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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η διαφθορά αποτελεί την κύρια απειλή σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο 

και ένα φαινόμενο που καμία χώρα δεν έχει ανοσία. Τα δύο τρίτα των χωρών 

παγκοσμίως υποφέρουν σημαντικά από τη διαφθορά, συμπεριλαμβανομένων των 

μισών χωρών της ομάδας των G20. Δεν υπάρχει κράτος στον κόσμο όπου η 

διαφθορά δεν αποτελεί θέμα. Ειδικά οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της 

Κεντρικής Ασίας βρίσκονται στο κατώτατο σημείο της κατάταξης του Δείκτη 

Αντίληψης της Διαφθοράς (Corruption Perception Index – CPI) του 2019. Στην 

περιοχή αυτή, μόνο μία χώρα βαθμολογείται με CPI πάνω από 50 στα 100 και 

όλες οι άλλες χώρες βαθμολογούνται με 45 στα 100 ή λιγότερο. Οι κυβερνήσεις σε 

ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία δεν καταφέρνουν να 

διατηρήσουν τους ελέγχους και τις ισορροπίες. Ως εκ τούτου, ο περιορισμός της 

διαφθοράς σε αυτά τα κράτη θα μπορούσε να γίνει με προσεκτική μελέτη της 

δομής των κυβερνήσεων τους. 

Υπό αυτή την έννοια, η παρούσα εργασία εξετάζει με μαθηματικό τρόπο τη 

συσχέτιση των κυβερνητικών δαπανών της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη διαφθορά. 

Συγκεκριμένα, η εργασία εξετάζει τη συσχέτιση του CPI με τις δημόσιες δαπάνες 

ως σύνολο και ανά λειτουργία (γενικές δημόσιες υπηρεσίες, άμυνα, δημόσια τάξη 

και ασφάλεια, εκπαίδευση, υγεία, αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, κοινωνική και 

περιβαλλοντική προστασία κ.λπ.). Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι δημόσιες δαπάνες 

ως σύνολο και ως συνάρτηση των δαπανών για την άμυνα και τη δημόσια τάξη και 

ασφάλεια έχουν αρνητική συσχέτιση με τον CPI, που σημαίνει ότι όταν οι δαπάνες 

αυξάνονται/μειώνονται, ο CPI μειώνεται/αυξάνεται. Ωστόσο, οι κυβερνητικές 

δαπάνες για κοινωνική και περιβαλλοντική προστασία έχουν θετική συσχέτιση με 

τον CPI, που σημαίνει ότι όταν οι δαπάνες μειώνονται/αυξάνονται ο CPI 

μειώνεται/αυξάνεται ανάλογα. Τα ευρήματα αυτής της εργασίας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να γίνουν συστάσεις πολιτικής που στοχεύουν στον 

περιορισμό της διαφθοράς και τη βελτιστοποίηση των δημόσιων δαπανών. 
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ABSTRACT 

Corruption is a main threat in many countries around the world and a 

phenomenon no country is immune to. Two thirds of the countries worldwide suffer 

significantly from corruption including half the G20. There is no nation in the world 

where corruption is not an issue whatsoever. Especially the countries of Eastern 

Europe and Central Asia are placed at the bottom of the ranking of Corruption 

Perceptions Index (CPI) of 2019. In this region only one country scores CPI over 

50 out of 100 and all other countries score 45 or less out of 100. Governments 

throughout Eastern Europe and Central Asia are failing to preserve the checks and 

balances. Therefore controlling corruption in these nations could be done by 

carefully studying government structure. 

Under this concept, the current paper mathematically examines the 

correlation of government expenditures of Russian Federation on corruption. 

Specifically the paper examines the correlation of CPI with government 

expenditures as a total and by function (general public services, defense, public 

order and safety, education, health, recreation, culture and religion, social and 

environment protection etc). The findings show that government expenditure as a 

total and by function of defense and on public order and safety have negative 

correlation on CPI, which means that when expenditures are increased/decreased 

CPI is decreased/increased. However, government expenditures on social and 

environment protection have positive correlation on CPI, which means that when 

expenditures are decreased/increased CPI is decreased/increased accordingly. 

The findings of this paper may be used to infer policy recommendations aimed at 

controlling corruption and optimization of public expenditures. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διαφθορά είναι ένα αρχαίο πρόβλημα με το οποίο οι φιλόσοφοι, οι 

οικονομολόγοι, οι πολιτικοί επιστήμονες και γενικά οι υπεύθυνοι για τη χάραξη 

πολιτικής έχουν αγωνιστεί. Ωστόσο, η αύξηση του όγκου της έρευνας σχετικά με 

τις αιτίες και τις συνέπειες της διαφθοράς είναι σχετικά πρόσφατη – αφού ξεκίνησε 

τη δεκαετία του 1990 και μια συνεχίστηκε ορμητικά τη δεκαετία του 2000. Αυτό το 

χρονοδιάγραμμα συμπίπτει με μια σειρά σημαντικών ιστορικών γεγονότων όπως η 

πτώση του τείχους του Βερολίνου και η κατάρρευση της Ένωσης Σοβιετικών 

Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ). Τα δύο αυτά γεγονότα οδήγησαν στη 

δημιουργία πολλών κρατών που προσπαθούν να περάσουν από την οικονομία 

κεντρικής διοίκησης στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς. Πολλές φορές η 

διαφθορά τείνει να ευδοκιμεί σε τέτοιες καταστάσεις όπου η ταχύτητα ανοίγματος 

της αγοράς είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα της θεσμικής ανάπτυξης που 

απαιτείται για την αντιμετώπιση των αποτυχιών της αγοράς ή / και για τη μείωση 

του κόστους συναλλαγής. 

Η διαφθορά είναι ένα φαινόμενο που καμία χώρα δεν έχει ανοσία και είναι 

γνωστό ότι εδώ και αρκετό καιρό η κλασική αντίληψη για τη διαφθορά δεν αφορά 

μόνο τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Παρόλο που οι αναπτυσσόμενες χώρες 

σημειώνουν συστηματικά χειρότερη βαθμολογία διαφθοράς, οι δείκτες αυτοί 

δείχνουν επίσης ότι πάνω από τα δύο τρίτα των χωρών παγκοσμίως υποφέρουν 

σημαντικά από τη διαφθορά, συμπεριλαμβανομένων των μισών χωρών της G20, 

και ότι δεν υπάρχει έθνος στον κόσμο όπου η διαφθορά δεν είναι να εκδώσετε 

κάτι. Επομένως, δεν αρκεί να αντιμετωπιστεί η διαφθορά μόνο ως ένα ζήτημα που 

πρέπει να αντιμετωπίσουν οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Η καταπολέμηση της 

διαφθοράς μάλλον απαιτεί διεθνή συνεργασία με όλα τα έθνη για να κατανοήσουν 

τη σημασία τους σε αυτή τη διαδικασία. Ειδικά επειδή η διαφθορά συνδέεται στενά 

με την ανισότητα και την ανάπτυξη. 

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του διεθνούς οργανισμού 

Transparency International οι κυβερνήσεις σε όλη την Ανατολική Ευρώπη και την 

Κεντρική Ασία δεν κατορθώνουν να διατηρήσουν τους ελέγχους και τις ισορροπίες 

που είναι θεμελιώδεις για τη δημοκρατία και έχουν καθοριστική σημασία για τον 

έλεγχο της διαφθοράς. Η διαφθορά ευδοκιμεί όταν υπάρχουν αδύναμες 
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δημοκρατικές πρακτικές. Σε πολλές χώρες που προήλθαν από την τέως ΕΣΣΔ, 

δεν υπάρχουν οι θεσμοί που θα εμποδίζουν τους ισχυρούς ιδιώτες να ασκούν 

εξαιρετική επιρροή στις κυβερνητικές αποφάσεις.  

Η σημασία της βαθιάς κατανόησης της διαφθοράς γίνεται ακόμα πιο 

ξεκάθαρη όταν εξετάζουμε το κόστος: Με την εκτίμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, 

ο ετήσιος όγκος δωροδοκίας που καταβάλλεται είναι περίπου ένα τρισεκατομμύριο 

δολάρια ΗΠΑ και αν και δεν είναι μετρήσιμος, οι εκτιμήσεις δείχνουν το συνολικό 

κόστος η διαφθορά ανέρχεται σε 2,6 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ποσό ίσο με 

το 4% του παγκόσμιου ΑΕΠ (Transparency_International, 2019) ή το σύνολο του 

ΑΕΠ της Γαλλίας. Οι συνέπειες της διαφθοράς είναι ευρείες, που κυμαίνονται από 

τη μειωμένη οικονομική ανάπτυξη έως τη στρέβλωση των δημοσίων δαπανών και 

αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη μιας χώρας. Έχοντας αυτό κατά 

νου, είναι σαφές ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν είναι μόνο ηθικά κίνητρα, 

αλλά είναι πολύ σημαντικό να μειωθούν αυτές οι τεράστιες απώλειες, οι οποίες 

επιβαρύνουν την κοινωνία στο σύνολό της. Περιττό να πούμε ότι ένας από τους 17 

στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών είναι η καταπολέμηση 

της διαφθοράς. 

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα μας δημιουργεί εκτιμήσεις για το πού 

μπορεί να οδηγήσει η διαφθορά, αλλά οι συνέπειες δεν είναι πάντα τόσο 

ξεκάθαρες και οι διεφθαρμένες δραστηριότητες συμβαίνουν οποτεδήποτε και 

οπουδήποτε. Συνεπώς, τα μέτρα δεν πρέπει να είναι αντιδραστικά αλλά 

προληπτικά. Ωστόσο, δεδομένου ότι η διαφθορά δεν είναι εύκολο να καταγραφεί, 

είναι δύσκολο να εντοπιστούν οι συγκεκριμένες συνέπειες και αιτίες όπου πρέπει 

να ληφθούν μέτρα. 

Γι’ αυτό, εκτιμάται ότι με τη βοήθεια της εμπειρικής έρευνας και της 

εφαρμογής μαθηματικών μεθόδων αξιολόγηση δεδομένων μεταβλητών είναι 

δυνατό να δοθούν αποδείξεις, για τις αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν στη 

διαφθορά. Ωστόσο, οι έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα κατέληξαν σε 

διφορούμενα συμπεράσματα. Εξακολουθεί να είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση 

μεταξύ των αιτιών και των συνεπειών της διαφθοράς για να αξιολογηθεί ποια 

μέτρα είναι κατάλληλα για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Σαφώς τα κατάλληλα 
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μέτρα κατά της διαφθοράς πρέπει να είναι κατά των αιτιών. Προς την κατεύθυνση 

αυτή εκπονήθηκε και αυτή η εργασία. 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας συνίσταται στην εξέταση, με μαθηματικό 

τρόπο, της συσχέτισης των δημοσίων δαπανών της Ρωσικής Ομοσπονδίας με τη 

διαφθορά. 

Για να επιτευχθεί ο σκοπός της εργασίας θα εξεταστεί η συμπεριφορά δύο 

μεταβλητών σε ετήσια βάση. Η μία μεταβλητή θα εκφράζει τις δημόσιες δαπάνες 

της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε ετήσια βάση και η άλλη την διαφθορά που εκτιμάται 

ότι υπάρχει στη συγκεκριμένη χώρα. Από την εξέταση των εν λόγω μεταβλητών 

τρία είναι τα πιθανά εξαγόμενα. Το πρώτο πιθανό εξαγόμενο είναι οι δύο 

μεταβλητές να μεταβάλλονται ομοιόμορφα. Αυτό θα σημαίνει ότι κατά το διάστημα 

εξέτασης τους οι μεταβλητές αυξάνονταν ή μειώνονταν ταυτόχρονα, οπότε σε αυτή 

την περίπτωση θα έχουμε θετική συσχέτιση. Το δεύτερο πιθανό εξαγόμενο είναι οι 

δύο μεταβλητές να μεταβάλλονται αντιστρόφως ομοιόμορφα. Αυτό θα σημαίνει ότι 

κατά το διάστημα εξέτασης τους όταν η μία μεταβλητή αυξανόταν η άλλη 

μειωνόταν και το αντίστροφο, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε αρνητική 

συσχέτιση. Το τρίτο πιθανό εξαγόμενο θα είναι οι δύο μεταβλητές να 

μεταβάλλονται ανομοιόμορφα. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, για παράδειγμα όταν η 

μία μεταβλητή παραμένει σταθερή και η άλλη αυξάνεται. Στην περίπτωση αυτή δεν 

θα έχουμε συσχέτιση. Για την εξέταση της συσχέτισης θα χρησιμοποιηθεί ο 

συντελεστής συσχέτισης (coefficient of correlation) και η γραμμική παλινδρόμηση 

(linear regression). 

Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας στηρίχθηκε στις ακόλουθες 

παραδοχές: 

α. Τα δεδομένα λήφθηκαν από τους ιστοχώρους διεθνών οργανισμών. 

β. Οι απαραίτητοι μαθηματικοί υπολογισμοί έγιναν χρησιμοποιώντας το 

λογισμικό MS Excel 2010. 

Η εργασία αποτελείται από τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα γίνεται 

μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τη διαφθορά και τις δημόσιες 

δαπάνες. Αναφορικά με τη διαφθορά δίνονται αρχικά κάποιοι ορισμοί της και 
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γίνεται μια προσπάθεια ταξινόμησής της ανάλογα με το επίπεδο διακυβέρνησης 

που εμπλέκεται. Παράλληλα αναφέρεται η εξάρτηση της διαφθοράς από τις 

διάφορες όψεις της πολιτικής και κοινωνικής ζωής υπογραμμίζοντας τις δύο όψεις 

που καταγράφηκαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η μία θεωρεί ότι μια 

μεγάλη κυβέρνηση οδηγεί σε πιο διεφθαρμένους δημόσιους λειτουργούς 

αυξάνοντας τα κέρδη από την παράνομη συμπεριφορά. Η άλλη άποψη αξιώνει ότι 

μια μεγάλη κυβέρνηση είναι πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της 

διαφθοράς εξαιτίας του μεγαλύτερου προϋπολογισμού στην επιβολή του νόμου. Η 

αναφορά στη διαφθορά ολοκληρώνεται παρουσιάζοντας αρχικά την ευρύτερη 

εικόνα της διαφθοράς στις οικονομίες μετάβασης της Ανατολικής Ευρώπης και 

τελικά επικεντρώνοντας στην Ρωσική Ομοσπονδία. 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση για τις δημόσιες δαπάνες ξεκινά 

παρουσιάζοντας τον ρόλο της κυβέρνησης ανά τους αιώνες. Παρουσιάζεται μια 

βιβλική ιστορία, όπου τονίζεται ο αμφιλεγόμενος ρόλος της κυβέρνησης. Η 

παράγραφος αυτή κλείνει με το ερώτημα αν ο εκάστοτε κυβερνήτης είναι 

προστάτης ή δυνάστης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το ιδεολογικό δίλημμα του 

μεγέθους της κυβέρνησης. Το ερώτημα που εξετάζεται εδώ είναι αν είναι αναγκαία 

η ύπαρξη μιας μεγάλης ή μιας μικρής κυβέρνησης; Από την εξέταση αυτού του 

ερωτήματος διαπιστώνεται ότι τελικά οι δημόσιες δαπάνες δεν είναι αποτέλεσμα 

αποφάσεων βασισμένων στην επιστήμη, αλλά μάλλον στις επικρατούσες ηθικές, 

κοινωνικές και πολιτικές επιταγές. Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται το μείγμα των 

δημόσιων δαπανών διαφόρων κρατών και τελικά, καταβάλλεται προσπάθεια να 

εξηγηθεί γιατί τα κράτη – κυβερνήσεις ξοδεύουν με διαφορετικό τρόπο. Η ενότητα 

αυτή κλείνει με την προσπάθεια να ιχνηλατηθεί το αποτύπωμα του ρωσικού 

κράτους στην ρωσική οικονομία. 

Στη συνέχεια γίνεται μια παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε 

για τη συλλογή και ανάλυση των απαραίτητων δεδομένων για την εκπόνηση της 

εργασίας. Αρχικά παρουσιάζεται η μεθοδολογία εκτίμησης του δείκτη αντίληψης 

διαφθοράς – Corruption Perception Index (CPI εφεξής) από τον διεθνή οργανισμό 

Transparency International και παρουσιάζονται τα δεδομένα που λήφθηκαν από 

τον ιστοχώρο του οργανισμού για τις ανάγκες της εργασίας. Στη συνέχεια 

αναφέρεται η μεθοδολογία που ακολουθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) 

προκειμένου να συλλέξει και να κατηγοριοποιήσει δεδομένα δημοσίων δαπανών. 
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Παράλληλα παρουσιάζονται τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν από τον 

ιστοχώρο του οργανισμού για τις ανάγκες της εργασίας. Η ενότητα κλείνει 

κάνοντας αναφορά στα μαθηματικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την 

ανάλυση των προαναφερθέντων δεδομένων. 

Στην επόμενη ενότητα αναλύονται διεξοδικά τα αποτελέσματα της εξέτασης 

συσχέτισης των δεδομένων των CPI της Ρωσικής Ομοσπονδίας με τις δημόσιες 

δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί από το 2000 μέχρι το 2018. Η ενότητα αποτελείται 

από τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύονται τα αποτελέσματα της εξέτασης 

συσχέτισης των συνολικών δημοσίων δαπανών της Ρωσικής Ομοσπονδίας με τις 

τιμές του δείκτη CPI. Εδώ οι δημόσιες δαπάνες μετρώνται ως ποσοστό του 

Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ ή αλλιώς Gross Domestic Product – GDP 

εφεξής) και στο εθνικό νόμισμα (ρούβλι). Στα επόμενα τρία μέρη αναλύονται τα 

αποτελέσματα της εξέτασης συσχέτισης των επιμέρους κατηγοριών των δημοσίων 

δαπανών της Ρωσικής Ομοσπονδίας με τις τιμές του δείκτη CPI. Σε καθένα από τα 

τρία μέρη διαφοροποιείται η μονάδα μέτρησης των δημοσίων δαπανών. 

Συγκεκριμένα στο δεύτερο μέρος οι δημόσιες δαπάνες εκφράζονται ως ποσοστό 

του GDP, στο τρίτο μέρος στο εθνικό νόμισμα (ρούβλι) και στο τέταρτο μέρος ως 

ποσοστό των συνολικών δημόσιων δαπανών. 

Στη συνέχεια αναφέρονται κάποιες εισηγήσεις πολιτικής που εκτιμώ, από 

την ανάλυση που έκανα, ότι απαιτούνται προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση 

της διαφθοράς στη Ρωσική Ομοσπονδία. Η εργασία ολοκληρώνεται με την ενότητα 

όπου αναφέρονται τα συμπεράσματα και γίνονται εισηγήσεις για περαιτέρω 

έρευνα. Αξίζει να αναφερθεί η διαπίστωση της αρνητικής συσχέτισης των 

δημοσίων δαπανών ως ποσοστό του GDP (συνολικά) με τον CPI. Συνεπώς οι δύο 

μεταβλητές μεταβάλλονται αντίστροφα. Δηλαδή στις περιόδους που παρατηρείται 

αύξηση των δημοσίων δαπανών της Ρωσικής Ομοσπονδίας καταγράφεται και 

μείωση του CPI κι ως εκ τούτου αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς για τη 

συγκεκριμένη χώρα. 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 Περί Διαφθοράς 

2.1.1 Εισαγωγή – Ορισμοί 

Η διαφθορά αποτελεί σοβαρό οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα για την 

ανθρωπότητα από την αρχαιότητα, ωστόσο στις αρχές του 20ου αιώνα 

μετατράπηκε σε παγκόσμιο πρόβλημα. Έρευνα που πραγματοποίησε το 

Ινστιτούτο της Παγκόσμιας Τράπεζας έδειξε ότι η δωροδοκία (μια συνήθη μορφή 

διαφθοράς) υπήρχε, υπάρχει, και θα συνεχίσει να υπάρχει. Συγκεκριμένα η έρευνα 

έδειξε ότι περίπου 1 τρισεκατομμύρια USD1 καταβάλλονται ετησίως ανά τον κόσμο 

(Timofeyev, 2011). Αυτός ο αριθμός αυξάνεται διαρκώς και αποδεικνύει ότι η 

διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη. 

Αν και παγκόσμιο πρόβλημα, είναι δύσκολο να δοθεί κοινός – συμβατικός 

ορισμός της διαφθοράς, κυρίως λόγω της σημαντικής πολιτιστικής 

διαφοροποίησης. Για παράδειγμα, κάτι που καλείται δωροδοκία σε μια κοινωνία, 

σε μια άλλη μπορεί να επιτρέπεται ή/και να αναμένεται. Εμπειρογνώμονες από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξαν στον ακόλουθο γενικό ορισμό της διαφθοράς: 

«είναι η συμπεριφορά ενός προσώπου, που του έχουν ανατεθεί ευθύνες σε 

δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, το οποίο παραβιάζει τα καθήκοντά του με στόχο την 

απόκτηση αναρμόδιων πλεονεκτημάτων οποιουδήποτε είδους για τον εαυτό του ή 

για άλλο πρόσωπο» (Timofeyev, 2011). Από την άλλη, σύμφωνα με την 

Transparency International ως διαφθορά ορίζεται «η κατάχρηση της εμπιστευμένης 

εξουσίας για ιδιωτικό κέρδος» (Transparency_International, 2019). 

Η ύπαρξη δημόσιας εξουσίας και περιουσίας ενδέχεται να οδηγήσει 

κάποιους ανθρώπους στο να αντιληφθούν ότι μπορούν να κάνουν χρήση αυτών 

(δηλαδή της δημόσιας εξουσίας και περιουσίας) προκειμένου να εξυπηρετήσουν 

τα δικά τους συμφέροντα. Έτσι η συμμετοχή αυτών των ανθρώπων στη δημόσια 

διοίκηση μπορεί να συνοδεύεται από την προσπάθεια τους να μεγιστοποιήσουν τη 

χρήση των ευκαιριών τους. Στη σύγχρονη έρευνα, αυτή η συμπεριφορά συνδέεται 

με τον οπορτουνισμό και εξετάζεται ως μορφή διαφθοράς. Αυτό το φαινόμενο είναι 

κοινό για τα κράτη και έχει γίνει γνωστό εδώ και καιρό. Η δημόσια ιδιοκτησία με τη 

                                                           
1
 USD: United States Dollars 
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μορφή κρατικής ιδιοκτησίας μερικές φορές δεν χρησιμοποιείται προς το συμφέρον 

της κοινωνίας αλλά προς το συμφέρον ιδιωτών. Μια σύγκρουση μεταξύ δημόσιων 

και ιδιωτικών συμφερόντων συχνά δεν ωφελεί τη κοινωνία. 

Ως εκ τούτου, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί η 

πλήρης εκμετάλλευση της κρατικής ιδιοκτησίας ως βάση για την υλοποίηση των 

δημοσίων συμφερόντων. Εκτός αν, όπως δηλώνει η Patricia Moreira (Managing 

Director της Transparency International), «κάνουμε περισσότερα για να 

ενισχύσουμε τους ελέγχους και τις ισορροπίες και να προστατεύσουμε τα 

δικαιώματα των πολιτών καθόσον πολλοί δημοκρατικοί θεσμοί απειλούνται ανά τον 

κόσμο, συχνά από ηγέτες με αυταρχικές ή λαϊκιστικές τάσεις». Για την Patricia 

Moreira το κλειδί είναι η δημοκρατία και οι θεσμοί της αφού η έλλειψη αυτών 

«δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο, όπου η διαφθορά υπονομεύει τους δημοκρατικούς 

θεσμούς και, με τη σειρά τους, οι αδύναμοι θεσμοί δεν είναι σε θέση να ελέγξουν 

και να περιορίζουν τη διαφθορά» (Transparency_International, 2019). 

Η άποψη αυτή της Moreira επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα του 

οργανισμού για το έτος 2018. Συγκεκριμένα από την ετήσια αναφορά του 

(Transparency_International, 2019) για το έτος 2018 διαπιστώνεται σύνδεση 

μεταξύ της διαφθοράς και της υγείας των δημοκρατιών. Οι ισχυρές δημοκρατίες 

καταγράφουν χαμηλά επίπεδα διαφθοράς, συγκεκριμένα ο μέσος όρος του CPI 

τέτοιων κρατών είναι στο 75, που χαρακτηρίζεται υψηλός. Οι χώρες με «ασθενείς» 

δημοκρατίες παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα διαφθοράς, αφού ο μέσος όρος 

του CPI ανέρχεται στο 49. Τα υβριδικά καθεστώτα - τα οποία δείχνουν στοιχεία 

αυταρχικών τάσεων – βρίσκονται στο 35 μέσο όρο CPI και τα αυταρχικά 

καθεστώτα βρίσκονται στα χειρότερα επίπεδα με μέσο όρο CPI μόλις στο 30. Μια 

εικόνα των επιπέδων διαφθοράς παγκοσμίως για το έτος 2018 φαίνεται στον 

χάρτη του παραρτήματος Α. 

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διαπιστώθηκαν διάφοροι τύποι 

διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων της τοπικής, επιχειρηματικής και της ανώτερης 

διοίκησης (Yani, 2002). Η τοπική διαφθορά προκαλείται από την αλληλεπίδραση 

κοινών πολιτών και δημοσίων υπαλλήλων. Αυτός ο τύπος δωροδοκίας 

περιλαμβάνει δώρα και υπηρεσίες για τους υπαλλήλους ή/και τις οικογένειές τους 

και συχνά συνδέεται με νεποτισμό. Η διαφθορά των επιχειρήσεων δημιουργείται 

κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης μεταξύ της κρατικής διοίκησης και του 
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επιχειρηματικού κόσμου. Η διαφθορά της ανώτερης διοίκησης σχετίζεται με 

πολιτικούς αξιωματούχους σε δημοκρατικά συστήματα. Υποθέτει ανέντιμη 

συμπεριφορά πολιτικών που δεν είναι υπέρ του εκλογικού σώματος. Η διαφθορά 

αυτή είναι ένας τύπος στρατηγικής συμπεριφοράς που χρησιμοποιείται από 

ισχυρές κοινωνικές ομάδες και κατευθύνεται στην οικονομική κατάληψη της 

πολιτείας και της εξουσίας για την περαιτέρω καθιέρωση του σκιώδους ελέγχου 

στις αγορές και τη χρηματοδότηση. Οι άνθρωποι που κάνουν τέτοιες ενέργειες 

ονομάζονται συνήθως ολιγάρχες. 

Από τα ανωτέρω, διαπιστώνεται η εξάρτηση της διαφθοράς από τις 

διάφορες όψεις της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Οι (Enste & Heldman, 2017) 

μελέτησαν τις αιτίες της διαφθοράς καθώς και το μέγεθος της επίδρασης τους. Τα 

ευρήματα αυτής της αναφοράς συνοψίζονται στον πίνακα του Παραρτήματος Β. 

Για το σκοπό αυτής της εργασίας απαιτείται να σημειωθεί ότι η αναφορά των 

(Enste & Heldman, 2017) δεν διαπιστώνει σαφώς την επίδραση του μεγέθους και 

της δομής μιας κυβέρνησης (και κατ’επέκταση των δημοσίων δαπανών) στην 

εμφάνιση της διαφθοράς. 

Συγκεκριμένα υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τη σχέση 

των δημοσίων δαπανών και της διαφθοράς. Η μία θεωρεί ότι μια μεγάλη 

κυβέρνηση οδηγεί σε πιο διεφθαρμένους δημόσιους λειτουργούς αυξάνοντας τα 

κέρδη από την παράνομη συμπεριφορά. Η άλλη άποψη αξιώνει ότι μια μεγάλη 

κυβέρνηση είναι πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της διαφθοράς εξαιτίας 

του μεγαλύτερου προϋπολογισμού στην επιβολή του νόμου. 

Η πρώτη άποψη τεκμηριώνεται από την αναφορά του (La Porta, 1999) [η 

οποία αναφέρεται στην αναφορά των (Enste & Heldman, 2017)], στην οποία 

διαπιστώνεται αρνητική συσχέτιση δημοσίων δαπανών και δεικτών διαφθοράς 

(CPI). Με άλλα λόγια, χώρες με αυξημένες τιμές δημοσίων δαπανών, 

παρουσιάζουν χαμηλές τιμές των δεικτών διαφθοράς, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 

υψηλή διαφθορά. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι χώρες με υψηλή διαφθορά 

μπορεί να μην είναι τόσο αποδοτικές στο να δημιουργούν δημόσια έσοδα. Την 

άποψη αυτή συμμερίζεται ο (Johnson, 1999) στο άρθρο του, δείχνοντας ότι το 

συνολικό ποσό των κοινωνικών δαπανών αυξάνεται με δωροδοκίες όταν οι 

υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων είναι διεφθαρμένοι, ειδικά σε ένα 

γραφειοκρατικό σύστημα. Όταν υπάρχει διαφθορά, με την εκτροπή δημόσιων 
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πόρων, ο κρατικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει όχι μόνο αποτελεσματικές 

κοινωνικές δαπάνες, αλλά και τα ποσά που εκτρέπονται λόγω διαφθοράς. 

Η δεύτερη άποψη τεκμηριώνεται από άρθρο της (Elliott, 1997) [η οποία 

μνημονεύεται στην αναφορά των (Enste & Heldman, 2017)], στο οποίο 

διαπιστώνεται θετικός συσχετισμός μεταξύ των δεικτών διαφθοράς και του 

επιπέδου των δημοσίων δαπανών από δείγμα 83 χωρών. Από το δείγμα αυτό 

φαίνεται ότι οι 16 πιο διεφθαρμένες χώρες είχαν δημόσιες δαπάνες χαμηλότερες 

κατά 11% από το μέσο όρο του συνολικού δείγματος. Επίσης σημειώνεται ότι το 

είδος της κυβερνητικής δραστηριότητας κι όχι το μέγεθος της ίδιας της 

κυβέρνησης, καθορίζει το επίπεδο της διαφθοράς. Έτσι η (Enste & Heldman, 

2017) αποδεικνύουν ότι σε χώρες με υψηλά επίπεδα δημοκρατίας, η αύξηση του 

κυβερνητικού μεγέθους μπορεί να μειώσει το επίπεδο της διαφθοράς, ενώ θα 

κάνει το αντίθετο, εάν η δημοκρατία είναι αδύναμη. Σε χώρες με λειτουργικούς 

δημοκρατικούς θεσμούς, οι πολιτικοί ελέγχονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

και από ελεύθερες εκλογές, και αποφεύγουν να υιοθετήσουν διεφθαρμένη 

συμπεριφορά. Από την άλλη αν οι θεσμοί είναι αδύναμοι, το μέγεθος της 

κυβέρνησης και οι δημόσιες δαπάνες θα προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες 

δωροδοκίας με λιγότερες κυρώσεις. 

Ο οικονομικός αντίκτυπος της διαφθοράς συζητήθηκε αμφίρροπα τις 

τελευταίες δεκαετίες. Παρά την ηθική πλευρά, που καταδικάζει ομόφωνα τη 

διαφθορά, ορισμένοι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η διαφθορά έχει και 

οικονομικά πλεονεκτήματά. της. Έτσι ο (Lui, 1985) ισχυρίζεται ότι η διαφθορά 

μπορεί να λειτουργήσει ως ευκαιρία να διατεθούν σπάνιοι πόρους προς τις 

επιχειρήσεις που είναι πρόθυμες να πληρώσουν και ως εκ τούτου είναι και πιο 

παραγωγικές. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να αποφύγουν την αναμονή 

και να πληρώσουν τα λεγόμενα «χρήματα υψηλής ταχύτητας», προκειμένου να 

μειώσουν το χρόνο που απαιτείται για μια γραφειοκρατική διαδικασία. Ως εκ 

τούτου, εξετάζεται η διαφθορά ως μέσο αύξησης της αποτελεσματικότητας μιας 

οικονομίας και αποφυγής χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Κατ’ αυτό 

τον τρόπο η δωροδοκία μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή άχρηστων 

κανονισμών ή αναποτελεσματικών νόμων. Αυτή η άποψη χρησιμοποιήθηκε για να 
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εξηγηθεί, κατά τη δεκαετία του '90, πώς οι «ασιατικές τίγρεις2» κατάφεραν να 

συνδυάσουν υψηλή οικονομική ανάπτυξη με υψηλό ποσοστό διαφθοράς. 

Σαφώς, διαφωνούμε με αυτή την επιχειρηματολογία υποστηρίζοντας την 

άποψη ότι η διαφθορά είναι «άμμος στον τροχό» και όχι «λάδι». Αν και τα 

επιχειρήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω μπορεί να ισχύουν σε ορισμένες 

περιπτώσεις, παραμελούν πολλά γεγονότα. Σε σύνθετες γραφειοκρατικές 

διαδικασίες αμφισβητείται ότι μια ενιαία διαδικασία μπορεί να επιταχυνθεί με 

δωροδοκία ενός υπαλλήλου, αλλά ότι ο υπάλληλος μπορεί να καθυστερήσει τη 

διαδικασία. Ως εκ τούτου, καταβάλλονται δωροδοκίες προκειμένου ένας 

υπάλληλος να κάνει το έργο που είναι υποχρεωμένος να κάνει ή να καθυστερήσει 

την ίδια διαδικασία για τους ανταγωνιστές. Τελικά η διαδικασία καθυστερεί αντί να 

επιταχύνεται. Επιπλέον, διεφθαρμένοι αξιωματούχοι επιδιώκουν περισσότερες 

ευκαιρίες για να λαμβάνουν πληρωμές. Εάν έχουν την εξουσία και την επιρροή, θα 

προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ακόμη περισσότερους κανονισμούς από ό, τι 

είναι απαραίτητο για να κερδίζουν περισσότερα χρήματα. 

Εκτός αυτών, η διαφωνία μου στην παραπάνω επιχειρηματολογία (υπέρ 

της διαφθοράς) πηγάζει από τον αντίκτυπο αυτής. Η αναφορά των (Enste & 

Heldman, 2017) διαπιστώνει επιπτώσεις στα ακόλουθα: (1) συνολικές επενδύσεις, 

(2) άμεσες ξένες επενδύσεις και εισροές κεφαλαίων, (3) εξωτερικό εμπόριο και 

διεθνής βοήθεια, (4) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), (5) ανισότητες (6) 

δημόσιες δαπάνες και υπηρεσίες καθώς και (7) παραοικονομία και έγκλημα. Ο 

αντίκτυπος της διαφθοράς, όπως καταγράφηκε από τις (Enste & Heldman, 2017), 

φαίνεται στον πίνακα του Παραρτήματος Γ. 

2.1.2 Ανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ασία 

Τα κράτη αυτού του μέρους του πλανήτη δύναται να χαρακτηριστούν ως 

οικονομίες μετάβασης. Σύμφωνα με τις σημειώσεις των διαλέξεων του 

(Papanagos, 2018), με τον όρο οικονομία μετάβασης εννοούμε την οικονομία η 

οποία αλλάζει από κεντρικά κατευθυνόμενη οικονομία σε μια οικονομία της αγοράς 

με βάση τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Υφίσταται οικονομική 

φιλελευθεροποίηση όπου πλέον οι δυνάμεις της αγοράς καθορίζουν τις τιμές και 

                                                           
2
 Με τον όρο ασιατικές τίγρεις εννοούνται το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν που μεταξύ 1960 - 90 

πέτυχαν να εκβιομηχανοποιηθούν και να διατηρούν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. 
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όχι μια κεντρική κυβέρνηση και οι φραγμοί στο εμπόριο αίρονται. Διευκολύνεται η 

ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων και πόρων και η 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 εφαρμοσθεί, με διαφορετικούς τρόπους, στην Κίνα, 

στις πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης, σε πρώην κομμουνιστικές χώρες της 

Ευρώπης και σε πολλές χώρες του τρίτου κόσμου. Χαρακτηρίζεται από: 

α. Την απελευθέρωση της οικονομικής δραστηριότητας και την 

αποτελεσματική ανακατανομή των πόρων. 

β. Την ανάπτυξη όλων εκείνων των εργαλείων που χρησιμοποιεί μια 

οικονομία της αγοράς και προσπάθεια επίτευξης ισοσκελισμένων 

προϋπολογισμών για μακροοικονομική σταθερότητα και οικονομική 

αποτελεσματικότητα. 

γ. Την αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρήσεων και τη δημιουργία 

διαφανών κανόνων για την είσοδό τους στην αγορά. 

δ. Την ανάπτυξη ενός θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου που θα 

προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία και το κράτος δικαίου. 

Ωστόσο αν θέλαμε με μια φράση, από την ετήσια αναφορά του International 

Transparency (Transparency_International, 2019), να χαρακτηρίσουμε τη 

συγκεκριμένη περιοχή αυτή θα ήταν «η διαφθορά ανθίζει, ενώ η ποιότητα της 

δημοκρατίας παραπαίει ή παραμένει στάσιμη». Η εικόνα του παραρτήματος Δ, που 

προκύπτει από το (Transparency_International, 2019), απεικονίζει μια ζοφερή 

εικόνα των προσπαθειών για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ανατολική 

Ευρώπη και στην Κεντρική Ασία. Σε μια περιοχή όπου μόνο μία χώρα λαμβάνει 

CPI άνω του 50 (στα 100) και όλες οι άλλες χώρες βαθμολογούνται με 45 ή 

λιγότερο (πάντα στα 100) στο δείκτη CPI, έχει σημειωθεί πολύ μικρή πρόοδος 

στην καταπολέμηση της διαφθοράς επί αρκετά χρόνια. Μόνο τρεις χώρες από την 

περιοχή βαθμολογούνται πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο των 43. Η Γεωργία 

ηγείται της περιοχής (με μόλις 58), ακολουθούμενη από το Μαυροβούνιο (με 45) 

και τη Λευκορωσία (με 44). Στο βάθος, το Τουρκμενιστάν κερδίζει το χαμηλότερο 

αποτέλεσμα στην περιοχή (με 20), ακολουθούμενο από το Ουζμπεκιστάν (με 23) 

και το Τατζικιστάν (με 25). Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι, δεδομένου του 
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μέσου όρου του 35, η Ανατολική Ευρώπη και η Κεντρική Ασία είναι η δεύτερη 

χαμηλότερη περιοχή στον δείκτη, μπροστά από την υποσαχάρια Αφρική, η οποία 

έχει μέσο όρο 32. Με αυτή τη θλιβερή πραγματικότητα, μια ανησυχητική τάση 

αναδύεται. Οι ιδιαίτερα διεφθαρμένες χώρες που βαθμολογούν χαμηλά στον CPI 

τείνουν επίσης να έχουν εύθραυστα δημοκρατικά θεσμικά όργανα, ενώ οι πολίτες 

τους έχουν ασθενέστερα πολιτικά και αστικά δικαιώματα. Επιπλέον από αυτή την 

αναφορά του International Transparency (Transparency_International, 2019), 

ξεχωρίζουμε τα ακόλουθα που αφορούν την περιοχή: 

α. Από τη Ρωσία στο Αζερμπαϊτζάν, την Ουκρανία και το 

Ουζμπεκιστάν, πολλά δημοκρατικά θεσμικά όργανα και κανόνες σε όλη την 

περιοχή απειλούνται σήμερα – συχνά από την αυταρχική κυριαρχία. Οι 

κυβερνήσεις σε όλη την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία δεν 

κατορθώνουν να διατηρήσουν τους ελέγχους που είναι θεμελιώδεις για τη 

δημοκρατία και έχουν καθοριστική σημασία για τον έλεγχο της διαφθοράς.  

β. Η διαφθορά ευδοκιμεί όταν υπάρχουν αδύναμες δημοκρατικές 

πρακτικές. Σε συνδυασμό με την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, οι χώρες της περιοχής 

υπονομεύουν τα πολιτικά δικαιώματα των πολιτών τους. Ως αποτέλεσμα, οι 

άνθρωποι δεν μπορούν να μιλήσουν, να επιδείξουν ή να συσχετιστούν με 

οργανώσεις ή ομάδες ακτιβιστών - τουλάχιστον όχι χωρίς φόβο για συνέπειες. 

Ταυτόχρονα, η διαφθορά κλειδώνει αυτές τις χώρες σε ένα φαύλο κύκλο, όπου οι 

κυβερνώντες πολιτικοί δεν έχουν κανένα πραγματικό κίνητρο για να επιτρέψουν 

τον εκδημοκρατισμό και την ενίσχυση των ανεξάρτητων θεσμών. 

γ. Σε πολλές χώρες που προέρχονται από την ΕΣΣΔ, δεν υπάρχουν 

έλεγχοι που θα απέτρεπαν συνήθως ισχυρούς ιδιώτες και ομάδες να ασκούν 

εξαιρετική επιρροή στις κυβερνητικές αποφάσεις. Σε αυτές τις συνθήκες, 

πραγματοποιούνται παράνομες πρακτικές άσκησης πίεσης και δεν υπάρχουν 

γνωστές συγκρούσεις συμφερόντων. 

δ. Τέσσερις από τις επτά υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή στις χώρες που βρίσκονται σήμερα σε ενταξιακές 

διαπραγματεύσεις με την ΕΕ της περιοχής, κατέγραψαν μικρές πτώσεις στις 

βαθμολογίες τους από το περασμένο έτος. Παρά τις αυστηρές συνθήκες της ΕΕ 

για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη διασφάλιση ότι τα θεσμικά όργανα δεν 
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ασκούν πολιτική επιρροή, πολλές κυβερνήσεις σε ολόκληρη την περιοχή δεν 

επιδεικνύουν πραγματική δέσμευση στη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. 

Συγκεκριμένα, πολλές από αυτές τις χώρες αδυνατούν να αποκαλύψουν επαρκείς 

πληροφορίες σχετικά με τις εκλογικές εκστρατείες και τα οικονομικά των πολιτικών 

κομμάτων. Επιπλέον, αυτές οι χώρες δρουν κατά οργανώσεων της κοινωνίας των 

πολιτών, δημοσιογράφων έρευνας και πολιτικών αντιπάλων. 

ε. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην καταπολέμηση της διαφθοράς 

στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία είναι η κατάληψη του κράτους, 

όπου ισχυρά άτομα ή ομάδες εκμεταλλεύονται τον έλεγχο των εθνικών 

αποφάσεων και χρησιμοποιούν τα διεφθαρμένα μέσα για να παρακάμψουν τη 

δικαιοσύνη. 

στ. Χωρίς επαρκείς ελέγχους οι χώρες της περιοχής και οι θεσμοί 

υποφέρουν ενώ οι μη δημοκρατικές πρακτικές επιμένουν. Αν και οι κυβερνήσεις 

των χωρών της περιοχής ισχυρίζονται ότι δίνουν προτεραιότητα στην 

καταπολέμηση της πολιτικής διαφθοράς, στην πραγματικότητα, δεν λαμβάνουν 

συγκεκριμένα μέτρα για να το κάνουν. Αυτό καταστρέφει την εμπιστοσύνη των 

πολιτών στη δική τους κυβέρνηση καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς και 

συμφωνίες και συμβάλλει σε υψηλότερα ποσοστά διαφθοράς. 

2.1.3 Ρωσική Ομοσπονδία 

Σύμφωνα με το Factbook της (CIA, 2019) ο πρόγονος της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας εμφανίστηκε τον 12ο αιώνα, ως το Πριγκιπάτο της Μουσκόβιας. Το 

κράτος αυτό αφού πέρασε αρκετές περιπέτειες, μεταξύ αυτών και τα 200 χρόνια 

Μογγολικής κυριαρχίας (13ος – 15ος αιώνας), άρχισε να κατακτά σταδιακά τις γύρω 

επαρχίες. Στις αρχές του 17ου αιώνα, η νέα Δυναστεία των Ρομανώφ συνέχισε 

αυτή την πολιτική επέκτασης στη Σιβηρία προς τον Ειρηνικό. Κάτω από τον Πέτρο 

Α’ (που βασίλεψε το 1682-1725), η ηγεμονία επεκτάθηκε στη Βαλτική Θάλασσα 

και η χώρα μετονομάστηκε σε ρωσική αυτοκρατορία. Κατά τον 19ο αιώνα, 

πραγματοποιήθηκαν περισσότερες εδαφικές εξαγορές στην Ευρώπη και την Ασία. 

Η ήττα στον ρωσο-ιαπωνικό πόλεμο του 1904-05 συνέβαλε στην 

Επανάσταση του 1905, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 

κοινοβουλίου και αρκετών μεταρρυθμίσεων. Οι καταστροφικές ήττες και οι 
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ελλείψεις τροφίμων στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο οδήγησαν σε εκτεταμένες ταραχές 

στις μεγάλες πόλεις της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, στην ανατροπή των Ρομανώφ το 

1917 και στην επικράτηση των κομμουνιστών. 

Οι κομμουνιστές υπό τον Βλαντιμίρ Λένιν σχημάτισαν την ΕΣΣΔ3. Τον Λένιν 

διαδέχθηκε ο Ιωσήφ Στάλιν (1928-53) που κυβέρνησε βίαια και ενίσχυσε την 

κομμουνιστική κυριαρχία με κόστος δεκάδων εκατομμυρίων ζωών. Μετά την 

κατατρόπωση της Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ως μέρος συμμαχίας με 

τις ΗΠΑ (1939-1945), η ΕΣΣΔ επέκτεινε την επικράτειά της και την επιρροή της 

στην Ανατολική Ευρώπη και αναδείχθηκε σε παγκόσμια δύναμη. Η ΕΣΣΔ ήταν ο 

κύριος αντίπαλος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου (1947-1991). Η 

σοβιετική οικονομία και κοινωνία στάζονταν στις δεκαετίες που ακολούθησαν στις 

αρχές που έθεσε ο Στάλιν, μέχρις ότου ο Γενικός Γραμματέας Μιχαήλ 

Γκορμπατσώφ (1985-91) εισήγαγε τους όρους glasnost (ειλικρίνεια) και 

perestroika (αναδόμηση) σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του κομμουνισμού. 

Οι πρωτοβουλίες του αθέλητα απελευθέρωσαν δυνάμεις, που οδήγησαν στη 

διάλυση της ΕΣΣΔ στη Ρωσία και σε άλλα 14 ανεξάρτητα κράτη. 

Μετά την οικονομική και πολιτική αναταραχή κατά τη διάρκεια της θητείας 

του Προέδρου Μπορίς Γιέλτσιν (1991-99), η Ρωσία μετατοπίστηκε προς ένα 

κεντρικό αυταρχικό κράτος υπό τον Πρόεδρο Vladimir Putin (2000-2008, 2012-

σήμερα) που το καθεστώς επιδιώκει να νομιμοποιήσει τη διακυβέρνηση του μέσω 

διαχειριζόμενων εκλογών και λαϊκιστών. Η εξωτερική πολιτική της Ρωσίας 

επικεντρώνεται στην ενίσχυση της γεωπολιτικής επιρροής της χώρας και στην 

οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Η Ρωσία έχει 

παραδοσιακά ισχυρό κρατικό θεσμό. Η κρατική εξουσία, η οποία κυριαρχεί στην 

κοινωνική ζωή, συνδέεται με ένα σύνολο ιστορικών, γεωπολιτικών, οικονομικών, 

εθνικών και κοινωνικών παραγόντων (Ryazanov, 1998). 

Σε ότι αφορά το αντικείμενο της εργασίας πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα 

με την παγκόσμια τράπεζα το σύστημα διαφθοράς στη Ρωσία περιλαμβάνει 

περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια άτομα και η κοινωνία τους πληρώνει περίπου 

40-45 δις USD ετησίως. Σύμφωνα με τον (Kupreschenko, 2008) η διαφθορά 

αποτελεί εθνική απειλή για τη Ρωσία. 

                                                           
3
 ΕΣΣΔ: Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών 



16 

 

Σύμφωνα με την ετήσια αναφορά (Transparency_International, 2019) ο 

δείκτης CPI της Ρωσίας μειώθηκε σε σχέση με την τιμή που είχε το 2017. Η πτώση 

αυτή δεν αποτελεί έκπληξη δεδομένου ότι υπάρχουν αδύναμοι θεσμοί καθώς και 

ένα αναποτελεσματικό σύστημα ελέγχων και ισορροπιών. Αυτή η χαμηλή 

βαθμολογία αντικατοπτρίζει την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ εμπειρογνωμόνων 

και επιχειρηματιών στην ικανότητα της κυβέρνησης να αποφέρει βιώσιμη δράση 

κατά της διαφθοράς. 

Η ευνοιοκρατία παραμένει ακρογωνιαίος λίθος των ρωσικών κοινωνικών και 

πολιτικών διαδικασιών (Åslund, 2017). Τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης είναι 

σπάνια, όπως και οι ανεξάρτητες ΜΚΟ, οι οποίες συχνά αντικαθίστανται από 

οργανώσεις που δημιουργούνται και χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση. 

Επιπλέον, το δικαστικό σύστημα είναι συχνά προκατειλημμένο, ενώ τα δικαστήρια 

διαχειρίζονται μεγάλα πρόστιμα σε ανεξάρτητους φορείς ώστε να συμβαδίζουν με 

την ημερήσια διάταξη της κυβέρνησης (Transparency_International, 2019). Για 

παράδειγμα, το 2018, ο Vladimir Litvinenko, πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Μεταλλείων της Αγίας Πετρούπολης και προηγούμενος ακαδημαϊκός επόπτης του 

Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, κήρυξε αγωγή εναντίον του καταστήματος της 

Transparency International στη Ρωσία για δημοσίευση έρευνας σχετικά με την 

κακή χρήση δημόσιων πόρων. Το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ του κ. Litvinenko, 

καταλήγοντας στην απόφαση ότι ενώ η έρευνα της Transparency International της 

Ρωσίας παρουσίασε πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία, ωστόσο έβλαψε τη φήμη 

του κ. Litvinenko εκθέτοντας την κατάχρηση δημόσιων πιστώσεων και για αυτό το 

δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο ένα εκατομμύριο ρούβλια στην Transparency 

International της Ρωσίας. Η Transparency International της Ρωσίας αύξησε με 

επιτυχία ένα εκατομμύριο ρούβλια σε λιγότερο από μία εβδομάδα για να πληρώσει 

το πρόστιμο που επιβλήθηκε από το δικαστήριο, κυρίως χάρη σε εκατοντάδες 

online δωρεές από Ρώσους πολίτες. 

Οι υπογραφές σε διεθνείς συμφωνίες όπως η σύμβαση ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και το όργανο παρακολούθησης, η ομάδα κρατών κατά της 

διαφθοράς, που αποτελούν μέρος του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και οι 

δεσμεύσεις της διάσκεψης κορυφής κατά της διαφθοράς του 2016 δημιουργούν 

μια ψευδαίσθηση της προόδου στη Ρωσία χωρίς να παράγουν πραγματικά 

αποτελέσματα. Η σύμβαση αστικού δικαίου για τη διαφθορά, η οποία επιτρέπει 
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στους πολίτες και τους παράγοντες του ιδιωτικού τομέα να επιδιώξουν την 

αποκατάσταση τους σε περιπτώσεις διαφθοράς, εξακολουθεί να μην αποτελεί 

προτεραιότητα για τη Ρωσία, παράλληλα με την εφαρμογή των κανονισμών 

άσκησης πίεσης και την προστασία των καταγγελιών. 

Ρώσοι ειδικοί έχουν διακρίνει το δυναμικό διαφθοράς των ρωσικών 

περιφερειών. Κατά την άποψη αυτών των ειδικών, οι πιο διεφθαρμένες περιοχές 

είναι μεγάλες πόλεις, κόμβοι μεταφορών, λιμάνια και ζώνες διέλευσης. Είναι 

ενδιαφέρον ότι δεν υπάρχουν ζώνες εντελώς απαλλαγμένες από διαφθορά. Τα 

λιγότερο διεφθαρμένα είναι περιοχές οικονομικής δραστηριότητας που είναι 

δύσκολο να εκτιμηθούν οφέλη, για παράδειγμα, οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και 

οι καινοτόμες επιχειρήσεις (Timofeyev, 2011). 

Οι πιο διεφθαρμένοι τομείς είναι η πολιτική εξουσία, η αστυνομία, οι 

κοινοτικές υπηρεσίες, οι φορολογικές υπηρεσίες, οι τελωνειακές υπηρεσίες, η 

δημόσια υγεία και η εκπαίδευση (Timofeyev, 2011). Οι πιο συνηθισμένες 

συναλλαγές διαφθοράς είναι: υπερτιμολογήσεις, ιδίως στην κρατική 

επιχειρηματικότητα. αμοιβές για εξυπηρετήσεις του ιδιωτικού από το δημόσιο 

τομέα. δωροδοκία στον επιχειρηματικό τομέα με στόχο την απόκτηση/χορήγηση 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. δωροδοκία στον επιχειρηματικό τομέα με στόχο 

τη χορήγηση αδειών και τη διαπίστευση. δωροδοκία μεταξύ των πολιτικών για τη 

χορήγηση ορισμένων πλεονεκτημάτων στις επιχειρήσεις. δωροδοκία στα σχολεία 

με σκοπό την απόκτηση/χορήγηση ψευδών πιστοποιητικών. και δωροδοκία στα 

νοσοκομεία με σκοπό την απόκτηση/παροχή καλύτερων υπηρεσιών. 

Η εκτελεστική εξουσία είναι η πιο διεφθαρμένη στη Ρωσία. Οι κρατικοί 

υπάλληλοι ασχολούνται πάντοτε με την ανακατανομή των περιουσιακών στοιχείων 

χρησιμοποιώντας πτωχεύσεις, εχθρικές συγχωνεύσεις και εκτεταμένες 

κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων. Δεν αποτελεί έκπληξη το 

γεγονός ότι αυτή η επιχείρηση είναι πολύ κερδοφόρα και μπορεί να συγκριθεί με 

το εμπόριο ναρκωτικών. Η εκτιμώμενη κερδοφορία των κατασχέσεων φτάνει το 

500% (Kupreschenko, 2008). 
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2.2 Περί Δημοσίων Δαπανών 

2.2.1 Ο Ρόλος της Κυβέρνησης 

Ο ρόλος της κυβέρνησης στην κοινωνία υπήρξε και θα είναι πάντα 

αμφιλεγόμενος. Κάποιοι πιστεύουν ότι η κυβέρνηση κάνει πάρα πολλά, ενώ άλλοι 

πιστεύουν ότι πρέπει να κάνει περισσότερα. Πολλοί προσβλέπουν στην 

κυβέρνηση για να λύσουν τα προβλήματα που θεωρούν ότι είναι σημαντικά για 

αυτούς, αλλά μάλλον δεν θα πρέπει να συμμετέχει σε δραστηριότητες που 

ωφελούν τους άλλους. Ανεξάρτητα από την άποψη των πολιτών για την  

κυβέρνηση που θα ήθελαν να είχαν, είναι σαφές ότι τα προγράμματα των 

κυβερνήσεων από εκεί που αντιπροσώπευαν ένα μικρό μερίδιο της οικονομίας 

στις αρχές της δεκαετίας του 1900 έχουν αυξηθεί στο 30 έως 50% της οικονομίας 

των σύγχρονων βιομηχανικών κρατών σήμερα (Hyman, 2010). Οι πολίτες 

καταβάλουν κάθε χρόνο σημαντικά ποσά από το εισόδημά τους για να 

πληρώσουν τους απαραίτητους φόρους για τη χρηματοδότηση των κρατικών 

δαπανών. 

Μια πολύ καλή ιστορία που μπορεί να μας παρουσίαση το αμφιλεγόμενο 

του ρόλου της κυβέρνησης έρχεται από την Παλαιά Διαθήκη. Το έτος είναι 1030 

π.Χ. Οι φυλές των Ισραηλιτών ζούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς 

κεντρική διοίκηση. Τότε ο λαός ζήτησε από τον προφήτη Σαμουήλ να τους 

υποδείξει έναν βασιλιά να τους διοικεί – κυβερνά – δικάζει όπως συνέβαινε στα 

υπόλοιπα έθνη. Τότε ο προφήτης (Σαμουήλ 8:5 όπως λήφθηκε από (Αγία_Γραφή, 

2019)) προσπαθεί να τους αποτρέψει παρουσιάζοντας τους πώς θα είναι η ζωή 

τους κάτω από έναν μονάρχη. Συγκεκριμένα ο Σαμουήλ τους ανέφερε τι θα 

δικαιούται ο βασιλιάς που θα κυβερνά τους Ισραηλίτες: 

«...Θα παίρνει τους γιους σας και θα τους χρησιμοποιεί για τον εαυτό του 

στις άμαξές του και στ’ άλογά του, και για να τρέχουν μπροστά από τη δική του 

άμαξα. Θα διορίζει για τον εαυτό του χιλίαρχους και πεντηκόνταρχους, θα παίρνει 

άλλους για να οργώνουν τα χωράφια του, να θερίζουν τα σπαρτά του ή για να του 

κατασκευάζουν τα πολεμικά του όπλα και τα εξαρτήματα των αμαξών του. Θα 

παίρνει τις κόρες σας για να του φτιάχνουν αρώματα, να του μαγειρεύουν και να 

του ζυμώνουν. Θα πάρει τα καλύτερα χωράφια σας και τα αμπέλια σας και τους 
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ελαιώνες σας και θα τα δώσει στους αξιωματούχους του. Κι από τα σπαρτά σας κι 

από τα αμπέλια σας θα παίρνει το δέκατο και θα το δίνει στους ευνούχους και 

στους αξιωματούχους του. Τους υπηρέτες σας και τις υπηρέτριές σας, και τα 

καλύτερα βόδια και τα γαϊδούρια σας θα τα παίρνει να δουλεύουν γι’ αυτόν. Από τα 

πρόβατά σας θα παίρνει το δέκατο κι εσείς θα είστε δούλοι του...» 

Ισραηλίτες δεν πτοήθηκαν από τα λόγια του προφήτη και του απάντησαν: 

«Όχι! Εμείς θέλουμε βασιλιά να μας κυβερνάει. Τότε θα είμαστε όπως όλα τα άλλα 

έθνη, και ο βασιλιάς μας θα μας κρίνει και θα είναι αρχηγός μας και θα διεξάγει τις 

μάχες μας». 

Αυτή η βιβλική ιστορία εκτιμώ ότι παρουσιάζει με πολύ παραστατικό τρόπο 

την αρχαιότερη αμφισβήτηση γύρω από την κυβέρνηση και το ρόλο της. Η 

κυβέρνηση υπάρχει ως αναγκαία – αφού «όλα τα έθνη» έχουν εξάλλου – όμως 

ταυτόχρονα υπάρχουν και ανεπιθύμητες πτυχές. Αυτή η ανάμικτη άποψη 

προέρχεται από τη φορολογία και τις δημόσιες δαπάνες. Η κυβέρνηση παρέχει μια 

σειρά «αγαθών» με κάποιο κόστος. 

Εξάλλου πώς θα ήταν να ζεις σε ένα έθνος χωρίς κυβέρνηση; Εκτός από 

την παροχή εθνικής άμυνας και εθνικής ασφάλειας (που αναφέρθηκε παραπάνω) 

και θα ήταν δύσκολη ή αποδιοργανωμένη, χωρίς κεντρική κυβέρνηση να διατηρεί 

και να προμηθεύει τις ένοπλες δυνάμεις, παράλληλα δεν θα υπήρχε σύστημα 

δικαστηρίων για τη διαχείριση της δικαιοσύνης. Θα ξεχνούσαμε προγράμματα 

όπως η κοινωνική ασφάλιση, η ασφάλιση ανεργίας και η ευημερία που παρέχουν 

εισοδηματική στήριξη στους ηλικιωμένους, στους ανέργους και στους φτωχούς ή 

άτομα με ειδικές ανάγκες. Πώς θα παρέχεται η αστυνομία και η πυροπροστασία; Η 

οδήγηση σε δρόμους και πάνω από γέφυρες που θεωρούμε δεδομένες θα 

μπορούσε επίσης να αποτελέσει πρόβλημα επειδή ουσιαστικά όλοι οι 

αυτοκινητόδρομοι, οι δρόμοι και άλλες υποδομές δημόσιων συγκοινωνιών που 

χρησιμοποιούμε καθημερινά παρέχονται και συντηρούνται από τις κυβερνήσεις ή 

τις υπηρεσίες τους. Δεν θα υπήρχαν δημόσια και δευτεροβάθμια σχολεία που 

χρηματοδοτούνται από το δημόσιο. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία επιδοτείται 

σε μεγάλο βαθμό από δημόσιο χρήμα, θα είχε επίσης πρόβλημα. Το σύστημα της 

υγειονομικής περίθαλψης εξαρτάται από τα κυβερνητικά προγράμματα για την 

πληρωμή των ιατρικών λογαριασμών πολλών από τους φτωχούς, τους 
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ηλικιωμένους και τους βετεράνους. Τα ιδρύματα που κυμαίνονται από τις ιατρικές 

σχολές έως τις δημόσιες κλινικές και τα νοσοκομεία θα έχουν δυσλειτουργίες 

χωρίς κρατική στήριξη. 

2.2.2 Ιδεολογία και Δημόσιες Δαπάνες 

Από την ανάλυση αυτή μπορούμε να κάνουμε τελικά ένα συμβιβασμό: «Η 

κυβέρνηση υπάρχει για το καλό του λαού». Ωστόσο τι ορίζουμε ως «καλό του 

λαού» και με ποιο τρόπο μια κυβέρνηση θα το προωθήσει; Πρακτικά εκτιμάται ότι 

η προστασία των πολιτών από τη βία είναι ένα καλό που η κυβέρνηση πρέπει να 

παρέχει στους πολίτες. Για να το πετύχει αυτό μία κυβέρνηση, σύμφωνα με την 

φιλοσοφία του Hobbes (Κουσκουβέλης, 2010), θα πρέπει να έχει το μονοπώλιο 

της καταναγκαστικής ισχύος. Διαφορετικά η αναρχία θα κυριαρχεί. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελούν τα «αποτυχημένα4» κράτη της Συρίας στην Μέση Ανατολή 

και της Σομαλίας στην Αφρική. 

Ο Adam Smith στο βιβλίο του “The Wealth of Nations” [όπως αναφέρεται 

από τους (Rosen & Gayer, 2008)] επιχειρηματολογεί ότι η κυβέρνηση θα πρέπει 

να προστατεύει αφενός την κοινωνία από τη βία και την εισβολή μιας άλλης 

ανεξάρτητης κοινωνίας και αφετέρου τον πολίτη από την αδικία και την καταπίεση 

ενός άλλου πολίτη. Συνεπώς η πιο μικρή κυβέρνηση θα πρέπει να έχει 

τουλάχιστον μία λειτουργία – την προστασία των πολιτών της από τον φυσικό 

εξαναγκασμό. Πέρα από αυτό ο Adam Smith σημείωσε ότι μια κυβέρνηση θα 

πρέπει να έχει ευθύνη για «τη δημιουργία και τη διατήρηση συγκεκριμένων 

δημόσιων δράσεων και θεσμών που δεν μπορεί ποτέ να είναι προς το συμφέρον 

μόνο οποιουδήποτε ατόμου ή μικρού αριθμού ατόμων». Δηλαδή εδώ εκτιμάται ότι 

ο Adam Smith εννοεί τις υποδομές που χρειάζεται η κοινωνία για να λειτουργήσει 

(δρόμοι, αποχετευτικό σύστημα, γέφυρες λιμάνια κλπ). 

Από αυτό το σημείο οι απόψεις σύμφωνα με τους (Rosen & Gayer, 2008) 

διίστανται. Από τη μία υπάρχει η άποψη των φιλελεύθερων, οι οποίοι πιστεύουν 

σε μια πολύ περιορισμένη κυβέρνηση και οι οποίοι επιχειρηματολογούν εναντίον 

οποιουδήποτε οικονομικού ρόλου της κυβέρνησης. Ο Adam Smith αναφέρει «ότι 

                                                           
4
 Με τον όρο αυτό εννοούνται τα κράτη που βιώνουν παρατεταμένες εσωτερικές συρράξεις και η κεντρική εξουσία 

αμφισβητείται με βίαιο τρόπο. Ο ορισμός αυτός δόθηκε κατά τις διαλέξεις του μαθήματος Διεθνής Ασφάλεια και Σύγχρονες 
Απειλές από τον καθηγητή κύριο Γεώργιο Χρηστίδη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο πλαίσιο του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019. 



21 
 

κάθε άνθρωπος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζει τους νόμους, θα πρέπει 

να αφήνεται ελεύθερος να κυνηγά τα ενδιαφέροντά του με τον δικό τρόπο». Οι 

φιλελεύθεροι είναι πολύ δύσπιστοι ως προς σχετικά με την ικανότητα της 

κυβέρνησης να βελτιώσει την κοινωνική ευημερία. Επιπλέον ο Thomas Jefferson 

σημειώνει κάπως επιπόλαια: «Κάποιες φορές λέγεται ότι ένας άνθρωπος δεν 

μπορεί να εμπιστευτεί την κυβέρνηση του εαυτού του. Μπορεί, τότε, να εμπιστευτεί 

την μια κυβέρνηση άλλων; Ή έχουμε ανακαλύψει αγγέλους με τη μορφή βασιλέων 

για να τον κυβερνήσουν; Ας αφήσουμε την ιστορία να απαντήσει σε αυτή την 

ερώτηση.» (Rosen & Gayer, 2008) 

Σε αντίθεση, αυτοί, που μπορούν να ονομαστούν σοσιαλδημοκράτες 

πιστεύουν ότι ουσιαστική κυβερνητική παρέμβαση απαιτείται για το καλό του 

πολίτη. Τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να πάρουν πολλές μορφές ως κανονισμοί 

ασφαλείας στο χώρο εργασίας, νόμοι που να απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω 

φυλής ή φύλλου, ή η χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων στους φτωχούς. Όταν οι 

σοσιαλδημοκράτες αντιμετωπίζουν το επιχείρημα ότι τέτοιες παρεμβάσεις 

προσβάλλουν την ατομική ελευθερία, αναφέρουν ότι η ελευθερία είναι κάτι 

παραπάνω από απλά η απουσία του φυσικού καταναγκασμού που πρεσβεύουν οι 

φιλελεύθεροι. (Rosen & Gayer, 2008) Φυσικά ανάμεσα στους φιλελεύθερους και 

τους σοσιαλδημοκράτες υπάρχει μια ποικιλία απόψεων σχετικά με το κατάλληλο 

ποσό κυβερνητικής παρέμβασης. 

2.2.3 Ενδεικτικά Παραδείγματα Δημοσίων Δαπανών 

Η ανάλυση, αυτή προηγήθηκε προκειμένου να αναδειχθεί η σπουδαιότητα 

του γεγονότος ότι η κυβερνητική παρέμβαση με τη μορφή της οικονομικής 

πολιτικής δεν στηρίζεται τόσο στην Οικονομική επιστήμη αλλά στις επικρατούσες 

ηθικές, κοινωνικές και πολιτικές επιταγές (Mankiw, 2008). Στον πραγματικό κόσμο, 

η εξεύρεση της σωστής πολιτικής είναι ένα μικρό τμήμα της δουλειάς του 

πολιτικού, μερικές φορές το ευκολότερο τμήμα. Αφού ο επικεφαλής της 

κυβέρνησης ακούσει τους οικονομικούς συμβούλους του σχετικά με το ποια 

πολιτική είναι η καλύτερη από την οπτική τους, στρέφεται προς άλλους 

συμβούλους για σχετικές συμβουλές. Οι σύμβουλοί του για θέματα επικοινωνίας 

θα του πουν τον καλύτερο τρόπο να εξηγήσει την προτεινόμενη πολιτική στο κοινό 

και θα προσπαθήσουν να προβλέψουν τυχόν παρανοήσεις, που θα μπορούσαν 
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να δυσκολέψουν την πρόκληση. Οι σύμβουλοί του για το Τύπο θα του πουν πώς 

θα ενημερώσουν τα ΜΜΕ για την πρότασή του και ποιες απόψεις θα διατυπωθούν 

στις συντακτικές σελίδες του έθνους. Οι νομοπαρασκευαστικοί σύμβουλοί του θα 

του πουν πώς η νομοθετική εξουσία (όπως η Βουλή, το Κογκρέσο, η Γερουσία 

κλπ αν υπάρχουν) θα εξετάσει την πρόταση. Οι πολιτικοί σύμβουλοί του θα του 

πουν ποιες κοινωνικές ομάδες θα οργανωθούν για να υποστηρίξουν ή να 

αντιταχθούν στην προτεινόμενη πολιτική, πώς αυτή η πρόταση θα επηρεάσει τη 

θέση του μεταξύ των διαφόρων ομάδων του εκλογικού σώματος και αν θα 

επηρεάσει την υποστήριξη οποιασδήποτε από τις άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες 

του. Αφού ακούσει και ζυγίσει όλη αυτή τη συμβουλή, ο πρόεδρος αποφασίζει στη 

συνέχεια πώς να προχωρήσει. 

Έτσι αντιλαμβανόμαστε ότι για όμοια προβλήματα λαμβάνεται διαφορετική 

πολιτική απόφαση από κράτος σε κράτος και από πολιτικό σε πολιτικό. Αυτό 

αντανακλάται στους πίνακες του παραρτήματος Ε, όπου φαίνεται το διαφορετικό 

μείγμα δημοσίων δαπανών με τον οποίο τα διαφορετικά κράτη προσπαθούν να 

καλύψουν τις ανάγκες τους. Στον πίνακα Ε.1 φαίνονται οι Δημόσιες Δαπάνες 

Κρατών Μελών του G20 κατά το έτος 2015, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Στον πίνακα 

Ε.2 φαίνονται οι Δημόσιες Δαπάνες Κρατών Μελών του CIS (Commonwealth of 

Independent States τέως ΕΣΣΔ) κατά το έτος 2015. Από τους δύο αυτούς πίνακες 

διαπιστώνονται συνοπτικά τα ακόλουθα: 

α. Κατά μέσο όρο τα ανεπτυγμένα κράτη (G20) έχουν υψηλότερες 

συνολικές δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ από τα αναπτυσσόμενα (CIS). 

β. Κατά μέσο όρο τα ανεπτυγμένα κράτη (G20) έχουν χαμηλότερες 

δημόσιες δαπάνες για την άμυνα και την εσωτερική τάξη και ασφάλεια ως 

ποσοστό του ΑΕΠ από τα αναπτυσσόμενα (CIS). 

γ. Κατά μέσο όρο τα ανεπτυγμένα κράτη (G20) έχουν υψηλότερες 

δημόσιες δαπάνες για την κοινωνική προστασία και την υγεία ως ποσοστό του 

ΑΕΠ από τα αναπτυσσόμενα (CIS). 

Ειδικότερα από αυτούς τους δύο πίνακες διαπιστώνεται ότι η Ρωσική 

Ομοσπονδία ξοδεύει για το έτος 2015: 
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α. Περισσότερα από τον μέσο όρο των δημοσίων δαπανών των χωρών 

G20 και της κοινοπολιτείας στους τομείς της άμυνας, ασφάλειας και των δημόσιων 

υπηρεσιών. 

β. Λιγότερα από τον μέσο όρο των δημοσίων δαπανών των χωρών 

G20 και της κοινοπολιτείας στους τομείς της υγείας, της παιδείας και της 

κοινωνικής προστασίας. 

2.2.4 Το Αποτύπωμα του Κράτους στη Ρωσική Οικονομία 

Το κράτος αφήνει ένα βαθύ αποτύπωμα στην οικονομία σύμφωνα με την 

αναφορά του (Arena, 2018) του IMF5 για τη Ρωσική Ομοσπονδία. Το συμπέρασμα 

αυτό επιβεβαιώνεται από το διάγραμμα Ζ.1 του παραρτήματος Ζ όπου φαίνεται ότι 

υπάρχει μια τάση αύξησης των δημοσίων δαπανών και κατ’ επέκταση του 

μεγέθους του κράτους κατά το χρονικό διάστημα από το 2000 ως το 2017. Για το 

ίδιο διάστημα φαίνεται από τον πίνακα Ζ.3 του παραρτήματος Ζ ότι οι δημόσιες 

δαπάνες κυμαίνονται από το 30% ως το 45% του GDP. O (Arena, 2018) 

συμπληρώνει στην αναφορά του ότι τα διαθέσιμα δεδομένα απασχόλησης 

δείχνουν ότι το ρωσικό κράτος είναι σχετικά μεγάλο, παρόμοιο με αυτό των 

σκανδιναβικών χωρών. Σε τομείς όπου το μερίδιο του κράτους είναι υψηλό, η 

οικονομική συγκέντρωση είναι μεγαλύτερη, αλλά η συγκέντρωση είναι μεγάλη 

ακόμη και σε τομείς όπου το μερίδιο του κράτους είναι χαμηλό. Τελικά ο 

συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να ενισχυθούν οι υφιστάμενες 

πολιτικές για την προστασία και την προώθηση του ανταγωνισμού, ακόμη και στις 

δημόσιες συμβάσεις. 

Τα κυριότερα σημεία της αναφοράς του (Arena, 2018) συνίστανται σε: 

α. Ο ρωσικός κρατικός μηχανισμός γιγαντώνεται τα τελευταία χρόνια 

(όπως φαίνεται από το το διάγραμμα Ζ.1 του παραρτήματος Ζ που δείχνει την 

τάση αύξησης των δημόσιων δαπανών). Η μεγέθυνση του δημόσιου τομέα 

παραγκωνίζει τον ιδιωτικό και επηρεάζει αρνητικά τον οικονομικό δυναμισμό. 

β. Ένα μεγαλύτερο κράτος μπορεί να αφήσει το αποτύπωμα στις 

σχέσεις μεταξύ του μεγέθους του κράτους, του ανταγωνισμού στην αγορά και της 

                                                           
5
 IMF: International Monetary Fund (ΔΝΤ: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) 
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αποτελεσματικότητας στη χρήση των πόρων είναι άμεσες, μέσω της φορολογικής 

πολιτικής του και της δομής των δημοσίων δαπανών. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο 

κράτος μπορεί να οδηγήσει σε μεμονωμένες κρατικές επιχειρήσεις ή σε κρατικούς 

ομίλους που κατέχουν σχετικά δεσπόζουσα θέση σε ορισμένες αγορές, 

αυξάνοντας ενδεχομένως τη συγκέντρωση της αγοράς και περιορίζοντας τον 

ανταγωνισμό. Επίσης, ένα μεγάλο κράτος μπορεί είτε να προωθήσει είτε να 

περιορίσει τον ανταγωνισμό μέσω κανόνων κρατικών προμηθειών, με συνέπειες 

για την πρόσβαση στην αγορά, την ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

και την καινοτομία. Επιπλέον, όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του κράτους, τόσο 

περισσότερο θα έχει σημασία για τη συνολική αποτελεσματικότητα με την οποία 

κατανέμονται και χρησιμοποιούνται οι οικονομικοί πόροι. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι οποίες διαδραματίζουν βασικό ρόλο 

στην κατανομή των αποταμιεύσεων της οικονομίας. 

γ. Το νομικό πλαίσιο και τα αναπτυξιακά σχέδια της Ρωσίας 

υποστηρίζουν την άποψη ότι ένα μεγάλο κράτος μπορεί να επηρεάσει τον 

ανταγωνισμό και τη χρήση των πόρων. Το "Εθνικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη του 

Ανταγωνισμού" υποστηρίζει ότι ένα μεγάλο κράτος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 

τον ανταγωνισμό, καθώς οι ιδιωτικές εταιρείες δεν απολαμβάνουν την ίδια κρατική 

στήριξη με τις κρατικές επιχειρήσεις. Με τη σειρά τους, η νομοθεσία περί κρατικών 

προμηθειών (τόσο για την κυβέρνηση όσο και για τις κρατικές επιχειρήσεις) 

αναγνωρίζει ότι η ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών από το κράτος είναι μεγάλη και 

ότι μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία. Κατά συνέπεια, το 

σύστημα προμηθειών έχει ως στόχο την υποστήριξη του ανταγωνισμού, 

εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού δυνητικών προμηθευτών και 

την ανάπτυξη νέων προμηθευτών, καθορίζοντας, μεταξύ άλλων, υποχρεωτικές 

ποσοστώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

δ. Ο ιδιωτικός τομέας της Ρωσίας εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει 

μικρότερο μερίδιο του GDP από ότι σε άλλες οικονομίες μετάβασης. Σύμφωνα με 

εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ο 

ιδιωτικός τομέας της Ρωσίας το 2010 ήταν σχετικά μικρός και ο μόνος μαζί με τον 

αντίστοιχο τομέα της Ουκρανίας, που συρρικνώθηκε μεταξύ 2004 και 2010. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι σταθερά ουραγός στις τιμές CPI που 

λαμβάνει σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες με τις οποίες συμμετέχει σε διεθνείς 
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οικονομικούς οργανισμούς (όπως φαίνεται στον πίνακα ΣΤ.3 που παραθέτονται 

στοιχεία των BRICS και στον πίνακα ΣΤ.4 που παραθέτονται στοιχεία των χωρών 

της Μαύρης Θάλασσας). 

ε. Οι ιδιωτικές εταιρείες δεν ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις με τις 

κρατικές εταιρείες που απολαμβάνουν κρατική στήριξη. Καταβάλλεται προσπάθεια 

να μειωθεί ο αριθμός των κρατικών οντοτήτων με την καθιέρωση πολιτικών 

βελτίωσης του ανταγωνισμού στην αγορά. Μία εξ αυτών των πολιτικών 

διασφαλίζει ότι κάθε οικονομικός τομέας περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις 

επιχειρήσεις (μία από τις οποίες θα πρέπει να είναι ιδιωτική). Άλλη διασφαλίζει ότι 

ο αριθμός των παραβιάσεων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας από το κράτος 

μειώνεται και ότι το μερίδιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις κρατικές 

προμήθειες (τόσο της κυβέρνησης όσο και των κρατικών επιχειρήσεων) αυξάνεται. 

στ. Η νομοθεσία για την προστασία και την προώθηση του 

ανταγωνισμού αποσκοπεί στην πρόληψη και την καταστολή των μονοπωλιακών 

δραστηριοτήτων και του αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς και στον περιορισμό του 

ρόλου του κράτους στον περιορισμό του ανταγωνισμού. Η Ομοσπονδιακή 

Υπηρεσία κατά των Μονοπωλίων διαχειρίζεται και επιβάλλει νομοθεσία κατά του 

μονοπωλίου, ρυθμίζει τις τιμές των φυσικών μονοπωλίων, ελέγχει τις προμήθειες 

τόσο της κυβέρνησης όσο και των κρατικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης 

της άμυνας, και ελέγχει τη συμμόρφωση με τον νόμο περί ξένων επενδύσεων σε 

στρατηγικές βιομηχανίες. Ωστόσο τελικά αυτή η νομοθεσία δημιουργεί 

περισσότερα προβλήματα απ’ότι διορθώνει. Τελικά οι δημόσιες επιχειρήσεις 

ακολουθούν διαδικασίες προμηθειών που δεν προάγουν τον ανταγωνισμό. Οι 

διαδικασίες προμηθειών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πιο ευέλικτες από 

αυτές των δημόσιων εταιρειών. Οι δημόσιες προμήθειες σχεδιάστηκαν για να 

υποστηρίζουν την εγχώρια βιομηχανία και να περιορίσουν τον ξένο ανταγωνισμό. 

Τελικά αυτό έχει ως συνέπεια οι δημόσιες εταιρείες να είναι λιγότερο αποδοτικές 

απ’ότι οι ιδιωτικές. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

3.1 Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς 

3.1.1 Μεθοδολογία 

Για την εκτίμηση της διαφθοράς στη Ρωσική Ομοσπονδία 

χρησιμοποιήθηκαν οι αναφορές του Διεθνούς Οργανισμού Διαφάνειας 

(Transparency International, εφεξής TI). Σύμφωνα με τον ιστότοπό του, ο TI είναι 

ένας οργανισμός της Διεθνούς Κοινωνίας, ο οποίος ηγείται στον αγώνα εναντίον 

της διαφθοράς. Δια μέσου περισσοτέρων των 90 χωρών και μιας Διεθνούς 

Γραμματείας στο Βερολίνο, ο TI εγείρει την προσοχή από τα καταστροφικά 

αποτελέσματα της διαφθοράς και εργάζεται με συνεργάτες σε κυβερνήσεις, 

εταιρείες και στη διεθνή κοινωνία και θέτει σε εφαρμογή μετρήσεις για να την 

αντιμετωπίσει. Στην Ελλάδα έχει γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Η εκτίμηση της διαφθοράς σε μια χώρα γίνεται από τον ΤΙ με τη χρήση του 

Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς (Corruption Perception Index – CPI). Ο CPI 

βαθμολογεί και κατατάσσει μια χώρα με βάση το πόσο διεφθαρμένος πιστεύεται 

ότι είναι o δημόσιος τομέας αυτής. Ο CPI βασίζεται μόνο σε αντιλήψεις/αισθήσεις, 

επειδή δεν υπάρχει ένας εύλογος δυνατός τρόπος για να αξιολογήσει τα απόλυτα 

επίπεδα διαφθοράς στις χώρες, στη βάση καθαρά εμπειρικών στοιχείων και 

δεδομένων. Πιθανές προσπάθειες για να γίνει κάτι τέτοιο, όπως με το να 

συγκρίνουμε αναφερόμενες δωροδοκίες, τον αριθμό των διώξεων που 

πραγματοποιήθηκαν ή μελετήθηκαν σε δικαστικές υποθέσεις απευθείας 

συνδεδεμένες με τη διαφθορά, δεν μπορούν να ληφθούν ως απόλυτοι δείκτες των 

επιπέδων διαφθοράς. Αντιθέτως, δείχνουν πόσο αποτελεσματικοί διώκτες είναι τα 

δικαστήρια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο να εξιχνιάσουν και να εκθέσουν 

τη διαφθορά. Η συλλογή αντιλήψεων για τη διαφθορά, σε μια θέση για να 

προσφέρει αξιολογήσεις για τη διαφθορά του δημόσιου τομέα, είναι η πιο 

αξιόπιστη μέθοδος για τη σύγκριση των σχετικών επιπέδων διαφθοράς ανάμεσα 

στα κράτη. 

Ο CPI είναι ένας σύνθετος δείκτης, ένας συνδυασμός από έρευνες και 

αξιολογήσεις διαφθοράς, συλλεχθείσες από μια ποικιλία φημισμένων 
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οργανισμών/ιδρυμάτων. Ο CPI αντανακλά τις απόψεις των παρατηρητών από όλο 

τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και ειδικών, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στις 

χώρες στις οποίες γίνεται η εκτίμηση. Ο CPI είναι ο πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενος δείκτης διαφθοράς παγκοσμίως. 

Ο δείκτης συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές και πολιτικές 

απόψεις της διαφθοράς. Σε γενικές γραμμές, οι έρευνες και οι αξιολογήσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν, για να καταρτίσουν το δείκτη περιλαμβάνουν ερωτήσεις 

σχετικά με τη δωροδοκία των δημόσιων αξιωματούχων, επιστροφές από δημόσιες 

συμβάσεις, υπεξαιρέσεις δημόσιων πόρων και ερωτήσεις που διερευνούν τη 

δύναμη και την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών καταπολέμησης της 

διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. 

Από την πρώτη του δημοσίευση, το 1995, τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται σε κλίμακα από το 0 έως το 10. Μια ανανέωση/ενημέρωση στη 

μεθοδολογία, το 2012, οδήγησε σε μια νέα κλίμακα από το 0 έως το 100. 

Επομένως δεν θα πρέπει να γίνεται σύγκριση των τιμών του CPI από το 2012 και 

μετά με αυτές από το 2011 και πριν. 

Για τον υπολογισμό του δείκτη μέχρι το 2011 ακολουθόταν, εν συντομία, η 

ακόλουθη μεθοδολογία (Transparency_International, 2019): 

α. Για την εκτίμηση του CPI ενός έτους συγκεντρώνονταν δεδομένα 

από πηγές που καλύπτουν τα τελευταία δύο χρόνια. Έτσι για παράδειγμα για τον 

CPI του 2009, οι έρευνες περιλαμβάνει δεδομένα από τα έτη 2008 και 2009. 

β. O CPI υπολογιζόταν χρησιμοποιώντας δεδομένα από πηγές 

ανεξάρτητων ιδρυμάτων. Όλες οι πηγές μετρούν τη συνολική έκταση της 

διαφθοράς (συχνότητα ή / και μέγεθος δωροδοκίας) στον δημόσιο και στον 

πολιτικό τομέα και όλες οι πηγές παρέχουν μια κατάταξη των χωρών, δηλαδή 

περιλαμβάνουν αξιολόγηση πολλών χωρών. 

γ. Η αξιολόγηση της έκτασης της διαφθοράς στις χώρες γίνεται από 

δύο ομάδες: εμπειρογνώμονες χωρών, κάτοικοι και μη κατοίκους, και επικεφαλής 

επιχειρήσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες επτά πηγές που παρείχαν 

κατά καιρούς στοιχεία βάσει ανάλυσης εμπειρογνωμόνων: η African Development 
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Bank, η Asian Development Bank, η Bertelsmann Foundation, η Economist 

Intelligence Unit, το Freedom House, η Global Insight, η World Bank, το Institute 

for Management Development, η Political and Economic Risk Consultancy, and το 

World Economic Forum. 

δ. Για να προσδιοριστεί η μέση τιμή για μια χώρα, διεξάγεται 

κανονικοποίηση των δεδομένων. Αυτό χρησιμοποιεί τις τάξεις των χωρών που 

αναφέρονται από κάθε μεμονωμένη πηγή. Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη για τον 

συνδυασμό πηγών που έχουν διαφορετική κατανομή. Ενώ υπάρχει κάποια 

απώλεια πληροφοριών σε αυτή την τεχνική, επιτρέπει σε όλες τις αναφερόμενες 

βαθμολογίες να παραμείνουν εντός των ορίων του CPI (μεταξύ 0 και 10, όπου το 0 

χαρακτηρίζει το μέγιστο επίπεδο της διαφθοράς και αντίστοιχα το 10 ισοδυναμεί με 

το χαμηλότερο επίπεδο της διαφθοράς). 

ε. Το εύρος εμπιστοσύνης ανέρχεται στο 90%, το οποίο σημαίνει ότι 

υπάρχει πιθανότητα 5% η εκτιμηθείσα τιμή να είναι κάτω και μια πιθανότητα 5% 

ότι η εκτιμηθείσα τιμή είναι πάνω από αυτό το εύρος εμπιστοσύνης. 

στ. Στη συνέχεια, όλες οι κανονικοποιημένες τιμές για μια χώρα 

υπολογίζονται κατά μέσο όρο, για να καθοριστεί η βαθμολογία (score) μιας χώρας. 

Ανάλογα με τη βαθμολογία κάθε χώρας έβγαινε και η κατάταξη (rank) αυτής. 

Για τον υπολογισμό του CPI (από το 2012 και μετά) ακολουθείται σύμφωνα 

με τις παραδόσεις του (Papanagos, 2018) η ακόλουθη μεθοδολογία: 

α. Συλλογή Πηγών Δεδομένων: Ο CPI είναι ένας δείκτης αθροιστικός, ο 

οποίος ενσωματώνει δεδομένα από έναν αριθμό από διαφορετικές πηγές. Κάθε 

πηγή δεδομένων πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια για να χαρακτηριστεί ως 

πηγή για τον CPI: 

(1) Να ποσοτικοποιεί τις αντιλήψεις διαφθοράς στον δημόσιο 

τομέα. 

(2) Να βασίζεται σε αξιόπιστη και έγκυρη βαθμολογία, η οποία να 

βαθμολογεί και να κατατάσσει πολλαπλές χώρες στην ίδια κλίμακα. 
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(3) Να διεξάγεται από ένα αξιόπιστο ίδρυμα και να αναμένεται να 

επαληθευθεί τακτικά. 

(4) Να επιτρέπει επαρκή ποικιλία βαθμολογιών για το διαχωρισμό 

μεταξύ των χωρών. 

β. Τυποποίηση Πηγών Δεδομένων, σε μια κλίμακα από το 0 έως το 

100, όπου το 0 ισοδυναμεί με το μέγιστο επίπεδο της αντιλαμβανόμενης 

διαφθοράς και αντίστοιχα το 100 ισοδυναμεί με το χαμηλότερο επίπεδο της 

αντιληφθείσας διαφθοράς. 

γ. Υπολογισμός του Μέσου Όρου: Για να συμπεριληφθεί μια χώρα στον 

CPI πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 3 πηγές που να αξιολογούν αυτή τη χώρα. 

Η βαθμολογία CPI έπειτα υπολογίζεται ως ο Μέσος Όρος όλων των 

τυποποιημένων βαθμολογιών που είναι διαθέσιμοι για τη χώρα αυτή. Οι 

βαθμολογίες στρογγυλοποιούνται σε ακέραιους αριθμούς. 

δ. Αναφορά Μέτρησης Αβεβαιότητας: Ο CPI συνοδεύεται από ένα 

σταθερό σφάλμα και από ένα κενό εμπιστοσύνης που σχετίζεται με τη 

βαθμολογία, πράγμα το οποίο συλλέγει την ποικιλία στις βαθμολογίες των πηγών 

δεδομένων που διατίθενται για τη χώρα αυτή. 

3.1.2 Δεδομένα 

Τα δεδομένα για το δείκτη CPI που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα 

εργασία λήφθηκαν από τις παραδόσεις του (Papanagos, 2018) κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 για το μάθημα Διεθνή Οικονομικά που διδάχτηκε 

στο πλαίσιο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο 

«Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και της Ανώτατης 

Διακλαδικής Σχολής Πολέμου. Στο πίνακα αυτόν προστέθηκαν ένας μικρός 

αριθμός δεδομένων, που δεν περιέχονταν στις εν λόγω παραδόσεις6 και, 

λήφθηκαν από τον ιστότοπο της (Transparency_International, 2019). Τα εν λόγω 

                                                           
6
 Τα δεδομένα αυτά συνίστανται: (α) στις τιμές του CPI και στην κατάταξη που έλαβε η Ρωσική Ομοσπονδία για τα έτη από 

το 1996 ως και το έτος 2000 καθώς και το πλήθος των κρατών που αξιολογήθηκαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα
.
 (β) Στο 

μέσο όρο του CPI που έλαβαν τα κράτη, που απαρτίζουν τον BRICS (Brazil, Russia, India, China και South Africa) από το 
2001 ως και το 2018

.
 (γ) Στις τιμές του έτους 2018 που αφορούν τον CPI και την κατάταξη της Ρωσικής Ομοσπονδίας, του 

CPI των ΗΠΑ και της Κίνας, το μέσο όρο του CPI που έλαβαν οι χώρες που συγκροτούν τα (δέκα) κράτη της Μαύρης 
θάλασσας (BS-10 av), την Ευρωπαϊκή Ένωση των 28, των χωρών που αξιολογήθηκαν (World av) και του χωρών που 
αξιολογήθηκαν (World av). 
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δεδομένα παρουσιάζονται στους τέσσερις πίνακες του Παραρτήματος ΣΤ της 

παρούσας. 

Ο πίνακας ΣΤ.1 αποτελεί ουσιαστικά μια χρονοσειρά των τιμών των 

ακόλουθων μεταβλητών: 

α. CPI που έλαβε η Ρωσική Ομοσπονδία από το 1996 ως το 2018. 

β. CPI που έλαβαν οι ΗΠΑ και η Κίνα από το 2001 ως το 2018. 

γ. Οι Μέσοι Όροι των τιμών CPI που έλαβαν οι (δέκα) χώρες της 

Μαύρης θάλασσας (BS – 10 av), το σύνολο των χωρών που αξιολογήθηκαν 

(World av) από τον ΤΙ, οι (εικοσιοκτώ) χώρες που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και οι (πέντε) χώρες που απαρτίζουν τον BRICS (Brazil, Russia, India, 

China και South Africa) για τα έτη από το 2001 μέχρι και το 2018. 

Για τον πίνακα ΣΤ.1 επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

α. Οι πίνακας αυτός για το έτος 1995 δεν περιλαμβάνει κανένα 

δεδομένο διότι η Ρωσική Ομοσπονδία δεν είχε αξιολογηθεί από τον ΤΙ. Ωστόσο 

επειδή εκείνη ήταν η πρώτη χρονιά που έλαβε χώρα εκτίμηση του CPI κρίθηκε 

σκόπιμη η εισαγωγή της συγκεκριμένης γραμμής για λόγους πληρότητας. 

β. Για τα έτη από το 1996 ως και το 2000 υπάρχουν τιμές CPI μόνο για 

τη Ρωσική Ομοσπονδία, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για να εξεταστεί η συσχέτιση 

της διαφθοράς με τις δημόσιες δαπάνες αυτής. Για τα ίδια έτη δεν έχουν εισαχθεί 

στον πίνακα τιμές των υπόλοιπων μεταβλητών διότι οι ΤΙ δεν αξιολόγησε όλες τις 

(δέκα) χώρες της Μαύρης θάλασσας και τις (εικοσιοκτώ) χώρες που απαρτίζουν 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

γ. Ο BRICS είναι ένας διεθνής πολιτικός οργανισμός των κορυφαίων 

αναδυόμενων αγορών. Ο πολιτικός διάλογος μεταξύ των τεσσάρων χωρών 

(Βραζιλία, Ρωσική Ομοσπονδία, Ινδία και Κίνα), εκ των πέντε που τον απαρτίζουν, 

ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2006, ενώ η πέμπτη χώρα (Νότια Αφρική) προστέθηκε 

τον Δεκέμβριο 2010. Ωστόσο για λόγους ομοιομορφίας και επειδή υπήρχαν 

δεδομένα του CPI από τον ΤΙ, παρουσιάζονται τιμές από το έτος 2001. 
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Ο πίνακας ΣΤ.2 αποτελεί ουσιαστικά μια χρονοσειρά των τιμών των 

ακόλουθων μεταβλητών: 

α. Κατάταξη που έλαβε η Ρωσική Ομοσπονδία από το 1996 ως το 

2018. 

β. Πλήθος χωρών που αξιολογήθηκαν από το 1996 ως το 2018. 

Στον πίνακα ΣΤ.2, όπως συνέβη στον πίνακα ΣΤ.1, υπάρχει γραμμή για το 

έτος 1995 αν και δεν περιλαμβάνεται κανένα δεδομένο διότι η Ρωσική 

Ομοσπονδία δεν είχε αξιολογηθεί από τον ΤΙ. Ωστόσο επειδή εκείνη ήταν η πρώτη 

χρονιά που έλαβε χώρα εκτίμηση του CPI κρίθηκε σκόπιμη η εισαγωγή της 

συγκεκριμένης γραμμής για λόγους πληρότητας. 

Ο πίνακας ΣΤ.3 αποτελεί ουσιαστικά μια χρονοσειρά των τιμών των 

ακόλουθων μεταβλητών: 

α. CPI που έλαβαν οι (πέντε) χώρες που απαρτίζουν τον BRICS για τα 

έτη από το 2001 ως το 2018. 

β. Μέσος Όροι των τιμών CPI που έλαβαν οι (πέντε) χώρες που 

απαρτίζουν τον BRICS για τα έτη από το 2001 μέχρι και το 2018. 

Ο πίνακας ΣΤ.4 αποτελεί ουσιαστικά μια χρονοσειρά των τιμών των 

ακόλουθων μεταβλητών: 

α. CPI που έλαβαν οι (δέκα) χώρες που απαρτίζουν την Μαύρη 

θάλασσα για τα έτη 2017 και 2018. 

β. Μέσος Όροι των τιμών CPI που έλαβαν οι (δέκα) χώρες που 

απαρτίζουν την Μαύρη θάλασσα για τα έτη 2017 και 2018. 

Από τους τέσσερις πίνακες του παραρτήματος ΣΤ επιβεβαιώνονται οι 

εκτιμήσεις που αναφέρθηκαν στην ενότητα της Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης της 

παρούσας εργασίας. Συγκεκριμένα οι πίνακες αυτοί παρουσιάζουν την 

επικρατούσα αντίληψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι από τις πιο διεφθαρμένες 

χώρες παγκοσμίως. Συμπερασματικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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α. Οι τιμές του CPI που λαμβάνει η Ρωσική Ομοσπονδία είναι πολύ 

χαμηλότερες από το μέσο όρο των χωρών που αξιολογούνται από τον ΤΙ, από τις 

χώρες της Μαύρης θάλασσας και του BRICS. 

β. Οι τιμές του CPI και η κατάταξη που λαμβάνει η Ρωσική Ομοσπονδία 

είναι χαμηλότερη μεταξύ των BRICS. 

γ. Για το 2018 η Ρωσική Ομοσπονδία είχε CPI 28, που την κατέταξε 

στη 138η θέση επί 180 χωρών που αξιολογήθηκαν. Την ίδια χρονιά ο μέσος όρος 

του CPI των BRICS ήταν στο 37,2. Επίσης η Ρωσική Ομοσπονδία, για την ίδια 

χρονιά, κατατάχθηκε προτελευταία μεταξύ των χωρών της Μαύρης θάλασσας. 

Τελευταία κατατάχθηκε το Αζερμπαϊτζάν με CPI 25 που κατέλαβε την 152η θέση 

επί 180 χωρών που αξιολογήθηκαν. 

3.2 Δημόσιες Δαπάνες ανά Κυβερνητική Λειτουργία 

3.2.1 Μεθοδολογία 

Για την εκτίμηση της δομής των δημοσίων δαπανών της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας χρησιμοποιήθηκε το ανάλογο εγχειρίδιο Στατιστικής Δημόσιων 

Οικονομικών που έχει εκδώσει το (IMF, 2014). Συγκεκριμένα από αυτό το 

εγχειρίδιο χρησιμοποιήθηκε η κατηγοριοποίηση των δαπανών ανά λειτουργία της 

κυβέρνησης (Classification of Functions of Government εφεξής COFOG). Η 

COFOG είναι μια λεπτομερής ταξινόμηση των λειτουργιών (ή των 

κοινωνικοοικονομικών στόχων) που επιδιώκουν οι μονάδες μιας κυβέρνησης 

μέσω διαφόρων ειδών δαπανών. Η COFOG παρέχει μια ταξινόμηση των 

κυβερνητικών δαπανών με λειτουργίες που η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι γενικού 

ενδιαφέροντος και χρήσιμες σε μια ευρύτερη ποικιλία αναλυτικών εφαρμογών. Οι 

στατιστικές για την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική προστασία και την 

προστασία του περιβάλλοντος, για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

τη μελέτη της αποτελεσματικότητας των κυβερνητικών προγραμμάτων σε αυτούς 

τους τομείς. 

Οι λειτουργίες ταξινομούνται με τη χρήση ενός συστήματος τριών επιπέδων. 

Υπάρχουν 10 κατηγορίες πρώτου επιπέδου (ή διψήφιων κατηγοριών), οι οποίες 

αναφέρονται ως τμήματα. Παράδειγμα τμήματος αποτελεί η υγεία και η κοινωνική 
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προστασία. Σε κάθε τμήμα υπάρχουν διάφορες ομάδες (ή τριψήφιες κατηγορίες). 

Στην περίπτωση της υγείας μία εκ των ομάδων που τη συνιστούν είναι οι 

νοσοκομειακές υπηρεσίες. Σε κάθε ομάδα, υπάρχουν μία ή περισσότερες τάξεις (ή 

τετραψήφιες κατηγορίες). Για παράδειγμα, για την περίπτωση των νοσοκομειακών 

υπηρεσιών περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες νοσηλευτικής και ανάρρωσης. Και τα 

τρία επίπεδα ταξινόμησης με συνοπτικές περιγραφές του περιεχομένου κάθε 

κατηγορίας αναφέρονται στη συνέχεια. Ο πίνακας Ζ.1 στο παράρτημα Ζ απαριθμεί 

τα τμήματα και τις ομάδες. Στο πλαίσιο GFS, προστέθηκε το πρόθεμα "7" για την 

ευθυγράμμιση των κωδικών COFOG με άλλους κωδικούς ταξινόμησης GFS. 

Οι 10 κατηγορίες που αναφέρθηκαν προηγουμένως είναι οι ακόλουθες7: 

α. General Public Services – Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. Στην 

κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που υποστηρίζουν τις λειτουργίες 

της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας όπως υπηρεσίες διαχείρισης 

δημοσιονομικών θεμάτων, λειτουργίας του υπουργείου οικονομίας και 

οικονομικών, του υπουργείου εξωτερικών, του υπουργείου εσωτερικών κλπ. 

β. Defense – Άμυνα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι 

υπηρεσίες που υποστηρίζουν τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, την πολιτική 

προστασία, συμμετοχή σε διεθνή αμυντικά σχήματα κλπ. 

γ. Public Order and Safety – Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια. Στην 

κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που υποστηρίζουν τις δυνάμεις 

αστυνομίας και πυροσβεστικής, τις υπηρεσίες της δικαιοσύνης κλπ. 

δ. Economic Affairs – Οικονομικές Σχέσεις. Στην κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που υποστηρίζουν το εμπόριο, τις εργασιακές 

σχέσεις, τη γεωργία, δασοκομία, αλιεία, κτηνοτροφία, ενέργεια, ορυκτό πλούτο, 

βιομηχανία, υποδομές, μεταφορές, επικοινωνίες, τουρισμό κλπ. 

ε. Environmental Protection – Προστασία του Περιβάλλοντος. Η 

κατηγορία αυτή βασίζεται στην ταξινόμηση των δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής 

προστασίας όπως εκπονήθηκε στο Ευρωπαϊκό Σύστημα για τη συλλογή 

                                                           
7
 Σημειώνεται ότι στους πίνακες παρουσίασης των δεδομένων και των αποτελεσμάτων (που προέκυψαν από την 

επεξεργασία) θα χρησιμοποιείται η ορολογία των κατηγοριών στην Αγγλική για λόγους τυποποίησης – συμμόρφωσης με το 
εγχειρίδιο του (IMF, 2014) 
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οικονομικών πληροφοριών για το περιβάλλον της Στατιστικής Υπηρεσίας των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι 

υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη διαχείριση αποβλήτων, προστασίας του 

περιβάλλοντος κλπ. 

στ. Housing and Community Amenities – Στέγαση και κοινωνικές 

παροχές. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που υποστηρίζουν 

την κοινωνική ανάπτυξη, τη στέγαση, τη διαχείριση υδάτινων πόρων το φωτισμό 

των οδών κλπ. 

ζ. Health – Υγεία. Οι κρατικές δαπάνες για την υγεία περιλαμβάνουν 

δαπάνες για υπηρεσίες που παρέχονται σε μεμονωμένα άτομα και υπηρεσίες που 

παρέχονται σε συλλογική βάση. Οι συλλογικές υπηρεσίες υγείας ασχολούνται με 

θέματα όπως η διαμόρφωση και η διαχείριση της κυβερνητικής πολιτικής. 

καθορισμός και εφαρμογή προτύπων για το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό 

και για τα νοσοκομεία, τις κλινικές, τις χειρουργικές επεμβάσεις, τη ρύθμιση και την 

αδειοδότηση των παρόχων υπηρεσιών υγείας, την εφαρμοσμένη έρευνα και την 

πειραματική ανάπτυξη σε θέματα υγείας και υγείας κλπ. 

η. Recreation, Culture, and Religion – Αναψυχή, Πολιτισμός και 

Θρησκεία. Εδώ περιλαμβάνονται δαπάνες για υπηρεσίες που παρέχονται σε 

μεμονωμένα άτομα και νοικοκυριά και δαπάνες για υπηρεσίες που παρέχονται σε 

συλλογική βάση. Οι συλλογικές υπηρεσίες παρέχονται στην κοινότητα ως σύνολο. 

Περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως η διαμόρφωση και η διαχείριση της 

κυβερνητικής πολιτικής, η διατύπωση και η επιβολή της νομοθεσίας και των 

προτύπων για την παροχή ψυχαγωγικών και πολιτιστικών υπηρεσιών και η 

εφαρμοσμένη έρευνα και πειραματική ανάπτυξη της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, 

της θρησκείας και του αθλητισμού. 

θ. Education – Εκπαίδευση. Περιλαμβάνουν τις δαπάνες για υπηρεσίες 

που παρέχονται σε μεμονωμένους μαθητές και σπουδαστές και τις δαπάνες για 

υπηρεσίες που παρέχονται σε συλλογική βάση. Οι συλλογικές εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες αφορούν θέματα όπως η διαμόρφωση και η διαχείριση της 

κυβερνητικής πολιτικής, ο καθορισμός και η επιβολή προτύπων, η ρύθμιση, η 

αδειοδότηση και η εποπτεία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς και η 
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εφαρμοσμένη έρευνα και η πειραματική ανάπτυξη σε εκπαιδευτικά θέματα και 

υπηρεσίες. Η κατανομή της εκπαίδευσης βασίζεται στις κατηγορίες επιπέδων της 

Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης Εκπαίδευσης του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO 

ι. Social Protection – Κοινωνική Προστασία. Περιλαμβάνουν τις 

δαπάνες για υπηρεσίες που παρέχονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες, 

ηλικιωμένους, οικογένειες και παιδιά, ανέργους κλπ. 

Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας εκτιμήθηκε ως επαρκής η 

επιλογή αυτής της συγκεκριμένης κατηγοριοποίησης. Οι κατηγορίες θεωρούνται 

ως οι γενικοί στόχοι της κυβέρνησης, ενώ οι ομάδες και οι τάξεις αναλύουν τα 

μέσα με τα οποία επιτυγχάνονται αυτοί οι ευρύτεροι στόχοι. Εξάλλου η χρήση αυτή 

της ταξινόμησης ακολουθείται διότι: 

α. Η COFOG επιτρέπει την παρακολούθηση της εξέλιξης των τάσεων 

στις δημόσιες δαπάνες για συγκεκριμένες λειτουργίες ή σκοπούς πολιτικής. Οι 

συμβατικοί κυβερνητικοί λογαριασμοί δεν είναι συνήθως κατάλληλοι για το σκοπό 

αυτό, επειδή αντανακλούν τις οργανωτικές δομές των κυβερνήσεων. Οι 

οργανωτικές αλλαγές όχι μόνο θα μπορούσαν να αλλοιωθούν από χρονοσειρές, 

αλλά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ορισμένοι οργανισμοί ενδέχεται να είναι 

υπεύθυνοι για περισσότερες από μία λειτουργίες και η ευθύνη για μια λειτουργία 

μπορεί να χωριστεί μεταξύ αυτών των οργανισμών. Για παράδειγμα, αν μια 

κυβέρνηση δημιουργήσει ένα νέο τμήμα, το οποίο να συγκεντρώνει ορισμένες από 

τις λειτουργίες, που προηγουμένως διαχειρίζονταν πολλές υπηρεσίες, συνήθως 

δεν θα είναι δυνατή η χρήση συμβατικών κυβερνητικών λογαριασμών για τη 

σύγκριση των δαπανών για τους σκοπούς αυτούς με την πάροδο του χρόνου. 

β. Η COFOG χρησιμοποιείται επίσης για τη διεξαγωγή διεθνών 

συγκρίσεων όσον αφορά το βαθμό συμμετοχής των κυβερνήσεων σε 

συγκεκριμένες οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες. Ακριβώς όπως η COFOG 

αποφεύγει τα προβλήματα οργανωτικών αλλαγών σε μια ενιαία κυβέρνηση, 

αποφεύγει επίσης τα προβλήματα οργανωτικών διαφορών μεταξύ των χωρών. Σε 

μια χώρα, για παράδειγμα, όλες οι λειτουργίες που συνδέονται με την παροχή 

ύδατος μπορούν να αναληφθούν από ένα μόνο κυβερνητικό οργανισμό, ενώ σε 
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μια άλλη χώρα, μπορούν να διανεμηθούν μεταξύ των τμημάτων που ασχολούνται 

με το περιβάλλον, τη στέγαση ή τη βιομηχανική ανάπτυξη. 

γ. Για συγκεκριμένα είδη αναλύσεων, η COFOG παρέχει βασικά 

συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες ή 

μέτρα αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, στις μελέτες για την κοινωνική βοήθεια, οι 

πληροφορίες σχετικά με τις παρελθούσες δαπάνες για τη λειτουργία κοινωνικής 

προστασίας θα μπορούσαν να δώσουν ένδειξη αλλαγών στη στήριξη που 

παρέχεται από την κυβέρνηση για την ευημερία του πληθυσμού. Ομοίως, η 

ανάλυση του αντίκτυπου της οικονομικής ανάπτυξης στο περιβάλλον μπορεί να 

απαιτήσει πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

3.2.2 Δεδομένα 

Τα δεδομένα που αφορούν στις δημόσιες δαπάνες της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας λήφθηκαν από τον ιστοχώρο IMF DATA Access to Macroeconomic 

and Financial Data του (IMF, 2019). Οι τιμές των δημοσίων δαπανών 

υπολογίζονται ως ποσοστό του GDP.8 Οι δημόσιες δαπάνες καλύπτουν το 

χρονικό διάστημα από το 2000 ως το 2017. Επίσης για το έτος 2007 

παρουσιάζονταν οι συνολικές δημόσιες δαπάνες αλλά δεν δίνονταν δεδομένα ανά 

κατηγορία λειτουργίας της κυβέρνησης. 

Καταβλήθηκε προσπάθεια για να βρεθούν δεδομένα για το σύνολο του 

χρονικού διαστήματος που υπάρχουν τιμές του CPI ωστόσο: 

α. Διαπιστώθηκαν δεδομένα από τον ιστοχώρο του υπουργείου 

Οικονομικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας ωστόσο διέφεραν ως προς την 

κατηγοριοποίηση από αυτά του IMF και δεν μπορούσαν να συσχετιστούν. 

β. Διαπιστώθηκαν δεδομένα από τον ιστοχώρο της CIA ωστόσο 

διέφεραν ως προς την κατηγοριοποίηση και την πληρότητα από αυτά του IMF και 

δεν μπορούσαν να συσχετιστούν. 

γ. Τα δεδομένα του IMF θεωρήθηκαν πιο αξιόπιστα. 

                                                           
8
 GDP: Gross Domestic Product 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν τα 

δεδομένα του πίνακα Ζ.3 του παραρτήματος Ζ που λήφθηκαν από το (IMF, 2019) 

για να εξεταστεί η συσχέτισή τους με τον CPI. 

3.3 Συσχετισμός Διαφθοράς με Δημόσιες Δαπάνες 

Στην παρούσα εργασία η συσχέτιση της διαφθοράς με τις δημόσιες 

δαπάνες της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα γίνει χρησιμοποιώντας μοντέλα που 

εξετάζουν τη γραμμική σχέση αφενός ανάμεσα στις τιμές του CPI και στις δημόσιες 

δαπάνες ανά COFOG της Ρωσικής Ομοσπονδίας και αφετέρου ανάμεσα στην 

κατάταξη με βάση τον CPI και στις δημόσιες δαπάνες ανά COFOG της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας. Οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτίμηση της συσχέτισης των 

τριών αυτών μεταβλητών λήφθηκαν από το βιβλίο Statistics for Management and 

Economics του (Keller, 2009) και εν συντομία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα. 

Η συσχέτιση μεταξύ των τιμών δύο μεταβλητών μπορεί να εξεταστεί από τη 

συνδιακύμανση (covariance) των τιμών και από το συντελεστή συσχέτισης 

(coefficient of correlation). Η συνδιακύμανση δύο μεταβλητών ενός πληθυσμού 

δίνεται από την εξίσωση: 

𝜎𝑥𝑦 =
∑ (𝑥𝑖 − 𝜇𝑥) × (𝑦𝑖 − 𝜇𝑦)
𝑁
𝑖=1

𝑁
 

Όπου Ν είναι πληθυσμός, μx η μέση τιμή της μεταβλητής x και μy η μέση 

τιμή της μεταβλητής y. 

Η συνδιακύμανση για δύο μεταβλητές που κινούνται προς την ίδια 

κατεύθυνση (και οι δύο αυξάνονται ή και οι δύο μειώνονται) είναι ένας μεγάλος 

θετικός αριθμός. Αντίθετα όταν δύο μεταβλητές κινούνται προς αντίθετη 

κατεύθυνση, η συνδιακύμανση είναι ένας μεγάλος αρνητικός αριθμός. Όταν οι 

μεταβλητές δεν κινούνται με συγκεκριμένο τρόπο η συνδιακύμανση ένας μικρός 

αριθμός. Ωστόσο επειδή είναι δύσκολο να καταλάβουμε πότε η συνδιακύμανση 

είναι μεγάλη ή μικρή. Ορίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης ως το πηλίκο της 

συνδιακύμανσης προς το γινόμενο της απόκλισης των δύο μεταβλητών: 

𝜌 =
𝜎𝑥𝑦

𝜎𝑥𝜎𝑦
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Τώρα όταν το ρ είναι πλησίον του +1 (ή το ρ ≥ 0,7 ) τότε έχουμε ισχυρή 

θετική γραμμική συσχέτιση. Τέτοια περίπτωση φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα 

διασποράς (scatter diagrams). 

 

Όταν το ρ είναι πλησίον του 0 (ή -0,3 ≤ ρ ≤ +0,3) έχουμε ασθενή ή καθόλου 

γραμμική συσχέτιση. Τέτοια περίπτωση φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα 

διασποράς. 

 

Τώρα όταν το ρ είναι πλησίον του -1 (ή το ρ ≤ -0,7 ) τότε έχουμε ισχυρή 

αρνητική γραμμική συσχέτιση. Τέτοια περίπτωση φαίνεται στο ακόλουθο 

διάγραμμα διασποράς. 

 

Τώρα όταν έχουμε -0,7 ≤ ρ ≤ -0,3 ή 0,3 ≤ ρ ≤ 0,7 τότε έχουμε μεσαία 

γραμμική συσχέτιση. 

Επίσης η γραμμική συσχέτιση θα εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας διαγράμματα 

διασποράς. Στην στατιστική, η γραμμική παλινδρόμηση είναι μια προσέγγιση 
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μοντελοποίησης της σχέσης μιας απλής εξαρτημένης μεταβλητής y με μια ή 

περισσότερες ανεξάρτητες {x1, x2, … ,xn}. Στην περίπτωση που έχουμε μια μόνο 

ανεξάρτητη μεταβλητή x τότε η μοντελοποίηση ονομάζεται απλή γραμμική 

παλινδρόμηση. 

Στην απλή γραμμική παλινδρόμηση έχουμε ένα σύνολο με δείγματα τιμών 

{xi, yi}. Σκοπός είναι να βρούμε ένα απλό μαθηματικό μοντέλο, το οποίο να 

περιγράφει την σχέση αυτών των δύο μεταβλητών την x και την y. Το απλό 

μαθηματικό μοντέλο που αναζητούμε είναι μια ευθεία γραμμή της μορφής 

𝑓(𝑥) = 𝑦 = 𝑎 + 𝛽𝑥 

η οποία «ταιριάζει» καλύτερα στο σύνολο των δειγμάτων.  

Μία μέθοδος για την εκτίμηση της γραμμής αυτής αποτελούν τα 

διαγράμματα διασποράς. Τα διαγράμματα αυτά συνίστανται στη σχεδίαση μία 

ευθείας γραμμής κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντιπροσωπεύει την γραμμική σχέση. 

Αν τα περισσότερα σημεία με συντεταγμένες {xi, yi} «πέφτουν» πάνω ή κοντά στη 

γραμμή τότε λέμε ότι έχουμε ισχυρή γραμμική συσχέτιση. Αν από την άλλη τα 

περισσότερα σημεία διασπείρονται μακριά από την ευθεία γραμμή τότε δεν έχουμε 

γραμμική συσχέτιση ή αλλιώς αναφέρουμε ότι η γραμμική συσχέτιση είναι 

ασθενής. 

Επειδή ο καθένας μας μπορεί να έχει διαφορετική αντίληψη σχετικά με το 

πόσο κοντά βρίσκεται μια ευθεία στα σημεία {xi, yi} αναπτύχθηκε η μέθοδος των 

ελαχίστων τετραγώνων που έχει ως σκοπό να υπολογίσει τα α και β της εξίσωσης 

της ευθείας. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην προσπάθεια να βρούμε μια ευθεία 

όπου η απόσταση κάθε σημείου {xi, yi} είναι ελάχιστη: 

min𝛼,𝛽 𝑄(𝛼, 𝛽) όπου 𝑄(𝛼, 𝛽) = ∑ 𝜀𝑖2̂
𝑛
𝑖=1 = ∑ (𝑦𝑖 − 𝛼 − 𝛽𝑥𝑖)

2𝑛
𝑖=1  

Από τη λύση αυτού προκύπτει ότι: 

𝛽 =
𝜎𝑥𝑦

𝜎𝑥
2  και 𝛼 = 𝜇𝑦 − 𝛽𝜇𝑥 

Για την διευκόλυνση εκπόνησης της παρούσας εργασίας τα απαραίτητα 

διαγράμματα διασποράς και οι μαθηματικοί υπολογισμοί έγιναν από το λογισμικό 
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MS Excel 2010. Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναλυθούν τα αποτελέσματα που 

λήφθηκαν από τη χρήση του εν λόγω λογισμικού. 

Κλείνοντας το εδάφιο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μια ισχυρή 

γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών δεν ισοδυναμεί με σχέση αιτίας και 

αιτιατού μεταξύ των μεταβλητών. Δηλαδή δεν μπορούμε να συμπεράνουμε η μία 

μεταβλητή επηρεάζει την άλλη. Ή όπως αναφέρε ο (Keller, 2009) “Correlation is 

not Causation”. Βεβαιώς η τεκμηρίωση μαθηματικής εξάρτησης μεταξύ 

μεταβλητών σε συνδυασμό με ποιοτική αξιολόγηση αυτών μπορεί να μας 

οδηγήσει στην ερμηνεία κάποιας μορφής εξάρτησης. 
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ 

Σε αυτή την ενότητα θα αναλυθούν τα αριθμητικά αποτελέσματα από την 

εξέταση γραμμικής συσχέτισης των μεταβλητών που αφορούν τη διαφθορά με 

αυτές που παρουσιάζουν τις Δημόσιες Δαπάνες στη Ρωσική Ομοσπονδία. 

Συγκεκριμένα: 

α. Αρχικά θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από την εξέταση 

γραμμικής συσχέτισης των δημοσίων δαπανών της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

εκφρασμένες στο εθνικό νόμισμα (εκατομμύρια ρούβλια) και ως ποσοστό του GDP 

με τον δείκτη CPI για το διάστημα από το 2000 ως το 2017. 

β. Στη συνέχεια θα αναλυθούν τα αποτελέσματα από την εξέταση 

γραμμικής συσχέτισης των δημοσίων δαπανών ανά λειτουργία της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας εκφρασμένες στο εθνικό νόμισμα (εκατομμύρια ρούβλια) με τον 

δείκτη CPI για το διάστημα από το 2000 ως το 2017. 

γ. Στη συνέχεια θα αναλυθούν τα αποτελέσματα από την εξέταση 

γραμμικής συσχέτισης των δημοσίων δαπανών ανά λειτουργία της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας εκφρασμένες ως ποσοστό του GDP με τον δείκτη CPI για το 

διάστημα από το 2000 ως το 2017. 

δ. Στη συνέχεια θα αναλυθούν τα αποτελέσματα από την εξέταση 

γραμμικής συσχέτισης των δημοσίων δαπανών ανά λειτουργία της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας εκφρασμένες ως ποσοστό των συνολικών δημοσίων δαπανών με 

τον δείκτη CPI για το διάστημα από το 2000 ως το 2017. 

ε. Στο τέλος της ενότητας θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι 

διαπιστώσεις της παραπάνω ανάλυσης. 

Σημειώνεται ότι εξαιτίας της αλλαγής της μεθοδολογίας εκτίμησης του CPI 

από το 2012 και μετά (όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 3.1.1 της παρούσας) δεν 

είναι δυνατό να συγκριθούν δεδομένα πριν από 2011 με αυτά μετά το 2012. Γι’ 

αυτό σε κάθε περίπτωση θα συσχετίζονται ξεχωριστά τα δεδομένα μέχρι και το 

2011, από τα δεδομένα μετά από 2012. Οι πίνακες των δεδομένων που 

εξετάστηκαν, των αποτελεσμάτων της συσχέτισης όπως εξάγονται από το 
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λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (MS Excel 2010) και το ανάλογο διάγραμμα 

διασποράς θα βρίσκονται στο παράρτημα Η της παρούσας εργασίας. Κλείνοντας 

υπενθυμίζεται ότι για το 2007 δεν βρέθηκαν δεδομένα δημοσίων δαπανών ανά 

λειτουργία της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ως εκ τούτου το εν λόγω 

έτος δεν λήφθηκε υπόψη στην εξέταση γραμμικής συσχέτισης. 

4.1 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών με τον CPI 

4.1.1 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών ως Ποσοστό του GDP με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα Η.1. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται μέτρια αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,32, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-0,017x+3. Συνεπώς παρατηρούμε μια αντίστροφη ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 

δαπανών ως ποσοστό του GDP κατά 1% ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια 

μείωση του CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,017. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται οριακά ισχυρή 

αρνητική γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,65, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει 

τη μορφή y=-0,4x+43,5. Συνεπώς παρατηρούμε μια ισχυρή αντίστροφη ομοιότητα 

στη συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 

δαπανών ως ποσοστό του GDP κατά 1% ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια 

μείωση του CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,4. 

4.1.2 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών σε Εθνικό Νόμισμα με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα Η.2. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται μέτρια αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,45, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-1,5×10-5x+2,54. Συνεπώς παρατηρούμε μια αντίστροφη ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 
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δαπανών κατά 1 εκατομμύριο ρούβλια ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια 

μείωση του CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 1,5×10-5. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται μέτρια θετική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=0,43, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη μορφή 

y=0,00018x+24,7. Συνεπώς παρατηρούμε μια ομοιότητα στη συμπεριφορά των 

δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων δαπανών κατά 1 

εκατομμύριο ρούβλια ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια αύξηση του CPI (άρα 

μείωση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,00018. 

4.2 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών ως Ποσοστό του GDP ανά Κυβερνητική 

Λειτουργία με τον CPI 

4.2.1 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για Δημόσιες Υπηρεσίες ως Ποσοστό 

του GDP με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα Θ.1. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται ασθενής αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,19, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-0,016x+2,52. Συνεπώς παρατηρούμε μια αντίστροφη μικρή ομοιότητα 

στη συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 

δαπανών ως ποσοστό του GDP κατά 1% ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια 

μείωση του CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,016. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται ασθενέστατη 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=0,025, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=0,0069x+28,26. Συνεπώς παρατηρούμε ότι δεν υφίσταται ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 

δαπανών ως ποσοστό του GDP κατά 1% ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια 

αύξηση του CPI (άρα μείωση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,0069. 

Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση ανάμεσα στις 

δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του GDP για τις δημόσιες υπηρεσίες της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας και του CPI. 
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4.2.2 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Άμυνα ως Ποσοστό του GDP με 

τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα Θ.2. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται ασθενής αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,25, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-0,16x+2,84. Συνεπώς παρατηρούμε μια αντίστροφη ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 

δαπανών ως ποσοστό του GDP κατά 1% ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια 

μείωση του CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,16. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται μέτρια αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,56, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-1,71x+32,31. Συνεπώς παρατηρούμε μια μέτρια αντίστροφη ομοιότητα 

στη συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 

δαπανών ως ποσοστό του GDP κατά 1% ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια 

αύξηση του CPI (άρα μείωση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 1,71. 

4.2.3 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Τάξη και Ασφάλεια ως 

Ποσοστό του GDP με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα Θ.3. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται ασθενής θετική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=0,22, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη μορφή 

y=0,14x+2,04. Συνεπώς παρατηρούμε μια ομοιότητα στη συμπεριφορά των δύο 

μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων δαπανών ως ποσοστό του GDP 

κατά 1% ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια αύξηση του CPI (άρα μείωση της 

αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,14. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται ισχυρή αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,78, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-3,21x+36,31. Συνεπώς παρατηρούμε μια αντίστροφη ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 
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δαπανών ως ποσοστό του GDP κατά 1% ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια 

αύξηση του CPI (άρα μείωση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 3,21. 

4.2.4 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για τις Οικονομικές και Εμπορικές 

Σχέσεις ως Ποσοστό του GDP με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα Θ.4. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται ασθενέστατη θετική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=0,05, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη μορφή 

y=0,01x+2,33. Συνεπώς παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 

δαπανών ως ποσοστό του GDP κατά 1% ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια 

αύξηση του CPI (άρα μείωση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,01. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται ισχυρή αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,78, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-0,75x+31,14. Συνεπώς παρατηρούμε μια αντίστροφη ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 

δαπανών ως ποσοστό του GDP κατά 1% ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια 

αύξηση του CPI (άρα μείωση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,75. 

4.2.5 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Προστασία του Περιβάλλοντος 

ως Ποσοστό του GDP με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα Θ.5. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται ισχυρότατη θετική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=0,77, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη μορφή 

y=3,95x+2,10. Συνεπώς παρατηρούμε μεγάλη ομοιότητα στη συμπεριφορά των 

δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων δαπανών ως ποσοστό του 

GDP κατά 0,1% ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια αύξηση του CPI (άρα 

μείωση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,395. 
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β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται μέτρια θετική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=0,32, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη μορφή 

y=7,89x+27,68. Συνεπώς παρατηρούμε μια ομοιότητα στη συμπεριφορά των δύο 

μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων δαπανών ως ποσοστό του GDP 

κατά 0,1% ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια αύξηση του CPI (άρα μείωση της 

αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,789. 

4.2.6 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για Κοινωνικές Παροχές ως Ποσοστό 

του GDP με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα Θ.6. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται ασθενή αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,22, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-0,15x+2,69. Συνεπώς παρατηρούμε αντίστροφη ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 

δαπανών ως ποσοστό του GDP κατά 1% ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια 

μείωση του CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,15. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται μέτρια αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,57, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-3,05x+31,59. Συνεπώς παρατηρούμε μια ομοιότητα στη συμπεριφορά 

των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων δαπανών ως ποσοστό 

του GDP κατά 1% ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια μείωση του CPI (άρα 

αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 3,05. 

4.2.7 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Υγεία ως Ποσοστό του GDP με 

τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα Θ.7. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται μέτρια αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,54, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-0,11x+2,74. Συνεπώς παρατηρούμε αντίστροφη ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 
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δαπανών ως ποσοστό του GDP κατά 1% ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια 

μείωση του CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,11. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται ασθενή αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,06, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-0,19x+28,94. Συνεπώς δεν παρατηρούμε ομοιότητα στη συμπεριφορά 

των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων δαπανών ως ποσοστό 

του GDP κατά 1% ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια μείωση του CPI (άρα 

αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,19. 

4.2.8 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό και 

τη Θρησκεία ως Ποσοστό του GDP με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα Θ.8. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται μέτρια θετική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=0,45, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη μορφή 

y=1,11x+1,60. Συνεπώς παρατηρούμε ομοιότητα στη συμπεριφορά των δύο 

μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων δαπανών ως ποσοστό του GDP 

κατά 1% ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια αύξηση του CPI (άρα μείωση της 

αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 1,11. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται μέτρια αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,39, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-1,27x+29,39. Συνεπώς παρατηρούμε αντίστροφη ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 

δαπανών ως ποσοστό του GDP κατά 1% ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια 

μείωση του CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 1,27. 

4.2.9 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Παιδεία ως Ποσοστό του GDP 

με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα Θ.9. Από εκεί διαπιστώνονται: 
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α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται ασθενή αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,16, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-0,08x+2,69. Συνεπώς δεν παρατηρούμε ομοιότητα στη συμπεριφορά 

των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων δαπανών ως ποσοστό 

του GDP κατά 1% ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια αύξηση του CPI (άρα 

μείωση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,08. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται μέτρια αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,45, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-0,32x+29,37. Συνεπώς παρατηρούμε αντίστροφη ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 

δαπανών ως ποσοστό του GDP κατά 1% ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια 

μείωση του CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,32. 

4.2.10 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Κοινωνική Προστασία ως 

Ποσοστό του GDP με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα Θ.10. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται ασθενή αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,12, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-0,02x+2,58. Συνεπώς δεν παρατηρούμε ομοιότητα στη συμπεριφορά 

των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων δαπανών ως ποσοστό 

του GDP κατά 1% ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια αύξηση του CPI (άρα 

μείωση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,02. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται ισχυρή θετική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=0,91, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη μορφή 

y=0,94x+16,95. Συνεπώς παρατηρούμε ομοιότητα στη συμπεριφορά των δύο 

μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων δαπανών ως ποσοστό του GDP 

κατά 1% ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια αύξηση του CPI (άρα μείωση της 

αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,94. 
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4.3 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών σε Εθνικό Νόμισμα ανά Κυβερνητική 

Λειτουργία με τον CPI 

4.3.1 Συσχέτιση Δημοσιων Δαπανων Για Δημοσιες Υπηρεσιες Σε Εθνικο 

Νομισμα με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα Ι.1. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται μέτρια αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,46, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-6,58×10-5x+2,53. Συνεπώς παρατηρούμε μια αντίστροφη ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 

δαπανών κατά 1 εκατομμύριο ρούβλια ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια 

μείωση του CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 6,58×10-5. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται ασθενή γραμμική 

συσχέτιση αφού ο ρxy=0,205, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη μορφή 

y=6,58×10-5x+27,82. Συνεπώς παρατηρούμε ότι υφίσταται μικρή ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 

δαπανών κατά 1 εκατομμύριο ρούβλια ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια 

αύξηση του CPI (άρα μείωση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 6,58×10-5. 

4.3.2 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Άμυνα σε Εθνικό Νόμισμα με 

τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα Ι.2. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται μέτρια αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,409ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-0,00019x+2,82. Συνεπώς παρατηρούμε μια αντίστροφη ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 

δαπανών κατά 1 εκατομμύριο ρούβλια ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια 

μείωση του CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,00019. 
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β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται ασθενή θετική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=0,016, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=0,0001x+28,12. Συνεπώς παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 

δαπανών κατά 1 εκατομμύριο ρούβλια ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια 

αύξηση του CPI (άρα μείωση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,0001. 

4.3.3 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Τάξη και Ασφάλεια σε Εθνικό 

Νόμισμα με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα Ι.3. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται ασθενής αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,38, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-0,00022x+2,54. Συνεπώς παρατηρούμε μια ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 

δαπανών κατά 1 εκατομμύριο ρούβλια ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια 

μείωση του CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,00022. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται ασθενή θετική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=0,03, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη μορφή 

y=0,00025x+27,83. Συνεπώς παρατηρούμε δεν υπάρχει ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 

δαπανών κατά 1 εκατομμύριο ρούβλια ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια 

αύξηση του CPI (άρα μείωση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,00025. 

4.3.4 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για τις Οικονομικές και Εμπορικές 

Σχέσεις σε Εθνικό Νόμισμα με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα Ι.4. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται μέτρια αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,41, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-0,00016x+2,55. Συνεπώς παρατηρούμε αντίστροφη ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 
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δαπανών κατά 1 εκατομμύριο ρούβλια ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια 

μείωση του CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,00016. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται μέτρια αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,45, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-0,00051x+29,84. Συνεπώς παρατηρούμε μια αντίστροφη ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 

δαπανών κατά 1 εκατομμύριο ρούβλια ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια 

μείωση του CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,00051. 

4.3.5 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Προστασία του Περιβάλλοντος 

σε Εθνικό Νόμισμα με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα Ι.5. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται ασθενέστατη θετική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=0,09, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη μορφή 

y=0,002x+2,34. Συνεπώς παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 

δαπανών κατά 1 εκατομμύριο ρούβλια ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια 

αύξηση του CPI (άρα μείωση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,002. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται μέτρια θετική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=0,40, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη μορφή 

y=0,009x+27,69. Συνεπώς παρατηρούμε μια ομοιότητα στη συμπεριφορά των δύο 

μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων δαπανών κατά 1 εκατομμύριο 

ρούβλια ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια αύξηση του CPI (άρα μείωση της 

αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,009. 

4.3.6 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για Κοινωνικές Παροχές σε Εθνικό 

Νόμισμα με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα Ι.6. Από εκεί διαπιστώνονται: 
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α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται μέτρια αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,44, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-0,00042x+2,59. Συνεπώς παρατηρούμε αντίστροφη ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 

δαπανών κατά 1 εκατομμύριο ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια μείωση του 

CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,00042. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται ασθενή αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,14, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-0,0011x+29,30. Συνεπώς παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 

δαπανών κατά 1 εκατομμύριο ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια μείωση του 

CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,0011. 

4.3.7 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Υγεία σε Εθνικό Νόμισμα με 

τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα Ι.7. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται μέτρια αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,51, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-0,00016x+2,54. Συνεπώς παρατηρούμε αντίστροφη ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 

δαπανών κατά 1 εκατομμύριο ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια μείωση του 

CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,00016. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται μέτρια θετική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=0,42, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη μορφή 

y=0,0009x+25,87. Συνεπώς παρατηρούμε ομοιότητα στη συμπεριφορά των δύο 

μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων δαπανών κατά 1 εκατομμύριο 

ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια αύξηση του CPI (άρα μείωση της 

αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,0009. 
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4.3.8 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό και 

τη Θρησκεία σε Εθνικό Νόμισμα με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα Ι.8. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται ασθενή αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,29, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-0,00052x+2,49. Συνεπώς παρατηρούμε αντίστροφη ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 

δαπανών κατά 1 εκατομμύριο ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια μείωση του 

CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,00052. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται ασθενέστατη 

αρνητική γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,16, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει 

τη μορφή y=-0,00055x+28,76. Συνεπώς παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ομοιότητα 

στη συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 

δαπανών κατά 1 εκατομμύριο ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια μείωση του 

CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,00055. 

4.3.9 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Παιδεία σε Εθνικό Νόμισμα με 

τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα Ι.9. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται μέτρια αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,42, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-0,00015x+2,54. Συνεπώς παρατηρούμε αντίστροφη ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 

δαπανών κατά 1 εκατομμύριο ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια μείωση του 

CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,00015. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται ασθενή αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,25, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-0,00023x+28,91. Συνεπώς παρατηρούμε αντίστροφη ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 
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δαπανών κατά 1 εκατομμύριο ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια μείωση του 

CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,00023. 

4.3.10 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Κοινωνική Προστασία σε 

Εθνικό Νόμισμα με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα Ι.10. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται μέτρια αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,40, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-4,8×10-5x+2,58. Συνεπώς παρατηρούμε αντίστροφη ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων 

δαπανών κατά 1 εκατομμύριο ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια αύξηση του 

CPI (άρα μείωση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 4,8×10-5. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται ισχυρή θετική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=0,76, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη μορφή 

y=0,00038x+24,63. Συνεπώς παρατηρούμε ομοιότητα στη συμπεριφορά των δύο 

μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δημοσίων δαπανών κατά 1 εκατομμύριο 

ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια αύξηση του CPI (άρα μείωση της 

αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,00038. 

4.4 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών ανά Κυβερνητική Λειτουργία ως 

Ποσοστό του Συνόλου των Δαπανών με τον CPI 

4.4.1 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για Δημόσιες Υπηρεσίες ως Ποσοστό 

του Συνόλου των Δαπανών με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα ΙΑ.1. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται ασθενής αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,13, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-0,005x+2,51. Συνεπώς παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δαπανών για τις 
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δημόσιες υπηρεσίες κατά 1% σε σχέση με το σύνολο των δαπανών ενδεχομένως 

να συνοδεύεται από μια μείωση του CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας 

διαφθοράς) κατά 0,005. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται ασθενέστατη 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=0,09, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη μορφή 

y=0,010x+28,07. Συνεπώς παρατηρούμε ότι δεν υφίσταται ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δαπανών για τις 

δημόσιες υπηρεσίες κατά 1% σε σχέση με το σύνολο των δαπανών ενδεχομένως 

να συνοδεύεται από μια αύξηση του CPI (άρα μείωση της αντιληφθείσας 

διαφθοράς) κατά 0,010. 

Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση ανάμεσα στις 

δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του GDP για τις δημόσιες υπηρεσίες της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας και του CPI. 

4.4.2 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Άμυνα ως Ποσοστό του 

Συνόλου των Δαπανών με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα ΙΑ.2. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται ασθενέστατη 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=0,04, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη μορφή 

y=0,01x+2,30. Συνεπώς παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δαπανών για την 

άμυνα κατά 1% σε σχέση με το σύνολο των δαπανών ενδεχομένως να 

συνοδεύεται από μια αύξηση του CPI (άρα μείωση της αντιληφθείσας διαφθοράς) 

κατά 0,01. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται μέτρια αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,37, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-0,44x+31,01. Συνεπώς παρατηρούμε μια μέτρια αντίστροφη ομοιότητα 

στη συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δαπανών για 

την άμυνα κατά 1% σε σχέση με το σύνολο των δαπανών ενδεχομένως να 
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συνοδεύεται από μια μείωση του CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς) 

κατά 0,44. 

4.4.3 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Τάξη και Ασφάλεια ως 

Ποσοστό του Συνόλου των Δαπανών με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα ΙΑ.3. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται μέτρια θετική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=0,41, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη μορφή 

y=0,07x+1,91. Συνεπώς παρατηρούμε μια ομοιότητα στη συμπεριφορά των δύο 

μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δαπανών για την τάξη και την ασφάλεια 

κατά 1% σε σχέση με το σύνολο των δαπανών ενδεχομένως να συνοδεύεται από 

μια αύξηση του CPI (άρα μείωση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,07. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται μέτρια αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,55, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-0,97x+34,62. Συνεπώς παρατηρούμε μια αντίστροφη ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δαπανών για την 

τάξη και την ασφάλεια κατά 1% σε σχέση με το σύνολο των δαπανών 

ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια μείωση του CPI (άρα αύξηση της 

αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,97. 

4.4.4 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για τις Οικονομικές και Εμπορικές 

Σχέσεις ως Ποσοστό του Συνόλου των Δαπανών με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα ΙΑ.4. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται ασθενή θετική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=0,18, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη μορφή 

y=0,01x+2,17. Συνεπώς παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δαπανών για την 

ανάπτυξη οικονομικών και εμπορικών σχέσεων κατά 1% σε σχέση με το σύνολο 

των δαπανών ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια αύξηση του CPI (άρα μείωση 

της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,01. 
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β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται ισχυρή αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,70, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-0,27x+31,01. Συνεπώς παρατηρούμε μια αντίστροφη ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δαπανών για την 

ανάπτυξη οικονομικών και εμπορικών σχέσεων κατά 1% σε σχέση με το σύνολο 

των δαπανών ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια μείωση του CPI (άρα αύξηση 

της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,27. 

4.4.5 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Προστασία του Περιβάλλοντος 

ως Ποσοστό του Συνόλου των Δαπανών με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα ΙΑ.5. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται ισχυρότατη θετική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=0,81, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη μορφή 

y=1,47x+2,08. Συνεπώς παρατηρούμε μεγάλη ομοιότητα στη συμπεριφορά των 

δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δαπανών για την προστασία του 

περιβάλλοντος κατά 1% σε σχέση με το σύνολο των δαπανών ενδεχομένως να 

συνοδεύεται από μια αύξηση του CPI (άρα μείωση της αντιληφθείσας διαφθοράς) 

κατά 1,47. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται μέτρια θετική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=0,37, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη μορφή 

y=3,15x+27,65. Συνεπώς παρατηρούμε μια ομοιότητα στη συμπεριφορά των δύο 

μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δαπανών για την προστασία του 

περιβάλλοντος κατά 1% σε σχέση με το σύνολο των δαπανών ενδεχομένως να 

συνοδεύεται από μια αύξηση του CPI (άρα μείωση της αντιληφθείσας διαφθοράς) 

κατά 3,15. 

4.4.6 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για Κοινωνικές Παροχές ως Ποσοστό 

του Συνόλου των Δαπανών με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα ΙΑ.6. Από εκεί διαπιστώνονται: 
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α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται ασθενέστατη 

αρνητική γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,03, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει 

τη μορφή y=-0,006x+2,42. Συνεπώς παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δαπανών για τις 

κοινωνικές παροχές κατά 1% σε σχέση με το σύνολο των δαπανών ενδεχομένως 

να συνοδεύεται από μια μείωση του CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας 

διαφθοράς) κατά 0,006. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται μέτρια αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,39, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-0,78x+30,50. Συνεπώς παρατηρούμε μια αντίστροφη ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δαπανών για τις 

κοινωνικές παροχές κατά 1% σε σχέση με το σύνολο των δαπανών ενδεχομένως 

να συνοδεύεται από μια μείωση του CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας 

διαφθοράς) κατά 0,78. 

4.4.7 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Υγεία ως Ποσοστό του 

Συνόλου των Δαπανών με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα ΙΑ.7. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται μέτρια αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,40, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 

μορφή y=-0,033x+2,66. Συνεπώς παρατηρούμε αντίστροφη ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δαπανών για την 

υγεία κατά 1% σε σχέση με το σύνολο των δαπανών ενδεχομένως να συνοδεύεται 

από μια μείωση του CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,033. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται ασθενή θετική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=0,16, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη μορφή 

y=0,15x+27,06. Συνεπώς δεν παρατηρούμε ομοιότητα στη συμπεριφορά των δύο 

μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δαπανών για την υγεία κατά 1% σε σχέση 

με το σύνολο των δαπανών ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια αύξηση του CPI 

(άρα μείωση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,15. 
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4.4.8 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Ψυχαγωγία, τον Πολιτισμό και 

τη Θρησκεία ως Ποσοστό του Συνόλου των Δαπανών με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα ΙΑ.8. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται μέτρια θετική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=0,55, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη μορφή 

y=0,34x+1,70. Συνεπώς παρατηρούμε ομοιότητα στη συμπεριφορά των δύο 

μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δαπανών για την ψυχαγωγία, τον 

πολιτισμό και τη θρησκεία κατά 1% σε σχέση με το σύνολο των δαπανών 

ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια αύξηση του CPI (άρα μείωση της 

αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,34. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται οριακά μέτρια 

αρνητική γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,29, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει 

τη μορφή y=-0,35x+29,11. Συνεπώς παρατηρούμε αντίστροφη ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δαπανών για την 

ψυχαγωγία, τον πολιτισμό και τη θρησκεία κατά 1% σε σχέση με το σύνολο των 

δαπανών ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια μείωση του CPI (άρα αύξηση της 

αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,35. 

4.4.9 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Παιδεία ως Ποσοστό του 

Συνόλου των Δαπανών με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα ΙΑ.9. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται ασθενή θετική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=0,21, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη μορφή 

y=0,04x+1,93. Συνεπώς δεν παρατηρούμε ομοιότητα στη συμπεριφορά των δύο 

μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δαπανών για την παιδεία κατά 1% σε 

σχέση με το σύνολο των δαπανών ενδεχομένως να συνοδεύεται από μια αύξηση 

του CPI (άρα μείωση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,04. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται μέτρια αρνητική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=-0,36, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη 
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μορφή y=-0,09x+29,16. Συνεπώς παρατηρούμε αντίστροφη ομοιότητα στη 

συμπεριφορά των δύο μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δαπανών για την 

παιδεία κατά 1% σε σχέση με το σύνολο των δαπανών ενδεχομένως να 

συνοδεύεται από μια μείωση του CPI (άρα αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς) 

κατά 0,09. 

4.4.10 Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Κοινωνική Προστασία ως 

Ποσοστό του Συνόλου των Δαπανών με τον CPI 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της γραμμικής συσχέτισης παρουσιάζονται 

στον πίνακα ΙΑ.10. Από εκεί διαπιστώνονται: 

α. Για το διάστημα από 2000 ως 2011 παρατηρείται ασθενή γραμμική 

συσχέτιση αφού ο ρxy=0,22, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη μορφή y=-

0,02x+1,89. Συνεπώς δεν παρατηρούμε ομοιότητα στη συμπεριφορά των δύο 

μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δαπανών για την κοινωνική προστασία 

κατά 1% σε σχέση με το σύνολο των δαπανών ενδεχομένως να συνοδεύεται από 

μια αύξηση του CPI (άρα μείωση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,02. 

β. Για το διάστημα από 2012 ως 2017 διαπιστώνεται ισχυρή θετική 

γραμμική συσχέτιση αφού ο ρxy=0,86, ενώ η εξίσωση της ευθείας θα έχει τη μορφή 

y=0,23x+20,91. Συνεπώς παρατηρούμε ομοιότητα στη συμπεριφορά των δύο 

μεταβλητών. Συγκεκριμένα αύξηση των δαπανών για την κοινωνική προστασία 

κατά 1% σε σχέση με το σύνολο των δαπανών ενδεχομένως να συνοδεύεται από 

μια αύξηση του CPI (άρα μείωση της αντιληφθείσας διαφθοράς) κατά 0,23. 

 

 

 

 



63 
 

4.5 Σύνοψη 

Η παραπάνω ανάλυση συνοψίζεται στον πίνακα με τον χρωματικό κώδικα 

που ακολουθεί.  

Units Percentage of GDP Domestic Currency 
Percentage of Total 

Expenditure 

Correlation 
with CPI 

2000-2011 2012-2017 2000-2011 2012-2017 2000-2011 2012-2017 

Public 
Expenditure  - - - + 

  
Expenditure 
on general 

public 
services   

- 
   

Expenditure 
on defense 

 
- - 

  
- 

Expenditure 
on public 
order and 

safety  
- - 

 
+ - 

Expenditure 
on 

economic 
affairs  

- - - 
 

- 
Expenditure 

on 
environment 
protection 

+ + 
 

+ + + 
Expenditure 
on housing 

& 
community 
amenities  

- - 
  

- 

Expenditure 
on health - 

 
- + - 

 
Expenditure 

on 
recreation, 
culture, & 
religion 

+ - 
  

+ 
 

Expenditure 
on 

education  
- - 

  
- 

Expenditure 
on social 
protection  

+ 
 

+ 
 

+ 
Υπόμνημα 

 
No correlation 

 
Moderate positive correlation 

 
Strong positive correlation 

 
Moderate negative correlation 

 
Strong negative correlation 
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Με την χρωματική απεικόνιση εκτιμάται ότι είναι εύκολο στον αναγνώστη να 

αντιληφθεί τη συσχέτιση του δείκτη CPI με τις διαφορετικές κατηγορίες δημόσιων 

δαπανών δηλαδή να αντιληφθεί αν η μεταβολή των εν λόγω μεταβλητών είναι 

ομοιόμορφη ή όχι. Συγκεκριμένα η ανωτέρω ανάλυση (σε σχέση και με τον 

ανωτέρω πίνακα) μπορεί να συνοψισθεί στα ακόλουθα: 

α. Από την εξέταση των δημοσίων δαπανών ως ποσοστό του GDP 

(συνολικά) με τον CPI διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση. Συνεπώς οι 

δύο μεταβλητές μεταβάλλονται αντίστροφα. Δηλαδή στις περιόδους που 

παρατηρείται αύξηση των δημοσίων δαπανών καταγράφεται και μείωση του CPI κι 

ως εκ τούτου αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς. 

β. Από την εξέταση των δημοσίων δαπανών στο εθνικό νόμισμα 

(εκατομμύρια ρούβλια) με τον CPI δεν ήταν δυνατό να εξαχθεί σαφές συμπέρασμα 

καθόσον για την περίοδο 2000 – 2011 διαπιστώθηκε αρνητική συσχέτιση ενώ για 

το έτος 2012 – 2017 διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση. 

γ. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τις επιμέρους δημόσιες 

δαπάνες ανά κυβερνητική λειτουργία δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν σαφή 

συμπεράσματα καθόσον διαπιστώνονται διαφορετικά επίπεδα συσχέτισης μεταξύ 

διαφορετικών δημοσίων δαπανών ανά κυβερνητική λειτουργία και CPI. Ωστόσο τα 

αποτελέσματα για έκαστη δαπάνη είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα 

με την διαπιστωθείσα συσχέτιση. Συγκεκριμένα: 

  (1) Οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και για την 

κοινωνική προστασία παρουσιάζουν στις περισσότερες φορές θετική συσχέτιση. 

Συνεπώς οι μεταβλητές μεταβάλλονται ομοιόμορφα. Δηλαδή στις περιόδους που 

παρατηρείται αύξηση των δημοσίων δαπανών καταγράφεται και αύξηση του CPI κι 

ως εκ τούτου μείωση της αντιληφθείσας διαφθοράς. 

  (2) Οι δαπάνες για την άμυνα, τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, τις 

οικονομικές εμπορικές σχέσεις, τις κοινωνικές παροχές, την υγεία και την παιδεία 

παρουσιάζουν στις περισσότερες φορές αρνητική συσχέτιση. Συνεπώς οι 

μεταβλητές μεταβάλλονται αντίστροφα. Δηλαδή στις περιόδους που παρατηρείται 

αύξηση των δημοσίων δαπανών καταγράφεται και μείωση του CPI κι ως εκ τούτου 

αύξηση της αντιληφθείσας διαφθοράς. 
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  (3) Οι υπόλοιπες δαπάνες για τις δημόσιες υπηρεσίες, την 

ψυχαγωγία, τον πολιτισμό και τη θρησκεία δεν παρουσιάζουν συσχέτιση τις 

περισσότερες περιπτώσεις. 
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5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Το πρόβλημα της διαφθοράς, όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι 

διαχρονικό. Ωστόσο τις τελευταίες δεκαετίες γίνεται προσπάθεια ποσοτικοποίησής 

του προκειμένου να γίνουν αντιληπτές, με αριθμητικά δεδομένα, οι συνέπειές του. 

Στην προσπάθεια αυτή, φιλοδοξώ να ενταχθεί και η παρούσα εργασία στην οποία 

καταβλήθηκε προσπάθεια να διαπιστωθεί αν υπάρχει συσχέτιση των δημοσίων 

δαπανών της Ρωσικής Ομοσπονδίας με τον CPI. 

Από αυτή τη προσπάθεια, παρόλο που υπήρξαν κάποια ασαφή εξαγόμενα, 

εν τέλη διαπιστώθηκε ότι οι δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του GDP (συνολικά) 

με τον CPI έχουν αρνητική συσχέτιση. Συνεπώς οι δύο μεταβλητές μεταβάλλονται 

αντίστροφα. Δηλαδή στις περιόδους που παρατηρείται αύξηση των δημοσίων 

δαπανών καταγράφεται και μείωση του CPI κι ως εκ τούτου αύξηση της 

αντιληφθείσας διαφθοράς. 

Παράλληλα από τις αναφορές του TI διαπιστώνεται ότι η Ρωσική 

Ομοσπονδία λαμβάνει μόνιμα χαμηλές τιμές CPI βάζοντας την στις τελευταίες 

θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης όπως φαίνεται στον πίνακα ΣΤ.2 του 

παραρτήματος ΣΤ. Έτσι λαμβάνοντας υπόψη τα αίτια της διαφθοράς, καθίσταται 

σαφές ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα πολιτικής τα οποία να αντιμετωπίζουν το 

πρόβλημα στις ρίζες του, καθιστώντας σημαντική την κατανόηση των δυνάμεων 

που βρίσκονται πίσω από αυτό.  

Αν και υπάρχουν αρκετές προειδοποιήσεις για την ανάλυση των αιτιών και 

των συνεπειών της διαφθοράς και για την εξαγωγή πολιτικών μέτρων, ωστόσο 

έρευνες (όπως η παρούσα) οι οποίες αξιολογούν αριθμητικά την αντίληψη της και 

τα αίτια διαφθοράς δεν είναι πλήρως ικανές να καταγράψουν το πεδίο της 

διαφθοράς και τα συμπεράσματά τους συχνά δεν είναι σαφή όπως επισημαίνουν 

οι (Enste & Heldman, 2017). Αυτό οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους:  

α. Η απόκτηση δεδομένων σχετικά με τη διαφθορά είναι ένα δύσκολο 

έργο, καθώς οι ενέργειες αυτές αποκρύπτονται από το κοινό και επομένως είναι 

δύσκολο να μετρηθούν.  
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β. Η δυσκολία στη διάκριση των αιτιών και των συνεπειών της 

διαφθοράς, καθώς οι δύο συχνά μεγαλώνουν ο ένας τον άλλο οδηγώντας σε έναν 

φαύλο κύκλο. Τα αδύναμα θεσμικά όργανα, για παράδειγμα, ενισχύουν τη 

διεφθαρμένη συμπεριφορά, αλλά ταυτόχρονα οι ενέργειες αυτές μειώνουν τα 

έσοδα της κυβέρνησης και με τη σειρά τους μειώνουν την θεσμική ποιότητα. 

Αυτό οδηγεί σε μια αμφισημία στην βιβλιογραφία (Enste & Heldman, 2017), 

για παράδειγμα όσον αφορά στην επίδραση του μεγέθους και της διάρθρωσης της 

κυβέρνησης στη διαφθορά. Ωστόσο, ορισμένες επιρροές που εντοπίζονται στην 

εμπειρική ανάλυση παρέχουν επίσης πολύτιμες πληροφορίες για μέτρα πολιτικής. 

Μια πτυχή που την επικρατεί είναι η ποιότητα των θεσμών, όπως αναφέρει στην 

πρόσφατη ετήσια αναφορά της η (Transparency_International, 2019). 

Συγκεκριμένα η ποιότητα των θεσμών επηρεάζει άμεσα τη διαφθορά και ως 

μεταβλητή διαμεσολάβησης μέσω του μεγέθους της παραοικονομίας και της 

δημοκρατίας. Το τελευταίο έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι δείχνει ότι η δημοκρατία 

δεν μετριάζει την ίδια τη διαφθορά, αλλά μόνο όταν έχει καθιερωθεί για 

μεσομακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα και συνοδεύεται από σταθερούς και 

πλήρως εξελιγμένους θεσμούς. Η έκταση και ο τύπος της κυβερνητικής 

παρέμβασης είναι μια περαιτέρω ουσιώδης μεταβλητή για τη μείωση των 

επιπέδων διαφθοράς: Εάν η παρέμβαση οδηγεί σε μείωση του ανταγωνισμού, 

π.χ. εμποδίζοντας την είσοδο στην αγορά, θα ενισχυθεί η διαφθορά. Άλλες 

σημαντικές πτυχές είναι η ενσωμάτωση στα διεθνή δίκτυα και η ελευθερία του 

Τύπου, οι οποίες μειώνουν ταυτόχρονα την παράνομη συμπεριφορά των 

δημοσίων υπαλλήλων. 

Παρόλο που τα επιχειρήματα αυτά είναι απλά, πολλές χώρες δεν διαθέτουν 

τα μέσα και τις γνώσεις για να τα αντιμετωπίσουν επαρκώς. Ας μην λησμονούμε 

ότι κατά το χρονικό διάστημα 2000 – 2017 (για το οποίο λήφθηκαν δεδομένα για 

την εκπόνηση της παρούσας εργασίας) η κεφαλή της Ρωσικής Κυβέρνησης είναι ο 

Vladimir Putin. Σε αυτά τα χρόνια αν και η ρωσική οικονομία πέρασε σημαντικές 

διαρθρωτικές αλλαγές, τελικά οι μακροοικονομικές πολιτικές της Ρωσίας είναι 

συντηρητικές και στοχεύουν στη σταθερότητα. Η χώρα έχει αναπτύξει μία μορφή 

κρατικού καπιταλισμού (Åslund, 2017), όπου το κράτος ή μάλλον καλύτερα οι 

κρατικές επιχειρήσεις συνθλίβουν τις μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες με τις ευλογίες της 

κυβέρνησης. Από οικονομικής απόψεως, το σύστημα αυτό δεν φαίνεται 



69 
 

μακροπρόθεσμα βιώσιμο, αλλά ένα μάθημα από την ΕΣΣΔ είναι ότι ένα μη 

βιώσιμο σύστημα μπορεί να διαρκέσει για πολλά χρόνια. Έτσι η Ρωσική 

Ομοσπονδία με τις πολιτικές αυτές προκαλεί τη μεγέθυνση του κράτους. 

Δεν μπορεί να κάνει κάποιος κάτι γι’αυτό; Μια ενιαία και διεθνής 

προσέγγιση έχει λάβει χώρα προκειμένου να μειωθούν τα επίπεδα διαφθοράς σε 

όλο τον κόσμο. Τα Ηνωμένα Έθνη συνέταξαν τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά της 

Διαφθοράς (UNCAC: United Nations Convention Against Corruption) το 2003, η 

οποία έχει κυρωθεί από 178 χώρες μέχρι το 2015 και είναι η πρώτη διεθνώς 

δεσμευτική συνθήκη κατά της διαφθοράς. Ο βασικός σκοπός της σύμβασης είναι 

να διευκολύνει την καταπολέμηση της διαφθοράς ενισχύοντας πολιτικές και 

προωθώντας τη διεθνή συνεργασία. Περιλαμβάνει πολιτικές κατευθυντήριες 

γραμμές σχετικά με την πρόληψη, την επιβολή του νόμου, τη συνεργασία και την 

παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις χώρες της μετάβασης 

(Enste & Heldman, 2017). 

Προκειμένου να παρακολουθείται η εφαρμογή, δημιουργήθηκε μια 

διαδικασία παρακολούθησης, όπου οι χώρες αξιολογούν την πρόοδό τους και 

εξετάζονται από εμπειρογνώμονες από άλλες χώρες. Ενώ αναγνωρίζεται ότι ένα 

σύστημα παρακολούθησης αποτελεί απαραίτητο μέρος της Συνθήκης, η 

Transparency International εντοπίζει διάφορες αδυναμίες. Πρώτα απ 'όλα, δεν 

υπάρχει κανένα σύστημα που να εξασφαλίζει την εφαρμογή των συστάσεων που 

έγιναν στις αναφορές. Ένα άλλο θέμα είναι η έλλειψη διαφάνειας: Μόνο μερικές 

αυτοαξιολογήσεις και εκθέσεις εμπειρογνωμόνων έχουν δημοσιοποιηθεί, παρόλο 

που η διαφάνεια είναι μία από τις βασικές πτυχές της καταπολέμησης της 

διαφθοράς και της κατανόησης από το κοινό των επίκαιρων θεμάτων και των 

λύσεων που υπάρχουν. Επίσης, επικρίνεται η υλοποίηση της τεχνικής βοήθειας 

για τις αναπτυσσόμενες και τις μεταβατικές χώρες. Παρόλο που αποτελεί 

σημαντικό μέρος της σύμβασης, υποφέρει από την έλλειψη συνέπειας, 

παρακολούθησης και αποκλεισμού από άλλα κόμματα, όπως οι ΜΚΟ, όταν 

συζητούν και αναπτύσσουν τα προγράμματα βοήθειας. Αυτό με τη σειρά του 

μειώνει τα μέσα ένταξης όλων των χωρών, ιδίως εκείνων που πλήττονται 

περισσότερο από τη διαφθορά (Transparency_International, 2019).  
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Μια άλλη σημαντική σύμβαση σε αυτό το θέμα είναι η Σύμβαση του ΟΟΣΑ 

(Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) κατά της δωροδοκίας, η 

οποία στοχεύει στην "προσφορά" της δωροδοκίας, δηλαδή στις εταιρείες που 

εδρεύουν στις χώρες του ΟΟΣΑ και εμπλέκονται στη δωροδοκία ξένων δημοσίων 

υπαλλήλων, διαμορφώνοντας πρότυπα για την ποινικοποίηση τέτοιες ενέργειες 

(Enste & Heldman, 2017). Ωστόσο, ο ΟΟΣΑ δεν υποχρεώνει τα μέλη του να 

εφαρμόζουν αυτά τα πρότυπα, και οι ίδιες οι χώρες πρέπει να το πράξουν. Αυτό 

οδηγεί στο πρόβλημα, ότι μολονότι 41 χώρες έχουν υπογράψει το έγγραφο, 

περισσότεροι από τους μισούς ασκούν ελάχιστη ή καθόλου επιβολή και συνεπώς 

συνεχίζουν να "εξάγουν" τη διαφθορά μέσω των εξαγωγών τους και των άμεσων 

ξένων επενδύσεων. Μόνο τέσσερις χώρες εφαρμόζουν ενεργητική επιβολή: τις 

ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Ελβετία. Γι’αυτό εκτιμώ ότι ο 

μόνος που μπορεί να κάνει κάτι για τη Ρωσία είναι η Ρωσική κυβέρνηση. Σε 

διεθνές επίπεδο δεν είναι δυνατό κάποιο ή κάποια άλλα κράτη να παρέμβουν στο 

εσωτερικό ενός τρίτου κυρίαρχου κράτους. Ή όπως αλλιώς αναφέρει ο 

(Κουσκουβέλης, 2010) δεν μπορείς να καλέσεις το 100 για να λύσεις τέτοια θέματα 

διεθνών σχέσεων. 

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διαπιστώθηκε ότι το κράτος 

αντιπροσώπευε περίπου το ένα τρίτο της προστιθέμενης αξίας της Ρωσίας. Οι 

εκτιμήσεις περιλαμβάνουν εντός της περιμέτρου του κράτους τις θυγατρικές 

εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στις 20 μεγαλύτερες κρατικές μη 

χρηματοπιστωτικές εταιρείες, οι οποίες κατά κανόνα ταξινομούνται ως ιδιωτικές σε 

επίσημα στοιχεία. Τα τελευταία 5 χρόνια, το μερίδιο του κράτους στην VA 

αυξήθηκε σημαντικά στον τομέα της ενέργειας και των τραπεζών, αλλά μόνο 

ελαφρώς συνολικά (από 32 σε 33% του ΑΕΠ). Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ σχετικά με 

την κρατική απασχόληση δείχνουν ότι το ρωσικό κράτος είναι μεγάλο σύμφωνα με 

τα διεθνή πρότυπα. Το μεγάλο κράτος αφήνει το αποτύπωμα του με τη μορφή 

χαμηλότερης αποτελεσματικότητας στη χρήση των πόρων και σε μειωμένο 

ανταγωνισμό στην αγορά. 

Το σχετικά μεγάλο ρωσικό κράτος συμβάλλει στη συγκέντρωση σε 

διάφορους οικονομικούς κλάδους, ακόμη και σε τομείς με χαμηλή κρατική 

παρουσία. Συγκρίνοντας τις 15 πιο συγκεντρωμένες οικονομικές δραστηριότητες 

με τις 15 λιγότερο συγκεντρωμένες δείχνει ότι το κράτος έχει ισχυρότερη παρουσία 
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στο πρώτο από ό, τι στο τελευταίο. Η παρουσία των κρατικών επιχειρήσεων είναι 

μεγάλη σε στρατηγικούς τομείς (ενέργεια, άμυνα) και φυσικά μονοπώλια 

(μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, νερού και σιδηροδρόμων), αλλά 

και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ακόμη και σε τομείς στους οποίους η παρουσία 

του κράτους δεν είναι μεγάλη, η οικονομική συγκέντρωση είναι υψηλή παρά το 

έργο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά των Μονοπωλίων (η οποία διαχειρίζεται 

και επιβάλλει νομοθεσία κατά του μονοπωλίου). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης που προηγήθηκε το 

μέγεθος της αντιληφθείσας διαφθοράς ενδέχεται να μειωθεί αν μειωθεί ή 

ανακατευθυνθεί το ρωσικό κράτος. Έτσι θα πρέπει να αναθεωρηθούν εξοπλιστικά 

προγράμματα, προγράμματα υγείας, κοινωνικές παροχές κλπ. Για παράδειγμα τα 

συνταξιοδοτικά συστήματα και τα συστήματα επιδομάτων ανεργίας (θα πρέπει να 

εφαρμόζονται παράλληλα) και να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να εργάζονται 

περισσότερο και να είναι πιο δραστήριοι ώστε να μειώσουν τις κοινωνικές, 

οικονομικές, φορολογικές και άλλες προκλήσεις της αντιμετώπισης της γήρανσης 

του πληθυσμού. 

Ένα πακέτο μέτρων (προς αυτή τη κατεύθυνση) εκτιμάται ότι θα πρέπει να 

συνεπάγεται μείωση των ευκαιριών που αναζητούν δωροδοκία. Ειδικά μέτρα 

περιλαμβάνουν τη θέσπιση νομοθεσίας ή κανόνων περί προμηθειών, διαφανών 

διαδικασιών και ισχυρών και ανεξάρτητων οργανισμών ελέγχου. Ταυτόχρονα, ο 

έλεγχος του αρχικού (δηλαδή του κοινού) επί του παράγοντα (δηλ. Των πολιτικών 

στελεχών και των γραφειοκρατών) ενισχύεται από την εξάλειψη της ασυμμετρίας 

της πληροφορίας. Εναλλακτικά, η ασυμμετρία της πληροφορίας μπορεί να μειωθεί 

με τη σταδιακή ενίσχυση των εποπτικών ιδρυμάτων, των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών. Επιπλέον, η συμπεριφορά των 

διεφθαρμένων δημοσίων υπαλλήλων μπορεί να ελεγχθεί με την εφαρμογή των 

δεοντολογικών κωδίκων συμπεριφοράς και με αυστηρές ποινικές κυρώσεις κατά 

της δωροδοκίας. 

Η μείωση του αποτυπώματος του κράτους μεσοπρόθεσμα εκτιμάται ότι θα 

ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη. Οι ενέργειες πρέπει να αναλυθούν 

προσεκτικά, καθώς η οριστική ιδιωτικοποίηση πιθανόν να οδηγήσει σε μεγαλύτερη 

οικονομική συγκέντρωση. Οι προσπάθειες θα πρέπει πρώτα να 



72 

 

προσανατολιστούν στην ενίσχυση του ανταγωνισμού μέσω της προώθησης της 

εισόδου στην αγορά και της εξισορρόπησης των όρων ανταγωνισμού στις 

δημόσιες συμβάσεις μέσω της μείωσης της συγκέντρωσης των προμηθευτών και 

της διευκόλυνσης της ανάπτυξης των δημόσιων επιχειρήσεων. Καθώς 

αναπτύσσεται μια πιο ανταγωνιστική αγορά και βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα 

της κρατικής διοίκησης, πρέπει να αναπτυχθεί μια σαφής στρατηγική εξόδου για 

εκείνους τους τομείς όπου δεν υπάρχει οικονομική λογική για κρατική ιδιοκτησία, 

συμπεριλαμβανομένου του τραπεζικού τομέα. Η στρατηγική πρέπει να ενισχύει 

τον ανταγωνισμό, καθώς η οικονομική συγκέντρωση είναι ήδη υψηλή στα 

περισσότερα τμήματα της αγοράς. 

Δεδομένης της μεγάλης κατάστασης, οι πολιτικές προμηθειών είναι 

απαραίτητες για την προώθηση του ανταγωνισμού. Η νομοθεσία για τις δημόσιες 

συμβάσεις αναγνωρίζει ότι η ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών από το κράτος είναι 

μεγάλη και ότι μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία. Ωστόσο, οι 

περισσότερες προμήθειες δημόσιων επιχειρήσεων συμβαίνουν μέσω μη 

ανταγωνιστικών μεθόδων και η συγκέντρωση των προμηθευτών είναι υψηλή. 

Επιπλέον, ο νόμος επιτρέπει τη χρήση ποσοστώσεων για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις από θυγατρικές μεγαλύτερων εταιρειών και την απεριόριστη χρήση 

των πλεονεκτημάτων των τιμών για εγχώριους προμηθευτές, οι οποίοι 

περιορίζουν την πρόσβαση στην αγορά, την αποτελεσματικότητα και την 

ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας. 

Ένα άλλο πακέτο μέτρων εκτιμάται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει τη 

διοικητική μεταρρύθμιση που θα στοχεύει στη γραφειοκρατική απλούστευση της 

διαδικασίας για τη μεταφορά ορισμένων λειτουργιών σε μη κυβερνητικές 

οργανώσεις (ΜΚΟ). Ως αποτέλεσμα, διατηρείται ο δημόσιος έλεγχος της κρατικής 

διοίκησης. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει μεθόδους επιβολής, όπως 

απαράδεκτες ποινές, ποινικές κυρώσεις κατά των πληρωτών δωροδοκίας ή 

ανάπτυξη δεοντολογικών κωδίκων δεοντολογίας και άλλων μηχανισμών 

αυτορρύθμισης.  

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι είναι απαραίτητο να γίνει μια συστημική 

αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη διαφθορά. Η ισχύουσα ρωσική νομοθεσία 

αποτελείται από τρεις τύπους νόμων: 
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α. Από αυτούς που τέθηκαν σε εφαρμογή σχετικά πρόσφατα. 

β. Από εκείνους που εφαρμόστηκαν κατά την έναρξη της μετάβασης της 

οικονομίας, και  

γ. Από εκείνους που θεσπίστηκαν κατά τη διάρκεια της σοβιετικής 

περιόδου.  

Η έλλειψη διαφάνειας, ο αντιφατικός χαρακτήρας αυτών των νόμων και/ή η 

δυνατότητα ελεύθερης ερμηνείας προάγει τους διάφορους τύπους διαφθοράς. 

Προφανώς, πρέπει να αναθεωρηθούν καθώς επιβάλλουν εννοιολογικές 

προσαρμογές σε διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές και νομικές σχέσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 

 

 



75 
 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξεταστεί η ύπαρξη συσχέτισης 

ανάμεσα στο μεγεθος του ρωσικού κράτους όπως αυτό απεικονίζεται από το ύψος 

των δημοσίων δαπανών με τον δείκτη αντίληψης διαφθοράς (CPI). Από την 

ανάλυση που έγινε διαπιστώθηκαν: 

α. Αρνητική συσχέτιση των δημοσίων δαπανών ως ποσοστό του GDP 

(συνολικά) με τον CPI. Συνεπώς οι δύο μεταβλητές μεταβάλλονται αντίστροφα. 

Δηλαδή στις περιόδους που παρατηρείται αύξηση των δημοσίων δαπανών 

καταγράφεται και μείωση του CPI κι ως εκ τούτου αύξηση της αντιληφθείσας 

διαφθοράς. 

β. Θετική συσχέτιση στις δαπάνες για την προστασία του 

περιβάλλοντος και για την κοινωνική προστασία με τον CPI. Συνεπώς οι 

μεταβλητές μεταβάλλονται ομοιόμορφα. Δηλαδή στις περιόδους που παρατηρείται 

αύξηση αυτών των δημοσίων δαπανών καταγράφεται και αύξηση του CPI κι ως εκ 

τούτου μείωση της αντιληφθείσας διαφθοράς. 

γ. Αρνητική συσχέτιση στις δαπάνες για την άμυνα, τη δημόσια τάξη και 

ασφάλεια, τις οικονομικές εμπορικές σχέσεις, τις κοινωνικές παροχές, την υγεία και 

την παιδεία με τον CPI. Συνεπώς οι μεταβλητές μεταβάλλονται αντίστροφα. 

Δηλαδή στις περιόδους που παρατηρείται αύξηση των δημοσίων δαπανών 

καταγράφεται και μείωση του CPI κι ως εκ τούτου αύξηση της αντιληφθείσας 

διαφθοράς. 

Το πρόβλημα της διαφθοράς στο ρωσικό κράτος είναι επιβεβαιωμένο από 

τις ετήσιες αναφορές του διεθνούς οργανισμού Transparency International. Η 

Ρωσική Ομοσπονδία κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της παγκόσμιας 

κατάταξης για τη διαφθορά και λαμβάνει ετησίως πολύ χαμηλούς CPI. Ωστόσο 

από τα συμπεράσματα αυτά δεν είναι δυνατό να τεκμηριωθεί σαφώς ότι το 

μέγεθος του κράτους προκαλεί αύξηση του μεγέθους της διαφθορά (σχέση αιτίας – 

αιτιατού). Από την άλλη έχοντας υπόψη τη δομή, την ιστορία και τις παραδόσεις 

του ρωσικού κράτους σε συνδυασμό με την παρούσα ανάλυση έγιναν οι 

ακόλουθες προτάσεις πολιτικής για την βελτίωση της κατάστασης: 
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α. Συμμόρφωση με τις προτάσεις της Transparency International 

αναφορικά με την βελτίωση της ποιότητας των θεσμών. Όπως αναφέρθηκε, η 

διαφθορά ευδοκιμεί όταν υπάρχουν αδύναμες δημοκρατικές πρακτικές, σε 

συνδυασμό με την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Στον τομέα αυτό συγκαταλέγεται η δικαιοσύνη και η 

ελευθερία του Τύπου οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στον περιορισμό της 

παράνομης συμπεριφοράς των δημοσίων υπαλλήλων. Τα ανεξάρτητα μέσα 

ενημέρωσης είναι σπάνια στη Ρωσία, και συχνά αντικαθίστανται από οργανώσεις 

που δημιουργούνται και χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση. Επιπλέον, το 

δικαστικό σύστημα είναι συχνά προκατειλημμένο, ενώ τα δικαστήρια διαχειρίζονται 

μεγάλα πρόστιμα σε ανεξάρτητους φορείς με σκοπό να γίνονται αρεστοί στην 

κυβέρνηση9. Η ενδυνάμωση αυτών των θεσμικών οργάνων μπορούν να γίνουν 

αφενός καθιστώντας ανεξάρτητη τη δικαιοσύνη από την εκτελεστική εξουσία και 

αφετέρου παρέχοντας τη δυνατότητα δημιουργίας ανεξάρτητων μέσων 

ενημέρωσης. 

β. Μείωση του μεγέθους του κράτους δια της ιδιωτικοποίησης των 

μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων. Κατά τον 21ο αιώνα η Ρωσική Ομοσπονδία έχει 

προχωρήσει σε σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές, ωστόσο, τελικά η πολιτική της 

είναι συντηρητική και στοχεύει στη σταθερότητα. Έτσι, όπως αναλύθηκε 

παραπάνω, η χώρα αυτή έχει αναπτύξει μια μορφή κρατικού καπιταλσμού όπου οι 

κρατικές επιχειρήσεις, με την (οικονομική) βοήθεια του κράτους, περιορίζουν τις 

ιδιωτικές εταιρείες και δεν τους επιτρέπουν να αναπτυχθούν. Βέβαια οι 

ιδιωτικοποιήσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

αποφευχθεί η «κατάληψη» των επιχειρήσεων αυτών από ισχυρά άτομα ή ομάδες 

(ολιγάρχες). 

γ. Θέσπιση – αναθεώρηση νομοθεσίας ή κανόνων περί δημόσιων 

προμηθειών, προκειμένου να εφαρμόζονται διαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες 

και να αναπτυχθούν ισχυροί και ανεξάρτητοι οργανισμοί ελέγχου. Όπως 

αναλύθηκε, το μεγάλο Ρωσικό κράτος αφήνει το αποτύπωμα του στην αγορά. 

Συγκεκριμένα το μεγάλο κράτος μπορεί να οδηγήσει σε μεμονωμένες κρατικές 

επιχειρήσεις ή σε κρατικούς ομίλους που κατέχουν σχετικά δεσπόζουσα θέση σε 

                                                           
9
 Ως παράδειγμα σημειώνεται η περίπτωση του Vladimir Litvinenko που αναλύθηκε στην ενότητα 2.1.3. της παρούσας 

εργασίας. 
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ορισμένες αγορές, και περιορίζοντας τον ανταγωνισμό. Επιπλέον οι περισσότερες 

προμήθειες ρωσικών δημόσιων επιχειρήσεων υλοποιούνται μέσω μη 

ανταγωνιστικών μεθόδων. Τέτοιου τύπου προμήθειες αφενός δεν πετυχαίνουν τις 

δίκαιες και λογικές τιμές και αφετέρου μπορεί να κρύβουν περιπτώσεις 

δωροδοκίας δημοσίων λειτουργών. Επιπλέον το μεγάλο ρωσικό κράτος επηρεάζει 

αρνητικά τον ανταγωνισμό, καθώς οι ιδιωτικές εταιρείες δεν απολαμβάνουν την 

ίδια κρατική στήριξη με τις κρατικές επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να 

αναπτυχθεί ένα σύστημα προμηθειών που θα έχει ως στόχο την υποστήριξη του 

ανταγωνισμού, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού δυνητικών 

προμηθευτών και την ανάπτυξη νέων προμηθευτών, καθορίζοντας, μεταξύ άλλων, 

υποχρεωτικές ποσοστώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

δ. Διοικητική μεταρρύθμιση που θα στοχεύει στη μείωση της 

γραφειοκρατίας. Αναφέρθηκαν περιπτώσεις που διεφθαρμένοι αξιωματούχοι 

έχοντας ως σκοπό τη δημιουργία ευκαιριών για να λαμβάνουν πληρωμές, 

συνέταξαν περισσότερους κανονισμούς από ότι ήταν απαραίτητο για να κερδίζουν 

χρήματα μέσω δωροδοκιών. Επίσης αναλύθηκε παραπάνω ότι ένα μεγάλο κράτος 

οδηγεί στην ύπαρξη εκτεταμένης γραφειοκρατίας, η οποία με τη σειρά της μπορεί 

να προκαλέσει καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση υποθέσεων κράτους – ιδιωτικών 

επιχειρήσεων. Παράδειγμα τέτοιας υπόθεσης αποτελεί η έκδοση οικοδομικών 

αδειών για την ανέγερση ενός εργοστασίου. Εκτιμάται ότι υπάρχουν επιχειρήσεις 

που για να αποφύγουν την αναμονή (που αποτελεί κι αυτή μια πηγή κόστους) είναι 

διατεθειμένες να πληρώσουν τα λεγόμενα «χρήματα υψηλής ταχύτητας», 

προκειμένου να μειώσουν το χρόνο που απαιτείται για την έκδοση μιας τέτοιας 

άδειας. Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι η μείωση γραφειοκρατίας και η απλούστευση 

διαδικασιών θα οδηγήσει σε μείωση κράτους και διαφθοράς. 

Κλείνοντας, και λαμβάνοντας υπόψη την προηγηθείσα ανάλυση εισηγούμαι 

τις ακόλουθες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα: 

α. Εξέταση – ανάλυση των πολιτικών γεγονότων που οδήγησαν στην 

αύξηση του μεγέθους τους ρωσικού κράτους. Για παράδειγμα ο (Åslund, 2017) 

αναφέρει ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έληξαν το 2003 και δεν 

επαναλήφθηκαν, μετά τη σύλληψη του Mikhail Khodorkovsky, κύριου ιδιοκτήτη της 

πετρελαϊκής εταιρείας Yukos Oil. Η κατάσχεση της Yukos το 2004-5 και η 



78 

 

μεταβίβαση των περιουσιακών του στοιχείων στην κρατική Rosneft αποτέλεσε την 

αρχή του κρατικού καπιταλισμού. Τέτοια γεγονότα θα μπορούσαν να συσχετιστούν 

με τα συμπεράσματα αυτής της εργασίας. 

β. Επιπλέον ένα ενδιαφέρον θέμα για περαιτέρω έρευνα θα ήταν να 

εξεταστεί η συσχέτιση ανάμεσα στις δημόσιες δαπάνες (ως σύνολο και ανά 

κυβερνητική λειτουργία) των κρατών, που εξετάζει ο Transparency International, 

με τον δείκτη CPI που λαμβάνει καθένα από αυτά τα κράτη και με την κατάταξη 

τελικά παίρνει. Έτσι θα δοθεί η ευκαιρία να δούμε αν κράτη με υψηλές δημόσιες 

δαπάνες έχουν υψηλό ή χαμηλό CPI κι αν τελικά καταλαμβάνουν τις πρώτες ή τις 

τελευταίες θέσεις της κατάταξης του Transparency International. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Τα Επίπεδα Διαφθοράς των Κρατών 

 Στην ετήσια αναφορά του (Transparency_International, 2019) για το έτος 2018 παρουσιάστηκε ο ακόλουθος χάρτης που 

απεικονίζει τα επίπεδα διαφθοράς στα 180 κράτη που μελετήθηκαν. Με ανοικτό κίτρινο χρώμα απεικονίζονται τα κράτη με υψηλό CPI κι 

ως εκ τούτου με χαμηλά επίπεδα διαφθοράς, ενώ με σκούρο κόκκινο απεικονίζονται τα κράτη με χαμηλό CPI κι ως εκ τούτου με υψηλά 

επίπεδα διαφθοράς.  
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ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» Ποιες Είναι οι Αιτίες που Οδηγούν στην Διαφθορά; 

 Στην αναφορά των (Enste & Heldman, 2017) παρουσιάζονται οι αιτίες της 

διαφθοράς καθώς και το μέγεθος της επίδρασης. Τα ευρήματα αυτής της 

αναφοράς συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

Μέγεθος και δομή κυβέρνησης Ασαφής 

Δημοκρατία και πολιτικό σύστημα 
Ισχυρή όταν συνδυάζεται με άλλους 
παράγοντες, όπως η ποιότητα των 
θεσμών 

Ποιότητα θεσμών Ισχυρή 

Έκταση ανταγωνισμού Ισχυρή 

Προσλήψεις και μισθοί Ασθενές ως καθόλου 

Ελευθερία δικαιοσύνης και τύπου Ισχυρή 

Πολιτιστικοί παράγοντες 
Ισχυρή επίδραση εμπιστοσύνη, 
θρησκεία και έθιμα 

Ποσοστό γυναικών στην αγορά 
εργασίας 

Ασθενές ως καθόλου 

Παλιές αποικίες 
Ισχυρή μόνο για όσες προέρχονται από 
την Βρετανική Αυτοκρατορία 

Ύπαρξη φυσικών πόρων Ισχυρή 
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ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» Ποιες Είναι οι Κύριες Συνέπειες της Διαφθοράς; 

 Στην αναφορά των (Enste & Heldman, 2017) παρουσιάζονται οι συνέπειες 

που προκαλεί η διαφθορά καθώς και η δύναμη της επίδρασης της σε αυτές. Τα 

ευρήματα αυτής της αναφοράς συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑ 

Συνολικές επενδύσεις Ισχυρή 

Άμεσες ξένες επενδύσεις και εισροές 
κεφαλαίων 

Ισχυρή 

Εξωτερικό εμπόριο και διεθνής βοήθεια Καμία 

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν Ασαφής 

Ανισότητες 
Ασαφής κατεύθυνση της αιτιότητας και 
επιρροή από άλλους παράγοντες 

Δημόσιες δαπάνες και υπηρεσίες Ασαφής, εξαρτάται από το δείγμα 

Παραοικονομία και έγκλημα Ασαφής κατεύθυνση της αιτιότητας 
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ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 

 

 

 



87 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» Τα Επίπεδα Διαφθοράς των Κρατών της Ανατολικής 

Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας 

 Στην ετήσια αναφορά του (Transparency_International, 2019) για το έτος 

2018 παρουσιάστηκε ο ακόλουθος χάρτης που απεικονίζει τα επίπεδα διαφθοράς 

των 19 Κρατών της Ανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας που μελετήθηκαν. 

Με ανοικτό κίτρινο χρώμα απεικονίζονται τα κράτη με υψηλό CPI κι ως εκ τούτου 

με χαμηλά επίπεδα διαφθοράς, ενώ με σκούρο κόκκινο απεικονίζονται τα κράτη με 

χαμηλό CPI κι ως εκ τούτου με υψηλά επίπεδα διαφθοράς.  

 

 



88 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» Ενδεικτικά Παραδείγματα Δημοσίων Δαπανών 

 Πίνακας Ε.1: Δημόσιες Δαπάνες Κρατών Μελών του G20 κατά το έτος 

2015, ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

2015 Australia 
United 
States 

Russian 
Federation 

South 
Africa 

France Germany 
United 

Kingdom 
China Japan Average 

General 
public 

services 
4,77 5,58 15,27 24,82 6,28 5,72 4,51 2,65 4,02 8,18 

Defense 1,65 3,29 2,12 1,31 1,75 0,97 2,08 1,30 0,88 1,71 

Public order 
& safety 

1,71 2,02 2,34 3,83 1,62 1,54 1,87 1,34 1,26 1,95 

Economic 
affairs 

4,33 3,23 2,62 7,07 5,71 3,12 2,97 8,56 3,61 4,58 

Environment 
protection 

0,68 0,00 0,05 0,35 1,00 0,58 0,77 0,70 1,15 0,59 

Housing & 
community 
amenities 

0,77 0,52 0,80 2,97 1,12 0,37 0,67 2,55 0,68 1,16 

Health 6,81 9,14 2,73 5,14 8,08 7,12 7,52 2,75 7,65 6,33 

Recreation, 
culture, & 
religion 

0,78 0,27 0,37 1,04 1,44 1,02 0,68 0,45 0,37 0,71 

Education 5,23 6,10 0,87 8,27 5,45 4,17 4,96 3,79 3,26 4,68 

Social 
protection 

10,05 7,78 12,40 5,17 24,34 19,04 16,15 6,79 16,04 13,09 

Total 
Expenditure 

36,77 37,93 39,56 59,97 56,79 43,65 42,18 30,89 38,93 42,96 

 

Σημείωση: Τα δεδομένα λήφθηκαν από την ιστοσελίδα του (IMF, 2019) 
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 Πίνακας Ε.2: Δημόσιες Δαπάνες Κρατών Μελών του CIS (Commonwealth 

of Independent States τέως ΕΣΣΔ) κατά το έτος 2015.  

 
Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan 

Kyrgyz 
Republic 

Moldova 
Russian 

Federation 
Ukraine Uzbekistan Average 

General public 
services 

6,19 5,35 2,46 2,65 3,48 3,18 15,27 5,54 1,38 5,06 

Defense 3,14 1,05 2,08 1,11 
 

0,32 2,12 2,62 
 

1,78 

Public order & 
safety 

2,11 1,86 3,18 1,36 
 

2,09 2,34 2,76 
 

2,24 

Economic 
affairs 

13,20 4,51 4,05 2,92 4,84 3,67 2,62 1,93 4,02 4,64 

Environment 
protection 

0,01 0,09 0,42 0,04 0,19 0,31 0,05 0,28 0,02 0,16 

Housing & 
community 
amenities 

0,77 1,80 1,29 1,08 1,91 0,72 0,80 0,79 0,39 1,06 

Health 1,34 4,31 2,85 2,11 3,54 4,49 2,73 3,59 3,05 3,11 

Recreation, 
culture, & 
religion 

0,52 1,03 1,81 0,72 0,86 0,78 0,37 0,82 0,30 0,80 

Education 3,07 5,17 3,38 3,34 6,97 5,89 0,87 5,74 7,29 4,64 

Social 
protection 

6,82 14,45 7,77 4,50 10,75 10,94 12,40 18,53 9,00 10,58 

Total 
Expenditure 

37,16 39,63 29,30 19,85 32,54 32,40 39,56 42,60 25,44 33,16 

 

Σημείωση: Τα δεδομένα λήφθηκαν από την ιστοσελίδα του (IMF, 2019) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» Δεδομένα Corruption Perception Index (CPI) 

 Πίνακας ΣΤ.1: Βαθμολογίες CPI 1995 – 2018 

Year Russia USA China 
BS - 10 

av 
World av EU-28 av BRICS 

1995 
       

1996 2,58 
      

1997 2,27 
      

1998 2,40 
      

1999 2,40 
      

2000 2,10 
      

2001 2,30 7,60 3,50 3,00 4,80 6,10 3,46 

2002 2,70 7,70 3,50 2,80 4,60 6,20 3,54 

2003 2,70 7,50 3,40 2,80 4,20 6,20 3,44 

2004 2,80 7,50 3,40 3,00 4,10 6,30 3,50 

2005 2,40 7,60 3,20 3,00 4,10 6,30 3,34 

2006 2,50 7,20 3,30 3,20 4,00 6,40 3,40 

2007 2,30 7,20 3,50 3,30 4,00 6,40 3,58 

2008 2,10 7,30 3,60 3,30 4,00 6,40 3,50 

2009 2,20 7,50 3,60 3,30 4,00 6,30 3,52 

2010 2,10 7,10 3,50 3,10 4,00 6,20 3,42 

2011 2,40 7,10 3,60 3,10 4,00 6,20 3,40 

2012 28,00 73,00 39,00 36,30 43,30 63,00 37,80 

2013 28,00 73,00 40,00 37,50 42,70 63,60 37,60 

2014 27,00 74,00 36,00 38,00 43,20 64,20 37,60 

2015 29,00 76,00 37,00 38,00 42,60 65,40 37,20 

2016 29,00 74,00 40,00 38,20 42,90 64,60 38,80 

2017 29,00 75,00 41,00 39,10 43,10 64,60 38,00 

2018 28,00 71,00 39,00 38,60 39,90 64,68 37,20 

 

Σημείωση: Τα δεδομένα λήφθηκαν από τις διαλέξεις του (Papanagos, 2018) και 

την ιστοσελίδα του (Transparency_International, 2019) 
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 Πίνακας ΣΤ.2: Κατάταξη Ρωσικής Ομοσπονδίας από την εκτίμηση του CPI 

1995 – 2018 

Year Russia Countries 

1995 
  

1996 47 54 

1997 49 52 

1998 76 85 

1999 83 99 

2000 83 90 

2001 79 91 

2002 71 102 

2003 86 133 

2004 90 145 

2005 126 159 

2006 121 163 

2007 143 180 

2008 147 180 

2009 146 180 

2010 154 178 

2011 143 183 

2012 133 176 

2013 127 177 

2014 136 175 

2015 119 168 

2016 131 176 

2017 135 180 

2018 138 180 

 

Σημείωση: Τα δεδομένα λήφθηκαν από τις διαλέξεις του (Papanagos, 2018) και 

την ιστοσελίδα του (Transparency_International, 2019) 
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 Πίνακας ΣΤ.3: Τιμές CPI για τα κράτη που απαρτίζουν τον BRICS  από την 

εκτίμηση του CPI 2001 – 2018 

Year Brazil Russia India China 
South 
Africa 

Average 

2001 4 2,3 2,7 3,5 4,8 3,46 

2002 4 2,7 2,7 3,5 4,8 3,54 

2003 3,9 2,7 2,8 3,4 4,4 3,44 

2004 3,9 2,8 2,8 3,4 4,6 3,5 

2005 3,7 2,4 2,9 3,2 4,5 3,34 

2006 3,3 2,5 3,3 3,3 4,6 3,4 

2007 3,5 2,3 3,5 3,5 5,1 3,58 

2008 3,5 2,1 3,4 3,6 4,9 3,5 

2009 3,7 2,2 3,4 3,6 4,7 3,52 

2010 3,7 2,1 3,3 3,5 4,5 3,42 

2011 3,8 2,4 3,1 3,6 4,1 3,4 

2012 43 28 36 39 43 37,8 

2013 42 28 36 40 42 37,6 

2014 43 27 38 36 44 37,6 

2015 38 29 38 37 44 37,2 

2016 40 29 40 40 45 38,8 

2017 37 29 40 41 43 38 

2018 35 28 41 39 43 37,2 

 

Σημείωση: Τα δεδομένα λήφθηκαν από την ιστοσελίδα του 

(Transparency_International, 2019) 
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Πίνακας ΣΤ.4: Τιμές CPI και κατάταξη για τα κράτη που απαρτίζουν τη Μαύρη 

θάλασσα 2017 – 2018 

Country CPI (2017) Rank (2017) CPI (2018) Rank(2018) 

Georgia 56 46 58 41 

Romania 48 59 47 61 

Greece 48 59 45 67 

Bulgaria 43 71 42 77 

Turkey 40 81 41 78 

Armenia 35 107 35 105 

Moldova 31 122 33 117 

Ukraine 30 130 32 120 

Russia 29 135 28 138 

Azerbaijan 31 122 25 152 

 

Σημείωση: Τα δεδομένα λήφθηκαν από τις διαλέξεις του (Papanagos, 2018) και 

την ιστοσελίδα του (Transparency_International, 2019) 

 

 

 



95 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» Δημόσιες Δαπάνες 

Πίνακας Ζ.1: Κατηγοριοποίηση δημοσίων δαπανών ανά κυβερνητική λειτουργία 

 

Σημείωση: Τα δεδομένα λήφθηκαν από το (IMF, 2014) 
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Πίνακας Ζ.2: Κατηγοριοποίηση δημοσίων δαπανών ανά κυβερνητική λειτουργία 

 

Σημείωση: Τα δεδομένα λήφθηκαν από το (IMF, 2014) 
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Πίνακας Ζ.3: Δεδομένα δημοσίων δαπανών Ρωσικής Ομοσπονδίας ως ποσοστό του GDP από το 2000 μέχρι το 2017 

GFSM 
Code 

GF7 GF701 GF702 GF703 GF704 GF705 GF706 GF707 GF708 GF709 GF710 

Year Expenditure 
On general 

public 
services 

On defense 
On public 
order and 

safety 

On 
economic 

affairs 

On 
environment 
protection 

On housing 
& 

community 
amenities 

On health 

On 
recreation, 
culture, & 
religion 

On 
education 

On social 
protection 

2000 32,77 8,34 2,67 1,50 4,81 0,00 2,73 1,86 0,59 2,74 7,54 

2001 35,16 8,86 2,90 1,73 5,40 0,00 2,19 1,78 0,58 2,84 8,88 

2002 40,37 12,66 2,72 2,18 5,06 0,16 1,91 2,07 0,68 3,52 9,40 

2003 35,87 8,38 2,70 2,49 4,80 0,14 1,80 1,69 0,71 3,41 9,83 

2004 31,74 6,14 2,45 2,48 4,12 0,10 1,60 1,58 0,90 3,23 9,14 

2005 29,66 3,26 2,51 2,74 3,29 0,09 2,04 3,66 0,78 3,33 8,17 

2006 29,60 4,33 2,37 2,48 2,00 0,08 2,19 3,76 0,65 3,60 7,69 

2007 37,72 
          

2008 40,40 12,62 2,06 2,26 3,76 0,06 1,86 3,88 0,64 3,76 8,49 

2009 44,62 10,96 3,44 2,84 4,42 0,06 1,82 4,73 0,79 4,47 11,09 

2010 39,40 7,34 3,26 2,55 3,66 0,05 1,39 4,19 0,68 3,85 12,44 

2011 39,15 8,96 2,93 2,31 3,87 0,05 1,55 3,68 0,86 3,77 11,16 

2012 38,28 9,12 2,80 2,64 3,46 0,05 1,19 3,21 0,83 3,64 11,34 

2013 38,74 8,74 2,27 2,74 3,66 0,06 1,25 3,14 1,13 3,88 11,89 

2014 40,38 10,18 2,43 2,60 5,22 0,08 1,10 3,15 0,90 3,70 11,03 

2015 39,56 15,27 2,12 2,34 2,62 0,05 0,80 2,73 0,37 0,87 12,40 

2016 37,67 7,84 2,31 2,25 3,46 0,10 1,04 3,61 0,86 3,61 12,58 

2017 36,54 6,64 2,04 2,32 3,82 0,14 1,03 3,01 0,94 3,47 13,13 

Τα δεδομένα λήφθηκαν από τον ιστοχώρο του IMF DATA Access to Macroeconomic and Financial Data (IMF, 2019) 
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Πίνακας Ζ.4: Δεδομένα δημοσίων δαπανών Ρωσικής Ομοσπονδίας σε (εκατομμύρια) Ρούβλια από το 2000 μέχρι το 2017 

GFSM 
Code 

GF7 GF701 GF702 GF703 GF704 GF705 GF706 GF707 GF708 GF709 GF710 

Year Expenditure 
On general 

public 
services 

On defense 
On public 
order and 

safety 

On 
economic 

affairs 

On 
environment 
protection 

On housing 
& 

community 
amenities 

On health 

On 
recreation, 
culture, & 
religion 

On 
education 

On social 
protection 

2000 2.563,33 652,04 209,22 117,10 376,10 0,00 213,42 145,44 46,08 214,41 589,53 

2001 3.366,60 848,32 277,45 165,91 516,80 0,00 210,00 170,42 55,29 271,73 850,69 

2002 4.681,45 1.468,47 315,16 252,52 587,36 19,04 221,90 239,49 78,80 408,45 1.090,26 

2003 5.073,04 1.184,51 382,24 351,83 678,85 19,12 254,08 239,66 100,41 481,69 1.389,90 

2004 5.786,52 1.119,00 446,93 452,06 750,63 19,11 291,75 288,34 164,54 588,18 1.665,99 

2005 6.863,79 755,47 581,76 632,89 760,21 21,77 472,51 847,29 181,62 770,22 1.889,83 

2006 8.530,00 1.247,70 683,30 714,10 576,50 23,30 631,60 1.084,70 188,60 1.036,40 2.217,70 

2007 13.429,60                     

2008 17.855,20 5.577,20 912,20 997,00 1.660,90 25,40 823,60 1.714,30 284,60 1.663,00 3.750,80 

2009 18.540,00 4.553,20 1.429,30 1.179,90 1.838,20 26,90 754,60 1.963,50 327,60 1.858,90 4.607,90 

2010 19.537,10 3.638,00 1.614,70 1.264,50 1.812,90 26,40 689,60 2.078,80 337,00 1.909,10 6.166,10 

2011 23.519,50 5.383,50 1.761,40 1.388,70 2.322,70 31,10 934,10 2.211,90 519,10 2.265,20 6.701,80 

2012 26.000,80 6.198,50 1.899,20 1.790,40 2.350,90 37,20 805,60 2.178,50 563,40 2.471,20 7.705,90 

2013 28.237,20 6.370,20 1.654,30 1.994,00 2.665,70 46,50 907,90 2.285,90 821,70 2.824,30 8.666,70 

2014 31.870,22 8.033,75 1.916,03 2.049,74 4.120,57 64,12 869,80 2.484,62 708,68 2.921,04 8.701,88 

2015 32.876,91 12.691,83 1.758,49 1.941,39 2.179,28 40,24 666,37 2.265,48 303,67 721,98 10.308,18 

2016 32.399,12 6.745,96 1.983,12 1.937,95 2.978,62 89,51 896,52 3.102,99 737,95 3.106,61 10.819,91 

2017 33.648,91 6.118,03 1.879,52 2.138,28 3.515,92 126,53 946,16 2.775,81 863,15 3.196,75 12.088,75 

Τα δεδομένα λήφθηκαν από τον ιστοχώρο του IMF DATA Access to Macroeconomic and Financial Data (IMF, 2019) 
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Πίνακας Ζ.5: Δεδομένα δημοσίων δαπανών Ρωσικής Ομοσπονδίας ως ποσοστό του συνόλου των δαπανών από το 2000 μέχρι το 2017 

GFSM 
Code 

GF7 GF701 GF702 GF703 GF704 GF705 GF706 GF707 GF708 GF709 GF710 

Year Expenditure 
On general 

public 
services 

On defense 
On public 
order and 

safety 

On 
economic 

affairs 

On 
environment 
protection 

On housing 
& 

community 
amenities 

On health 

On 
recreation, 
culture, & 
religion 

On 
education 

On social 
protection 

2000 100 25,44 8,16 4,57 14,67 0,00 8,33 5,67 1,80 8,36 23,00 

2001 100 25,20 8,24 4,93 15,35 0,00 6,24 5,06 1,64 8,07 25,27 

2002 100 31,37 6,73 5,39 12,55 0,41 4,74 5,12 1,68 8,72 23,29 

2003 100 23,35 7,53 6,94 13,38 0,38 5,01 4,72 1,98 9,50 27,40 

2004 100 19,34 7,72 7,81 12,97 0,33 5,04 4,98 2,84 10,16 28,79 

2005 100 11,01 8,48 9,22 11,08 0,32 6,88 12,34 2,65 11,22 27,53 

2006 100 14,63 8,01 8,37 6,76 0,27 7,40 12,72 2,21 12,15 26,00 

2007 100 31,24 5,11 5,58 9,30 0,14 4,61 9,60 1,59 9,31 21,01 

2008 100 24,56 7,71 6,36 9,91 0,15 4,07 10,59 1,77 10,03 24,85 

2009 100 18,62 8,26 6,47 9,28 0,14 3,53 10,64 1,72 9,77 31,56 

2010 100 22,89 7,49 5,90 9,88 0,13 3,97 9,40 2,21 9,63 28,49 

2011 100 23,84 7,30 6,89 9,04 0,14 3,10 8,38 2,17 9,50 29,64 

2012 100 22,56 5,86 7,06 9,44 0,16 3,22 8,10 2,91 10,00 30,69 

2013 100 25,21 6,01 6,43 12,93 0,20 2,73 7,80 2,22 9,17 27,30 

2014 100 38,60 5,35 5,91 6,63 0,12 2,03 6,89 0,92 2,20 31,35 

2015 100 20,82 6,12 5,98 9,19 0,28 2,77 9,58 2,28 9,59 33,40 

2016 100 18,18 5,59 6,35 10,45 0,38 2,81 8,25 2,57 9,50 35,93 

2017 100 25,44 8,16 4,57 14,67 0,00 8,33 5,67 1,80 8,36 23,00 

Τα δεδομένα λήφθηκαν από τον ιστοχώρο του IMF DATA Access to Macroeconomic and Financial Data (IMF, 2019) 
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Διάγραμμα Ζ.1: Μεταβολή δημοσίων δαπανών Ρωσικής Ομοσπονδίας ως 

ποσοστό του GDP από το 2000 μέχρι το 2017 

 

Τα δεδομένα λήφθηκαν από τον ιστοχώρο του IMF DATA Access to 

Macroeconomic and Financial Data (IMF, 2019) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» Ανάλυση Συσχέτισης Δημοσίων Δαπανών με CPI 

 Πίνακας H.1: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών ως Ποσοστό του GDP με τον 

CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 32,77 2,10 

2001 35,16 2,30 

2002 40,37 2,70 

2003 35,87 2,70 

2004 31,74 2,80 

2005 29,66 2,40 

2006 29,60 2,50 

2007 37,72 2,30 

2008 40,40 2,10 

2009 44,62 2,20 

2010 39,40 2,10 

2011 39,15 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,324117289  Coefficients 
R Square 0,105052017 Intercept 3,001600526 
Adjusted R Square 0,015557219 X Variable 1 -0,016999166 
Standard Error 0,246085649   
Observations 12   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 38,28 28,00 

2013 38,74 28,00 

2014 40,38 27,00 

2015 39,56 29,00 

2016 37,67 29,00 

2017 36,54 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,658176728  Coefficients 
R Square 0,433196606 Intercept 43,51643426 
Adjusted R Square 0,291495757 X Variable 1 -0,394078182 
Standard Error 0,687267169   
Observations 6   

 

 

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00

C
P

I 

Συνολικές Δημόσιες Δαπάνες 

Δημόσιες Δαπάνες ως ποσοστό του GDP με τον CPI 
2000-2011 

26,50

27,00

27,50

28,00

28,50

29,00

29,50

36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 41,00

C
P

I 

Συνολικές Δημόσιες Δαπάνες 

Δημόσιες Δαπάνες ως ποσοστό του GDP με τον CPI 
2012-2017 



102 

 

 Πίνακας H.2: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών σε Εθνικό Νόμισμα 

(Εκατομμύρια Ρούβλια) με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 2.563,33 2,10 

2001 3.366,60 2,30 

2002 4.681,45 2,70 

2003 5.073,04 2,70 

2004 5.786,52 2,80 

2005 6.863,79 2,40 

2006 8.530,00 2,50 

2007 13.429,60 2,30 

2008 17.855,20 2,10 

2009 18.540,00 2,20 

2010 19.537,10 2,10 

2011 23.519,50 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,454858  Coefficients 
R Square 0,206896 Intercept 2,549347127 
Adjusted R Square 0,127586 X Variable 1 -1,53543E-05 
Standard Error 0,231661   
Observations 12   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 26.000,80 28,00 

2013 28.237,20 28,00 

2014 31.870,22 27,00 

2015 32.876,91 29,00 

2016 32.399,12 29,00 

2017 33.648,91 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R 0,435542392  Coefficients 
R Square 0,189697175 Intercept 24,70674864 
Adjusted R Square -0,012878531 X Variable 1 0,000117598 
Standard Error 0,8217374   
Observations 6   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» Ανάλυση Συσχέτισης Δημοσίων Δαπανών ανά 

Κυβερνητική Λειτουργία ως Ποσοστό του GDP με CPI 

 Πίνακας Θ.1: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για τις Δημόσιες Υπηρεσίες 

ως Ποσοστό του GDP με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 8,34 2,10 

2001 8,86 2,30 

2002 12,66 2,70 

2003 8,38 2,70 

2004 6,14 2,80 

2005 3,26 2,40 

2006 4,33 2,50 

2008 12,62 2,10 

2009 10,96 2,20 

2010 7,34 2,10 

2011 8,96 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R 0,194869126  Coefficients 
R Square 0,037973976 Intercept 2,529503808 
Adjusted R Square -0,068917804 X Variable 1 -0,01660057 
Standard Error 0,26743283   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 9,12 28,00 

2013 8,74 28,00 

2014 10,18 27,00 

2015 15,27 29,00 

2016 7,84 29,00 

2017 6,64 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R 0,025488617  Coefficients 
R Square 0,00064967 Intercept 28,26672327 
Adjusted R Square -0,249187913 X Variable 1 0,006914147 
Standard Error 0,912574349   
Observations 6   
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 Πίνακας Θ.2: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Άμυνα ως Ποσοστό 

του GDP με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 2,67 2,10 

2001 2,90 2,30 

2002 2,72 2,70 

2003 2,70 2,70 

2004 2,45 2,80 

2005 2,51 2,40 

2006 2,37 2,50 

2008 2,06 2,10 

2009 3,44 2,20 

2010 3,26 2,10 

2011 2,93 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,254806  Coefficients 
R Square 0,064926 Intercept 2,847738 
Adjusted R Square -0,03897 X Variable 1 -0,16739 
Standard Error 0,26366   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 2,80 28,00 

2013 2,27 28,00 

2014 2,43 27,00 

2015 2,12 29,00 

2016 2,31 29,00 

2017 2,04 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,563126894  Coefficients 
R Square 0,317111899 Intercept 32,31947037 
Adjusted R Square 0,146389873 X Variable 1 -1,713738556 
Standard Error 0,75436955   
Observations 6   
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 Πίνακας Θ.3: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Τάξη και την 

Ασφάλεια ως Ποσοστό του GDP με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 1,50 2,10 

2001 1,73 2,30 

2002 2,18 2,70 

2003 2,49 2,70 

2004 2,48 2,80 

2005 2,74 2,40 

2006 2,48 2,50 

2008 2,26 2,10 

2009 2,84 2,20 

2010 2,55 2,10 

2011 2,31 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R 0,229793256  Coefficients 
R Square 0,052804941 Intercept 2,048029161 
Adjusted R Square -0,052438955 X Variable 1 0,147656191 
Standard Error 0,265363399   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 2,64 28,00 

2013 2,74 28,00 

2014 2,60 27,00 

2015 2,34 29,00 

2016 2,25 29,00 

2017 2,32 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,789702627  Coefficients 
R Square 0,623630238 Intercept 36,31851466 
Adjusted R Square 0,529537798 X Variable 1 -3,219870405 
Standard Error 0,560037024   
Observations 6   
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 Πίνακας Θ.4: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για τις Οικονομικές και 

Εμπορικές Σχέσεις ως Ποσοστό του GDP με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 4,81 2,10 

2001 5,40 2,30 

2002 5,06 2,70 

2003 4,80 2,70 

2004 4,12 2,80 

2005 3,29 2,40 

2006 2,00 2,50 

2008 3,76 2,10 

2009 4,42 2,20 

2010 3,66 2,10 

2011 3,87 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R 0,050899776  Coefficients 
R Square 0,002590787 Intercept 2,334378 
Adjusted R Square -0,108232459 X Variable 1 0,013765 
Standard Error 0,272306493   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 3,46 28,00 

2013 3,66 28,00 

2014 5,22 27,00 

2015 2,62 29,00 

2016 3,46 29,00 

2017 3,82 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,788209384  Coefficients 
R Square 0,621274033 Intercept 31,14406631 
Adjusted R Square 0,526592541 X Variable 1 -0,758208087 
Standard Error 0,561787302   
Observations 6   

 

 

1,50

1,70

1,90

2,10

2,30

2,50

2,70

2,90

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

C
P

I 

Δημόσιες Δαπάνες για Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις 

Δημόσιες Δαπάνες για Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις 
2000 - 2011 

26,50

27,00

27,50

28,00

28,50

29,00

29,50

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50

C
P

I 

Δημόσιες Δαπάνες για Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις 

Δημόσιες Δαπάνες για Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις 2012 
- 2017 



107 
 

 Πίνακας Θ.5: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Προστασία του 

Περιβάλλοντος ως Ποσοστό του GDP με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 0,00 2,10 

2001 0,00 2,30 

2002 0,16 2,70 

2003 0,14 2,70 

2004 0,10 2,80 

2005 0,09 2,40 

2006 0,08 2,50 

2008 0,06 2,10 

2009 0,06 2,20 

2010 0,05 2,10 

2011 0,05 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R 0,773087  Coefficients 
R Square 0,597664 Intercept 2,100649775 
Adjusted R Square 0,55296 X Variable 1 3,959915503 
Standard Error 0,172948   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 0,05 28,00 

2013 0,06 28,00 

2014 0,08 27,00 

2015 0,05 29,00 

2016 0,10 29,00 

2017 0,14 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,788209384  Coefficients 
R Square 0,621274033 Intercept 31,14406631 
Adjusted R Square 0,526592541 X Variable 1 -0,758208087 
Standard Error 0,561787302   
Observations 6   

 

 

1,50

1,70

1,90

2,10

2,30

2,50

2,70

2,90

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20

C
P

I 

Δημόσιες Δαπάνες για την Προστασία του Περιβάλλοντος 

Δημόσιες Δαπάνες για την Προστασία του Περιβάλλοντος με 
το CPI 2000 - 2011 

26,50

27,00

27,50

28,00

28,50

29,00

29,50

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16

C
P

I 

Δημόσιες Δαπάνες για την Προστασία του Περιβάλλοντος 

Δημόσιες Δαπάνες για την Προστασία του Περιβάλλοντος με το 
CPI 2012 - 2017 



108 

 

 Πίνακας Θ.6: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για Κοινωνικές Παροχές ως 

Ποσοστό του GDP με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 2,73 2,10 

2001 2,19 2,30 

2002 1,91 2,70 

2003 1,80 2,70 

2004 1,60 2,80 

2005 2,04 2,40 

2006 2,19 2,50 

2008 1,86 2,10 

2009 1,82 2,20 

2010 1,39 2,10 

2011 1,55 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,223495155  Coefficients 
R Square 0,049950084 Intercept 2,691316 
Adjusted R Square -0,055611017 X Variable 1 -0,15669 
Standard Error 0,265763003   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 1,19 28,00 

2013 1,25 28,00 

2014 1,10 27,00 

2015 0,80 29,00 

2016 1,04 29,00 

2017 1,03 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R- -0,57840092  Coefficients 
R Square 0,334547624 Intercept 31,59091228 
Adjusted R Square 0,16818453 X Variable 1 -3,051456166 
Standard Error 0,744676874   
Observations 6   
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 Πίνακας Θ.7: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Υγεία ως Ποσοστό 

του GDP με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 1,86 2,10 

2001 1,78 2,30 

2002 2,07 2,70 

2003 1,69 2,70 

2004 1,58 2,80 

2005 3,66 2,40 

2006 3,76 2,50 

2008 3,88 2,10 

2009 4,73 2,20 

2010 4,19 2,10 

2011 3,68 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,543746  Coefficients 
R Square 0,29566 Intercept 2,745807 
Adjusted R Square 0,2174 X Variable 1 -0,11872 
Standard Error 0,22883   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 3,21 28,00 

2013 3,14 28,00 

2014 3,15 27,00 

2015 2,73 29,00 

2016 3,61 29,00 

2017 3,01 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R- -0,068097  Coefficients 
R Square 0,004637 Intercept 28,94273 
Adjusted R Square -0,2442 X Variable 1 -0,19408 
Standard Error 0,910752   
Observations 6   
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 Πίνακας Θ.8: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Ψυχαγωγία, τον 

Πολιτισμό και τη Θρησκεία ως Ποσοστό του GDP με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 0,59 2,10 

2001 0,58 2,30 

2002 0,68 2,70 

2003 0,71 2,70 

2004 0,90 2,80 

2005 0,78 2,40 

2006 0,65 2,50 

2008 0,64 2,10 

2009 0,79 2,20 

2010 0,68 2,10 

2011 0,86 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R 0,455415  Coefficients 
R Square 0,207403 Intercept 1,600178 
Adjusted R Square 0,119336 X Variable 1 1,104722 
Standard Error 0,242744   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 0,83 28,00 

2013 1,13 28,00 

2014 0,90 27,00 

2015 0,37 29,00 

2016 0,86 29,00 

2017 0,94 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R- -0,395384  Coefficients 
R Square 0,156328 Intercept 29,39838 
Adjusted R Square -0,05459 X Variable 1 -1,27414 
Standard Error 0,838487   
Observations 6   
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 Πίνακας Θ.9: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Παιδεία ως Ποσοστό 

του GDP με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 2,74 2,10 

2001 2,84 2,30 

2002 3,52 2,70 

2003 3,41 2,70 

2004 3,23 2,80 

2005 3,33 2,40 

2006 3,60 2,50 

2008 3,76 2,10 

2009 4,47 2,20 

2010 3,85 2,10 

2011 3,77 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,164298  Coefficients 
R Square 0,026994 Intercept 2,697813 
Adjusted R Square -0,08112 X Variable 1 -0,08766 
Standard Error 0,268955   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 3,64 28,00 

2013 3,88 28,00 

2014 3,70 27,00 

2015 0,87 29,00 

2016 3,61 29,00 

2017 3,47 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R- -0,456541  Coefficients 
R Square 0,20843 Intercept 29,37162 
Adjusted R Square 0,010537 X Variable 1 -0,32504 
Standard Error 0,812183   
Observations 6   
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 Πίνακας Θ.10: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Κοινωνική 

Προστασία ως Ποσοστό του GDP με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 7,54 2,10 

2001 8,88 2,30 

2002 9,40 2,70 

2003 9,83 2,70 

2004 9,14 2,80 

2005 8,17 2,40 

2006 7,69 2,50 

2008 8,49 2,10 

2009 11,09 2,20 

2010 12,44 2,10 

2011 11,16 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,125435  Coefficients 
R Square 0,015734 Intercept 2,586993 
Adjusted R Square -0,09363 X Variable 1 -0,02078 
Standard Error 0,270506   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 11,34 28,00 

2013 11,89 28,00 

2014 11,03 27,00 

2015 12,40 29,00 

2016 12,58 29,00 

2017 13,13 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R- 0,915673  Coefficients 
R Square 0,838457 Intercept 16,95369 
Adjusted R Square 0,798072 X Variable 1 0,943434 
Standard Error 0,366904   
Observations 6   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι» Ανάλυση Συσχέτισης Δημοσίων Δαπανών ανά 

Κυβερνητική Λειτουργία σε Εθνικό Νόμισμα με CPI 

 Πίνακας Ι.1: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για τις Δημόσιες Υπηρεσίες σε 

Εθνικό Νόμισμα (Εκατομμύρια Ρούβλια) με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 652,04 2,10 

2001 848,32 2,30 

2002 1468,47 2,70 

2003 1184,51 2,70 

2004 1119,00 2,80 

2005 755,47 2,40 

2006 1247,70 2,50 

2008 5577,20 2,10 

2009 4553,20 2,20 

2010 3638,00 2,10 

2011 5383,50 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,461574  Coefficients 
R Square 0,213051 Intercept 2,536822 
Adjusted R Square 0,125612 X Variable 1 -6,1×10

-05
 

Standard Error 0,241877   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 6198,50 28,00 

2013 6370,20 28,00 

2014 8033,75 27,00 

2015 12691,83 29,00 

2016 6745,96 29,00 

2017 6118,03 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R 0,205328  Coefficients 
R Square 0,04216 Intercept 27,82719 
Adjusted R Square -0,1973 X Variable 1 6,58×10

-05
 

Standard Error 0,893421   
Observations 6   
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 Πίνακας Ι.2: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Άμυνα σε Εθνικό 

Νόμισμα (Εκατομμύρια Ρούβλια) με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 209,22 2,10 

2001 277,45 2,30 

2002 315,16 2,70 

2003 382,24 2,70 

2004 446,93 2,80 

2005 581,76 2,40 

2006 683,30 2,50 

2008 912,20 2,10 

2009 1429,30 2,20 

2010 1614,70 2,10 

2011 1761,40 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,409213  Coefficients 
R Square 0,167455 Intercept 2,537182 
Adjusted R Square 0,07495 X Variable 1 -0,00019 
Standard Error 0,248786   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 1899,20 28,00 

2013 1654,30 28,00 

2014 1916,03 27,00 

2015 1758,49 29,00 

2016 1983,12 29,00 

2017 1879,52 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R 0,016761  Coefficients 
R Square 0,000281 Intercept 28,12257 
Adjusted R Square -0,24965 X Variable 1 0,000114 
Standard Error 0,912743   
Observations 6   
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 Πίνακας Ι.3: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Τάξη και την Ασφάλεια 

σε Εθνικό Νόμισμα (Εκατομμύρια Ρούβλια) με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 117,10 2,10 

2001 165,91 2,30 

2002 252,52 2,70 

2003 351,83 2,70 

2004 452,06 2,80 

2005 632,89 2,40 

2006 714,10 2,50 

2008 997,00 2,10 

2009 1179,90 2,20 

2010 1264,50 2,10 

2011 1388,70 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,389726  Coefficients 
R Square 0,151887 Intercept 2,54048 
Adjusted R Square 0,057652 X Variable 1 -0,00022 
Standard Error 0,251101   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 1790,40 28,00 

2013 1994,00 28,00 

2014 2049,74 27,00 

2015 1941,39 29,00 

2016 1937,95 29,00 

2017 2138,28 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R 0,036019  Coefficients 
R Square 0,001297 Intercept 27,83948 
Adjusted R Square -0,24838 X Variable 1 0,00025 
Standard Error 0,912279   
Observations 6   
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 Πίνακας Ι.4: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για τις Οικονομικές και 

Εμπορικές Σχέσεις σε Εθνικό Νόμισμα (Εκατομμύρια Ρούβλια) με τον CPI 2000-

2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 376,10 2,10 

2001 516,80 2,30 

2002 587,36 2,70 

2003 678,85 2,70 

2004 750,63 2,80 

2005 760,21 2,40 

2006 576,50 2,50 

2008 1660,90 2,10 

2009 1838,20 2,20 

2010 1812,90 2,10 

2011 2322,70 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,411944  Coefficients 
R Square 0,169697 Intercept 2,559249 
Adjusted R Square 0,077442 X Variable 1 -0,00016 
Standard Error 0,24845   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 2350,90 28,00 

2013 2665,70 28,00 

2014 4120,57 27,00 

2015 2179,28 29,00 

2016 2978,62 29,00 

2017 3515,92 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,459295  Coefficients 
R Square 0,210952 Intercept 29,84182 

Adjusted R Square 0,01369 X Variable 1 -0,00051 
Standard Error 0,810888   
Observations 6   
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 Πίνακας Ι.5: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Προστασία του 

Περιβάλλοντος σε Εθνικό Νόμισμα (Εκατομμύρια Ρούβλια) με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 0,00 2,10 

2001 0,00 2,30 

2002 19,04 2,70 

2003 19,12 2,70 

2004 19,11 2,80 

2005 21,77 2,40 

2006 23,30 2,50 

2008 25,40 2,10 

2009 26,90 2,20 

2010 26,40 2,10 

2011 31,10 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R 0,091605  Coefficients 
R Square 0,008392 Intercept 2,346352 
Adjusted R Square -0,10179 X Variable 1 0,00231 
Standard Error 0,271513   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 37,20 28,00 

2013 46,50 28,00 

2014 64,12 27,00 

2015 40,24 29,00 

2016 89,51 29,00 

2017 126,53 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R 0,403564  Coefficients 
R Square 0,162864 Intercept 27,69707 
Adjusted R Square -0,04642 X Variable 1 0,009447 
Standard Error 0,835233   
Observations 6   
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 Πίνακας Ι.6: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για Κοινωνικές Παροχές σε 

Εθνικό Νόμισμα (Εκατομμύρια Ρούβλια) με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 213,42 2,10 

2001 210,00 2,30 

2002 221,90 2,70 

2003 254,08 2,70 

2004 291,75 2,80 

2005 472,51 2,40 

2006 631,60 2,50 

2008 823,60 2,10 

2009 754,60 2,20 

2010 689,60 2,10 

2011 934,10 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,445099  Coefficients 
R Square 0,198113 Intercept 2,599697 
Adjusted R Square 0,109015 X Variable 1 -0,00042 
Standard Error 0,244162   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 805,60 28,00 

2013 907,90 28,00 

2014 869,80 27,00 

2015 666,37 29,00 

2016 896,52 29,00 

2017 946,16 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R- -0,141367  Coefficients 
R Square 0,019984 Intercept 29,30487 
Adjusted R Square -0,22502 X Variable 1 -0,00114 
Standard Error 0,903703   
Observations 6   
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 Πίνακας Ι.7: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Υγεία σε Εθνικό 

Νόμισμα (Εκατομμύρια Ρούβλια) με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 145,44 2,10 

2001 170,42 2,30 

2002 239,49 2,70 

2003 239,66 2,70 

2004 288,34 2,80 

2005 847,29 2,40 

2006 1084,70 2,50 

2008 1714,30 2,10 

2009 1963,50 2,20 

2010 2078,80 2,10 

2011 2211,90 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,512664  Coefficients 
R Square 0,262825 Intercept 2,547146 
Adjusted R Square 0,180916 X Variable 1 -0,00016 
Standard Error 0,234103   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 2178,50 28,00 

2013 2285,90 28,00 

2014 2484,62 27,00 

2015 2265,48 29,00 

2016 3102,99 29,00 

2017 2775,81 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R- 0,429457  Coefficients 
R Square 0,184433 Intercept 25,87295 
Adjusted R Square -0,01946 X Variable 1 0,000978 
Standard Error 0,824402   
Observations 6   
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 Πίνακας Ι.8: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Ψυχαγωγία, τον 

Πολιτισμό και τη Θρησκεία σε Εθνικό Νόμισμα (Εκατομμύρια Ρούβλια) με τον CPI 

2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 46,08 2,10 

2001 55,29 2,30 

2002 78,80 2,70 

2003 100,41 2,70 

2004 164,54 2,80 

2005 181,62 2,40 

2006 188,60 2,50 

2008 284,60 2,10 

2009 327,60 2,20 

2010 337,00 2,10 

2011 519,10 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,296145  Coefficients 
R Square 0,087702 Intercept 2,499527 
Adjusted R Square -0,01366 X Variable 1 -0,00052 
Standard Error 0,260429   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 563,40 28,00 

2013 821,70 28,00 

2014 708,68 27,00 

2015 303,67 29,00 

2016 737,95 29,00 

2017 863,15 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R- -0,162718  Coefficients 
R Square 0,026477 Intercept 28,76341 
Adjusted R Square -0,2169 X Variable 1 -0,00065 
Standard Error 0,900705   
Observations 6   
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 Πίνακας Ι.9: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Παιδεία σε Εθνικό 

Νόμισμα (Εκατομμύρια Ρούβλια) με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 214,41 2,10 

2001 271,73 2,30 

2002 408,45 2,70 

2003 481,69 2,70 

2004 588,18 2,80 

2005 770,22 2,40 

2006 1036,40 2,50 

2008 1663,00 2,10 

2009 1858,90 2,20 

2010 1909,10 2,10 

2011 2265,20 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,427025  Coefficients 
R Square 0,182351 Intercept 2,545137 
Adjusted R Square 0,091501 X Variable 1 -0,00015 
Standard Error 0,24655   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 2471,20 28,00 

2013 2824,30 28,00 

2014 2921,04 27,00 

2015 721,98 29,00 

2016 3106,61 29,00 

2017 3196,75 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R- -0,258234  Coefficients 
R Square 0,066685 Intercept 28,91169 
Adjusted R Square -0,16664 X Variable 1 -0,00023 
Standard Error 0,881908   
Observations 6   
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 Πίνακας Ι.10: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Κοινωνική Προστασία 

σε Εθνικό Νόμισμα (Εκατομμύρια Ρούβλια) με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 589,53 2,10 

2001 850,69 2,30 

2002 1090,26 2,70 

2003 1389,90 2,70 

2004 1665,99 2,80 

2005 1889,83 2,40 

2006 2217,70 2,50 

2008 3750,80 2,10 

2009 4607,90 2,20 

2010 6166,10 2,10 

2011 6701,80 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,401338  Coefficients 
R Square 0,161072 Intercept 2,525833 
Adjusted R Square 0,067858 X Variable 1 -4,8×10

-05
 

Standard Error 0,249737   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 7705,90 28,00 

2013 8666,70 28,00 

2014 8701,88 27,00 

2015 10308,18 29,00 

2016 10819,91 29,00 

2017 12088,75 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R- 0,761654  Coefficients 
R Square 0,580116 Intercept 24,63849 
Adjusted R Square 0,475145 X Variable 1 0,00038 
Standard Error 0,591526   
Observations 6   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΑ» Ανάλυση Συσχέτισης Δημοσίων Δαπανών ανά 

Κυβερνητική Λειτουργία ως Ποσοστό του Συνόλου των Δαπανών με CPI 

 Πίνακας ΙΑ.1: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για τις Δημόσιες Υπηρεσίες 

ως Ποσοστό του Συνόλου των Δαπανών με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 25,44 2,10 

2001 25,20 2,30 

2002 31,37 2,70 

2003 23,35 2,70 

2004 19,34 2,80 

2005 11,01 2,40 

2006 14,63 2,50 

2008 31,24 2,10 

2009 24,56 2,20 

2010 18,62 2,10 

2011 22,89 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,132577  Coefficients 
R Square 0,017577 Intercept 2,513729 
Adjusted R Square -0,09158 X Variable 1 -0,00546 
Standard Error 0,270253   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 23,84 28,00 

2013 22,56 28,00 

2014 25,21 27,00 

2015 38,60 29,00 

2016 20,82 29,00 

2017 18,18 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R 0,091068  Coefficients 
R Square 0,008293 Intercept 28,07503 
Adjusted R Square -0,23963 X Variable 1 0,010386 
Standard Error 0,909078   
Observations 6   
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 Πίνακας ΙΑ.2: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Άμυνα ως Ποσοστό 

του Συνόλου των Δαπανών με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 8,16 2,10 

2001 8,24 2,30 

2002 6,73 2,70 

2003 7,53 2,70 

2004 7,72 2,80 

2005 8,48 2,40 

2006 8,01 2,50 

2008 5,11 2,10 

2009 7,71 2,20 

2010 8,26 2,10 

2011 7,49 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R 0,041546  Coefficients 
R Square 0,001726 Intercept 2,305468 
Adjusted R Square -0,10919 X Variable 1 0,011262 
Standard Error 0,272425   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 7,30 28,00 

2013 5,86 28,00 

2014 6,01 27,00 

2015 5,35 29,00 

2016 6,12 29,00 

2017 5,59 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,371365  Coefficients 
R Square 0,137912 Intercept 31,01941 
Adjusted R Square -0,07761 X Variable 1 -0,44483 
Standard Error 0,847589   
Observations 6   
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 Πίνακας ΙΑ.3: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Τάξη και την 

Ασφάλεια ως Ποσοστό του Συνόλου των Δαπανών με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 4,57 2,10 

2001 4,93 2,30 

2002 5,39 2,70 

2003 6,94 2,70 

2004 7,81 2,80 

2005 9,22 2,40 

2006 8,37 2,50 

2008 5,58 2,10 

2009 6,36 2,20 

2010 6,47 2,10 

2011 5,90 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R 0,411316  Coefficients 
R Square 0,16918 Intercept 1,918415 
Adjusted R Square 0,076867 X Variable 1 0,072636 
Standard Error 0,248528   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 6,89 28,00 

2013 7,06 28,00 

2014 6,43 27,00 

2015 5,91 29,00 

2016 5,98 29,00 

2017 6,35 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,558324  Coefficients 
R Square 0,311726 Intercept 34,62088 
Adjusted R Square 0,139657 X Variable 1 -0,97683 
Standard Error 0,757339   
Observations 6   
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 Πίνακας ΙΑ.4: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για τις Οικονομικές και 

Εμπορικές Σχέσεις ως Ποσοστό του Συνόλου των Δαπανών με τον CPI 2000-

2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 14,67 2,10 

2001 15,35 2,30 

2002 12,55 2,70 

2003 13,38 2,70 

2004 12,97 2,80 

2005 11,08 2,40 

2006 6,76 2,50 

2008 9,30 2,10 

2009 9,91 2,20 

2010 9,28 2,10 

2011 9,88 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R 0,189202  Coefficients 
R Square 0,035797 Intercept 2,179122 
Adjusted R Square -0,07134 X Variable 1 0,018618 
Standard Error 0,267735   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 9,04 28,00 

2013 9,44 28,00 

2014 12,93 27,00 

2015 6,63 29,00 

2016 9,19 29,00 

2017 10,45 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,701225  Coefficients 
R Square 0,491716 Intercept 31,01058 
Adjusted R Square 0,364645 X Variable 1 -0,27848 
Standard Error 0,650822   
Observations 6   
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 Πίνακας ΙΑ.5: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Προστασία του 

Περιβάλλοντος ως Ποσοστό του Συνόλου των Δαπανών με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 0,00 2,10 

2001 0,00 2,30 

2002 0,41 2,70 

2003 0,38 2,70 

2004 0,33 2,80 

2005 0,32 2,40 

2006 0,27 2,50 

2008 0,14 2,10 

2009 0,15 2,20 

2010 0,14 2,10 

2011 0,13 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R 0,817809  Coefficients 
R Square 0,668812 Intercept 2,087422 
Adjusted R Square 0,632013 X Variable 1 1,477919 
Standard Error 0,156913   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 0,14 28,00 

2013 0,16 28,00 

2014 0,20 27,00 

2015 0,12 29,00 

2016 0,28 29,00 

2017 0,38 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R 0,371323  Coefficients 
R Square 0,137881 Intercept 27,65822 
Adjusted R Square -0,07765 X Variable 1 3,155594 
Standard Error 0,847604   
Observations 6   
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 Πίνακας ΙΑ.6: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για Κοινωνικές Παροχές ως 

Ποσοστό του Συνόλου των Δαπανών με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 8,33 2,10 

2001 6,24 2,30 

2002 4,74 2,70 

2003 5,01 2,70 

2004 5,04 2,80 

2005 6,88 2,40 

2006 7,40 2,50 

2008 4,61 2,10 

2009 4,07 2,20 

2010 3,53 2,10 

2011 3,97 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,038004  Coefficients 
R Square 0,001444 Intercept 2,425342 
Adjusted R Square -0,10951 X Variable 1 -0,00633 
Standard Error 0,272463   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 3,10 28,00 

2013 3,22 28,00 

2014 2,73 27,00 

2015 2,03 29,00 

2016 2,77 29,00 

2017 2,81 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R- -0,39705  Coefficients 
R Square 0,157649 Intercept 30,5003 
Adjusted R Square -0,05294 X Variable 1 -0,78095 
Standard Error 0,83783   
Observations 6   
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 Πίνακας ΙΑ.7: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Υγεία ως Ποσοστό 

του Συνόλου των Δαπανών με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 5,67 2,10 

2001 5,06 2,30 

2002 5,12 2,70 

2003 4,72 2,70 

2004 4,98 2,80 

2005 12,34 2,40 

2006 12,72 2,50 

2008 9,60 2,10 

2009 10,59 2,20 

2010 10,64 2,10 

2011 9,40 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R -0,408687  Coefficients 
R Square 0,167025 Intercept 2,665945 
Adjusted R Square 0,074473 X Variable 1 -0,0333 
Standard Error 0,24885   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 8,38 28,00 

2013 8,10 28,00 

2014 7,80 27,00 

2015 6,89 29,00 

2016 9,58 29,00 

2017 8,25 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R- 0,166154  Coefficients 
R Square 0,027607 Intercept 27,06481 
Adjusted R Square -0,21549 X Variable 1 0,155369 
Standard Error 0,900182   
Observations 6   
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 Πίνακας ΙΑ.8: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Ψυχαγωγία, τον 

Πολιτισμό και τη Θρησκεία ως Ποσοστό του Συνόλου των Δαπανών με τον CPI 

2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 1,80 2,10 

2001 1,64 2,30 

2002 1,68 2,70 

2003 1,98 2,70 

2004 2,84 2,80 

2005 2,65 2,40 

2006 2,21 2,50 

2008 1,59 2,10 

2009 1,77 2,20 

2010 1,72 2,10 

2011 2,21 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R 0,554831  Coefficients 
R Square 0,307837 Intercept 1,707615 
Adjusted R Square 0,23093 X Variable 1 0,340166 
Standard Error 0,226843   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 2,17 28,00 

2013 2,91 28,00 

2014 2,22 27,00 

2015 0,92 29,00 

2016 2,28 29,00 

2017 2,57 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R- -0,295404  Coefficients 
R Square 0,087264 Intercept 29,11272 
Adjusted R Square -0,14092 X Variable 1 -0,35787 
Standard Error 0,872132   
Observations 6   
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 Πίνακας ΙΑ.9: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Παιδεία ως Ποσοστό 

του Συνόλου των Δαπανών με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 8,36 2,10 

2001 8,07 2,30 

2002 8,72 2,70 

2003 9,50 2,70 

2004 10,16 2,80 

2005 11,22 2,40 

2006 12,15 2,50 

2008 9,31 2,10 

2009 10,03 2,20 

2010 9,77 2,10 

2011 9,63 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R 0,21771  Coefficients 
R Square 0,047398 Intercept 1,931884 
Adjusted R Square -0,05845 X Variable 1 0,047218 
Standard Error 0,26612   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 9,50 28,00 

2013 10,00 28,00 

2014 9,17 27,00 

2015 2,20 29,00 

2016 9,59 29,00 

2017 9,50 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R- -0,368254  Coefficients 
R Square 0,135611 Intercept 29,16367 

Adjusted R Square -0,08049 X Variable 1 -0,09973 
Standard Error 0,848719   
Observations 6   
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 Πίνακας ΙΑ.10: Συσχέτιση Δημοσίων Δαπανών για την Κοινωνική 

Προστασία ως Ποσοστό του Συνόλου των Δαπανών) με τον CPI 2000-2017 

Year Expenditure CPI 

 

2000 23,00 2,10 

2001 25,27 2,30 

2002 23,29 2,70 

2003 27,40 2,70 

2004 28,79 2,80 

2005 27,53 2,40 

2006 26,00 2,50 

2008 21,01 2,10 

2009 24,85 2,20 

2010 31,56 2,10 

2011 28,49 2,40 

 

Regression Statistics 

Multiple R 0,224729  Coefficients 
R Square 0,050503 Intercept 1,891227 
Adjusted R Square -0,055 X Variable 1 0,019139 
Standard Error 0,265686   
Observations 11   

 

Year Expenditure CPI 

 

2012 29,64 28,00 

2013 30,69 28,00 

2014 27,30 27,00 

2015 31,35 29,00 

2016 33,40 29,00 

2017 35,93 29,00 

 

Regression Statistics 

Multiple R- 0,867038  Coefficients 
R Square 0,751755 Intercept 20,91513 

Adjusted R Square 0,689694 X Variable 1 0,236362 
Standard Error 0,454831   
Observations 6   
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