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∆ΙΑΦΘΟΡΑ: ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

(Σηµειώσεις διαλέξεων στο µάθηµα ‘’Οικονοµικής Ανάπτυξης’’ του Τµήµατος Οικονοµικής και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου Μάιος, 2010) 

Π. Α. Ρέππας 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  

Η διαφθορά είναι ένα σύνθετο και πολύπλευρο φαινόµενο µε πολλαπλά αίτια και αιτιατά, καθώς λαµβάνει 

διάφορες µορφές και λειτουργίες σε διάφορα πλαίσια. Το φαινόµενο της διαφθοράς κυµαίνεται: από µια 

ξεχωριστή πράξη µιας πληρωµής που αντίκειται στο νόµο µέχρι την ενδηµική δυσλειτουργία ενός πολιτικού 

και οικονοµικού συστήµατος. Έχει µελετηθεί ως πρόβληµα της πολιτικής, οικονοµικής, πολιτιστικής ή 

ηθικής υπανάπτυξης και υπάρχει πλέον γενική συναίνεση ότι η διαφθορά είναι καθολική. Υπάρχει σε όλες 

τις χώρες, αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες, στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, καθώς επίσης και στις µη 

κερδοσκοπικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις (Myint 2000:33). 

Επί πλέον σύµφωνα µε τον Osborne (2006) οι άνθρωποι µιλούν για τη διαφθορά και έχουν πολλά παράπονα 

διότι: 

• Βλάπτει τα οικονοµικά  των επιχειρήσεων και των εθνών, (αυξάνει τις δαπάνες, περιορίζει τους φόρους, 

περικόπτει τις επενδύσεις και την εξωτερική βοήθεια, βλάπτει τους φτωχούς, και κερδίζουν οι δωροδόκοι.)  

• Αναστατώνει την κοινωνία, σπάζοντας κοινωνικές δοµές, (προκαλεί το θυµό, καταστρέφει την 

εµπιστοσύνη στις κυβερνήσεις, µεταξύ των συναδέλφων, στις οικογένειες, στην κοινωνία )  

• Απειλεί την προσωπική εξασφάλιση και την εθνική ασφάλεια, (υγεία, ασφάλεια, περιβαλλοντικοί 

κίνδυνοι, εγκληµατίες, τροµοκράτες διαφεύγουν της δικαιοσύνης, , το έγκληµα γίνεται εύκολο   

• Είναι άδικη - το επίµαχο θέµα είναι ζήτηµα δικαιοσύνης και ηθικής – πράξεις διαφθοράς παραβιάζουν 

τους κανόνες, έχουν κακά αποτελέσµατα, καταστρέφουν τις σχέσεις, παραβιάζουν την εµπιστοσύνη, σε 

κανόνες που γίνονται αποδεκτοί σε πολλούς πολιτισµούς και θρησκείες.  

 

1. Ορισµός της ∆ιαφθοράς 

Ηθικές διάσταση της διαφθοράς. Ως διαφθορά εκλαµβάνεται η φθορά των ηθών, η εξαχρείωση, η 

ανηθικότητα και η ηθική διαστροφή, η εξασθένιση της αρετής και των ηθικών αξιών, και ακόµα η 

καταστροφή της τιµιότητας ή της πίστης κάποιου 

Οικονοµικές διαστάσεις τις διαφθοράς. Καταστάσεις, όπου αθέµιτα µέσα χρησιµοποιούνται για ιδιωτικό 

όφελος.  

 

? ∆ώστε παραδείγµατα πράξεων που θα χαρακτηρίζατε ως διαφορά;  

Η παροχή χρηµάτων για να επιταχυνθεί η διεκπεραίωση µιας υπόθεσής σας στο δηµόσιο.  

Το φιλοδώρηµα που αφήνεται στο γκαρσόνι του εστιατορίου. Το φιλοδώρηµα που δώσατε 

για να εξασφαλίσετε τραπέζι κοντά στη πίστα νυκτερινού κέντρου.  

Το φακελάκι που δώσατε στο γιατρό για την εγχείρηση που έκανε στην µητέρας σας.  

Το φιλοδώρηµα στον υπάλληλο της ∆ΕΗ που εκτός από την σύνδεση του ρεύµατος σας 

σύνδεσε και την ηλεκτρική κουζίνα.  

Η αντιγραφή στις εξετάσεις που κάνατε στο προηγούµενο εξάµηνο.  
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Η κατοχύρωση δηµόσιων έργων σε εκείνους που έκαναν δωρεές στην προεκλογική 

εκστρατεία του κόµµατος.  

Το δώρο που πήγατε στον προϊστάµενό σας για την προαγωγή του.  

Ορισµός: «Η παροχή κάποιας ανταµοιβής σε κάποιον µε δύναµη έτσι ώστε να κάνει κακή χρήση της 

δύναµής του και να ενεργήσει ευνοώντας το δωρητή» 

Αναφέρεται σε πράξη µε δύο άτοµα. Τι γίνεται για πράξεις όπου υπάρχει κακή χρήση αλλά όχι 

συναλλαγή δύο ατόµων; (αντιγραφή, σκάνδαλο Παντείου Πανεπιστήµιου) 

 

Ορισµός: «∆ιαφθορά θεωρούνται εκείνες οι πράξεις οι οποίες έχουν ως συνέπεια την άδικη µεταχείριση 

ανθρώπων, µε την εκτροπή των πόρων από την χρήση και τους δικαιούχους για τους οποίους προορίζονταν 

προς όφελος άλλων». 

Τότε όµως οποιαδήποτε κλοπή θα µπορούσε να θεωρηθεί διαφθορά και µε αντίστοιχες νοµικές 

συνέπειες 

 

Ορισµός: «Μια πράξη που γίνεται µε σκοπό να δώσει πλεονέκτηµα που δεν συµβιβάζεται µε τα επίσηµα 

καθήκοντα και τα δικαιώµατα των άλλων. Η πράξη λειτουργού ή εντεταλµένου θεµατοφύλακα που 

παράνοµα και άδικα χρησιµοποιεί το κύρος ή την ιδιότητά του για να προσποριστεί όφελος για τον ίδιο ή 

για ένα άλλο πρόσωπο σε αντίθεση µε το καθήκον και τα δικαιώµατα των άλλων.» 

 

2. ∆ιαστάσεις της ∆ιαφθοράς 

Η µορφή του αδικήµατος , ο τοµέας στον οποίο πραγµατοποιείται, το µέγεθος, η συχνότητα εµφάνισης 

2.1. Μορφές ή Τύποι ∆ιαφθοράς  

∆ωροδοκία, εκβιασµός, απάτη, κατάχρηση, και νεποτισµός 

2.1.1. ∆ωροδοκία, εκβιασµός 

∆ωροδοκία είναι η ανταµοιβή σε µετρητά ή άλλου είδους δώρων που προσφέρεται (διότι το θέλουµε) ή 

δίνεται (διότι συνηθίζεται) σε παράγοντα ή υπάλληλο για να προβεί σε στρεβλή-καταχρηστική κρίση ή 

φαύλη συµπεριφορά. Αναφέρετε παραδείγµατα; 

Εκβιασµός είναι η απαιτητική ή αναγκαστική είσπραξη χρηµάτων ή πραγµάτων αξίας, παράνοµα, για να 

παρασχεθεί µια υπηρεσία (νόµιµη) ή να αποφευχθεί µια ποινική ρήτρα. Αναφέρετε παραδείγµατα; 
 

2.1.2. Απάτη, κατάχρηση, νεποτισµός 

Μορφές διαφθοράς που δεν απαιτούν απαραίτητα ούτε την εµπλοκή δύο πλευρών ούτε το «λάδωµα» για 

την επίτευξη του απώτερου στόχου, αυτός πραγµατοποιείται άµεσα, σε πρώτο χρόνο 

απάτη «Η εγκληµατική εξαπάτηση ή ψεύτικη αντιπροσώπευση για την απόκτηση ενός άδικου 

πλεονεκτήµατος» Αναφέρετε παραδείγµατα; 

κατάχρηση «Η παράνοµη εκτροπή αγαθών για ιδίαν χρήση» Αναφέρετε παραδείγµατα; 

νεποτισµός. η ευνοϊκή µεταχείριση που απολαµβάνουν συγγενείς ή στενοί φίλοι από υψηλόβαθµα στελέχη 

(του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα ) Αναφέρετε παραδείγµατα;  

 

2.2. Τοµείς (περιοχές) Εµφάνισης της ∆ιαφθοράς 

2.2.1. Οικονοµική και κοινωνική διαφθορά ή διαφθορά κοινωνικής ανταπόδοσης  

Οικονοµική διαφθορά είναι η πιο άµεσα αναγνωρίσιµη όταν προκύπτει παράνοµο οικονοµικό όφελος. 

Η κοινωνική διαφθορά ή διαφθορά κοινωνικής ανταπόδοσης αναφέρεται σε µια χάρη ή µια διευκόλυνση ή 

ένα ρουσφέτι, όχι απαραίτητα παράνοµο, όταν γίνεται σε ανταπόδοση ή µε την προσδοκία της 

ανταπόδοσης. Όπως ο νεποτισµός (η διευκόλυνση συγγενών και φίλων) ή γενικότερα η ευνοιοκρατία για 

τους οµοεθνής, κ.λπ. 
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2.2.2. ∆ιάκριση ιδιωτικής, δηµόσιας και διεθνούς διαφθοράς 

Ιδιωτική διαφθορά: διαφθορά ιδιώτη-προς-ιδιώτη,  

∆ηµόσια διαφθορά: ιδιώτη-προς-δηµόσιο λειτουργό, και δηµόσιο λειτουργό-προς-δηµόσιο λειτουργό. 

∆ιαφορά στο διεθνές περιβάλλον. ∆ιεθνής προς διεθνή (διεθνείς οργανισµοί, πολυεθνικές), διεθνή προς 

εγχώρια (δηµόσιο ή ιδιώτη). 
 

 

 

2.2.2.1. Η διαφθορά στον ιδιωτικό τοµέα  

Ορισµός. Στον ιδιωτικό τοµέα, «διαφθορά λαµβάνει χώρα όταν ένας µάνατζερ ή ένας υπάλληλος εξασκεί 

µια ορισµένη δύναµη ή µια επιρροή πάνω στην απόδοση µιας λειτουργίας, ενός στόχου ή ενός καθήκοντος 

µέσα σε µια ιδιωτική οργάνωση ή µια εταιρία. Επειδή έχει µια διακριτική ευχέρεια, µπορεί να επιλέξει να 

ενεργήσει αντίθετα προς τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης ή της εργασίας του, και τοιουτοτρόπως 

άµεσα ή έµµεσα να βλάψει την επιχείρηση ή οργάνωση προς όφελος του ιδίου ή ενός άλλου προσώπου, ή 

επιχείρησης ή οργάνωσης.» Αναφέρεται σε όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν µε ιδιωτικοοικονοµικά 

κριτήρια.  

? ∆ώστε παραδείγµατα ιδιωτικής διαφθοράς 

 

? Γιατί η ιδιωτική διαφθορά δεν προσελκύει το ενδιαφέρον τόσο όσο η δηµόσια; 

∆ηµόσια διαφθορά πιο σοβαρές συνέπειες 

Ιδιώτες µπορούν να λάβουν µέτρα ενάντια της διαφθοράς 

Ο ανταγωνισµός τιµωρεί τη διαφθορά  

Η ιδιωτική διαφθορά γίνεται λιγότερο γνωστή 

 

2.2.2.2.. Η διαφθορά στο δηµόσιο τοµέα και στο διεθνές περιβάλλον 

Ορισµός: «η χρήση της κρατικής εξουσίας για ιδιωτικό όφελος» και αναφέρεται στο «δηµόσιο 

λειτουργό (διορισµένος ή εκλεγµένος) που χρησιµοποιεί την εξουσία του αντιδεοντολογικά ή παράνοµα για 

να προωθήσει τα δικά του συµφέροντα». (Στη συνέχεια η ανάλυση αναφέρεται περισσότερο στη διαφθορά 

στο δηµόσιο τοµέα παρά στον ιδιωτικό).  

 

? Αναφέρετε µορφές ανταλλαγών όπου µπορεί να εµφανιστεί η δηµόσια διαφθορά 

1. κύρωση συµβολαίων,  



[4] 
 

 
 

2. ‘’µίζα’’ από αναπτυξιακά προγράµµατα ή πολυεθνικές εταιρίες,  

3. ανταποδώσεις για νοµοθετική υποστήριξη,  

4. εκτροπή δηµοσίων πόρων για ιδιωτική χρήση,  

5. παράβλεψη παράνοµων δραστηριοτήτων ή παρέµβαση στην απόδοση δικαιοσύνης.  

6. ο νεποτισµός, 7. η συνήθης κλοπή, 8. η υπερτιµολόγηση, 9. η κατοχύρωση ανύπαρκτων έργων, 

10. το ‘’φούσκωµα’’ καταστάσεων µισθοδοσίας, 11 η απάτη κατά την αποτίµηση και την είσπραξη 

φόρων 

 

Πολιτική διαφθορά και διοικητική ή γραφειοκρατική διαφθορά. 

Πολιτική διαφθορά αναφέρεται στον επηρεασµό της πολιτικής διαδικασίας όπου σχεδιάζονται και 

αποφασίζονται οι νόµοι, οι πολιτικές και οι κανονισµοί  

Γραφειοκρατική διαφθορά αναφέρεται στον επηρεασµό των διαδικασιών εφαρµογής των νόµων 

και πολιτικών  

 

∆ιαφθορά υπάρχει και εντός των ορίων του δηµοσίου τοµέα, δηλαδή, µεταξύ των διαφόρων 

κλάδων εξουσίας της κυβέρνηση όπως η εκτελεστική, η νοµοθετική, η δικαστική (υπουργός 

παρεµβαίνεις στη δικαστική εξουσία για την µη δίωξη/αθώωση δηµόσιου υπαλλήλου), µεταξύ 

πολιτικών και διοικητικών/γραφειοκρατικών θεσµών όπως δηµόσιες υπηρεσίες τοπικές αρχές και 

ηµικρατικοί οργανισµοί. 

 

∆ιεθνής – εγχώρια διαφθορά. Μέσα από την διεύρυνση της παγκοσµιοποίησης όλες οι χώρες του κόσµου 

είναι εκτεθειµένες σε εξωτερικές επιθέσεις διαφθοράς (εµπορικές συµφωνίες χωρών + πολυεθνικές). Η 

εγχώρια εξάπλωσή της εξαρτάται από το πόσο ευάλωτοι ή επιρρεπείς είναι οι εσωτερικοί παράγοντες και 

ιδιαίτερα οι πολιτικοί και δηµόσιοι λειτουργοί της χώρας. Χαρακτηριστικά είναι τα γεγονότα διαφθοράς στη 

χώρα µας τα τελευταία χρόνια (Ζήµενς, χρηµατιστήριο, δηµόσιο χρέος κλπ) 

∆ιεθνής-διεθνή διαφθορά διαφθοράς που εντοπίζεται µέσα στα όρια των διεθνών οργανισµών (το 

σκάνδαλο στη ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή για τον ορισµό της χώρας διεξαγωγής τω αγώνων) 

 

2.3. Το Μέγεθος της ∆ιαφθοράς 

Μεγάλη ή σηµαντική διαφθορά και η µικρή ή ασήµαντη διαφθορά. Μεγάλη διαφθορά θεωρείται εκείνη 

όπου διακινούνται αξιόλογα χρηµατικά ποσά, ενώ ως µικρή θεωρείται εκείνη που αναφέρεται σε πολύ 

µικρότερα ποσά. 

 

? Ναι αλλά πότε ένα χρηµατικό ποσό είναι µεγάλο ιδιαίτερα αν συγκρίνουµε διαφορετικές χώρες; 

Η ποσότητα των χρηµάτων δεν είναι καλός οδηγός. Το µεγάλο ή µικρό εξαρτάται από την 

οικονοµική επιφάνεια π.χ. µιας φτωχής χώρας σε σύγκριση µε µια πλούσια.  

Γι’ αυτό η διάκριση µεγάλης ή µικρής διαφθορά συσχετίζεται και µε το ποιός εµπλέκεται ή σε ποιο 

κοινωνικοοικονοµικό πεδίο λαµβάνει χώρα η διαφθορά.  

Η ΜΕΓΑΛΗ διαφθορά αναφέρεται σε πολιτικούς και ανώτερους δηµόσιους υπαλλήλους και 

συνήθως συνδέεται µε πολυεθνικές εταιρείες ή µεγάλες εγχώριες, το οργανωµένο έγκληµα, την 

αγορά όπλων, την κυκλοφορία φαρµάκων ή και ανθρώπων. 

Η ΜΙΚΡΗ διαφθορά περιλαµβάνει κατώτερους δηµόσιους υπαλλήλους µε µικρούς µισθούς, 

Βλάπτει µεγάλο αριθµό πολιτών και περισσότερο τους φτωχούς, και συνδέεται µε την υγεία, την 

αστυνοµία, τη δικαιοσύνη, την παιδεία. Γιαυτό αναφέρεται και ως ‘’δωροδοκία επιβίωσης’’ ή 

‘’δωροδοκία της ανάγκης’’. 

 

Γι’ αυτό συνήθως  

Η µεγάλη διαφθορά ταυτίζεται µε την πολιτική διαφθορά. 

Η µικρή διαφθορά ταυτίζεται µε την γραφειοκρατική διαφθορά. 

Στο διάγραµµα απεικονίζονται, σε µια σχετικά απλουστευµένη εικόνα, αυτοί που εµπλέκονται στη µεγάλη 

και στη µικρή διαφθορά. 
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Ιδιωτικός Τοµέας 

Μεγάλες 
επιχειρήσεις 

Ιδιώτες µε χρήµα 
και φήµη 

Οργανώσεις 
ιδιωτικού δικαίου 

Μικροµεσαίες 
επιχειρήσεις 

Ιδιώτες φτωχοί και 
άσηµοι 

∆ηµόσιος τοµέας 

Αρχηγοί κρατών 

Υπουργοί, 

Βουλευτές 

Μεγαλοστελέχοι, 

Υψηλόβαθµοι 

δηµόσιοι 

λειτουργοί 

 

Χαµηλόβαθµοι 

∆ηµόσιοι 

 

                                                                                                              Μεγάλη ή σηµαντική διαφθορά 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μικρή ή ασήµαντη διαφθορά 

? Ποια διαφθορά είναι πιο σοβαρή; 

Η διάκριση δεν σηµαίνει ότι η µεγάλη- σηµαντική διαφθορά είναι χειρότερη από την µικρή-

ασήµαντη ή το αντίστροφο. Εξαρτάται από το αν το φαινόµενοι είναι ευρέως διαδεδοµένο ή την 

συχνότητα µε την οποία εµφανίζεται. Η µικρή ή ασήµαντη διαφθορά µπορεί να είναι πολύ πιο 

καταστροφική για τους φτωχούς όταν είναι ευρέως διαδεδοµένο διότι τους στερεί πολλές υπηρεσίες.  

Ας δούµε λοιπόν µε ποιο τρόπο προσδιορίζεται η έκταση ή η συχνότητα ης διαφθοράς. 

 

2.4. Η Συχνότητα 

Σποραδική (χαµηλής συχνότητας) αποµονωµένες ενέργειες σε ακανόνιστα χρονικά διαστήµατα όπου 

µόνο µερικοί άνθρωποι είναι διεφθαρµένοι σε ένα κατά τα άλλα καθαρό σύστηµα.  

Συστηµατική (υψηλής συχνότητας) πολλοί άνθρωποι είναι διεφθαρµένοι-όπου το ίδιο το σύστηµα έχει 

γίνει άρρωστο- η διαφθορά είναι ουσιαστική πτυχή για τη λειτουργία του οικονοµικού, κοινωνικού και του 

πολιτικού συστήµατος. Πολλά µέρη της κυβέρνησης έχουν οι ίδιοι διαφθαρεί. 

 

? Είναι δυνατή η µέτρηση και διάκριση της διαφθοράς ως χαµηλής και υψηλής συχνότητας;  
Η διαφθορά στηρίζεται στην αδιαφάνεια και άρα αδυναµία µετρήσεις των πράξεων. Άρα εξαρτάται από τι 

νοµίζει ο κόσµος. Αλλά ο κόσµος βγάζει συµπεράσµατα από πολλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά που 

µπορεί να οδηγούν σε διαφορετικά συµπεράσµατα (Για παράδειγµα από τον αριθµό των δωροδόκων, ή από 

τον αριθµό υπαλλήλων που δωροδοκούνται ή από τη διαφθορά σε συγκεκριµένη υπηρεσία κ.λπ.) Μια λύση 

θα ήταν να απαντηθούν συγκεκριµένες ερωτήσεις όπως του πίνακα 1.  

 

Πινάκας 1. Τα χαρακτηριστικά της αντίληψης που έχει ο κόσµος για τη διαφθορά Χαµηλής (σποραδικής) 

και Πολύ Υψηλής συχνότητας (συστηµατικής) 

 

Ερωτήσεις. 

Απαντήσεις που δίνονται όταν η 

διαφθορά είναι  

Χαµηλής Συχνότητας 

Απαντήσεις που δίνονται όταν η 

διαφθορά είναι  

Πολύ Υψηλής Συχνότητας 

1) Υπάρχουν πολύ άνθρωποι που 

διαφθείρουν (δωροδοκούν); 

Μερικοί άνθρωποι δωροδοκούν για 

να αποκτήσουν παράνοµο 

πλεονέκτηµα 

Καθένας πρέπει να πληρώσει για να 

έχει δίκαιη µεταχείριση 

2) Υπάρχουν πολλοί υπάλληλοι που 

διαφθείρονται (δωροδοκούνται); 

Λίγοι υπάλληλοι κάνουν κακή χρήση 

της θέσης, υποκύπτοντας σε 

δωροδοκίες 

Οι υπάλληλοι µαθαίνουν να 

δικαιολογούν ως αµοιβή παράνοµες 

απαιτήσεις (δωροδοκία) 

∆ιεθνές 

περιβάλλον 

 

Άλλα κράτη και 

κρατικές 

επιχειρήσεις 

 

∆ιεθνείς 

οργανισµοί 

Πολυεθνικές 

εταιρείες 
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3) Είναι η διαφθορά συχνό θέµα 

συζήτησης; 

Σπάνια συζητούνται ζητήµατα 

διαφθοράς  

Το ζήτηµα της διαφθοράς είναι 

καθηµερινό θέµα συζήτησης  

4) Είναι οι άνθρωποι ικανοποιηµένοι 

µε το επίπεδο της διαφθοράς; 

Οι άνθρωποι είναι ικανοποιηµένοι Οι άνθρωποι απελπίζονται, 

παραπονιούνται, πληρώνουν 

5) Θεωρούν την διαφθορά 

κατακριτέα πράξη; 

Η διαφθορά είναι µια επαίσχυντη 

πράξη 

Κανένας δεν ντρέπεται 

6) Πως θα αισθάνονται αν εµπλακούν 

σε πράξεις διαφθοράς; 

Ένοχή, φόβο, δυσάρεστη κατάσταση!  Φοβούνται την διεφθαρµένη οµάδα 

και αισθάνονται παγιδευµένοι 

 εάν δεν ισχύουν τα παραπάνω τότε η 

διαφθορά  είναι ΠΥΣ  

 

 

3. Η Μέτρηση 

3.1. Τι µετράµε  

Ανεξάρτητα από τη µεγάλη ή τη µικρή συχνότητα η διενέργεια εµπειρικών ερευνών προϋποθέτει ένα 

συγκεκριµένο µέτρο  

? Με ποιο συγκεκριµένο µέτρο θα µετρήσουµε τη διαφθορά;  

Για παράδειγµα, µετράµε τον αριθµό των πράξεων διαφθοράς ή το χρηµατικό ποσό της διαφθοράς; 

Ποιος έχει τη µεγαλύτερη διαφθορά: Η χώρα Χ µε 100 πράξεις διαφθοράς των 10 ευρώ ή η χώρα Ψ 

όπου πραγµατοποιήθηκαν 10 πράξεις διαφθοράς των 100 ευρώ; 

 

3.2. Οι δείκτες µέτρησης της διαφθοράς 

Τη διαφθορά τη µετράµε από την αντίληψη περί της έκτασης της διαφθοράς που έχουν οι άνθρωποι. 

∆ιότι η διαφθορά δεν αφήνει ίχνη. ∆εν µπορούµε να έχουµε το µέγεθός της, µόνο την υποκειµενική 

αντίληψη που βασίζεται στην πραγµατική εµπειρία των ανθρώπων.  

 

Απλοί ή σύνθετοι δείκτες. Γενικά η µέτρηση της διαφθοράς γίνεται από απλούς ή σύνθετους δείκτες που 

εκτιµούνται από έρευνες εταιριών, δηµόσιων ανώτερων υπαλλήλων, και ατόµων, απόψεις εξωτερικών 

παρατηρητών ΜΚΟ, έρευνες του ιδιωτικού τοµέα (νοικοκυριών ή επιχειρήσεων) κ.λπ. που εµπεριέχουν 

ερωτήµατα ανάλογα, και όχι µόνο, µε αυτά του πίνακα 1.  

 

Αξιοπιστία των µέτρων διαφοράς Κανένα µέτρο της διαφθοράς δεν µπορεί να είναι 100% αξιόπιστο διότι 

επηρεάζονται από λάθη δειγµατοληψίας, ανακρίβεια µετρήσεων ή αδυναµία εντοπισµού, σε ποια µορφή 

διαφοράς αναφερόµαστε ή σε ποιο τοµέα ( η διαφθορά στην αστυνοµία δεν σηµαίνει και διαφθορά σε άλλες 

υπηρεσίες) κ.λπ..  

 

Ποιοι είναι οι δείκτες διαφθοράς. Υπάρχουν περίπου 7 δείκτες. Από αυτούς µόνο δύο έχουν παγκόσµια 

κάλυψη ο ∆είκτης Αντίληψης της ∆ιαφθοράς (∆Α∆) (Corruption Perception Index), αναπτύχθηκε από τη 

∆ιεθνή ∆ιαφάνεια (Transparency International) και ο δεύτερος, ο ∆είκτης Ελέγχου ∆ιαφθοράς (∆Ε∆) 

(Control of Corruption Index) από την Παγκόσµια Τράπεζα  

 

Ο ∆είκτης Αντίληψης της ∆ιαφθοράς είναι σύνθετος δείκτης, βασίζεται σε 13 επί µέρους έρευνες (για 

κάθε χώρα χρησιµοποιεί το λιγότερο 3) καλύπτει 180 χώρες από το 1998. Με 10 βαθµολογούνται οι χώρες 

µε ελάχιστη διαφθορά και µε 0 οι χώρες µε πολύ µεγάλη διαφθορά 

Πρώτες θέσεις (µικρή διαφθορά) Νέα Ζηλανδία µε 9,4, ∆ανία µε 9,3, Σιγκαπούρη και Σουηδία µε 9. 

Τελευταίες θέσεις. Στην 180 θέση η Σοµαλία µε βαθµολογία 1,1, στην 179η θέση το Αφγανιστάν µε 1,2, 

178 θέση το Μυανµάρ µε 1,4 και στην 176-7 θέση το Σουδάν και το Ιράκ µε 1,5 

Ελλάδα βρίσκεται στην 71 θέση µαζί µε την Βουλγαρία, την Πρώην ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβία της 

Μακεδονίας και την Ρουµανίας µε βαθµολογία 3,8 

 



[7] 
 

 
 

3.3. Τα προβλήµατα του ∆είκτη Αντίληψης ∆ιαφθοράς ως µέτρου διαφθοράς 

 

Είναι σύνθετος δείκτης 9 επί µέρους δεικτών που στηρίζονται κυρίως στην αντίληψη του κόσµου ή 

ειδηµόνων περί διαφθοράς. Η χρήση του δείκτη αυτού µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα όταν 

χρησιµοποιείται για εµπειρικές έρευνες διότι στην περίπτωση αυτή δεδοµένα που στηρίζονται στην 

αντίληψη περί διαφθοράς χρησιµοποιούνται ως αξιόλογα κριτήρια για τα πραγµατικά επίπεδα της 

διαφθοράς µιας χώρας. Τέτοια προβλήµατα είναι: 

 

3.3.1. Τα προβλήµατα µεθοδολογία των διαφορετικών ερευνών 

1. Ασάφειες, έλλειψη συγκεκριµένου ορισµού σε διεθνές επίπεδο.  

2. ∆ιαφορετικές µεθοδολογίες (ποιόν τύπο διαφθοράς µετράν, µετράν ποσότητα χρηµάτων ή 

αριθµό πράξεων κ.λπ. 

3. Αν αναφερθούµε στην ποσότητα των χρηµάτων σε µια χώρα που έχει καταστραφεί από τη 

διαφθορά η ποσότητα χρηµάτων π.χ. για δωροδοκίες, µπορεί να είναι µικρότερη από εύρωστες 

χώρες αυτό δεν σηµαίνει ότι η εύρωστη χώρα έχει µεγαλύτερη διαφθορά.  

4. Άγνωστη η µορφή διαφθοράς στην οποία αναφέρεται ο σύνθετος δείκτης (οι διάφοροι δείκτες 

αναφέρονται σε διαφορετικές µορφές διαφθοράς, γραφειοκρατική, πολιτική, µικρή, µεγάλη). 

3.3.2. Τα προβλήµατα µεροληψίας της πηγής των πληροφοριών 

1. Πληροφορίες από δικαστικές αποφάσεις. Σε ένα διεφθαρµένο σύστηµα ελάχιστες οι 

καταδικαστικές αποφάσεις σε αντίθεση από ό, τι σε ένα µη διαφθαρµένο όπου οι καταδικαστικές 

αποφάσεις θα είναι περισσότερες, τότε όµως η µεγαλύτερη διαφθορά θα εµφανιστεί στο µη 

διεφθαρµένο σύστηµα. 

2. Μεροληψία και διαφθορά των µέσων ενηµέρωσης. Ενδιαφέρονται για µεγάλες υποθέσεις, 

Υπάρχει και η διαφθορά των ίδιων των µέσων ενηµέρωσης. 

3. Η γνώµη που σχηµατίζει κάποιος εξαρτάται από πολλά προσωπικά χαρακτηριστικά. 

3.3.3. Τα προβλήµατα κατάταξης σύµφωνα µε τις τιµές του δείκτη 

1. Τι σηµαίνει η αύξηση του δείκτη; Μπορεί να σηµαίνει ότι η κατάσταση της διαφθοράς στη χώρα 

έχει καλυτέρευση αλλά µπορεί και να σηµαίνει ότι έχει αλλάξει ο µέσος όρος επειδή προστέθηκε 

µια νέα πηγή δεδοµένων. Τα ίδια ισχύουν και για την θέση µιας χώρας στην κατάταξη των 

χωρών. Χειροτέρευση στη θέση δεν σηµαίνει απαραίτητα και αύξηση της διαφθοράς.   

2. Τα όρια εµπιστοσύνης του µέσου όρου. Ελλάδα µε δείκτη 3,8 τα όρια εµπιστοσύνης µεταξύ 3,2-

4,3 και κατατάσσεται στην 71 θέση. Αν πραγµατική τιµή του δείκτη 4,3 βρίσκεται στην 63 θέση 

αν 3,2 στην 95 θέση. Άρα η θέση της κυµαίνεται µεταξύ 63-95.  

 

 

Β. ΤΑ ΑΙΤΙΑ 

Με τους προηγούµενους δείκτες θα µπορούσαµε να διερευνήσουµε το ερώτηµα ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά των χωρών µε τη µεγαλύτερη διαφθορά. Στην ουσία όµως το µέγεθος της διαφθοράς σε µια 

χώρα απεικονίζει τη διαφθορά που υπάρχει στους κατοίκους της χώρας αυτής. ∆εν είναι οι χώρες που είναι 

διεφθαρµένες αλλά οι άνθρωποι. Το ερώτηµα εποµένως είναι γιατί οι άνθρωποι καταφεύγουν σε πράξεις 

διαφθοράς και πιο συγκεκριµένα ποιο είναι το πρωταρχικό αίτιο που οδηγεί σε αυτή την συµπεριφορά. Αν 

απαντηθεί αυτό το ερώτηµα µπορούµε στη συνέχεια να δούµε γιατί διαφέρει η έκταση της διαφθοράς 

µεταξύ των χωρών.  

 

4. Τα κίνητρα, η οικονοµική πρόσοδος και οι λογικές της διαφθοράς 
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4.1. Τα κίνητρα συµπεριφοράς  

Σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία η επιδίωξη του ατοµικού συµφέροντος (όφελος) είναι το κυρίαρχο 

κριτήριο που όταν επιδιώκεται µέσα σε µια ανταγωνιστική αγορά καταλήγουµε σε µια ισορροπία όπου 

πραγµατοποιείται αυτό που θέλει η κοινωνία ως σύνολο.   

Σύµφωνα µε την ίδια θεωρία στις συναλλαγές τις αγοράς υποτίθεται ότι δεν γίνεται τίποτα παράνοµο. Αλλά 

αυτό ισχύει µόνο στη θεωρία. Υπάρχουν µονοπωλιακές καταστάσεις και παράνοµα µέσα. Το να τις 

χρησιµοποιήσει κανείς για παράνοµο κέρδος εξαρτάται από το αν το ατοµικό όφελος ή η πραγµάτωση 

εκείνου που εκτιµά περισσότερο είναι µεγαλύτερο από το κόστος.   

 

Η αναφορά στην πραγµάτωση ή την επιδίωξη εκείνου που εκτιµά υποστηρίζεται από τον Amartya Sen ο 

οποίος υποστηρίζει ότι η συµπεριφορά µας καθορίζεται και από άλλους παράγοντες πέρα από το ατοµικό 

συµφέρον ή την ευηµερία όπως εκφράζεται από την µεγιστοποίηση. Τέτοιοι παράγοντες είναι 1) ηθικής 

τάξης, ταξικής συνείδησης, υποχρέωσης, συµπάθειας, άλλες κοινωνικές αλληλεξαρτήσεις κ.λπ. και 2) η 

ψυχική κατάσταση ή h προσαρµογή στις υπάρχουσες συνθήκες. 

Επίσης σύµφωνα µε τον Osborn oι άνθρωποι καταφεύγουν σε πράξεις διαφθοράς παρακινούµενοι από 

πολλές καταστάσεις όπως απληστία (για χρήµα, εξουσία κλπ), από ανάγκη (πληρωµή χρεών, διατήρηση 

µισθού), από αγάπη (για το φίλο, το συγγενή, τον συντοπίτη), από µίσος (για την κυβέρνηση, τον 

διευθυντή κλπ), από φόβο (των συναδέλφων, του συνδικάτου, των εγκληµατιών) 

Εποµένως το βασικό αίτιο της διαφθοράς είναι η επιδίωξη του ατοµικού συµφέροντος και των πραγµάτων 

που εκτιµούµε περισσότερο. Έτσι η κατοχή θέσης µε µονοπωλιακή δύναµη, µε δεδοµένους τους 

παραπάνω παραγόντων που επηρεάζουν τις επιλογές µας, µπορεί να οδηγήσει σε µια ξέφρενη 

επιδίωξη του ατοµικού συµφέροντος και των πραγµάτων που εκτιµάµε που φτάνει στην απληστία..   

 

4.2. Οι λογικές  

Υπάρχουν συµπεριφοριστικά γνωρίσµατα τα οποία στηρίζονται σε συγκεκριµένες λογικές που 

εκλαµβάνουν τις πράξεις διαφθοράς ως µια συνήθη και κοινότυπη πρακτική και αφήνουν περιθώρια για τη 

δικαίωση της και την εισδοχή της στην καθηµερινότητα. Έτσι βοηθούν στην αποδοχή και στην εξάπλωση 

της διαφθοράς 

 

4.2.1. Οι λογικές της διαπραγµάτευσης (του παζαρέµατος) 

Η διαπραγµάτευση το παζάρεµα µιας ανταλλαγή προϊόντων και χρήµατος έχει τα ίδια χαρακτηριστικά µε 

την πρακτική συµφωνίας και εκτέλεσης µιας πράξης διαφθοράς. ∆ιαπραγµάτευση µεταξύ δύο ή και µέσου 

τρίτου ( µεσάζον).  

 

4.2.2. Οι λογικές της προσφοράς δώρων (ή του φιλοδωρήµατος) 

Η προσφορά δώρων διέπεται από λογικές εξόφλησης ή δηµιουργίας µιας ηθικής ή κοινωνικής υποχρέωσης. 

Ως δώρο-φιλοδώρηµα βαφτίζεται οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό που δίνεται για την εξόφληση ή τη 

δηµιουργία µιας υποχρέωσης µέχρι την δωροδοκία για εκτέλεση παράνοµων πράξεων. 

 

4.2.3. Οι λογικές του δικτύου αλληλεγγύης 

Οι προσωπικές χάρες «Κανένας δεν µπορεί να αρνηθεί µια βοήθεια, για ευνοϊκή µεταχείριση, για να κινήσει 

τα νήµατα ή για ανεκτικότητα, σε ένα συγγενή, γείτονα, κοµµατικό σύντροφο, φίλο. Ούτε είναι πρέπον να 

την αρνηθεί σε οποιονδήποτε που έχει σταλεί από κάποιον από τους παραπάνω» ∆ιαφορετικά τα άλλα µέλη 

του δικτύου θα τον επιπλήξουν, αντιπαθήσουν ή θα γίνουν εχθροί του, µε συνέπεια τον αποκλεισµό του από 

το δίκτυο αλληλεγγύης. 
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4.2.4. Οι λογικές της ληστρικής εξουσίας 

Πράξεις που τα θύµατα τους τα αποκαλούν αισχροκερδείς κοµπίνες, θεωρούνται από τους διαπράττοντες 

όχι απλά ως θέµα προσωπικής επιλογής, αλλά µάλλον ως νοµικό δικαίωµα του αξιώµατός τους . 

 

4.2.5. Οι λογικές της ανακατανοµής της συσσώρευσης  

Αυτή η πολιτιστική λογική απαιτεί από έναν δηµόσιο υπάλληλο να προσπαθήσει να αναρριχηθεί σε µια 

θέση αναγνωρισµένου κύρους και οικονοµικώς ‘’ζουµερή’’ όχι µόνο για να κάνει περιουσία (παράνοµα), 

την οποία να επιδεικνύει µε την πολυτελή ζωή του, αλλά παράλληλα να µοιραστεί τα ωφέλει, µε 

πολυάριθµους τρόπους και εµφανή σηµάδια γενναιοδωρίας, µε την ευρύτερη οικογένειά του, τους γνωστούς 

του, τους συγχωριανούς του και όσους εξαρτώνται από αυτόν.  

 

«Συνήθως οι λογικές αυτές παρεισφρέουν µέσα σε άλλες πράξεις, ενσωµατώνοντας έτσι αξιοκατάκριτες 

πρακτικές µέσα στον ιστό όµοιων και κοινωνικά κοινότυπων πρακτικών, οι οποίες συµβαίνει να είναι 

αποδεκτές ακόµα και ευυπόληπτες. Φυσικά αυτές οι λογικές, µε εξαίρεση ίσως τις δύο τελευταίες, δεν 

δίνουν αυτοµάτως την αφορµή για παράνοµες πράξεις διαφθοράς. Και φυσικά υπάρχουν υπάλληλοι που 

αρνούνται να κακοµάθουν. Ωστόσο αυτές οι λογικές ενώ εξασκούν συνεχή πίεση στα άτοµα µιας κοινωνίας 

βοηθούν για µια κοινωνική αποδοχή της διαφθορά.» 

 

5. Η αναζήτηση µονοπωλιακών οικονοµικών προσόδων (economic rent) και η επέκταση της 

διαφθοράς 

5.1. Η διαφθορά ως πρακτική αναζήτησης µονοπωλιακών προσόδων 

 

Όταν το κίνητρο του ατοµικού συµφέροντος επιδιώκεται κάτω από συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού 

µετουσιώνεται σε παραγωγική δραστηριότητα, αντίθετα, µε περιορισµένο ανταγωνισµό µπορεί να φτάσει 

µέχρι και πόλεµο. Μεταξύ αυτών των ακραίων καταστάσεων άνθρωποι χρησιµοποιούν τους πόρους για 

παραγωγικούς σκοπούς ή χρησιµοποιούν πόρους στην αναζήτηση πλεονεκτηµάτων για να κερδίσουν από 

τη διανοµή των ωφελειών της οικονοµικής δραστηριότητας που από τους οικονοµολόγους αποκαλείται 

αναζήτηση µονοπωλιακής οικονοµικής προσόδου υπέρ-κανονικών ή µονοπωλιακών κερδών (economic 

rent). Σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται και οι πράξεις διαφθοράς.  

 

Από τους ορισµούς φαίνεται ότι η διαφθορά επιδιώκει µονοπωλιακού χαρακτήρα κέρδη. Αυτοί που τη 

διαπράττουν είναι άτοµα µε εξουσία, ή κύρος λόγω της µονοπωλιακής θέσης που κατέχουν. Άρα θέτουν 

τους όρους για την τιµή- το υπερκέρδος για µονοπωλιακή οικονοµική πρόσοδο.  

Στο δηµόσιο, ο υπάλληλος έχει µονοπωλιακή δύναµη λόγω της θέσης και των καθηκόντων που του έχουν 

ανατεθεί. 

 

Με δεδοµένα τώρα τα κίνητρα και τις λογικές που αναλύσαµε στην προηγούµενη παράγραφο όσο και της 

µονοπωλιακής δύναµης (πχ του δηµόσιου υπαλλήλου) το ζητούµενο είναι αν θα επιδιωχθεί η 

πραγµατοποίηση αυτών των κερδών µε πράξεις διαφθοράς ή όχι. 

 

Εξαρτάται από το αν η ανταµοιβή (η µονοπωλιακή οικονοµική πρόσοδο) για µια πράξη διαφθοράς είναι 

υψηλή, η δικαιοδοσία του υπαλλήλου στη λήψη αποφάσεων µεγάλη και η πιθανότητα να συλληφθεί και η 

ποινή εφόσον συλληφθεί µικρή. ∆ηλαδή υπολογίζει 

 

C= M + D – A 

(C) διάπραξη πράξεων διαφθοράς από ένα δηµόσιο υπάλληλο ή η έκταση της διαφθοράς 
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(Μ) το ύψος της µονοπωλιακής οικονοµικής προσόδου που µπορεί να αποκοµίσει, αυξάνει όταν 

υπάρχει µεγάλος αριθµός νόµων, κανόνων, κανονισµών, και διοικητικών εντολών και εάν αυτά τα 

περιοριστικά µέτρα είναι σύνθετα και ασαφή και εφαρµόζονται µε έναν εκλεκτικό, µυστικοπαθή, 

αλλοπρόσαλλο και αδιαφανή τρόπο. 

(D) το εύρος των δικαιοδοσιών και καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Όσο µεγαλύτερες 

δικαιοδοσίες τόσο µεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια έχει για να κάνει ‘’διευκολύνσεις’’ και µάλιστα 

χωρίς να του αποδοθούν ευθύνες. 

(Α) αυστηρότητα των κανόνων και ελέγχων σύµφωνα µε τους οποίου λογοδοτεί ο δηµόσιος 

υπάλληλος για το έργο που του έχει ανατεθεί. 

Εποµένως η διάπραξη διαφοράς, εφόσον υπάρχουν τα άλλα κίνητρα, εξαρτάται από τον υπολογισµό και τη 

βαρύτητα που δίνει ο υπάλληλος σε κάθε µία από τις παραπάνω µεταβλητές M, D, και A και αυτό 

εξαρτάται από οικονοµικούς και κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες.   

 

5.2. Η διαδικασία επέκτασης της διαφθοράς 

 

Όπως είδαµε η συχνότητα της διαφθοράς διακρίνεται σε σποραδική ή χαµηλής συχνότητας και σε 

συστηµατική ή υψηλής συχνότητας. Αυτό δεν σηµαίνει όµως ότι η έκταση της διαφθορά παραµένει 

αµετάβλητη. Αν δεν υπάρχουν µέτρα ελέγχου τότε ενεργοποιείται µια διαδικασία επέκτασής της διαφθοράς 

η οποία µέσα από την επανάληψη, µάθηση και µίµηση επεκτείνεται µέχρι τα ανώτερα όρια της 

συστηµατικής ή υψηλής συχνότητας.  

 

Ξεκινάµε από σχετικά αποδεκτές πράξεις (αποδοχή ενός φιλοδωρήµατος) Η επανάληψη αυτής της πράξης 

σιγά-σιγά οδηγεί σε λιγότερο αποδεκτές πράξεις διαφθοράς εφόσον, σύµφωνα µε την παραπάνω εξίσωση 

της επιδίωξης της µονοπωλιακής οικονοµικής προσόδου, η τιµωρία είναι µικρή και τα κέρδη µεγάλα. 

Έτσι η διαφθορά, αν δεν υπάρξουν άµεσα αντιµέτρα, µέσα από µια διαδικασία επανάληψης, µάθησης και 

µίµησης εξελίσσεται από µια τυχαία-σπάνια πράξη διαφθοράς σε διαφθορά Πολύ Υψηλής Συχνότητας. 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ αντιγραφής  

 

 

Β. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ 

Η επέκταση της διαφθοράς όπως είπαµε εξαρτάται από την ύψος των µεταβλητών  

το (Μ) ύψος της µονοπωλιακής οικονοµικής προσόδου που µπορεί να αποκοµιστεί,  

το (D) την εύρος της δικαιοδοσίας των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί , και  

το (Α) την αυστηρότητα των κανόνων και ελέγχων σύµφωνα µε τους οποίου λογοδοτούν οι υπάλληλοι 

 

Σε µακροοικονοµικό επίπεδο το ύψος αυτών των µεταβλητών προσδιορίζεται από διάφορους κοινωνικούς, 

πολιτικούς και οικονοµικούς παράγοντες τους οποίους έχουµε εντάξει σε τρείς κατηγορίες στους Ιστορικό-

πολιτιστικούς παράγοντες που δεν µεταβάλλονται εύκολα και δεν προσφέρονται για εφαρµογή µέτρων 

πολιτικής, τους Οικονοµικούς Παράγοντες και το Σύστηµα ∆ιακυβέρνησης .   

 

6. Ιστορικό-Πολιτιστικοί Παράγοντες 

6.1. Το αποικιοκρατικό καθεστώς 
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? Μέσα από ποιους παράγοντες µπορεί το πρώην αποικιακό καθεστώς να επηρεάσει την έκταση της 

διαφθοράς; 

Υπάρχει αρνητική συσχέτιση µεταξύ αποικιοκρατίας και διαφθορά αλλά µόνο για τις Βρετανικές αποικίες.  

Αυτό οφείλεται στο νοµικό σύστηµα: ‘’Κοινός νόµος’’ (common law) της Αγγλίας για τις Βρετανικές 

αποικίες και τα ‘’αστικά συστήµατα νόµου’’ της υπόλοιπης Ευρώπης.  

 

Πρώτη διαφορά. Οι λόγοι για τους οποίους δηµιουργήθηκαν 

Κοινός νόµος αναπτύχθηκε πρώτα στην Αγγλία για την υπεράσπιση του Κοινοβουλίου και των 

ιδιοκτητών ενάντια στις προσπάθειες της µοναρχία να περιορίσει τα δικαιώµατά τους (πολιτικά , 

ιδιοκτησίας).   

Αστικά συστήµατα νόµου αναπτύχθηκαν στις περισσότερες περιπτώσεις µε σκοπό την οικοδόµηση 

του κράτους και τον έλεγχο της οικονοµικής ζωής. 

Άρα η καταπολέµηση της διαφθορά είναι πιο αποτελεσµατική µε τον κοινό νόµο της Βρετανίας και όχι µε 

τα αστικά συστήµατα όπου προέχει ο έλεγχος της οικονοµικής ζωής και εποµένως αυξηµένες εξουσίες του 

δηµοσίου απέναντι στο ιδιωτικό και άρα η δηµιουργία µονοπωλιακών καταστάσεων εξουσίας για τους 

δηµόσιους υπαλλήλους.  

 

∆εύτερη διαφορά ο τρόπος εφαρµογής 

Κοινός νόµος .Η εφαρµογή του στη Βρετανία και σε πολλές αποικίες χαρακτηρίζεται από µια 

σχεδόν ψυχαναγκαστική προσήλωση στις διαδικαστικές πτυχές του νόµου 

Αστικά συστήµατα νόµου συνδέονται περισσότερο µε τον σεβασµό της ιεραρχίας και της εξουσίας 

του δηµοσίου και λιγότερο µε τις διαδικασίες.  

Άρα οι δικαστές επειδή προσηλώνονται στις διαδικασίες του νόµου, ακόµα και όταν τα αποτελέσµατα 

απειλούν την ιεραρχία, αυξάνει η πιθανότητα να τιµωρηθεί η πολιτική διαφθορά ακόµα και όταν αυτή 

καλύπτεται από τις δηµόσιες υπηρεσίες. Αντίθετα όταν προέχει ο σεβασµός προς την ιεραρχία και την 

εξουσία του δηµοσίου, όπως συµβαίνει µε τα αστικά συστήµατα νόµου, είναι πολύ δύσκολο να τιµωρηθεί ο 

υπουργός ο Γενικός Γραµµατέας ή άλλα πολιτικά πρόσωπα.  

Το ίδιο ισχύει και για τους δηµόσιους υπαλλήλους. Κάτω από τον κοινό νόµο δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα 

στις διαδικαστικές πτυχές του νόµου, έτσι επαυξάνονται οι δυνατότητες των υφισταµένων να αµφισβητούν 

την ιεραρχία (τους ανωτέρους τους) προκειµένου να επιβληθεί ο νόµος. 

 

6.2. Η θρησκεία 

? Ποια επίδραση µπορεί να έχει η θρησκεία στη διαφθορά (πέρα από τα ηθικά διδάγµατα δεδοµένου 

ότι καµιά θρησκεία δεν είναι υπέρ της διαφθοράς) 

Όσο λιγότερο ιεραρχική και περισσότερο ατοµικιστική ή ισόνοµη είναι µια θρησκεία όπως είναι ο 

Προτεσταντισµός σε σύγκριση µε τον Καθολικισµό την Ορθόδοξη εκκλησία και τους Μουσουλµάνους, 

τόσο µεγαλύτερη θα είναι η αντίθεσή της στην διαφθορά της εξουσίας.  

Επίσης ο προτεσταντισµός προέκυψε ως αίρεση διαφωνούσα προς την υποστηριζόµενη από το κράτος 

θρησκεία. Άρα µπορεί να διαδραµατίσει έναν ρόλο στον έλεγχο και την καταγγελία των καταχρήσεων από 

τους κρατικούς ανώτερους υπαλλήλους. Αντίθετα σε άλλες παραδόσεις - όπως το Ισλάµ, ορθόδοξη, 

καθολικισµός - όπου οι ιεραρχίες εκκλησιών και κράτους είναι στενά συνδεδεµένες , ένας τέτοιος ρόλος 

µπορεί να απουσιάζει. 

 

6.3. Εθνικό- γλωσσικές διαφορετικότητες 

? Ποια επίδραση µπορεί να έχουν οι εθνικό-γλωσσικές διαφορές στη επέκταση της διαφθοράς 

Χώρες που έχουν διαφοροποιήσεις γλωσσικές ή εθνικές τείνουν να έχουν µεγαλύτερη διαφθορά. Μια 

εξήγηση της σχέσης αυτής στηρίζεται στην λογική των δικτύων αλληλεγγύης µεταξύ των µελών της ίδιας 

εθνότητας ή της ίδιας γλώσσας. Οι εθνικές διαφορές δεν αναφέρονται απαραίτητα σε διαφορετικές 

εθνότητες µπορεί να είναι διαχωρισµοί ιδεολογικό-κοµµατικοί (δεξιά – αριστερά), ή και γεωγραφικοί.  
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7. Οικονοµικοί Παράγοντες 

Η έκταση της διαφθορά µπορεί να αναλυθεί κατ’ αναλογία της έκτασης του ανταγωνισµού µεταξύ των 

ιδιωτικών εταιριών. Για παράδειγµα, ο ανταγωνισµός µεγάλου αριθµού επιχειρήσεων στους διαγωνισµούς 

του δηµοσίου για προµήθειες θα µειώσει τις τιµές και τα αναµενόµενα κέρδη. Κατά συνέπεια περιορίζεται 

και το επιπλέον κέρδος που θα µπορούσε να εξασφαλίσει η παρέµβαση ενός δηµόσιου υπαλλήλου. 

Επιπλέον τα µικρά κέρδη περιορίζουν και τη δυνατότητα για µεγάλες δωροδοκίες. Αντίθετα, όπου ο 

ανταγωνισµός είναι περιορισµένος τα κέρδη αυξάνουν και µαζί τους και το ύψος των δωροδοκιών. 

 

7.1. Οικονοµική ανάπτυξη 

? Ποια είναι η επίδραση της οικονοµικής ανάπτυξης στη έκταση της διαφθοράς; 

Γενικά η οικονοµική ανάπτυξης επιδρά κατασταλτικά στην έκταση της διαφθοράς µέσα από την διάδοση 

της εκπαίδευσης, την καταπολέµηση του αναλφαβητισµού, και την αποπροσωποποίηση των σχέσεων.  

Για αποδοτικότερη αγορά, χαρακτηριστικό των αναπτυγµένων πλούσιων χωρών είναι οι συναλλαγές να 

είναι γρήγορες και διαφανείς ΑΡΑ αποπροσωποποίηση των σχέσεων.  

 

Επίσης το κοινωνικό στίγµα για τους διεφθαρµένους είναι µεγαλύτερο στις αναπτυγµένες χώρες, διότι είναι 

µειωµένη η επίδραση των λογικών που µετατρέπουν τη διαφθορά σε κοινότυπη και νοµότυπη πράξη της 

καθηµερινότητας. Μεγαλύτερος κοινωνικός έλεγχος  πχ ΜΜΕ .   

 

7.2. Μισθοί δηµοσίου τοµέα  

? Ποια επίδραση µπορεί να έχουν οι µισθοί του δηµοσίου στην έκταση της διαφθοράς; 

Η βασική υπόθεση είναι ότι οι χαµηλοί µισθοί αναγκάζουν τους δηµόσιους υπαλλήλους να καταφεύγουν 

στην λήψη δωροδοκιών για να συµπληρώσουν τα εισοδήµατά τους.  

Αντίθετα στην περίπτωση των υψηλών µισθών το εναλλακτικό κόστος, αν ανακαλυφθούν για διαφθορά, 

είναι αρκετά υψηλό (χάσιµο των µισθών τους, συντάξιµα χρόνια προβλεπόµενη εξέλιξη και µισθολογικές 

αναβαθµίσεις) 

Οι έρευνες επιβεβαιώνουν µόνο ότι η διαφθορά είναι µικρότερη όταν οι µισθοί στο δηµόσιο τοµέα είναι 

σχετικά καλύτεροι από τις αµοιβές στη βιοµηχανία. 

 

Εξάλλου υπάρχει και αντίστροφη αιτιότητα . Σε χώρες µε κακή δηµοσιονοµική κατάσταση µπορεί να 

µπορεί να περιορίζονται οι µισθοί σε χαµηλά επίπεδα µε την αιτιολογία ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι 

κερδίζουν ικανοποιητικό εισόδηµα από τη δωροδοκία.  

 

7.3. Κρατική παρέµβαση  

? Η κρατική παρέµβαση αυξάνει ή µειώνει την διαφθορά; 

Όσο µεγαλύτερη η έκταση της κρατικής παρέµβασης και το µέγεθος του δηµόσιου τοµέα, τόσο 

περισσότερες διαθέσιµες επιλογές έχουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι για δηµιουργία µονοπωλιακών οικονοµικών 

προσόδων (economic rents)  

Έρευνες έδειξαν ότι η διαφθορά αυξάνει σε σχέση µε   

1) τον αριθµό των διαδικασιών για να ξεκινήσει µια επιχείρηση  

2) το «σε ποια έκταση οι διαγωνισµοί για δηµόσιες προµήθειες είναι ανοικτή στους ξένους» και   

3) το «σε ποια έκταση υπάρχει ίση φορολογική µεταχείριση για όλες τις επιχειρήσεις»  

4) την υπερβολική διαφοροποίηση των δασµών εισαγωγής εµπορευµάτων.  

Αντίστροφη αιτιότητα µέσα από πράξεις διαφθοράς µπορεί να προκληθεί η κρατική παρέµβαση για 

αποκλεισµό ανταγωνιστών εκ του εξωτερικού ή η διαφορετική φορολόγηση διαφοροποίηση δασµών κ.λπ.  

 

7.4.. Ελευθερία διεθνούς εµπορίου 

? Ποιο καθεστώς διεθνούς εµπορίου να γίνει η αιτία για επέκταση της διαφθοράς;  
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Οι περιορισµοί στο διεθνές εµπόριο και εποµένως του ανταγωνισµού, δηµιουργούν µονοπωλιακές 

καταστάσεις που αυξάνουν την διαφθορά. Η δυνατότητα ενός υπαλλήλου να παρέχει προστασία στην 

εγχώρια αγορά σε κάποιον επιχειρηµατία θα εξαρτηθεί από το πόσο ανοικτή είναι η εγχώρια αγορά στον 

διεθνή ανταγωνισµό από τις εισαγωγές.  

Έρευνες επιβεβαιώνουν όσο υψηλότερο το (Εισαγωγές)/ ΑΕΠ η διαφθορά µειώνεται 

 

Αλλά ο λόγος (Εισαγωγές)/ ΑΕΠ µπορεί να µετρά το άνοιγµα στη διεθνή αγορά δεν µετρά όµως το µέγεθος 

του ανταγωνισµού. Οι µεγάλες χώρες έχουν µεγάλο ανταγωνισµό λόγω µεγάλης αγοράς 

Άλλη λύση η έρευνα µε δύο µεταβλητές ‘’την φυσικά ανοικτή οικονοµία’’ και το ‘’υπόλοιπο ανοικτής 

οικονοµίας’’.  Η φυσικά ανοικτή οικονοµία ορίζεται από το µέγεθος, τη γεωγραφία, και τη γλώσσα µιας 

χώρας. Η µεταβλητή ‘’υπόλοιπο ανοικτής οικονοµίας’’ αναφέρεται στις εµπορικές πολιτικές. Στατιστικά 

σηµαντική επίδραση, οι φυσικά ανοικτές οικονοµίες περιορίζουν την διαφθορά 

 

Άλλες µεταβλητές: Η διαφθορά µειώνεται ανάλογα µε 1)τον αριθµού των ετών που µια χώρα είναι ανοιχτή 

στο διεθνές εµπόριο 2) την αύξηση του αριθµού των διεθνών οργανισµών (ΗΕ, ΠΟΕ, ∆ΝΤ κλπ) Αντίθετα 

αυξάνει η διαφθορά µε αύξηση της απόσταση µιας χώρας από τις βασικές χώρες εξαγωγής διότι το κόστος 

µεταφοράς και µειώνει την ανταγωνιστικότητα των τιµών των εισαγοµένων προϊόντων.  

 

7.5.. Φυσικοί πόροι 

? Είναι φυσικοί πόροι µιας χώρας αιτία διαφθοράς; 
Τα φυσικά µονοπώλια των φυσικών πόρων, (καύσιµα, ορυκτά και µέταλλα) αυξάνουν τα κέρδη για τη 

διαφθορά.  

 

8. Σύστηµα διακυβέρνησης  

8.1. ∆ηµοκρατία και πολιτικό σύστηµα 

? H συσχέτιση µεταξύ της δηµοκρατίας και της διαφθοράς είναι αρνητική; Γιατί; 

Η δηµοκρατία ευνοεί τα συµφέροντα της πλειοψηφίας ενώ η διαφθορά το συµφέρον του ατόµου ή της 

µειοψηφίας. Ναι αλλά πως θα µετρήσουµε τη δηµοκρατία; Οι εµπειρικές έρευνες χρησιµοποιούν διάφορα 

χαρακτηριστικά της δηµοκρατίας.  

 

? Ποιά η συσχέτιση των χαρακτηριστικών της δηµοκρατίας µε την διαφθορά;  

• ανταγωνισµός των πολιτικών κοµµάτων και χρηµατοδότηση εξωθεί στη διαφθορά 

 

Αντίθετα περιορίζεται η διαφθορά 

� στις δηµοκρατικότερες ανοικτές κοινωνίες αναµένεται να είναι υψηλότερος ο κίνδυνος της 

αποκάλυψης των διεφθαρµένων ανώτερων υπαλλήλων 

� η µεγαλύτερη πολιτική συµµετοχή µπορεί να οδηγήσει στην στενότερη παρακολούθηση και 

αποκάλυψη των διεφθαρµένων οπλιτικών και υπαλλήλων 

� στις δηµοκρατίες πάντα υπάρχει η δυνατότητα της καταψήφισης των διεφθαρµένων πολιτικών 

� η ελευθερία του Τύπου και του συνδικαλίζεσθε προτρέπει τους δηµοσιογράφους και τις οµάδες 

δηµόσιου ενδιαφέροντος για να εκθέσουν τους καταχραστές 

 

? Το µέγεθος εκλογικής περιφέρειας επιδρά στην διαφθορά;.  

Στις µεγάλες περιφέρειες αυξάνει ο ανταγωνισµός διότι υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι  

 

? Τι θα µείωνε την πολιτική διαφθορά αν οι κοινοβουλευτικοί να εκλέγονται από τους κοµµατικούς 

καταλόγους ή αν εκλέγονται ως µεµονωµένοι υποψήφιοι 

Η διαφθορά είναι µεγαλύτερη στην πρώτη περίπτωση διότι οι εκλεγµένοι έχουν λιγότερη ατοµική 

υπευθυνότητα. 
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Τα αποτελέσµατα των εµπειρικών ερευνών δεν είναι τελεσίδικα.  

ΓΕΝΙΚΑ πάντως  

1) Η δηµοκρατία µειώνει τη διαφθορά, αλλά όχι στις δηµοκρατίες µε µικρή εκλογική συµµετοχή και 

όχι αµέσως µετά από την εφαρµογή των δηµοκρατικών κανόνων διοίκησης  

2) Μόνο αφού περάσει ένα ορισµένο κατώτατο χρονικό όριο, για ορισµένους φτάνει τα 50 χρόνια, 

έχουµε ευεργετικά αποτελέσµατα από την εγκαθίδρυση της δηµοκρατίας  

3) Η µετρίου επιπέδου δηµοκρατίες δεν µειώνουν την διαφθορά σε σύγκριση µε τα αυταρχικά 

καθεστώτα.  

4) Τα προεδρικά συστήµατα είναι χειρότερα όσον αφορά τη διαφθορά σε σύγκριση µε τον 

κοινοβουλευτισµό 

 

8.2. Πολιτική σταθερότητα 

? Η πολιτική σταθερότητα ενθαρρύνει ή αποθαρρύνει την διαφθορά των δηµοσίων υπαλλήλων 

Αντιφατικές υποθέσεις  

� Αν πολιτικά σταθερές κυβερνήσεις λιγότερες πιθανότητες απόλυσης, περισσότερες ευκαιρία για 

σταδιοδροµία άρα προέχει να δηµιουργήσουν τη φήµη ενός τίµιου και φιλότιµου υπαλλήλου 

� αλλά µια µόνιµη θέση εξουσίας µπορεί να δηµιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς. 

 

8.3. Ελευθερία τύπου - Ανεξαρτησία δικαιοσύνης 

? Η ελευθερία του τύπου είναι αιτία για λιγότερη διαφθορά; Ποιες µεταβλητές θα δήλωναν την 

ελευθερία του τύπου; 

Όπως έδειξαν οι εµπειρικές µελέτες όλες οι µεταβλητές για την ελευθερία του τύπου επιδρούν αρνητικά στο 

επίπεδο της διαφθοράς. Μεταβλητές όπως η λογοκρισία, τα κατασταλτικά µέτρα εναντίον του τύπου, η 

ανεξαρτησία του τύπου από πολιτικές ή οικονοµικές δεσµεύσεις ως προς το τι θα δηµοσιεύσει Καθώς 

και η αυξηµένη κυκλοφορία του τύπου που σηµαίνει ότι έχει µεγαλύτερη επίδραση 

 

? Μπορεί η δικαιοσύνη να περιορίσει την πολιτική διαφθορά;   

Όπως είδαµε τα νοµικά συστήµατα έχουν διαφορετικές επιδράσεις στη διαφθορά (κοινός νόµος, αστικά 

νοµικά συστήµατα) 

 

Ανεξάρτητα, όµως, από το νοµικό σύστηµα, γενικά γίνεται αποδεκτό ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης 

από την πολιτική εξουσία περιορίζει τη διαφορά. Πότε όµως η δικαιοσύνη είναι περισσότερο ανεξάρτητη 

όταν είναι de facto ή de jure ανεξάρτητη;   

 

Σε έρευνα που έγινε η de facto ανεξαρτησία της κατηγορούσας αρχής είναι εκείνη που µειώνει τη διαφθορά.  

Απροσδόκητα η συσχέτιση της de jure ανεξαρτησία της κατηγορούσας αρχής µε την διαφθορά είναι θετική 

αν και η στατιστική σηµαντικότητα των αποτελεσµάτων είναι σχετικά µικρή. Σύµφωνα ,µε τους συγγραφείς 

στην περίπτωση αυτή η αιτιώδης σχέση είναι αντίστροφη. ∆εν είναι η de jure ανεξαρτησία που προκαλεί 

µεγαλύτερη διαφθορά αλλά η διαφθορά προκαλεί την µεγαλύτερη ανεξαρτησία. Αυτό οφείλεται στο ότι τα 

τελευταία χρόνια κάτω από την πίεση για καταπολέµηση της διαφθοράς, πολλές κυβερνήσεις έχουν περάσει 

νέες νοµοθεσίες χορηγώντας στους κατηγόρους τους περισσότερη de jure ανεξαρτησία. Οπότε η διαφθορά 

έχει ως συνέπεια την de jure ανεξαρτησία της κατηγορούσας. 

 

8.4. Μέγεθος δηµόσιου τοµέα και αποκέντρωση 

Το ερώτηµα είναι αν το µέγεθος και η αποκέντρωση δηµιουργούν ή όχι µονοπωλιακές καταστάσεις που 

µπορούν να εκµεταλλευτούν οι υπάλληλοι για την απόσπαση δωροδοκιών.  

? Τα οµοσπονδιακά αποκεντρωµένα συστήµατα διοίκησης είναι αιτία επέκτασης της διαφθοράς ή όχι 

Αντιτιθέµενα επιχειρήµατα.  
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� Για τιµιότερο και αποδοτικότερο δηµόσιο τοµέα πιο κατάλληλη είναι η οµοσπονδιακή δοµή διότι 

επιτρέπει τον ανταγωνισµό µεταξύ των επάλληλων επιπέδων κυβέρνησης και των διαφόρων 

αρµοδιοτήτων στην παροχή δηµόσιων υπηρεσιών για τις οποίες οι ανώτεροι υπάλληλοι θα 

µπορούσαν να απαιτήσουν ανταποδόσεις. 

� Αντίθετα τα αποκεντρωµένα πολιτικά συστήµατα είναι περισσότερο διεφθαρµένα, επειδή ο πιθανός 

διαφθορέας πρέπει να επηρεάσει µόνο ένα τµήµα της κυβέρνησης, και επειδή σε ένα αποκεντρωµένο 

σύστηµα υπάρχουν λιγότερες κεντρικές δυνάµεις και κρατικές υπηρεσίες για να επιβάλλουν την 

τιµιότητα. Επίσης η διαφθορά µπορεί να είναι µεγάλη σε τοπικό επίπεδο, λόγω της µεγαλύτερης 

οικειότητας και της συχνότερης συνεργασίας µεταξύ των ιδιωτών και των ανώτερων υπαλλήλων 

από ό, τι σε κεντρικά επίπεδα. 

Αυτά τα αντιτιθέµενα επιχειρήµατα επιβεβαιώνονται και από τις εµπειρικές έρευνες.  

 

 

Γ. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ  

Με εξαίρεση µια µάλλον υποθετική κατηγορία ανθρώπων που σε καµία περίπτωση δεν είχαν ή θα 

έχουν σχέση µε την διαφθορά, σχεδόν το σύνολο των ανθρώπων είµαστε ένοχη πράξεων διαφθοράς ή 

έχουµε ωφεληθεί από αυτές ή δυνητικά θα διαπράξουµε στο µέλλον. Και το κόστος επιβαρύνει όλους. 

? Ποιο το κόστος από τη διαφθορά σε ιδιωτική επιχείρηση 

Αυξάνει πιθανότητα για αύξηση ζηµιών, η αύξηση τιµών, ή το κλείσιµο της επιχείρησης 

? Ποιο το κόστος από τη διαφθορά σε εθνικό επίπεδο  
Η διαφθορά είναι ζηµιογόνος για την κυβέρνηση, τους φορολογούµενους και του πολίτες : αυξάνει το 

κόστος, µειώνει τα εισοδήµατα, διαστρεβλώνει τις πολιτικές, υπονοµεύει τη διοίκηση, εκτρέπει τους 

πόρους, περιορίζει τις επενδύσεις και την εξωτερική βοήθεια., και ως εκ τούτου την οικονοµική µεγέθυνση, 

και είναι αιτία κοινωνικοπολιτικής αστάθειας και βάζει σε κίνδυνο την προσωπική και την παγκόσµια 

ασφάλεια.  

 

Επίσης, οι συνέπειες της διαφθοράς ανατροφοδοτούν τα αιτια επέκτασης της διαφθοράς που αναφέραµε 

προηγούµενα.  

Οι πιο σηµαντικές κατηγορίες συνεπειών είναι αυτές που αναφέρονται στο δηµόσιο τοµέα, στις 

οικονοµικές επιπτώσεις και στις κοινωνικοπολιτικές συνέπειες  

 

9. Οι συνέπειες στον δηµόσιο τοµέα 

9.1 ∆ιαφθορά, δηµόσια έσοδα και δαπάνες 

 

? Ποιες συνέπειες έχει η διαφθορά για τα έσοδα του κράτους; 

Η διαφθορά στο δηµόσιο τοµέα µειώνει τα έσοδα και διαστρεβλώνει τις δαπάνες  

∆ιαφθορά Μειώνει τα Εσόδα. ∆ωροδοκίες για µείωση φόρων, τελών, τελωνειακών δασµών, ή άλλων 

οφειλών Επίσης απάτη, η κατάχρηση και η υπεξαίρεση κεφαλαίων, πόρων και περιουσίας του 

δηµοσίου από ιδιώτες µε την συνεργασία δηµοσίων υπαλλήλων  

 

? Ποιες οι συνέπειες τις διαφθοράς για τις δηµόσιες δαπάνες ;  

∆ιαφθορά µεταβάλλει τη διάρθρωση των δαπανών προς εκείνες µε µεγαλύτερες δωροδοκίες. Τέτοια 

έργα είναι τα πολυδάπανα εντάσεως εργασίας και τεχνολογίας που προµηθεύονται από ολιγοπωλιακές 

αγορές.   

Επίσης τα έργα αυτά πρέπει να έχουν όλα ή κάποια από τα εξής χαρακτηριστικά. Να είναι πολυδάπανα (για 

να υπάρχουν µεγάλα περιθώρια µίζας) αλλά µην έχουν εύκολα υπολογίσιµο κόστος (για να είναι δύσκολο 

να φανεί ότι έχουν υπερκοστολογηθεί λόγω µίζας) και να µπορεί να υποστηριχθεί ότι εξυπηρετούν εθνικής 
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σηµασίας σκοπούς αρά πρέπει να αναληφθούν µε έναν διακριτικό και µυστικό τρόπο (για να µην είναι 

εύκολη η αµφισβήτηση της εκτέλεσής τους. Όπως αγορά µαχητικών αεροπλάνων πλοίων κ.λπ. 

 

Άρα αυξάνουν τα µεγάλα εντάσεως κεφαλαίου έργα και περιορίζονται τα έργα κοινωνικής υποδοµής 

(παιδεία , υγεία, µικρά αναπτυξιακά έργα κ.λπ.) 

 

Και περιορίζεται η ποιότητα κα η παραγωγικότητα των δηµόσιων έργων 

 

9.2. ∆ιαφθορά και αναδιάρθρωση του δηµόσιου τοµέα 

? Το ερώτηµα που βάζουν πολλοί ερευνητές είναι αν η διαφθορά αυξάνει την έκταση και την 

πολυπλοκότητα των κανονισµών που διέπουν τη δηµόσια διοίκηση ή το αντίθετο; 

Αν η έκταση και το δαιδαλώδες των κανονισµών είναι το αίτιο της διαφθοράς τότε υπάρχει δυνατότητα 

µείωσής της 

Αντίθετα αν η διαφθορά είναι εκείνη που δηµιουργεί τους πολλούς κανονισµούς και διαδικασίες, διότι αυτό 

συµφέρει τους γραφειοκράτες  τότε µπορεί να εξηγηθεί και η αντίσταση των γραφειοκρατών στις 

µεταρρυθµίσεις του δηµόσιου τοµέα. 

 

10. Οικονοµικές επιπτώσεις της διαφθοράς  

10.1. ∆ιαφθορά και παραοικονοµία 

? Είναι παράνοµες ή νόµιµες οι δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στην παραοικονοµία;  

1) παράνοµες δραστηριότητες όπως η διακίνηση ναρκωτικών και 2) νόµιµες δραστηριότητες που δεν 

καταγράφονται για να αποφύγουν την φορολογία ή για άλλους λόγους 

 

? ∆ώστε παραδείγµατα διαφθοράς που ενθαρρύνουν την επέκταση των παράνοµων δραστηριοτήτων 

της παραοικονοµίας.  

διαφθορά των σωµάτων ασφαλείας αστυνοµία και τελωνεία σύστηµα απόδοσης δικαιοσύνη 

 

? ∆ώστε παραδείγµατα διαφθοράς που ενθαρρύνουν την επέκταση των νόµιµων δραστηριοτήτων της 

παραοικονοµίας. 

Η διαφθορά στις εφορείες,  

 

? Βλέπουµε ότι η διαφθορά επεκτείνει την παραοικονοµία. Μήπως συµβαίνει και το αντίθετο;  

Οποιαδήποτε παράνοµη οικονοµική πράξη χρειάζεται τη γραφειοκρατική ή και την πολιτική προστασία που 

µπορεί να παρασχεθεί µόνο παράνοµα, και συχνότερα µέσω της δωροδοκίας. Κατά συνέπεια, µπορεί να 

υποστηριχτεί ότι οι δραστηριότητες της παραοικονοµίας οδηγούν στη διαφθορά. 

 

? ∆εδοµένης της αµφίδροµης αιτιότητας µεταξύ διαφθοράς και παραοικονοµία (η µία ενισχύει την 

άλλη) ποιες πιστεύεται ότι είναι οι ευρύτερες συνέπειες για την οικονοµική πολιτική, (δηµοσιονοµική, 

αναπτυξιακή, διεθνούς εµπορίου κ.λπ.);  

Αναξιόπιστα µακροοικονοµικά στοιχεία για αξιολόγηση και χάραξη πολιτικής 

«Η έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων, διάφανων πολιτικών, και σωστής µακροοικονοµικής διαχείρισης, δεν 

αφήνει πολλές ελπίδες για την οικονοµική ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισµό, ή την εµφάνιση µιας καλά 

λειτουργούσης οικονοµία της αγοράς» (Myint 2000:51). 

 

10.2. ∆ιαφθορά και η διανοµή του εισοδήµατος 

? Η διαφθορά διευρύνει ή περιορίζει την ανισοκατανοµή του ΑΕΠ; 

Η διαφθορά εξ ορισµού είναι µια δραστηριότητα που αναζητά υπερκέρδη και περιορίζεται σε όσο το δυνατό 

λιγότερα άτοµα, δηλαδή, σε εκείνα που νέµονται και τα οφέλη. Άρα διευρύνει την ανισοκατανοµή υπέρ των 

πλουσίων που µπορούν να δωροδοκήσουν και αυτών µε τις κατάλληλες διασυνδέσεις. 
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? Πέρα από την ανισοκατανοµή των ΑΕΠ η εκτεταµένη διαφθορά διευκολύνει ή περιορίζει τις 

«δυνατότητες» που διαθέτουν οι φτωχοί για πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες; 

Όπως κόσµιο σχολείο, να λάβουν την κατάλληλη υγειονοµική περίθαλψη, να έχουν επαρκή πρόσβαση σε 

δηµόσιες υπηρεσίες όπως η εσωτερική παροχή νερού, η ηλεκτρική ενέργεια, η υγιεινή και οι κοινοτικές 

εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων 

 

? Θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι η διεύρυνση της ανισοκατανοµής του εισοδήµατος επιδρά στην 

κατανάλωση; Με ποιο τρόπο και ποιες οι συνέπειες; 

Στρέβλωση των διάθρωσης των καταναλωτικών δαπανών της χώρας, εισαγωγές, επενδύσεις 

 

? Μπορεί να θεωρηθεί η ανισοκατανοµή ως αίτιο της διαφθοράς; 

Με µεγάλη ανισοκατανοµή οι πλούσιοι έχουν περισσότερα χρήµατα για δωροδοκίες. Οι φτωχοί είναι πιο 

ευάλωτη στον εκβιασµό. 

Η ανισοκατανοµή στις δηµοκρατίες µπορεί να προκαλεί µεγαλύτερη διαφθορά από ό, τι σε αυταρχικά 

καθεστώτα διότι σ΄ αυτές οι πλούσιοι δεν µπορούν να υιοθετήσουν την καταστολή (όπως στα αυταρχικά 

καθεστώτα) και οι φτωχότερες πληθυσµιακές οµάδες είναι πιθανό να απαιτήσουν αποτελεσµατικότερα την 

ανακατανοµή του εισοδήµατος.  

 

10.3. ∆ιαφθορά και επενδύσεις 

? Η διαφθορά έχει ως συνέπεια τον περιορισµό του µεγέθους των επενδύσεων ή όχι και γιατί; 

Η διαφθορά των υπαλλήλων του δηµοσίου απαιτούν δωροδοκίες για:  µίσθωση εδάφους και κτήρια, για 

άδειες ανάληψη διάφορων δραστηριοτήτων όπως παραγωγή, µεταφορά, αποθήκευση, µάρκετινγκ, διανοµή, 

εισαγωγής και η εξαγωγής προϊόντων και συνδέσεων ύδρευσης, αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλέφωνο, 

δηµιουργία δηµόσιων σχέσεων για την καλή εικόνα της επιχείρησης, στηρίζεται στη χρηµατική δωροδοκία 

ή την παροχή διάφορων δώρων. Άρα αυξάνει το κόστος και µειώνεταιτο κίνητρο  για επένδύσεις 

 

? Ποιες είναι πιο επιβαρυντικές συνέπειες της διαφθοράς η µείωση των εγχωρίων ή των ξένων 

άµεσων επενδύσεων;  

Οι ξένες επενδύσεις συνήθως διευρύνουν την τεχνολογία, την τεχνογνωσία και τις διευθυντικές και 

µάρκετινγκ δεξιότητες, βελτιώνουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα µιας χώρας, βοηθούν την ανάπτυξη 

πολύτιµων διεξόδων στη διεθνή αγορά και τις ευκαιρίες απασχόλησης και νέων δεξιοτήτων καθώς και στη 

δηµιουργία σύγχρονων υποδοµών και συστηµάτων επικοινωνίας και συγκοινωνιών. 

 

Άρα άµεσες ξένες επενδύσεις και εποµένως τα πλεονεκτήµατα που αυτές συνεπάγονται για τη χώρα δεν 

µπορούν να πραγµατοποιηθούν τουλάχιστο στην έκταση που θα µπορούσαν όταν η εκτεταµένη διαφθορά 

κάνει τις πολιτικές ασαφείς και αλλοπρόσαλλες, και τις οικονοµικές πληροφορίες και στοιχεία αναξιόπιστα 

για να προγραµµατιστούν και να ληφθούν οι σωστές επιχειρησιακές αποφάσεις 

 

? Θα µπορούσαν οι δωροδοκίες για την διενέργεια επενδύσεων να θεωρηθούν ως φόροι (συγκριµένη 

δαπάνη σε συγκεκριµένο χρόνο) και κατά συνέπεια να έχουν την ίδια αντιµετώπιση από τις 

επιχειρήσεις; 

Η επίδραση της δωροδοκίας πάνω στην επένδυση δεν είναι µόνο θέµα κόστους αλλά διαφοροποιείται 

ανάλογα από το αν η διαφθορά είναι προβλέψιµη ή όχι. (Προβλέψιµότητα: σιγουριά για το αποτέλεσµα. 

Μη προβλεψιµότητα: δεν ξέρεις τι θα ξηµερώσει) Η προβλέψιµος δωροδοκία περιορίζει τις αρνητικές 

συνέπειες και σε χαµηλά επίπεδα διαφθοράς αυξάνει τις επενδύσεις διότι δρα σαν φόρος. Αυτά τα ευρήµατα 

ερµηνεύουν σε ένα βαθµό και το γεγονός ότι χώρες µε αρκετή διαφθορά παρουσίασαν ταυτόχρονα και 

υψηλό ρυθµό επενδύσεων (χώρες την Ανατολικής Ασίας). Στο θέµα αυτό θα επανέλθουµε στη συνέχεια. 

 

? Μπορεί η διαφθορά να επηρεάσει τη διάρθρωση των κεφαλαιακών εισροών στη χώρα και τη 

διάρθρωσή τους; 
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Η διαφθορά επηρεάζει την διάρθρωση των κεφαλαιακών εισροών διότι  

Πρώτον ενώ µειώνει τις άµεσες επενδύσεις δεν κάνει το ίδιο για τα τραπεζικά δάνεια.  

∆εύτερον το ∆ΝΤ και οι κυβερνήσεις G7 εξασφαλίζουν µεγαλύτερη ασφάλεια/προστασία για τα τραπεζικά 

δάνεια που προέρχονται από τις αναπτυγµένες χώρες 

Άρα Αυτή η στρέβλωση µειώνει την οικονοµική ευηµερία, επειδή τα δάνεια µπορούν να αποσυρθούν 

ευκολότερα σε περίπτωση οικονοµικών προβληµάτων, καθιστώντας έτσι τις διεφθαρµένες χώρες πιο τρωτές 

στις νοµισµατικές κρίσεις 

 

? Είναι οι ξένες επενδύσεις πάντα ευεργετικές για την οικονοµία µία χώρας; Υπάρχει αντίστροφη 

αιτιότητα όπου οι ξένες επενδύσεις να προκαλούν την διαφθορά;  

∆ωροδοκούν για ευνοϊκό καθεστώς για τις επενδύσεις τους (πχ µικρούς φόρους, εξαγωγή κερδών, άλλες 

διευκολύνσεις που µειώνουν το κόστος κ.λπ.), προστασία από άλλους ξένους επενδυτές, ή από εγχώριες 

επιχειρήσεις. Βλέπε εκµετάλλευση φυσικών πόρων όπως το πετρέλαιο. 

 

? Ποια είναι η επίπτωση της διαφθοράς στην παραγωγική ή µη παραγωγική διάθεση του ανθρώπινου 

κεφαλαίου; 

Οι ικανοί µπορεί να προσελκύονται σε δραστηριότητες όπου υπάρχει µεγάλη µονοπωλιακή οικονοµική 

πρόσοδος (economic rent) αντί να αναλαµβάνουν παραγωγικές δραστηριότητες 

 

10.4. ∆ιαφθορά και διεθνές εµπόριο 

Είδαµε ότι η διαφθορά αυξάνει όταν µια οικονοµία είναι κλειστή στη διεθνή αγορά. Αντίθετα όταν είναι 

ανοιχτή, διότι δεν υπάρχουν µονοπωλιακές καταστάσεις, η διαφθορά µειώνεται. Τώρα το ερώτηµα είναι 

αντίστροφο 

 

? Μπορεί η διαφθορά να επηρεάσει το διεθνές εµπόριο; 

Κάτω από καθεστώς υψηλής προστασίας η αιτιώδης σχέση µεταξύ διαφθοράς και εµπορίου είναι 

αµφίδροµη. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι αίτιο, άλλες που είναι to αιτιατό και άλλες όπου ισχύουν και 

τα δύο.  

1) Περιπτώσεις όπου το διεθνές εµπόριο είναι αιτία διαφθοράς Οι εξαγωγείς προϊόντων 

χρησιµοποιούν τη δωροδοκία ως µέσω για την κατάκτηση νέων αγορών. Επίσης µια κλειστή 

οικονοµία ενθαρρύνει τις παράνοµες εισαγωγές (λαθρεµπόριο). 

2) Περιπτώσεις όπου η διαφθορά είναι αιτία µείωσης του εµπορίου. Μεγάλες απαιτήσεις από 

τελωνιακούς υπαλλήλους για δωροδοκίες θα µείωναν εισαγωγές από εταιρείες που δεν θέλουν 

να πληρώσουν δωροδοκίες.   

3) Περιπτώσεις όπου η διαφθορά είναι αίτιο και αιτιατό της δασµολογικής προστασίας. Η 

µεγαλύτερη ποικιλοµορφία των δασµών είναι αιτία για µεγαλύτερη διαφθορά των τελωνειακών 

αλλά και οι µεγάλη διαφθορά των τελωνιακών προκαλεί µεγαλύτερη ποικιλοµορφία.  

 

Ανεξάρτητα από αίτιο και αιτιατό το συµπέρασµα είναι ότι η κλειστή οικονοµία συµβαδίζει µε την 

διαφθορά, Η εµπειρική, όµως, θεµελίωση της σχέση µεταξύ των εµπορικών περιορισµών και της 

διαφθοράς εµφανίζεται εκπληκτικά αδύναµη. 

Ερµηνεία 

Ακόµα κι αν τα δασµολόγια είναι χαµηλά, µε την άρνηση ή την καθυστέρηση της εκκαθάρισης οι 

τελωνιακοί υπάλληλοι µπορούν να εισπράξουν ως δωροδοκία ακόµα και µεγαλύτερο ποσοστό στην 

τιµή των εισαγωγών από ό, τι όταν οι εισαγωγείς πρέπει να πληρώσουν υψηλούς δασµούς. Αυτό 

µπορεί να αντισταθµίζει τις δωροδοκίες που πρέπει να πληρωθούν για να αποφευχθεί η πληρωµή 

δασµών στην περίπτωση των υψηλών δασµολογίων. Έτσι, είτε υψηλοί είτε χαµηλοί είναι οι δασµοί 

η δωροδοκία σε απόλυτα ποσά παραµένει στα ίδια επίπεδα, εξ ου και η αδυναµία εµπειρικής 

θεµελίωσης για τις επιπτώσεις τους στο διεθνές εµπόριο. 

 

10.5. ∆ιαφθορά και οικονοµική µεγέθυνση 



[19] 
 

 
 

10.5.1.Οι επιπτώσεις της διαφθοράς στην µεγέθυνση 

Οι επιπτώσεις της διαφθοράς πάνω στη µεγέθυνση (Μ) εξαρτώνται από τις συνέπειες τις διαφθοράς πάνω 

στους προηγούµενους παράγοντες.  

Έσοδα κράτους. Μειώνονται (ΑΡΑ αδυναµία χρηµατοδότησης ανάπτυξης) 

∆απάνες. Αναδιάρθρωση δαπανών υπέρ µη άµεσα παραγωγικών (όπλα) ή µεγάλων έργων εντάσεως 

κεφαλαίου και ενάντια των µικρών εντάσεως εργασία και κοινωνικής υποδοµής έργων. (ΑΡΑ µείωση/ 

αύξηση Μεγέθυνσης εξαρτάται από τα συγκεκριµένα έργα)  

Αναδιάρθρωση δηµόσιου τοµέα. Αντίσταση στην αναδιάρθρωση. (ΑΡΑ µείωση Μεγέθυνσης) 

Παραοικονοµία. Αυξάνει αδυναµία αξιολόγησης και σχεδιασµού ανάπτυξης. (ΑΡΑ µείωση Μεγέθυνσης) 

∆ιανοµή εισοδήµατος. Αυξαίνει ανισοκατανοµή, άρα αναδιάρθρωση καταναλωτικών δαπανών υπέρ 

προϊόντων πολυτελούς διαβίωσης, εποµένως επηρεάζει εισαγωγές, παραγωγή, επενδύσεις. (ΑΡΑ µείωση 

Μεγέθυνσης) 

Επενδύσεις. Μειώνονται, εκτός αν δωροδοκίες προβλέψιµες. (ΑΡΑ µείωση Μεγέθυνσης) 

Εµπόριο. Με κλειστή οικονοµία µείωση εµπορίου αύξηση διαφθοράς (ΑΡΑ µείωση Μεγέθυνσης) 

 

Αλλά η µεγέθυνση εξαρτάται και από άλλους παράγοντες γι’ αυτό δεν υπάρχουν σαφείς εµπειρικές 

ενδείξεις για την αιτιώδη σχέση µεταξύ της έκτασης της διαφθοράς και του ρυθµού µεγέθυνσης του ΑΕΠ.  

 

10.5.2. Είναι η διαφθορά παράγων διευκόλυνσης της οικονοµικής µεγέθυνση; Επιχειρήµατα και 
αντίλογος 
 

Οι υποθέσεις  

Η διαφθορά που πραγµατοποιείται σε συνθήκες χαµηλής ποιότητας διακυβέρνησης µπορεί να βελτιώσει τις 

ανεπάρκειες της δηµόσιας διοίκησης µε τον περιορισµό των αγκυλώσεων, την υπερπήδηση των 

γραφειοκρατικών και αντιαναπτυξιακών πολιτικών και γενικά την αναβάθµιση της ποιότητας των δηµόσιων 

υπηρεσιών. Υπόθεση αυτή είναι γνωστή ως ‘’λιπαίνει τα γρανάζια ‘’(greases the wheels) της οικονοµικής 

µεγέθυνσης.  

Αντίλογος. Μπορεί µεν η διαφθορά να έχει οφέλη για την µεγέθυνση όταν η ποιότητα της διακυβέρνησης 

είναι χαµηλή, αλλά µπορεί επίσης να προκαλεί, για τις ίδιες περιστάσεις, συµπληρωµατικές δαπάνες. Η 

ύπαρξη τέτοιων δαπανών παρεµποδίζουν την µεγέθυνση ή όπως έχει επικρατήσει να λέγεται «ρίχνει άµµο 

στα γρανάζια» ( sand the wheels) της οικονοµικής µεγέθυνσης 

 

Τα επιχειρήµατα της υπόθεσης λίπανσης των γραναζιών.  

Η δωροδοκία επιταχύνει τις διαδικασίες, µειώνεται ο χρόνος αναµονής, βελτιώνει την ποιότητα των 

δηµοσίων υπαλλήλων (προσελκύει ικανούς υπαλλήλους) 

Είναι φράχτης ή ανατρέπει την εκδήλωση ιδεολογικών αντιρρήσεων. ∆ιευκολύνει την επιλογή ανάδοχων 

στην λήψη σωστών αποφάσεων ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να σχηµατίσουν γνώµη οι 

υπεύθυνοι 

Τα αντεπιχειρήµατα. Σε ατοµικό επίπεδο µπορεί να ισχύουν τα παραπάνω σε συλλογικό όµως κάνουν 

την κατάσταση χειρότερη 

Η δωροδοκία διευκολύνει την ατοµική υπόθεση. Σε συνολικό, όµως, επίπεδο δηµιουργεί κίνητρα για 

µεγαλύτερη διαφθορά και για επί πλέον καθυστερήσεις. 

Η µεγάλες δωροδοκίες δηµιουργούν κίνητρο για αποµόνωση των νέων υπαλλήλων.  

Όταν η αποδοτικότητα ενός έργου είναι αβέβαιη η επιλογή µε κριτήριο την δωροδοκία µπορεί απλά να 

οδηγήσει στην επιλογή του πιο αισιόδοξου πλειοδότη χωρίς να είναι απαραίτητα και πιο ικανός. 

 

Υπάρχουν εµπειρικές µελέτες που υποστηρίζουν και τις δύο απόψεις.  

 

? Θα µπορούσε εποµένως να υποστηριχθεί ότι σε περιπτώσεις χαµηλής ποιότητας δηµόσιας διοίκησης η 

καλύτερη πολιτική για την ανάπτυξης είναι να αφήσουµε τη διαφθορά να κάνει τη δουλειά της; 
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11. Οι κοινωνικό-πολιτικές συνέπειες της διαφθοράς 

 

? Οι συνέπειες της διαφθοράς είναι µόνο οικονοµικές ή έχουν και άλλες αρνητικές συνέπειες;  

Έχουν αρνητικές επιπτώσεις και στην κοινωνικό - πολιτική σταθερότητα, είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς για 

τους λιγότερο ευνοηµένους και επικίνδυνες για την προσωπική και παγκόσµια ασφάλεια 

 

11.1. Η διαφθορά οδηγεί στην κοινωνικοπολιτική αστάθεια  

 

? Γιατί η διαφθορά µπορεί να οδηγήσει στην κοινωνικό-πολιτική αστάθεια; 

1. Οι φτωχοί πέραν του ότι δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν στις γενικότερες οικονοµικές αντιξοότητες 

έχουν να αντιπαλέψουν, λόγω της διαφθοράς, και µε πολύ ισχυρότερους ανταγωνιστές. 

2. Η ∆ιαφθορά και παραπληροφόρηση στα µέσα ενηµέρωσης: Παραπληροφόρηση, µισές αλήθειες 

µισά ψέµατα, απόκρυψη ειδήσεων ή υπερβολική προβολή µε στόχο να πείσουν για το δίκαιο των 

χρηµατοδοτών τους ή για την ορθότητα της γραµµής του κόµµατος. Κάτω από αυτές τις συνθήκες το 

κοινό δεν ξέρει τι να πιστέψει και τι όχι, αµφιβάλλοντας ακόµα και για κραυγαλέες περιπτώσεις 

διαφθοράς. Και από ένα σηµείο και πέρα παύει να πιστεύει, ‘’όλοι ίδιοι είναι’’ 

3. Η Παραπληροφόρηση και ∆ιαφθορά των πολιτικών Ψηφίστε εµένα και το κόµµα µου και όταν 

πάρουµε την κυβέρνηση θα φροντίσω για όλες τις προσωπικές και κοινοτικές ανάγκες. 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ οι ψηφοφόροι πιέζονται να ψηφίσουν για το κόµµα που υπάρχει µεγαλύτερη 

πιθανότητα να πάρει την κυβέρνηση (για να τους λύση το προσωπικό πρόβληµα), και όχι για εκείνο 

που πιστεύουν ότι πολιτικές του θα βοηθήσουν την χώρα. 

 

ΆΡΑ: Τα οικονοµικά προβλήµατα, η παραπληροφόρηση και η εκτεταµένη διαφθορά του δηµόσιου τοµέα 

καθιστούν τη ζωή άδικη µε συνέπεια να αυξάνεται η δυσαρέσκεια ενάντια στην κυβέρνηση και εκείνους 

που κυβερνούν, να χάνεται η εµπιστοσύνη σε όλα τα πολιτικά κόµµατα, στην κυβέρνηση και τη νοµιµότητά 

της, και στη δηµοκρατία. Έτσι, αν ο δηµόσιος θυµός και η πίεση του λαού ενάντια στη διαφθορά και στις 

συνθήκες που αυτή δηµιουργεί, δεν µπορεί να διοχετευθεί αποτελεσµατικά µέσω της πολιτικής διαδικασίας, 

µπορεί να οδηγήσει στην κοινωνική αναταραχή και την αστάθεια.  

 

11.2. Προσωπική και παγκόσµια ασφάλεια 

 

? Ποιο είδος διαφθοράς βάζει σε κίνδυνο την προσωπική και την παγκόσµια ασφάλεια; 

Τα πιο συχνά είδη διαφθοράς αυτού του είδους είναι: 

1. Η ηθεληµένη ή η εξ αµελείας µη συµµόρφωση µε τους κανόνες ασφάλειας, υγιεινής και της 

προστασίας του περιβάλλοντος στους τόπους εργασίας  

2. Η απόκτηση πλαστών δικαιολογητικών για τις ικανότητες κάποιου(δίπλωµα οδήγησης, πτυχίο 

πανεπιστηµίου-Γιατρού-Μηχανικού-Οικονοµολόγου,  )  

3. Ανεπαρκής καταγραφή και παρακολούθηση επιστηµονικών πειραµάτων (φάρµακα, βιολογικά όπλα) 

4. ∆ιαφθορά στο χώρος της δικαιοσύνης και της αστυνόµευσης. Απειλή της ζωής και ασφάλειες λόγω 

εγκληµατικότητας, ναρκωτικά, τροµοκρατία, 

Λόγω αυτών των κινδύνων η ανασφάλεια, η απόγνωση και ο θυµός οδηγεί τους πολίτες σε εξτρεµιστικές 

αντιλήψεις όχι µόνο για την πάταξη του εγκλήµατος και της διαφθοράς, αλλά και για την διακυβέρνηση της 

χώρας. 

 

Αν δεχθούµε ότι η ευηµερία των ανθρώπων δεν εξασφαλίζεται µόνο µε την αύξηση του ΑΕΠ. Τότε σε 

πολλές περιπτώσεις, σε µια παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία, η παγκόσµια ασφάλεια, η προστασία του 

περιβάλλοντος, τα επίπεδα εγκληµατικότητας και η προσωπική ασφάλεια µετρούν περισσότερο για την 

ποιότητα της ζωής από την οικονοµική µεγέθυνση. 
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Τελικά «Η διαφθορά καθιστά τη λειτουργία της κοινωνίας αντιοικονοµική, άδικη και επισφαλή. Τα 

αποτελέσµατα είναι παγκόσµια: η διαφθορά σε οποιοδήποτε σηµείο της υφηλίου απειλεί τους πάντες 

οπουδήποτε και αν βρίσκονται» 

 


