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό πρόβληµα για τη Βουλγαρία. Αυτό 

συµπεραίνεται τόσο από τη σηµασία που του προσδίδουν οι απλοί πολίτες της 

χώρας, όσο και από τις δηλώσεις των κυβερνώντων και γενικότερα του πολιτικού 

τοµέα της χώρας. 

• Από τις δηµοσκοπήσεις φαίνεται ότι η πλειοψηφία του κοινού στη 

Βουλγαρία, παρότι θεωρεί υπεύθυνους τους διεφθαρµένους πολιτικούς και τα 

πολιτικά κόµµατα για τη διαφθορά, στρέφει τα βέλη της πρώτα προς το θεσµό της 

δικαιοσύνης. Πράγµατι, η ατιµωρησία (ιδιαίτερα υψηλόβαθµων προσώπων) 

προκαλεί το κοινό αίσθηµα και καταρρακώνει την εµπιστοσύνη στην ανεξάρτητη 

αυτή αρχή, στην οποία προσβλέπουν οι πολίτες ως τελευταίο προπύργιο 
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εξασφάλισης ισότητας, αντικειµενικότητας και δίκαιης µεταχείρισης, όταν οι 

κανόνες δεν τηρούνται. 

• Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες 

αντιµετώπισης του προβλήµατος στη Βουλγαρία µε την εξαγγελία αναθεωρηµένων 

στρατηγικών, οι οποίες όµως αντιµετωπίζουν αποσπασµατικά το θέµα και 

διαφαίνεται όχι τόσο έλλειψη βούλησης, αλλά µάλλον τεχνογνωσίας. 

• Οι απαραίτητες µεταρρυθµίσεις για την προστασία και την 

πρόληψη της διαφθοράς των µελών του κοινοβουλίου, των δικαστών και των 

εισαγγελέων δεν έχουν ολοκληρωθεί. 

• Παρατηρείται αργή πρόοδος στις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις 

στον τοµέα της δικαιοσύνης και την εφαρµογή θεσµικού και νοµικού πλαισίου για 

την καταπολέµηση της διαφθοράς, παρά τα όποια σηµαντικά βήµατα που 

αναγνωρίζεται από τις εκθέσεις ότι έχουν πραγµατοποιηθεί. 

• Οι προσπάθειες των κυβερνήσεων για περιορισµό της διαφθοράς 

µοιάζει να είχαν ατονήσει για κάποιο διάστηµα µετά την ένταξη της χώρας στην ΕΕ 

το 2007, σαν να αντιµετωπιζόταν το θέµα αυτό όχι ως κοινωνικό πρόβληµα αλλά 

σαν ένα ακόµη προαπαιτούµενο για την επιτυχή ένταξη στην Ευρωπαϊκή 

οικογένεια. Τα τελευταία χρόνια πάντως το ζήτηµα έχει ανέβει ξανά ψηλά στην 

εσωτερική πολιτική ατζέντα.  

• Η στασιµότητα αυτή στην αντιµετώπιση της διαφθοράς 

απεικονίζεται και στην ανάλυση των αποτελεσµάτων του δείκτη CPI. Η εξέταση 

των προηγούµενων πέντε ετών, δείχνει ότι η Βουλγαρία έχει σταθερή βαθµολογία 

αλλά κατρακυλά στην κατάταξη, την ώρα που άµεσα συγκρίσιµες και 

ανταγωνιστικές µε αυτή χώρες, όπως των νέων κρατών µελών της ΕΕ 

προοδεύουν, µε αποτέλεσµα να βρίσκεται στην τελευταία θέση σε αυτή την οµάδα 

κρατών.  

• Στην οµάδα χωρών BS-10, η οποία βρίσκεται στο 58.5% του 

µέσου όρου της ΕΕ και στο 87.6% του παγκόσµιου, βρίσκεται στο µέσο περίπου 

της κατάταξης ενώ µέχρι το 2007 κατείχε την 2η θέση, ως αποτέλεσµα της 

στασιµότητας που επιδεικνύει. 
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• Η ίδια κατάσταση ισχύει και για την περιοχή των Βαλκανίων που 

βρίσκεται σε ελαφρώς καλύτερο επίπεδο από τις χώρες της Μαύρης Θάλασσα, µε 

το µέσο όρο της περιοχής να είναι περίπου ο ίδιος µε τον παγκόσµιο και να φτάνει 

στο 65.9% της ΕΕ. Εδώ βρίσκεται στην 8η θέση και την έχουν ξεπεράσει χώρες 

όπως η Ρουµανία και η Κροατία οι οποίες έως το 2007 ήταν πίσω της στη 

βαθµολογία. 

• Στην ανάλυση του δείκτη GCB σηµειώνεται η άποψη ότι η 

κυβέρνηση της χώρας καθοδηγείται από ισχυρές οµάδες για δικό τους όφελος, 

ενώ ο θεσµός που εµπιστεύονται περισσότερο οι Βούλγαροι είναι οι ένοπλες 

δυνάµεις. Επίσης, αξιόπιστες θεωρούνται ως προς τα θέµατα διαφθοράς οι ΜΚΟ 

και σε µεγάλο βαθµό τα ΜΜΕ, κάτι που συµβαδίζει µε το σύνολο των 

ερωτηθέντων στην έρευνα.  

• Στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση των θεσµών σε θέµατα 

διαφθοράς, η Βουλγαρία καταλαµβάνει την 13η θέση από τις 17 χώρες των 

περιοχών BS-10 και BAL-13, έχοντας κακές επιδόσεις σε όλους τους θεσµούς 

συγκριτικά. Σε κανένα θεσµό δεν υπερέχει του µέσου όρου καµιάς από τις δύο 

περιοχές, αλλά ούτε του παγκόσµιου µέσου όρου και φυσικά της ΕΕ. Την 

µεγαλύτερη αδυναµία παρουσιάζει στους θεσµούς του δικαστικού σώµατος, της 

υγείας και του ιδιωτικού τοµέα.  

• Αξιοσηµείωτη είναι η διαφορά µε την επικρατούσα άποψη για το 

κατά πόσο οι απλοί πολίτες έχουν τη δύναµη να αλλάξουν την κατάσταση. Εδώ οι 

Βούλγαροι απαντούν θετικά σε ποσοστό µόνο 26% στην έρευνα του 2016 σε 

αντίθεση µε το 54% παγκοσµίως. Αυτό µπορεί ίσως να εκληφθεί ως απογοήτευση 

του κόσµου και µοιρολατρική αποδοχή των γεγονότων, κάτι που σε συνδυασµό µε 

το φόβο για τις συνέπειες όσων καταγγέλλουν τέτοια φαινόµενα µπορεί να 

οδηγήσει σε αδράνεια. 

•  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι παρά τη 

συνειδητοποίηση του προβλήµατος της διαφθοράς και την παραδοχή για ανάγκη 

εξάλειψής της, όσοι καταγγέλλουν τέτοια φαινόµενα τυγχάνουν κοινωνικής 

αποδοχής σε ποσοστό µόνο 15%. Αυτό ισχύει και για τα άλλα πρώην ανατολικού 

µπλοκ κράτη της ΕΕ και πιθανότατα έχει τις ρίζες του σε επικρατούσα κουλτούρα 

και παγιωµένες αντιλήψεις µεγαλύτερων ηλικιακά ανθρώπων. 
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• Πρέπει να επισηµανθεί ότι υπάρχει µια δυσαναλογία µεταξύ της 

αντίληψης της διαφθοράς και της πραγµατικής εµπειρίας τέτοιων περιστατικών 

µεταξύ της Βουλγαρίας και άλλων χωρών που συµπεριλαµβάνονται στην περιοχή. 

Για παράδειγµα στη Σερβία η οποία έχει CPI 42 σε σχέση µε το 41 της 

Βουλγαρίας, το ποσοστό πολιτών που είχαν εµπλοκή σε δωροδοκία είναι 22% σε 

σχέση µε το 17% της Βουλγαρίας, το οποίο σηµειωτέων υπερδιπλασιάστηκε από 

την έρευνα GCB 2013 (8%). Το ίδιο παρατηρείται µε την Ουγγαρία (CPI 42, 22%), 

τη Λιθουανία (CPI 59, 24%) και πιο χαρακτηριστικά τη Ρουµανία (CPI 48, 29%). 

Παρόλο που το δείγµα των συµµετεχόντων είναι θεωρητικά αντιπροσωπευτικό, 

δεν µπορεί να υπάρξει ικανοποιητική εξήγηση για το αν γεγονός αυτό µπορεί να 

ερµηνευθεί ως υπερβολική εκτίµηση του κοινού ως προς το πρόβληµα, µε 

αποτέλεσµα να υφίσταται και διόγκωσή του.  

• Στη Βουλγαρία, όπως και σε άλλες πρώην κοµµουνιστικές χώρες 

µε οικονοµίες µετάβασης, το φαινόµενο της διαφθοράς παρουσιάζεται πιο έντονο, 

ίσως λόγω των πρότερων κοινωνικοπολιτικών δοµών, της συγκεντρωτικής 

εξουσίας, της έλλειψης λογοδοσίας των κυβερνώντων και της απουσίας 

ανεξάρτητων ελεγκτικών µηχανισµών. Αυτά τα δεδοµένα έχουν δηµιουργήσει µια 

κουλτούρα ατιµωρησίας, συγκάλυψης και µοιρολατρικής αποδοχής καταστάσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, το χρονικό διάστηµα που έχει παρέλθει από την 

έναρξη των µεταρρυθµίσεων στην οικονοµία της Βουλγαρίας µε σκοπό την 

φιλελευθεροποίησή της και η σοβαρότητα του προβλήµατος της διαφθοράς στη 

χώρα, θεωρούνται ικανά για την ωρίµανση τόσο της κοινωνίας, όσο και των 

εκάστοτε κυβερνώντων, ώστε να µη γίνονται ανεκτές πλέον τέτοιες συµπεριφορές. 

Παράλληλα, η συµµετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει το πλεονέκτηµα της 

εφαρµογής δοκιµασµένων λύσεων και καλών πρακτικών, καθώς και της 

συνδροµής έµπειρου, εξειδικευµένου προσωπικού και της χρηµατοδότησης 

δράσεων για την επίλυση του προβλήµατος. Το µόνο που θεωρείται 

προαπαιτούµενο είναι η πολιτική βούληση και δέσµευση προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

Τα παραπάνω συµπεράσµατα µπορούν να αποτελέσουν τη βάση και να 

αποτελέσουν το έναυσµα για περαιτέρω µελέτη του φαινοµένου. Λαµβάνοντας 

υπόψη τις πολύ καλές επιδόσεις της Βουλγαρίας στον τοµέα της 

ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της, όπως αυτές καταγράφονται σε δείκτες οι 
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οποίοι δεν αποτέλεσαν αντικείµενο της παρούσας µελέτης, µία ενδιαφέρουσα 

προοπτική στο πεδίο της έρευνας θα ήταν η διερεύνηση του βαθµού στον οποίο η 

διαφθορά περιορίζει τη δυναµική της οικονοµίας ή «ακυρώνει» τα µέτρα που 

λαµβάνονται από την κυβέρνηση για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στο 

εσωτερικό της χώρας.  

Η σύγκριση και ο συσχετισµός του δείκτη αντίληψης της διαφθοράς CPI, µε 

αυτόν της ευκολίας επιχειρηµατικής δραστηριότητας (Ease of Doing Business –

EDB) του World Bank Group ή/και µε το δείκτη παγκόσµιας ανταγωνιστικότητας 

(Global Competitiveness Index – GCI) του World Economic Forum, θα µπορούσε 

να µας αποκαλύψει το βαθµό στον οποίο αλληλοεπηρεάζονται και πως αντανακλά 

η διαφθορά στις επενδύσεις σε µια χώρα και κατ’ επέκταση στην απασχόληση και 

την οικονοµική ανάπτυξη. Ένα άλλο ενδιαφέρον πεδίο προς έρευνα, θα ήταν η 

σχέση µεταξύ της διαφθοράς και του βαθµού σύγκλισης του κατά κεφαλήν 

εισοδήµατος της Βουλγαρίας σε σχέση µε το µέσο όρο της ΕΕ, µε σύγκριση για 

παράδειγµα των χωρών που προσχώρησαν στην ΕΕ µετά το 2004. 
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