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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

ε απηήλ ηελ εξγαζία επηρεηξείηαη λα βξεζεί ε ζχλδεζε ηνπ Γηεζλνχο 

Δκπνξίνπ κε ηε δηαθζνξά. 

     ην πξψην θεθάιαην αλαθέξνληαη ζηνηρεία γηα ην Γηεζλέο Δκπφξην θαη ηε 

ζχλδεζε ηνπ, κε δηάθνξεο καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο, αιιά θαη ηνπο 

ζεζκνχο. ηε ζπλέρεηα, ζην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηε Γηαθζνξά 

θαη ηηο επηξξνέο πνπ θαη απηή έρεη ζηηο ίδηεο κεηαβιεηέο θαη ζην ηξίην θεθάιαην 

αλαθέξνπκε θάπνηα ζηνηρεία γηα ην ζχζηεκα Γηθαίνπ, ηηο θαηεγνξίεο ζηηο 

νπνίεο ρσξίδεηαη (common law θαη civil law) θαη ην πφζν κπνξεί λα επεξεάζεη 

ηε δηαθνξά 

     ην εκπεηξηθφ θνκκάηη εξεπλνχκε ηελ πηζαλή πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα πνπ 

πηζαλφ λα έρνπλ ην Γηεζλέο Δκπφξην, ην ΑΔΠ θαη ην ζχζηεκα Γηθαίνπ ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ δείθηε Γηαθζνξάο ζε βάζνο πεληαεηίαο θαη ζην ηέινο 

παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. 

Λέμεηο θιεηδηά 

Γηαθζνξά, Γηεζλέο Δκπφξην , GDP,  Δζηκηθφ Γίθαην, Αζηηθφ Γίθαην,  
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Θα  ήζεια  λα  εθθξάζσ  ηηο  επραξηζηίεο  κνπ  ζε  φινπο  φζνπο  κε  

βνήζεζαλ  ζηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ θαη ζηε ζπγγξαθή ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο.  

Πην  ζπγθεθξηκέλα,  ζέισ  λα  επραξηζηήζσ  ηνλ  επηβιέπνληα  θαζεγεηή  

κνπ θχξην ηεθαλάδε Υξηζηφδνπιν  πνπ ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο 

ζπκβνπιέο ηνπ δελ ζα είρε πινπνηεζεί ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. 

Δπίζεο θαη φινπο  ηνπο  θαζεγεηέο  ηνπ  κεηαπηπρηαθνχ  πξνγξάκκαηνο  

γηα  ηηο  γλψζεηο  πνπ  κνπ πξνζέθεξαλ.  

Σέινο, μερσξηζηέο επραξηζηίεο  ζηελ Δηξήλε Δπζπκίνπ, ζηελ νηθνγέλεηά 

κνπ θαη ζηνπο θίινπο κνπ γηα ηελ αγάπε, ηελ βνήζεηα, ηελ παξαθίλεζε θαη ηε 

ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζε νηηδήπνηε θάλσ. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Αλακθίβνια έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, φζα ρξφληα ππάξρεη ηζηνξηθή θαηαγξαθή, είλαη ε δηαθζνξά. ε 

φπνηα ηζηνξηθή πεξίνδν θαη αλ αλαηξέμεη θάπνηνο ζα δεη φηη είρε εηζρσξήζεη ζε 

θάζε ηνκέα ηεο αλζξψπηλεο ελέξγεηαο θαη παληνχ αλαθέξεηαη ζαλ έλαο 

παξάγνληαο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ηξνρνπέδεο. Ζ δηαθζνξά είλαη, 

ινηπφλ, κηα έλλνηα γηα ηελ νπνία αλέθαζελ ππήξρε έλαο πξνβιεκαηηζκφο ζε 

φια ηα κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.  Οη ιφγνη γηα απηφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, 

αλ θαη είλαη πξνθαλείο , ζα αλαιπζνχλ δηεμνδηθά ζηα επφκελα θνκκάηηα απηήο 

ηεο εξγαζίαο.  Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε κεξηθέο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο πνπ 

θαηαδεηθλχνπλ ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο. Έηζη είλαη θνηλφο ηφπνο φηη  νμχλεη ηηο 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη ζηεξεί επεκεξία ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, θαηαιχεη 

θάζε έλλνηα δηθαηνζχλεο θαη επλνκίαο θαη ηειηθά απνηξέπεη θάπνηνλ λα 

δηνρεηεχζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ ζε σθειεία ηνπ ζπλφινπ ζηελ νπνία 

ιακβάλεη ρψξα αιιά θαη φηη ελ ηέιεη είλαη έλαο παξάγνληαο νπηζζνδξφκεζεο, 

αθνχ εγθισβίδεη ην άηνκα ζε  κηα αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. 

Όπσο ινηπφλ είλαη θαηαλνεηφ, απηφ ην πξφβιεκα δελ ήηαλ δπλαηφ λα κε 

παξεηζθξήζεη θαη ζηνλ εκπνξηθφ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο, έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ππιψλεο ηεο. Σν εκπφξην είλαη ε πξψηε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ εκθαλίζηεθε θαη ε χπαξμή ηνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηα 

πξντζηνξηθά ρξφληα. Δίηε απηφ ήηαλ αληαιιαθηηθφ, είηε ήηαλ κε ηε κνξθή 

ρξήκαηνο απνηεινχζε ζεκειηψδεο ζπζηαηηθφ ηεο νκαδνπνηεκέλεο δηαβίσζεο 

θαη απνηέιεζε ηελ πξψηε κνξθή θνηλσληθνπνίεζεο, κηαο θαη εθ ηεο θχζεο 

θαλέλαο άλζξσπνο ή νκάδα δελ κπνξεί λα είλαη απηάξθεο ζε απαξαίηεηα 

πξνο δηαβίσζε πιηθά αγαζά. Ζ δηαθζνξά, πξνθαλψο θαη είρε παξεηζθξήζεη 

εθεί, αθφκα θαη ζηηο αξρέγνλεο κνξθέο ηεο, φπσο ε εμαπάηεζε ελφο απφ ηα 

κέξε πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ αληαιιαγή. 

ε απηήλ ηελ εξγαζία, ζην ζεσξεηηθφ ηεο  θνκκάηη, ζα δψζνπκε έλα 

ζχληνκν πιαίζην γηα ην δηεζλέο εκπφξην θαη έλα αθφκα γηα ηε δηαθζνξά. 

Οξίδνληαο ηεο ζα κπνξέζνπκε κεηά λα δείμνπκε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο θαη 
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θαηφπηλ λα ηηο ζπλδέζνπκε. ηε ζπλέρεηα ζα ην εμεηδηθεχζνπκε ζηε ζεκεξηλή 

επνρή θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο πνπ θαζηζηνχλ 

κεηξήζηκν απηφ ην κέγεζνο(ηε δηαθζνξά) πνπ μεθίλεζε ζαλ κηα απιή έλλνηα, 

θπξίσο θηινζνθηθνχ ππφβαζξνπ. ήκεξα έρνπλ αλαπηπρζεί ηερληθέο πνπ είλαη 

ζε ζέζε λα καο δείμνπλ, αθξηβή θαη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα γηα φινλ ηνλ 

θφζκν θαη λα θάλνπκε ζπγθξίζεηο θαη λα εμάγνπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΙΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΙΟ 

1.1 ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΓΙΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα αζρνιεζνχκε κε ην Γηεζλέο Δκπφξην θαη ην 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη, θαη ζα δνχκε πψο απηφ επηδξά 

ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπκε ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε 

δηακφξθσζή ηνπο. 

       Αξρηθά, ζα θάλνπκε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή γηαηί απηφ ζα καο 

βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηα βήκαηα πάλσ ζηα νπνία ζηεξίρηεθε 

ε φπνηα εμέιημή ηνπ θαη θαηφπηλ ζα δνχκε πψο απηφ ππεηζέξρεηαη ζηε 

καθξννηθνλνκηθή ζεσξία, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη  ηφζν ζηα κεγέζε ηεο 

ζχγρξνλεο καθξννηθνλνκηθήο ζεσξίαο, φζν θαη ζηελ θνηλσληθή επεκεξία 

γεληθφηεξα. 

 

1.2 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ 

«L’histoire du commerce est celle de la commmunication des peuples»1   

Montesquieu 

Σν παξαπάλσ απφζπαζκα ζε κεηάθξαζε καο αλαθέξεη φηη  ε ηζηνξία ηνπ 

εκπνξίνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ ηζηνξία επηθνηλσλίαο ησλ ιαψλ. Πξαγκαηηθά, αλ ην 

ζθεθηεί θάπνηνο  ζα παξαηεξήζεη φηη απηή ε θξάζε ζπκππθλψλεη ηελ ηζηνξία 

ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ, γηαηί νπζηαζηηθά θαη απηφ πέξαζε απφ φιεο ηηο 

ηζηνξηθέο θάζεηο κεηεμέιημεο ηεο θνηλσλίαο, φληαο έλα δνκηθφ θχηηαξν ηνπ 

«δνχλαη θαη ιαβείλ» , πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζπλζέηεη ην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη. 

Έηζη, ζχληνκα αλαθέξνπκε απηέο ηηο θάζεηο πνπ πέξαζε, αξρίδνληαο απφ 

ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο θαη θηάλνληαο ζηελ παγθνζκηνπνίεζε. 

                                                             
1
 Γαζθάινπ Γεώξγηνο, Γηεζλέο Δκπόξην, εθδόζεηο ύγρξνλε Δθδνηηθή, Αζήλα 1995 
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Αξρηθά, ινηπφλ, έρνπκε ην πξσηφγνλν εκπφξην, ην νπνίν πεξηνξηδφηαλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα κέιε ηεο νκάδαο, φπνπ παξήγαγε ή αλεχξηζθε ηα 

αγαζά.  Γηα ηε δηαλνκή θαη δηαθίλεζε απηψλ ησλ αγαζψλ απνθιεηζηηθά 

ππεχζπλνο ήηαλ ν αξρεγφο ηεο νκάδαο. Απηφ πνπ αμίδεη λα αλαθέξνπκε είλαη 

φηη δελ ππάξρεη θάπνηα κνξθή εμσζηξέθεηαο θαη ζπλεξγαζία κε άιιεο 

νκάδεο, αιιά κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε κηαο ζηνηρεηψδνπο κνξθήο 

νξγάλσζε, φπνπ θάπνηνο αξρεγφο απνθάζηδε γηα ηελ θαηαλνκή θάπνηνπ 

είδνπο, αλάινγα κε ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπ κέινπο ηεο νκάδαο . 

Μηα κνξθή εμσζηξέθεηαο ζπλαληάκε ζε έλα κεηέπεηηα ζηάδην. Καη απηφ 

ζπλαληάηαη ζηα πξντζηνξηθά ρξφληα θαη είλαη ην ιεγφκελν «άθσλν εκπφξην».  

Πξφθεηηαη γηα κηα έλα είδνο απηφκαηνπ εκπνξίνπ.  Δθεί, κηα νκάδα παξέζεηε 

ηα πξντφληα  ηεο ζε έλα ρψξν θαη θαηφπηλ εξρφηαλ θαη κηα άιιε νκάδα ζε 

απηά.  ηε ζπλέρεηα ν «αγνξαζηήο» άθελε ηα αληαιιάγκαηα θαη κεηά 

επαλεξρφηαλ ν «πσιεηήο». Δάλ ήηαλ δεθηή ε ζπλαιιαγή ν πσιεηήο έθεπγε 

κε ηα αληαιιάγκαηα, εηδάιισο απέζπξε ηα δηθά ηνπ πξντφληα.  Ζ εηδνπνηφο 

δηαθνξά κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε είλαη ε αληαιιαγή ζε πιηθφ ζηνηρείν,  

θάηη πνπ είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο έλλνηαο εκπφξην, αιιά θαη ε επαθή κηαο 

νκάδαο κε άιιε νκάδα, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ηα θελά ζε είδε πνπ 

κπνξεί λα ππήξραλ ζην εζσηεξηθφ ηεο θάζε κηαο.  

      Με απηέο ηηο παξαζέζεηο  ήξζακε ζε κηα επαθή κε ην εκπφξην ζηηο 

πξντζηνξηθέο πεξηφδνπο.  Αλακθίβνια νξφζεκν ζηελ εμέιημή ηνπ θαη ηελ 

εμσζηξέθεηα ηνπ απνηέιεζε ε αλάπηπμε ησλ ζπγθνηλσληψλ, έζησ θαη ζηελ 

αξρέγνλε κνξθή ηνπο. Έηζη ζηηο πξψηεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, φηαλ ππήξμε 

κηα πξψηκε κνξθή ζπγθνηλσληψλ, ε εμέιημή ηνπ ήηαλ ξαγδαία. 

       Με απηφλ ηνλ ηξφπν, απφ ηελ Αξραηφηεηα θαη έσο ην Μεζαίσλα, ην 

εκπφξην απέθηεζε ηε ζπζηεκαηηθή ηνπ κνξθή θαη θάπνηεο απφ ηηο δνκέο πνπ 

ζήκεξα γλσξίδνπκε.  Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα θαξαβάληα, φπνπ εθεί ππήξμε 

ε ζπζηεκαηνπνίεζή ηνπ κέζσ ηεο θξνχξεζεο, ηεο κεηαθνξάο κέρξη θαη ηελ 

παξάζεζή ηνπ ζε θαηαζηήκαηα. Θα ήηαλ άδηθν λα κελ αλαθέξνπκε ζε απηήλ 

ηελ εξγαζία ηηο Αξραίεο αγνξέο  πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλεο ζε φια ηα αξραία 

δνθίκηα, αιιά θαη ηα απνκεηλάξηα ηνπο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα θαη ζε 
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άιιεο πφιεηο κε κεγάιε ηζηνξία. Ζ εμέιημε, ινηπφλ, πνπ έρνπκε ζε απηήλ ηελ 

πεξίνδν είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζε κφληκν θαη δηαξθέο θαη ε εηζρψξεζε ηνπ 

ζηελ θνηλσληθή δσή θαζηζηψληαο ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο. Δπίζεο είλαη άμην 

αλαθνξάο φηη ε εκπνξηθή αγνξά δελ πεξηνξίζηεθε κφλν ζηνλ πξσηεχνληα 

ξφιν ηεο, αιιά απνηέιεζε θαη ζεκείν πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δχκσζεο, 

θαζηζηψληαο ηελ ζεκείν αλαθνξάο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ινγνηερληθψλ θαη 

εηθαζηηθψλ έξγσλ. 

       Σν επφκελν θνκβηθφ ζεκείν, φπνπ εθεί πιένλ  ην δηεζλέο εκπφξην 

απέθηεζε δνκή, κε ζεκαληηθφ βαζκφ ηαχηηζεο κε ηε ζεκεξηλή ηνπ, είλαη ν 15νο 

αηψλαο.  Δθεί πιένλ έρνπκε ηελ πιήξε γλψζε γηα ηα γεσγξαθηθά φξηα ηνπ 

θφζκνπ, θπξίσο ιφγσ ηεο βειηίσζεο ησλ ζαιάζζησλ ζπγθνηλσληψλ, φπνπ 

επέηξεςαλ ηηο αλαθαιχςεηο λέσλ επείξσλ, αιιά θαη λέσλ πξντφλησλ, πνπ 

απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηνπ εκπνξίνπ. Άμην αλαθνξάο είλαη ην γεγνλφο φηη ε 

Δπξψπε γλψξηζε γηα πξψηε θνξά αγαζά άγλσζηα κέρξη ηφηε ζε απηή.  Ζ 

ηειεηνπνίεζε ησλ ζπγθνηλσληψλ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα απνηέιεζε θαη ηνλ 

θαηαιχηε γηα ην λα κηιάκε πιένλ γηα παγθνζκηνπνηεκέλν νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, αθνχ ε αληαιιαγή, θπξίσο ησλ εκπνξεπκάησλ κε ηαρχηαην 

ηξφπν, ζπλεηέιεζε ζην λα αλαδεηεζεί έλαο νκνγελήο νηθνλνκηθφο ηφπνο  

ζπλαιιαγψλ. 

 

1.3 Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΧΝ ΘΔΧΡΙΧΝ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΑΠΟ ΣΟ 15ο 

ΑΙΧΝΑ ΔΧ ΗΜΔΡΑ 

       Απφ ην 15ν αηψλα φπνπ νπζηαζηηθά ηνπνζεηνχληαη νη απαξρέο  ηνπ 

Γηεζλνχο εκπνξίνπ έρνπκε θαη δηάθνξεο ζεσξίεο θαη πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ απηφ γίλεηαη. Παξαθάησ, ινηπφλ, γίλεηαη κηα παξάζεζε ζηηο 

θπξηφηεξεο ζεσξίεο κε έκθαζε ζηηο πην πξφζθαηεο, νη νπνίεο  είλαη 

νπζηαζηηθά θαη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ φπνπ ιακβάλεη ρψξα ην αληηθείκελν 

ηεο εξεπλάο καο. 
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       Αλακθίβνια, ινηπφλ, κηα πνιχ ζεκαληηθή ζεσξία είλαη ε ζεσξία ηνπ 

Μεξθαληηιηζκνχ2. χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία ηα πνιχηηκα κέηαιια(ρξπζφο 

άξγπξνο, αθφκα θαη ραιθφο) απνηεινχλ πινχην ν νπνίνο ζα πξέπεη λα 

ζπζζσξεχεηαη, πξνθεηκέλνπ λα είλαη απηή ε ρψξα ηζρπξή. Απηή ε ζεσξία 

νδήγεζε νπζηαζηηθά κηα ρψξα λα ειέγρεη ηηο εηζαγσγέο θαη λα ελζαξξχλεη ηηο 

εμαγσγέο πξνθεηκέλνπ κέζσ ηνπ εκπνξίνπ, σο εξγαιείνπ, λα θαηαζηεί 

εθηθηφο ν ζηφρνο ηεο ζπγθέληξσζεο απηψλ ησλ πνιχηηκσλ κεηάιισλ. 

        Μεηαγελέζηεξε άπνςε είλαη ε ζεσξία ηνπ «πγθξηηηθνχ 

Πιενλεθηήκαηνο». Έηζη ζχκθσλα κε  ηελ άπνςε ηνπ Adam Smith3.  « Σα 

θπζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηεη κηα ρψξα έλαληη κηαο άιιεο γηα ηελ 

παξαγσγή νξηζκέλσλ εκπνξεπκάησλ, είλαη ηφζεο θνξέο ηφζν κεγάια, ψζηε 

θαηά ηελ νκφθσλε γλψκε φινπ ηνπ θφζκνπ, ζα ήηαλ παξάινγν λα αληηζηαζεί 

θαλείο ζε απηφ».  Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ε 

παξαγσγή θάπνηνπ πξντφληνο  φπνπ έρεη κηθξφηεξν θφζηνο.  Απηφ πνπ 

κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε, εδψ, είλαη κηα πξφδξνκε θάζε ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, φπνπ θπξίαξρν ξφιν ζα δηαδξακαηίζεη ην δηεζλέο 

εκπφξην, αθνχ κφλν κέζσ απηνχ κπνξεί λα γίλεη ε δηάρπζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ θάζε ρψξαο, κε ηειηθφ ηε βέιηηζηε σθέιεηα φισλ. 

Βαζηζκέλνο, ινηπφλ ζε απηήλ ηελ άπνςε , ν Ricardo ην 1817 ζην βηβιίν 

ηνπ  ‘‘The Principles of Political Economy and Taxation’’  αλέπηπμε ηε ζεσξία 

ηνπ.  Γηα ιφγνπο ζπληνκίαο αλαθέξνπκε ην ζπκπέξαζκα ηνπ4. «Σν εκπφξην 

είλαη ακνηβαίσο επσθειέο ,αθφκα θαη φηαλ κηα ρψξα πζηεξεί έλαληη ηεο άιιεο 

θαη ζηα δχν πξντφληα, θαηά ηε ζχγθξηζε ησλ απνιχησλ ηηκψλ ηνπο». Βέβαηα 

γηα λα θαηαιήμεη ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα έθαλε θάπνηεο παξαδνρέο , πνπ 

ζήκεξα φιεο νη νηθνλνκηθέο ζεσξίεο ηηο ζεσξνχλ δεδνκέλεο.  Δλδεηθηηθά, 

αλαθέξνπκε ηνλ ηέιεην θαη πιήξε αληαγσληζκφ ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ, 

                                                             
2
  Γαζθάινπ Γεώξγηνο «Γηεζλέο Δκπόξην», εθδόζεηο ύγρξνλε Δθδνηηθή Αζήλα 1995, σελ 39-50 

3
 Γαζθάινπ Γεώξγηνο «Γηεζλέο Δκπόξην», εθδόζεηο ύγρξνλε Δθδνηηθή Αζήλα 1995, σελ 51 

4Δασκάλου Γιώργος Γηεζλέο Δκπόξην», εθδόζεηο ύγρξνλε Δθδνηηθή Αζήλα 1995 
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φηη ην θφζηνο παξαγσγήο είλαη αλάινγν πξνο ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

πνζφηεηεο παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη δελ ππάξρεη αληαιιαγή κεηαμχ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ αλά ρψξα. 

Μεηά ην Β παγθφζκην πφιεκν είρακε κηα κεηαζηξνθή ηνπ ζπζηήκαηνο 

εκπνξίνπ ζε πην πξνζηαηεπηηθά ζπζηήκαηα, δεδνκέλνπ φηη νη αλάγθεο εθείλε 

ηελ πεξίνδν ήηαλ δηαθνξεηηθέο θαη κνηξαία ππήξμε κηα νηθνλνκηθή 

εζσζηξέθεηα, δεδνκέλεο θαη ηεο αχμεζεο ηεο δψλεο επηξξνήο ηεο ΔΓ. 

Δπξφθεηην γηα ηεισλεηαθνχο πεξηνξηζκνχο, φπνπ κηα ρψξα έβαδε δαζκνχο 

ζηα εηζαγφκελα ηξφθηκα, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηελ παξαγσγή ηεο. 

Οξφζεκν γηα ηε δηεζλνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ θαη κε ζεζκηθφ ηξφπν ήηαλ ε 

ίδξπζε ηεο GATT(1947) θαη ηεο ΔΟΚ(1957), θαζψο θαη άιισλ δηεζλψλ 

εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ.  Με απηέο ηηο ζπλζήθεο νπζηαζηηθά ππήξμε έλα θνηλφ 

πιαίζην, πνπ νδήγεζε ζηελ νκνγελνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχζαλ ζε θάζε ρψξα.  Ζ απνδνρή ηνπ ζπληξηπηηθνχ αξηζκνχ ησλ 

θξαηψλ ηεο πθειίνπ, αλέδεημε ηελ εζσηεξηθή αλάγθε γηα εμσζηξέθεηα, 

ηδηαίηεξα κεηά απφ κηα επνρή πνπ είραλ επηθξαηήζεη εζληθηζηηθέο ηάζεηο, πνπ 

κνηξαία νδεγνχζαλ ζε κηα ζπξξίθλσζε ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εθηφο 

ζπλφξσλ ησλ θξαηψλ. 

 

1.4  ΠΑΡΑΘΔΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΤΜΦΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΘΔΜΧΝ 

ΠΔΡΙ ΓΙΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα ελ ζπληνκία ζα αλαπηχμνπκε ηηο θπξηφηεξεο 

ζπκθσλίεο πνπ απνηέιεζαλ βάζε γηα ηνπο  ζεζκνχο πνπ ππάξρνπλ ζην 

δηεζλέο εκπφξην  ηε ζεκεξηλή επνρή. 

GATT 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία απνηειεί ηελ πξψηε νξγαλσκέλε δηεζλή 

πξνζπάζεηα νκνγελνπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. ε Διιεληθή 

κεηάθξαζε ζεκαίλεη  «Γεληθή ζπκθσλία δαζκψλ θαη εκπνξίνπ» θαη 

ππνγξάθεθε ζηηο 30 Οθησβξίνπ 1947.  Απηφ πνπ αμίδεη λα ζρνιηαζηεί είλαη φηη 
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ππνγξάθεθε ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ Β παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη ήηαλ κηα 

ζεκαληηθή απαξρή γηα ηελ εκπέδσζε ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο, πνπ είρε 

δηαξξαγεί ζεκαληηθά ιφγσ ησλ γεγνλφησλ ηεο πξνεγνχκελεο 8εηίαο. Ζ 

Διιάδα ηελ ππέγξαςε ην 1950.5  Σα θπξηφηεξα ζεκεία απηήο ηεο ζπκθσλίαο 

είλαη επηγξακκαηηθά 

Ζ ξήηξα ηνπ πιένλ επλννχκελνπ θξάηνπο: Θα πξέπεη λα ππάξρεη εληαίνο 

ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεισλεηαθήο αμίαο θαη κεηαηξνπήο ησλ λνκηζκάησλ. 

    Απαγφξεπζε δηαθξηηηθήο παξνπζίαο :Γελ πξέπεη λα επηβάιινληαη άκεζνη ή 

έκκεζνη θφξνη επί ησλ πξντφλησλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ αλψηεξνη απφ 

εθείλνπο πνπ επηβάιινληαη ζηα εζληθά πξντφληα ζην εζσηεξηθφ 

Διεπζεξία δηακεηαθνκίζεσο 

Dumping θαη ζπκςεθηζηηθά δηθαηψκαηα:  χκθσλα κε απηφ ην εδάθην δελ 

πξέπεη λα ππάξρνπλ ρακειφηεξεο ηηκέο ζηα εηζαγφκελα, θάηη πνπ επεξεάδεη 

ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο παξαγσγήο 

Ζ ηεισληαθή αμία πξέπεη λα ππνινγίδεηαη επί ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπ 

εηζαγφκελνπ εκπνξεχκαηνο 

Γελ επηηξέπεηαη ε επηβνιή εηζθνξψλ άζρεηεο κε ηα πξντφληα  

Γεληθή θαηάξγεζε πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ εηζαγσγψλ. Δθεί έρνπκε 

εμαίξεζε ζε πεξίπησζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ 

Πεξηνξηζκνί ζηηο εηζαγσγέο επηβάιινληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε αζθαιείαο 

ζην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

Μπνξνχλ λα ππάξμνπλ επηδνηήζεηο απφ έλα θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα 

ηνλψζνπλ ηελ εζληθή ηνπο παξαγσγή 

Οη θξαηηθέο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα αληηκεηψπηζε κε ηηο 

ηδησηηθέο 

                                                             
5 Σν πξωηόηππν θείκελν βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf. 

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf
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Τπάξρεη πξφβιεςε γηα ηε ρξήζε κέζσλ δηαζθάιηζεο απφ ην θξάηνο ζε 

πεξίπησζε καδηθήο εηζαγσγήο πξντφλησλ, αιιά θαη φηαλ δηαηαξάζζνληαη ηα 

ρξεζηά ήζε. 

Μπνξεί λα ππάξρεη δηαπξαγκάηεπζε ησλ θξαηψλ γηα ηνπο δαζκνχο 

Μέηξα ππέξ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. 

Δπξσπατθή Έλσζε- ΔΟΚ 

Μνινλφηη ε ΔΟΚ εμειίρηεθε ,πιένλ, ζε λνκηζκαηηθή έλσζε θαη έρεη 

πξννπηηθή λα εμειηρηεί ζε κηα νκνζπνλδία κε εληαία θξαηηθή νληφηεηα, εκείο 

ζα εληνπίζνπκε ηελ εξεπλά καο ζην εκπνξηθφ θνκκάηη ηεο δξαζηεξηφηεηάο 

ηεο. Κνκβηθέο εκεξνκελίεο θαη γεγνλφηα γηα ηελ πνξεία ηεο είλαη απηά πνπ 

παξαηίζεληαη6: 

1950: Ο γάιινο ππνπξγφο εμσηεξηθψλ Robert Schuman πξφηεηλε ηε 

ζπλέλσζε ησλ βηνκεραληψλ άλζξαθα θαη ράιπβα ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. Σν 

γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζηε πλζήθε ηνπ Παξηζηνχ, ε νπνία δεκηνχξγεζε ηελ 

Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Άλζξαθα θαη Υάιπβα (ΔΚΑΥ) ην 1951, κε έμη κέιε: ην 

Βέιγην, ηε Γαιιία, ηε Γπηηθή Γεξκαλία , ηελ Ηηαιία, ηηο Κάησ Υψξεο θαη ην 

Λνπμεκβνχξγν. 

1957: Οη ίδηεο έμη ρψξεο ππέγξαςαλ ηε πλζήθε ηεο Ρψκεο, 

δεκηνπξγψληαο ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (ΔΟΚ) θαη ηελ 

Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (Δπξαηφκ). Άξρηζαλ λα αίξνπλ ηα 

εκπφδηα ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ έμη ρσξψλ θαη λα πξνρσξνχλ πξνο ηε 

δεκηνπξγία κηαο θνηλήο αγνξάο. 

Όπσο βιέπνπκε  ε Δ.Δ μεθίλεζε ζαλ κηα εκπνξηθή ζπκθσλία θαη 

εηδηθφηεξα ζαλ θνηλφηεηα ράιπβα. Μεηέπεηηα ε εμέιημή ηεο ήηαλ ηέηνηα πνπ 

νδήγεζε ζηε κεηεμέιημε ηεο ζε νηθνλνκηθή θνηλφηεηα θαη ελ ηέιεη ζαλ κηα 

έλσζε πνπ ηείλεη λα θαηαζηαιάμεη ζε θξαηηθή νληφηεηα. 

                                                             
6
  http://www.aueb.gr/statistical-institute/european-citizens/history.pdf 

http://www.aueb.gr/statistical-institute/european-citizens/history.pdf


15 

 

 

Αλακθίβνια, θνκβηθά ζεκεία πξνο απηήλ ηελ πνξεία ήηαλ ε ζπλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρ.7 Απηή ε ζπλζήθε απνηέιεζε απαξρή γηα ηε κεηέπεηηα Δπξσπατθή 

νινθιήξσζε,  κε απνθνξχθσκα ηελ ίδξπζε ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο ηνπ 

Δπξψ. 

Σν επξψ, πξνζδίδεη κηα πξσηφγλσξε ψζεζε ζην Γηεζλέο Δκπφξην αθνχ κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη, ηφζν απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφζθαην επξσπατθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ην νπνίν 

πηνζεηείηαη απηνχζην, απφ φιεο ηηο ρψξεο-κέιε,θαηαθέξλεη λα ηνλψζεη ηηο 

εκπνξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ.  Ζ ζηαζεξή ηζνηηκία, είλαη ην 

θπξηφηεξν πιενλέθηεκά ηνπ, θαη θαζηζηά πνιχ πην απιέο ηηο εηζαγσγέο θαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί κηα ρψξα πνπ δελ παξάγεη θάπνηα πξντφληα λα 

απνιακβάλεη ηα νθέιε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηεο, αιιά 

θαη λα έρεη κηα αζθαιή αγνξά γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δηθψλ ηεο πξντφλησλ. 

Παγθφζκηα νξγάλσζε εκπνξίνπ (ΠΟΔ) 

Ζ ΠΟΔ (WTO-WORLD TRADE ORGANIZATION) ηδξχζεθε κε ηε 

δηαθήξπμε ηνπ Marrakech. ε απηή ηε δηαθήξπμε νπζηαζηηθά ηίζεηαη ην θνηλφ 

ζεζκηθφ πιαίζην ησλ θαηεπζχλζεσλ ησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ-κειψλ.Πξφθεηηαη γηα έλα λνκηθφ πξφζσπν κε πιήξε δηθαηνπξαθηηθή 

ηθαλφηεηα. 

 «Ζ ΠΟΔ8 έρεη σο ζθνπνχο 

-ηελ εθαξκνγή θαη ηελ παξαθνινχζεζε ιεηηνπξγίαο ησλ πνιπκεξψλ 

εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ 

-ηελ αλάπηπμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζε ζέκαηα 

εκπνξηθψλ ζρέζεψλ ηνπο 

                                                             
7 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE

%BA%CE%B7%20%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%9

5%CE%9A_%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%20106.pdf 

8 Γαζθάινπ Γεώξγηνο «Γηεζλέο Δκπόξην», εθδόζεηο ύγρξνλε Δθδνηηθή Αζήλα 1995, ζει 373-375 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%20%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CE%9A_%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%20106.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%20%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CE%9A_%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%20106.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%20%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CE%9A_%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%20106.pdf
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-ηε δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη θαλφλσλ ξπζκίζεσο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ 

-ηε δηαρείξηζε ηνπ κεραληζκνχ εμεηάζεσο ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ησλ 

θξαηψλ» 

ην πιαίζην ηεο ΠΟΔ έγηλαλ θάπνηεο ζπκθσλίεο, ηηο νπνίεο, πξνθεηκέλνπ, 

λα κελ μεθχγνπκε απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο καο, ηηο αλαθέξνπκε 

επηγξακκαηηθά 

-Γεληθή ζπκθσλία πεξί δαζκψλ θαη εκπνξίνπ (ΓΓΔ) 

-πκθσλία γηα ηε γεσξγία 

-πκθσλία γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πγηεηλήο θαη θπηνυγείαο 

-πκθσλία γηα ηα θισζηνυθαληνπξγηθά θαη ηα ελδχκαηα 

-πκθσλία ηερληθψλ εκπνδίσλ ζην εκπφξην 

-πκθσλία γηα ηηο ζπλδεδεκέλεο κε ην εκπφξην επελδχζεηο 

-πκθσλία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΓΓΔ 

-πκθσλία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΓΓΔ 

-πκθσλία γηα ηελ επηζεψξεζε πξν ηεο απνζηνιήο 

-πκθσλία επί ησλ θαλφλσλ πξνειεχζεσο ησλ πξντφλησλ 

-πκθσλία γηα ηηο δηαδηθαζίεο ησλ αδεηψλ εηζαγσγήο 

-πκθσλία γηα ηηο επηδνηήζεηο θαη ηα αληηζηαζκηζηηθά κέηξα 

-πκθσλία γηα ηηο δηαζθαιίζεηο 

 

Γηαηηεζία-Γηεζλέο δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην 

Έλαο πνιχ ζεκαληηθφ ζεζκφο ζην Γηεζλέο Δκπφξην, είλαη ε δηαηηεζία.  
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«Γηαηηεζία είλαη ε θνηλήο απνδνρήο δηαδηθαζία, πνπ αθνινπζείηαη απφ ηα 

θπζηθά ε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ γηα ηελ επίιπζε ησλ κεηαμχ 

εκπνξηθψλ δηαθνξψλ , ρσξίο ηελ ηαθηηθή θξαηηθή δηθαηνζχλε»9 

Έηζη, ν πην γλσζηφο ζεζκφο, πάλσ ζηε δηαηηεζία είλαη ην Γηεζλέο Γηαηηεηηθφ 

Γηθαζηήξην ηνπ Παξηζηνχ, φπνπ έρεη επηιχζεη απφ ην 1923, πνπ ηδξχζεθε, 

πάλσ απφ 9000 πξνζθπγέο.  Σν πξφβιεκα κε απηφ ην δηθαζηήξην ήηαλ ε 

αλνκνηνγέλεηα κεηαμχ ησλ Γηθαίσλ ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο ησλ ππνζέζεσλ 

πνπ ειάκβαλε πξνο επίιπζε.  Σν πξφβιεκα, απηφ ππνρψξεζε, αηζζεηά κε 

ηελ νκνγελνπνίεζε ησλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ ηνπ Δκπνξίνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο. 

1.5 ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ 

Παξαθνινπζψληαο, ινηπφλ, ηηο θπξηφηεξεο  ζεσξίεο θαη  εμέιημε ησλ 

ζεζκψλ ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ θαη εκπνξηθνχ πεξηβάιινληνο είκαζηε ζε 

ζέζε, πιένλ, λα αλαθεξζνχκε ζηελ παγθνζκηνπνίεζε, σο κηα de facto 

θαηάζηαζε κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θνπκκνπληζκνχ θαη ηελ αλάδεημε ηεο 

Κίλαο θαη ηεο Ηλδίαο, σο ζεκαληηθνχ εηαίξνπ ζην παγθφζκην γίγλεζζαη, 

γεληθφηεξα. Γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε, δελ ππάξρεη επίζεκνο νξηζκφο. Υάξηλ 

εμνηθείσζεο κε ηελ έλλνηα θαη γηα ηελ θαηαλφεζή ηεο, δίλνπκε ηελ πεξηγξαθή 

ηνπ IMF, ε νπνία δίλεη ην βάξνο ζηελ εληεηλφκελε νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ, θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ φγθνπ ησλ δηεζλψλ 

ζπλαιιαγψλ, ηεο δηαθίλεζεο θεθαιαίσλ θαη ηεο δηάρπζεο ηεο ηερλνινγίαο. 

Απηφ, θαηά πνιινχο επηζηήκνλεο, είλαη αλαπφθεπθηε θπζηθή εμέιημε ηεο 

ηειεηνπνίεζεο ησλ ζπγθνηλσληψλ, αιιά θαη ηεο ηερλνινγίαο πνπ επηηξέπεη 

άκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ζε φια ηα κέξε ηνπ θφζκνπ κε ηξφπν 

αζθαιή θαη ρσξίο θφζηνο.  

Ζ έλλνηα παγθνζκηνπνίεζε, ινηπφλ, έρεη πνιχπιεπξεο εθθάλζεηο κε ηηο 

νπνίεο γίλεηαη ε ρξήζε ηεο. Έλα παξάδεηγκα είλαη ε δηάρπζε ησλ πνιηηηζκψλ 

θαη νη πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο, θάηη πνπ εκπίπηεη ζηελ επηζηήκε ηεο 

                                                             
9
 Γαζθάινπ Γεώξγηνο «Γηεζλέο Δκπόξην», εθδόζεηο ύγρξνλε Δθδνηηθή Αζήλα 1995, ζει 409 
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θνηλσληνινγίαο θαη ηεο αλζξσπνινγίαο. Δκείο ζα πεξηνξηζηνχκε, εδψ, ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη θαηά ζπλέπεηα ζηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ζηελ  εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

Έρνληαο αλαιχζεη επί ηεο νπζίαο ηελ ηζηνξία ηνπ ζχγρξνλνπ εκπνξίνπ θαη 

ησλ ξεπκάησλ ζθέςεο κέζα απφ ην νπνίν απηφ νξγαλψζεθε, θαηαλννχκε  

πψο θηάζακε ζηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή ελνπνίεζε πνιιψλ πεξηνρψλ ηεο 

πθειίνπ, αιιά θαη ζηελ εμάξηεζε φισλ ησλ ρσξψλ κεηαμχ ηνπο, αθνχ έλα 

γεγνλφο ζε κηα γσληά ηνπ πιαλήηε έρεη επηπηψζεηο ζηηο ππφινηπεο, σο 

ζπλέπεηα ηνπ φ,ηη νη εηζαγσγέο θαη νη εμαγσγέο(δειαδή ην εκπφξην) είλαη απφ 

ηα βαζηθφηεξα ζπζηαηηθά ηνπ ΑΔΠ, αιιά θαη ε εμάξηεζε απφ ηηο πξψηεο χιεο 

είλαη ηέηνηα πνπ νπνηαδήπνηε δηαθνπή ηεο εκπνξίαο ηνπο ζε παγθφζκην 

επίπεδν είλαη ηθαλή λα επηθέξεη ηελ νπηζζνδξφκεζε ζε κηα ρψξα. 

 «Ζ παγθνζκηνπνίεζε δελ είλαη πξφζθαην θαηλφκελν.10 Ο γλσζηφο 

ζηνραζηήο Η. Wallerstein εληνπίδεη ην πξψην παγθφζκην ζχζηεκα ζηνλ 16ν-

17ν αηψλα. «' απηή ηελ πεξίνδν αλαδχεηαη ζηνλ επξσπατθφ θπξίσο ρψξν κηα 

δηεζλήο αγνξά φπνπ ηα ζπκκεηέρνληα θξάηε αληαγσλίδνληαλ νηθνλνκηθά θαηά 

ηέηνην ηξφπν ψζηε θαλέλα δελ θαηάθεξε λα θπξηαξρήζεη πνιηηηθά - δελ 

θαηάθεξε δειαδή λα αληηθαηαζηήζεη ηε ινγηθή ηεο αλνηρηήο αγνξάο κε ηε 

δηνηθεηηθή ινγηθή ελφο γξαθεηνθξαηηθά νξγαλσκέλνπ imperium. Καηά ηνλ 

Wallerstein είλαη αθξηβψο ε δπλακηθή ηνπ πξψηνπ απηνχ παγθφζκηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ εμεγεί γηαηί ε λεσηεξηθφηεηα πξσηνεκθαλίζηεθε ζηε Γχζε 

θαη φρη ζ' άιιεο πξνεγκέλεο πξνβηνκεραληθέο θνηλσλίεο φπσο ε Κίλα.  

Γεχηεξε παγθνζκηνπνίεζε παξαηεξνχκε ζηελ πεξίνδν 1860-1914, κηα 

πεξίνδν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ, ηελ 

ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ θεθαιαίσλ θαη ηελ επνπηεία ηνπ αλνηρηνχ απηνχ 

ζπζηήκαηνο απφ ηελ εγεκνλεχνπζα ηφηε Μ. Βξεηαλία. Με ηνλ Α' Παγθφζκην 

Πφιεκν νη αλνηρηέο αγνξέο θαηαξξένπλ, νη αληηκαρφκελεο δπλάκεηο πςψλνπλ 

ηα εζληθά ηείρε θαη ν νηθνλνκηθφο πξνζηαηεπηηζκφο θπξηαξρεί ζηηο δηεζλείο 

                                                             
10 http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=184159 

 

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=184159
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ζπλαιιαγέο. Σέινο, ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 20νχ αηψλα βιέπνπκε μαλά έλα 

λέν, απφηνκν άλνηγκα ησλ αγνξψλ, κηα πξσηνθαλή θηλεηηθφηεηα ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη ηε δηακφξθσζε ελφο παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ ππφ ηελ 

επνπηεία ησλ ΖΠΑ απηή ηε θνξά». 

Απηφ πνπ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε είλαη φηη ε παγθνζκηνπνίεζε είλαη 

κηα θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ γηα 

εμσζηξέθεηα θαη, δεδνκέλεο ζήκεξα ηεο εηξήλεο ζε κεγάιν κέξνο ηνπ 

θφζκνπ, είλαη θάηη πνπ ζα εληαζεί ζην επφκελν δηάζηεκα, εηδηθά ζηε ζεκεξηλή 

επνρή πνπ ε ηερλνινγηθή πξφνδνο έρεη νκνγελνπνηήζεη φζνλ αθνξά ηηο 

αλζξψπηλεο θαηαθηήζεηο θαη αλαθαιχςεηο κεγάιν ηκήκα ηνπ θφζκνπ. 

   Γηα ηελ θαηάζηαζε, απηή ινηπφλ ε Δπξσπατθή Έλσζε κέζσ ηεο 

Δπξσπατθήο επηηξνπήο εμέθξαζε ηελ άπνςε ηεο, γηα ην πψο απηφ ην 

θαηλφκελν κπνξεί λα ελζσκαησζεί θαη ζηελ νηθνλνκία θαη θαηά ζπλέπεηα θαη 

ζην εκπφξην θαη αλαδεηά ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ λα έρεη κφλν ζεηηθφ αληίθηππν 

ζηελ θνηλσλία.  

«Ζ πνιηηηθή πξφθιεζε έγθεηηαη ζηε κεηαηξνπή ησλ δπλεηηθψλ νθειψλ ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ζε πξαγκαηηθά θέξδε, ειαρηζηνπνηψληαο παξάιιεια ην 

θνηλσληθφ θφζηνο.11Μέηξα βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ ηεο ΔΔ θαη 

πξνψζεζεο ησλ θαηλνηνκηθψλ επηδφζεσλ ζα ζπκβάινπλ ζηελ επίζπεπζε ηεο 

πξνζαξκνγήο, ελψ παξάιιεια, ζηνρνζεηεκέλεο δξάζεηο πνιηηηθήο φπσο ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε, ζα ζηεξίμνπλ ηνπο 

ζηγφκελνπο εξγαδνκέλνπο. Δθηφο απφ ηα εζσηεξηθά απηά ζέκαηα, ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο εμσηεξηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε ΔΔ θαη νη νπνίεο 

ρξεηάδνληαη απαληήζεηο πνιηηηθήο.  πγθεθξηκέλα: 

ελζάξξπλζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη δηαηήξεζε ηεο ζέζεο ηεο 

Δπξψπεο σο εγεηηθνχ εκπνξηθνχ ζπλαζπηζκνχ παγθνζκίσο, 

αμηνπνίεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο σο πεγήο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, απάληεζεο 

ζηε δεκνγξαθηθή γήξαλζε θαη παξάγνληα αλάπηπμεο, 

                                                             
11

 http://ec.europa.eu/economy_finance/international/globalisation/index_el.htm. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/international/globalisation/index_el.htm
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δηαηήξεζε ηεο ζέζεο ηεο ΔΔ σο πεγήο θαη πξννξηζκνχ ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ (ΑΞΔ) θαη 

δηαρείξηζε ησλ αληζνξξνπηψλ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ζε ζπλεξγαζία κε 

άιιεο ρψξεο. 

Ζ Δπηηξνπή ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε δηακφξθσζε κηαο ζπλεθηηθήο 

πνιηηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Δμεηάδεη 

ιεπηνκεξψο ηελ εμέιημε ησλ θπξηνηέξσλ ηάζεσλ ζην παγθφζκην εκπφξην θαη 

ηηο ξνέο ΑΞΔ, θαζψο θαη ηηο επηδφζεηο ηεο ΔΔ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Αλαιχεη 

επίζεο ηαθηηθά ηηο επηπηψζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο 

επηδφζεηο ηεο ΔΔ θαη, κε βάζε ηηο αλαιχζεηο απηέο, παξέρεη ζπκβνπιέο 

πνιηηηθήο.» 

Οπζηαζηηθά ζε απηφ ην θείκελν, φπσο παξαηεξνχκε, ε επηηξνπή δέρεηαη ηε 

δηακνξθνχκελε θαηάζηαζε θαη αλαδεηεί ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηνξηζηνχλ ηα θνηλσληθά θφζηε, πνπ πεγάδνπλ θπξίσο απφ ηηο ρψξεο πνπ 

παξάγνπλ πξντφληα ρακειφηεξνπ θφζηνπο, πξνζπαζψληαο λα βξεη ηξφπνπο 

πξνθεηκέλνπ λα κελ πιεγεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δ.Δ. 

Πξνθεηκέλνπ λα κελ μεθχγνπκε απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο, 

πεξηνξίζακε ηελ αλάιπζή καο ζην εκπνξηθφ θνκκάηη. ε απηήλ ηελ ελφηεηα, 

νπζηαζηηθά είδακε ηε κεηεμέιημε ηνπ εκπνξίνπ ζε φια ηα ζεκαληηθά ηνπ ζηάδηα 

θαη πξνζπαζήζακε λα νξηνζεηήζνπκε ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν γίλεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην ζέκα καο.  

1.6 ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΑΔΠ ΜΙΑ ΥΧΡΑ 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαδείμνπκε ηελ αμία ηνπ 

δηεζλνχο εκπνξίνπ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ κηαο ρψξαο θαη θαηά ζπλέπεηα 

ζηελ επεκεξία ηεο. ε πξψηε θάζε ζα ζεκειηψζνπκε ζεσξεηηθά ηνπο 

κεραληζκνχο, βάζεη ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε επίδξαζε ηνπ εκπνξίνπ ζηα 

νηθνλνκηθά κεγέζε. 

Σν ΑΔΠ κηαο ρψξαο, δειαδή ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα κηαο ρψξαο 

απνηηκεκέλν ζε ρξήκαηα θαη αλεμάξηεηα θαηαλνκήο απηψλ, ζηηο παξαγσγηθέο 
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ηεο κνλάδεο  απνηειείηαη απφ 4 θχξηα ζπζηαηηθά.  Απηά είλαη ε ηδησηηθή 

θαηαλάισζε (C), νη επελδχζεηο(I) , ε δεκφζηα θαηαλάισζε(G) θαη νη θαζαξέο 

εμαγσγέο(NX). Έηζη καζεκαηηθνπνηεκέλα ε παξαπάλσ ηαπηφηεηα γξάθεηαη   

                                                    Y=C+I+G+NX 

 Απηφ, πνπ ζα καο απαζρνιήζεη ζην ζέκα καο, είλαη νη θαζαξέο εμαγσγέο, 

νη νπνίεο νξίδνληαη ζαλ ηε δηαθνξά ησλ εμαγσγψλ(X) κείνλ ησλ 

εηζαγσγψλ(IM), κεγέζε ηα νπνία πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηελ παξαγσγηθή, 

φζν θαη ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα. Απφ ηελ παξαπάλσ εμίζσζε, ν 

παξάγνληαο ησλ θαζαξψλ εμαγσγψλ παξαηεξνχκε φηη κπνξεί λα είλαη είηε 

ζεηηθφο είηε αξλεηηθφο, αλάινγα ηνπ αλ ππεξηεξνχλ νη εηζαγσγέο ή εμαγσγέο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα αλ νη εμαγσγέο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εηζαγσγέο ν 

παξάγνληαο είλαη ζεηηθφο, ελψ αλ ηζρχεη ην αληίζεην, ν παξάγνληαο είλαη 

αξλεηηθφο. Οπζηαζηηθά, είλαη έλαο παξάγνληαο, ν νπνίνο κπνξεί λα 

απνκεηψζεη ην ΑΔΠ, εάλ νη εηζαγσγέο κηαο ρψξαο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

εμαγσγέο, ελψ κπνξεί λα ηηο απμήζεη, εάλ νη εμαγσγέο ππεξέρνπλ. Γεδνκέλεο 

ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο πνπ έρεη δηακνξθσζεί απφ ηελ εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο, είλαη παξαδεθηφ φηη είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα ππάξμεη απηάξθεο 

ρψξα, ε νπνία λα κε ρξεηάδεηαη λα θάλεη εηζαγσγέο. Έηζη  θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο πξνθεηκέλνπ, λα κπνξέζεη λα κελ έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζην 

ΑΔΠ είλαη ην δηεζλέο εκπφξην θαη κάιηζηα πεξηζζφηεξν είλαη αλνηρηή ε 

θνηλσλία ζε απηφ, ηφζν θαιχηεξα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο 

θαηάζηαζε. 

        Σφζν νη εηζαγσγέο, φζν θαη νη εμαγσγέο, είλαη εθθάλζεηο ηνπ εκπνξηθνχ 

θχθινπ ζε δηεζλέο θαη κφλν επίπεδν.  Σν εζσηεξηθφ εκπφξην, φπσο θαίλεηαη 

θαη ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ ΑΔΠ, ζηελ νπζία δελ παξάγεη πινχην πνπ λα 

θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηά ηνπ. Υσξίο λα αιιάδεη θάηη απφ ηελ 

πξνζέγγηζε καο, γηα  ηνλ παξάγνληα ησλ θαζαξψλ εμαγσγψλ κπνξνχκε λα 

ηνλ ζεσξήζνπκε φηη ηζνχηαη κε ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ(CA). Ζ 

κφλε δηαθνξνπνίεζε είλαη ην ηζνδχγην εηζνδεκάησλ πνπ πξνζηίζεηαη ζηηο 

θαζαξέο εμαγσγέο, αιιά ράξε απιφηεηαο κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ηα 

πνζά πνπ εθξένπλ απφ κηα ρψξα, κέζσ εκβαζκάησλ, είλαη ίζα κε ηα πνζά 
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πνπ εηζξένπλ. Έηζη ,πιένλ ζα κπνξνχκε λα ζεσξνχκε ζην ππφινηπν κέξνο 

ηεο έξεπλαο καο φηη CA=NX, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζηνπο 

ζπιινγηζκνχο καο θαη ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία. 

       Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηελ αμία ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, αθνχ απηφ είλαη έλα 

εξγαιείν πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί ην κέγεζφο ηνπ, ζα δείμνπκε κέζσ ησλ 

εμηζψζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα δηάθνξα καθξννηθνλνκηθά ππνδείγκαηα ηελ 

επίδξαζή ηνπο ζην ΑΔΠ, φρη κφλν κε ηελ άκεζε κνξθή πνπ θαίλεηαη. Έηζη ν 

θ. Αληδνπιάηνο αλαθέξεη: «Σα πιενλάζκαηα θαη ηα ειιείκκαηα ηνπ ηζνδπγίνπ 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζέηνπλ ζε θίλεζε εμηζνξξνπεηηθνχο κεραληζκνχο, νη 

νπνίνη ζα απνθαηαζηήζνπλ ηελ ηζνξξνπία ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο. Τπφ 

θαζεζηψο ειεχζεξσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ,ην πιεφλαζκα(δειαδή CA 

ζεηηθφ)  θαη ε ζπλ απηφ ππεξβάιινπζα δήηεζε γηα ην λφκηζκα ηεο ρψξαο, ζα 

νδεγήζεη ζε αλαηίκεζε ηνπ, ελψ ην έιιεηκκα ηνπ ζα νδεγήζεη ζε ππνηίκεζε. 

Τπφ θαζεζηψο ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ, ην πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ 

ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο λνκηζκαηηθήο θπθινθνξίαο, ελψ ην έιιεηκκα ζα 

νδεγήζεη ζε κείσζε12».    

       Αλαθεξφκελνη ζε απηφ ην απφζπαζκα βιέπνπκε φηη φηαλ ππάξρεη 

έιιεηκκα ηνπ CA, ππάξρεη θαη ε αλάγθε λα θαιπθζεί κε θάπνην ηξφπν.  Οη 

ηξφπνη πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία είλαη ηξεηο. Δίηε κε εμσηεξηθφ 

δαλεηζκφ, είηε κε ξεπζηνπνίεζε ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ, είηε κε 

ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο.  Καη νη ηξεηο ηξφπνη είλαη επψδπλνη, κηαο θαη φινη 

νδεγνχλ ζε απνκείσζε αμηψλ κηαο νηθνλνκίαο. Ο εμσηεξηθφο δαλεηζκφο, 

απμάλεη ην ρξένο κηαο ρψξαο, θάηη πνπ καθξνπξφζεζκα κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο θαη χθεζε, φπσο θαίλεηαη ζε φια ηα 

καθξννηθνλνκηθά ππνδείγκαηα. Ζ ξεπζηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

απνζεκάησλ είλαη θαη απηή επψδπλε απφ ηελ άπνςε φηη κηα κηθξή ρψξα 

κπνξεί ζε πεξηφδνπο θξίζεο, ρσξίο απηά, λα θαηαξξεχζεη εληειψο θαη λα έρεη 

πξνβιήκαηα ζηελ εηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Σέινο θαη ε ππνηίκεζε, κε ηε 

                                                             
12 «Αληδνπιάηνο  Άγγεινο, Κπβεξλήζεηο ρξεκαηαγνξέο θαη Μαθξννηθνλνκία», εθδόζεηο Γηπινγξαθία, 

Αζήλα 2011, ζει.67-69 
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ζεηξά ηεο, έρεη επψδπλεο ζπλέπεηεο γηα ηελ εηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, αθνχ 

πιένλ ηα πξντφληα απφ ην εμσηεξηθφ απηνκάησο θαζίζηαληαη πςειφηεξνπ 

θξάηνπο, αθνχ ε εγρψξηα λνκηζκαηηθή κνλάδα αληηζηνηρεί ζε ιηγφηεξεο 

λνκηζκαηηθέο κνλάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ.  

Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα είκαζηε ζε ζέζε, πιένλ, λα θαηαλνήζνπκε 

ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην δηεζλέο εκπφξην ζηελ νηθνλνκία 

κηαο ρψξαο, κηαο θαη ην κέγεζνο ηνπ, είλαη ελ κέξεη ηθαλφ λα βνεζήζεη ηελ 

παξαγσγή ηεο.  Γηα απηφ ην ιφγν νθείινπλ νη θπβεξλήζεηο λα κεξηκλνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα κε ζπλαληά εκπφδηα, αθνχ, κέζσ απηνχ, ε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία λα κπνξέζεη λα βξεη ηνπο απνδέθηεο εθείλνπο, πνπ ζα ηελ 

κεηνπζηψζνπλ ζε εηζφδεκα. 

Ζ δηαθζνξά ζην δηεζλέο εκπφξην είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα, ην 

νπνίν είλαη δπλαηφ, ινηπφλ λα ζηεξήζεη απφ ηελ θνηλσλία αξθεηέο κνλάδεο 

επεκεξίαο. ε απηήλ ηελ εξγαζία ζα εμεηάζνπκε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη απηφ 

ην θαηλφκελν ζην ΑΔΠ, θάλνληαο κηα απφπεηξα λα πνζνηηθνπνίεζνπκε ην 

βαζκφ επηξξνήο ηεο. 

 

1.7 ΔΠΙΓΡΑΔΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ ΑΠΟ ΣΟ 

ΓΙΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΙΟ 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα επηρεηξήζνπκε λα αλαδείμνπκε θαη πνηα άιια 

κεγέζε επεξεάδνπλ ην κέγεζνο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ζην νπνίν θαηέρεη 

κεξίδην κηα ρψξα.13 Γηα ιφγνπο θαιχηεξεο θαηαλφεζεο θαη πιεξφηεηαο ζα 

θάλνπκε έλα δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ.  Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε κε κεγαιχηεξε 

ιεπηνκέξεηα ηί ζπκβαίλεη ζε θάζε κηα απφ ηηο δχν εθθάλζεηο ηεο εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, αθνχ ζην εκπεηξηθφ θνκκάηη πνπ αθνινπζεί εκείο ζεσξνχκε 

                                                             
13

Αληδνπιάηνο Άγγεινο «Κπβεξλήζεηο ρξεκαηαγνξέο θαη Μαθξννηθνλνκία» εθδόζεηο Γηπινγξαθία, 

Αζήλα 2011, ζει.227 
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ζαλ δείθηε ην  άζξνηζκα εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ κηαο 

ρψξαο. Δπίζεο, ζα ην αληηκεησπίζνπκε απφ ηελ πιεπξά ηφζν ηεο ρψξαο πνπ 

εηζάγεη, φζν θαη ηεο ρψξαο πνπ εμάγεη. 

Έηζη, φζνλ αθνξά ηηο εμαγσγέο κηαο ρψξαο, απηφ πνπ κπνξνχκε λα δνχκε 

φηη απηέο επεξεάδνληαη ζεηηθά απφ ην ΑΔΠ ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ κηαο 

ρψξαο, αξλεηηθά απφ ηελ ηζνηηκία θαη ηνλ εγρψξην πιεζσξηζκφ θαη ζεηηθά 

απφ ησλ πιεζσξηζκφ ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ. Όζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο 

ηεο, ηφηε απηέο επεξεάδνληαη ζεηηθά απφ ην ΑΔΠ ηεο, ζεηηθά απφ ηε 

δηακνξθσκέλε ηζνηηκία, ζεηηθά απφ ηνλ εγρψξην πιεζσξηζκφ θαη αξλεηηθά 

απφ ηνλ πιεζσξηζκφ ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ. Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα 

ζπλνςίδνληαη αθφινπζν πίλαθα 

ΠΗΝΑΚΑ 1 

ΔΠΗΓΡΑΖ ΔΗΑΓΩΓΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ Δ ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ 

 Δηζαγσγέο Δμαγσγέο 

GDP μέλν Αξλεηηθή ζρέζε Θεηηθή ζρέζε 

GDP εγρψξην Θεηηθή ζρέζε Αξλεηηθή ζρέζε 

Ηζνηηκία Θεηηθή ζρέζε Αξλεηηθή ζρέζε 

Δγρψξηνο πιεζσξηζκφο Θεηηθή ζρέζε Αξλεηηθή ζρέζε 

Ξέλνο πιεζσξηζκφο Αξλεηηθή ζρέζε Θεηηθή ζρέζε 

 

    Όζνλ αθνξά, ινηπφλ, ηελ επηξξνή ηνπ ΑΔΠ ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ζηηο 

εμαγσγέο  είλαη πξνθαλέο φηη φηαλ δελ ππάξρεη αξθεηφ δηαζέζηκν εηζφδεκα 

απφ ην απέλαληη κέξνο ηεο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο (δειαδή ηνπο εηαίξνπο), 

ηφηε, κηα ρψξα δελ κπνξεί λα θάλεη εμαγσγέο κε επθνιία θαη έηζη ζε απηφ ην 

θνκκάηη ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο παξνπζηάδεη πζηέξεζε, αθνχ δε 

βξίζθεη αληαπφθξηζε ζηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηεο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ 

είλαη δπλαηφ, θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο λα πξνθαιέζεη θαη κείσζε ηνπ 
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εγρσξίνπ ΑΔΠ, φπσο θάλεθε ιεπηνκεξέζηεξα πην πξηλ. ηνλ αληίπνδα, θαη 

εξρφκελνη ζηελ πιεπξά ηνπ «μέλνπ» εκπνξηθνχ εηαίξνπ, φηαλ ην εγρψξην ΑΔΠ 

είλαη πςειφ, ηφηε κπνξεί λα ππάξμεη αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ, κηαο θαη ππάξρεη 

δηαζέζηκν εηζφδεκα πξνο θαηαλάισζε απφ ηηο κνλάδεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο (ηνπο θαηαλαισηέο ηνπ).  

Δπίζεο, φπσο αλαθέξακε θαη θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα , είδακε φηη γηα θάπνηα 

ρψξα ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε εμαγσγψλ θαη  ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ 

λνκίζκαηφο ηεο.  Πξάγκαηη, εάλ κηα ρψξα έρεη λφκηζκα ππνηηκεκέλν ζε ζρέζε 

κε ηνπ εκπνξηθνχ εηαίξνπ ηεο, ηφηε δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζάγεη κεγάιεο 

πνζφηεηεο, αθνχ κηα λνκηζκαηηθή ηεο κνλάδα, κπνξεί λα αγνξάζεη ιηγφηεξεο 

λνκηζκαηηθέο κνλάδεο απφ απηήλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη αληηζπκβαιιφκελνη. 

Έηζη νη εηζαγσγέο κεηψλνληαη, ελψ αληίζεηα νη εμαγσγέο απμάλνληαη, κηαο θαη 

ζα είλαη ζε ζέζε λα παξάζρεη θηελφηεξα πξντφληα ζε θαηφρνπο ηνπ μέλνπ 

λνκίζκαηνο. Δδψ πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη κε ηελ έλλνηα ππνηίκεζε 

ελλννχκε ηελ αχμεζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο κνξθήο (μέλν 

λφκηζκα)/(εγρψξην λφκηζκα).  Θα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ε παξάκεηξνο 

απηή ππάξρεη φηαλ είκαζηε ζε ζχζηεκα κεηαβιεηψλ ηζνηηκηψλ.  Όηαλ δελ 

κπνξεί λα γίλεη ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο, ιφγσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηαζεξψλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, ηφηε νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, αθνινπζνχλ ηελ 

πνξεία ηνπ λνκίζκαηνο αλαθνξάο. 

Όζνλ αθνξά ηε ζπκβνιή ηνπ πιεζσξηζκνχ, ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε 

φηη ε αχμεζή ηνπ είλαη κηα de facto ππνηίκεζε ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο, 

αληηιεπηή θαη σο αλαηίκεζε γηα ην μέλν, αθνχ ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε νδεγεί 

ε ηαπηφρξνλε αχμεζε κηζζψλ θαη ηηκψλ, ρσξίο νπζηαζηηθή αχμεζε ηεο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο, αιιά ζπλήζσο κε κείσζε. Έηζη, κε βάζε απηφ ην 

ζπιινγηζκφ, ν εγρψξηνο πιεζσξηζκφο ζα έρεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε ηελ 

ππνηίκεζε(ή αχμεζε ηεο εγρψξηαο ηζνηηκίαο ζηηο κνλάδεο πνπ ηελ νξίζακε). 

Σα αληίζεηα απνηειέζκαηα, ζα ηζρχνπλ κε ηνλ «μέλν» πιεζσξηζκφ, αθνχ κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν, κηα ρψξα, κπνξεί λα σθειεζεί απφ ηελ ππνηίκεζε ηνπ 

εκπνξηθνχ ηεο εηαίξνπ, αγνξάδνληαο θζελφηεξα ηα πξντφληα πνπ εηζάγεη απφ 

απηήλ. 
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ε απηφ ην θνκκάηη, απηφ πνπ κπνξεί λα εμαρζεί ζαλ ζπκπέξαζκα είλαη φηη 

πνιινί καθξννηθνλνκηθνί παξάγνληεο δξνπλ αληαγσληζηηθά ζηνπο ηνκείο 

εηζαγσγέο-εμαγσγέο αιιά θαη φηη ην δηεζλέο εκπφξην είλαη έλαο 

αλαπφζπαζηνο θξίθνο ηεο αιπζίδαο ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

θάζε κηα κεηαβνιή έρεη άκεζεο επηξξνέο κε ακθίδξνκν ηξφπν. Δπνκέλσο ε 

πγεία ηεο νηθνλνκίαο κέζα ζηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρνπλ θαη ζε απηφ πξνβιήκαηα.  

 

1.8 ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΔΜΧΝ 

       Οη ζεζκνί είλαη έλα θνκκάηη πάλσ ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη δπλαηφηεηα 

λα αζθεζεί επηξξνή αλαιφγσο ηνπ πφζν αλνηρηή είλαη κηα ρψξα . Όπσο 

αλαθέξζεθε θαη φπσο έρεη θαλεί απφ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ πξαγκάησλ ην 

εκπφξην ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή επεκεξία, αιιά θαη ζε βειηηζηνπνίεζε 

πνιιψλ καθξννηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ. Τπφ απηή ηε ζθνπηά, ζα απνηειεί 

θαη αληηθείκελν πξνζνρήο ηφζν ησλ θπβεξλήζεσλ, φζν θαη ησλ αλζξψπσλ, 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφ. Πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη, ινηπφλ, κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, πξέπεη θάζε θνξά λα εηζάγνληαη θαη νη αλάινγνη 

ζεζκνί, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο επνρήο ή λα βειηηψλνληαη νη ήδε 

ππάξρνληεο. Έηζη, είλαη δπλαηφ λα ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ αλζξψπσλ, 

παξαγσγηθψλ θνξέσλ, αθφκα θαη θαηαλαισηψλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε 

θαη λα ζπκβάιιεη θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζεζκψλ κε ηέηνηνλ ηξφπν πνπ λα 

βειηηζηνπνηείηαη ην ζπιινγηθφ φθεινο θαη λα απνθεχγνληαη θαηαζηάζεηο 

δηαθζνξάο. Ο θάζε αληηζπκβαιιφκελνο κε ην εκπφξην, αθφκα θαη έρσλ 

αληαγσληζηηθά ζπκθέξνληα κε ην άιιν κέξνο ηεο εκπνξηθήο πξάμεο (π.ρ. 

έκπνξνο-θαηαλαισηήο) δηακνξθψλεη θάζε θνξά κηα ηζνξξνπία φπνπ ελ ηέιεη 

φινη είλαη σθειεκέλνη. Δπηπιένλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ πάληα λα 

δεκηνπξγνχληαη θαηλνχξγηνη ζεζκνί νη νπνίνη πάληα κεγηζηνπνηνχλ ην 

θνηλσληθφ φθεινο(ηλζηηηνχηα θαηαλαισηή, θξαηηθέο επηηξνπέο ειέγρνπ 

αληαγσληζκνχ).Κάηη ηέηνην, φκσο πξνυπνζέηεη θαη χπαξμε εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, αιιά θαη ελδηαθέξνλ απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο .   
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ε κηα εκπεηξηθή έξεπλα14 (απφ ην 1500 έσο θαη ηελ επνρή πξν ηεο 

βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο), ηα ζηνηρεία απφ ηηο εκπεηξηθέο έξεπλεο 

θαηέδεημαλ φηη νη «Αηιαληηθέο ρψξεο» πνπ γλψξηζαλ αλάπηπμε ηεο εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο έδσζαλ ην έλαπζκα ζε θάπνηα ηλζηηηνχηα, λα πηέζνπλ ην ηφηε 

κνλαξρηθφ θαζεζηψο πξνο ηελ εηζαγσγή θαιχηεξσλ ζεζκψλ, πνπ λα 

εμππεξεηνχλ ηφζν ην εκπφξην, αιιά θαη ελ ηέιεη φιε ηελ θνηλσλία, αθνχ ζε 

απηφ είλαη είηε έκκεζα είηε άκεζα θνξέαο ηνπ θαη ηειηθά απηφ ππήξμε θαη 

παξάγνληαο ψζεζεο ηεο αλάπηπμεο.  

ε κηα άιιε έξεπλα15  ησλ Hall and Jones αλαθέξεηαη φηη ππάξρεη ζρέζε 

κεηαμχ ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ κηαο 

ρψξαο κε ηελ θνηλσληθή ππνδνκή. Ζ θνηλσληθή ππνδνκή, ζε απηήλ ηελ 

εξγαζία, νξίδεηαη σο νη ζεζκνί θαη νη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο.  Γεδνκέλνπ φηη ε 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα είλαη ζπζρεηηζκέλα κε ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, φπσο ζα θαλεί ζηελ επφκελε ελφηεηα, κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε φηη ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ππάξρεη ζπζρέηηζε κε ην δηεζλέο 

εκπφξην θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ζεζκψλ.  

  Όκσο, πέξα απφ ηηο απφςεηο, πνπ ζεσξνχλ φηη ην δηεζλέο εκπφξην 

κπνξεί λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ησλ ζεζκψλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζηε δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ δηαθζνξάο, ππάξρνπλ θαη έξεπλεο 

πνπ θαηαδεηθλχνπλ θάηη αληηθξνπφκελν.  Πνιινί εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ε 

ζπζρέηηζε είλαη αλχπαξθηε ή θαη αξλεηηθή. 

Έηζη, ζε κηα άιιε έξεπλα16  αλαθέξεηαη φηη ε ηερλνινγηθή εμέιημε (θαη 

ζπλεπψο νη αλάγθεο γηα εκπφξην λέσλ πξντφλησλ) είλαη πνιχ πην γξήγνξε ζε 

ζρέζε κε ηελ εμέιημε ησλ ζεζκψλ. Ζ αιιαγή ζηελ ηερλνινγία δεκηνπξγεί 

                                                             
14 Acemoglu Aron, Johnson  Simon and Robinson James, The Rise of Europe: Atlantic Trade, 

Institutional Change, and Economic Growth,  The American Economic June 2005VOL. 95 NO. 3 p.p  

546-579 

15 Hall R and C. Jones “Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker Than 

Others, 1999, pp83-116 

16 Levchenko A. Andrei, International trade and Institutional change, Research seminar in International 

Economics, Discussion paper Number 579, September 2008 



28 

 

 

ηεηειεζκέλα, φπνπ θαιείηαη ε θνηλσλία θαη ην θξάηνο λα ζέζεη έλα πιαίζην εθ 

ησλ πζηέξσλ. Δπνκέλσο ζε απηφ ην δηάζηεκα, ππάξρεη έλα ζεζκηθφ θελφ. 

Απηφ ην θελφ είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα θαη λα πξνθαιέζεη 

αλαζηάησζε θαη ζπκπεξηθνξέο δηθνξνχκελεο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ιάβνπκε 

ππ’νςηλ φηη νη αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία, πιένλ είλαη ηφζν ξαγδαίεο, πνπ 

ππάξρεη θαη ν θίλδπλνο ν πςειφο βαζκφο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο λα θαζηζηά 

ζπλερψο ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηακνξθψλεηαη αλεπίθαηξν. ηελ ίδηα έξεπλα 

αλαθέξεηαη, επίζεο φηη ε ζπζρέηηζε ησλ ζεζκψλ κε ην δηεζλέο εκπφξην είλαη 

θαη ζπλάξηεζε θαη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηνπ εκπνξηθνχ εηαίξνπ. 

Δπνκέλσο, κε νκνγελνπνηεκέλν ζεζκηθφ πιαίζην κεηαμχ εηαίξσλ είλαη δπλαηφ 

λα πξνθαιέζεη εκπφδηα πξνο ην άλνηγκα κηαο ρψξαο ζην εκπφξην. 

ε κηα άιιε έξεπλα17 αλαθέξεηαη φηη ε θνηλσλία θαη ε πνιηηηθή κπνξεί λα 

πηέδεη πξνο αληηθξνπφκελεο ζεζκνζεηήζεηο απφ απηή πνπ κπνξεί λα 

θαηεπζχλεη ηα πξάγκαηα ην δηεζλέο εκπφξην.  Σα πάληα εμαξηψληαη απφ ηηο 

πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ηζνξξνπίεο, αιιά θαη ηελ πάιε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

θνηλσλίαο. 

πκπεξαζκαηηθά, απηφ  πνπ θαίλεηαη απφ ηηο εξγαζίεο πνπ ππάξρνπλ, είλαη 

φηη δελ ππάξρεη κηα μεθάζαξε εηθφλα γηα ηελ επίδξαζε ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ 

ζηε δηακφξθσζε ησλ ζεζκψλ. Σα πάληα εμαξηψληαη απφ ηηο θνηλσληθέο θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

Οη ζεζκνί είλαη έλα ζέκα, ην νπνίν ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε Γηαθζνξά, αθνχ 

απηνί θαζνξίδνπλ ην ηί είλαη εζηθφ ή φρη θαη κέζσ απηψλ κπνξνχλ λα 

αλαδεηρηνχλ φιεο νη πεξηπηψζεηο πνπ ηελ απνηεινχλ . Δπνκέλσο , είλαη 

ινγηθφ επαθφινπζν λα ζπζρεηίζνπκε θαη εκείο ην Γηεζλέο Δκπφξην  κε ηε 

Γηαθζνξά, κέζσ ηεο πηζαλήο επηξξνήο ζηνπο ζεζκνχο, ηνπιάρηζην ζην 

θνκκάηη ηνπ λα θαζνξίζνπκε πνηα ζπκπεξηθνξά εκπίπηεη ζηε Γηαθζνξά. 

 

                                                             
17 Ernesto Dal Bo, Pedro Dal Bo, Workers, Warriors and Criminals: Social Conflict in General 

Equilibrium,  Journal of the European Economic Association vol9 2011 issue 4 pp 646-677  
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 1.9 ΓΙΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ- 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ  

      Όπσο αλαθέξεη ε καθξννηθνλνκηθή ζεσξία, ππφ θάπνηεο ζπλζήθεο, φηαλ 

κηα ρψξα είλαη αλνηρηή ζην δηεζλέο εκπφξην κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά ηφζν 

ζηελ νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε, φζν θαη ησλ εκπνξηθψλ ηεο εηαίξσλ. Ζ 

θπθιηθφηεηα απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη παξαδεθηή ηφζν ζηα 

καθξννηθνλνκηθά ππνδείγκαηα, φζν θαη ζε φινπο ηνπο νηθνλνκνιφγνπο. ε 

απηήλ ηελ παξάγξαθν, ζα αλαδείμνπκε εκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Halit Yanikawa18 έρεη κεηξεζεί ε ζπζρέηηζε 

πνπ έρεη ην openness to trade κε δηάθνξεο καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο.  

Έηζη απνδείρηεθε φηη ηφζν νη εηζαγσγέο, φζν θαη νη εμαγσγέο έρνπλ ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Μάιηζηα ζε απηήλ ηελ εξγαζία έρεη 

γίλεη θαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ αλεπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, κε 

ην απνηέιεζκα λα κε δηαθνξνπνηείηαη ζηηο δχν θαηεγνξηνπνηήζεηο. 

Αμηνζεκείσην είλαη θαη απηφ πνπ κεηξήζεθε ζηελ εξγαζία. Απνδείρηεθε 

ινηπφλ φηη ε κεγέζπλζε ηνπ φγθνπ ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, είλαη 

δπλαηφ λα επηθέξεη ηελ αλάπηπμε ζε πνιιά θαλάιηα ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ε 

ηερλνινγία θαη νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο.  ε απηήλ ηελ εξγαζία γίλεηαη ηδηαίηεξε 

κλεία θαη γηα ην γεγνλφο φηη νη πεξηνξηζκνί ζην εκπφξην(θαη ηδηαίηεξα ζηηο 

εηζαγσγέο) είλαη δπλαηφ λα έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε.  Απηφ πνπ αλαθέξεηαη είλαη φηη πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί θάηη ηέηνην 

θαη λα ππάξμεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο αλάπηπμεο κε θάπνηνλ πεξηνξηζκφ, 

πξέπεη λα ππάξμεη εμεηδίθεπζε ηνπ κέηξνπ, ππφ θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο ηφζν 

ζηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηεο νηθνλνκίαο φζν θαη ζηελ πεξίνδν. Απηφ πνπ 

αλαθέξεηαη, ελ ηέιεη είλαη φηη ζε γεληθέο γξακκέο ην openness to trade έρεη 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

                                                             
18 Yanikawa Halit, “Trade openness and economic growth: a cross- country empirical investigation, 

Journal of Development Economics, Vol 72 ,2003, pp 57-89 
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    ε κηα άιιε δεκνζηεπκέλε εξγαζία19  εξεπλήζεθε ε ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηνπ openness to trade θαη ηνπ θφζηνπο κηαο θξίζεο. Έηζη ζηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο έξεπλαο αλαθέξεηαη φηη νη νηθνλνκίεο πνπ έρνπλ κηθξφ openness to trade 

είλαη πην επηξξεπείο ζε currency crushes (θξίζεηο ηζνηηκίαο).  Δπίζεο 

απμάλνληαο ην openness to trade είλαη δπλαηφ λα κεηψζνπκε ην θφζηνο κηαο 

θξίζεο, εμνκαιχλνληαο έηζη ηηο ζπλέπεηέο ηεο. Πνζνηηθνπνηψληαο θάπνηεο 

παξακέηξνπο αλαθέξεηαη φηη απμάλεηαη ην trade/GDP θαηά 10 κνλάδεο 

κεηψλνπκε ηελ πηζαλφηεηα κηαο ζηάζεο(πιεξσκψλ) θαηά 32%. 

 

1.10 OPENESS TO TRADE 

Μηα απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζα εηζέιζεη ζηελ εξγαζία καο, είλαη θαη ν δείθηεο 

openness to trade. Με απηή ηελ έλλνηα, φπσο καο ππνδεηθλχεη θαη ε 

κεηάθξαζή ηεο, ελλννχκε ην πφζν αλνηρηή είλαη κηα ρψξα ή φρη ζην Γηεζλέο 

Δκπφξην. Πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί κπνξνχλ λα δνζνχλ πνιινί νξηζκνί κε 

επειημία, αιιά πάληα ν ζθνπφο ηνπ νξηζκνχ ηεο παξακέλεη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο επηθέληξσζεο ζην βαζκφ πνπ κηα νηθνλνκία είλαη αλνηρηή  

ζην δηεζλέο εκπφξην. ην εκπεηξηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο, εκείο ζα ηελ 

νξίζνπκε σο ην άζξνηζκα ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα έρνπκε έλα αληηθεηκεληθφ θξηηήξην, πξνθεηκέλνπ 

λα θάλνπκε ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ρσξψλ ζε ίδηαο βάζεο κέγεζνο. Δπίζεο κε 

απηφλ ηνλ δείθηε ζα επηρεηξήζνπκε λα ζπζρεηίζνπκε  ην δηεζλέο εκπφξην  κε 

ηε δηαθζνξά, ζε επίπεδν πξνβιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. 

 

 

 

                                                             
19

 Frankel Α Jeffrey, Cavallo  A. Eduardo , Does Openness to Trade Make Countries More Vulnerable 

to Sudden Stops, Or Less? Using Gravity to Establish Causality, National Bureau Of Economic 

Research, December 2004 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2Ο ΓΙΑΦΘΟΡΑ 

2.1 ΠΔΡΙ ΓΙΑΦΘΟΡΑ  

Έλα αγαπεκέλν αληηθείκελν έξεπλαο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, είλαη  νη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Πάλσ ζε απηφ ην 

ζέκα έρνπκε ακέηξεηεο έξεπλεο, πνπ καο δείρλνπλ ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, πνπ ππεηζέξρνληαη ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε. Απηέο 

νη κεηαβιεηέο, ινηπφλ, έρνπλ γίλεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο ηφζν ζε εξγαζίεο, 

φζν θαη ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα. Ωζηφζν ππάξρνπλ θαη πνιινί 

παξάγνληεο, πνπ απνηεινχλ ηξνρνπέδε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.  ε 

απηνχο ηνπο παξάγνληεο, κνινλφηη έρεη ππάξμεη έξεπλα, ππάξρεη αθφκα 

κεγάιν πεδίν ζπλέρηζήο ηεο. Ίζσο ν πην πνιπαλαθεξφκελνο παξάγνληαο κε 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε, λα είλαη θαη απηφο πνπ ζα εμεηάζνπκε ζε απηήλ ηελ 

εξγαζία, θαη πξφθεηηαη γηα ηε δηαθζνξά, κηα θαηάζηαζε ε νπνία, πιένλ 

απνηειεί ζεκαληηθφ ζέκα ζπδήηεζεο θαη γηα πνιινχο εξεπλεηέο, δηαλνεηέο, 

πνιηηηθνχο, αιιά θαη απινχο πνιίηεο. Μνινλφηη ην ζέκα ηεο εξγαζίαο καο, 

είλαη ε επίδξαζή ηεο ζην δηεζλέο εκπφξην, εκείο ζα εμεηάζνπκε πξσηαξρηθά 

απηήλ ηελ έλλνηα κφλε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δνχκε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο θαη 

λα έρνπκε κηα επνπηηθή άπνςε γηα απηήλ ηελ επίδξαζε. 

 

2.2 ΟΡΙΜΟΙ ΓΙΑΦΘΟΡΑ 

Γηα ηε δηαθζνξά, έρνπλ πξνηαζεί πνιινί νξηζκνί, νη νπνίνη πνηθίινπλ. Ο 

ιφγνο ηνπ πινπξαιηζκνχ ησλ νξηζκψλ έγθεηηαη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο θάζε 

θνηλσλίαο, θπξίσο ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ εζψλ, ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ αιιά θαη ηεο ηδενινγηθήο πξνζέγγηζεο θάζε κέξνο ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Δκείο, ζε απηήλ ηελ ελφηεηα, ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

παξνπζηάζνπκε απηνχο πνπ ιακβάλνπλ κεγαιχηεξεο απνδνρήο. 

 Έλαο δηαδεδνκέλνο νξηζκφο ηεο είλαη απηφο πνπ δίλεη ε παγθφζκηα 

ηξάπεδα φηη δειαδή «Γηαθζνξά είλαη ε θαηάρξεζε εμνπζίαο γηα ίδηνλ 
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φθεινο»20(Tanzi 1995).ε απηφλ ηνλ νξηζκφ πξέπεη λα δψζνπκε κηα επξχηεξε 

δηάζηαζε, κε έρνληαο θαηά λνπ κφλν ην δεκφζην ηνκέα. Πξνθαλψο, ε κηα φςε 

ηνπ λνκίζκαηνο είλαη θάπνηα εζθεκκέλε παξάβιεςε ή  θάπνηα δξάζε ελφο 

δεκνζίνπ ιεηηνπξγνχ, ν νπνίνο απνζθνπεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ φθεινο, θάηη 

ην νπνίν είλαη δηαδεδνκέλν θαη γλσζηφ ζε φινπο. Ζ άιιε φςε ηνπ λνκίζκαηνο 

είλαη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ,πνπ είλαη πέξα απφ ηα εζηθά απνδεθηά πξφηππα, 

πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο ηδησηηθφο νξγαληζκφο ή απιφο ηδηψηεο πξνθεηκέλνπ 

λα έρεη ίδηα νθέιε.  Δθεί, ινηπφλ κπνξεί λα έρνπκε κηα ακθίδξνκε ζρέζε κε ηε 

δηαθζνξά ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.  

Έλαο άιινο νξηζκφο, πνπ δίλεη ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα Διιάδαο21 είλαη  

«Γηαθζνξά είλαη ε θαηάρξεζε δεκφζηαο ή ηδησηηθήο ζέζεο ή εμνπζίαο γηα ίδην 

φθεινο θαη ηδίσο φηαλ παξέρνληαη ππεξεζίεο ζε πνιίηεο, δηαλέκνληαη δεκφζηα 

αγαζά, δελ εθαξκφδνληαη νη λφκνη, πξαγκαηνπνηνχληαη αδηαθαλείο 

ζπλαιιαγέο είηε κεηαμχ ηδησηψλ θαη θξάηνπο, είηε κεηαμχ ηδησηψλ». Απηφο ν 

νξηζκφο είλαη πεξηζζφηεξνο επεμεγεκαηηθφο ,θαη δείρλεη ελ κέξεη θαη ηα 

«αληηζπκβαιιφκελα» κέξε απηήο ηεο πξάμεο, δηεπξχλνληαο θαη ηα φξηα φπνπ 

απηή κπνξεί λα ζπκβεί. 

  Όκσο, ε έλλνηα ηεο Γηαθζνξάο δελ έρεη κφλν δηαζηάζεηο ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα.  Τπάξρεη θαη ε δηάζηαζε ζηελ εζηθή, ηελ νπνία θξίλνπκε 

ζθφπηκν λα ηελ αλαθέξνπκε, ιφγσ ηνπ φηη ην εκπφξην έρεη κεγάιε ζρέζε κε 

ηηο εζηθέο αληηιήςεηο θαη ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ 

θαζεγεηή θ.Ρέππα22 «σο δηαθζνξά εθιακβάλεηαη ε θζνξά ησλ εζψλ, ε 

εμαρξείσζε, ε αλεζηθφηεηα θαη ε εζηθή δηαζηξνθή, ε εμαζζέληζε ηεο αξεηήο 

θαη ησλ εζηθψλ αμηψλ θαη αθφκα ε θαηαζηξνθή ηεο ηηκηφηεηαο ή ηεο πίζηεο 

θάπνηνπ». Όπσο παξαηεξνχκε πνιιέο απφ ηηο παξακέηξνπο ηνπ παξαπάλσ 

                                                             
20 Tanzi V., Corruption around the world: Causes, Consequences, Scope, and Cures, IMF Working 

Paper, (Washington: WP/98/63), 1998 

21 www.transparency.gr 

22 Ρέππαο Παλαγηώηεο, Γηαθζνξά: Σα αίηηα θαη νη ζπλέπεηεο, ζεκεηώζεηο δηαιέμεωλ ζην κάζεκα 

«Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε» ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθή θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, Μάηνο 2010 
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νξηζκνχ,  ππεηζέξρνληαη θαη ζην εκπφξην, αθνχ ε αξεηή, ε πίζηε, ε ηηκηφηεηα 

είλαη εθ ησλ «νπθ άλεπ», ζπζηαηηθψλ ηνπ αηφκνπ ,πνπ ζέιεη λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί ζε απηφ, αιιηψο ζα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα, πνπ κπνξεί λα 

θάλνπλ ην εκπφξην απφ κέζν αλάπηπμεο θαη ψζεζεο ηεο νηθνλνκίαο, ζε 

ηξνρνπέδε γηα ηελ επεκεξία γεληθφηεξα. 

 

 2.3 ΑΙΣΙΔ ΓΙΑΦΘΟΡΑ 

Μνινλφηη ππάξρνπλ πνιιέο απφςεηο γηα ηηο αηηίεο ηεο δηαθζνξάο, εκείο  ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα είκαζηε γεληθνί θαη φιεο απηέο λα ηηο ηνπνζεηήζνπκε ζε 

κία. Έηζη φινη νη θνηλσληνιφγνη ζπγθιίλνπλ ζην φηη ν θχξηνο ιφγνο χπαξμεο 

ηεο είλαη ε επηδίσμε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληνο, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ 

ηελ απιεζηία. 

ε γεληθέο γξακκέο απηή είλαη θαη ε θπξηφηεξε αηηία, κηαο θαη φιεο νη πξάμεηο 

δηαθζνξάο έρνπλ απηήλ ηελ αηηία θαη σο θίλεηξν. πάληα κπνξεί λα 

θαηεγνξήζεη γηα δηαθζνξά ηηο δηεθδηθήζεηο ελφο επξχηεξνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ, φηαλ δξα σο φινλ. Άξα ε εηδνπνηφο δηαθνξά είλαη εδψ είλαη ε 

εμαηνκηθεπκέλε δξάζε, κέζσ βιαπηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζε βάξνο ηεο 

πιεηνςεθίαο. Απηφ, κπνξεί λα επεθηαζεί βέβαηα θαη ζε έλαλ κεγαιχηεξν 

νηθνλνκηθφ ηφπν, φπσο νη επηρεηξήζεηο, φπνπ απηή(ε επηρείξεζε) λνείηαη ζηελ 

αληηζηνηρία ηεο αηνκηθήο κνλάδαο θαη φιν ην επηρεηξεκαηηθφ γίγλεζζαη ζηελ 

ππφινηπε θνηλσλία. Τπάξρνπλ, βέβαηα, θαη παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξεί λα 

επηηείλνπλ απηφ ην θαηλφκελν(φπσο ην γεληθεπκέλν θνηλσληθνπνιηηηθφ ηνπίν), 

αιιά απηνί ζα εμεηαζηνχλ ζε επφκελν θνκκάηη ηεο ελφηεηάο καο.  

πκπεξαζκαηηθά ε δηαθζνξά πξνθαιείηαη απφ ηελ έκθπηε ηάζε ηνπ 

αλζξψπνπ λα πξνσζεί ην αηνκηθφ ηνπ ζπκθέξνλ.  Ο βαζκφο πνπ απηφ ζα 

εθδεισζεί, κε αζέκηην ηξφπν, εμαξηάηαη απφ άιινπο παξάγνληεο, νη νπνίνη 

επηδξνχλ ζαλ θαηαιχηεο. 

 

2.4 ΜΟΡΦΔ ΣΗ ΓΙΑΦΘΟΡΑ 
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Μνινλφηη είλαη πνιχ εχθνιν λα ραξαθηεξηζηεί σο ζπκπεξηθνξά δηαθζνξάο 

θάζε πξάμε πνπ αληηβαίλεη έλα γξαπηφ ή εζηκηθφ δίθαην, ππάξρνπλ θάπνηεο 

κνξθέο πνπ θαηαηάζζνληαη ζε απηή κε ηε ζχκθσλε γλψκε, φισλ ησλ 

επηζηεκφλσλ. Έηζη νη θπξηφηεξεο κνξθέο δηαθζνξάο23 είλαη: 

Γσξνδνθία, εθβηαζκφο 

Με ηελ έλλνηα δσξνδνθία ελλννχκε ην ρξεκαηηζκφ θάπνηνπ ππαιιήινπ ή 

θάπνηνπ ζεζκηθνχ παξάγνληα, πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψζεη κηα ππφζεζε ε 

νπνία δελ έρεη ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο λα έξζεη ζε πέξαο. 

Με ηελ έλλνηα εθβηαζκφ ελλννχκε ηελ αλαγθαζηηθή είζπξαμε ρξεκάησλ ή 

αληηθεηκέλσλ αμίαο, κε ηξφπν παξάλνκν ή λα απνθεπρζεί κηα πνηληθή ξήηξα. 

Καη νη δχν πξναλαθεξφκελεο κνξθέο δηαθζνξάο είλαη δηαδεδνκέλεο, κηαο 

θαη, ζρεδφλ ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα, θαηαγξάθνληαη ζε 

εθεκεξίδεο πνιιά ηέηνηα πεξηζηαηηθά. 

Απάηε 

Με ηελ έλλνηα απάηε ελλννχκε ηελ εγθιεκαηηθή εμαπάηεζε ή ςεχηηθε 

αληηπξνζψπεπζε, γηα ηελ απφθηεζε ελφο άδηθνπ πιενλεθηήκαηνο. Με ηελ 

έλλνηα εγθιεκαηηθή εμαπάηεζε ελλννχκε θάπνηνο λα παξαπιαλήζεη θάπνηνλ 

άιιν, πξνθεηκέλνπ ν πξψηνο λα απνθνκίζεη νθέιε. Καη απηή ε κνξθή 

δηαθζνξάο είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε ζην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο καο.  Γηα ηε 

ζηνηρεηνζέηεζε ηεο απάηεο, ζηεξηδφκαζηε ζηελ θαηάρξεζε ηεο θαιήο πίζηεο 

πνπ έρεη θάπνηνο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ απνθνκίζνπκε νηθνλνκηθά νθέιε πνπ 

δελ έρεη ππνρξέσζε λα καο παξαρσξήζεη. 

 

 

Καηάρξεζε 

                                                             
23 Ρέππαο Παλαγηώηεο, Γηαθζνξά: Σα αίηηα θαη νη ζπλέπεηεο, ζεκεηώζεηο δηαιέμεωλ ζην κάζεκα 

«Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε» ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθή θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, Μάηνο 2010 
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Με ηελ έλλνηα απηή ελλννχκε ηελ εθηξνπή αγαζψλ πξνο ίδηνλ φθεινο, 

δειαδή ηελ νηθεηνπνίεζε θάπνηνπ αγαζνχ, πνπ έλα άηνκν δηαρεηξίδεηαη αιιά 

δελ ηνπ αλήθνπλ. Καη νη θαηαρξήζεηο είλαη θαηλφκελα πνπ παξαηεξνχληαη 

ζηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κάιηζηα θαηά θφξνλ, θπξίσο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηήλ. 

Νεπνηηζκφο 

Ο λεπνηηζκφο είλαη ε εχλνηα , πνπ απνιακβάλνπλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

ελφο θξαηηθνχ ιεηηνπξγνχ, ζε ζρέζε ην αληηθείκελν ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπ, 

ζε βάξνο ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Απηφ ην θαηλφκελν  

κπνξεί λα έρεη ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο καο, φηαλ πξφθεηηαη 

θάπνηνο λα δείμεη εχλνηα ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ, φπσο ζηηο 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

 

2.5 ΣΟΜΔΙ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΥΧΡΑ Η ΓΙΑΦΘΟΡΑ 

Ζ δηαθζνξά, είλαη έλα θαηλφκελν ην νπνίν δελ είλαη απνθιεηζηηθφηεηα 

θάπνηνπ ηνκέα αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Αληίζεηα, επεηδή είλαη θπξίσο 

θψδηθαο καδηθήο ζπκπεξηθνξάο αλζξψπσλ, δηαρέεηαη ζε πνιινχο ηνκείο ηεο. 

Καηεγνξηνπνηψληαο, ινηπφλ ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ιακβάλεη ρψξα ζα 

κπνξνχζακε λα ηελ ηνπνζεηήζνπκε ζε 3 ηνκείο,24 ηελ ηδησηηθή δηαθζνξά, ηε 

δεκφζηα δηαθζνξά θαη ηε δηαθζνξά ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

Με ηελ έλλνηα ηδησηηθή δηαθζνξά, ελλννχκε ηε δηαθζνξά απφ ηδηψηε ζε 

ηδηψηε. Δδψ φπσο βιέπνπκε, απνπζηάδεη ν δεκφζηνο ηνκέαο, θάηη πνπ 

απνηειεί θαη ην εηδνπνηφ ζηνηρείν ηεο θαηεγνξίαο. Αθνξά θαηά θχξην ιφγν ηελ 

παξαβίαζε ελφο θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ηφζν ζηηο δηαπξνζσπηθέο, φζν θαη 

ζηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ ή εηαηξηψλ. 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ εηαηξηψλ, δηαθζνξά κπνξεί λα έρνπκε φηαλ έλαο 

                                                             
24 Ρέππαο Παλαγηώηεο, Γηαθζνξά: Σα αίηηα θαη νη ζπλέπεηεο, ζεκεηώζεηο δηαιέμεωλ ζην κάζεκα 

«Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε» ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθή θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ 
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ζηέιερνο ή ππάιιεινο αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληά ηνπ ζε βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο εηαηξείαο. 

Απηφ πνπ νθείινπκε λα αλαθέξνπκε, είλαη φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο έρεη ην 

πιενλέθηεκα ηεο χπαξμεο εζσηεξηθψλ κεραληζκψλ απηνξξχζκηζεο, νπφηε ε 

παξνπζία εθεί δελ είλαη ηφζν έληνλε. 

 Όζνλ αθνξά ηε δηαθζνξά ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ππάξρεη κεγάιν πεδίν 

έξεπλαο θαη ζπδήηεζεο. Με ηελ παξαπάλσ έλλνηα, αλαθεξφκαζηε ζε 

δηαθζνξά φπνπ έλα απφ ηα δχν «αληηζπκβαιιφκελα» κέξε είλαη ην δεκφζην. 

Πξνθαλψο κε ηελ έλλνηα δεκφζην δελ αλαθεξφκαζηε ζε κηα αφξηζηε 

νληφηεηα, αιιά ζην ζπγθεθξηκέλν θξαηηθφ ιεηηνπξγφ, πνπ παξαβιέπεη ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ην δηθφ ηνπ. Σν κεγάιν 

ελδηαθέξνλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη παξαβιέπεηαη ν 

ξφινο ηεο πνιηηείαο, πνπ είλαη λα ειέγρεη αλ είλαη ζσζηά εθαξκνζκέλα απηά 

πνπ λνκνζεηεί θαη θαηαιήγεη απφ εγγπεηήο ηεο επλνκίαο λα γίλεηαη ζπλέλνρνο 

ζε θαηαζηάζεηο αλνκίαο, θιεξνδνηψληαο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν ηηο ζπλέπεηεο 

ηεο αλεπάξθεηάο ηνπ. ην δεκφζην ηνκέα ζα κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε 

ακέηξεηεο ππνθαηεγνξίεο ,πνπ αθνξνχλ ηηο εμνπζίεο πνπ απηφ έρεη, αιιά θαη 

ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν.  Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε 

ηελ πνιηηηθή δηαθζνξά, ηε δηθαζηηθή δηαθζνξά, ηε δηαθζνξά ζηνπο ρψξνπο 

ηεο πγείαο, ηεο παηδείαο, ηε γξαθεηνθξαηία, ηηο πξνκήζεηεο. 

Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία  πνπ ιακβάλεη ρψξα ην θαηλφκελν, φπσο ηα 

θαηεγνξηνπνηήζακε, είλαη ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Σν δηεζλέο πεξηβάιινλ 

δηακνξθψλεηαη θάζε ζηηγκή θαη απφ δηαθνξεηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία θπξίσο 

αθνξνχλ γεσπνιηηηθέο θαη γεσζηξαηεγηθέο ηζνξξνπίεο. Οπζηαζηηθά ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο είλαη ν εμαλαγθαζκφο γηα ην δίθαην ηνπ ηζρπξφηεξνπ.  Ωζηφζν, 

επεηδή πιένλ, ε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο είλαη κεγάιε θαη ζε επίπεδν 

ζεζκψλ έρνπκε ξαγδαία εμέιημε, απηφ πνπ κπνξνχκε λα πνχκε κε βεβαηφηεηα 

φηη πιένλ έρεη ππάξμεη ζεκαληηθή βειηίσζε. Ζ δηαθζνξά ππάξρεη κφλν ζε 

θάπνηνπο ηνκείο ησλ δηεζλψλ νξγαλψζεσλ θαη πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζε 

επίπεδν εζσηεξηθψλ κπζηηθψλ ζπκθσληψλ. 
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2.6 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΥΟΛΙΑΜΟ ΣΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ 

ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΣΗΝ ΔΞΑΠΛΧΗ ΣΗ ΓΙΑΦΘΟΡΑ 

Ζ εμάπισζε ηεο δηαθζνξάο είλαη έλα θαηλφκελν, ηνπ νπνίνπ ε ηαρχηεηα 

δηάδνζεο είλαη ξαγδαία. Δδψ ζα αλαθέξνπκε θάπνηνπο παξάγνληεο,25 νη 

νπνίνη θηλεηξνδνηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά απηή.  Δπεηδή απηνί νη παξάγνληεο 

είλαη θνηλφ πεξηβάιινλ, γηα φια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο, ζπκβάιινπλ θαη ζηελ 

εμάπισζή ηεο. Οη θπξηφηεξνη είλαη 

Δζληθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε δνκή ελφο θξάηνπο 

Έλα θξάηνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη αλζξψπνπο κε πνιιαπιέο εζληθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ,είλαη πηζαλφ λα είλαη επηξξεπέο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηε 

δηαθζνξά. Ο θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζπκβαίλεη απηφ είλαη νη ηδηφηππνη 

δεζκνί αιιειεγγχεο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ επηκέξνπο κειψλ απηψλ 

ησλ θνηλνηήησλ.  Απηφ κπνξεί λα εληαζεί θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη 

θαη αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εζληθψλ νκάδσλ.  Έηζη, έλαο θξαηηθφο 

ιεηηνπξγφο κπνξεί, ρσξίο άκεζν πξνζσπηθφ φθεινο, λα πξνσζεί ηα 

ζπκθέξνληα θάπνηνπ ή λα ππνβηβάδεη θάπνηνπ άιινπ, κε απνηέιεζκα λα 

επηηείλεηαη ην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο. 

Οηθνλνκηθή αλάπηπμε 

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο, ν νπνίνο 

κπνξεί λα κεηψζεη ην κέγεζνο ηεο δηαθζνξάο, εηδηθά φηαλ είλαη ηζφξξνπε.  

Δίλαη ινγηθφ, φηαλ θάπνηνο έρεη ηηο αλαγθαίεο πξνζφδνπο λα είλαη ιηγφηεξν 

επηξξεπήο πξνο θαηαζηάζεηο κε απνδεθηέο. Όηαλ ππάξρνπλ επθαηξίεο γηα 

λφκηκν πινπηηζκφ, πξνθαλψο θαη ε ζηξνθή πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε είλαη 

πξνηηκεηέα απφ ηνλ θαζέλα.  Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κπνξεί λα πξνζθέξεη 

απηέο ηηο επθαηξίεο, αθνχ κεηψλεη ην θαη πξφβιεκα επηβίσζεο θαη δίλεη θαη 

πξννπηηθή γηα ην κέιινλ. 

                                                             
25 Ρέππαο Παλαγηώηεο, Γηαθζνξά: Σα αίηηα θαη νη ζπλέπεηεο, ζεκεηώζεηο δηαιέμεωλ ζην κάζεκα 

«Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε» ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθή θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, Μάηνο 2010 
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Δθπαίδεπζε- κνξθσηηθφ επίπεδν 

Απφ ηα αξραία ρξφληα, ε αμία ηεο εθπαίδεπζεο θαη είλαη επεξγεηηθή ηφζν γηα 

ηελ νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο, φζν θαη γηα ηελ επεκεξία θαη ηελ ζπλνρή ηεο. 

Μηα απφ ηηο επηδξάζεηο ηεο, αθφκα θαη απφ ηα πξψηα ζηάδηα, είλαη ε 

εκθχηεπζε ζην άηνκν ελφο θψδηθα ζπκπεξηθνξάο, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα 

κέξε ηεο.  Όηαλ απηή είλαη εκπινπηηζκέλε κε ζσζηή θνηλσληθή αγσγή, κπνξεί 

λα εκπεδψζεη ζηνλ πνιίηε ηηο θαηάιιειεο άκπλεο, έλαληη ηεο αληηθνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο. 

Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα 

Ζ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα είλαη έλαο εμίζνπ ζεκαληηθφο θαηαιχηεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο. Ζ πνιηηηθή αζηάζεηα, σο γλσζηφ κπνξεί λα 

ραιαξψζεη ην ειεγθηηθφ πιαίζην ηνπ θξάηνπο, αθήλνληαο θαηλφκελα αλνκίαο 

λα δξάζνπλ θαη λα δηαβξψζνπλ ηελ θνηλσλία. Δπίζεο ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ηα θαηάιιεια αληαλαθιαζηηθά πξνθεηκέλνπ λα 

λνκνζεηεζεί ην θαηάιιειν πιαίζην, πνπ είλαη αλαγθαίν ζηηο κεηαβνιέο ησλ 

εθάζηνηε επνρψλ. 

Ννκηθφ πιαίζην-ειεγθηηθνί ζεζκνί 

Δδψ ίζσο έρνπκε ηε ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηε γηγάλησζε ή ζηελ 

εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ. Σν ζσζηφ λνκηθφ πιαίζην είλαη απηφ πνπ θαζνξίδεη 

ηί είλαη θαηάζηαζε δηαθζνξάο ή φρη. Δδψ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ην λνκηθφ 

πιαίζην δελ πξέπεη λα είλαη νχηε ραιαξφ, νχηε πνιχπινθν, ψζηε λα είλαη 

ζαθή ηα φξηά ηνπ. Δπίζεο, ε πνιπλνκία είλαη έλα θαηλφκελν, πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε αληίζεηα απνηειέζκαηα, θαζψο ε επηθάιπςε λφκσλ κπνξεί λα 

θαηαζηήζεη αζαθέο ηί είλαη δηαθζνξά ή φρη. Ο θαηάιιεινο έιεγρνο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ είλαη θαη απηφο απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο ζε 

θάζε δηαβάζκηζε ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο, είηε απηή είλαη απιφ πεηζαξρηθφ 

ζπκβνχιην, είηε είλαη αλψηαην δηθαζηήξην. Μέζσ απηψλ ησλ απνθάζεσλ, θαη 

θπξίσο κέζσ ηεο ζσζηήο ηεθκεξίσζεο εκπεδψλεηαη ή φρη ην «θνηλφ πεξί 

δηθαίνπ αίζζεκα», θάηη πνπ δίλεη θίλεηξν ή αληηθίλεηξν ζε θάπνηνλ λα είλαη 

ζπλεπήο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αζθεί ηελ θνηλσληθή ηνπ δξάζε. Γειαδή, 
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κηα απφθαζε πνπ θαηαδηθάδεη κηα ππφζεζε δηαθζνξάο, κπνξεί λα απνηειέζεη 

παξαδεηγκαηηζκφ γηα φπνηνλ ζθνπεχεη λα θεξζεί κε αλάινγν ηξφπν, αιιά θαη 

επηβξάβεπζε γηα θάπνηνλ ζπλεπή. Μηα απφθαζε, ε νπνία δελ έρεη ηελ 

θαηάιιειε αληηκεηψπηζε, είλαη δπλαηφ λα σζήζεη θάπνηνλ ζε κηα αλάινγε 

ζπκπεξηθνξά, αθνχ γλσξίδεη φηη δελ πξφθεηηαη λα ηηκσξεζεί. 

Μηζζνί θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ 

Έλαο άιινο θαηαιχηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο είλαη θαη νη 

απνιαβέο ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ. Δίλαη παξαδεθηφ φηη φηαλ νη κηζζνί είλαη 

ηθαλνπνηεηηθνί θάπνηνο ζα είλαη ιηγφηεξν επηξξεπήο ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε. 

Βέβαηα ν αληίινγνο ζε απηήλ ηελ άπνςε είλαη φηη απηή ε θαηάζηαζε πεξηνξίδεη 

κφλν ηελ κηθξήο έθηαζεο δηαθζνξά, φκσο λνκίδνπκε φηη εμαζθαιίδνληαο ην 

ειάρηζην φξην αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο θάπνηνπ, δε ζα ππάξρεη ε παξακηθξή 

δηθαηνινγία επίθιεζεο βηνπνξηζκνχ, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη αλεθηή. 

Έιιεηςε αληαγσληζκνχ-κνλνπψιηα 

Δίλαη γεγνλφο φηη κηα κνλνπσιηαθή αγνξά πεξηνξίδεη ηηο επηινγέο, ηφζν ηνπ 

θαηαλαισηή, αιιά θαη ηνλ βξίζθεη απξνζηάηεπην έλαληη πξαθηηθψλ πνπ 

κπνξεί λα θηάζνπλ ζηελ απζαηξεζία. Ζ έιιεηςε έλλνκνπ ζπκθέξνληνο, εθ 

κέξνπο ελφο ηζάμηνπ αληαγσληζηή, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ απνπζία ηνπ, 

είλαη δπλαηφ λα θέξεη ζπκπεξηθνξέο δηαθζνξάο, αθνχ ν έιεγρνο πεξηνξίδεηαη 

κφλν ζηε βνχιεζε ηνπ θξάηνπο. Δπηπιένλ ν θαηαλαισηήο δελ είλαη δπλαηφ λα 

είλαη άξηζηνο ειεγθηήο, αθνχ δελ είλαη ζε ζέζε λα έρεη ελαιιαθηηθή επηινγή. 

Αληίζεηα, ν αληαγσληζκφο είλαη κηα θαηάζηαζε ε νπνία είλαη ζε ζέζε λα 

εμαιείςεη απηφ ην θαηλφκελν. Όπσο αλαθέξακε ε εηδνπνηφο δηαθνξά είλαη ε 

χπαξμε έλλνκνπ ζπκθέξνληνο εθ κέξνπο ηνπ αληαγσληζηή. Απηφ, ινηπφλ, 

είλαη ζε ζέζε λα θέξεη κηα ηζνξξνπία, φπνπ ν ζηγκέλνο, έρνληαο ηζάμηα ζέζε 

κε ηνλ αληαγσληζηή ηνπ, κπνξεί λα θηλεζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζή ηεο εμάιεηςε 

ηεο δηαθζνξάο. 
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Άλνηγκα ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ζην δηεζλέο εκπφξην 

Σν δηεζλέο εκπφξην είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα, ηεο νπνίαο ηα νθέιε είλαη 

άκεζα κεηξήζηκα θαη αλαγλσξίζηκα θαη πιένλ φιεο νη ρψξεο ιακβάλνπλ 

κέξνο ζε απηφ, κηαο θαη θακία ρψξα δελ είλαη δπλαηφ λα έρεη απηάξθεηα ζε 

πιηθά αγαζά. Δηδηθά ηε ζεκεξηλή επνρή, ε έλλνηα αλάγθε έρεη δηεπξπλζεί θαη 

κε ππεξεζίεο θαη πξντφληα, πνπ δελ έρνπλ κφλν ζρέζε κε ηελ επηβίσζε. Έηζη, 

εθ ησλ πξαγκάησλ είλαη αδχλαην κηα ρψξα λα κελ ππεξβεί ηα εζληθά ηεο 

ζχλνξα ζηελ εκπνξηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, ηφζν ζην εηζαγσγηθφ, ηφζν ζην 

εμαγσγηθφ θνκκάηη ηνπ εκπνξίνπ. Όκσο ε ππέξβαζε ησλ νξίσλ κηαο 

νηθνλνκίαο πνπ ζπληειείηαη , πξνυπνζέηεη θαη θάπνηα κνξθή εληηκφηεηαο, 

αθνχ ε δηεζλήο αγνξά κπνξεί λα απνβάιιεη φπνην κέινο δελ ηεξεί ηνπο 

θαλφλεο, εμαπαηψληαο ηα άιια κέιε ηεο. Έηζη ρψξεο κε κεγάιν βαζκφ 

δηαθζνξάο πξέπεη λα βξνπλ κεραληζκνχο λα ηελ θαηαπνιεκήζνπλ, ελψ ε 

επίδξαζε απφ ηελ αιιαγή πνπ ζπληειείηαη ζην εζσηεξηθφ, κέζσ ηεο  

δηάρπζεο πγηνχο λννηξνπίαο, είλαη ηέηνηα πνπ είλαη ζε ζέζε λα αιιάμεη ηελ 

θνπιηνχξα ζθέςεο απηψλ ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο.  

Κξαηηθή παξέκβαζε 

Όηαλ ζε κηα θξαηηθή παξέκβαζε είλαη δπζδηάθξηην ην φξην ηνπ γεληθνχ 

ζπκθέξνληνο, ηφηε είλαη δπλαηφ λα έρνπκε κηα ππφζαιςε ή γέλλεζε 

δηαθζνξάο, αθνχ απηήλ ηελ απφθαζε κπνξεί λα ηελ εθκεηαιιεπηνχλ θάπνηνη, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζνπλ νθέιε. Όηαλ νη θξαηηθέο παξεκβάζεηο, έρνπλ 

γεληθεπκέλε θαη ζπρλφηαηε εκθάληζε, ηφηε ίζσο κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα 

εκπεδσκέλε δηαθζνξά, πνπ πξέπεη θάζε ηφζν ην θξάηνο λα θαηαζηείιεη ηα 

ζπκπηψκαηα. 

Υξήζε ηερλνινγίαο-Ζιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 

Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη θάηη ην νπνίν άξρηζε λα ζεζκνζεηείηαη 

θαη λα εθαξκφδεηαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Υσξίο λα δίλνπκε έλαλ απζηεξφ 

νξηζκφ, κε ηελ έλλνηα απηή, ελλννχκε ηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο θαηά ηε δηαθπβέξλεζε ελφο ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. Μνινλφηη 

είλαη θάηη, ηνπ νπνίνπ ε εθαξκνγή δελ έρεη δηαδνζεί απφιπηα, ε πξννπηηθή 
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εμάπισζήο ηεο, καο δίλεη ηε βεβαηφηεηα φηη κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά 

ζηελ επηβξάδπλζε θάζε κνξθήο δηαθζνξάο. Ο θχξηνο ιφγνο απηήο ηεο ζεηηθήο 

πξννπηηθήο είλαη  γηαηί καο πξνζθέξνπλ άκεζε θαηαρψξεζε ζε θάζε 

ζπλαιιαγή θαη, ζπλεπψο, πεξηνξίδεηαη ε παξέκβαζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα, πνπ είλαη θαη ν θνξέαο ηεο δηαθζνξάο. Διαρηζηνπνηψληαο ηελ 

αλζξψπηλε παξέκβαζε, δελ ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα γηα λα θάλεη θάπνηνο 

θάπνηα αηαζζαιία, θαη  αλ αθφκα γίλεη, είλαη πνιχ εχθνιν απηή λα βξεζεί.  

χζηεκα δηαθπβέξλεζεο-ειεπζεξία ηχπνπ 

Σν δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα θαη γεληθφηεξα ηα ζπζηήκαηα δηαθπβέξλεζεο, 

ζηα νπνία νη θπβεξλψληεο εθιέγνληαη απφ ηελ θνηλσλία, είλαη ζίγνπξα 

θαιχηεξα ζσξαθηζκέλα έλαληη ηεο δηαθζνξάο, ζε ζρέζε κε άιια θαζεζηψηα 

φπνπ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα έιεγρν εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ. Βέβαηα, 

απηφ πξνυπνζέηεη θαη εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ θαιχηεξε γλψζε θαη 

ελεκέξσζε, αιιά βαζηθφ ζπζηαηηθφ κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο είλαη ε 

ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ. Ζ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, 

πξνθεηκέλνπ ν πνιίηεο λα έρεη πξφζβαζε ζηηο ππνζέζεηο ηεο δηαθζνξάο θαη 

λα θξίλεη.  

ε άιινπ ηχπνπ πνιηηεχκαηα, φπνπ ππάξρνπλ ηεξαξρηθέο δνκέο κε 

ηζνβηφηεηα ζην ρξφλν ππεξέηεζήο ηνπο  απφ πιεπξάο πξνζψπσλ, ε 

δηαθζνξά είλαη πην έληνλε.  Θα ζέιακε εδψ λα δψζνπκε θαη κηα δηεπθξίλεζε. 

Ζ γλψζε πεξηζζφηεξσλ πεξηζηαηηθψλ δηαθζνξάο ζην δεκνθξαηηθφ θφζκν, δε 

ζεκαίλεη φηη εθεί είλαη κεγαιχηεξε. Ο ιφγνο είλαη ε επθνιία κε ηελ νπνία 

γίλεηαη ε πιεξνθφξεζε. Δπίζεο, είλαη πηζαλφ κηα θαηάζηαζε, πνπ νξίδεηαη σο 

δηαθζνξά ζην δεκνθξαηηθφ θφζκν, ζε κε δεκνθξαηηθέο πεξηνρέο λα ζεσξείηαη 

σο θπζηνινγηθή θαηάζηαζε. 

 

 

Πφιεκνο-κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο 
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Όπσο είλαη αλακελφκελν, ζε πεξίπησζε θαηάζηαζεο πνιέκνπ, ε δηαθζνξά 

γηγαληψλεηαη, αθνχ ζε ηέηνηεο αθξαίεο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγεί ην έλζηηθην ηεο 

απηνζπληήξεζεο. Όκσο, ηα βηψκαηα ζε κηα ηέηνηα πεξίνδν είλαη ηφζν έληνλα, 

φπνπ ε θνηλσλία απνθηά γηα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηέηνηεο 

λννηξνπίεο, φπνπ πξνηάζζεηαη ε πξνζηαζία ηνπ  «εγψ» κε θάζε ηξφπν, είηε 

ζεκηηφ, είηε αζέκηην. Δπνκέλσο, είλαη αλακελφκελν, κεηά απφ θάπνηα 

πνιεκηθή πεξίνδν ε δηαθζνξά λα παξνπζηάδεηαη απμεκέλε. 

 

2.7 ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΓΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Κχξην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο καο είλαη ε επίδξαζε ηεο δηαθζνξάο ζηελ 

νηθνλνκία, πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε ηελ αλαγσγή θαη ζην αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο, ην εκπφξην.  ε απηφ ην θνκκάηη εκείο ζα αλαθέξνπκε πψο 

γίλεηαη ε επίδξαζε ηεο δηαθζνξάο ζε θάζε έθθαλζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ελ ηέιεη ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε, φπσο ην GDP, πνπ ελ 

ηέιεη πξφθεηηαη γηα έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο δείθηεο γηα κηα νηθνλνκία. 

2.7.1  Γηαθζνξά θαη επίδξαζε ζηηο ηηκέο  

   Ζ αλαθνξά καο κε ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα26 ησλ  

Andrei Shleifer and Robert W. Vishny. 

      Δδψ, ινηπφλ, ζα αλαθέξνπκε πψο ε δηαθζνξά, είλαη δπλαηφ  λα 

επεξεάζεη ηηο ηηκέο, αιιά θαη ηα θνξνινγηθά έζνδα. Πξφθεηηαη γηα ην 

νπζηαζηηθφηεξν θφζηνο ηεο δηαθζνξάο, φζνλ αθνξά ηηο ζπλέπεηέο ηεο ζηελ 

νηθνλνκηθή δσή ελφο αλζξψπνπ. Καηαλνψληαο ην κεραληζκφ επίδξαζήο ηεο, 

ζα είκαζηε θαη ζε ζέζε λα κπνξέζνπκε λα δηαπηζηψζνπκε, πψο ιεηηνπξγεί 

ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. 

 Καηαξρήλ ζηελ έξεπλά ησλ δχν πξναλαθεξφκελσλ εξεπλεηψλ, 

ιακβάλνπκε ππφςε δπν πεξηπηψζεηο δηαθζνξάο. Ζ κία είλαη λα έρνπκε 

                                                             
26 Shleifer Andrei, Vishny Robert, Corruption, Quarterly Journal of Economics, August 1993, pp 599-

617 



43 

 

 

«θινπή», δειαδή ην πξντφλ λα θηάλεη ζηνλ θαηαλαισηή ζε παξαζηηηθή 

αγνξά, πέξα απφ ηε λφκηκε θαη ε δεχηεξε είλαη λα έρνπκε κηα ππεξεζία ε 

νπνία πσιείηαη ζηε ζεζκνζεηεκέλε ηηκή ζπλ έλα πνζφ σο απνιαβή ζηνλ 

ππάιιειν, πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψζεη ηελ ππφζεζε γηα ηελ νπνία 

πιεξψλεηαη ην ιεγφκελν «θηινδψξεκα». Σν ζπκπέξαζκα, ζην νπνίν 

θαηαιήγεη ε έξεπλα, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη φηη ην θφζηνο ζηελ 

νηθνλνκία είλαη απμεκέλν, κε ηειηθή επηβάξπλζε ζηνλ θαηαλαισηή. 

 Αλαθεξφκελνη ζηελ πεξίπησζε, ινηπφλ πνπ  έρνπκε θινπή, δειαδή ην 

πξντφλ πσιείηαη εθηφο ζεζκνζεηεκέλεο αγνξάο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη ην θφξν, έρνπκε ην αθφινπζν δηάγξακκα, γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

δηακνξθψλεηαη ε ηηκή ηνπ. 

Γηάγξακκα 1 

Σηκή πξντφληνο κε θινπή 

  

 

Πεγή: Shleifer Andrei, Vishny Robert, Corruption, Quarterly Journal of Economics, August 1993, pp 599-
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Όπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε, ε ηηκή ηζνξξνπίαο είλαη πνιχ 

κηθξφηεξε απφ ηελ  ηηκή αγνξάο, γηα ηνλ αγνξαζηή, γηαηί αιιηψο δε ζα ππήξρε 

θαη θίλεηξν γηα θακία απφ ηηο αληηζπκβαιιφκελεο πιεπξέο λα πξνβεί ζε απηνχ 

ηνπ είδνπο ηε ζπλαιιαγή.  Απηφ είλαη, κελ, θαηλνκεληθά ζπκθέξνλ γηα ηνλ 

αγνξαζηή, αιιά γηα ην θξάηνο είλαη θαηαζηξνθηθφ, αθνχ ζηεξνχληαη πνιχηηκνη 

πφξνη απφ ηε θνξνινγία, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ηφζν ηελ θνηλσληθή ηνπ 

πνιηηηθή, φζν θαη λα δηεθπαηξεψζεη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπ δαπάλεο. Έηζη, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί απηή ε πζηέξεζε εζφδσλ θαη λα εθπιεξψζεη ε 

θξαηηθή νληφηεηα ηνπο ζθνπνχο ηεο, αλαγθάδεηαη λα πξνβεί είηε ζε αχμεζε 

ηεο θνξνινγίαο, είηε ζε έθπησζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ, είηε ζε δαλεηζκφ. Καη νη ηξεηο επηινγέο είλαη νδπλεξέο γηα ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζε θάζε πεξίπησζε  πθίζηαηαη βιάβε θαη ν πνιίηεο πνπ 

είλαη κέξνο ηεο δηαθζνξάο, αιιά θαη απηφο πνπ δελ είλαη, κηαο θαη νη ζπλέπεηεο 

επηκεξίδνληαη ελ ηέιεη ηζνκεξψο. Απηφ πνπ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε θαη λα 

αλαδείμνπκε, ινηπφλ απφ απηφ ην θνκκάηη είλαη φηη αθφκα θαη ζηελ νξηαθή 

πεξίπησζε πνπ έζησ θαη δχν κνλάδεο απφ ηα εθαηνκκχξηα ηεο θξαηηθήο 

νληφηεηαο ζπκκεηάζρνπλ ζε δηαθζνξά, νη ζπλέπεηεο ζα επηκεξηζηνχλ ζηα 

ππφινηπα κέξε, κεηαθπιψληαο νπζηαζηηθά ην θφζηνο ζηελ ππφινηπε 

θνηλσλία.  

Αλ ην πξνο πψιεζε πξντφλ, είλαη πξνεξρφκελν απφ ππεμαίξεζε, ηφηε 

εθηφο απφ ηα ζηεξνχκελα θξαηηθά έζνδα έρνπκε θαη αχμεζε ηνπ νξηαθνχ 

θφζηνπο παξαγσγήο γηα ηα ππφινηπα «λφκηκα» πξντφληα, αθνχ ην θφζηνο 

ηνπ απνιεζζέληνο πξντφληνο απφ ηνλ παξαγσγφ ζα επηκεξηζηεί ζηα 

ππφινηπα, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ην νηθνλνκηθφ θελφ απφ ηελ θινπή ηνπ.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ινηπφλ, ε αχμεζε ηεο λφκηκεο ηηκήο, κε ηε ζεηξά ηεο ζα 

ζπλεπάγεηαη θαη αχμεζε θαη ηνπ πνζνχ πνπ πσιείηαη παξάλνκα. Σν 

ζπκπέξαζκα απφ απηφ είλαη φηη φζν απηφ ην θαηλφκελν γηγαληψλεηαη, ηειηθά 

θέξλεη ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα, αθνχ ε αχμεζε ησλ ηηκψλ  απμάλεη 

ηαπηφρξνλα ηελ ηηκή θαη ηνπ παξάλνκνπ ηηκήκαηνο, αιιά θαη ηνπ λφκηκνπ, 

ζηεξψληαο παξάιιεια απφ ην θξάηνο πνιχηηκνπο πφξνπο. Σειηθά κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ην θξάηνο ράλεη πφξνπο ηφζν απφ ην θφξν πνπ δελ απνδφζεθε 

απφ ην πξντφλ θινπήο, φζν θαη απφ ην παξάλνκν εηζφδεκα. Αληίζεηα ε 
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αχμεζε ηεο ηηκήο ηζνξξνπίαο είλαη δπλαηφ λα δηαηαξάμεη ηελ ηζνξξνπία 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο κε ηέηνηνλ ηξφπν, πνπ ζε γεληθεπκέλε θιίκαθα είλαη 

δπλαηφ λα δηακνξθψζεη αθφκα θαη ζπλζήθεο χθεζεο.  

 Ζ δεχηεξε πεξίπησζε, κε ηελ νπνία ζα αζρνιεζνχκε είλαη ε δηαθζνξά 

ρσξίο θινπή αιιά κε έλα παξάλνκν ηέινο γξήγνξεο δηεθπεξαίσζεο, θάηη πνπ 

ζπλαληάηαη θπξίσο κνλνπσιηαθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην θξάηνο. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε, ινηπφλ, έλαο δεκφζηνο ιεηηνπξγφο, πξνθεηκέλνπ λα κε 

θέξεη εκπφδηα ζε κηα ππεξεζία πνπ πσιείηαη ζε θαζνξηζκέλε θαη κε 

δηαπξαγκαηεχζηκε ηηκή, αμηψλεη ηελ θαηαβνιή ελφο ρξεκαηηθνχ αληηηίκνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα κε θέξεη εκπφδηα ζε θάηη ην νπνίν δηθαηνχηαη θάπνηνο ή 

αθφκα θαη λα παξαβιέςεη ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ. 

Έηζη, ζην δηάγξακκα  πνπ αθνινπζεί κπνξνχκε λα αλαιχζνπκε ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν θαζνξίδεηαη ε ηηκή ελφο πξντφληνο, φηαλ θάπνηνο ιεηηνπξγφο θέξλεη 

εκπφδηα κε αμίσζε νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο γηα ηελ άξζε ηνπο, ζηε 

δηεθπεξαίσζε θάπνηαο δηαδηθαζίαο ή ηελ πψιεζε θάπνηαο ππεξεζίαο ζην 

θνηλφ. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη ζπλδεδεκέλεο ζην δηεζλέο εκπφξην κε 

πεξηπηψζεηο ρξεκαηηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ εκπφδηα γηα ηνλ εηζαγσγέα 

ή ηνλ εμαγσγέα κηαο πνζφηεηαο εκπνξεπκάησλ. 
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Γηάγξακκα 2 

Σηκε πξντφληνο κε θινπή 

 

 

Πεγή: Shleifer Andrei, Vishny Robert, Corruption, Quarterly Journal of Economics, August 1993, pp 599-
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ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην γξάθεκα έρνπκε κηα 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο πνπ θηάλεη ζηνλ θαηαλαισηή θαη ε ηζνξξνπία ηηκήο-

πνζφηεηαο κεηαηνπίδεηαη ζην ζεκείν p+bribe, φπνπ είλαη θαη ε ηειηθή ηηκή. 

Φαηλνκεληθά, ην θξάηνο δελ έρεη απψιεηα θάπνησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ 

ην πξντφλ. Τπάξρεη, φκσο κηα πξνθαλήο αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ πξντφληνο, 

θάηη πνπ επηβαξχλεη άκεζα ην ζπλαιιαζζφκελν. Γεπηεξνγελψο, απηή ε 

απψιεηα εηζνδήκαηνο κεηαθξάδεηαη ζε έιιεηςε πφξσλ γηα ηνλ θαηαλαισηή, 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δηνρεηεχζεη ζε κηα λφκηκε αγνξά, πνπ ζα απέδηδε θαη 

ηνπο αλάινγνπο θφξνπο. Δπηπιένλ ην ζπγθεθξηκέλν εηζφδεκα γηα απηφλ πνπ 

ην ιαβε, δε θνξνινγείηαη. Καη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, επίζεο, ππάξρεη κηα δηηηή 

απνζηέξεζε εζφδσλ απφ ην θξάηνο. Απηή ε πεξίπησζε δηαθζνξάο 

ζπλαληάηαη θαη ζε θαηαζηάζεηο φπνπ ππάξρεη έιιεηςε αληαγσληζκνχ, αιιά θαη 

ηζρπξέο γξαθεηνθξαηηθέο δνκέο, νη νπνίεο θαζπζηεξνχλ ηελ πεξάησζε 

θάπνηαο ππεξεζίαο. 
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Οη δχν παξαπάλσ εθθάλζεηο ηεο δηαθζνξάο ζπλαληψληαη θπξίσο ζην 

δηεζλέο εκπφξην, κε αξθεηά κεγάιε ζπρλφηεηα. Όηαλ ε κνξθή απηή είλαη 

ζπζηεκαηηθή ηφηε νη πφξνη πνπ ζηεξνχληαη είλαη ηθαλνί λα επεξεάζνπλ 

ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

θξάηνπο λα πξνζηαηεχζεη ηνπο πνιίηεο ηνπ.  Δπηπιένλ δεκηνπξγνχληαη 

ζπλζήθεο αλάζρεζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, αθνχ νη ηηκέο απμάλνληαη, 

πέξα απφ ην θπζηνινγηθφ ζεκείν ηνκήο ησλ θακππιψλ ηεο πξνζθνξάο θαη 

ηεο δήηεζεο. Απηφ, ινηπφλ κε ηε ζεηξά ηνπ, είλαη ηθαλφ λα επηθέξεη ππφ 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο πθεζηαθέο θαηαζηάζεηο .Ζ παξαπάλσ χθεζε 

ηξνθνδνηείηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη πνιινί επελδπηέο δε ζα πξνηηκήζνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρψξα πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο, 

αθνχ ηα εκπφδηα ζα θέξνπλ κηα ζεκαληηθή αχμεζε ζην θφζηνο παξαγσγήο, 

αιιά θαη ππάξρεη πεξίπησζε λα θαηαζηνχλ φκεξνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηάζηαζεο θαηά ηε ζηηγκή ηεο απνιαβήο ησλ θεξδψλ ηνπο. 

Σειηθά δελ είλαη ηπραίν, φπσο ζα θαλεί θαη παξαθάησ, ην γεγνλφο φηη νη 

ρψξεο, κε θαιφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, κε κεραληζκνχο αλάζρεζεο ηεο 

δηαθζνξάο, κε ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο πνιίηεο ζηελ θαηαπνιέκεζή ηεο, κε κηα 

νηθνλνκία πνπ ππάξρεη ν πγηήο αληαγσληζκφο είλαη θαη ρψξεο κε πςειφ θαηά 

θεθαιήλ εηζφδεκα θαη, ζε γεληθέο γξακκέο αλεπηπγκέλεο, αθνχ ζε απηέο 

επηθξαηνχλ φιεο νη αξρηθέο ζπλζήθεο πνπ είλαη ηθαλέο λα παγηψζνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή πγεία. 

2.7.2 Γηαθζνξά θαη ΑΔΠ27 

 Μνινλφηη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, κεηξήζεθε ε δηαθζνξά πάλσ ζην θαηά 

θεθαιήλ εηζφδεκα, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε, κε αζθάιεηα, φηη ηα 

παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα αλαρζνχλ θαη ζην ΑΔΠ, γεληθφηεξα, 

δερφκελνη φηη ζε φιεο ηεο ρψξεο ππάξρνπλ κεραληζκνί αλαδηαλνκήο κέξνπο 

ησλ εηζνδεκάησλ , κέζσ ηεο θνξνινγίαο. Έηζη θαη ζηηο 180 ρψξεο, ζηηο 

                                                             
27 Παπαθωλζηαληίλνπ Παλαγηώηα, Η ζρέζε κεηαμύ αληηιακβαλόκελεο δηαθζνξάο, γξαθεηνθξαηίαο, 

εηζνδήκαηνο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Γηεξεύλεζε ζε 180 ρώξεο, Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, 

Παλεπηζηήκην Παηξώλ Μάηνο 2011 
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νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα, εμάρζεθε ην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ δηαθζνξάο θαη ηνπ θαηά θεθαιήλ 

εηζνδήκαηνο. ρνιηάδνληαο ην παξαπάλσ εχξεκα, κε θαζαξά ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε, ρσξίο πεηξακαηηθά δεδνκέλα, ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα 

κπνξνχκε  λα ην ζεσξήζνπκε σο απφιπηα αλακελφκελν, αθνχ φπσο είδακε 

πξνεγνπκέλσο ε εκπνξία πξντφληνο θινπήο, αιιά θαη ε εζηκηθή χπαξμε 

επηπιένλ αζεζκνζέηεηνπ ηέινπο, είλαη παξάγνληαο πνπ αλεβάδεη ην επίπεδν 

ηηκψλ, κεηψλνληαο ηελ θαηαλάισζε θαη ηειηθά ην κέγεζνο πνπ νλνκάδνπκε 

«ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ρξήκαηνο», θάηη πνπ δε βνεζάεη ζηελ άλνδν ηνπ 

ΑΔΠ. Δπηπιένλ, φπσο είδακε ε απμεκέλε δηαθζνξά είλαη δπλαηφ λα 

επεξεάζεη θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αθνχ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο θαη 

δεκηνπξγνχλ αληηθίλεηξα ζηνπο επελδπηέο θαη δελ κπνξεί ην θξάηνο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν αλαπηπμηαθφ εξγαιείν. 

Πνζνηηθνπνηψληαο ην ζέκα, φπσο αλαθέξεηαη ζηε δηαηξηβή ε βειηίσζε 

θαηά 1 κνλάδα ηνπ δείθηε κέηξεζεο δηαθζνξάο(ν δείθηεο αληίιεςεο 

δηαθζνξάο CPI, φπνπ ε ιηγφηεξν δηεθζαξκέλε ρψξα, Νέα Εειαλδία ιακβάλεη 

9,4 θαη ε πεξηζζφηεξν δηεθζαξκέλε νκαιία ιακβάλεη 1 ), είλαη ηθαλή λα 

πξνζδψζεη ζε θάπνηνλ εηήζην εηζφδεκα απμεκέλν θαηά 797,2 δνιάξηα u.s.  

Απφ  ην ηειεπηαίν κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε πφζν ζεκαληηθή είλαη ε 

επίδξαζε ηεο δηαθζνξάο ζην ΑΔΠ κηαο ρψξαο θαη πφζν πνιχ επεξεάδεη 

θπξίσο ηνπο αλζξψπνπο κε θαηψηεξν εηζνδεκαηηθφ επίπεδν.  Δηδηθά ζε 

ρψξεο, φπνπ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα επηβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ, 

θαηαιαβαίλνπκε πψο ε βειηίσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο ζα 

κπνξνχζε λα δψζεη ιχζε ζε δεηήκαηα επηβίσζεο, κηαο θαη έλα ηέηνην πνζφ 

είλαη ηθαλφ λα επηθέξεη αλαζηξνθή ηεο θηψρεηαο θαη φπνηεο παξειθφκελεο 

θαηαζηάζεηο πνπ απνζηεξνχλ ηελ θνηλσληθή επεκεξία. 
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2.7.3 Γηαθζνξά θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε28 

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη έλα απφ ηα θπξηφηεξα αληηθείκελα ηεο 

νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, αθνχ νη εθαξκνγέο ηεο ζηνρεχνπλ  πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε, κέζσ ησλ πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη. Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ηξνρνπέδεο γηα απηήλ είλαη ε δηαθζνξά. ηελ έξεπλα πνπ 

επηθαινχκαζηε, γηα 3 ρξνληθέο πεξηφδνπο, (1995-2000, 2000-2005, 2000-

2008) κεηξήζεθε ε αλακελφκελε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ζηελ πεξίπησζε ηεο 

βειηίσζεο ηνπ δείθηε CPI θαηά κία κνλάδα. Οη πεξίνδνη πάλσ ζηελ νπνία 

έγηλε ε έξεπλα ζηακάηεζαλ ρξνληθά πάλσ ζηελ έλαξμε ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, κηαο θαη ηπρφλ κεηξήζεηο ηφηε δελ κπνξνχζαλ λα δψζνπλ 

αζθαιή απνηειέζκαηα, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ θαη πξσηφγλσξσλ ζπλζεθψλ 

πνπ επηθξάηεζαλ απφ ην 08 θαη χζηεξα. Έηζη, παξαηεξήζεθε φηη ζηελ πξψηε 

πεξίνδν ε αλάπηπμε βειηησλφηαλ θαηά 40 κνλάδεο βάζεο, ελψ ζηε δεχηεξε 

πεξίνδν ήηαλ 140 κνλάδεο θαη ηέινο ζηελ ηξίηε πεξίνδν αλακέλακε βειηίσζε 

θαηά 230 κνλάδεο. Ζ δηαθνξά ζην απνηέιεζκα, κνινλφηη είλαη ππαξθηή αλά 

πεξίνδν, νθείιεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ 

ζην παγθνζκηνπνηεκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, αιιά ε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο 

αλάπηπμεο κε ηε κείσζε ηεο δηαθζνξάο είλαη αδηακθηζβήηεηε. Έηζη, απφ ηα  

απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο επαιεζεχνπκε απηφ πνπ είλαη θνηλή 

πεπνίζεζε ζηηο αλαιχζεηο νηθνλνκνιφγσλ, δειαδή φηη ε δηαθζνξά ζηεξεί 

πνιχηηκεο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε. Έλαο ιφγνο  πνπ κπνξεί λα ζπκβαίλεη απηφ 

είλαη φηη νη επελδπηέο φληαο νξζνινγηθά ζθεπηφκελνη, δε ζα πξνηηκνχζαλ λα 

επελδχζνπλ θάπνπ φπνπ είλαη ακθίβνιν φηη ζα κπνξέζνπλ λα θεξδίζνπλ ηα 

αλακελφκελα.  Ζ δηαθζνξά, αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο είλαη ηθαλή λα 

απνκεηψζεη ηα θέξδε ή θαη λα εμαθαλίζεη αθφκα ηα αξρηθά θεθάιαηα πνπ 

ηνπνζεηήζεθαλ, θάηη πνπ απνηξέπεη επελδχζεηο θαη θαηαδηθάδεη κηα ρψξα ζε 

ππαλάπηπμε. 

                                                             
28

Παπαθωλζηαληίλνπ Παλαγηώηα, Η ζρέζε κεηαμύ αληηιακβαλόκελεο δηαθζνξάο, γξαθεηνθξαηίαο, 

εηζνδήκαηνο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Γηεξεύλεζε ζε 180 ρώξεο, Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, 
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Ζ θπξηφηεξε, φκσο, εμήγεζε ηνπ παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηνο είλαη απιή αλ 

ιάβνπκε ππφςε φηη θάπνηα απφ ηα 4 ζπζηαηηθά ηνπ ΑΔΠ είλαη νη δεκφζηεο 

επελδχζεηο, αιιά θαη νη δεκφζηεο δαπάλεο κε ηελ θαηαλάισζε. Καη ηα δχν 

δεκνζηνλνκηθά κεγέζε, εμαξηψληαη άκεζα απφ ηνλ φγθν ησλ εζφδσλ, πνπ 

ζπιιέγεη ην θξάηνο, αιιά θαη απφ ην δηαζέζηκν εηζφδεκα.  Όπσο αλαιχζεθε 

πξνεγνπκέλσο ε δηαθζνξά, ζηεξεί πφξνπο θαη απφ ην θξάηνο, πξνθεηκέλνπ 

λα επελδχζεη, αιιά θαη απφ ηνλ πνιίηε λα θαηαλαιψζεη, αθνχ ε ηηκή ηνπ 

πξντφληνο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο νηθνλνκίαο, αιιά είλαη 

απμεκέλε. Με απηφ ηνλ ηξφπν, είλαη δπλαηφ λα έρνπκε επηβξάδπλζε ηεο 

αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ή αθφκα θαη κείσζή ηνπ.   

Καη ζε απηφ ην ζηάδην ηεο εξγαζίαο καο , έγηλε θαλεξφ φηη νη ρψξεο κε 

πςειφ βαζκφ δηαθζνξάο, είλαη δχζθνιν λα βξνπλ επθαηξίεο, ψζηε λα 

βειηηψζνπλ ην βηνηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο, αθνχ ε δηαθζνξά ζηεξεί 

πνιχηηκεο αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο, θάηη πνπ ηεθκεξηψλεηαη απφιπηα ζηελ 

έξεπλα, πνπ επηθαιεζηήθακε.  

2.7.4 Γηαθζνξά θαη θνξνινγηθά έζνδα29 

Όπσο θάλεθε απφ ηα δηαγξάκκαηα ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο, είηε 

έρνπκε δηαθζνξά ρσξίο θινπή, είηε κε θινπή, ην θξάηνο ζηεξείηαη απφ 

πνιχηηκα θνξνινγηθά έζνδα, ηα νπνία κπνξεί λα ηα δηνρεηεχζεη ζε 

θαηεπζχλζεηο πνπ κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε θνηλσληθήο επεκεξίαο. 

Έηζη, βάζεη απηήο ηεο ινγηθήο αλακέλνπκε φπνπ ππάξρεη δηαθζνξά λα 

ππάξρνπλ θαη κεησκέλα έζνδα γηα ην θξάηνο. 

ηελ έξεπλα πνπ επηθαινχκαζηε θαη ζηηο πξνεγνχκελεο εθθάλζεηο ηεο 

επίδξαζεο ηεο δηαθζνξάο, αλαθέξεηαη φηη κηα βειηίσζε ηνπ δείθηε CPI θαηά 

κηα κνλάδα, είλαη ηθαλή λα επηθέξεη αξθεηά απμεκέλα θνξνινγηθά έζνδα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έγηλε έλαο δηαρσξηζκφο ζε ρψξεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο θαη ζε 
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ρψξεο πςεινχ. ηηο, κελ πξψηεο ε κνλαδηαία βειηίσζε ηνπ δείθηε έθεξλε 

απμεκέλα έζνδα θαηά 5,4% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ζηηο πςειφηεξνπ θαηά 2,9%.  

Δπνκέλσο, παξαηεξψληαο ηα κεγέζε ηεο έξεπλαο, παξαηεξνχκε φηη ε 

δηαθζνξά κπνξεί λα ζεσξεζεί έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο, φπνπ 

θάπνηεο ρψξεο δελ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ επεκεξία. 

 

2.8 ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΠΔΡΙ ΓΙΑΦΘΟΡΑ ΑΠΟ ΓΙΔΘΝΔΙ 

ΔΡΔΤΝΔ 

ε απηφ ην θνκκάηη, ζα θάλνπκε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζε δηεζλείο  έξεπλεο 

νη νπνίεο λα ηεθκεξηψλνπλ, απηά πνπ νη νηθνλνκνιφγνη ζεσξνχλ σο 

θαηαιχηεο ηεο δηαθζνξάο. ε απηέο ηηο έξεπλεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

παιηλδξνκήζεηο πξνθεηκέλνπ νη εξεπλεηέο λα ηεθκεξηψζνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπο θαη λα αλαθαιχςνπλ ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ 

κεγεζψλ, θάηη πνπ ηα θαζηζηά αζθαιέζηεξα θαη επαιεζεπκέλα ζηελ  πξάμε. 

Έηζη ζην άξζξν ηνπ Edward L. Glaeser and Raven Saks30 αλαθέξνληαη 

ζπγθεληξσκέλεο έξεπλεο θαη απφςεηο χκθσλα κε ηνλ Lipset (1960), φπνπ 

ππάξρεη πςειφ εηζφδεκα θαη πςειή εθπαίδεπζε ππάξρεη ρακειφηεξν επίπεδν 

δηαθζνξάο, ιφγσ ηνπ φηη νη ζπγθεθξηκέλνη άλζξσπνη έρνπλ θαη ηα κέζα θαη ηηο 

γλψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ απηφ ην θαηλφκελν κε έλδηθα κέζα. 

Δπίζεο θαηά ηνπο Mauro(1995)31, Alesina, Bargina, Easterly( 2005)32 , ε 

εζληθή εηεξνγέλεηα κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηαθζνξά, ιφγσ ηνπ φηη νη  

άλζξσπνη ςεθίδνπλ ιφγσ εζληθψλ θαη φρη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ. Δπίζεο 

αλαθέξεηαη φηη φπνπ ππάξρνπλ πνιινί θαλφλεο κπνξνχλ λα παξαβηαζηνχλ 

πην εχθνια (γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πνιπλνκία). ηα ζπκπεξάζκαηα ζηηο 
                                                             
30 Glaeser L. Edward, Saks Raven, Corruption in America, Harvard Institute of Economic Research 

Discussion Paper Number 2043, October 2004 

31
Mauro, Paulo.. “Corruption and Growth,” Quarterly Journal of Economics 110, August 1995,  p.p 

681-712. 
32 Alesina, Alberto, Baqir, Reza and William Easterly “Redistributive Public Employment,” Journal of 

Urban Economics 48,p.p 219-241. 
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ζειίδεο 16-18 αλαθέξεηαη γηα ηηο Ζ.Π.Α φηη νη πνιηηείεο κε πςειφηεξν 

εηζφδεκα είλαη ιηγφηεξν επάισηεο ζηε δηαθζνξά. Δπίζεο, ζπκπεξαίλεη φηη 

ππάξρεη κηθξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο 

δηαθζνξάο, φπσο θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαλνληζκψλ. Σέινο ζε απηήλ ηελ 

έξεπλα δε βξήθε ζπζρέηηζε κεηαμχ δηαθζνξάο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

πνιηηείαο.  

 Ο Daniel Treisman33 ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ αλαθέξεη φηη 

είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ε αθξηβήο έθηαζε ηεο δηαθζνξάο, φηη 

ππάξρνπλ ζπλέπεηεο ζηηο επελδχζεηο, φηη δε βξέζεθε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε 

ηε δεκνθξαηία, φηη βνεζάεη ζηελ θαηαπνιέκεζή ηεο ην άλνηγκα ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ. Δπίζεο αλαθέξεη φηη ε νκνηνγέλεηα ζην λνκηθφ ζχζηεκα, κεηαμχ 

ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ βνεζάεη ζηελ θαηαπνιέκεζή ηεο, φπσο θαη ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε κεγάινπ βαζκνχ εθπαίδεπζε ζηνλ πνιίηε. Σέινο, 

πνζνηηθνπνηψληαο ηε ζπκβνιή ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ, βξήθε φηη απηή 

έρεη κηθξή επίδξαζε-ζπζρέηηζε ζε απηφ ην θαηλφκελν. 

  

2.9 ΓΔΙΚΣΗ CPI34 

Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο εκπεηξηθήο έξεπλάο καο είλαη θαη ν δείθηεο CPI 

(corruption perception index). Πξφθεηηαη γηα ην δείθηε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

δηεζλψο θαη έρεη εηζαρζεί απφ ηελ Transparency International πξνθεηκέλνπ λα 

απεηθνληζηεί ζε ηί κέγεζνο γίλεηαη αληηιεπηή ε δηαθζνξά ζε κηα ρψξα.   

χκθσλα κε απηφλ ην δείθηε, θάζε ρψξα είλαη θαηαηαγκέλε ζε κηα θιίκαθα 

απφ ην 1 έσο ην 10, αληηζηξφθσο αλάινγα κε ην βαζκφ δηαθζνξάο. Γειαδή, 

φζν ρακειφηεξα βξίζθεηαη ζηελ θιίκαθα κηα ρψξα, έρεη κεγαιχηεξν επίπεδν 

δηαθζνξάο, ζε ζρέζε κε θάπνηα άιιε ρψξα πνπ βξίζθεηαη πςειφηεξα. Ζ 

                                                             
33

 Treisman Daniel,  The causes of corruption-A cross national study, university of California, Los 

Antzeles-Journal of Economics763 June 2000, p.p. 399-457 

34 www.transarency.gr/Content.aspx?page=43 
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αληίιεςε ηεο δηαθζνξάο, πνπ πνζνηηθνπνηείηαη ζε απηφλ ηνλ δείθηε αθνξά ην 

δεκφζην ηνκέα κηαο ρψξαο.  Απηφ, φκσο, είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ 

πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε αλαγσγή ζηελ θξαηηθή νληφηεηα αλ ζεσξήζνπκε φηη 

απηή απνηειείηαη ηφζν απφ ην δεκφζην, φζν θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Γεδνκέλνπ φηη, νη έιεγρνο θαη ε θαηαζηνιή, είλαη ζέκα θαζαξά ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη εθεί είλαη ε ξίδα ηνπ φπνηνπ 

πξνβιήκαηνο. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα ηζηνζειίδα, ε παξαγσγή ηνπ 

δείθηε εδξάδεηαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ πξνζψπσλ πνπ 

θαηαιακβάλνπλ θαίξηεο ζέζεηο ζην δεκφζην ηνκέα. Οπζηαζηηθά θαηακεηξά, 

ηφζν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ δηαθζνξάο απφ 

ζεζκνχο, φζν θαη ηε δηάζεζε αλάδεημεο ή ζπγθάιπςήο ηνπο. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο καο, εκείο ρξεζηκνπνηήζακε ην δείθηε ηνπ 

2011. Απφ ηε κέηξεζε ηνπ 2012, ε νξγάλσζε πξνέβε ζε δηάθνξεο αιιαγέο 

ζηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηνπ δείθηε, πξνθεηκέλνπ απηφο λα γίλεη πην 

αληηθεηκεληθφο. Έηζη, θαηά ηελ ηειεπηαία κέηξεζε ηνπ 2012, ε επηθαηξνπνίεζε 

ηεο κεζφδνπ, γίλεηαη αληηθεηκεληθφηεξε, αθνχ, πιένλ κηα αιιαγή ζην δείθηε γηα 

κηα ρψξα, δε ζα επεξεάδεη θάπνηα άιιε, φπσο γίλεηαη κέρξη ζήκεξα.  

Δπηπξνζζέησο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα θαη 

αληηθεηκεληθφηεξε δηαβάζκηζε, ε θιίκαθα κεηεηξάπε απφ δεθαβάζκηα (10 

βαζκνί) ζε εθαηνληάβαζκα(100 βαζκνί). 

 

2.10 ΓΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΙΟ 

Σν εκπεηξηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο καο, φπσο αλαθέξακε, ζα εμεηάζεη θαη  ηε 

ζπζρέηηζε, πνπ πηζαλφ λα έρεη  ην Γηεζλέο εκπφξην κε ηε Γηαθζνξά . ε απηφ 

ην θνκκάηη ζα αλαθεξζνχκε ζε έξεπλεο, πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζα 

καο δψζνπλ θάπνηεο ελδείμεηο γηα ην ηί κπνξνχκε λα αλακέλνπκε λα βξνχκε 

ζην εκπεηξηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλάο καο. 
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      χκθσλα κε ηνλ Wei35(2000), ην πφζν αλνηρηή είλαη κηα νηθνλνκία ζην 

Γηεζλέο Δκπφξην βνεζάεη ζηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο Γηαθζνξάο, εηδηθά 

ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, φπνπ έρνπλ ειερζεί θαη νη άιινη παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε, θπξίσο δεκνζηνλνκηθή.  Γεληθά ε έιιεηςε 

Γηαθζνξάο, δε δίλεη πνιχ κεγάιε σθέιεηα ζην κέγεζνο ηνπ Γηεζλνχο 

Δκπνξίνπ  ηεο ρψξαο. 

   ηελ έξεπλα ηνπ Lambsdorff36(1998) ππάξρεη ην ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ησλ ρσξψλ ζε εηζαγσγηθέο θαη εμαγσγηθέο, θαηά ηε ζπζρέηηζε 

κε ην βαζκφ ηεο δηαθζνξάο ηεο εκπνξηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Έηζη, 

αλαθέξεηαη φηη ν βαζκφο ηεο Γηαθζνξάο ζηηο εηζαγσγηθέο ρψξεο, επεξεάδεη ηε 

δηάξζξσζε ηνπ εκπνξίνπ ησλ εμαγσγηθψλ ρσξψλ, δειαδή ησλ εκπνξηθψλ 

ηνπο εηαίξσλ. Απηφ πνπ παξαηήξεζε είλαη φηη κφλν κεξηθέο ρψξεο πνπ δελ 

έρνπλ δηαθζνξά, έρνπλ πιενλεθηήκαηα ζην θνκκάηη ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ, 

ελψ θάπνηεο πνπ, επίζεο δελ έρνπλ Γηαθζνξά, δελ έρνπλ απηφ ην 

πιενλέθηεκα Σν ζπγθεθξηκέλν πιενλέθηεκα , ινηπφλ, ηζρχεη γηα 

ζπγθεθξηκέλεο κφλν ρψξεο(θπξίσο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο), ελψ αληίζεηα 

ρψξεο φπσο ε Απζηξαιία, ε Μαιαηζία θαη ε νπεδία, δελ παξνπζίαδαλ απηφ 

ην πιενλέθηεκα. 

       Λακβάλνληαο ππ’νςηλ ηηο παξαπάλσ έξεπλεο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ, φζνλ αθνξά ηνπο ζεζκνχο θαη ην Γηεζλέο 

Δκπφξην(πνπ ζεσξήζακε φηη νη ζεζκνί έρνπλ θάπνην βαζκφ ηαχηηζεο κε ηε 

χπαξμε Γηαθζνξάο ή έιιεηςε ηεο), απηφ πνπ έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε είλαη 

φηη εληζρχεηαη ή άπνςε πνπ δηακνξθψζακε απφ ην πξνεγνχκελν θεθάιαην, 

δειαδή φηη δελ ππάξρεη θάπνηα ζαθήο ζπζρέηηζε ηεο Γηαθζνξάο θαη ηνπ 

Γηεζλνχο Δκπνξίνπ. Όιεο νη έξεπλεο δελ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ κε 

ζαθήλεηα ηελ αθξηβή ζρέζε.   

 

                                                             
35 Wei S.-J. “Natural Openness and Good Government”, National Bureau of Economic Research 

Working Paper, No. 7765, Cambridge MA, 2000 
36 Lambsdorff J.G., “An Empirical Investigation of Bribery in International Trade”, European Journal 

for Development  Research, vol. 10, 1998. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3Ο ΤΣΗΜΑ ΓΙΚΑΙΟΤ 

3.1 ΠΔΡΙ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΚΑΙΟΤ  

      Αλακθίβνια έλα απφ ηα πξψηα πξάγκαηα πνπ έθαλαλ νη θνηλσλίεο φηαλ 

άξρηζαλ λα νξγαλψλνληαη, ήηαλ λα θαζνξίζνπλ έλα ζχζηεκα θαλφλσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηφζν κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο, φζν θαη 

ηνπο θξάηνπο κε ηνπο πνιίηεο ηνπ. Σν άζξνηζκα απηψλ ησλ θαλφλσλ, πνπ 

βξίζθνληαη ελ ηζρχεη απνηειεί θαη ην επνλνκαδφκελν  «Γίθαην». Έηζη, απφ ηφηε 

πνπ έρνπκε ηζηνξηθή θαηαγξαθή , έρνπκε θαη αξθεηή γλψζε γηα  ηνπο θαλφλεο 

θαη ηνπο λφκνπο πνπ επηθξάηεζαλ θαη θαζφξηδαλ ηηο θνηλσληθέο 

ζπκπεξηθνξέο. Ζ θηινζνθία θαη ην πεξηερφκελν απηψλ ησλ λφκσλ, 

πξνθαλψο, θαη είρε επηξξνή θαη ζην εκπφξην. ε φιεο ηηο επλνκνχκελεο 

πνιηηείεο, ε αξκνδηφηεηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζσζηήο ηήξεζεο ηνπ λφκνπ είλαη 

κεηαβηβαζκέλε ζε κηα αλεμάξηεηε εμνπζία, ηε δηθαζηηθή, ε νπνία κέζσ ησλ 

δνκψλ ηεο ειέγρεη αλ απηνί νη λφκνη ηεξνχληαη θαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο είλαη 

ζε ζέζε λα πξνθαιέζεη παξέκβαζε κε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε  ηεο 

έλλνκεο ηάμεο θαη ηνπ πεξί δηθαίνπ αίζζεκα. 

      Μνινλφηη θάζε ρψξα έρεη ην δηθφ ηεο λνκηθφ ζχζηεκα θαη κνινλφηη 

ππήξμαλ πνιιέο αιιαγέο ζηηο δνκέο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ «Γηθαίνπ», 

ζήκεξα έρνληαο πιήξε γλψζε ησλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ, φινη νη επηζηήκνλεο 

έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα θπξηφηεξα ζπζηήκαηα πνπ 

επεξέαζαλ ηα ζχγρξνλα λνκηθά ζπζηήκαηα είλαη δχν. Πξφθεηηαη γηα ην 

Αγγινζαμνληθφ ζχζηεκα θαη γηα ην Ζπεηξσηηθφ ζχζηεκα ή δηεζλψο common 

law θαη civil law αληίζηνηρα, δχν ζπζηήκαηα δηθαίνπ πνπ ε εηδνπνηφο δηαθνξά 

ηνπο έγθεηηαη ζην αλ είλαη πξνζαξηεκέλα ζε απηά θαη ζηνηρεία εζηκηθνχ δίθαηνπ 

ή φρη. Με ηελ έλλνηα εζηκηθφ δίθαην ελλννχκε έλα ζχλνιν απφ θαλφλεο πνπ 

ηζρχνπλ, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνπ θαηαγξαθή ηνπο, αιιά ηεξείηαη απφ έλα κηα 

θνηλσληθή νκάδα επί καθξφ δηάζηεκα, θαζηζηψληαο ηνπο de facto ελεξγνχο, 

αιιά θαη απνδεθηνχο. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

δχν ζπζηεκάησλ θαη πψο ην εζηκηθφ δίθαην κπνξεί λα πξνζαξηεζεί ζε 

απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ, είλαη αλάγθε λα αλαθέξνπκε θάπνηα ζηνηρεία γηα ηα 
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δχν πξναλαθεξζέληα ζπζηήκαηα θαη κέζσ απηήο ηεο αλαθνξάο λα 

κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηφ κπνξεί λα έρεη 

επίδξαζε ζην δηεζλέο εκπφξην θαη ηε δηαθζνξά. 

      Όζνλ αθνξά, ινηπφλ, ην Αγγινζαμνληθφ δίθαην ελλννχκε εθείλν ην 

ζχζηεκα Γηθαίνπ, πνπ δηακνξθψζεθε απφ ηα Αγγιηθά Βαζηιηθά 

δηθαζηήξηα(θπξίσο απφ ην 12ν αηψλα θαη πέξα) ζην καθξηλφ παξειζφλ θαη 

ζπλερίδεη αθφκα θαη ζήκεξα ηελ εμέιημή ηνπ. Σα πξναλαθεξφκελα δηθαζηήξηα, 

είραλ ηελ επειημία λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζε έλα πιαίζην επξχηεξν ησλ 

γξαπηψλ λφκσλ, θαηά ηέηνηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα ιάκβαλαλ ππφςε  θαη ηελ 

άπνςε ηεο θνηλσλίαο, αιιά θαη ηελ παγίσζε ηεο Βαζηιηθήο εηξήλεο.  Οη 

δηθαζηέο, ινηπφλ, είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ελζσκαηψλνπλ ζηηο απνθάζεηο ηνπο 

θαηαζηάζεηο θαη έζηκα ηεο θνηλσλίαο, κε ηέηνηνλ ηξφπν πνπ ε δηακφξθσζε ηνπ 

λνκηθνχ ζπζηήκαηνο λα κελ έρεη σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε 

ελφο λνκνζεηηθνχ ζψκαηνο. Έηζη, θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηα δηθαζηήξηα 

κπνξνχζαλ λα αζθνχλ θαη λνκνζεηηθή εμνπζία, αθνχ ην δεδηθαζκέλν πνπ 

δεκηνπξγνχζαλ, ήηαλ ζε ζέζε λα θαζνξίζεη ηελ χπαξμε ελφο λένπ θαλφλα, γηα 

ηα κέιε ηεο θνηλσληθήο νκάδαο.  Δπνκέλσο ζε απηφ ην ζχζηεκα ε επειημία 

ηνπ δηθαζηή είλαη έλα απφ ηα ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Έηζη, ζχκθσλα 

κε ηνλ θ. Η. Υ. Βνχιγαξε37 αλαθέξεηαη φηη «θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

Αγγινζαμνληθψλ λνκηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ δηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ σο πεγήο δηθαίνπ παξάιιεια κε ην έζηκν θαη ηε λνκνζεζία, ν 

πεξηπησζηνινγηθφο θαη ζπγθεθξηκέλνο ραξαθηήξαο ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ θαη ε 

έληνλε πξνζηαζία πνπ παξέρνπλ ζην άηνκν θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ». 

   ηνλ αληίπνδα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο Γηθαίνπ, ππάξρεη ην « Ζπεηξσηηθφ 

Γίθαην» ην νπνίν έρεη επηθξαηήζεη ζήκεξα ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ρσξψλ. 

χκθσλα κε απηφ ην ηξφπν απνλνκήο δηθαηνζχλεο, ην εζηκηθφ δίθαην δελ έρεη 

θάπνηα ηζρχ θαη φιεο νη απνθάζεηο βαζίδνληαη ζηνπο θαηαγεγξακκέλνπο 

λφκνπο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ ππάξρεη επειημία ζην δηθαζηή 

πξνθεηκέλνπ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα μεθχγεη απφ ηα πιαίζηα πνπ έρεη 

                                                             
37.Βνύιγαξεο Χ.Ι ,Πάππξνο Λάξνπο Μπξηηάληθα, ηόκνο 1, ζει 364  
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θαζνξίζεη ην λνκνζεηηθφ ζψκα. Σν ζχλνιν ηνπ γξαπηνχ δηθαίνπ θαζνξίδεη ηηο 

απνθάζεηο ηνπ, δίρσο ην δηθαίσκα παξέθθιηζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη 

απνθάζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ απηνχ ηνπ ηχπνπ Γηθαίνπ είλαη πην εχθνια 

πξνβιέςηκεο, αιιά θαη νη δηθαζηέο δελ έρνπλ ηελ εμνπζία λα θαζνξίζνπλ ηελ 

εμέιημε ηνπ λφκνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο επνρήο.  Ζ εμνπζία απηή είλαη 

παξαρσξεκέλε θαζαξά ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ λνκνζεηηθνχ ζψκαηνο. 

Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο θαη ρσξίο λα μεθεχγνπκε απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο 

εξγαζίαο καο, αλαθέξνπκε φηη ην Αγγινζαμνληθφ ζχζηεκα έρεη ηηο ηζηνξηθέο 

θαηαβνιέο ηνπ ζην θαλδηλαβηθφ Γίθαην θαη ηνπο Βαξβαξηθνχο λφκνπο θαη 

νπζηαζηηθά αξρίδεη απφ ην 12ν αηψλα, φπσο αλαθέξακε, ελψ ην Ζπεηξσηηθφ 

ζηεξίδεηαη  ζην Ρσκατθφ δίθαην θαη έρεη επηδξάζεηο θαη απφ ηελ Καζνιηθή 

εθθιεζία ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξφλνπο. Οη ρψξεο πνπ πηνζέηεζαλ θάζε 

ζχζηεκα, εμαξηψληαη απφ ηελ επηξξνή πνπ άζθεζαλ νη ρψξεο πνπ 

πξσηνπφξεζαλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ θάζε ηχπνπ δηθαίνπ. Έηζη, φπνπ ππήξραλ 

Βξεηαληθέο απνηθίεο ππήξμε θαη πηνζέηεζε απηνχ ηνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ελψ φπνπ ππήξμε επηξξνή άιισλ ρσξψλ (θπξίσο ηνπ αληίπαινπ δένπο-ηεο 

Γαιιίαο) πηνζεηήζεθε ην Ζπεηξσηηθφ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη 

νη ρψξεο πνπ αθνινπζνχλ ην Αγγινζαμνληθφ δίθαην ή έρνπλ δερηεί ζεκαληηθή 

επηξξνή απφ απηφ. 

ΠΗΝΑΚΑ 2 

ΥΩΡΔ ΜΔ COMMON LAW 

ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΑΓΓΛΟΣΑΞΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

United 

Kingdom 

United Arab  

Emirates 

American 

Samoa 

Antiqua Barbu Australia 

Bangladesh Bahrain Bahamas Belize Bermuda 

Barbados Brunei Bhutan Botswana Canada 

Cayman Cyprus Dominica Fiji Micronesia 
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Ghana Gambia Grenada Guam Guyana 

Hong Kong Isle of Man India Ireland Israel 

Jamaica Kenya Kiribati St. Kitts Liberia 

St. Lucia Sri Lanka Lesotho Maldives Marshall 

Malawi Malaysia Namibia Nigeria Nepal 

New Zealand Pakistan Papua New 

Guinea 

Saudi Arabia Sudan 

Singapore Solomon 

islands 

Sierra Leone Somalia Swaziland 

Thailand Tonga Trinidad Tanzania Uganda 

United States St. Vincent Virgin Islands Vanuatu Western 

Samoa 

South Africa Zambia Zimbabwe   

Πεγή  http://www.economics.harvard.edu/faculty/shleifer/files/qgov_web.xls 

 

Σν Ζπεηξσηηθφ δίθαην, ηψξα αλάινγα κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο, ρσξίδεηαη 

ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο θαη ε δηάθξηζε έγθεηηαη, θπξίσο, ζην ηί εμεηδηθεπκέλα 

λνκηθά ζηνηρεία επηθξαηνχλ ζε απηφ. Έηζη, ζχκθσλα Rafael La Porta, 

Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer, ζην άξζξφ ηνπο38 ην 

Ζπεηξσηηθφ δίθαην εμεηδηθεχεηαη ζε Γαιιηθφ, ζε Γεξκαληθφ θαη ζε θαλδηλαβηθφ. 

 

 

 

 

                                                             
38 Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, The Economic Consequences of Legal 

origins, Journal of Economic Literature 2008, 46:2, p.p.285–332 
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3.2 ΤΣΗΜΑ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΔΠΙΡΡΟΗ ΣΗ ΓΙΑΦΘΟΡΑ  ΚΑΙ 

ΣΟ ΓΙΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

  

ε απηφ ην θνκκάηη, ζα πξνζπαζήζνπκε λα εμεγήζνπκε, ρξεζηκνπνηψληαο 

θαη ηεθκεξίσζε απφ έξεπλεο, ηελ επίδξαζε πνπ πηζαλφ λα έρεη ην είδνο ηνπ 

λνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηφζν ζηε δηαθζνξά φζν θαη ζε δηάθνξεο 

καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο. Δπίζεο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα δψζνπκε θαη 

κηα εξκελεία γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ζπλαληάκε απηά ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα. Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Rafael La Porta, Florencio 

Lopez-de-Silanes, θαη Andrei Shleifer,39 ηελ νπνία επηθαινχκαζηε θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε ππνελφηεηα, αλαθέξεηαη φηη απφ απνηειέζκαηα 

παιηλδξνκήζεσλ ην common law ζπζρεηίδεηαη  

- θαιχηεξε επελδπηηθή πξνζηαζία, ε νπνία έρεη ζεηηθή ζρέζε κε ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαιχηεξε πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη 

πςειφηεξε δηαζπνξά ηδηνθηεζίαο. 

- ειαθξχηεξεο κνξθήο θπβεξλεηηθφ πξνζηαηεπηηζκφ θαη αζθπθηηθνχο 

θαλφλεο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο κε ιηγφηεξε δηαθζνξά, 

θαιχηεξα ζηνρεπφκελεο αγνξέο εξγαζίαο θαη κηθξφηεξεο παξανηθνλνκίεο 

-Ληγφηεξν θνξκαιηζκέλα θαη πεξηζζφηεξν αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα 

δηθαηνζχλεο, πνπ πξνζηαηεχνπλ θαιχηεξα ηα δηθαηψκαηα εξγαζίαο. 

 

 Ο θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έρνπκε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα είλαη 

φηη νη Άγγινη δηθαζηέο θαηάθεξαλ απφ λσξίο λα απνθηήζνπλ ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπο θαη λα δξνπλ απηφλνκα θαη δεδνκέλεο ηεο ζρεηηθά ήπηαο πνιηηηθήο 

θαηάζηαζεο πνπ επηθξάηεζε ζηελ Αγγιία κπφξεζαλ λα εδξαηψζνπλ απηήλ ηε 

κνξθή απνλνκήο δηθαηνζχλεο. ηνλ αληίπνδα, ην Γαιιηθφ δίθαην( ην νπνίν 

έρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ θαηεγνξία ηνπ civil law), 

επεξεάζηεθε απφ ηνπο ζεζκνχο θαη ηα ξεχκαηα ζθέςεο πνπ επηθξάηεζαλ κε 

                                                             
39 Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, The Economic Consequences of Legal 

origins, Journal of Economic Literature 2008, 46:2, pp285–332 
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θνκβηθφ ζεκείν ηε Γαιιηθή επαλάζηαζε  . Σέινο κηα πνιχ ζεκαληηθή εξκελεία 

γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ δίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη, 

ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ ην common law, κπνξνχζε λα εμεηδηθεχεη ηελ θάζε 

πεξίπησζε ζε πνιχ πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, απφ φ,ηη νη λνκνζεηηθέο 

λφξκεο. Απηή ε εμεηδίθεπζε θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ θάζε πεξηζηαηηθνχ ζε 

κεκνλσκέλν θαη φρη έλα απφ νκνεηδή(πνπ πεξηγξάθνληαη ζην επεηξσηηθφ 

δίθαην), ήηαλ δπλαηφ λα δεκηνπξγήζεη άκπλεο θαη αληαλαθιαζηηθά έλαληη ηεο 

δηαθζνξάο, πνπ ην civil law system κνηξαία δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη θαη λα 

απνθξνχζεη άκεζα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4ο  ΔΜΠΔΙΡΙΚΟ ΜΔΡΟ 

ε απηφ ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ζα αζρνιεζνχκε κε ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο 

ηεο Γηαθζνξάο κε ην Γηεζλέο εκπφξην θαηά θχξην ιφγν θαη, δεπηεξεχνληα κε 

θάπνηεο άιιεο παξακέηξνπο. Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ 

έξεπλα καο, νξίζακε ηηο αθφινπζεο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ  

ζηηο παιηλδξνκήζεηο πνπ ηξέμακε θαη ε έλλνηα θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρεη 

αλαιπζεί ζην ζεσξεηηθφ θνκκάηη. 

 Openess to trade.   Με απηή ηε κεηαβιεηή νξίζακε ην άζξνηζκα ησλ 

εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ κηαο ρψξαο σο πνζνζηφ ηνπ GDP per capita. 

 Corruption.  Με απηή ηε κεηαβιεηή νξίζακε ηελ αληίιεςε ηεο δηαθζνξάο 

πνπ ππάξρεη ζε κηα ρψξα.  Πην ζπγθεθξηκέλα ν ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ 

corruption perceptions index, πνπ παξάγεη ε transparency international. 

Legal system. Απηή ε παξάκεηξνο καο δείρλεη ην είδνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηθαίνπ πνπ επηθξαηεί ζε κηα ρψξα. ε απηή ηελ παιηλδξφκεζε ε κεηαβιεηή 

(dummy variable)πνπ  ρξεζηκνπνηήζακε είλαη  ην 1 εάλ κηα ρψξα έρεη 

πηνζεηήζεη λνκηθφ ζχζηεκα αλάινγν ηνπ common law θαη 0 εάλ κηα ρψξα έρεη 

πηνζεηήζεη civil law. 

Ln (GDP RER CARITA) . Πξφθεηηαη γηα ην λεπέξεην ινγάξηζκν ηνπ θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Πξνηηκήζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηή ηε 

κεηαβιεηή πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζνπκε ην κεγάιν εχξνο ησλ ηηκψλ πνπ έρεη 

ην gdp ,θαη έηζη λα επηηχρνπκε ηε κεγαιχηεξε ζχγθιηζε ζηα απφιπηα λνχκεξα 

πνπ έρνπκε. 

MULTIPLE LN (GDP)*OPENESS TO TRADE.  Πξφθεηηαη γηα ην γηλφκελν 

ηνπ ln(gdp per capita) θαη openness to trade. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα 

επεμεγεκαηηθή κεηαβιεηή ή νπνία εηζήρζε πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε εάλ ην 

εκπφξην έρεη δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο ζε ρψξεο κε δηαθνξεηηθφ GDP. 

Οη παξαπάλσ είλαη νη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε. ηηο 

παιηλδξνκήζεηο καο ρξεζηκνπνηήζακε ην πξφγξακκα e views. ε απηφ ην 

πξφγξακκα πξέπεη λα θσδηθνπνηεζνχλ νη παξαπάλσ κεηαβιεηέο κε ηέηνηνλ 
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ηξφπν πνπ θάζε κεηαβιεηή λα είλαη γξακκέλε ρσξίο θελά θαη κε κηα κφλν 

ιέμε. Ζ θσδηθνπνίεζε πνπ θάλακε θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ζην e-

views, πξνθεηκέλνπ λα πιεξείηαη ε παξαπάλσ πξνυπφζεζε θαίλεηαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα  

ΠΗΝΑΚΑ 3 

ΟΝΟΜΑΗΑ ΜΔΣΑΒΛΖΣΩΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΟ E-

VIEWS 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟ E-VIEWS 

Openness to trade OPENESS 

Corruption  CORRUPTION 

Ln (GDP RER CARITA)   LNGDP 

Legal system BRITISH 

MULTIPLE LN(GDP)*OPENESS TO 

TRADE   

MULTIPLE 

 

ηελ έξεπλά καο, ινηπφλ ζα επηρεηξήζνπκε λα βξνχκε πνηα είλαη ε 

ζπζρέηηζε ηεο δηαθζνξάο κε ην Γηεζλέο εκπφξην. ηα δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε θαη είλαη πξνζαξηεκέλα ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. 

Σα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ην openness to trade, ln(gdp per capita) 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ην εκπεηξηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο καο ηα 

αληιήζακε απφ ηελ ηζηνζειίδα  http://data.worldbank.org/indicator . Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ λα θηηάμνπκε ην openness to trade αληιήζακε ηα 

δεδνκέλα απφ ηελ θαηεγνξία Exports of goods and services (% of GDP)  θαη 

Imports of goods and services (% of GDP)  . Σν άζξνηζκα απηψλ ησλ δχν 

δεηθηψλ ην νξίζακε ζαλ ην δείθηε openness to trade.  Πξνθεηκέλνπ λα  

θηηάμνπκε ην ln(gdp per capita), ρξεζηκνπνηνχκε  GDP per capita (current 

US$) θαη θαηφπηλ βξίζθνπκε ην λεπέξεην ινγάξηζκν ηεο θάζε ηηκήο. Γηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε ηελ επεμεγεκαηηθή κεηαβιεηή multipleln (gdp per 

capita)*openness to trade, απιά πνιιαπιαζηάζακε ηηο δχν κεηαβιεηέο πνπ 

http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS
http://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.ZS
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD


63 

 

 

είρακε. Σα δεδνκέλα40 πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ην λνκηθφ ζχζηεκα κηαο 

ρψξαο ηα αληιήζακε απφ θχιιν δεδνκέλσλ πνπ είλαη δεκνζηεπκέλν ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Harvard. ην ζπγθεθξηκέλν θχιιν δεδνκέλσλ καο παξνπζηάδεη 

ηα λνκηθά ζπζηήκαηα θαηαλεκεκέλα ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο. Έηζη, ελψ εθεί 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε Βξεηαληθφ, Γαιιηθφ, νζηαιηζηηθφ, Γεξκαληθφ, 

θαλδηλαβηθφ, εκείο γηα ηελ παιηλδξφκεζή καο ζεσξήζακε  κφλν δχν 

θαηεγνξίεο. Ζ κηα θαηεγνξία πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ην 1 είλαη γηα κηα ρψξα πνπ 

έρεη Βξεηαληθφ ζχζηεκα θαη ε άιιε θαηεγνξία γηα φια ηα ππφινηπα πνπ 

ζπκβνιίδεηαη κε 0. Σέινο, γηα ηε δηαθζνξά ρξεζηκνπνηήζακε ην δείθηε CPI 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο δηεζλνχο δηαθάλεηαο. Γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο πήξακε ηειηθά 167 ρψξεο, θαη απνξξίςακε 

φζεο ρψξεο δελ είραλ επαξθή δεδνκέλα. 

      ηηο παιηλδξνκήζεηο πνπ ζα αλαθεξζνχκε δηαιέμακε σο εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηε δηαθζνξά (δειαδή ην δείθηε CPI) θαη σο αλεμάξηεηεο ηηο 

ππφινηπεο πνπ  ρξεζηκνπνηνχκε. Δπίζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε εάλ 

ην κνληέιν καο έρεη πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα, γηα ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

καο πήξακε ηα ζηνηρεία γηα ην 2011, ελψ γηα ηηο ππφινηπεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο, ηα δεδνκέλα ηα πήξακε γηα ην 2006.  Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, εάλ 

βξεζεί ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ καο, ζα κπνξέζνπκε λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη, φλησο έρνπκε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα. 

Δπίζεο νθείινπκε λα αλαθέξνπκε φηη πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε αξηηφηεξα 

απνηειέζκαηα, ειέγμακε ηελ χπαξμε εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο κε ην θξηηήξην 

White.  

     Πξνηνχ μεθηλήζνπκε ηελ αλαθνξά καο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο 

καο, απφ ηα δεδνκέλα καο, θαηαζθεπάζακε έλα δηάγξακκα ζην νπνίν ζηνλ 

άμνλα ησλ ρ ηνπνζεηήζακε ηα δεδνκέλα καο απφ ην openness to trade θαη 

ζηνλ άμνλα ησλ y ηνπνζεηήζακε ην δείθηε cpi. Παξαηεξνχκε φηη ηα δχν 

κεγέζε, φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα, δε θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ 
                                                             
40 www.economics.harvard.edu/faculty/shleifer/files/qgov web.xls  

 

http://www.economics.harvard.edu/faculty/shleifer/files/qgov
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ζπζρέηηζε, ιφγσ ηεο κνξθήο ηνπ. Κάζε ζεκείν απεηθνλίδεη κηα ρψξα, θαη 

αλαιφγσο ηνπ openness to trade πνπ έρεη θαη ηνπ δείθηε δηαθζνξάο έρεη 

ηνπνζεηεζεί ζην θαηάιιειν ζεκείν. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΓΡΑΦΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

.  
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ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΔΗ 

Οη παιηλδξνκήζεηο πνπ ηξέμακε είλαη ηξείο, φιεο αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. 

Οπζηαζηηθά, ζέινπκε λα δηαπηζηψζνπκε, κέζσ απηψλ ησλ κνληέισλ, αλ ην 

δηεζλέο εκπφξην έρεη θάπνηα ζπζρέηηζε κε ηε δηαθζνξά θαη αλ κπνξεί λα είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε θάπνην απφ απηά. 

Ζ πξψηε παιηλδξφκεζε πνπ ηξέμακε ήηαλ απηή πνπ είρε σο εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηε δηαθζνξά θαη σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ην openness to trade 

θαη ην ln(gdp per capita). Έηζη ε κνξθή ηεο ήηαλ  

Corruption =bo+b1x[Ln(gdp per capita)] + b2x(openness to trade) 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε ηελ χπαξμε ηεο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο 

θάλακε ηνλ έιεγρν white. ε απηφλ ηνλ έιεγρν, ινηπφλ φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο ε πηζαλφηεηα γηα ην F-Statistic πξνέθπςε 0,005 

,θάηη πνπ απνξξίπηεη ηε κεδεληθή ππφζεζε ηνπ ειέγρνπ H0=(ππάξρεη 

νκνζθεδαηηθφηεηα). Καηφπηλ ηνχηνπ, ηξέμακε ηελ παιηλδξφκεζε κε χπαξμε 

εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο θαη ην απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε είλαη ην αθφινπζν 

ΠΗΝΑΚΑ 4-ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ ΜΔ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ 

CORRUPTION ΚΑΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ LNGDP, OPENESS 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 
-4.300604 0.530706 -8.103560 0.0000 

LNGDP 
0.998272 0.075479 13.22577 0.0000 

OPENESS 
0.003251 0.002101 1.547593 0.1237 

R-squared 0.625905 

Adjusted R-squared 0.621139 

S.E. of regression 1.306664 

Sum squared resid 268.0571 

Log likelihood -268.3123 
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F-statistic 131.3396 

Prob(F- statistic) 0.000000 

 Mean dependent var 4.208750 

 S.D. dependent var 2.122873 

 Akaike info criterion 3.391403 

 Schwarz criterion 3.449063 

 Hannan-Quinn criter. 3.414817 

Durbin-Watson stat 1.960895 

 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα παξαηεξνχκε φηη απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε 

ελδηαθέξνληνο Ζ0 (b1=0) πνπ αθνξά ην lngdp per capita , ελψ ζπγθεληξψλεη 

ηζρπξή ππνζηήξημε ε Ζ0 (b2=0) πνπ αθνξά ην δηεζλέο εκπφξην. Άξα ε 

παξάκεηξνο b2 δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Δπηπιένλ ην κνληέιν πνπ θαηαζθεπάζακε θαίλεηαη λα έρεη εξκελεία θαηά 

62,5%. 

 

Ζ δεχηεξε παιηλδξφκεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζακε πξνέθπςε απφ ηελ 

πξνζζήθε κηαο αθφκα αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο, ην legal system. Όπσο 

αλαθέξακε φπνπ ππήξρε ρψξα κε Βξεηαληθφ δίθαην εκείο ζέηακε ηηκή ίζε κε 

1, ελψ φπνπ ππήξρε ρψξα ρσξίο ην ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ ζχζηεκα ζέηακε 0. 

Ο έιεγρνο γηα εηξνζθεδαζηηθφηεηα καο έδσζε πηζαλφηεηα 0,012, φπνηε ε 

κεδεληθή ππφζεζε φηη έρσ νκνζθεδαζηηθφηεηα απνξξίπηεηαη. 

Σν κνληέιν ην νπνίν ηξέμακε ήηαλ  

Corruption=bo+ b1x(openness to trade)+b2x[Ln(gdp per capita)]+b3x(legal 

system) 

 

Σα απνηειέζκαηα, ινηπφλ, ήηαλ ηα αθφινπζα 
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ΠΗΝΑΚΑ 5-ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ ΜΔ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ 

CORRUPTION ΚΑΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ OPENESS.LNGDP,BRITISH 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 
-4.634381 0.546890 -8.474058 0.0000 

OPENESS 
0.002600 0.001847 1.407797 0.1612 

LNGDP 
1.021503 0.074324 13.74397 0.0000 

BRITISH 
0.669073 0.215818 3.100171 0.0023 

R-squared 0.646714 

Adjusted R-squared 0.639920 

S.E. of regression 1.273865 

Sum squared resid 253.1461 

Log likelihood -263.7336 

F-statistic 95.18965 

Prob(F- Statistic) 0.000000 

 Mean dependent var 4.208750 

S.D. dependent var 2.122873 

Akaike info criterion 3.346670 

Schwarz criterion 3.423549 

Hannan-Quinn criter. 3.377888 

Durbin-Watson stat 1.962179 

 

ε απηφλ ηνλ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη νη κεδεληθέο ππνζέζεηο Ζ0(b0=0), 

H0(b2=0), H0(b3=0) απνξξίπηνληαη, ελψ ε κεδεληθή ππφζεζε πνπ αθνξά ην 

openness to trade H0(b1=0)  είλαη πάιη ηζρπξή.Άξα ν παξάγνληαο ηνπ 

δηεζλνχο εκπνξίνπ b1, δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. Δπίζεο παξαηεξνχκε 

φηη ην κνληέιν καο έρεη επεμεγεκαηηθφηεηα 64,67%. 

Ζ ηειεπηαία παιηλδξφκεζε πνπ ηξέμακε ήηαλ ε ίδηα κε ηελ πξνζζήθε ζηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ελφο γηλνκέλνπ multiple(ln(gdp per capita))*openess 

to trade. ηνλ έιεγρν εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο πνπ θάλακε πξνέθπςε ε 



68 

 

 

πηζαλφηεηα 0,004 νπφηε νδεγεζήθακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κεδεληθή 

ππφζεζε φηη ην κνληέιν καο είλαη νκνζθεδαζηηθφ απνξξίπηεηαη. 

Ζ κνξθή ηεο παιηλδξφκεζεο πνπ ηξέμακε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ήηαλ  

Corruption=b0+b1xLn(gdp per capita)+b2xlegal system+ b3xmultiple[(ln(gdp 

per capita))xOpenness to trade] +b4x(Openness to trade) 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξφκεζεο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

ΠΗΝΑΚΑ6-ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ ΜΔ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ 

CORRUPTION ΚΑΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ LNGDP, BRITISH ,MULTIPLE, 

OPENESS 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR t-STATISTIC PROBABILITY 

C -2.953875 1.129922 -2.614229 0.0098 

LNGDP 0.842423 0.126772 6.645160 0.0000 

BRITISH 0.660809 0.219983 3.003917 0.0031 

MULTIPLE 0.002117 0.001178 1.797729 0.0742 

OPENESS -0.017546 0.011751 -1.493158 0.1374 

R-squared 0.652872 

Adjusted R-squared 0.643856 

S.E. of regression                                                               

1.268853 

Sum squared reside 247.9383 

Log likelihood -260.9312 

F-statistic  72.41024                                                          
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Prob (F-statistic)                                                                  

0.0000 

Mean dependent  var 4.218239 

S.D. dependent var 2.126174 

Akaike info criterion 3.345046 

Schwarz criterion 3.441552 

Hannan-Quinn criter. 3.384236 

Durbin-Watson stat 1.968710 

 

 

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη νη κεδεληθέο 

ππνζέζεηο H0(b0=0) , H0(b1=0) πνπ αθνξά ην Ln(GDP per capita)      H0(b2=0) 

πνπ αθνξά ην ζχζηεκα δηθαίνπ απνξξίπηνληαη, ελψ νη κεδεληθέο ππνζέζεηο  

H0 (b3=0) πνπ αθνξά ην γηλφκελν είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν 10%  

ελψ H0(b4=0) πνπ αθνξά ην openness to trade είλαη δεθηή. Δπνκέλσο ην 

openness to trade θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ επεξεάδεη ηε 

δηαθζνξά,ελψ ε επεμεγεκαηηθή κεηαβιεηή καο δείρλεη φηη ελδέρεηαη ρψξεο κε 

δηαθνξεηηθφ θαηα θεθαιήλ ΑΔΠ λα έρνπλ κηθξφηεξν επίπεδν δηαθζνξάο, εάλ 

είλαη πην αλνηρηέο ζην δηεζλέο εκπφξην. Σν κνληέιν καο ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε κπνξεί λα εξκελεχζεη θαηά 65,29% ηα απνηειέζκαηα. 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ε απηήλ ηελ εξγαζία, πξνζπαζήζακε λα εηζρσξήζνπκε ζηελ πηζαλή 

ζπζρέηηζε θαη ζηελ πηζαλή πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα πνπ έρεη ην Γηεζλέο 

Δκπφξην ζην δείθηε Γηαθζνξάο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην λεπέξεην ινγάξηζκν ηνπ 

GDP .Πξνθεηκέλνπ, λα ην δηαπηζηψζνπκε, θάλακε θάπνηεο παιηλδξνκήζεηο, 

ιακβάλνληαο ππ’νςηλ θαη θάπνηεο επηκέξνπο παξακέηξνπο, φπσο ην λνκηθφ 

ζχζηεκα, θαη έλα γηλφκελν πνπ εμαξηηφηαλ απφ ην GDP θαη ην openness to 

trade. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήμακε είλαη ηα αθφινπζα 

- Σν Γηεζλέο Δκπφξην δε θαίλεηαη λα έρεη θάπνηα επηξξνή ζηε δηαθζνξά 

θαη δελ κπνξεί λα δηακνξθψζεη έλα πξνβιεπηηθφ κνληέιν γηα απηήλ. ε 

φιεο ηηο παιηλδξνκήζεηο, πνπ  ηξέμακε, θάλεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

ην ελδερφκελν απφξξηςεο ηνπ ζε πνιχ κεγάια επίπεδα( ε πηζαλφηεηα 

θπκαίλεηαη απν12,37% έσο 16,12%, αλάινγα κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε θάζε θνξά), θάηη πνπ καο θάλεη λα εμάγνπκε ην 

παξαπάλσ ζπκπέξαζκα κε αζθάιεηα. 

- Σν GDP per capita  έρεη ζπζρέηηζε κε ηε δηαθζνξά. ε φια ηα κνληέια 

πνπ εξεπλήζακε θάλεθε ζηαηηζηηθά αζήκαλην ην ελδερφκελν λα κε 

δηαδξακαηίζεη θάπνην ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο Γηαθζνξάο, άξα 

επαιεζεχεηαη απηφ πνπ ζεσξεηηθά πεξηγξάθεηαη 

- Σν λνκηθφ ζχζηεκα έρεη ζπζρέηηζε κε ηε Γηαθζνξά θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ην Βξεηαληθφ δίθαην θαίλεηαη λα είλαη δηακνξθσηηθφο 

παξάγνληάο ηεο. Σν ζχζηεκα δηθαίνπ, ινηπφλ θαη ε επειημία πνπ 

πξνζθέξεη ζην δηθαζηή λα απνθαζίδεη, είλαη δπλαηφ λα επεξεάζεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αληίιεςεο ηεο δηαθζνξάο.  

- Σν γηλφκελν πνπ είλαη αλάινγν ηνπ λεπέξεηνπ ινγάξηζκνπ ηνπ GDP επί 

ην openness to trade είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε επίπεδν 10%, θάηη 

πνπ ζεκαίλεη φηη κεγαιχηεξν θαηα θεθαιήλ ΑΔΠ κπνξεί λα είλαη 
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πξνβιέπεη κηθξφηεξε δηαθζνξά, αλ ε ρψξα είλαη πην πνιχ αλνηρηή ζην 

δηεζλέο εκπφξην. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ E-VIEWS 

COUNTRY OPENESS  LNGDP BRITISH MULTIPLE CORRUPTION 

Afghanistan 91,9 5,525876 0 507,828 1,5 

Albania 74,24 7,970104 0 591,7005 3,1 

Algeria 70,13 8,16306 0 572,4754 2,9 

Angola 118,78 7,806577 0 927,2652 2 

Argentina 43,99 8,609868 0 378,7481 3 

Armenia 62,61 7,639995 0 478,3401 2,6 

Australia 40,61 10,49754 1 426,305 8,8 

Austria 107,66 10,57897 0 1138,932 7,8 

Azerbaijan 105,27 7,813186 0 822,4941 2,4 

Bahamas, The  100,11 10,10969 1 1012,081 7,3 

Bahrain 171,69 9,880218 1 1696,335 5,1 

Bangladesh 44,22 6,07498 1   2,7 

Barbados 124,51 9,373466 1 1167,09 7,8 

Belarus 124,3 8,242173 0 1024,502 2,4 

Belgium 157,71 10,5432 0 1662,768 7,5 

Benin 34,05 6,399428 1 217,9005 3 

Bhutan 129,62 7,193322 1 932,3984 5,7 

Bolivia 74,54 7,115128 0 530,3616 2,8 

Bosnia and 
Herzegovina 102,61 8,095316 0 830,6604 3,2 

Botswana 77,67 8,686298 1 674,6647 6,1 

Brazil 25,84 8,664475 0 223,89 3,8 

Bulgaria 140,01 8,369489 0 1171,812 3,3 

Burkina Faso 37,85 5,990744 0 226,7497 3 

Burundi  43,66 5,109235 0 223,0692 1,9 

Cambodia 144,61 6,288254 1 909,3445 2,1 

Cameroon 43,95 6,908234 0 303,6169 2,5 

Canada 69,75 10,57771 1 737,795 8,7 

Cape Verde 117,81 7,747799 0 912,7683 5,5 

Central African 
Republic 35,95 5,889738 0 211,7361 2,1 

Chad 104,28 6,404923 0 667,9054   

Chile 71,94 9,147586 0 658,0773 7,2 

China 70,56 7,634987 0 538,7247 3,6 

Colombia 38,45 8,222643 0 316,1606 3,4 

Comoros 52,8 6,414045 0 338,6616   

http://data.worldbank.org/country/afghanistan
http://data.worldbank.org/country/albania
http://data.worldbank.org/country/algeria
http://data.worldbank.org/country/argentina
http://data.worldbank.org/country/armenia
http://data.worldbank.org/country/australia
http://data.worldbank.org/country/austria
http://data.worldbank.org/country/azerbaijan
http://data.worldbank.org/country/bahamas
http://data.worldbank.org/country/bahrain
http://data.worldbank.org/country/bangladesh
http://data.worldbank.org/country/barbados
http://data.worldbank.org/country/belarus
http://data.worldbank.org/country/belgium
http://data.worldbank.org/country/benin
http://data.worldbank.org/country/bhutan
http://data.worldbank.org/country/bolivia
http://data.worldbank.org/country/bosnia-and-herzegovina
http://data.worldbank.org/country/bosnia-and-herzegovina
http://data.worldbank.org/country/botswana
http://data.worldbank.org/country/brazil
http://data.worldbank.org/country/bulgaria
http://data.worldbank.org/country/burkina-faso
http://data.worldbank.org/country/burundi
http://data.worldbank.org/country/cambodia
http://data.worldbank.org/country/cameroon
http://data.worldbank.org/country/canada
http://data.worldbank.org/country/cape-verde
http://data.worldbank.org/country/central-african-republic
http://data.worldbank.org/country/central-african-republic
http://data.worldbank.org/country/chad
http://data.worldbank.org/country/chile
http://data.worldbank.org/country/china
http://data.worldbank.org/country/colombia
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Congo, Dem. Rep. 72,65 5,006171 0 363,6983   

Congo, Rep.  149,78 7,664191 0 1147,943   

Costa Rica 104,4 8,544982 0 892,0961   

Cote d'Ivoire 95,01 6,854025 0 651,2009   

Croatia 92,44 9,326221 0 862,1159   

Cuba 37,18 8,451458 0 314,2252 4,2 

Cyprus 99,76 10,08011 1 1005,592 6,3 

Czech Republic 130,93 9,578154 0 1254,068 4,4 

Denmark 100,96 10,82898 0 1093,294 9,4 

Djibouti  97,22 6,838897 0 664,8776 3 

Dominica 86,34 8,65516 0 747,2865 5,2 

Dominican 
Republic 67,97 8,249436 1 560,7142 2,6 

Ecuador  66,82 8,025391 0 536,2566 2,7 

Egypt, Arab Rep.  61,52 7,260059 0 446,6388 2,9 

El Salvador 71,85 8,024165 0 576,5363 3,4 

Eritrea 45,26 5,563385 0 251,7988 2,5 

Estonia 155,65 9,433731 0 1468,36 6,4 

Ethiopia 50,47 5,296065 0 267,2924 2,7 

Finland 86,26 10,58373 0 912,9524 9,4 

France 55,09 10,47608 0 577,1275 7 

Gabon 93,74 8,829411 0 827,669 3 

Gambia, The  79,59 6,066518 1 482,8341 3,5 

Georgia 89,89 7,473705 0 671,8113 4,1 

Germany 85,4 10,46987 0 894,1268 8 

Ghana 65,92 6,823952 1 449,8349 3,9 

Greece 56,5 10,065 0 568,6724 3,4 

Guatemala 66,82 7,748997 0 517,788 2,7 

Guinea 81,89 5,725555 0 468,8657 2,2 

Haiti 59,51 6,243754 0 371,5658 1,8 

Honduras 133,14 7,345988 0 978,0449 2,6 

Hong Kong SAR, 
China 399,68 10,22913 1 4088,381 8,4 

Hungary 156,39 9,321306 0 1457,759 4,6 

Iceland 82,69 10,9117 0 902,2885 8,3 

India 45,26 6,709668 1 303,6796 3,1 

Indonesia 56,65 7,36875 0 417,4397 3 

Iran, Islamic Rep. 56,86 8,057615 0 458,156 2,7 

Ireland 148,22 10,86858 1 1610,941 7,5 

Israel 85,33 9,934239 1 847,6886 5,8 

Italy 56,06 10,3665 0 581,1458 3,9 

Jamaica 95,95 8,437263 1 809,5554 3,3 

Japan 31,08 10,43712 0 324,3856 8 

http://data.worldbank.org/country/congo-republic
http://data.worldbank.org/country/costa-rica
http://data.worldbank.org/country/cote-divoire
http://data.worldbank.org/country/croatia
http://data.worldbank.org/country/cuba
http://data.worldbank.org/country/cyprus
http://data.worldbank.org/country/czech-republic
http://data.worldbank.org/country/denmark
http://data.worldbank.org/country/djibouti
http://data.worldbank.org/country/dominica
http://data.worldbank.org/country/dominican-republic
http://data.worldbank.org/country/dominican-republic
http://data.worldbank.org/country/ecuador
http://data.worldbank.org/country/egypt-arab-republic
http://data.worldbank.org/country/el-salvador
http://data.worldbank.org/country/eritrea
http://data.worldbank.org/country/estonia
http://data.worldbank.org/country/ethiopia
http://data.worldbank.org/country/finland
http://data.worldbank.org/country/france
http://data.worldbank.org/country/gabon
http://data.worldbank.org/country/gambia
http://data.worldbank.org/country/georgia
http://data.worldbank.org/country/germany
http://data.worldbank.org/country/ghana
http://data.worldbank.org/country/greece
http://data.worldbank.org/country/guatemala
http://data.worldbank.org/country/guinea
http://data.worldbank.org/country/haiti
http://data.worldbank.org/country/honduras
http://data.worldbank.org/country/hong-kong-sar-china
http://data.worldbank.org/country/hong-kong-sar-china
http://data.worldbank.org/country/hungary
http://data.worldbank.org/country/iceland
http://data.worldbank.org/country/india
http://data.worldbank.org/country/indonesia
http://data.worldbank.org/country/iran-islamic-republic
http://data.worldbank.org/country/ireland
http://data.worldbank.org/country/israel
http://data.worldbank.org/country/italy
http://data.worldbank.org/country/jamaica
http://data.worldbank.org/country/japan
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Jordan 141,74 7,908141 0 1120,9 4,5 

Kazakhstan 91,63 8,573871 0 785,6238 2,7 

Kenya 64,94 6,423019 1 417,1108 2,2 

Korea, Rep.  77,98 9,887161 0 771,0008 5,4 

Kosovo 64,84 7,730642 0 501,2549 2,9 

Kuwait 89,71 10,67339 0 957,5096 4,6 

Kyrgyz Republic 120,74 6,297313 0 760,3376 2,1 

Lao PDR 86,32 6,381969 0 550,8915 2,2 

Latvia 111,23 9,072579 0 1009,143 4,2 

Lebanon 63,39 8,608166 0 545,6716 2,5 

Lesotho  172,63 6,529644 1 1127,212 3,5 

Liberia 173,55 5,205503 1 903,4151 3,2 

Libya 96,76 9,167829 0 887,0791 2 

Lithuania 128,34 9,089865 0 1166,593 4,8 

Luxembourg 308,93 11,40792 0 3524,248 8,5 

Macao SAR, China  151,32 10,29328 0 1557,578 5,1 

Macedonia, FYR  111,08 8,074365 0 896,9005 3,9 

Madagascar 75,5 5,701457 0 430,46 3 

Malawi 69,72 5,464745 1 381,002 3 

Malaysia 210,46 8,681064 1 1827,017 4,3 

Maldives 139,42 8,378624 1 1168,148 2,5 

Mali 72,35 6,067405 0 438,9767 2,8 

Malta 177,51 9,662907 0 1715,263 5,6 

Mauritania 99,8 6,878829 0 686,5072 2,4 

Mauritius 134,52 8,555351 0 1150,866 5,1 

Mexico 57,18 9,086006 0 519,5378 3 

Moldova 137,16 6,857111 0 940,5213 2,9 

Mongolia 112,93 7,180935 0 810,943 2,7 

Montenegro 119,76 8,366177 0 1001,933 4 

Morocco  73,88 7,652643 0 565,3772 3,4 

Mozambique  85,87 5,809022 0 498,8208 2,7 

Namibia 81,45 8,233976 1 670,6574 4,4 

Nepal 44,77 5,787013 1 259,0846 2,2 

Netherlands 137,94 10,63246 0 1466,641 8,9 

New Zealand 58,65 10,17247 1 596,6152 9,5 

Nicaragua 94,62 6,858661 0 648,9665 2,5 

Nigeria 70,59 6,932073 1 489,335 2,5 

Norway 73,53 11,19766 0 823,3642 9 

Oman 88,79 9,60082 0 852,4568 4,8 

Pakistan 38,45 6,671284 1 256,5109 2,5 

Panama 149,19 8,556716 0 1276,576 3,3 

Paraguay 111,94 7,341909 0 821,8533 2,2 

Peru 48,38 8,10542 0 392,1402 3,4 

http://data.worldbank.org/country/jordan
http://data.worldbank.org/country/kazakhstan
http://data.worldbank.org/country/kenya
http://data.worldbank.org/country/korea-republic
http://data.worldbank.org/country/kosovo
http://data.worldbank.org/country/kuwait
http://data.worldbank.org/country/kyrgyz-republic
http://data.worldbank.org/country/lao-pdr
http://data.worldbank.org/country/latvia
http://data.worldbank.org/country/lebanon
http://data.worldbank.org/country/lesotho
http://data.worldbank.org/country/liberia
http://data.worldbank.org/country/libya
http://data.worldbank.org/country/lithuania
http://data.worldbank.org/country/luxembourg
http://data.worldbank.org/country/macao-sar-china
http://data.worldbank.org/country/macedonia-fyr
http://data.worldbank.org/country/madagascar
http://data.worldbank.org/country/malawi
http://data.worldbank.org/country/malaysia
http://data.worldbank.org/country/maldives
http://data.worldbank.org/country/mauritania
http://data.worldbank.org/country/mauritius
http://data.worldbank.org/country/mexico
http://data.worldbank.org/country/moldova
http://data.worldbank.org/country/mongolia
http://data.worldbank.org/country/montenegro
http://data.worldbank.org/country/morocco
http://data.worldbank.org/country/mozambique
http://data.worldbank.org/country/namibia
http://data.worldbank.org/country/nepal
http://data.worldbank.org/country/netherlands
http://data.worldbank.org/country/new-zealand
http://data.worldbank.org/country/nicaragua
http://data.worldbank.org/country/nigeria
http://data.worldbank.org/country/norway
http://data.worldbank.org/country/oman
http://data.worldbank.org/country/pakistan
http://data.worldbank.org/country/panama
http://data.worldbank.org/country/paraguay
http://data.worldbank.org/country/peru
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Philippines 94,94 7,246258 0 687,9598 2,6 

Poland 82,51 9,100304 0 750,8661 5,5 

Portugal 70,49 9,855609 0 694,7219 6,1 

Puerto Rico 186,53 10,02756 0 1870,441 5,6 

Qatar 99,2 11,03225 0 1094,399 7,2 

Romania 68,18 8,644899 0 589,4092 3,6 

Russian Federation 54,73 8,846048 0 484,1442 2,4 

Rwanda 36,34 5,79767 0 210,6873 5 

Samoa 91,44 7,826627 1 715,6668 3,9 

Saudi Arabia 95,05 9,573634 1 909,974 4,4 

Senegal 68,65 6,73296 0 462,2177 2,9 

Serbia 81,3 8,279604 0 673,1318 3,3 

Seychelles 185,76 9,397063 0 1745,598 4,8 

Sierra Leone 57,47 5,58697 1 321,0832 2,5 

Singapore 437,38 10,36121 1 4531,784 9,2 

Slovak Republic 173 9,457085 0 1636,076 4 

Slovenia 133,6 9,873334 0 1319,077 5,9 

Solomon Islands 93,38 6,851843 1 639,8251 2,7 

South Africa 62,45 8,606723 1 537,4898 4,1 

Spain 58,94 10,24084 0 603,5953 6,2 

Sri Lanka 71,25 7,260858 1 517,3361 3,3 

St. Lucia  113,99 8,685812 1 990,0957 7 

Sudan 43,98 6,829165 1 300,3467 2 

Swaziland 115,62 7,970272 1 921,5228 3,1 

Sweden 94,12 10,69078 0 1006,216 9,3 

Switzerland 96,73 10,8643 0 1050,904 8,8 

Syrian Arab 
Republic 78,22 7,477205 0 584,867 2,6 

Tajikistan 80,35 6,072531 0 487,9278 2,3 

Tanzania 58,26 5,912658 1 344,4714 3 

Thailand 143,81 8,032094 1 1155,095 3,4 

Togo 94,32 5,987318 0 564,7238 2,4 

Tonga 64,77 7,973658 1 516,4538 3,1 

Trinidad and 
Tobago 106,95 9,545463 1 1020,887 3,2 

Tunisia 93,93 8,129856 0 763,6374 3,8 

Turkey  50,24 8,947302 0 449,5125 4,2 

Turkmenistan 108,01 7,668721 0 828,2986 1,6 

Uganda 43,64 5,828076 1 254,3373 2,4 

Ukraine 96,09 7,741976 0 743,9265 2,3 

United Arab 
Emirates  119,48 10,77131 0 1286,956 6,8 

United Kingdom 60,13 10,60516 1 637,6883 7,8 

http://data.worldbank.org/country/philippines
http://data.worldbank.org/country/poland
http://data.worldbank.org/country/portugal
http://data.worldbank.org/country/puerto-rico
http://data.worldbank.org/country/qatar
http://data.worldbank.org/country/romania
http://data.worldbank.org/country/russian-federation
http://data.worldbank.org/country/rwanda
http://data.worldbank.org/country/samoa
http://data.worldbank.org/country/saudi-arabia
http://data.worldbank.org/country/senegal
http://data.worldbank.org/country/serbia
http://data.worldbank.org/country/seychelles
http://data.worldbank.org/country/sierra-leone
http://data.worldbank.org/country/singapore
http://data.worldbank.org/country/slovak-republic
http://data.worldbank.org/country/slovenia
http://data.worldbank.org/country/solomon-islands
http://data.worldbank.org/country/south-africa
http://data.worldbank.org/country/spain
http://data.worldbank.org/country/sri-lanka
http://data.worldbank.org/country/st-lucia
http://data.worldbank.org/country/sudan
http://data.worldbank.org/country/swaziland
http://data.worldbank.org/country/sweden
http://data.worldbank.org/country/switzerland
http://data.worldbank.org/country/syrian-arab-republic
http://data.worldbank.org/country/syrian-arab-republic
http://data.worldbank.org/country/tajikistan
http://data.worldbank.org/country/tanzania
http://data.worldbank.org/country/thailand
http://data.worldbank.org/country/togo
http://data.worldbank.org/country/tonga
http://data.worldbank.org/country/trinidad-and-tobago
http://data.worldbank.org/country/trinidad-and-tobago
http://data.worldbank.org/country/tunisia
http://data.worldbank.org/country/turkey
http://data.worldbank.org/country/turkmenistan
http://data.worldbank.org/country/uganda
http://data.worldbank.org/country/ukraine
http://data.worldbank.org/country/united-arab-emirates
http://data.worldbank.org/country/united-arab-emirates
http://data.worldbank.org/country/united-kingdom
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United States  27,88 10,706 1 298,4832 7,1 

Uruguay 61,96 8,683941 0 538,057 7 

Uzbekistan 68,63 6,466085 0 443,7674 1,6 

Vanuatu 90,33 7,605231 0 686,9805 3,5 

Venezuela, RB  58,67 8,822863 0 517,6374 1,9 

Vietnam 151,77 6,594606 0 1000,863 2,9 

Yemen, Rep.  82,08 6,798335 0 558,0074 2,1 

Zambia 68,59 6,814343 1 467,3958 3,2 

Zimbabwe 82,82 6,074152 1 503,0613 2,2 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΣΟΤ OPENNESS TO TRADE(ΑΘΡΟΙΜΑ ΣΩΝ %of GDP  exports και %of 
GDP  exports) 
 

Country 
%of GDP  
exports  

%of gdp-
imports 

2006     

Afghanistan 24,19 67,71 

Albania 25,09 49,15 

Algeria 48,61 21,52 

Angola 79,8 38,98 

Argentina 24,76 19,23 

Armenia 23,36 39,25 

Australia 19,54 21,07 

Austria 56,36 51,3 

Azerbaijan 66,51 38,76 

Bahamas, The  44,66 55,45 

Bahrain 98,78 72,91 

Bangladesh 18,98 25,24 

Barbados 60,13 64,38 

Belarus 60,07 64,23 

Belgium 80,76 76,95 

Benin 11,35 22,7 

Bhutan 62,6 67,02 

Bolivia 41,77 32,77 

Bosnia and 
Herzegovina 36,65 65,96 

Botswana 47,01 30,66 

Brazil 14,37 11,47 

Bulgaria 61,21 78,8 

http://data.worldbank.org/country/united-states
http://data.worldbank.org/country/uruguay
http://data.worldbank.org/country/uzbekistan
http://data.worldbank.org/country/vanuatu
http://data.worldbank.org/country/venezuela-rb
http://data.worldbank.org/country/vietnam
http://data.worldbank.org/country/yemen-republic
http://data.worldbank.org/country/zambia
http://data.worldbank.org/country/zimbabwe
http://data.worldbank.org/country/afghanistan
http://data.worldbank.org/country/albania
http://data.worldbank.org/country/algeria
http://data.worldbank.org/country/argentina
http://data.worldbank.org/country/armenia
http://data.worldbank.org/country/australia
http://data.worldbank.org/country/austria
http://data.worldbank.org/country/azerbaijan
http://data.worldbank.org/country/bahamas
http://data.worldbank.org/country/bahrain
http://data.worldbank.org/country/bangladesh
http://data.worldbank.org/country/barbados
http://data.worldbank.org/country/belarus
http://data.worldbank.org/country/belgium
http://data.worldbank.org/country/benin
http://data.worldbank.org/country/bhutan
http://data.worldbank.org/country/bolivia
http://data.worldbank.org/country/bosnia-and-herzegovina
http://data.worldbank.org/country/bosnia-and-herzegovina
http://data.worldbank.org/country/botswana
http://data.worldbank.org/country/brazil
http://data.worldbank.org/country/bulgaria
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Burkina Faso 11,38 26,47 

Burundi  7,53 36,13 

Cambodia 68,59 76,02 

Cameroon 23 20,95 

Canada 36,13 33,62 

Cape Verde 45,13 72,68 

Central African 
Republic 14,04 21,91 

Chad 63,15 41,13 

Chile 42,43 29,51 

China 39,13 31,43 

Colombia 17,79 20,66 

Comoros 14,19 38,61 

Congo, Dem. 
Rep. 29,7 42,95 

Congo, Rep.  84,16 65,62 

Costa Rica 49,12 55,28 

Cote d'Ivoire 52,65 42,36 

Croatia 42,68 49,76 

Cuba 18,71 18,47 

Cyprus 48 51,76 

Czech Republic 66,97 63,96 

Denmark 52,07 48,89 

Djibouti  39,89 57,33 

Dominica 35,92 50,42 

Dominican 
Republic 29,99 37,98 

Ecuador  33,85 32,97 

Egypt, Arab 
Rep. 29,95 31,57 

El Salvador 25,68 46,17 

Eritrea 6,9 38,36 

Estonia 72,7 82,95 

Ethiopia 13,88 36,59 

Finland 45,49 40,77 

France 27,02 28,07 

Gabon 61,93 31,81 

Gambia, The  33,23 46,36 

Georgia 32,87 57,02 

Germany 45,51 39,89 

Ghana 25,19 40,73 

Greece 22,85 33,65 

Guatemala 24,93 41,89 

http://data.worldbank.org/country/burkina-faso
http://data.worldbank.org/country/burundi
http://data.worldbank.org/country/cambodia
http://data.worldbank.org/country/cameroon
http://data.worldbank.org/country/canada
http://data.worldbank.org/country/cape-verde
http://data.worldbank.org/country/central-african-republic
http://data.worldbank.org/country/central-african-republic
http://data.worldbank.org/country/chad
http://data.worldbank.org/country/chile
http://data.worldbank.org/country/china
http://data.worldbank.org/country/colombia
http://data.worldbank.org/country/congo-republic
http://data.worldbank.org/country/costa-rica
http://data.worldbank.org/country/cote-divoire
http://data.worldbank.org/country/croatia
http://data.worldbank.org/country/cuba
http://data.worldbank.org/country/cyprus
http://data.worldbank.org/country/czech-republic
http://data.worldbank.org/country/denmark
http://data.worldbank.org/country/djibouti
http://data.worldbank.org/country/dominica
http://data.worldbank.org/country/dominican-republic
http://data.worldbank.org/country/dominican-republic
http://data.worldbank.org/country/ecuador
http://data.worldbank.org/country/egypt-arab-republic
http://data.worldbank.org/country/egypt-arab-republic
http://data.worldbank.org/country/el-salvador
http://data.worldbank.org/country/eritrea
http://data.worldbank.org/country/estonia
http://data.worldbank.org/country/ethiopia
http://data.worldbank.org/country/finland
http://data.worldbank.org/country/france
http://data.worldbank.org/country/gabon
http://data.worldbank.org/country/gambia
http://data.worldbank.org/country/georgia
http://data.worldbank.org/country/germany
http://data.worldbank.org/country/ghana
http://data.worldbank.org/country/greece
http://data.worldbank.org/country/guatemala
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Guinea 39,27 42,62 

Haiti 14,49 45,02 

Honduras 56,06 77,08 

Hong Kong 
SAR, China 205,54 194,14 

Hungary 77,74 78,65 

Iceland 32,24 50,45 

India 21,06 24,2 

Indonesia 31,03 25,62 

Iran, Islamic 
Rep. 32,45 24,41 

Ireland 78,92 69,3 

Israel 42,75 42,48 

Italy 27,62 28,44 

Jamaica 38,52 57,43 

Japan 16,17 14,91 

Jordan 53,87 87,87 

Kazakhstan 51,15 40,48 

Kenya 27,11 37,83 

Korea, Rep.  39,68 38,3 

Kosovo 14,08 50,76 

Kuwait 65,54 24,17 

Kyrgyz 
Republic 41,72 79,02 

Lao PDR 40,4 45,92 

Latvia 44,88 66,35 

Lebanon 21,25 42,14 

Lesotho  53,54 119,09 

Liberia 30,81 142,74 

Libya 71,3 25,46 

Lithuania 59,08 69,26 

Luxembourg 169,86 139,07 

Macao SAR, 
China 90,07 61,25 

Macedonia, 
FYR 46,62 64,46 

Madagascar 29,73 45,77 

Malawi 22,62 47,1 

Malaysia 116,55 93,91 

Maldives 59,63 80,29 

Mali 32,12 40,23 

http://data.worldbank.org/country/guinea
http://data.worldbank.org/country/haiti
http://data.worldbank.org/country/honduras
http://data.worldbank.org/country/hong-kong-sar-china
http://data.worldbank.org/country/hong-kong-sar-china
http://data.worldbank.org/country/hungary
http://data.worldbank.org/country/iceland
http://data.worldbank.org/country/india
http://data.worldbank.org/country/indonesia
http://data.worldbank.org/country/iran-islamic-republic
http://data.worldbank.org/country/iran-islamic-republic
http://data.worldbank.org/country/ireland
http://data.worldbank.org/country/israel
http://data.worldbank.org/country/italy
http://data.worldbank.org/country/jamaica
http://data.worldbank.org/country/japan
http://data.worldbank.org/country/jordan
http://data.worldbank.org/country/kazakhstan
http://data.worldbank.org/country/kenya
http://data.worldbank.org/country/korea-republic
http://data.worldbank.org/country/kosovo
http://data.worldbank.org/country/kuwait
http://data.worldbank.org/country/kyrgyz-republic
http://data.worldbank.org/country/kyrgyz-republic
http://data.worldbank.org/country/lao-pdr
http://data.worldbank.org/country/latvia
http://data.worldbank.org/country/lebanon
http://data.worldbank.org/country/lesotho
http://data.worldbank.org/country/liberia
http://data.worldbank.org/country/libya
http://data.worldbank.org/country/lithuania
http://data.worldbank.org/country/luxembourg
http://data.worldbank.org/country/macao-sar-china
http://data.worldbank.org/country/macao-sar-china
http://data.worldbank.org/country/macedonia-fyr
http://data.worldbank.org/country/macedonia-fyr
http://data.worldbank.org/country/madagascar
http://data.worldbank.org/country/malawi
http://data.worldbank.org/country/malaysia
http://data.worldbank.org/country/maldives
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Malta 86,49 91,02 

Mauritania 47,81 51,99 

Mauritius 61,61 72,91 

Mexico 27,96 29,22 

Moldova 45,26 91,9 

Mongolia 59,44 53,49 

Montenegro 40,96 78,8 

Morocco  34,2 39,68 

Mozambique  38,35 47,22 

Namibia 39,85 41,6 

Nepal 13,45 31,32 

Netherlands 72,84 65,1 

New Zealand 28,62 30,03 

Nicaragua 32,16 62,46 

Nigeria 42,86 27,73 

Norway 45,37 28,16 

Oman 56,79 32 

Pakistan 15,23 23,22 

Panama 76,71 69,48 

Paraguay 53,7 58,24 

Peru 28,53 19,85 

Philippines 46,58 48,36 

Poland 40,35 42,16 

Portugal 30,9 39,59 

Puerto Rico 84,29 102,24 

Qatar 63,22 35,98 

Romania 29,55 38,63 

Russian 
Federation 33,73 21 

Rwanda 11,06 25,28 

Samoa 32,46 58,98 

Saudi Arabia 63,23 31,82 

Senegal 25,6 43,05 

Serbia 29,87 51,43 

Seychelles 84,33 101,43 

Sierra Leone 24,94 32,53 

Singapore 233,4 203,98 

Slovak 
Republic 84,48 88,52 

Slovenia 66,54 67,06 

http://data.worldbank.org/country/mauritania
http://data.worldbank.org/country/mauritius
http://data.worldbank.org/country/mexico
http://data.worldbank.org/country/moldova
http://data.worldbank.org/country/mongolia
http://data.worldbank.org/country/montenegro
http://data.worldbank.org/country/morocco
http://data.worldbank.org/country/mozambique
http://data.worldbank.org/country/namibia
http://data.worldbank.org/country/nepal
http://data.worldbank.org/country/netherlands
http://data.worldbank.org/country/new-zealand
http://data.worldbank.org/country/nicaragua
http://data.worldbank.org/country/nigeria
http://data.worldbank.org/country/norway
http://data.worldbank.org/country/oman
http://data.worldbank.org/country/pakistan
http://data.worldbank.org/country/panama
http://data.worldbank.org/country/paraguay
http://data.worldbank.org/country/peru
http://data.worldbank.org/country/philippines
http://data.worldbank.org/country/poland
http://data.worldbank.org/country/portugal
http://data.worldbank.org/country/puerto-rico
http://data.worldbank.org/country/qatar
http://data.worldbank.org/country/romania
http://data.worldbank.org/country/russian-federation
http://data.worldbank.org/country/russian-federation
http://data.worldbank.org/country/rwanda
http://data.worldbank.org/country/samoa
http://data.worldbank.org/country/saudi-arabia
http://data.worldbank.org/country/senegal
http://data.worldbank.org/country/serbia
http://data.worldbank.org/country/seychelles
http://data.worldbank.org/country/sierra-leone
http://data.worldbank.org/country/singapore
http://data.worldbank.org/country/slovak-republic
http://data.worldbank.org/country/slovak-republic
http://data.worldbank.org/country/slovenia
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Solomon 
Islands 36,14 57,24 

South Africa 30 32,45 

Spain 26,29 32,65 

Sri Lanka 30,12 41,13 

St. Lucia  42,23 71,76 

Sudan 16,52 27,46 

Swaziland 76,61 79,01 

Sweden 51,11 43,01 

Switzerland 52,5 44,23 

Syrian Arab 
Republic 39,5 38,72 

Tajikistan 23,19 57,16 

Tanzania 22,56 35,7 

Thailand 73,65 70,16 

Togo 38,2 56,12 

Tonga 14,42 50,35 

Trinidad and 
Tobago 68,49 38,46 

Tunisia 46,02 47,91 

Turkey  22,66 27,58 

Turkmenistan 73,09 34,92 

Uganda 15,28 28,36 

Ukraine 46,62 49,47 

United Arab 
Emirates  68,63 50,85 

United 
Kingdom 28,53 31,6 

United States  11,05 16,83 

Uruguay 30,29 31,67 

Uzbekistan 37,14 31,49 

Vanuatu 41,88 48,45 

Venezuela, RB  36,52 22,15 

Vietnam 73,61 78,16 

Yemen, Rep.  41,26 40,82 

Zambia 38,49 30,1 

Zimbabwe 35,96 46,86 

 

 

 

http://data.worldbank.org/country/solomon-islands
http://data.worldbank.org/country/solomon-islands
http://data.worldbank.org/country/south-africa
http://data.worldbank.org/country/spain
http://data.worldbank.org/country/sri-lanka
http://data.worldbank.org/country/st-lucia
http://data.worldbank.org/country/sudan
http://data.worldbank.org/country/swaziland
http://data.worldbank.org/country/sweden
http://data.worldbank.org/country/switzerland
http://data.worldbank.org/country/syrian-arab-republic
http://data.worldbank.org/country/syrian-arab-republic
http://data.worldbank.org/country/tajikistan
http://data.worldbank.org/country/tanzania
http://data.worldbank.org/country/thailand
http://data.worldbank.org/country/togo
http://data.worldbank.org/country/tonga
http://data.worldbank.org/country/trinidad-and-tobago
http://data.worldbank.org/country/trinidad-and-tobago
http://data.worldbank.org/country/tunisia
http://data.worldbank.org/country/turkey
http://data.worldbank.org/country/turkmenistan
http://data.worldbank.org/country/uganda
http://data.worldbank.org/country/ukraine
http://data.worldbank.org/country/united-arab-emirates
http://data.worldbank.org/country/united-arab-emirates
http://data.worldbank.org/country/united-kingdom
http://data.worldbank.org/country/united-kingdom
http://data.worldbank.org/country/united-states
http://data.worldbank.org/country/uruguay
http://data.worldbank.org/country/uzbekistan
http://data.worldbank.org/country/vanuatu
http://data.worldbank.org/country/venezuela-rb
http://data.worldbank.org/country/vietnam
http://data.worldbank.org/country/yemen-republic
http://data.worldbank.org/country/zambia
http://data.worldbank.org/country/zimbabwe
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OUTPUTS E-VIEWS 

Corruption =bo+b1xLn[gdp per capita)] + b2x(openness to trade) 

 

Dependent Variable: CORRUPTION  

Method: Least Squares   

Date: 02/05/13   Time: 18:55   

Sample: 1 167    

Included observations: 160   

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -4.300604 0.530706 -8.103560 0.0000 

LNGDP 0.998272 0.075479 13.22577 0.0000 

OPENESS 0.003251 0.002101 1.547593 0.1237 
     
     R-squared 0.625905     Mean dependent var 4.208750 

Adjusted R-squared 0.621139     S.D. dependent var 2.122873 

S.E. of regression 1.306664     Akaike info criterion 3.391403 

Sum squared resid 268.0571     Schwarz criterion 3.449063 

Log likelihood -268.3123     Hannan-Quinn criter. 3.414817 

F-statistic 131.3396     Durbin-Watson stat 1.960895 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
 
 
 
 

    
 

 

Corruption=bo+ b1x(Openness to trade)+b2xLn(gdp per capita)+b3x(legal 

system) 

 

Dependent Variable: CORRUPTION  

Method: Least Squares   

Date: 02/05/13   Time: 19:05   

Sample: 1 167    

Included observations: 160   

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -4.634381 0.546890 -8.474058 0.0000 

OPENESS 0.002600 0.001847 1.407797 0.1612 

LNGDP 1.021503 0.074324 13.74397 0.0000 

BRITISH 0.669073 0.215818 3.100171 0.0023 
     
     R-squared 0.646714     Mean dependent var 4.208750 

Adjusted R-squared 0.639920     S.D. dependent var 2.122873 

S.E. of regression 1.273865     Akaike info criterion 3.346670 

Sum squared resid 253.1461     Schwarz criterion 3.423549 

Log likelihood -263.7336     Hannan-Quinn criter. 3.377888 

F-statistic 95.18965     Durbin-Watson stat 1.962179 
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Prob(F-statistic) 0.000000    
 
 
 
 
     

Corruption=b0+b1x[ Ln(gdp per capita)]+b2x(legal system)+ b3x[multiple(ln(gdp 

per capita))x(Openness to trade)] +b4x(Openness to trade) 

 

Dependent Variable: CORRUPTION  

Method: Least Squares   

Date: 07/02/13   Time: 21:50   

Sample: 1 167    

Included observations: 159   

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -2.953875 1.129922 -2.614229 0.0098 

LNGDP 0.842423 0.126772 6.645160 0.0000 

BRITISH 0.660809 0.219983 3.003917 0.0031 

MULTIPLE 0.002117 0.001178 1.797729 0.0742 

OPENESS -0.017546 0.011751 -1.493158 0.1374 

     
     R-squared 0.652872     Mean dependent var 4.218239 

Adjusted R-squared 0.643856     S.D. dependent var 2.126174 

S.E. of regression 1.268853     Akaike info criterion 3.345046 

Sum squared resid 247.9383     Schwarz criterion 3.441552 

Log likelihood -260.9312     Hannan-Quinn criter. 3.384236 

F-statistic 72.41024     Durbin-Watson stat 1.968710 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΣΕΡΟΚΕΔΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Corruption =bo+b1xLn(gdp per capita) + b2x(openness to trade) 
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Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 4.759339     Prob. F(5,154) 0.0005 

Obs*R-squared 21.41475     Prob. Chi-Square(5) 0.0007 

Scaled explained SS 18.91145     Prob. Chi-Square(5) 0.0020 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 02/05/13   Time: 18:51   

Sample: 1 167    

Included observations: 160   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.003277 4.484218 0.669744 0.5040 

LNGDP -0.988021 1.109467 -0.890537 0.3746 

LNGDP^2 0.112166 0.068569 1.635800 0.1039 

LNGDP*OPENESS -0.004520 0.002657 -1.700939 0.0910 

OPENESS 0.021536 0.020947 1.028119 0.3055 

OPENESS^2 4.35E-05 2.73E-05 1.592331 0.1134 
     
     R-squared 0.133842     Mean dependent var 1.675357 

Adjusted R-squared 0.105720     S.D. dependent var 2.276198 

S.E. of regression 2.152518     Akaike info criterion 4.407933 

Sum squared resid 713.5334     Schwarz criterion 4.523252 

Log likelihood -346.6346     Hannan-Quinn criter. 4.454760 

F-statistic 4.759339     Durbin-Watson stat 1.981639 

Prob(F-statistic) 0.000451    

 

 

Corruption=bo+ b1x(openness to trade)+b2x[Ln(gdp per capita)]+b3x(legal 

system) 

 

 
 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 3.433534     Prob. F(8,151) 0.0012 

Obs*R-squared 24.62580     Prob. Chi-Square(8) 0.0018 

Scaled explained SS 23.04859     Prob. Chi-Square(8) 0.0033 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 02/05/13   Time: 19:01   

Sample: 1 167    

Included observations: 160   

Collinear test regressors dropped from specification 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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C 7.855074 4.653253 1.688082 0.0935 

LNGDP -1.780181 1.117348 -1.593220 0.1132 

LNGDP^2 0.131381 0.067794 1.937936 0.0545 

LNGDP*BRITISH -0.042739 0.230134 -0.185711 0.8529 

LNGDP*OPENESS 0.001148 0.002914 0.394095 0.6941 

BRITISH -1.629019 1.874466 -0.869058 0.3862 

BRITISH*OPENESS 0.022354 0.008842 2.528343 0.0125 

OPENESS -0.013628 0.022271 -0.611921 0.5415 

OPENESS^2 -4.82E-05 3.73E-05 -1.293132 0.1979 
     
     R-squared 0.153911     Mean dependent var 1.582163 

Adjusted R-squared 0.109085     S.D. dependent var 2.227153 

S.E. of regression 2.102171     Akaike info criterion 4.378425 

Sum squared resid 667.2877     Schwarz criterion 4.551403 

Log likelihood -341.2740     Hannan-Quinn criter. 4.448665 

F-statistic 3.433534     Durbin-Watson stat 1.942008 

Prob(F-statistic) 0.001169    
     
     

 

 

Corruption=b0+b1x[ Ln(gdp per capita)]+b2x(legal system)+ b3x[multiple(ln(gdp 

per capita))x(openness to trade)] +b4x(openness to trade) 

 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 3.214359     Prob. F(12,146) 0.0004 

Obs*R-squared 33.22815     Prob. Chi-Square(12) 0.0009 

Scaled explained SS 30.22573     Prob. Chi-Square(12) 0.0026 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 07/02/13   Time: 21:46   

Sample: 1 167    

Included observations: 159   

Collinear test regressors dropped from specification 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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C 44.85596 19.34648 2.318558 0.0218 

LNGDP -10.89902 4.785417 -2.277549 0.0242 

LNGDP^2 0.679995 0.289310 2.350400 0.0201 

LNGDP*BRITISH -0.101821 0.525973 -0.193586 0.8468 

LNGDP*MULTIPLE -0.010652 0.005265 -2.023000 0.0449 

LNGDP*OPENESS 0.184909 0.090641 2.040025 0.0432 

BRITISH -1.411912 4.436112 -0.318277 0.7507 

BRITISH*MULTIPLE -0.000770 0.006013 -0.128052 0.8983 

BRITISH*OPENESS 0.032164 0.053060 0.606180 0.5453 

MULTIPLE^2 3.98E-05 2.11E-05 1.883389 0.0616 

MULTIPLE*OPENESS -0.000717 0.000384 -1.866886 0.0639 

OPENESS -0.791519 0.384283 -2.059728 0.0412 

OPENESS^2 0.003131 0.001729 1.811413 0.0721 

     
     R-squared 0.208982     Mean dependent var 1.559360 

Adjusted R-squared 0.143967     S.D. dependent var 2.178428 

S.E. of regression 2.015526     Akaike info criterion 4.317862 

Sum squared resid 593.1026     Schwarz criterion 4.568779 

Log likelihood -330.2701     Hannan-Quinn criter. 4.419757 

F-statistic 3.214359     Durbin-Watson stat 2.021115 

Prob(F-statistic) 0.000409    
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