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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο, λα καο παξέρεη ην πεξίγξακκα ηεο ζεσξίαο ησλ ζεζκψλ θαη 

ηεο ζεζκηθήο αιιαγήο, θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ζεζκνί επηδξνχλ πάλσ ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο θνηλσλίαο θαη ελφο θξάηνπο. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη ε 

πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηεο έλλνηαο ηεο θνξνδηαθπγήο κε ηελ ζεσξία ησλ ζεζκψλ θαη ηεο 

αλάδεημήο ηεο σο ζεκαληηθφ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πξφβιεκα. Πσο ε θνξνδηαθπγή 

ιεηηνπξγεί σο έλαο αλεπίζεκνο πεξηνξηζκφο κε ηελ αλνρή ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο, φπνπ 

επηδξά αξλεηηθά ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ, θαη θαη‟ επέθηαζε ελφο θξάηνπο, 

θαζψο θαη πσο θαηαιήγεη λα γίλεη ζεζκφο ζε θνηλσλίεο φπνπ ππάξρεη δηαθζνξά. 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, 

θαζψο νη ζεζκνί έρνπλ θαη‟ νπζίαλ πνηνηηθή ππφζηαζε κε ζπλέπεηα λα είλαη δχζθνιε ε 

πνζνηηθνπνίεζε γηα ηελ κειέηε ηνπο. Ο θχξηνο ππξήλαο ηνπο παξακέλεη απζηεξά 

ζεσξεηηθφο (Menard, 2001). Σα ζηνηρεία πξσηνηππίαο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη φηη, 

ελψ ππάξρεη αξθεηή βηβιηνγξαθία πνπ πεξηγξάθεη θαη αλαιχεη ηε ζεσξία πεξί ζεζκψλ, 

εληνχηνηο δελ ππάξρεη ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ θνξνδηαθπγή θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

εμειίζζεηαη κέζα απφ ηνπο ζεζκνχο ζε κηα θνηλσλία.  

Σα βαζηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία πξνζπαζεί λα απαληήζεη ε εξγαζία είλαη:  

 Με πνηφλ ηξφπν εηζάγνληαη νη ζεζκνί ζηηο ζπλαξηήζεηο θφζηνπο ηεο νηθνλνκίαο; 

 Γηαηί νξηζκέλεο ρψξεο αλαπηχζζνληαη ελψ άιιεο παξακέλνπλ ππαλάπηπθηεο 

(ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ, θαηλνηνκία, επέλδπζε ζε αλζξψπηλν θεθάιαην); 

 Πψο κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε ηελ επηβίσζε νξηζκέλσλ νηθνλνκηψλ αθφκε θαη 

αλ ζηαζεξά έρνπλ θαθέο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο; 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to present the outline of the theory of institutions and 

institutional change, and the way that institutions react on the economic growth of a 

society and of a state in general. Specifically, there is an attempt of connecting the 

concept of the tax evasion to the theory of institutions, and the raising of it as an 

important financial and social problem. How tax evasion functions as an informal 

constraint, with the tolerance of the society, which affects negatively in the correct 

operation of the institutions and of a state, and how tax evasion leads to become an 

institution in societies where corruption exists.  

This study provides a literature review on theoretical framework, as institutions have 

essentially qualitative status thus it is difficult to quantify for their study. The main core 

remains strictly theoretical (Menard, 2001). The originality of this work is that, while 

there is enough literature that describes and analyzes the theory of institutions, however 

there is no connection with the tax evasion and how that progresses through its 

institutions in a society. 

The key questions in which this study attempts to answer are: 

 How are the institutions imported in the cost function of the economy? 

  Why some countries grow while others remain underdeveloped? (Capital 

accumulation, innovation, investing in human capital). 

 How can we explain the survival of certain economies even if they have steadily 

bad economic performance for long periods of time? 

 

 

Keywords 

Institutions, Institutional change, tax evasion, taxation, corruption, Shadow economy, 

Public economic, culture. 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

„‟ … νη ζεζκνί έρνπλ ζεκαζία ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ νηθνλνκηψλ θαη ζπλέπεηεο ζηελ 

επηζηεκνληθή, ηερλνινγηθή, θαη βηνκεραληθή εμεηδίθεπζε ησλ θξαηψλ. Έηζη ζε θάζε 

ρψξα, νη ζεζκνί πνπ εθεί ιεηηνπξγνχλ παξάγνπλ αιιειεπηδξάζεηο ζηελ επηζηήκε πνπ 

παξάγεη ηδέεο, ζηελ ηερλνινγία πνπ παξάγεη ηερλνπξγήκαηα, ζηελ βηνκεραλία πνπ 

παξάγεη εκπνξεχζηκα πξντφληα. Οη ζεζκηθέο ινηπφλ πεξηνρέο ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πξνζδηνξίδνπλ ηηο 

επηδφζεηο ηεο ρψξαο αθνχ θαζνξίδνπλ ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο‟‟ (Amable, 2003).   

Οη ζεζκνί έρνπλ εμειηρζεί ζε βαζηθή ζπληζηψζα ηεο νηθνλνκίαο. Οινέλα θαη 

πεξηζζφηεξνη νηθνλνκνιφγνη θαηαλννχλ ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη ζεζκνί γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο. ην ζεκεξηλφ πιαίζην ηεο δηεζλνχο 

νινθιήξσζεο ησλ νηθνλνκηψλ, ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξίζεσλ θαη ηεο άληζεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο νηθνδφκεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αξρίδεη λα 

θπξηαξρεί ε ηδέα φηη ν ζηφρνο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο ηελ παξάιιειε 

δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ πιαηζίνπ ζεζκψλ. Οη ζεζκνί έρνπλ θαη‟ νπζία 

πνηνηηθή ππφζηαζε κε ζπλέπεηα λα είλαη δχζθνιε ε πνζνηηθνπνίεζε γηα ηελ κειέηε 

ηνπο. Δλδεηθηηθφ σο πξνο απηφ είλαη ν ηζρπξηζκφο ηνπ Menard (2001), φηη παξφιν πνπ 

ηα Νέα Θεζκηθά Οηθνλνκηθά έρνπλ λα επηδείμνπλ κία απμαλφκελε ζηξνθή πξνο ηα 

εκπεηξηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, εληνχηνηο ν θχξηνο ππξήλαο 

ηνπο παξακέλεη απζηεξά ζεσξεηηθφο (Menard, 2001). 

Έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη νηθνλνκνιφγνπο, πνιηηηθνχο αιιά θαη 

θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο γεληθφηεξα, είλαη γηαηί νξηζκέλεο ρψξεο αλαπηχζζνληαη ελψ 

κεξηθέο άιιεο παξακέλνπλ ππαλάπηπθηεο. Οη εμεγήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί θαηά θαηξνχο 

είλαη πνιιέο αιιά θαη δηαθνξεηηθέο.  

ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα, ηδηαίηεξε έκθαζε είρε δνζεί ζηε ζπζζψξεπζε 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. Οη πξψηεο φκσο εκπεηξηθέο κειέηεο αδπλαηνχζαλ λα 

εξκελεχζνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ κε βάζε ηελ ζπζζψξεπζε θεθαιαίσλ, 

έηζη νη νηθνλνκνιφγνη εηζήγαγαλ ηνλ παξάγνληα ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ. Σν ζέκα 

ησλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ ζεζκψλ είρε ζρεδφλ αγλνεζεί θαη ην κφλν πνπ 
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θαηλφηαλ λα έρεη ζεκαζία ήηαλ νη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο, πνπ νδεγνχζαλ ζε 

ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ. 

Οη νηθνλνκνιφγνη δελ είραλ δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ζέκαηα ησλ ζεζκψλ. Δπεηδή ε 

δηεμαγσγή πεηξακάησλ ζηελ νηθνλνκία είλαη πνιχ δχζθνιε, ηδηαίηεξα ζε επίπεδν 

ρσξψλ, γηα απηφ θαη ηα ζέκαηα πνιηηηθψλ ηδηαίηεξα ζεζκψλ είραλ ζρεδφλ αγλνεζεί. 

Παξ‟ φια απηά ππήξμαλ δχν ηέηνηα πεηξάκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα είρακε δχν ρψξεο, κε 

αθξηβψο ηηο ίδηεο αξρηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο ρσξίζηεθαλ ζε δχν αλεμάξηεηα θξάηε, ε 

θάζε κία κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Οη δχν απηέο ρψξεο ήηαλ ε 

Γεξκαλία θαη ε Κνξέα. Ζ ηζηνξία ηειηθά έδεημε φηη ην έλα ζχζηεκα, πνιηηηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ, ππεξηεξνχζε έλαληη ηνπ άιινπ. Μεηά ηελ θαηάξξεπζε κάιηζηα ηνπ 

ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ, νη νηθνλνκνιφγνη άξρηζαλ λα κειεηνχλ ζπζηεκαηηθά ην αλ ε 

δεκνθξαηία ή ε δηθηαηνξία είλαη πεξηζζφηεξν πξφζθνξν ζχζηεκα γηα νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα πξψηα ζηάδηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Αλ θαη νη 

εκπεηξηθέο εξγαζίεο ζην ζέκα δελ είλαη απφιπηα μεθάζαξεο, θπξηαξρεί ε  άπνςε φηη ε 

δεκνθξαηία ππεξηεξεί έλαληη ηεο δηθηαηνξίαο. Καη απηή ε εμήγεζε φκσο δελ είλαη 

επαξθήο, αθνχ θαη κέζα ζην ζχζηεκα ηεο κεηθηήο νηθνλνκίαο θαη θνηλνβνπιεπηηθψλ 

πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ ππάξρνπλ ηεξάζηηεο δηαθνξέο ζηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ησλ 

ρσξψλ.  

Ζ βειηίσζε ησλ ζεζκψλ ζε κία ρψξα είλαη έλαο εμαηξεηηθά δχζθνινο ζηφρνο, επεηδή νη 

ζεζκνί είλαη καθξνπξφζεζκεο κεηαβιεηέο πνπ ζπλήζσο αιιάδνπλ πνιχ αξγά. Ζ 

αδπλακία ησλ ζεζκψλ ζπρλά απνηειεί πνιηηηθννηθνλνκηθφ θαηλφκελν, κε πνιιέο 

αξλεηηθέο πξνεθηάζεηο θαη ζπλέπεηεο γηα ην θνηλσληθφ ζπκθέξνλ ελφο θξάηνπο φπσο ην 

θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο. Δλψ ε αδπλακία ησλ ζεζκψλ είλαη επηβιαβήο γηα ηε 

γεληθή νηθνλνκηθή επεκεξία κηαο ρψξαο κπνξεί λα είλαη επσθειήο γηα ζρεηηθά κηθξέο, 

αιιά πνιηηηθά νξγαλσκέλεο, θνηλσληθέο νκάδεο πνπ αληηηάζζνληαη ζηε βειηίσζε ησλ 

ζεζκψλ. Οπφηε, ε κεηαβνιή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κηαο ρψξαο απαηηεί ηελ χπαξμε 

ηζρπξψλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ ζπκκαρηψλ πνπ ζα πηέζνπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

Ο Αξηζηνηέιεο ζην έξγν ηνπ „‟Αζελαίσλ Πνιηηεία‟‟ ππνζηήξημε φηη θαηά ηνλ 5o θαη 4o 

π. Υ. αηψλα, νη πφιεηο-θξάηε κε κεγάιε αλάπηπμε θαη ηζρπξή ζαιάζζηα παξνπζία, φπσο 

ε Αζήλα θαη ε Κφξηλζνο θαη ηα λεζηά άκνο, Κέξθπξα θαη Αίγηλα, δηνηθνχληαλ απφ 
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δεκνθξαηηθέο θπβεξλήζεηο ζε αληίζεζε κε ηα θξάηε πνπ δηέζεηαλ ηζρπξέο ρεξζαίεο 

δπλάκεηο θαη ρακειφηεξν επίπεδν επεκεξίαο ησλ πνιηηψλ, φπσο ε Θεζζαιία, ε 

Μαθεδνλία, ε Ήπεηξνο θαη ε πάξηε, ηα νπνία είραλ νιηγαξρηθέο θπβεξλήζεηο ή 

απηαξρηθνχο βαζηιείο. Ζ ζέζε απηή θαίλεηαη λα ίζρπε θαη κεηαγελέζηεξα. Ζ ηζρχο ζηελ 

ζάιαζζα ζπλδέζεθε κε ηελ εκθάληζε λέσλ ζεζκψλ θαη νξγαληζκψλ νη νπνίνη κείσζαλ 

ηελ αβεβαηφηεηα, δεκηνπξγψληαο  ζηαζεξέο δνκέο γηα ηηο αλζξψπηλεο αληαιιαγέο. Σν 

δηεζλέο εκπφξην, πνπ ηελ επνρή εθείλε ηαπηηδφηαλε κε ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, 

επέβαιε ηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ νξγαλσηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ δηελέξγεηα 

πςειψλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ. Καη νη δχν απηνί παξάγνληεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ αλ δελ ζεζκνπνηνχληαλ λέεο κνξθέο νξγάλσζεο κε ζηφρν ηελ κείσζε 

ησλ αβεβαηνηήησλ θαη ησλ ηξηβψλ, εθείλνπ δειαδή πνπ ζήκεξα ζα απνθαινχζακε 

ζπλαιιαθηηθφ θφζηνο.  

Έηζη, αλ θαλείο πεξηδηαβεί ηα ζρεηηθά ζέκαηα ζηελ ηζηνξηθή ηνπο εμέιημε, ζα 

δηαπηζηψζεη φηη απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε 

επεκεξία αθνινπζεί ηελ δεκηνπξγία δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη νξγαληζκψλ: Γηα 

παξάδεηγκα, ηνλ 3ν π. Υ. αηψλα ε Ρψκε, ε Ρφδνο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, ε 

Μαζζαιία ζηε Γπηηθή Μεζφγεην, ήηαλ δεκνθξαηίεο θαη ηζρπξέο λαπηηθέο δπλάκεηο κε 

ζεκαληηθή αλάπηπμε. ηνλ Μεζαίσλα, ε Βελεηία, ε Γέλνβα, ε Πίδα, ην ίδην. Παξφκνηα 

επξήκαηα κπνξεί λα εληνπίζεη θαλείο ζηηο Ζλσκέλεο Δπαξρίεο (Οκνζπνλδία ησλ επηά 

αλεμάξηεησλ Δπαξρηψλ ηεο Οιιαλδίαο) θαη ηελ Αγγιία, φπνπ ιεηηνπξγνχζε ήδε 

Κνηλνβνχιην θαηά ηελ βαζηιεία ηεο Διηζάβεη Η ηνλ 17ν αηψλα, νπφηε έγηλε θαη κεγάιε 

ζαιάζζηα δχλακε κεηά ηελ Έλδνμε Δπαλάζηαζε ηνπ 1688. Ηζηνξηθά θαη κέρξη ηηο κέξεο 

καο, νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δηεξγαζίεο πνπ  έρνπλ επηηειεζηεί ζε παγθφζκην 

επίπεδν, πξνθάιεζαλ αλαθαηαηάμεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηφζν σο πξνο ην επίπεδν 

δηαβίσζεο θαη επεκεξίαο ησλ αλζξψπσλ φζν θαη σο πξνο ηελ δπλαηφηεηα επηβίσζεο 

ησλ νηθνλνκηψλ θαη ησλ θνηλσληψλ.  

Σα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα νη νηθνλνκνιφγνη, κεηά θαη απφ ζεκαληηθέο πξνφδνπο ζηηο 

κεζφδνπο εκπεηξηθψλ εθηηκήζεσλ, άξρηζαλ πιένλ λα δηεξεπλνχλ πνηνη άιινη 

παξάγνληεο, εθηφο απφ ηελ ζπζζψξεπζε θπζηθνχ θαη αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ 

επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Οη νηθνλνκνιφγνη άξρηζαλ λα δηεξεπλνχλ ην 

γηαηί κεξηθέο ρψξεο ζπζζσξεχνπλ θεθάιαην θαη άιιεο φρη, γηαηί κεξηθέο ρψξεο 
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επελδχνπλ ζε αλζξψπηλν θεθάιαην θαη άιιεο φρη, γηαηί κεξηθέο ρψξεο θαηλνηνκνχλ θαη 

άιιεο φρη. Οη απαληήζεηο ζε απηά ηα εξσηήκαηα κε θάπνηα ζεκειηψδε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηνπο ζεζκνχο, ηε γεσγξαθία θαη ηελ θνπιηνχξα, ηηο  δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο 

πνπ νθείινληαη ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο, έζηκα, παξαδφζεηο, λννηξνπίεο θαη 

πξνθαηαιήςεηο. Οη πξψηεο εκπεηξηθέο δηεξεπλήζεηο γηα ηελ γεσγξαθία θαη ηελ 

θνπιηνχξα δελ θαίλεηαη λα εμεγνχλ επαξθψο ηηο δηαθνξέο νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ. 

Έηζη ηα ηειεπηαία ρξφληα νη νηθνλνκνιφγνη έρνπλ ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ζεζκνχο ησλ εθάζηνηε ρσξψλ.   

ε απηή ηελ εξγαζία αξρηθά, εμεηάδεηαη ε ζεσξία πεξί ζεζκψλ κέζα απφ ην πξίζκα 

επηζηεκνληθψλ έξγσλ ζπνπδαίσλ επηζηεκφλσλ απφ ην παξειζφλ έσο ζήκεξα, θαη 

γίλεηαη κία ζχλδεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο ησλ ζεζκψλ κε ηελ θνηλσληθή ςπρνινγία. 

ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο θαη νη δηάθνξεο δηαζηάζεηο 

πνπ παίξλεη κέζα ζε κία  θνηλσλία, ελψ παξνπζηάδεηαη θαη κηα καθξννηθνλνκηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ. Αθνινπζεί ε πξνζέγγηζε ηεο ζεσξίαο ηεο 

ζεζκηθήο αιιαγήο, ελψ ηέινο, εμεηάδεηαη ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία, θαηαιήγνληαο ζηελ παξνπζίαζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο ζεζκηθήο 

αιιαγήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο. Σα βαζηθά 

εξσηήκαηα ζηα νπνία πξνζπαζεί λα απαληήζεη ε εξγαζία είλαη:  

Με πνηφλ ηξφπν εηζάγνληαη νη ζεζκνί ζηηο ζπλαξηήζεηο θφζηνπο ηεο νηθνλνκίαο; 

Γηαηί νξηζκέλεο ρψξεο αλαπηχζζνληαη ελψ άιιεο παξακέλνπλ ππαλάπηπθηεο 

(ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ, θαηλνηνκία, επέλδπζε ζε αλζξψπηλν θεθάιαην); 

Πψο κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε ηελ επηβίσζε νξηζκέλσλ νηθνλνκηψλ αθφκε θαη αλ 

ζηαζεξά έρνπλ θαθέο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο; 

Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη νη ζεζκνί κε ηελ 

θνξνδηαθπγή θαη πσο απηή θαηαιήγεη ζε άηππν ή αλεπίζεκν ζεζκφ κέζα ζε κία 

θνηλσλία, παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο: 
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Θεζμοί 

Θέηνπλ ηνπο 

θαλφλεο ηνπ 

παηρληδηνχ 

 

Οπγανιζμοί 

Αποτελεςματικοί, 

αποδοτικοί θεςμοί, 

ιςχυρό θεςμικό 

πλαίςιο  

 

Οικονομική 

Ανάπηςξη 

Κπάηοςρ 

 

Φοποδιαθςγή 

Διαφθορά, 

ανεπάρκεια, ζλλειψη 

θεςμϊν 

 

Οικονομική 

Ύθεζη Κπάηοςρ 

 Πολιτική, κοινωνική 

ανοχή  Θεςμική 

Αλλαγή 

Ζλεγχοσ, 

αςτυνόμευςη, 

ποινή 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΔΜΟΙ 

1.1 ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΘΔΜΧΝ – ΟΡΗΜΟ  

Κάζε θνηλσλία απφ ηελ  πξσηφγνλε κέρξη ηε ζχγρξνλε κνξθή ηεο, γηα λα ιεηηνπξγήζεη 

θαη λα δηαηεξεζεί πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο βαζηθέο ηεο αλάγθεο φπσο αλαπαξαγσγή 

λέσλ κειψλ, κεηάδνζε γλψζεο, επίιπζε ζπγθξνχζεσλ θ.α. Γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ απηέο 

νη αλάγθεο δεκηνπξγήζεθαλ: 

 νη νηθνγελεηαθνί ζεζκνί, γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηελ 

θξνληίδα ησλ λέσλ κειψλ, 

 νη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί, γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ κεηάδνζε θαη ηελ παξαγσγή 

γλψζεσλ θαη αμηψλ, 

 νη νηθνλνκηθνί ζεζκνί, γηα ηελ παξαγσγή αλαγθαίσλ αγαζψλ, 

 νη πνιηηηθνί ζεζκνί, γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ, 

 νη ζξεζθεπηηθνί ζεζκνί, γηα ηηο ζρέζεηο κε ην ζείν. 

Σα κέιε επνκέλσο ηεο θνηλσλίαο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο παξαπάλσ αλάγθεο ηνπο 

αλαπηχζζνπλ ζηαζεξέο θαη νξγαλσκέλεο ζρέζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Απηέο νη 

νξγαλσκέλεο ζηαζεξέο ζρέζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζνπλ 

ζεκαληηθέο θνηλσληθέο αλάγθεο απνηεινχλ ηνπο ζεζκνχο. Βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά 

είλαη φηη έρνπλ ζεκαληηθνχο θνηλσληθνχο ζθνπνχο φπσο είλαη ε κφξθσζε, ε παξαγσγή 

αγαζψλ, ε αζθάιεηα θ.ι.π., θαη παξακέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξνί, φπσο γηα παξάδεηγκα ν 

ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο ή ηνπ ζρνιείνπ, παξά ηηο κεηαβνιέο ηνπο, δηαηεξνχλ ζρεηηθά 

ζηαζεξέο ηηο βαζηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ησλ ξφισλ ηνπο.  Δάλ 

ζεσξήζνπκε ηελ θνηλσλία σο έλαλ νξγαληζκφ, νη ζεζκνί απνηεινχλ ηα επηκέξνπο 

φξγαλά ηνπ θαη ηα άηνκα ηα θχηηαξα απηψλ ησλ νξγάλσλ. Μέζα ζηνπο ζεζκνχο 

δηακνξθψλνληαη νη θνηλσληθνί θαλφλεο κε βάζε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα παίξλνπλ ηηο 

ζέζεηο ηνπο θαη αζθνχλ ηνπο ξφινπο ηνπο. Μέζα ζηνλ ζεζκφ ηνπ ζρνιείνπ γηα 

παξάδεηγκα, δηακνξθψλνληαη νη θνηλσληθνί θαλφλεο κε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα αζθνχλ 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο εξγαζηαθέο ηνπο ζέζεηο. Με ηνπο 

ζεζκνχο επνκέλσο ε θνηλσλία νξγαλψλεηαη θαη εμαζθαιίδεη ηελ δηάξθεηά ηεο κέζα 



7 
 

ζηνλ ρξφλν, αλ θαη ηα κέιε ηεο, φπσο θαη ηα θχηηαξα ηνπ νξγαληζκνχ, δηαξθψο 

αλαλεψλνληαη. Σα άηνκα καζαίλνπλ ηηο αμίεο, ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο ξφινπο ηνπο θαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θνηλσληθή δσή. ζν βέβαηα νη θνηλσλίεο 

εμειίζζνληαη θαη εθζπγρξνλίδνληαη, λέεο θνηλσληθέο αλάγθεο δεκηνπξγνχληαη θαη καδί 

ηνπο λένη ζεζκνί.        

Χο ζεζκφο, ζηελ επηζηεκνληθή ηνπ έλλνηα, νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ζηαζεξψλ θαη 

ηππνπνηεκέλσλ ηξφπσλ δξάζεο (αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ) πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 

αληίζηνηρνπο θνηλσληθνχο ξφινπο πνπ αλαζέηεη κηα θνηλσλία ζε θάζε κέινο ηεο. 

Θεζκφο είλαη πην απιά, έλα ζχλνιν απφ πξάμεηο, ηδέεο, θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ηα 

άηνκα κηαο θνηλσλίαο επηβάιινπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο. Πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραία δσξηθή 

ιέμε ηεζκφο, δειαδή εθείλν πνπ έζεζαλ ή ηζρχεη, πνπ επίζεο πξνέξρεηαη απφ ην αξραίν 

ειιεληθφ ξήκα ηίζεκη δειαδή ηνπνζεηψ. Δίλαη ηειηθά θαζεηί πνπ ε παξάδνζε θαη ε 

ζπλήζεηα έρνπλ θαζηεξψζεη σο θαλφλα δηθαίνπ, θαζεηί πνπ ε θνηλσληθφηεηα επηβάιιεη 

ζηελ αηνκηθφηεηα. Ζ δηαθνξά ηνπ εζίκνπ κε ην ζεζκφ βξίζθεηαη ζην φηη ην έζηκν 

αλαθέξεηαη ζε ιεπηνκέξεηεο ηεο δσήο, ελψ ν ζεζκφο αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα βαζηθήο 

ζεκαζίαο πνπ απνβιέπνπλ ζην γεληθφ ζπκθέξνλ. Σα ήζε δεκηνπξγνχληαη γχξσ απφ ηα 

ζπκθέξνληα θαη εμειίζζνληαη, φπνπ ηα ζπκθέξνληα είλαη ζπνπδαία, ζε ζεζκνχο. Οη 

θνηλσληθνί ζεζκνί ζε θάζε επνρή ζρεηίδνληαη κε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο 

θαη ηθαλνπνηνχλ αλάγθεο, αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο. Αλάινγα κε ην θξηηήξην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά νη θνηλσληθνί ζεζκνί νκαδνπνηνχληαη σο εμήο: ζε θχξηνπο 

(νηθνγέλεηα) θαη επηθνπξηθνχο (ςπραγσγία), κε βάζε ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ νξγαληζκνχ, ζε ηππηθνχο (εθπαίδεπζε) θαη άηππνπο 

(ςπραγσγία), κε βάζε ηε λνκηθή ζέζπηζε, ζε απζηεξνχο (ζηξαηφο) θαη ραιαξνχο 

(νηθνγέλεηα) κε βάζε ηα πεξηζψξηα πξσηνβνπιίαο ησλ αηφκσλ.  

ηαλ έλαο ζεζκφο δεκηνπξγείηαη κε λφκν, ηφηε ν ζεζκφο είλαη ηππηθφο θαη ε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ηνπ νλνκάδεηαη ζεζκνζέηεζε. ηαλ αληίζεηα εθαξκφδεηαη κε πξσηνβνπιία 

νξηζκέλσλ αηφκσλ θαη απνηειεί ζπλήζεηα, ηφηε ν ζεζκφο είλαη άηππνο θαη ε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ηνπ νλνκάδεηαη ζεζκνπνίεζε. ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ζρεδφλ φινη νη 

ζεζκνί είλαη ηππηθνί, κε εμαίξεζε νξηζκέλνπο άηππνπο ζεζκνχο φπσο θάπνηα έζηκα θαη 

παξαδφζεηο.  Κάζε θνηλσληθφο ζεζκφο γηα λα εμππεξεηήζεη ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο 
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αλάγθεο γηα ηηο νπνίεο δεκηνπξγήζεθε, έρεη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. Οη ιεηηνπξγίεο 

ησλ ζεζκψλ είλαη: 

 Κχξηεο ή δεπηεξεχνπζεο. Σν ζρνιείν γηα παξάδεηγκα έρεη σο θχξηα ιεηηνπξγία 

ηε κεηάδνζε γλψζεσλ θαη σο δεπηεξεχνπζεο ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ λέσλ ή 

ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ. 

 Φαλεξέο (έθδειεο) ή θξπθέο (ιαλζάλνπζεο). Σα ΜΜΔ γηα παξάδεηγκα, έρνπλ 

σο θαλεξέο ιεηηνπξγίεο ηελ ελεκέξσζε, κφξθσζε θαη ςπραγσγία, αιιά 

ηαπηφρξνλα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θαιιηέξγεηα πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο, 

φπσο ηα θαηαλαισηηθά πξφηππα ή ηα πξφηππα βίαο (ιαλζάλνπζα ιεηηνπξγία).  

Ζ αλαγθαηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ είλαη δεδνκέλε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο 

ζπλδξάκεη ζηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή πξφνδν . Βνεζνχλ ην άηνκν λα δηακνξθψζεη 

πξνζσπηθφηεηα , λα σξηκάζεη θαη ζπκβάιινπλ ζηελ ςπρηθή πγεία θαη ηζνξξνπία ηνπ, 

αθνχ κε ηελ θαλνληθφηεηά ηνπο απινπνηνχλ ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. 

Πξνζδηνξίδνπλ ην πιαίζην δξάζεο ησλ αηφκσλ θαη απνζαθελίδνπλ δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο, κε απνηέιεζκα λα θνηλσληθνπνηνχλ νκαιά θάζε θνηλσληθφ κέινο. Χζνχλ 

ζηε ζχκπλνηα θαη ζηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ θνηλσληθή νκαιφηεηα. 

Απνηεινχλ ηε βάζε ηνπ πλεπκαηηθνχ πνιηηηζκνχ θαη πξνζδηνξίδνπλ σο έλα βαζκφ ηνλ 

ηξφπν ζθέςεο ησλ αηφκσλ. πρλά σζηφζν δχλαληαη λα θαηαξγήζνπλ ηελ αηνκηθφηεηα 

θαη λα θαηαζηήζνπλ ην άηνκν έλα νλ εηεξνπξνζδηνξηδφκελν, δεκηνπξγψληαο 

αηζζήκαηα θαηαπίεζεο. ηαλ θαηαξγνχλ ηα πεξηζψξηα πξσηνβνπιίαο νδεγνχλ ζε 

ηππνπνίεζε ηεο ζθέςεο θαη κνλνιηζηθφηεηα, ελψ φηαλ δηαηεξνχλ μεπεξαζκέλα 

θνηλσληθά δεδνκέλα θαη αμίεο, παξεκβαίλνπλ ζε θνηλσληθέο αιιαγέο θαη αλαθφπηνπλ 

ηελ πνξεία πξνο ηελ πξφνδν. 

 

1.2 ΓΗΑΚΡΗΖ ΜΔΣΑΞΤ ΘΔΜΧΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ 

Οη ζεζκνί έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο παξάγνληεο νη νπνίνη κεηψλνπλ ηελ θαζεκεξηλή 

αβεβαηφηεηα κε ην λα πξνζθέξνπλ θαλφλεο θαη δνκέο ζηελ θαζεκεξηλή δσή (North, 

1990). Δπνκέλσο ζεκαληηθφ ζέκα αλαθνξηθά κε ηνπο ζεζκνχο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν εηζέξρνληαη απηνί ζηηο ζπλαξηήζεηο θφζηνπο ηεο νηθνλνκίαο. Οη ζεζκνί 
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επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ησλ νηθνλνκηψλ θαη νη αιιαγέο ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ είλαη ε 

πεγή ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ (North & Thomas, 1973), γηαηί δεκηνπξγνχληαη θίλεηξα 

γηα ηελ δεκηνπξγία πεξηζζφηεξν απνδνηηθψλ ζεζκψλ. Ζ χπαξμε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

πξνθαιεί θφζηνο. Οη ζεζκνί επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ηεο νηθνλνκίαο κέζα απφ ηελ 

επίδξαζή ηνπο ζην θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο παξαγσγήο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαζνξίδνπλ ην ζπλαιιαθηηθφ θαη παξαγσγηθφ 

(κεηαπνηεηηθφ) θφζηνο άξα θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο. εκαληηθφ ζέκα ηεο ζεσξίαο ησλ 

ζεζκψλ είλαη ην θφζηνο ηεο δηαπίζησζεο ησλ παξαβηάζεσλ θαη ε απζηεξφηεηα ηεο 

ηηκσξίαο. Πνιινί ζεζκνί φκσο δελ πξνθάιεζαλ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, π.ρ. δηάθνξα 

δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο ηα νπνία ζεζπίζζεθαλ κε βάζε αηνκηθά ζπκθέξνληα.  

Δπνκέλσο ζεκαληηθφ ζέκα αλαθνξηθά κε ηνπο ζεζκνχο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

εηζέξρνληαη απηνί ζηηο ζπλαξηήζεηο θφζηνπο ηεο νηθνλνκίαο. 

Οη Θεζκνί ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο θαζηεξσκέλνπο πεξηνξηζκνχο ηεο νηθνλνκηθήο 

ζεσξίαο θαζνξίδνπλ ηηο επθαηξίεο ζε θάζε θνηλσλία. Οη νξγαληζκνί, παξέρνπλ θαη απηνί 

κία δνκή ζηελ αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε, είλαη θνηλσληθνί θνξείο κε ζρεηηθή 

απηνλνκία πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ζπιινγηθή βνχιεζε ησλ κειψλ ηνπο, δειαδή 

ζπλδένληαη κε έλα θνηλφ ζθνπφ. Δδψ νη θαλφλεο σο πξντφληα ζπιινγηθψλ απνθάζεσλ 

είλαη ζηελά δεκέλνη κε ηα πξφζσπα πνπ ηνπο έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαη ηνπο ιεηηνπξγνχλ. 

Π.ρ. πνιηηηθά ζψκαηα (θφκκαηα, δεκνηηθφ ζπκβνχιην), νηθνλνκηθά ζψκαηα (εηαηξείεο, 

ζπλδηθάηα, ζπλεηαηξηζκνί), θνηλσληθά ζψκαηα (ζρνιεία, παλεπηζηήκηα). 

Γεκηνπξγνχληαη γηα λα εθκεηαιιεπζνχλ ηηο επθαηξίεο ηηο νπνίεο θαζνξίδνπλ νη ζεζκνί 

θαη θαζψο εμειίζζνληαη ηξνπνπνηνχλ ηνπο ζεζκνχο. 

Σν είδνο ησλ νξγαληζκψλ επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 

Ζ αιιειεπίδξαζε απηή δηακνξθψλεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζεζκηθήο αιιαγήο. Δπνκέλσο 

ε ηειεπηαία δηακνξθψλεηαη απφ ηελ ζρέζε κεηαμχ ζεζκψλ θαη νξγαληζκψλ θαη απφ την 

δηαδηθαζία ανατροφοδότηςησ με βάςη την οποία τα άηνκα αληηιακβάλνληαη θαη 

αληηδξνχλ ζηηο αιιαγέο ζην ζχλνιν ησλ επθαηξηψλ πνπ ηνπο παξέρνληαη. Ζ χπαξμε 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πξνθαιεί θφζηνο ην νπνίν επεξεάδεηαη επί πιένλ θαη απφ ηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ αλαπηχρζεθαλ σο απφξξνηα ηνπ (North, 1990). 
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Ζ νηθνδφκεζε κηαο ζεσξίαο ησλ ζεζκψλ ζηε βάζε ησλ αηνκηθψλ επηινγψλ πξνθαιεί 

πξνζέγγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ άιισλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Μία ζεσξία 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο εμεγεί ηηο αηνκηθέο επηινγέο ζε φιεο ηηο εθθξάζεηο ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο. Μία έθθξαζε απηήο, ηεο αλζξψπηλεο δσήο, είλαη ε νηθνλνκηθή 

ζπκπεξηθνξά, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηελ λενθιαζηθή νηθνλνκηθή ζεσξία. Ζ ηζρχο ηεο 

ινηπφλ βαζίδεηαη ζε ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αηνκηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ πξνζέγγηζε 

απηή είλαη νπζηψδεο επεηδή κπνξεί λα νηθνδνκήζεη έλα ζχλνιν ππνζέζεσλ ινγηθά 

ζπλεπέο πάλσ ζε κηα ζεσξία αλζξψπηλεο θαη αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο.  Δπνκέλσο ε 

ζεσξία ησλ ζεζκψλ μεθηλά απφ ην άηνκν θαη κειεηά ηηο αηνκηθέο επηινγέο ζε ζρέζεηο 

κε απηέο ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο ζεζκνχο. Ζ 

ζχγρξνλε επηζηξνθή ζηελ αηνκηζηηθή παξάδνζε δηαρσξίδεη θαλφλεο θαη παίθηεο, θαη 

ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ζην ζπληνληζηηθφ ξφιν ησλ ζεζκψλ, σο εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο 

θνηλσληθήο ηάμεο θαη άζθεζεο θνηλσληθνχ ειέγρνπ. 

 

1.3 ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΚΑΗ ΚΡΗΖ ΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΘΔΜΧΝ 

Οη θνηλσληθνί ζεζκνί, ηδηαίηεξα αλ εμεηαζζνχλ δηαρξνληθά, κεηαβάιινληαη , αθνχ θάζε 

θνηλσληθή κεηαβνιή επηδξά ζε απηνχο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ζηφρνη θαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζεζκνχ πάςνπλ λα ζεσξνχληαη απνδεθηνί θαη κεηαβιεζνχλ νη θνηλσληθέο αμίεο ή νη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηφηε ν ζεζκφο απηφο δηέξρεηαη θξίζε, ηξνπνπνηείηαη ή θαηαξγείηαη. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη θνηλσληθέο αιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη ξαγδαία, ρσξίο λα 

ππάξμεη ην πεξηζψξην αλαπξνζαξκνγήο ή δεκηνπξγίαο λέσλ ζεζκψλ, ηφηε ππάξρεη 

γεληθεπκέλε θξίζε ζεζκψλ θαη αδπλακία θνηλσληθήο νξγάλσζεο. Ζ θξίζε ησλ 

θνηλσληθψλ ζεζκψλ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επνρήο καο θαηά θνηλή νκνινγία ησλ 

κειεηεηψλ. Χζηφζν δηαθσλία παξαηεξείηαη φζνλ αθνξά ηελ απνηίκεζή ηεο θαη ηα 

πηζαλά απνηειέζκαηά ηεο. Κάπνηνη κειεηεηέο αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα κε 

ηδηαίηεξε αλεζπρία, πηζηεχνληαο φηη ε γεληθεπκέλε απηή θξίζε εκπεξηέρεη κεγάιεο 

πηζαλφηεηεο θαηαζηξνθήο ή νπηζζνδξφκεζεο ηεο αλζξσπφηεηαο. Άιινη αληηπξνηείλνπλ 

κηα πεξηζζφηεξν ινγηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο, θαηά ηελ νπνία ε θξίζε ησλ 

ζεζκψλ δε ζα πξέπεη λα εκπλέεη έληνλε αλεζπρία, αθνχ νη πξσηαξρηθνί θνηλσληθνί 

ζεζκνί (νηθνγέλεηα, νηθνλνκηθνί ζεζκνί, θξάηνο, ζξεζθεία, εθπαίδεπζε) ζηνπο νπνίνπο 
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ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ε θνηλσληθή νξγάλσζε είλαη απνδεθηνί απφ ηελ 

πιεηνςεθία. Σέινο θάπνηνη κειεηεηέο, ππνγξακκίδνληαο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο επνρήο 

(παγθνζκηνπνίεζε), έιιεηςε ζπιινγηθψλ νξακάησλ, ηιηγγηψδεο εμέιημε ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο, αληηκεησπίδνπλ ζθεπηηθηζηηθά ην πξφβιεκα ρσξίο λα κπνξνχλ λα απνθαλζνχλ 

κε βεβαηφηεηα γηα ηελ έθβαζή ηνπ.  

ηα πιαίζηα ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο, θαη κάιηζηα ζηελ παξαδνζηαθή ηνπ κνξθή, 

εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα πνπ αλαδεηθλχνπλ φηη ε ζχγρξνλε νηθνγέλεηα δε δχλαηαη λα 

ζηεξίμεη θαη λα βνεζήζεη ηα κέιε ηεο. Ζ αχμεζε ησλ δηαδπγίσλ, ε βία, ε πξνζθπγή 

ζηνπο εηδηθνχο (ζπκβνχινπο γάκνπ, ςπρνιφγνπο) πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ ηα 

πξνβιήκαηα ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ καξηπξνχλ ηελ θξίζε ησλ ζεζκψλ. Αθφκε ε 

ακθηζβήηεζε ηνπ ζεζκνχ απφ ηνπο λένπο, νη λένη ηχπνη νηθνγελεηαθήο νξγάλσζεο, ε 

ρεηξαθέηεζε ηεο γπλαίθαο θαη ε αδπλακία ησλ γνλέσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ 

θαζνδεγεηηθφ ηνπο ξφιν παξαπέκπνπλ ζηε γεληθή ακθηζβήηεζε ηνπ ζεζκνχ. ηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη επίζεο αηζζεηή ε ζχγρπζε ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηηο 

κεζφδνπο. Οη ηαρχξπζκεο αιιαγέο, νη απμεκέλεο απαηηήζεηο θαη ε αλαγθαηφηεηα 

αλαπξνζαξκνγήο ηεο εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα δνζεί έκθαζε θαη ζηα αλζξσπηζηηθά 

ηδεψδε, θαζηζηνχλ ζαθέο φηη ε δεκφζηα εθπαίδεπζε κε ηε ζεκεξηλή νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Σα 

ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θξίζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ θξάηνπο είλαη ε ακθηζβήηεζε 

ζρεηηθά κε ηε ζθνπηκφηεηα παξέκβαζήο ηνπ ζηελ νηθνλνκία, ζηελ πξφλνηα θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε.  

Σν πξφηππν ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ θαη παληνδχλακνπ θξάηνπο ηείλεη λα ππνρσξήζεη θαη 

πξνβάιιεηαη πεξηζζφηεξν ε αηνκηθή πξσηνβνπιία, ε νπνία γελλά λέα πξνβιήκαηα, 

θαζψο πεξηζσξηνπνηεί έλα ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ είλαη αληαγσληζηηθφ. Αθφκε 

ν ζπγθεληξσηηζκφο ηνπ θξάηνπο δε κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε 

νχηε λα ακβιχλεη ηα θαηλφκελα θνηλσληθήο παζνγέλεηαο. Απφ ηελ άιιε, ε πνιηηηθή 

αιινηξίσζε νμχλεηαη κε ηα νηθνλνκηθά ζθάλδαια, ηελ πειαηεηαθή ζρέζε πνιηηηθνχ 

εγέηε θαη ςεθνθφξνπ θαη ηελ νκνηνγελνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ζε επίπεδν 

ηαθηηθήο, κε απνηέιεζκα ηε ζπλνιηθή θξίζε ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ. Οη νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηα λέα δεδνκέλα ηεο ηερλνινγίαο θαη ηηο ζχγρξνλεο αλαθαηαηάμεηο 

είλαη εμαηξεηηθά ζχλζεηεο γηα ην κέζν πνιίηε. Ζ απμαλφκελε έλδεηα νκάδσλ, αθφκε θαη 
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ζε νηθνλνκηθά ηζρπξέο ρψξεο, ε φμπλζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ πινχζησλ θαη θησρψλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ αιιά θαη ρσξψλ, πξναλαγγέιινπλ νηθνλνκηθέο αλαθαηαηάμεηο 

αιιά θαη πηζαλέο θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο. ην ρψξν ηεο ζξεζθείαο ππάξρεη κηα έληνλε 

ακθηζβήηεζε ηνπ αιάλζαζηνπ ησλ Δθθιεζηψλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο ηεο λα πξνζεγγίζεη 

θαη λα επηιχζεη ηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα. Γηα ηα δε ππαξμηαθά πξνβιήκαηα, ν 

ζχγρξνλνο άλζξσπνο αλαδεηά πνιιέο θνξέο απαληήζεηο ζε άιιεο ζεσξίεο θαη νπηηθέο 

(θηινζνθία, επηζηήκε). Σέινο ε έμαξζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θαλαηηζκνχ ζπκβάιιεη ζηελ 

θξίζε ηνπ ζεζκνχ.  

 

1.4 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΑΗ ΑΡΝΖΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΟΤ ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤΝ 

ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΣΧΝ ΘΔΜΧΝ 

Ζ θξίζε είλαη κεηαπνιεκηθή. Δίλαη απφηνθνο ξαγδαίσλ κεηαβνιψλ θαη αλαγθψλ πνπ 

ζεκεηψζεθαλ ζηνπο θαηξνχο καο θαη έζεζαλ ζε ακθηζβήηεζε θάζε παγησκέλν 

θνηλσληθφ κφξθσκα. Βιέπνπκε ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο λα κεηαβάιινληαη , ζπλεπψο 

κεηαβάιινληαη θαη νη ζεζκνί. Οη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία, πνπ απνηεινχλ θαη ηνπο 

θχξηνπο εθθξαζηέο ησλ ζεζκψλ, παξνπζηάδνπλ δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζην λέν 

πεξηβάιινλ πνπ αιιάδεη πνιχ γξήγνξα κνξθή. Ζ ηαρχξπζκε ηερλνινγηθή αλάπηπμε 

πνπ νδεγεί ζε λέεο ηδενινγίεο θαη λννηξνπίεο. Κάπνηε νη ηδέεο άιιαδαλ αξγά. 

Διάρηζηεο δηαθνξέο ππάξρνπλ αλάκεζα ζηελ ηδενινγία ηνπ παππνχ καο θαη ηνπ παηέξα 

καο. ήκεξα νη δηαθνξέο έρνπλ πιένλ ιάβεη ηελ έλλνηα ηνπ ράζκαηνο. Ζ έιιεηςε 

έγθαηξεο ηξνπνπνίεζεο ησλ ζεζκψλ κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

θξίζε ηνπο. Ζ ηερλνινγία επεξέαζε θαη ηελ αλζξψπηλε ζθέςε κε άκεζν απνηέιεζκα ηε 

κεραλνθξαηία, πνπ νδεγεί ην άηνκν ζηε κεραλνπνίεζε. Σν θπξίαξρν πλεχκα ηνπ 

πιηζκνχ θαη ηνπ αηνκηθηζκνχ επηδξά αιινηξησηηθά θαη θαηαιχεη ηε ζπιινγηθφηεηα 

ζηελ νπνία εδξάδνληαη νη ζεζκνί. Σα θαηαλαισηηθά πξφηππα πνπ νδεγνχλ ζε κηα λέα 

θνζκνζεσξία. Τπεξηζρχνπλ νη νηθνλνκηθά εχξσζηνη, θαηαδπλαζηεχνληαη νη νηθνλνκηθά 

αζζελέζηεξνη. Δληείλεηαη ε ακθηζβήηεζε παξαδνζηαθψλ αμηψλ, ππφ ην πξίζκα ηεο 

ςπρξήο ινγηθήο ην νπνίν θαζνξίδεηαη κφλν απφ νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. 

Πξνθεηκέλνπ ν άλζξσπνο λα ζεσξεζεί κνληέξλνο απνξξίπηεη θαζεηί ην παξαδνζηαθφ, 

ζπλεπψο θαζεηί πνπ εκπίπηεη ζηελ ζθαίξα ηνπ θαηεζηεκέλνπ.  
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Τπήξρε βέβαηα κηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ ν άλζξσπνο θαηαπηεδφηαλ κε 

«ηακπνχ» θαη εζηθνχο θξαγκνχο. Σψξα απειεπζεξσκέλνο απφ απηέο ηηο δεζκεχζεηο 

γθξεκίδεη άθξηηα φια φζα έρεη ρηίζεη σο αληίδξαζε ζηελ πξφηεξε θαηαπίεζε. Σν άγρνο, 

ε αβεβαηφηεηα θαη ε θαρππνςία νδεγνχλ ζηνλ θινληζκφ ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο, 

ν νπνίνο δπλακηηίδεη ηα ζεκέιηα ηνπ ζεζκνχ ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Ζ 

έιιεηςε ζπιινγηθψλ νξακάησλ πνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο απνκφλσζεο θαη ηνπ 

αηνκηθηζκνχ ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, πνπ έρεη απνμελσζεί απφ ην ζπλάλζξσπν, έρεη 

απνζηαζηνπνηεζεί απφ ηα πξνβιήκαηά ηνπ θαη επηδηψθεη λα ηθαλνπνηήζεη κφλν ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ. Ζ παγθνζκηνπνίεζε ζα νδεγήζεη ζηελ θξίζε ησλ ζεζκψλ, 

αθνχ ε δεκηνπξγία ελφο νηθνπκεληθνχ πνιηηηζκνχ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εηζαγσγή 

λέσλ εζψλ θαη εζίκσλ κε ηελ ηαπηφρξνλε αιινηξίσζε ησλ παξαδνζηαθψλ, ηδίσο ζηηο 

ρψξεο πνπ δελ δηαζέηνπλ πνιηηηζκηθέο άκπλεο. Οη παηξνπαξάδνηνη ζεζκνί ζα 

ζεσξεζνχλ παξσρεκέλνη θαη ζα αληηθαηαζηαζνχλ άθξηηα θαη γξήγνξα, θαζψο νη 

πνιίηεο δελ ζα ζέινπλ λα κείλνπλ πίζσ ζηηο εμειίμεηο (Γησηάθνπ Κσλζηαληίλα). 

Οη ζεζκνί απνηεινχλ ην έξεηζκα ηεο θνηλσλίαο. Ζ θξίζε ηνπο πξννησλίδεηαη ηε 

δηάιπζε ηνπ θνηλσληθνχ νηθνδνκήκαηνο. Σα άηνκα ράλνπλ ηα ζεκεία αλαθνξάο ηνπο, 

απνπξνζαλαηνιίδνληαη θαη δξνπλ πιένλ κε βάζε ηα έλζηηθηα θαη φρη κε βάζε ην 

πξέπνλ. Ζ θξίζε ινηπφλ ησλ ζεζκψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξνβιεκαηηθή 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηα θνηλά πξνβιήκαηα θαη ν 

θνηλσληθφο πξνζαλαηνιηζκφο δελ αλαπηχζζνληαη, ζε αληίζεζε κε ηνλ αηνκηθηζκφ. Έηζη 

παξαηεξνχληαη θαηλφκελα θνηλσληθήο παζνγέλεηαο. Ο ακνξαιηζκφο, ε αλνκία θαη ε 

έιιεηςε ζσζηά θνηλσληθνπνηεκέλσλ αηφκσλ νδεγεί ζε αζηάζεηα νηθνλνκηθή, 

πλεπκαηηθή, πνιηηηθή θαη ζε δηαηάξαμε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ . Ζ θνηλσληθή 

νκαιφηεηα παξεκπνδίδεηαη, εληζρχεηαη ε θνηλσληθή αιινηξίσζε, ελψ ην άηνκν ληψζεη 

αλαζθάιεηα θαη ςπρηθή αληζνξξνπία. Αλαζηέιιεηαη ε θνηλσληθή πξφνδνο θαη 

επέξρεηαη ε ζηαζηκφηεηα θαη ε απνηεικάησζε (Γησηάθνπ Κσλζηαληίλα). 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε φκσο απηήο ηεο θξίζεο ησλ ζεζκψλ, ζα πξέπεη λα ππάξμεη 

Αλαδηάξζξσζε ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ. Οη βνπιεπηέο ζα πξέπεη λα επηιχνπλ ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο κε ην δηάινγν , απνθεχγνληαο ηνλ ιατθηζκφ θαη ηελ μχιηλε γιψζζα. 

Ζ πνιηηεία ζα πξέπεη λα ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε, λα εξγάδεηαη γηα λα ηα 

δηαηεξήζεη θαη λα ηα πξνάγεη θαη λα πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηηο θνηλσληθέο αληηζέζεηο 
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θαη αληζφηεηεο δεκηνπξγψληαο έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη ζηγνπξηάο ζηνλ πνιίηε. 

Σέινο κε ηηο ελέξγεηέο ηεο ζα πξέπεη λα ηνλ πείζεη φηη δελ απνηειεί απηνζθνπφ, αιιά 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα ζπκβάιιεη ζηελ πιηθή επεκεξία θαη ζηελ εζηθνπλεπκαηηθή 

αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ (Γησηάθνπ Κσλζηαληίλα).   

 

1.5 ΘΔΜΟΗ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη θαη ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Πνιιέο είλαη νη ζεσξίεο πνπ δηαρξνληθά δηαηππψζεθαλ γηα ην 

ζέκα ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ε νπνία αλαγλσξίδεηαη σο βαζηθή ζπληζηψζα ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Ο Adam Smith 

(1776), ζεσξνχζε φηη ε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ, αιιά θαη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο θαη 

νη δηάθνξνη ζεζκηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο κηαο ρψξαο. Οη αληηιήςεηο απηέο επεξέαζαλ 

πνιιέο γελεέο νηθνλνκνιφγσλ απφ ηνλ David Ricardo κέρξη ηνλ Roy Harrod. Ζ 

ζεκαζία ησλ επελδχζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη αλάπηπμε αλαιχζεθε θαηά 

πξψηνλ απφ ηνπο Harrod (1939) θαη Domar (1946). Παξά ηηο πεξηνξηζηηθέο ππνζέζεηο 

ησλ πξνζεγγίζεσλ απηψλ, νη βαζηθέο ζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζεσξίεο απηέο 

είλαη φηη, ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαζίζηαηαη δπλαηή εμαηηίαο ηεο απνηακίεπζεο, ν 

ξπζκφο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο κπνξεί λα απμεζεί ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ 

πνπ απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ θαη φηη ν εγγπεκέλνο ξπζκφο 

κεγέζπλζεο είλαη έλαο ξπζκφο ηζνξξνπίαο θαη δε ζπκπίπηεη θαη‟ αλάγθε κε ηνλ 

πξαγκαηηθφ ξπζκφ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. 

Με βάζε ην θιαζηθφ Κευλζηαλφ κνληέιν κεγέζπλζεο, νη πνιηηηθέο ησλ θπβεξλήζεσλ  

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην καθξνρξφλην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ πξντφληνο 

ηεο νηθνλνκίαο. Αληίζεηα ην Νενθιαζηθφ κνληέιν κεγέζπλζεο (Ramsey, 1928; Solow, 

1956; Swan, 1956; Koopmans, 1965) ζεσξεί φηη νη δεκφζηεο δαπάλεο κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ην επίπεδν ηνπ θαηά θεθαιή εηζνδήκαηνο, αιιά δελ έρνπλ θακία επίπησζε 

ζην καθξνρξφλην ξπζκφ δηεχξπλζεο ηεο νηθνλνκίαο. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ηα 

ππνδείγκαηα απηά εθηηκνχλ φηη ν ξπζκφο ηεο ζηαζεξήο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο (steady 

state growth rate), εθηφο ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ, είλαη κεδέλ. ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟80 
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θαη ηνπ ‟90, ηα ελδνγελή ππνδείγκαηα κεγέζπλζεο (endogenous growth models), π.ρ. 

Romer (1986, 1990), Lucas (1988), Becker  (1990), Rebelo (1991), δίλνπλ έκθαζε ζην 

ζεκαληηθφ ξφιν πνπ παίδεη ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή (εθπαίδεπζε, πγεία, ηερλνινγία) 

ζηε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ζεσξνχλ φηη ην αλζξψπηλν θεθάιαην, 

ζε αληίζεζε κε ην θπζηθφ θεθάιαην, δε ζπλδέεηαη κε θζίλνπζεο απνδφζεηο θιίκαθαο, 

θαη έηζη απηφ επηηξέπεη ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε λα δηεπξχλεηαη ζπλερψο. Αληίζεηα, 

ηα ππνδείγκαηα κεγέζπλζεο πνπ δε ζηεξίδνληαη ζηηο απνδφζεηο θιίκαθαο (Jones, 1995; 

Turnovsky, 2000), ζεσξνχλ φηη ν ξπζκφο ηεο ζηαζεξήο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο είλαη 

αλεμάξηεηνο ησλ παξαδνζηαθψλ καθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ.  

Ζ λενθιαζηθή ζεσξία έρεη ζηεξηρηεί ζε πεξηνξηζηηθέο ππνζέζεηο. Γη‟ απηφ, άιισζηε, 

θαη κεηαμχ άιισλ επηθξίζεθε θαη απφ ηελ παιαηά ζρνιή ζεζκηθήο νηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο (old institutional economics)
1
, ε νπνία έδηλε έκθαζε ζηνπο ζεζκνχο νη νπνίνη 

πεξηβάιινπλ ηελ νηθνλνκία, πνπ φκσο δελ θαηφξζσζε λα δηακνξθψζεη έλα 

νινθιεξσκέλν, πιήξσο νξηζκέλν ζχζηεκα εξκελείαο, κεζνδνινγίαο θαη έξεπλαο 

(Rutherford, 1994). Γηα ην ιφγν απηφ δελ θαζηεξψζεθε σο κηα ελαιιαθηηθή πξνο ηε 

λενθιαζηθή ζεψξεζε ζρνιή ζθέςεο. 

Ζ επαλάθηεζε ηνπ αθαδεκατθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ ζην 

πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο έγηλε απφ ηε λέα ζεζκηθή νηθνλνκηθή (new 

institutional economics)
2
, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη νη ζεζκνί είλαη ζεκαληηθνί θαη 

ππφθεηληαη ζε αλάιπζε (Matthews, 1986). Αληηθείκελφ ηεο είλαη λα εμεγήζεη πσο ην 

πξφβιεκα ηεο άξηζηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ δηακνξθψλεηαη φηαλ νη ζεζκνί πνπ 

πιαηζηψλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηηο 

ηέιεηεο ππνζέζεηο ηνπ λενθιαζηθνχ ππνδείγκαηνο. Ζ λενθιαζηθή πξνζέγγηζε 

ζηεξίδεηαη ζηηο αθαηξεηηθέο απινπζηεχζεηο ηνπ κεδεληθνχ θφζηνπο ζπλαιιαγψλ αιιά 

θαη ηεο ηέιεηαο νξζνινγηθφηεηαο. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε αληηκεησπίδεη ην ζεζκηθφ 

πεξηβάιινλ σο εμσγελή κεηαβιεηή ηελ νπνία παίξλεη σο δεδνκέλε θαηά ηελ αλάιπζε 

(Richter, 2000). Απηφ πνπ δηαρσξίδεη ηελ παιαηά απφ ηε λέα ζεζκηθή ζρνιή είλαη φηη ε 

                                                             
1 Σα θπξηφηεξα έξγα πνπ θαζηέξσζαλ ηελ παιαηά ζρνιή ζεζκηθήο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο είλαη «The 

Theory of the Leisure Class» (Veblen, 1899) θαη «Institutional Economics: Its Place in Political 

Economy» (Commons, 1934), ησλ νπνίσλ νη ζπγγξαθείο αλήθνπλ ζηελ ακεξηθαληθή ζεζκηθή ζρνιή 

(american institutionalism). Γηα αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, βι. Chavance (2008). 
2 Σνλ φξν «λέα ζεζκηθή νηθνλνκηθή» εηζήγαγε ν Williamson (1975). 
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ηειεπηαία δελ απνξξίπηεη ηε λενθιαζηθή κεζνδνινγία, αιιά αληίζεηα δηαηεξεί εξγαιεία 

απφ ηε λενθιαζηθή παξάδνζε πξνζζέηνληαο έλλνηεο, φπσο ην ζπλαιιαθηηθφ θφζηνο θαη 

ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο, ηα νπνία έκειιαλ λα θαηαζηνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία 

αλαθνξάο ζηελ αλάιπζε ησλ λέσλ ζεζκηθψλ νηθνλνκηθψλ
3
. 

Με ηνλ φξν ζεζκνχο ελλννχκε ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ, θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

νξηζκφ ηνπ North (1990)
4
, ζεζκνί είλαη νη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ ζε κία θνηλσλία ή πην 

ηππηθά νη αλζξσπίλσο δεκηνπξγεζέληεο πεξηνξηζκνί πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο 

ζπλεξγαζίεο κεηαμχ αηφκσλ. Με ηνπο ζεζκνχο έρνπκε ηελ νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο θαη 

εμαζθάιηζε ηεο δηάξθεηάο ηεο κέζα ζηνλ ρξφλν, ελψ καο παξέρνπλ γλψζε ησλ αμηψλ, 

ησλ θαλφλσλ θαη ησλ ξφισλ ησλ αηφκσλ ζηελ θνηλσλία. Δπνκέλσο ηα βαζηθά ζηνηρεία 

ησλ ζεζκψλ είλαη φηη απνηεινχλ δεκηνχξγεκα ηνπ αλζξψπνπ, ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο θαη 

δηακνξθψλνπλ θίλεηξα. Καηά ζπλέπεηα, δηακνξθψλνπλ θίλεηξα ζηηο αλζξψπηλεο 

ζπλαιιαγέο είηε είλαη πνιηηηθήο ή θνηλσληθήο ή νηθνλνκηθήο θχζεσο. ε έλα πην 

αλαιπηηθφ επίπεδν κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηνπο ζεζκνχο ζε ηππηθνχο αιιά θαη ζε 

άηππνπο.  

Οη ηππηθνί θαλφλεο δεκηνπξγνχληαη κε λφκν (ζεζκνζέηεζε), ελψ νη άηππνη ζεζκνί 

εθαξκφδνληαη κε πξσηνβνπιία νξηζκέλσλ αηφκσλ θαη ζηελ νπζία απνηεινχλ ζπλήζεηα 

(ζεζκνπνίεζε). Ζ δηάθξηζε απηή κπνξεί λα έρεη κεγάιε ζεκαζία αθνχ πνιιέο ρψξεο 

κπνξεί λα έρνπλ ηππηθά ηνπο ίδηνπο ζεζκνχο ζηελ πξάμε φκσο νη ζεζκνί απηνί λα 

ιεηηνπξγνχλ εληειψο δηαθνξεηηθά. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην πνιηηηθφ 

ζχζηεκα πνιιψλ ρσξψλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, φπνπ είλαη ζρεδφλ αληηγξαθή 

εθείλσλ ησλ ΖΠΑ, ζηελ  πξάμε φκσο ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή. Ο 

North, δηαθξίλεη ηνπο ζεζκνχο ζε επίζεκνπο θαλφλεο (formal rules) θαη αλεπίζεκνπο 

πεξηνξηζκνχο (informal constraints), ελψ δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επηβνιή ηνπο. 

ην πιαίζην ηεο αλάιπζεο ηνπ North ε πνιηηεία είλαη ν θνξέαο πνπ δηακνξθψλεη ηελ 

νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά, θαζψο νξίδεη θαη επηβάιιεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θαλφλεο ηνπ 

παηρληδηνχ. πλεπψο, ζην επίθεληξν ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα είλαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ βαζηθψλ ζεζκψλ νη νπνίνη ηελ επεξεάδνπλ. 

                                                             
3
 πνπδαίν ξφιν ζηε ζεκειίσζε ησλ λέσλ ζεζκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηέρεη ν North (1990) αιιά θαη ν 

Coase (1937, 1960), νη νπνίνη έθαλαλ ηελ θξίζηκε ζχλδεζε κεηαμχ ζεζκψλ, δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο θαη 

ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο κε ηε λενθιαζηθή ζεσξία. 
4 Douglass C. North (1990), „‟Institutions, Institutional Change and Economic Performance”,  Part I. 



17 
 

Έηζη, πνιινί εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε επεξεάδνληαη ηφζν απφ καθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο φζν θαη 

απφ δηάθνξεο ζεζκηθέο κεηαβιεηέο, δεδνκέλνπ φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην αζθεί 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ζην θφζηνο παξαγσγήο (Aron,  

2000). Σν θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ είλαη πνιχ πςειφηεξν φηαλ ηα δηθαηψκαηα 

ηδηνθηεζίαο δελ είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα ή δελ επηθξαηεί ν θαλφλαο ηνπ δηθαίνπ, 

νπφηε νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο έρνπλ κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο ζηξνθήο ζηελ 

παξανηθνλνκία, ηε θνξνδηαθπγή θαη ηε δηαθζνξά θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Παξάιιεια, ην θφζηνο κεηαζρεκαηηζκνχ ζην πιαίζην ηεο 

θχξηαο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο απμάλεηαη ζην κέηξν πνπ δε δηαζθαιίδεηαη ην 

εθηειεζηφ ησλ ζπκβάζεσλ, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ηφζν ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε 

ησλ πφξσλ φζν θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Aron, 

2000). Υξήζηκε ζεσξείηαη ε αλαθνξά ζε νξηζκέλεο απφ ηηο κειέηεο πνπ παξέρνπλ 

εκπεηξηθή ζηήξημε ζηε ζρέζε κεηαμχ ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο.  

Δμέρνπζα ζέζε ζηε ζρεηηθή εκπεηξηθή βηβιηνγξαθία θαηέρεη ε εξγαζία ησλ Hall and 

Jones (1999), νη νπνίνη θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δηαθνξέο ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηε καθξνρξφληα νηθνλνκηθή απφδνζε ησλ ρσξψλ πξνζδηνξίδνληαη 

απφ ηελ θνηλσληθή ππνδνκή (social infrastructure), ηελ νπνία νξίδνπλ σο ηνπο ζεζκνχο 

θαη ηηο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο πνπ θαζνξίδνπλ ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην 

νπνίν ηα άηνκα απνθηνχλ δεμηφηεηεο θαη νη επηρεηξήζεηο ζπζζσξεχνπλ θεθάιαην θαη 

παξάγνπλ εκπνξεχκαηα. Οη Chong and Calderón (2000) απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε 

αληηζηξφθσο αηηηψδνπο ζρέζεο κεηαμχ ζεζκηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, 

δειαδή φηη θαη ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε επηδξά ζηε ζεζκηθή πνηφηεηα. Μηα άιιε 

νηθνλνκεηξηθή κειέηε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θιαζηθή αλαθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο είλαη ησλ 

Acemoglu, Johnson and Robinson (2001) νη νπνίνη θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

θαινί ζεζκνί είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε καθξνρξφληα νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Σελ 

επίδξαζε ηνπ ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο ζηε καθξνρξφληα νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

επηβεβαηψλνπλ εκπεηξηθά θαη νη Rodrik, Subramanian and Trebbi (2004). 
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1.6 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΘΔΜΧΝ 

Γηα ηελ κέηξεζε ηεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζεζκψλ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο κειέηεο ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

ζρέζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε ζεζκνχο θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ν Mauro (1995) 

ρξεζηκνπνηεί ηε γξαθεηνθξαηηθή δηαθζνξά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα σο δείθηεο γηα 

ηελ πνηφηεηα ησλ ζεζκψλ. Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε γξαθεηνθξαηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα πξνθαιεί πςειφηεξεο επελδχζεηο θαη πεξηζζφηεξε ηαρεία 

αλάπηπμε. Δπηπιένλ ζπκπεξαίλεη φηη ε γξαθεηνθξαηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζεσξείηαη 

ην ίδην ζεκαληηθή κε ηελ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, ζηε δηακφξθσζε ηνπ χςνπο ησλ 

επελδχζεσλ θαη πεξαηηέξσ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Πην πξφζθαηα νη Keefer θαη 

Shirley (2000) νδεγήζεθαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ρψξεο κε πςειά επίπεδα πνηφηεηαο 

ησλ ζεζκψλ, κεηξήζεθε ζε φξνπο αζθάιεηαο ησλ ζπκβνιαίσλ θαη δηθαησκάησλ 

ηδηνθηεζίαο, θαη αδχλακεο καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο αλαπηχρζεθαλ δηπιάζηα ζε 

ζρέζε κε ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηνλ αληίζεην ζπλδπαζκφ. Γηα ην ιφγν απηφ νη 

ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη κία θαιή καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή δελ είλαη αξθεηή γηα 

λα ππξνδνηήζεη ηελ αλάπηπμε. Υξεζηκνπνηψληαο δείγκα 84 ρσξψλ γηα ηελ πεξίνδν 

1982-1994, δηεξεπλήζεθε αλ ε πνηφηεηα ησλ ζεζκψλ επεξεάδεη ηξεηο κεηαβιεηέο 

πνιηηηθήο, δειαδή ηελ αλάπηπμε ηεο θπβεξλεηηθήο θαηαλάισζεο, ηεο δεκφζηαο 

επέλδπζεο θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο.  

Σα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ φηη νη θαιέο καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο κπνξνχλ λα 

είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο φζνλ αθνξά ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ζε κηα πεξηνρή, 

ηνπιάρηζηνλ βξαρπρξφληα, εάλ πινπνηνχληαη ζε ρακειήο πνηφηεηαο ζεζκηθά πιαίζηα. 

Μηα ελδηαθέξνπζα ζπλεηζθνξά παξέρεηαη απφ ηνλ Acemoglou (2001). Γηα λα 

ππνινγηζηεί ε επίδξαζε ησλ ζεζκψλ δηεξεπλάηαη ε επίδξαζε ηεο ζεζκηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο αλάκεζα ζε ρψξεο πνπ έρνπλ απνηθεζεί απφ Δπξσπαίνπο. 

Υξεζηκνπνίεζαλ ηνπο δείθηεο ζλεζηκφηεηαο ησλ θαηνίθσλ ησλ απνηθηψλ αλάκεζα ζην 

17ν θαη 19ν αηψλα θαη δηεξεχλεζαλ ηελ πηζαλφηεηα επηινγήο ηεο πνιηηηθήο 

απνηθηνθξαηίαο λα επεξεάδεηαη απφ ηελ ηηκή απηνχ ηνπ δείθηε. Δηδηθφηεξα 

ππνζηεξίδνπλ φηη φζν πςειφηεξε ε ηηκή ηνπ δείθηε ζλεζηκφηεηαο ήηαλ ζε κηα ρψξα 

ηφζν κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα ηελ εγθαζίδξπζε ελφο απνηθηνθξαηηθνχ νηθηζκνχ, 

ζηνλ νπνίν δελ ππήξρε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο, ε νπνία ζήκεξα 
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αληαλαθιάηαη ζε αλεπαξθήο ζεζκνχο θαη ρακειή νηθνλνκηθή απφδνζε. ηε κειέηε 

ρξεζηκνπνηήζεθε δείγκα 75 ρσξψλ θαη παιηλδξνκήζεθε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ κε ηνπο 

ηξέρνληεο ζεζκνχο, κε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δείθηε ζλεζηκφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ φηη νη ππάξρνληεο ζεζκνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ην παξειζφλ έρνπλ ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα. Μηα ελδηαθέξνπζα ζπλεηζθνξά ζην ζέκα ησλ 

ζεζκηθψλ ζπκπιεξσκαηηθνηήησλ έρεη πξνηαζεί απφ ηνλ Ernst (2003). Ζ κειέηε απηή 

δηεξεπλά ηηο ελδερφκελεο ζρέζεηο αλάκεζα ζε ζεζκηθέο ζπκθσλίεο ζε αγνξέο εξγαζίαο 

θαη ρξήκαηνο θαη ζηηο επηδξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ζηα καθξννηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα. Γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηνχληαη δεδνκέλα γηα ηελ αλάπηπμε ζε 27 

κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο, 19 ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ πεξίνδν 1979-1995. Σα 

εκπεηξηθά απνηειέζκαηα παξέρνπλ ηζρπξή ζηήξημε ζηελ ππφζεζε ησλ ζεζκηθψλ 

ζπκπιεξσκαηηθνηήησλ αλάκεζα ζε ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαη βηνκεραληθψλ ζρέζεσλ: εμεγνχλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ελδνβηνκεραληθήο 

δηαθχκαλζεο αλάκεζα ζηηο ρψξεο. Γηα ην ιφγν απηφ ε ζπγθξηηηθή ζεζκηθή πξνζέγγηζε 

θαίλεηαη λα επαιεζεχεηαη απ‟ απηήλ ηελ έξεπλα.  

Δπηπιένλ ππάξρεη ε έλδεημε ζπγθέληξσζεο ζηελ δηάξζξσζε ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ 

θαζεζηψηνο θαη νη ζπλδηθαιηζηηθέο βηνκεραληθέο ελψζεηο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ζηελ 

πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ζε βηνκεραλίεο κε πςειά επίπεδα δεμηνηήησλ ελψ ζε αηνκηθφ 

επίπεδν ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά απνηπγράλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα απαξαίηεηα 

θίλεηξα γηα επελδχζεηο. Παξνκνίσο, ε ζπγθέληξσζε ζηηο δνκέο ηδηνθηεζίαο θαη ε 

πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο είλαη πηζαλφηεξν λα πξνσζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ζε 

βηνκεραλίεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηξάπεδεο ελψ ε δηαζπνξά ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ε 

επειημία ηεο αγνξάο εξγαζίαο πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε ζε βηνκεραλίεο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη κε ίδηα θεθάιαηα. Γηα ην ιφγν απηφ έλα ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα 

είλαη φηη νη αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή γηα ηελ παξέκβαζε ζε κηα αγνξά πξέπεη λα 

πξνζθέξνπλ θίλεηξα ζχκθσλα κε απηά πνπ παξέρνληαη απφ ηηο ζεζκηθέο δηεπζεηήζεηο 

πνπ επηθξαηνχλ ζε άιιεο αγνξέο.  Μηα πεγή δεδνκέλσλ γηα ηελ εκπεηξηθή αλάιπζε 

ήηαλ επίζεο νη θαηαηάμεηο ηνπ δηεζλνχο νδεγνχ αβεβαηφηεηαο αλά ρψξα (International 

Country Risk Guide - ICRG). Οη ηηκέο ηνπ ICRG ππνινγίδνπλ ζηνηρεία γηα 130 ρψξεο 

ζε ζρέζε κε 24 θαηεγνξίεο. Οη Knack θαη Keefer (1995) δεκηνχξγεζαλ έλαλ δείθηε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ κέζν φξν απφ 5 απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο, ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ, 

πνηφηεηα γξαθεηνθξαηίαο, δηαθζνξά, θίλδπλνο απαιινηξίσζεο θαη θπβεξλεηηθή 
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απνθήξπμε ησλ ζπκβνιαίσλ, γηα ηα έηε 1986-1995. Οη ζπγγξαθείο ζπκπεξαίλνπλ φηη ν 

δείθηεο ICRG έρεη ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ αλάπηπμε ζε 

παιηλδξνκήζεηο ζηαζεξήο αλάπηπμεο, αθφκε θαη κεηά ηνλ έιεγρν κεηαβιεηψλ φπσο ε 

εθπαίδεπζε, ην αξρηθφ εηζφδεκα θαη άιισλ ηππηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζε παιηλδξνκήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε. Γηα ην ιφγν απηφ ππνζηεξίδνπλ φηη ην 

ζεζκηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, είλαη 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο επίδνζεο κηαο ρψξαο. Οη Hall θαη Jones (1999) 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ίδηνπο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη Knack θαη Keefer (1996) γηα 

127 ρψξεο κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο δηαθνξέο ηεο ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ θαη 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ησλ εθξνψλ αλά εξγαδφκελν ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο 

ππνδνκέο. Με ηελ ηειεπηαία έθθξαζε ελλννχλ ην ζχλνιν ησλ ζεζκψλ θαη ησλ 

δεκφζησλ πνιηηηθψλ πνπ νξίδνπλ ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Τπνζηεξίδνπλ φηη νη 

θνηλσληθέο ππνδνκέο ηείλνπλ λα νδεγνχλ ζε πςειφηεξα επίπεδα εθξνψλ αλά 

εξγαδφκελν, φηαλ απηέο ππνζηεξίδνπλ ηα άηνκα ζηε ζπζζψξεπζε δεμηνηήησλ.  

Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα απφ απηή ηελ αλάιπζε ππνδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη ζηελή 

ζρέζε αλάκεζα ζε εθξνέο αλά εξγαδφκελν θαη ζηηο κνλάδεο κέηξεζεο ησλ θνηλσληθψλ 

ππνδνκψλ. Πξάγκαηη, ρψξεο κε καθξνρξφληεο πνιηηηθέο ειθπζηηθέο ζε παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηείλνπλ λα παξάγνπλ πεξηζζφηεξεο εθξνέο αλά εξγαδφκελν. Σν 

απνηέιεζκα απηφ ηζρπξνπνηείηαη απφ ην γεγνλφο φηη θησρφηεξεο ρψξεο δελ έρνπλ ηνπο 

πφξνπο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθέο θνηλσληθέο ππνδνκέο. Ζ αγνξά ζην 

ζχλνιφ ηεο είλαη έλα κείγκα απφ ζεζκνχο. Κάπνηνη απμάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη θάπνηνη ηε κεηψλνπλ. Αληηπαξαβάιινληαο ην ζεζκηθφ πιαίζην ζε ρψξεο φπσο νη 

ΖΠΑ, ε Αγγιία, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία θαη ε Ηαπσλία, κε ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ ή 

κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ παξειζφληνο ζε αλαπηπγκέλεο βηνκεραληθέο ρψξεο, 

θαζίζηαηαη ζαθέο φηη απηφ ην ζεζκηθφ πιαίζην είλαη ην βαζηθφ θιεηδί γηα ηε ζρεηηθή 

επηηπρία ησλ νηθνλνκηψλ, ηφζν ζε θάζε ηνκέα φζν θαη δηαρξνληθά. ηηο ρψξεο ηνπ 

Σξίηνπ Κφζκνπ, ηα ηειεθσληθά ζπζηήκαηα πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ, ε αδπλακία λα βξεη 

θαλείο αληαιιαθηηθά, νη ακέηξεηεο δηαθνπέο παξαγσγήο, νη κεγάιεο νπξέο θαη νη 

αηειείσηεο ψξεο αλακνλήο γηα λα πάξεη θαλείο άδεηεο θαη ε πνηνηηθή δηαθχκαλζε ησλ 

πξντφλησλ, ζπληζηνχλ εληππσζηαθέο απνδείμεηο φηη δελ ππάξρεη απνηειεζκαηηθή 

ζεζκηθή ππνδνκή. 
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1.7 ΤΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΚΟΣΟ 

Δμέρνληα ξφιν ζηελ ζεκειίσζε ηεο Νέαο Θεζκηθήο Οηθνλνκηθήο έρεη ν Ronald Coase, 

φπνπ κε ηα άξζξα ηνπ «The Nature of the Firm» (1937) θαη «The Problem of Social 

Cost» (1960) επηρεηξεί λα αλαιχζεη ηνπο ζεζκνχο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ δηθαίνπ 

αληίζηνηρα. ήκεξα, κνινλφηη ν ζεζκφο ηεο επηρείξεζεο εμαθνινπζεί λα πξνζειθχεη 

ηελ κεξίδα ηνπ ιένληνο ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ νηθνλνκνιφγσλ, ε λέα 

ζεζκηθή νηθνλνκηθή έρεη ζηξαθεί θαη ζηελ κειέηε ζεζκψλ φπσο ην δίθαην θαη ην 

θξάηνο. Ζ Νέα Θεζκηθή Οηθνλνκηθή επηρεηξεί λα θαηαλνήζεη ηελ εκθάληζε, ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηελ εμέιημε ησλ ζεζκψλ κε βάζε ηελ ίδηα ηελ κέζνδν ηεο λενθιαζηθήο 

ζεσξίαο. «Απηφ πνπ δηαθξίλεη ηνπο ζχγρξνλνπο ζεζκηθνχο νηθνλνκνιφγνπο δελ είλαη 

νχηε ην φηη νκηινχλ πεξί ζεζκψλ, αιιά ην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηξέρνπζα 

ζεσξία γηα ηελ αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ ζεζκψλ θαη γηα ηελ αλαθάιπςε ηνπ 

ξφινπ, ηνλ νπνίνλ παίδνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο» (Coase, 1984). Σν 1937 ν 

Ronald Coase πξνζπαζεί λα δψζεη πεηζηηθέο απαληήζεηο γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο 

χπαξμεο ηεο επηρείξεζεο.  

Ζ λενθιαζηθή ζεσξία πεξί „‟καχξνπ θνπηηνχ‟‟, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε επηρείξεζε 

δελ είλαη παξά κία ζπλάξηεζε παξαγσγήο πνπ ζαλ νξγαληζκφο κεηαηξέπεη ηηο εηζξνέο 

ζε εθξνέο, κάιινλ ζπζθνηίδεη παξά θσηίδεη ηελ αλάγθε θαηαλφεζεο χπαξμεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ (Klein, ζ.464). Ο Coase ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα απαληήζεη ζην εξψηεκα 

πνπ ηνλ ηαιαλίδεη, εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο (transaction cost)
5
, 

πνπ κεξηθέο δεθαεηίεο αξγφηεξα έκειιε λα γίλεη ην ζεκείν αλαθνξάο ζηελ ζεσξία ησλ 

λέν-ζεζκηθψλ. Καηά ηελ πξνζέγγηζε απηή νη αληαιιαγέο ζηελ ειεχζεξε αγνξά είλαη 

κελ ζε ζέζε λα νδεγήζνπλ ην ζχζηεκα ζην άξηζην ζεκείν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 

δεκηνπξγνχλ νη ίδηεο νπνηνδήπνηε θφζηνο, φηαλ φκσο ε πξαγκαηνπνίεζε κίαο 

ζπγθεθξηκέλεο αληαιιαγήο δεκηνπξγεί θάπνην θφζηνο, ηφηε νη ζπλαιιαζζφκελνη ζα 

ηελ πξαγκαηνπνηήζνπλ κφλν εάλ, ζπλππνινγίδνληαο απηφ ην ζπλαιιαθηηθφ θφζηνο 

ζηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο, εθηηκνχλ φηη ην φθεινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο ην 

ππεξβαίλεη. ε πεξίπησζε πνπ δελ ην ππεξβαίλεη, ε αληαιιαγή δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί.  

                                                             
5 Ο πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν ζπλαιιαθηηθφ θφζηνο ήηαλ ν Arrow ην 1969 (Ησαλλίδεο, ζ.69-70). 
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Ο Coase αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ηξεηο θαηεγνξίεο ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο. Σν θφζηνο 

ηεο αλαθάιπςεο ησλ ηηκψλ (search and information costs), ην θφζηνο πνπ έλαο 

ζπλαιιαζζφκελνο ζα ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη γηα δηαπξαγκάηεπζε ζηελ 

αλνηρηή αγνξά (bargaining and decision costs) θαη ην θφζηνο πνπ αθνξά ηηο ζπκβάζεηο 

κε καθξνρξφληα ηζρχ γηα ηελ πξνκήζεηα θάπνηνπ αγαζνχ ή ππεξεζίαο (policing and 

enforcement costs). χκθσλα κε ηελ ινγηθή ηνπ Coase, ε χπαξμε ηεο επηρείξεζεο 

εξκελεχεηαη σο έλα ζχλνιν παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ εληαία 

δηεχζπλζε, αληί λα αληαιιάζζνληαη ζηελ αγνξά, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη ηδηνθηήηεο 

απηψλ ησλ ζπληειεζηψλ, ππνινγίδνληαο ην ζπλαιιαθηηθφ θφζηνο θξίλνπλ φηη ε 

ππέξβαζε ηνπ κεραληζκνχ ησλ ηηκψλ είλαη ζπκθέξνπζα. Μα άιια ιφγηα ν Coase 

ππνζηεξίδεη φηη είλαη απηή αθξηβψο ε πξνζπάζεηα απνθπγήο ελφο θφζηνπο, πνπ 

ππεξβαίλεη ην φθεινο απφ ηελ ειεχζεξε δηαπξαγκάηεπζε ησλ ηηκψλ ησλ ζπληειεζηψλ 

ζηελ ειεχζεξε αγνξά, πνπ εμεγεί ηελ ζχζηαζε νξγαλψζεσλ ηνπ ηχπνπ ηεο επηρείξεζεο 

ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία
6
 (Eggertsson, ζ.14-15).  

Ζ εξκελεπηηθή ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο δελ κπνξεί λα ηδσζεί πέξα θαη έμσ απφ ην 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ εηζάγνπλ ηα 

δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο. Απηή αθξηβψο ε ζπζρέηηζε έρεη ζεκαληηθφηαηεο πξνεθηάζεηο 

ζην επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, δεδνκέλνπ φηη νπνηαδήπνηε πξφηαζε γηα ηελ 

άζθεζε πνιηηηθήο πξέπεη πιένλ λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλππνινγίζεη φιεο ηηο 

παξακέηξνπο ηεο ακθίδξνκεο ζρέζεο κεηαμχ αηνκηθήο δξάζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζεζκψλ. Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα ε παξεκβαηηθή δεκφζηα πνιηηηθή ζπλίζηαηαη ζηε 

ζέζπηζε θαη δηαηήξεζε ζεζκψλ, φπσο είλαη ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο, εθφζνλ ε 

ελδπλάκσζε θαη ε πξνζηαζία ηνπο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ απφ κία θπβέξλεζε κε 

ρακειφηεξν θφζηνο απφ απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί απφ ηελ ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία (Eggertsson, ζ.16). πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε Νέα 

Θεζκηθή Οηθνλνκηθή αληηπξνζσπεχεη κία, θαζπζηεξεκέλε ζρεηηθά, απφπεηξα αλάιπζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζεζκψλ κε βάζε δαλεηδφκελα εξγαιεία απφ ηε λενθιαζηθή ζεψξεζε 

                                                             
6 ηε βηβιηνγξαθία ηεο Νέαο Θεζκηθήο Οηθνλνκηθήο ζπλαληά θαλείο δχν αθφκα πξνζεγγίζεηο ηνπ 

ζεζκνχ ηεο επηρείξεζεο: εθείλε πνπ βαζίδεηαη ζηελ ζεσξία ησλ παηγλίσλ (game theory) θαη εθείλε πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ εμειηθηηθή ζεσξία (evolutionary theory). Πνιινί είλαη απηνί πνπ πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη 

κία εγγελήο αληίθαζε (contradiction) κεηαμχ ηεο ηειεπηαίαο θαη ηεο αξρήο ηνπ κεζνδνινγηθνχ αηνκηζκνχ 

(Ησαλλίδεο, ζ.31). 



23 
 

θαη ηελ πξνζζήθε ζε απηά ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο θαη ησλ δηθαησκάησλ 

ηδηνθηεζίαο (Ankarloo, 2002, ζ.11).  

Ζ έλλνηα ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο γλψξηζε ηα ηειεπηαία ρξφληα κία άλζηζε, 

ζπκβάιινληαο απνθαζηζηηθά ζηελ θαηαλφεζε ηεο χπαξμεο ηεο επηρείξεζεο, θπξίσο 

ιφγσ ηνπ έξγνπ ηνπ Oliver Williamson, ν νπνίνο πξνζπαζεί λα νηθνδνκήζεη πάλσ ζε 

απηή ηελ έλλνηα κία νινθιεξσκέλε ζεσξία ησλ νηθνλνκηθψλ ζεζκψλ ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ. Καηά ηνλ Williamson, νη νηθνλνκηθνί ζεζκνί πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο, νη 

ζπλαιιαζζφκελνη νπζηαζηηθά θαηαιήγνπλ λα δεκηνπξγνχλ ξπζκηζηηθέο δνκέο, 

πεηπραίλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν, απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ πνπ 

θαηέρνπλ. ‟ απηή ηελ έλλνηα, εκπίπηεη ε ζπλερήο πξνζπάζεηα ησλ αηφκσλ λα 

επηηχρνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ εμεγεί ηελ εκθάληζε ζεζκψλ, νη νπνίνη 

νδεγνχλ ζηε κείσζε ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζηνπο. Ζ κεζνδνινγηθή νπηηθή ηνπ 

Williamson ππνθαζηζηά ηηο αξρέο ηεο νξζνινγηθφηεηαο θαη ηεο κεγηζηνπνίεζεο, πνπ ε 

λενθιαζηθή ζεσξία εηζάγεη, κε ηηο ππνζέζεηο ηεο πεξηνξηζκέλεο νξζνινγηθφηεηαο 

(bounded rationality)
7
 θαη ηνπ θαηξνζθνπηζκνχ (opportunism).  

Ζ πξψηε ππφζεζε ζεκαίλεη φηη λαη κελ ηα άηνκα δξνπλ εθ πξνζέζεσο νξζνινγηθά, 

αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε εθθξαζκέλε νξζνινγηθφηεηά ηνπο ππφθεηληαη ζε 

πεξηνξηζκνχο πνπ ν ίδηνο ν αλζξψπηλνο λνπο εγγελψο ζέηεη κε ηηο πεπεξαζκέλεο 

ππνινγηζηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη. Δπνκέλσο, ε εθ ησλ πξνηέξσλ ζεψξεζε φηη 

νπνηαδήπνηε εθ πξνζέζεσο νξζνινγηθή ελέξγεηα απνηειεί ηαπηνρξφλσο θαη πξάμε 

άξηζηε, θαηαξξίπηεηαη, εθφζνλ ηα άηνκα έρνπλ πεξηνξηζκέλε αληίιεςε φισλ ησλ 

κειινληηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπλεπψο δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπλππνινγίζνπλ θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ηεο πξάμεο φιεο ηηο δπλαηέο παξακέηξνπο (Williamson, 1985, ζζ.45-46). Ο 

Williamson νξίδεη, ζηε ζπλέρεηα, ηελ έλλνηα ηνπ θαηξνζθνπηζκνχ σο ηελ «δηα δφινπ 

επηδίσμε ηνπ αηνκηθνχ ζπκθέξνληνο», (self interest seeking guile), (Williamson, 

ζ.175). Δίλαη δειαδή κία ζπκπεξηθνξά πνπ απνζθνπεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηνκηθνχ 

ζπκθέξνληνο, φπσο απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνλ εθάζηνηε πξάηηνληα, ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα εμαπαηήζεη απηνχο κε ηνπο νπνίνπο ζπλαιιάζζεηαη. Δίλαη ινηπφλ ε 

ζπλχπαξμε ησλ δχν απηψλ ππνζέζεσλ ε νπνία δεκηνπξγεί ην ζπλαιιαθηηθφ θφζηνο, ην 

                                                             
7 Σνλ φξν απηφ ηνλ εηζάγεη (δαλείδεηαη) απφ ην έξγν ηνπ Herbert Simon (1959). 
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νπνίν νη ζπλαιιαζζφκελνη πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ κέζσ ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ 

ξπζκηζηηθψλ δνκψλ πνπ απηέο νη ππνζέζεηο  ζεζκνζεηνχλ (Ησαλλίδε, ζ.79). 

 

1.8 ΑΝΔΠΗΖΜΟΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ, ΔΠΗΖΜΟΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΔΠΗΒΟΛΖ 

ΠΟΗΝΧΝ 

Οη ζεζκνί κεηψλνπλ ηελ αβεβαηφηεηα παξέρνληαο κηα δνκή ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, θαη 

ιεηηνπξγνχλ θαη σο εξγαιεία επίιπζεο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Σνπο ζεζκνχο 

απνηεινχλ νη αλζξσπίλσο επηλνεκέλνη πεξηνξηζκνί πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ αλζξψπηλε 

αιιειεπίδξαζε. Γειαδή δηακνξθψλνπλ θίλεηξα γηα ηελ αλζξψπηλε αληαιιαγή 

(πνιηηηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή). Οη πεξηνξηζκνί πνπ ηα άηνκα επηβάιινπλ ζηνλ 

εαπηφ ηνπο ή θαζνξίδνπλ θαη πεξηνξίδνπλ ην ζχλνιν ησλ επηινγψλ ηνπ αηφκνπ (North). 

Οη ζεζκνί επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ησλ νηθνλνκηψλ θαη νη αιιαγέο ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ 

είλαη ε πεγή ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ (North & Thomas, 1973), γηαηί δεκηνπξγνχληαη 

θίλεηξα γηα ηελ δεκηνπξγία πεξηζζφηεξν απνδνηηθψλ ζεζκψλ. Ζ χπαξμε ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ πξνθαιεί θφζηνο. Οη ζεζκνί επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ηεο νηθνλνκίαο κέζα 

απφ ηελ επίδξαζή ηνπο ζην θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο παξαγσγήο. ε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαζνξίδνπλ ην ζπλαιιαθηηθφ θαη παξαγσγηθφ 

θφζηνο άξα θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο. εκαληηθφ ζέκα ηεο ζεσξίαο ησλ ζεζκψλ είλαη ην 

θφζηνο ηεο δηαπίζησζεο ησλ παξαβηάζεσλ θαη ε απζηεξφηεηα ηεο ηηκσξίαο. Πνιινί 

ζεζκνί φκσο δελ πξνθάιεζαλ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, π.ρ. δηάθνξα δηθαηψκαηα 

ηδηνθηεζίαο ηα νπνία ζεζπίζζεθαλ κε βάζε αηνκηθά ζπκθέξνληα. Δπνκέλσο ζεκαληηθφ 

ζέκα αλαθνξηθά κε ηνπο ζεζκνχο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εηζέξρνληαη απηνί ζηηο 

ζπλαξηήζεηο θφζηνπο ηεο νηθνλνκίαο.  

Οη ζεζκνί εκπεξηέρνπλ επίζεκνπο θαη αλεπίζεκνπο πεξηνξηζκνχο. ε φιεο ηηο 

θνηλσλίεο, απφ ηηο πην πξσηφγνλεο κέρξη ζηηο πην αλεπηπγκέλεο, νη άλζξσπνη ζέηνπλ 

πεξηνξηζκνχο ζηνπο εαπηνχο ηνπο γηα λα δνκήζνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο. 

Κάησ απφ ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλεο πιεξνθφξεζεο θαη ππνινγηζηηθήο ηθαλφηεηαο, νη 

πεξηνξηζκνί κεηψλνπλ ην θφζηνο ηεο αλζξψπηλεο αιιειεπίδξαζεο ζε ζχγθξηζε κε έλαλ 

θφζκν ρσξίο ζεζκνχο. Παξφια απηά είλαη επθνιφηεξν γηα θάπνηνλ λα πεξηγξάςεη κε 

αθξίβεηα ηνπο επίζεκνπο θαλφλεο πνπ επηλννχλ νη θνηλσλίεο, απφ ην λα πεξηγξάςεη κε 
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αθξίβεηα ηνπο αλεπίζεκνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη έρνπλ δηακνξθψζεη 

ηελ αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε. ηνλ ζχγρξνλν δπηηθφ θφζκν ε δσή θαη ε νηθνλνκία 

θαζνξίδνληαη απφ επίζεκνπο λφκνπο θαη δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο. κσο νη επίζεκνη 

θαλφλεο απνηεινχλ έλα κηθξφ κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ δηακνξθψλνπλ 

ηηο επηινγέο, ελψ κηα απιή καηηά ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, αξθεί γηα λα 

δηαπηζηψζνπκε ηελ χπαξμε ησλ αλεπίζεκσλ πεξηνξηζκψλ. ηελ θαζεκεξηλή 

αιιειεπίδξαζήο καο κε ηνπο άιινπο, είηε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, είηε ζηηο εμσηεξηθέο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ζηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε δνκή δηαθπβέξλεζεο 

νξίδεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ θαλφλεο θαη θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο. ηελ βάζε 

απηψλ ησλ αλεπίζεκσλ πεξηνξηζκψλ βξίζθνληαη νη επίζεκνη θαλφλεο, αιιά απηνί είλαη 

ζπάληα ε εκθαλήο θαη άκεζε πεγή ησλ επηινγψλ ζηηο θαζεκεξηλέο αιιειεπηδξάζεηο.  

Οη αλεπίζεκνη πεξηνξηζκνί πξνέξρνληαη απφ πιεξνθνξίεο πνπ κεηαδίδεη ε θνηλσλία θαη 

απνηεινχλ κέξνο ηεο θιεξνλνκηάο πνπ απνθαινχκε πνιηηηζκφ. Ο ηξφπνο πνπ ην κπαιφ 

επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εγθεθάινπ λα κάζεη, 

κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ κε κία ή πεξηζζφηεξεο πεξίπινθα δνκεκέλεο θπζηθέο 

γιψζζεο πνπ κπνξνχλ λα θσδηθνπνηήζνπλ πιεξνθφξεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

αληίιεςε, ηνλ ηξφπν ζθέςεο, ηελ εζηθή (ζπκπεξηθνξηθή) ζηάζε θαζψο θαη εκπεηξηθή 

πιεξνθφξεζε. Ο πνιηηηζκφο κπνξεί λα νξηζηεί σο ε κεηάδνζε απφ γεληά ζε γεληά, 

κέζσ δηδαζθαιίαο θαη κίκεζεο, ηεο γλψζεο, ησλ αμηψλ θαη άιισλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά (Boyd and Richerson 1985). Ο ηξφπνο πνπ ην κπαιφ 

επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο δελ απνηειεί κφλν ηελ βάζε γηα ηελ χπαξμε ησλ 

ζεζκψλ, αιιά θαη ην θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη αλεπίζεκνη 

πεξηνξηζκνί δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

επηινγψλ ηφζν ζηελ βξαρππξφζεζκε φζν θαη ζηελ καθξνπξφζεζκε εμέιημε ησλ 

θνηλσληψλ. Βξαρππξφζεζκα, ν πνιηηηζκφο θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα 

επεμεξγάδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιεξνθφξεζε θαη, ζπλεπψο κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ησλ αλεπίζεκσλ πεξηνξηζκψλ. Μαθξνπξφζεζκα ε 

πνιηηηζκηθή επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ππνζηεξίδεη αλεπίζεκνπο πεξηνξηζκνχο 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ επαπμεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμειίζζνληαη νη ζεζκνί. 

Άξα αλεπίζεκνη πεξηνξηζκνί είλαη νπζηαζηηθά νη πεξηνξηζκνί πνπ ζέηνληαη ζε κία 

ζπλαιιαγή, ρσξίο απηνί νη πεξηνξηζκνί λα έρνπλ ζεζκνζεηεζεί απφ ηελ θνηλσλία. 
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Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο επίζεκνπο θαη ζηνπο αλεπίζεκνπο πεξηνξηζκνχο έγθεηηαη 

ζηνλ βαζκφ ηνπο. Έζηκα, ηακπνχ θαη παξαδφζεηο ζηελ κία άθξε έσο ηα γξαπηά 

ζπληάγκαηα ζηελ άιιε άθξε. Ζ θίλεζε απηή, πνπ είλαη καθξηά θαη αλφκνηα, απφ ηηο 

άγξαθεο παξαδφζεηο θαη ηα έζηκα ζηνπο γξαπηνχο λφκνπο έγηλε πξνο κηα θαηεχζπλζε 

απφ ηηο απινχζηεξεο ζηηο πην πεξίπινθεο θνηλσλίεο θαη είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

απμαλφκελε εμεηδίθεπζε θαη θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο πην 

πνιχπινθεο θνηλσλίεο. Οη επίζεκνη θαλφλεο κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ θαη λα 

απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλεπίζεκσλ πεξηνξηζκψλ. Μπνξνχλ λα 

κεηψζνπλ ην θφζηνο ηεο πιεξνθφξεζεο, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο επηβνιήο, θαη 

θαηά ζπλέπεηα λα θάλνπλ ηνπο αλεπίζεκνπο πεξηνξηζκνχο πηζαλέο ιχζεηο αθφκε θαη γηα 

ηηο πην πνιχπινθεο αληαιιαγέο. Μπνξνχλ επίζεο λα ηεζνχλ ζε ηζρχ γηα λα 

ηξνπνπνηήζνπλ, αλαζεσξήζνπλ ή αθφκε θαη λα αληηθαηαζηήζνπλ αλεπίζεκνπο 

πεξηνξηζκνχο. Οη επίζεκνη θαλφλεο πεξηιακβάλνπλ πνιηηηθνχο θαη λνκηθνχο θαλφλεο, 

νηθνλνκηθνχο θαλφλεο θαη ζπκβφιαηα. Οη πνιηηηθνί θαλφλεο νξίδνπλ γεληθά ηελ 

ηεξαξρηθή δνκή ηεο θάζε πνιηηείαο, ηηο βαζηθέο δνκέο ιήςεο απνθάζεσλ θαζψο θαη 

ηνπο ηξφπνπο ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ. Οη νηθνλνκηθνί θαλφλεο νξίδνπλ ηα 

δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο πνπ αθνξνχλ ζηελ ρξήζε θαη ζην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ ηδηνθηεζία θαη ηελ ηθαλφηεηα κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ή πφξνπ. Σα ζπκβφιαηα πεξηιακβάλνπλ ηηο πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία αληαιιαγήο.  

Οη ζεζκηθνί πεξηνξηζκνί πνπ νξίδνπλ ην ζχλνιν ησλ επθαηξηψλ ησλ αηφκσλ είλαη έλα 

ζχκπιεγκα απφ επίζεκνπο θαη αλεπίζεκνπο πεξηνξηζκνχο. Απνηεινχλ έλα 

αιιεινζπλδεφκελν δίθηπν ησλ επηινγψλ ζε δηάθνξα πιαίζηα, θαη έλα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεζκψλ είλαη ε ζηαζεξφηεηα, θαζψο παξάγνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά 

φξηα ζηα νπνία πξαγκαηψλνληαη νη επηινγέο. Οη θαλφλεο επηλννχληαη γεληθά 

ιακβάλνληαο ππφςε ην θφζηνο ζπκκφξθσζεο πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζνχλ κέζνδνη γηα λα βεβαηψζνπλ φηη έλαο θαλφλαο έρεη παξαβηαζηεί, γηα λα 

κεηξεζεί  ην κέγεζνο απηήο ηεο παξαβίαζεο θαη γηα λα ζπιιεθζεί ν παξαβάηεο.  

χκθσλα κε ηελ λενθιαζηθή ζεσξία, ηα θέξδε απφ ην εκπφξην πξαγκαηνπνηνχληαη κε 

κεδεληθφ ζπλαιιαθηηθφ θφζηνο. Γειαδή, ηα κέξε πνπ αληαιιάζνπλ ρσξίο θφζηνο 

γλσξίδνπλ ηα πάληα γηα ηελ άιιε πιεπξά θαη ε επηβνιή είλαη ηέιεηα. ε έλαλ θφζκν 
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ηέιεηαο πιεξνθφξεζεο δελ ρξεηάδνληαη ζεζκνί. Με αηειή πιεξνθφξεζε φκσο, νη 

ζπλεξγαηηθέο ιχζεηο ζα θαηαξξεχζνπλ εθηφο εάλ δεκηνπξγεζνχλ ζεζκνί πνπ παξέρνπλ 

επαξθή πιεξνθφξεζε ζηα άηνκα γηα λα αζηπλνκεχζνπλ ηηο απνθιίζεηο. Τπάξρνπλ δχν 

κέξε ζηελ δηαθχιαμε ηεο ζπλεξγαζίαο απφ έλαλ ζεζκφ. Πξψηνλ, ρξεηάδεηαη λα 

δηακνξθσζεί έλαο κεραληζκφο επηθνηλσλίαο πνπ λα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε 

πιεξνθφξεζε νχησο ψζηε λα γίλεη γλσζηφ πφηε ρξεηάδεηαη πνηλή, θαη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν νη ζεζκνί λα θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ αζηπλφκεπζε ηεο παξαηππίαο. Γεχηεξνλ, 

εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ηηκσξία είλαη ζπλήζσο έλα δεκφζην αγαζφ απφ ην νπνίν ε 

θνηλσλία σθειείηαη αιιά ην θφζηνο ην επσκίδεηαη έλαο κηθξφο αξηζκφο αηφκσλ, νη 

ζεζκνί πξέπεη επίζεο λα παξέρνπλ θίλεηξα γηα εθείλα ηα άηνκα λα επηβάινπλ ηελ 

ηηκσξία φηαλ θαινχληαη λα ην θάλνπλ (Douglass C. North, 1990). Έηζη ε επηβνιή 

ζεκαίλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο σο κηαο εμαλαγθαζηηθήο δχλακεο πνπ είλαη ζε 

ζέζε λα παξαθνινπζεί ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο θαη λα επηβάιιεη ηελ αλαγθαζηηθή 

ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πξνο ην θνηλσληθφ φθεινο.  Ζ αγνξά ζην ζχλνιφ ηεο είλαη έλα 

κείγκα απφ ζεζκνχο, φπνπ θάπνηνη απμάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θάπνηνη ηελ 

κεηψλνπλ. Σν ζεζκηθφ πιαίζην είλαη ην βαζηθφ θιεηδί γηα ηελ ζρεηηθή επηηπρία ησλ 

νηθνλνκηψλ, ηφζν ζε θάζε ηνκέα φζν θαη δηαρξνληθά. 

 

1.9 ΘΔΜΟΗ ΚΑΗ ΓΗΑΦΘΟΡΑ 

Ζ δηαθζνξά δελ είλαη έλα ζχγρξνλν θαηλφκελν. Ήηαλ γλσζηή θαη ζηελ αξραηφηεηα. 

Απφ ηα πξψηα κάιηζηα ζηάδηα ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ αλαγλσξηδφηαλ φηη φπνηνο 

είλαη ζε ζέζε πνπ αζθεί δεκφζηα εμνπζία, δειεάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε δεκφζηα 

ζέζε ηνπ γηα πξνζσπηθφ φθεινο
8
. Απηφ πνπ έρεη απμεζεί πξφζθαηα είλαη ην ελδηαθέξνλ 

γηα ην θαηλφκελν απηφ θαη ηδηαίηεξα γηα ηε ζπζηεκαηηθή αλάιπζή ηνπ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη πξηλ απφ είθνζη πεξίπνπ ρξφληα, ε έξεπλα γηα ην ζέκα ηεο 

δηαθζνξάο θαη ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ηελ παξανηθνλνκία θαη ηελ επίζεκε νηθνλνκία ήηαλ 

ζρεδφλ αλχπαξθηε. κσο ζήκεξα, ην επηζηεκνληθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ 

ελδηαθέξνλ, θαζψο θαη ε έξεπλα γηα ην ζέκα απηφ παξνπζηάδνληαη απμαλφκελα. 

Μεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπλέβαιαλ ζε απηή ηε ζηξνθή είλαη θαη ην ελδηαθέξνλ 

                                                             
8 Caiden (2001). 
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πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη ν δξαζηηθφο ξφινο πνπ έπαημαλ, δηεζλείο νξγαληζκνί (θπξίσο ην 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα) θαη κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο (φπσο ν νξγαληζκφο Γηεζλήο Γηαθάλεηα), εηδηθά κεηά ην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟80
9
. Δθηφο απφ ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ, ε ζηξνθή ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

δηαθζνξάο πνπ παξαηεξείηαη πξφζθαηα, νθείιεηαη θαη ζηε δηφγθσζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ηδηαίηεξα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ „90
10

. 

Ζ δηαθζνξά παξαηεξείηαη ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ, φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη απνθηήζεη ε απνθάιπςε «θαθψλ 

πξαθηηθψλ» απφ κεγάιεο ηδησηηθέο εηαηξίεο, πνπ έρεη ζρέζε κε ηε δηαθάλεηα ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπο, ηε δεκνζίεπζε ςεπδψλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηελ εμαπάηεζε 

κηθξνκεηφρσλ θιπ. Σν θαηλφκελν απηφ κπνξεί λα νξηζηεί σο δηαθζνξά «απνθιεηζηηθά» 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ε νπνία φκσο είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί, ελψ αθφκε δελ 

ππάξρνπλ δείθηεο πνπ λα θάλνπλ δηεζλείο ζπγθξίζεηο. Χο δηαθζνξά ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

νξίδεηαη ε θαηάρξεζε δεκφζηαο εμνπζίαο γηα ηδησηηθφ φθεινο
11

. Ζ δηαθζνξά 

αλαθέξεηαη ζηελ εμαζθάιηζε δηάθνξσλ ξπζκίζεσλ, ζηελ πξνλνκηαθή πξφζβαζε ζε 

δεκφζηα αγαζά θαη ππεξεζίεο, ζηε ραξηζηηθή εμαζθάιηζε δεκφζησλ πξνκεζεηψλ θαη 

ζπκβάζεσλ, ζε παξάλνκεο πξνζιήςεηο ζην δεκφζην, θιπ. Έηζη, ε δσξνδνθία -

ρξεκαηηζκφο, ε θαηάρξεζε - ππεμαίξεζε ρξεκάησλ, ε απάηε, θαη ν εθβηαζκφο 

απνηεινχλ κνξθέο δηαθζνξάο
12

. Ζ δηαθζνξά δε ζπλδέεηαη αλαγθαζηηθά κε αηνκηθφ 

φθεινο, αθνχ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη σθεινχκελνη είλαη ε νηθνγέλεηα, νη θίινη, ην 

πνιηηηθφ θφκκα θ.ά. ε πνιιέο κάιηζηα ρψξεο, νξηζκέλεο απφ ηηο πξνζφδνπο ηεο 

δηαθζνξάο δηαζέηνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πνιηηηθψλ θνκκάησλ
13

.  

Απφ ηελ παξαπάλσ ηαμηλφκεζε πξνθχπηεη φηη ε δηαθζνξά δε ζπλδέεηαη θαη‟ αλάγθε κε 

δσξνδνθία ή ρξεκαηηζκφ. Αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ πνπ 

εκπιέθεηαη ζηε δηαθζνξά, απηή κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε πνιηηηθή θαη γξαθεηνθξαηηθή. Ζ 

πνιηηηθή δηαθζνξά ιακβάλεη ρψξα ζηα αλψηαηα επίπεδα ησλ πνιηηηθψλ αξρψλ (πρ. 

αξρεγνί θξαηψλ, ππνπξγνί, αλψηαηνη θξαηηθνί ιεηηνπξγνί), ελψ ε γξαθεηνθξαηηθή 

                                                             
9 
Abed and Gupta (2002). 

10 Tanzi (2000). 
11 Tanzi (1998) θαη Tanzi (2000). Ο νξηζκφο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα 
12

 Amundsen (1999). 
13 Tanzi (2000). 
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δηαθζνξά γίλεηαη απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαηά ηε θάζε ηεο θαζεκεξηλήο παξνρήο 

ππεξεζηψλ (πρ. λνζνθνκεία, ηεισλεία, εθνξίεο θιπ). Απφ ηελ αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

θαηλφκελνπ ζπκπεξαίλεηαη φηη ε δηαθζνξά ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θξαηηθή ηζρχ. Απηφ 

φκσο δελ ππνδειψλεη φηη ν πεξηνξηζκφο ηνπ θξάηνπο νδεγεί αλαγθαζηηθά θαη ζηε 

κείσζε ηεο δηαθζνξάο. Απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη 

γεληθά ππάξρεη κηθξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηεο 

έθηαζεο ηεο δηαθζνξάο
14

. εκαληηθφηεξεο επηδξάζεηο ζηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

αζθεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην θξάηνο επηηειεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ, παξά ε έθηαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
15

. Γελ ππάξρνπλ άκεζεο κέζνδνη κέηξεζεο ηεο δηαθζνξάο. Ζ 

κέηξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ γίλεηαη έκκεζα θαη θπξίσο κε έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο 

βάζε εξσηεκαηνιφγηα. Με απηέο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εθηηκεζεί ν βαζκφο δηαθζνξάο 

φπσο γίλεηαη αληηιεπηφο. 

 

1.10  Ζ ΤΥΔΣΗΖ ΣΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ ΜΔ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Οη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο ζπκθσλνχλ φηη ε δηαθζνξά έρεη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο, κέζσ ηεο επίδξαζήο ηεο ζηα 

δηάθνξα κεγέζε πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην ΑΔΠ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηηο επελδχζεηο, 

Θεσξεηηθά, ε κείσζε ησλ επελδχζεσλ δεκηνπξγείηαη ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ θφζηνπο 

θαη ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ δεκηνπξγεί ε δηαθζνξά. Δκπεηξηθά, ν Mauro (1995, 1997), 

δηαπίζησζε φηη ε δηαθζνξά επεξεάδεη αξλεηηθά ην ιφγν επελδχζεσλ πξνο θεθάιαην. Οη 

Keefer and Knack (1996), νη Brunetti, Kisunko and Weder (1997) θαη Brunetti and 

Weder (1998), επηβεβαηψλνπλ ηα επξήκαηα ηνπ Mauro. Οη Campos, Lien and Pradhan 

(1999), πξνζζέηνπλ φηη θαη ην είδνο ηεο δηαθζνξάο, αιιά θαη ε πξνβιεςηκφηεηα ηεο 

δηαθζνξάο επεξεάδνπλ ηηο επελδχζεηο. Αληίζεηα ν Lambsdorff (1999), εθηηκά φηη 

κπνξεί ε δηαθζνξά λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ ιφγνπ επελδχζεσλ πξνο ΑΔΠ. Ζ 

εμήγεζε είλαη φηη κπνξεί ε δηαθζνξά λα επεξεάζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ 

θαη θαζψο απηή ζα κεηψλεηαη, ην ΑΔΠ ζα πέθηεη ζε ζρέζε κε ην απφζεκα θεθαιαίνπ, 

πνπ ζεκαίλεη φηη ν ιφγνο επελδχζεσλ θαη ΑΔΠ είλαη πηζαλφ λα απμεζεί ζε αληίδξαζε 

                                                             
14

 Lambsdorff (2007). 
15 Tanzi (2000), θεθ. 7. 
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ηεο δηαθζνξάο. Ζ αξλεηηθή επίπησζε ηεο δηαθζνξάο ζηηο επελδχζεηο απνηειεί ην 

βαζηθφηεξν ζεσξεηηθφ ιφγν πνπ εθηηκάηαη φηη ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

θαηά θεθαιή ΑΔΠ θαη ηεο δηαθζνξάο. 

Ο Wei (1997), δηεξεχλεζε ηελ επίπησζε ηεο δηαθζνξάο ζηηο μέλεο άκεζεο επελδχζεηο, 

φπνπ βξήθε φηη ε δηαθζνξά επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο μέλεο επελδχζεηο ζε κηα ρψξα. Ο 

ιφγνο είλαη φηη ε δηαθζνξά ιεηηνπξγεί σο έλαο επηβαιιφκελνο «θφξνο», κε ηηο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ απηφο δεκηνπξγεί ζηνπο μέλνπο επελδπηέο. 

Ζ επίπησζε ηεο δηαθζνξάο ζηηο δεκφζηεο επελδχζεηο εμεηάζηεθε απφ ηνπο Tanzi and 

Davoodi (1997), φπνπ βξήθαλ φηη ε δηαθζνξά απμάλεη ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο. Σν 

απνηέιεζκα απηφ εμεγείηαη απφ ην φηη ν ηνκέαο απηφο δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα 

δηαθζνξά ζηα άηνκα πνπ απνθαζίδνπλ γηα ηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα ζε κηα ρψξα. Οη 

ίδηνη ζπγγξαθείο βξήθαλ επίζεο φηη ε δηαθζνξά επεξεάδεη αξλεηηθά θαη ηελ «πνηφηεηα» 

ησλ επελδχζεσλ. 

Ο Mauro (1997, 1998), εμεηάδνληαο ηε ζρέζε δεκφζησλ δαπαλψλ θαη δηαθζνξάο, βξήθε 

φηη ε δηαθζνξά κεηψλεη ηηο δαπάλεο γηα πγεία θαη παηδεία, αθνχ νη ηνκείο απηνί δελ 

είλαη εχθνιν λα επεξεαζηνχλ απφ ηηο πξαθηηθέο ηεο δηαθζνξάο. Σν απνηέιεζκα απηφ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνπο Gupta, Davoodi and Alonso and Terme (1998). 

Ζ επίπησζε ηεο δηαθζνξάο ζην δηεζλέο εκπφξην έρεη εθηηκεζεί εκπεηξηθά φηη είλαη 

κάιινλ κηθξή Wei, (2000). Ο Lambsdorff (1998), εμεηάδνληαο ην δηκεξέο εκπφξην 

κεηαμχ πνιιψλ ρσξψλ βξήθε φηη κεξηθέο ρψξεο, φπσο ην Βέιγην, ε Γαιιία, ε Ηηαιία, ε 

Οιιαλδία θαη ε Ν. Κνξέα, έρνπλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ρψξεο πνπ 

ίζσο παξνπζηάδνπλ δηαθζνξά. 

Γηάθνξεο κειέηεο δείρλνπλ φηη νη θνηλσληθνί δείθηεο ρεηξνηεξεχνπλ φπνπ ε δηαθζνξά 

είλαη πςειή, ελψ ηα θνξνινγηθά έζνδα κεηψλνληαη ζηηο ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ 

κεγάιε δηαθζνξά. Παξάιιεια, νη ρψξεο κε ηελ κεγαιχηεξε δηαθζνξά ηείλνπλ λα έρνπλ 

θαη ρακειφηεξν θαηά θεθαιή εηζφδεκα, πεξηζζφηεξε θηψρεηα θαη κεγαιχηεξε 

αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο (Gupta, Davoodi and Alonso and Terme, 1998). 

Ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο κεηαμχ δηαθζνξάο θαη θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο, 

ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη ε δηαθζνξά απμάλεη ηελ αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, 
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αθνχ επηηξέπεη ζε νξηζκέλα άηνκα λα εθκεηαιιεχνληαη ηε ζέζε ηνπο ζε βάξνο ησλ 

ππνινίπσλ. 

Ζ δηαθζνξά κπνξεί λα επεξεάζεη θαη ηηο ακπληηθέο δαπάλεο. Θεσξεηηθά ν επεξεαζκφο 

κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, είηε απφ ηελ 

πιεπξά ηεο δήηεζεο φπισλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε, νη μέλεο εηαηξίεο πξνκήζεηαο 

φπισλ κπνξεί λα ρξεκαηίζνπλ άηνκα, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ζπκβφιαηα, ελψ ζηε 

δεχηεξε, ηα άηνκα πνπ απνθαζίδνπλ γηα ηα ζπκβφιαηα, κπνξεί λα απαηηήζνπλ λα 

ιάβνπλ έλα «δψξν» γηα ηελ απφθαζή ηνπο. Οη Gupta, Mello and Sharan (2000), 

εθηηκνχλ φηη ε δηαθζνξά ζπλδέεηαη κε πςειφηεξεο ακπληηθέο δαπάλεο σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ θαη σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ δεκφζησλ δαπαλψλ, θαζψο θαη φηη ππάξρεη 

ζχλδεζε ηεο δηαθζνξάο κε κεγαιχηεξεο πξνκήζεηεο ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ θαη ηηο 

δεκφζηεο δαπάλεο. 

Ζ δηαθζνξά ζπλδέεηαη κε ζεκαληηθέο πνηνηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία, δεδνκέλνπ 

φηη πεξηνξίδεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ θπβεξλήζεσλ λα εθαξκφζνπλ ηηο αλαγθαίεο ξπζκίζεηο 

γηα ηε δηφξζσζε ησλ αηειεηψλ ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο λα 

πξνζηαηεχνπλ ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο θαη λα επηβάινπλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζπκβάζεσλ, ελψ παξάιιεια ιεηηνπξγεί θαη σο έλαο απζαίξεηνο θφξνο (Tanzi, 2000). 

Σέινο, ε δηαθζνξά επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε κηαο ρψξαο κέζσ ηεο ζρέζεο ηεο κε ηελ 

παξανηθνλνκία. Δίλαη επηζηεκνληθά απνδεθηφ φηη ρψξεο κε πςειφ δείθηε δηαθζνξάο 

παξνπζηάδνπλ θαη κεγάιε παξανηθνλνκία. Παξάλνκεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

νδεγνχλ ζε δηαθζνξά θαη ε δηαθζνξά νδεγεί πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηελ παξανηθνλνκία 

(Andvig, 2000). Οη Johnson, Kaufmann θαη Zodo - Lobaton (1998), εμεηάδνληαο ηε 

ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ δηαθζνξάο θαη παξανηθνλνκίαο, βξήθαλ φηη, κε ηνπο ινηπνχο 

παξάγνληεο λα κε κεηαβάιινληαη, κηα αχμεζε ηνπ δείθηε δηαθζνξάο
16

 (International 

Corruption Index) θαηά 1 κνλάδα, πνπ ζεκαίλεη κείσζε ηεο δηαθζνξάο, νδεγεί ζε 

κείσζε ηεο νηθνλνκίαο θαηά 5,1 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο. Ζ ζρέζε απηή επαιεζεχεηαη 

απφ ηνπο ίδηνπο κειεηεηέο Johnson, Kaufmann θαη Zoido - Lobaton (1999), 

ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ άιιν δείθηε δηαθζνξάο, ην δείθηε πνιηηηθνχ θηλδχλνπ 

                                                             
16 Ζ θιίκαθα ηνπ δείθηε ICRG είλαη απφ ην 0 (πνιχ δηεθζαξκέλε ρψξα) έσο ην 6 (ειάρηζηα δηεθζαξκέλε 

ρψξα). 
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(International Country Risk Guide - ICRG). Μηα βειηίσζε ηνπ δείθηε δηαθζνξάο θαηά 

1 κνλάδα, νδεγεί ζε κείσζε ηεο παξανηθνλνκίαο θαηά 8 έσο 11 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο. 

Οη Tanzi and Davoodi (1997, 2000) θαη Johnson, Kaufmann θαη Zoido - Lobaton 

(1999), έρνπλ δείμεη φηη ρψξεο κε κεγάιε δηαθζνξά ηείλνπλ λα έρνπλ κηθξφηεξε 

είζπξαμε θνξνινγηθψλ εζφδσλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ηνπο. Ζ ζηελή ζρέζε κεηαμχ 

δηαθζνξάο θαη παξανηθνλνκίαο είλαη δεδνκέλε θαη απφ ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο 

ηειεπηαίαο. Ζ έθηαζε ηεο παξανηθνλνκίαο ζε κηα ρψξα είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ησλ θηλήηξσλ πνπ έρνπλ νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο λα ζηξαθνχλ ζε απηή θαη 

ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ηνπο παξέρνληαη ζρεηηθά απφ ην θξάηνο. Πξνζδηνξίδεηαη δειαδή 

απφ ηε ξνπή πξνο ηελ παξανηθνλνκία θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ λα 

ηελ πεξηνξίζνπλ. Ζ ηθαλφηεηα απηή εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο είλαη ν 

βαζκφο νξγάλσζεο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη ε δηάξζξσζε ηνπ ηζρχνληνο 

ζπζηήκαηνο βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ησλ θφξσλ. Δμαξηάηαη φκσο ζεκαληηθά θαη απφ 

ηελ έθηαζε ηεο δηαθζνξάο. ζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο δηαθζνξάο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έρεη δηηηή δηάζηαζε. 

Αθελφο ε εμαπάηεζε ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ πεξηνξίδεη ηα δεκφζηα έζνδα, αιιά θαη 

ειαηηψλεη ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο ζηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη έηζη 

κπνξεί λα επεξεαζηεί θαη ν ζηφρνο γηα κεγαιχηεξε αλάπηπμε. Αθεηέξνπ ε 

παξαπιάλεζε ησλ κηθξνκεηφρσλ θαη ε αβεβαηφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη κπνξεί λα 

απνκαθξχλεη πνιιά άηνκα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ηέηνηεο επηρεηξήζεηο, κέζσ ηεο 

απνρήο ηνπο γηα παξάδεηγκα απφ ην ρξεκαηηζηήξην θαη λα επεξεάζεη έηζη ηελ 

αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΙΑ 

2.1 Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 

Ο Durkheim ζέηεη έλα θαηεμνρήλ θνηλσληνςπρνινγηθφ εξψηεκα: Πψο κπνξνχκε λα 

εμεγήζνπκε φηη ελψ ην άηνκν γίλεηαη φιν θαη πην απηφλνκν εμαξηάηαη ηαπηφρξνλα φιν 

θαη πην πνιχ απφ ηελ θνηλσλία; ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ θνηλσλία, νηθνλνκηθέο, 

πνιηηηθέο θαιιηηερληθέο εζηηάδνληαη ζηνπο αλζξψπνπο, ηα θίλεηξά ηνπο, ηηο αλάγθεο 

ηνπο, ηηο αληηιήςεηο ηνπο. ιεο νη θνηλσληθέο επηζηήκεο έρνπλ ηε δηθή ηνπο αληίιεςε 

γηα ηνλ άλζξσπν, ηε θχζε ηνπ, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ βιέπνπκε ζηελ θνηλσλία, βηνκεραλίεο, εκπφξην, πφιεηο, ζηξαηνί, δελ ζα ήηαλ 

δπλαηέο αλ νη άλζξσπνη δελ είραλ κία ηδηαηηέξσο απνηειεζκαηηθή ηθαλφηεηα 

ςπρνινγηθήο θαηαλφεζεο. Ο αλζξψπηλνο ραξαθηήξαο αλαπηχζζεηαη κφλν κέζα ζηελ 

θνηλσλία: ν άλζξσπνο είλαη θνηλσληθά θαζνξηζκέλνο. Τπάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο 

κεηαμχ θνηλσληψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ κε βάζε βηνινγηθέο δηαθνξέο αιιά 

κε βάζε ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Οη ζεζκνί θαη ε θνηλσληθή δξάζε απνηεινχλ 

απνηέιεζκα ηεο αηνκηθήο ςπρνινγίαο. Τπάξρεη κηα θαηεγνξία θνηλσληθψλ γεγνλφησλ 

κε απηφλνκεο αξρέο πνπ δελ κπνξεί λα ζπξξηθλσζεί ζην επίπεδν ησλ αηνκηθψλ 

γεγνλφησλ. Απηέο νη θνηλσληθέο αξρέο κπνξνχλ λα θαλεξσζνχλ κέζα απφ ηε κειέηε 

ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ θαη ζεζκψλ, ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ θαη ησλ αιιαγψλ 

πνπ ηηο δηέπνπλ (Durkheim).  

Ξεθηλψληαο απφ ηα δεδνκέλα ηεο Αηνκηθήο Φπρνινγίαο θαη ηα πνξίζκαηα ηεο 

Κνηλσληνινγίαο, ε Κνηλσληθή Φπρνινγία πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν δηακνξθψλεηαη κηα ζπιινγηθνχ ραξαθηήξα ςπρνινγία πνπ είλαη θαζνξηζηηθή γηα 

ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ κέζα ζε ζηελφηεξα ή επξχηεξα θνηλσληθά 

ζχλνια. Αλ πξνζπαζήζνπκε λα δψζνπκε έλαλ νξηζκφ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε 

Κνηλσληθή Φπρνινγία εμεηάδεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο πνπ είλαη ην άηνκν, ην πεξηβάιινλ, θαη ε αιιειεπίδξαζε 

ησλ δχν παξαπάλσ ζηνηρείσλ.  
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Σν άηνκν είλαη γεληθά ην αληηθείκελν ηεο Φπρνινγίαο. Σφζν ε Γεληθή Φπρνινγία, φζν 

θαη νη άιινη θιάδνη ηεο Φπρνινγίαο, ην εμεηάδνπλ απφ ηε δηθή ηνπο ζθνπηά. Οη λφκνη 

θαη νη θαλφλεο ησλ ςπρνινγηθψλ παξακέηξσλ, ε δνκή ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηα ζηάδηα 

εμέιημεο ηεο λνεκνζχλεο, νη αηνκηθέο δηαθπκάλζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη κεξηθά 

απφ ηα ζέκαηα ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο.  

Ζ έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη πνιχ βαζηθή θαη αλαθέξεηαη ζηηο θνηλσληθέο 

παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ην άηνκν. Έηζη έρνπκε ηε δεκηνπξγία: 

 Γπλακηθψλ   ζρέζεσλ κεηαμχ  δχν  αηφκσλ,    

 Οηθνγέλεηαο, δειαδή ζρέζεσλ κε πεξηζζφηεξα απφ δχν άηνκα, 

 Κνηλσληθψλ νκάδσλ. ηελ θαηεγνξία απηή κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηε 

ζρνιηθή ηάμε, ηε ζηξαηησηηθή νκάδα, ηελ πνιπθαηνηθία, ηνπο εξγαδφκελνπο ζε 

έλα εξγνζηάζην ή ζε έλα γξαθείν. 

 Κνηλσληθψλ ζεζκψλ. πσο είλαη: Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε ζξεζθεία, ην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο. 

 Οηθνινγηθψλ ζηνηρείσλ.  Σέηνηα είλαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (θιίκα) ε δηακνλή 

ζε έλα ρσξηφ, νηθηζκφ ή ηελ πφιε θ.ι.π., γηαηί ν άλζξσπνο θαη ην πεξηβάιινλ 

ζπλππάξρνπλ θαη αιιεινεπεξεάδνληαη.  

Ζ αιιειεπίδξαζε είλαη ν φξνο θιεηδί πνπ ζπλδέεη ην άηνκν θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ 

Κνηλσληθή Φπρνινγία φκσο δελ ζεσξεί ην άηνκν ζαλ κηα αθεξεκέλε απζχπαξθηε 

νληφηεηα, αιιά σο κέινο κηαο θνηλσληθήο νκάδαο. Γελ παξαγλσξίδεη ηελ αηνκηθή 

ηδηαηηεξφηεηα αιιά ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ ςπρηζκφ πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο αηφκνπ-πεξηβάιινληνο.  

 

2.2 ΠΟΛΗΣΗΜΟ – ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ – ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 

Ζ αζηηθνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ ζπλέηεηλε ζηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ, ηνπ 

ζπλφινπ δειαδή ησλ ηερληθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ηνπ επηηεπγκάησλ αλά ηελ πθήιην. Σν 

έδαθνο πνπ θαιιηεξγήζεθε ν αλζξψπηλνο πνιηηηζκφο ήηαλ ε ζπγθέληξσζε αλζξψπσλ 

ζε πφιεηο θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηνλ εμειηγκέλν απηφ ηξφπν δσήο 
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Με ηνλ φξν „‟Πνιηηηζκφο‟‟ ελλννχκε ηνλ εζληθφ πνιηηηζκφ κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσλίαο, ηνλ πνιηηηζκφ κηαο νκάδαο θνηλσληψλ (π.ρ. δπηηθφο πνιηηηζκφο), ηνλ 

πνιηηηζκφ σο ζηάδην ή θάζε ζηελ εμειηθηηθή ζεψξεζε ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο ηνπ 

αλζξψπνπ. 

Ο πνιηηηζκφο θαη ζηα ειιεληθά ζπγρέεηαη ζπρλά κε έλα γλήζην ππνζχλνιφ ηνπ, ηνλ φξν 

«θνπιηνχξα». Ηζηνξηθά, νη δχν απηνί φξνη αληαλαθινχλ κέζα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο 

ζεκαζίεο πνπ ηνπο έρνπλ θαηά θαηξνχο απνδνζεί θαη ηηο δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ζηηο 

νπνίεο έρνπλ αμηνπνηεζεί πνιιέο θαίξηεο ηδέεο, ζπλζήθεο, εκπεηξίεο θαη ζπγθξνχζεηο 

πνπ πξνζδηφξηζαλ ηε θπζηνγλσκία θαη ηελ εμέιημε ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. Ζ ιέμε 

πνιηηηζκφο, θαζψο θαη ε ζπγγελήο ηεο θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε ζήκεξα σο 

ζπλψλπκε ιέμε θνπιηνχξα εκθαλίζηεθαλ ίζσο απξνζδφθεηα αξγά ζηελ ηζηνξία. Σηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ν φξνο απηφο ηαπηίδεηαη κε ηνλ φξν πνιηηηζκφο. Ο Bottomore, 

ππνζηεξίδεη φηη ν φξνο θνπιηνχξα πεξηιακβάλεη γλψζεηο, πεπνηζήζεηο, ήζε, έζηκα, 

δίθαην θαη θάζε άιιε ηθαλφηεηα πνπ απνθηά ν άλζξσπνο σο κέινο ηεο θνηλσλίαο. 

Άιινη κε ηνλ φξν θνπιηνχξα ελλννχλ ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη άιινη ηνλ 

ηαπηίδνπλ κε ηνλ φξν „‟παηδεία‟‟ κε ηελ επξχηεξε ηεο έλλνηα (πλεπκαηηθή παξάδνζε 

κηαο θνηλσλίαο). Σέινο άιινη δίλνπλ ηελ έλλνηα ηεο παξάδνζεο ή θαιχηεξα ηνπ 

παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ.  

Με ηνλ φξν πξνζσπηθφηεηα ελλννχκε ην κέζν κε ην νπνίν θάζε άηνκν εθθξάδεη θαηά 

έλα κνλαδηθφ ηξφπν ηνλ ςπρηθφ ηνπ θφζκν, ελεξγεί θαη αληηδξά ζηνπο εξεζηζκνχο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, αληηκεησπίδεη ηε δσή, εθπιεξψλεη ηηο αλάγθεο, πεηπραίλεη ηηο 

επηδηψμεηο θαη αλαπηχζζεη ηα ηδεψδε θαη ηηο αμίεο πνπ θαηεπζχλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ. 
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2.3 ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ, ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

Σελ Κνηλσληθή Φπρνινγία ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ε αιιειεπίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ 

παξαγφλησλ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. Οη θνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ 

ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη: 

 Ζ πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Ζ νξγάλσζε ζε θνηλσλίεο γηα επηβίσζε. 

 Ζ δηακφξθσζε "αμηψλ" θαη "ζηάζεσλ". 

 Ζ νξγάλσζε "παηδείαο". 

 Ζ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ. 

Σα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη:  

 Ο ραξαθηήξαο 

 Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ηδηνζπγθξαζία 

 Σα θίλεηξα 

 Ζ λνεκνζχλε 

 Ζ θπζηθή δηάπιαζε. 

Σέινο έλαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ δηακνξθψλεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

εθάζηνηε αηφκνπ είλαη ν θνηλσληθφο παξάγνληαο, φπσο είλαη ε νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν 

θαη ε πνιηηεία. 

πκπεξηθνξά είλαη ε ζηάζε πνπ αθνινπζείηαη κε βάζε, πξφηππα, δείγκαηα ή 

θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ην άηνκν ηείλεη λα εληαρηεί. ηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία  

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Σα πξφηππα θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο δηεπθνιχλνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ αηφκνπ. Με ηνλ φξν 

ζπκπεξηθνξά ελλννχκε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο πξνζψπσλ θαηαζηάζεσλ θαη 

γεγνλφησλ απφ ην έλα άηνκν πξνο ην άιιν.  

πσο είλαη γλσζηφ ε θνηλσλία απνηειείηαη απφ άηνκα θαη νκάδεο αηφκσλ πνπ 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ έληαμε φκσο ηνπ αηφκνπ ζην 
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πεξηβάιινλ γίλεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε - θαηά θαλφλα - ηεο ξχζκηζεο ηεο πξνζσπηθήο 

ηνπ ζπκπεξηθνξάο κε έλα γεληθφ πιαίζην ζπκπεξηθνξάο (θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο) 

πνπ ραξαθηεξίδεη κηα θνηλσλία. Λέγνληαο ξχζκηζε ζπκπεξηθνξάο ελλννχκε κηα 

πνιχπινθε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο. Σν άηνκν νθείιεη θαη' αξράο 

λα κάζεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο, αίζζεζεο, ζπκπεξηθνξάο θαη δξάζεο πνπ ηνπ επηβάιιεη ε 

θνηλσλία. Απηή ε δηαδηθαζία φκσο δελ είλαη θαζφινπ απιή. πλήζσο γίλεηαη κέζα απφ 

πνιχπινθνπο ςπρνθνηλσληθνχο κεραληζκνχο, νη νπνίνη βνεζνχλ ην άηνκν λα βηψζεη 

κέζα απφ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο. Κάλεη ινηπφλ θηήκα 

ηνπ - σο έλα ζεκείν - ηηο θνηλσληθέο επηηαγέο θαη έηζη φιε ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

πξνζαξκφδεηαη πξνο εθείλε πνπ θαηά θαλφλα ε θνηλσλία απαηηεί. Άξα ε εθκάζεζε θαη 

βίσζε ησλ θνηλσληθψλ πξνηχπσλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ ζχκθσλα κε απηά. Δπηπιένλ ε θνηλσλία επηβάιιεη ηα πηζηεχσ ηεο ζην άηνκν, έηζη 

ψζηε απηφ λα κε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε ζπλνρή ηεο, παξφιν πνπ ην θάζε άηνκν 

πξνζπαζεί λα δηαθπιάμεη ηελ αηνκηθφηεηα ηνπ, ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο θάζε άηνκν θνηλσληθνπνηείηαη κε έλα μερσξηζηφ ηξφπν, 

γηαηί ν θαζέλαο αθελφο κελ έρεη ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα, ηελ νπνία θαη επηβάιιεη 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, αθεηέξνπ δε θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

δηαθνξνπνηεί ηε ζηάζε ηνπ ζε θάζε κηα πεξίπησζε. Έηζη, ε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ 

αηφκνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία θαη απφ επνρή ζε επνρή, απφ άηνκν 

ζε άηνκν, απφ θνηλσληθή ηάμε θαη απφ νηθνγέλεηα ζε νηθνγέλεηα. Φνξείο ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ είλαη ε νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, ε θηιηθή καο παξέα, ν 

ζπλδηθαιηζκφο, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ε εθθιεζία, ην θξάηνο, ν ζηξαηφο. Απφ 

απηνχο άιινη έρνπλ κεγάιε θαη άιινη κηθξφηεξε ζπκβνιή. Ζ νηθνγέλεηα, ε εθπαίδεπζε, 

θαη ην θξάηνο είλαη απφ ηνπο πην βαζηθνχο θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο. 

Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο θνξείο πνπ επεξεάδεη άκεζα ηνπο ζεζκνχο θαη ηελ 

νηθνλνκία γεληθφηεξα, είλαη ην θξάηνο. Σν θξάηνο κε ηε δχλακε ηεο επηβνιήο πνπ 

δηαζέηεη (λφκνη, δηθαζηήξηα, δεκφζηα ηάμε), θαηεπζχλεη σο έλα ζεκείν ηε δηαδηθαζία 

ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. Σν Οηθνγελεηαθφ Γίθαην γηα παξάδεηγκα. ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο 

νηθνγέλεηαο θαη παηδηψλ, ην πληαγκαηηθφ Γίθαην ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο πνιηηείαο θαη 

πνιηηψλ, ην Τπνπξγείν Παηδείαο κε λφκνπο θαη εγθπθιίνπο θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν 

θνίηεζεο, ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν. Έηζη ε παξέκβαζε ηεο πνιηηείαο 
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είλαη άκεζε κε ηειηθφ ζθνπφ λα βνεζήζεη θαη λα θαζνδεγήζεη ηελ έληαμε ηνπ αηφκνπ 

ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηηο επηζπκίεο ηεο άξρνπζαο ηάμεο, ή 

ηηο βαζηθέο επηθξαηνχζεο αξρέο ζηελ κεηαβηνκεραληθή θνηλσλία, γηα αξκνληθή 

ζπλχπαξμε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ή ηάμεσλ. 

Μέζα ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο φκσο ππάξρνπλ θαη θνηλσληθνί θαλφλεο, πνπ είλαη νη 

θνηλσληθά απνδεθηνί ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο θαη δξάζεο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ην 

άηνκν πξέπεη σο έλα βαζκφ λα ζπκκνξθσζεί γηα λα εληαρζεί αξκνληθά ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. Οη θνηλσληθνί θαλφλεο δελ έρνπλ απηνηέιεηα, αιιά ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. 

Έηζη φηαλ κηιάκε γηα θνηλσληθνχο θαλφλεο ζηελ νπζία αλαθεξφκαζηε φρη απιά ζε 

θαλφλεο, αιιά ζε έλα ζχζηεκα θαλφλσλ. πζηήκαηα θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

νηθνγελεηαθή δσή, ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ θνηλσληθή δσή θ.ι.π. Οη 

θνηλσληθνί θαλφλεο ξπζκίδνπλ ηελ θνηλσληθή δσή  ησλ αλζξψπσλ. Απφ απηνχο άιινη 

ξπζκίδνπλ πξνζσπηθά ζέκαηα θαη άιινη γεληθά. Άιινη θαζνξίδνπλ ηί επηηξέπεηαη θαη ηί 

απαγνξεχεηαη, ελψ άιινη είλαη ραιαξνί θαη ειαζηηθνί. Μεξηθνί απφ ηνπο θνηλσληθνχο 

θαλφλεο αθνξνχλ ηνλ ηξφπν δσήο φιεο ηεο θνηλσλίαο, ελψ άιινη απεπζχλνληαη κφλν ζε 

νξηζκέλεο νκάδεο. Οη πεξηζζφηεξνη θνηλσληθνί θαλφλεο έρνπλ ζρέζε κε ην εζηκηθφ 

δίθαην, ελψ πνιχ ιίγνη πεξηέρνληαη ζε λφκνπο. Οη θνηλσληθνί θαλφλεο πνιιέο θνξέο κε 

ηε καθξνρξφληα ρξήζε ηνπο θαη θπξίσο κε ηελ θαζνιηθή απνδνρή ηνπο απφ ηελ 

θνηλσλία εμειίζζνληαη ζε ζεζκνχο. πκπεξαζκαηηθά ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε 

θπζηνγλσκία πνπ έρεη κηα θνηλσλία ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή παξνπζηάδεηαη 

αλάγιπθα ζηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο. Θα ήηαλ φκσο κεγάιε παξάιεηςε αλ δελ 

αλαθεξζνχκε θαη ζην θχξην ξφιν πνπ παίδεη ε αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα ζηε 

δηακφξθσζε ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ θαη ζεζκψλ. 

 

2.4 ΠΡΟΚΑΣΑΛΖΦΖ ΚΑΗ ΘΔΜΟΗ 

Οη δηαδηθαζίεο βάζεη ησλ νπνίσλ ηα άηνκα επαηζζεηνπνηνχληαη σο πξνο ηα ζχκβνια, 

ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζεζκνχ ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ κέξνο, ζρεηίδνληαη ζε 

έλα κεγάιν πνζνζηφ κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα εζσηεξηθεχζνπλ θαη λα 

ζπληεξήζνπλ ηνπο θαλφλεο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζήο ησλ θαλφλσλ απηψλ. Καη απηφ 

γηαηί νη ζηάζεηο ησλ αηφκσλ θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο απέλαληη ζηνλ ζεζκφ, θαζψο 



39 
 

θαη ε φπνηα αιιεινεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ παξάγνληα 

αλαπαξαγσγήο φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζπκβνιηθψλ, θαληαζηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

ησλ επί κέξνπο αηφκσλ. Απηφ ην πιέγκα ησλ ζπκβνιηθψλ θαληαζηαθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ζε ζπιινγηθή πιένλ κνξθή αληηζηέθεηαη ζηελ φπνηα αιιαγή ηνπ 

ζεζκνχ, είηε ζε ηππηθφ είηε ζε άηππν πιαίζην. Οη αλαπαξαζηάζεηο απηέο καο ζπλδένπλ 

ακέζσο κε ην ζεσξεηηθφ, πιαίζην ηεο πξνθαηάιεςεο. Ζ ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε ηεο 

πξνθαηάιεςεο ζεσξεί ηελ πξνθαηάιεςε σο απνηέιεζκα ησλ κεραληζκψλ άκπλαο, 

φπσο ε πξνβνιή θαη ε κεηάζεζε, πνπ ελεξγνπνηνχληαη γηα ηελ επίιπζε κηαο 

ελδνςπρηθήο ζχγθξνπζεο θαη ην ζηεξεφηππν σο γλσζηηθή δνκή πνπ πεξηέρεη ηηο 

γλψζεηο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη έλα άηνκν γηα κηα νκάδα.  ε έλα 

γεληθφ νξηζκφ ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηελ πξνθαηάιεςε σο κία, θαηλνκεληθά, 

αδηθαηνιφγεηε αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά, κία αλεπηζχκεηε θαη άδηθε ζηάζε απέλαληη ζε 

έλα άηνκν ή ζε κηα νξηζκέλε νκάδα. Ο φξνο πξνθαηάιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

ζεκαίλεη φηη πείζσ θάπνηνλ λα ζρεκαηίζεη γλψκε εθ ησλ πξνηέξσλ πξηλ λα κειεηήζεη 

θάηη επαθξηβψο, πξνδηαζέησ θάπνηνλ γηα θάηη. Ζ πξνθαηάιεςε ζπλεπάγεηαη κία 

ζπγθεθξηκέλε ζηάζε ππέξ ή θαηά, κία αληίζηνηρε ζεηηθή ή αξλεηηθή αμία θαζψο θαη 

ηελ ζπλνδεχνπζα ζπγθηλεζηαθή θαηάζηαζε.  

Σαπηφρξνλα, ηφζν ην άηνκν πνπ είλαη θνξέαο πξνθαηαιήςεσλ φζν θαη ην άηνκν πνπ 

πθίζηαηαη ηηο πξνθαηαιήςεηο, είλαη έηνηκα λα εθθξαζηνχλ κέζσ δξάζεο. Τπάξρεη, 

δειαδή, εγγελέο θαη ην ζηνηρείν ηεο εηνηκφηεηαο πξνο δξάζε, πνπ απνηειεί ηε 

ζπκπεξηθνξηθή άπνςε ηεο πξνθαηάιεςεο. Σφζν ν θνξέαο φζν θαη ην ππνθείκελν ζηελ 

πξνθαηάιεςε άηνκν αληηδξνχλ ζε φια φζα λνκίδνπλ ή αηζζάλνληαη, ζπκπεξηθέξνληαη, 

δειαδή, κε ηξφπν πνπ αληαλαθιά ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε απφ ηνπο άιινπο. Ζ 

νξγάλσζε θάζε ζεζκνχ, φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ, εκθαλίδεη ζε επίπεδν δνκήο 

δχν ζεκαληηθέο παξακέηξνπο, ηελ ηππηθή θαη άηππε νξγάλσζε. Με ηνλ φξν ηππηθή 

νξγάλσζε αλαθεξφκαζηε, ζπλήζσο, ζηελ νξγάλσζε φπσο απηή κπνξεί λα απνηππσζεί 

ζ‟ έλα νξγαλφγξακκα θαη αθνξά ηελ δηαδηθαζηηθή ιεηηνπξγία. Πξφθεηηαη γηα ηνλ 

επίζεκν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ, ηνπο θαλφλεο, ηελ ηεξαξρία. Απνηέιεζκα 

ηνπ είδνπο ηππηθήο νξγάλσζεο πνπ έρεη επηιεγεί είλαη θαη ε γξαθεηνθξαηία. Ζ 

γξαθεηνθξαηία επηβάιιεη κηα βίαηε κνξθή ηάμεο ζηνλ νξγαληζκφ, ζπρλά εηο βάξνο ησλ 

ίδησλ ησλ αηφκσλ αιιά θαη ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ. Αο κελ μερλάκε φηη ε ηππηθή νξγάλσζε είλαη απηή πνπ νξίδεη πνηα είλαη ηα 
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θαζήθνληα, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ ζηνλ νξγαληζκφ. 

Ζ άηππε νξγάλσζε πνπ απνηειεί φπσο θαη ε ηππηθή νξγάλσζε αλαπφζπαζην ζηνηρείν 

ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ, αλαθέξεηαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ζηηο 

αλεπίζεκεο κεζφδνπο πνπ απηνί επηζηξαηεχνπλ γηα λα παξαθάκςνπλ ηηο ηππηθέο, 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Μνξθέο άηππεο νξγάλσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο απνηεινχλ 

ηα άηππα δίθηπα επηθνηλσλίαο ησλ αηφκσλ, ηα θνπηζνκπνιηά, ε δεκηνπξγία κηθξψλ 

νκάδσλ κε θνηλφ ηξφπν ή ζθνπφ ιεηηνπξγίαο. ε θαλνληθέο ζπλζήθεο, ε άηππε 

νξγάλσζε εμππεξεηεί ηελ επειημία ηνπ νξγαληζκνχ θαη είλαη ζεκηηή. Αλ ε ηππηθή 

νξγάλσζε, ε γξαθεηνθξαηία, επηηξέπεη λα δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη έλαο ζεζκφο 

ιεηηνπξγεί φπσο πξέπεη, φπσο νξίδνπλ δειαδή νη λφκνη θαη ν επίζεκνο θαλνληζκφο ηνπ 

Οξγαληζκνχ, ε άηππε νξγάλσζε επηηξέπεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα ιεηηνπξγνχλ φπσο 

απηνί ζέινπλ. Δλψ ζ‟ επίζεκν επίπεδν κπνξεί λα είλαη πνιχ δχζθνιν θάπνηνο 

εμσηεξηθφο παξαηεξεηήο λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζεζκφ, ζην εζσηεξηθφ ηνπ, 

κία πιεξνθνξία (απφθαζε, θήκε, θνπηζνκπνιηφ) θπθινθνξεί ακέζσο, κπνξεί λα 

παξνπζηαζηεί κε ηνλ ηξφπν πνπ θάζε άηνκν ή νκάδα αηφκσλ επηζπκεί θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί αλάινγα κε ηα πξνζσπηθά ζπκθέξνληα ηνπ θαζελφο.  

Σν κέγεζνο ηεο γξαθεηνθξαηηθήο αγθχισζεο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη απηφ πνπ, ζπρλά, 

θαζηζηά απαξαίηεην, ην θάζε άηνκν λα αθνινπζήζεη κία ζεηξά αλεπίζεκσλ, άηππσλ 

δηαδηθαζηψλ, ψζηε λα αληεπεμέιζεη ζηα θαζήθνληά ηνπ.  

ην πιαίζην ελφο ζεζκνχ, φκσο, φπνπ θπξηαξρεί κία εηθφλα αθηλεζίαο, ε άηππε 

νξγάλσζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν θάιπςεο ηεο αθηλεζίαο απηήο. Ζ άηππε 

νξγάλσζε θαζηεξψλεη έλα παγησκέλν ηξφπν αληίιεςεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ ζεζκφ θαη έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ιεηηνπξγίαο. Ζ 

δηαηάξαμε απηνχ ηνπ ζπληερληαθνχ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία 

εληάζεσλ, πνπ ππνθξχπηνληαη πίζσ απφ θαηλνκεληθή εξεκία θαη, ηειηθά, ζε κία ζεηξά 

απφ ζπγθξνχζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο εηεξνθαηαζηξνθηθφηεηαο, αιιά θαη ζε 

απηνθαηαζηξνθηθνχ ηχπνπ απνζχξζεηο (Λίιπ ηπιηαλνχδε, 2006). Οη αιιαγέο πνπ 

κπνξεί λα πξνηείλεη θαη λα πξνσζεί ε Γηνίθεζε ηαξάζζνπλ ηελ ζηαζηκφηεηα πνπ ε 

γξαθεηνθξαηηθή αιιά θαη ε άηππε νξγάλσζε ησλ αηφκσλ έρνπλ επηθέξεη ζε κία 

πεξίνδν πνιιψλ εηψλ. Σν απνηέιεζκα είλαη νη δηαδηθαζίεο αιιαγήο λα 

αληηκεησπίδνληαη κε ζπλερή θαρππνςία θαη λα γίλνληαη πξνζπάζεηεο αθχξσζεο ηεο 

φιεο παξνπζίαο ηνπ θνξέα ηεο αιιαγήο (Λίιπ ηπιηαλνχδε, 2006). 
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Ζ νπζηαζηηθή απεηιή πξνέξρεηαη απφ ηνλ θφβν ηεο αδπλακίαο αληίδξαζεο κε ηνπο 

θαλφλεο πνπ έρνπλ ήδε ζεζπηζηεί θαη ν θφβνο ηεο ζπλάληεζεο κε κηα δηαθνξεηηθή 

θνηλσληθφηεηα πνπ ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ηελ πξνεγνχκελε ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη 

ηνπ ζεζκνχ. Ζ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο κηαο λέαο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο, ζε 

αληηπαξάζεζε κε ηελ παιηά, πξνθαιεί θαηλφκελα παξαλντθψλ αληηδξάζεσλ, 

παιηλδξνκήζεσλ ή εθινγηθεπηηθψλ αληηζηάζεσλ κέζσ ηεξάζηησλ θαη αλππέξβιεησλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ. ια απηά ηα ζηνηρεία ζπγθξνηνχλ κηα 

ηζρπξή χθαλζε πξνθαηαιήςεσλ, αλνκνιφγεησλ θαη αλεπεμέξγαζησλ, ηφζν ςπρηθά φζν 

θαη λνεηηθά, πνπ δεκηνπξγνχλ θαληαζηψζεηο θαηαζηξνθηθφηεηαο θαη αθαληζκνχ ηνπ 

ζεζκνχ θαη ησλ κειψλ ηνπ. Ζ ηάζε λα απνζπλδένληαη ζρέζεηο, δεζκνί, ζπλαηζζήκαηα, 

λα αθπξψλεηαη θάζε επραξίζηεζε ηνπ θαηαλνείλ, ηνπ ζθέπηεζζαη θαη ηνπ πξάηηεηλ, 

απμάλεη ηελ εληξνπία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ αλνκία, ηελ ζχγρπζε, ηελ απνδηνξγάλσζε 

θαη επηθέξεη κία δηαδηθαζία παγψκαηνο, κία δηαδηθαζία ςπρηθνχ ζαλάηνπ. Οη ζεζκνί, 

σο ζπζηήκαηα θαη ζρεκαηηζκνί, πνιηηηζκηθνί, ζπκβνιηθνί, θαληαζηηθνί θαη θνηλσληθνί, 

ιεηηνπξγνχλ σο εκπεξηέρνληα ζχλνια, κε απνηέιεζκα λα εληππψλνπλ ην δηαθξηηηθφ 

ζηίγκα ηνπο ζην ζψκα, ζηελ ζθέςε θαη ζηελ ςπρή ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηνπο. Οη 

ζεζκνί ζπγθξνηνχληαη, επίζεο, κέζα απφ αζπλείδεηνπο νξγαλσηέο θαη κέζα απφ 

κεηθηνχο ζρεκαηηζκνχο πνπ δηαζθαιίδνπλ, γηα ηα ππνθείκελα, γηα ηνπο δεζκνχο, ηηο 

δηαδηθαζίεο επέλδπζεο πνπ έρνπλ αλάγθε, ηηο ηθαλνπνηήζεηο ησλ επηζπκηψλ ησλ κειψλ 

ηνπο θαη ηηο αλαγθαίεο άκπλεο, ηα αλάινγα ζηεξίγκαηα ζηελ ςπρηθή, λνεηηθή θαη 

θνηλσληθή ιεηηνπξγία ησλ αηφκσλ.  

2.5 ΑΝΟΜΗΑ, ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΚΑΗ ΝΟΟΣΡΟΠΗΑ  

Δίλαη γλσζηφ φηη ε ζχγρξνλε θνηλσλία είλαη αληαγσληζηηθή. Έηζη θάζε άηνκν 

πξνζπαζεί λα μερσξίζεη, λα επηηχρεη ηελ θνηλσληθή ηνπ άλνδν θαη θαηαμίσζε. Γηα λα 

γίλεη φκσο απηφ ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιιεη ζπλερψο κεγάιε πξνζπάζεηα. ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ φκσο απηή, ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο απνηπρίαο. Δμάιινπ θαη ε πίεζε 

πνπ αζθείηαη ζην άηνκν απφ ην ζηελφ ηνπ πεξηβάιινλ είλαη πνιχ κεγάιε. Αλ θαη ε 

θνηλσλία βάδεη θάπνηνπο ζηφρνπο ζην άηνκν πνπ αλ ηνπο επηηχρεη θαηαμηψλεηαη 

θνηλσληθά, ελψ αλ απνηχρεη ηνπ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα θαη αηνκηθή απνηπρία. ε 

νξηζκέλεο φκσο πεξηπηψζεηο ην άηνκν αδπλαηεί ή αξλείηαη λα ζπκθηιησζεί κε ηηο 

πηέζεηο θαη ηνπο εμαλαγθαζκνχο πνπ ηνπ αζθεί ε ίδηα ε θνηλσλία. Έηζη ε έληαμή ηνπ 
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δελ είλαη νκαιή ή ε άξλεζε είλαη δεδνκέλε. Σν θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη αλνκία. 

Αλνκία δελ είλαη κηα απιή δπζαξκνλία αλάκεζα ζην άηνκν θαη ηνπο θαλφλεο κηαο 

θνηλσλίαο. Οη κεγάιεο θνηλσληθέο αιιαγέο αλαζηαηψλνπλ ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Δηζάγνπλ θαηλνχξηεο αμίεο πνπ ζπλππάξρνπλ κε ηηο παιηέο κε 

απνηέιεζκα λα αληηθάζθνπλ θαη λα ζπγθξνχνληαη ακνηβαία. Έηζη γίλνληαη αβέβαηνη νη 

αξρέο, αμίεο θαη νη ζηφρνη ησλ αηφκσλ, ελψ ε θνπιηνχξα παχεη λα ιεηηνπξγεί σο 

παξάγνληαο νκαινπνίεζεο. Απνηέιεζκα είλαη ε δπζθνιία ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ελψ 

ηα άηνκα δελ έρνπλ ηδαληθά, πξνζδνθίεο, ζηφρνπο θαη δνπλ ζηελ αλαζθάιεηα. Απηφ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απνδηνξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο (Durkheim). Έλα θαηλφκελν 

απνδηνξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο είλαη θαη ε θνξνδηαθπγή.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, αλνκία είλαη ν φξνο πνπ ππνδειψλεη κηα θαηάζηαζε 

θνηλσληθήο απνδηνξγάλσζεο θαηά ηελ νπνία κηα ζχγθξνπζε θαλφλσλ ηζνδπλακεί γηα 

θείλνπο πνπ ηε δνπλ κε κηα απνπζία ησλ θαλφλσλ απηψλ. Ζ θνπιηνχξα εδψ ζα πξέπεη 

λα παίμεη νπζηαζηηθφ ξφιν βνεζνχκελε απφ κηα θξηηηθή ζηάζε ησλ εγεηψλ απέλαληη 

ζηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο ψζηε λα βνεζήζεη ην θνηλσληθφ ζχλνιν λα 

απεκπιαθεί απφ ηελ αλνκηθή θαηάζηαζε. ηε ζπλέρεηα, ν αλαπξνζδηνξηζκφο ησλ 

αμηψλ, θαη ε θνηλσληθή επαηζζεζία απφ ηε κεξηά ηνπ θξάηνπο ζα πξέπεη λα βνεζήζνπλ 

ψζηε ε αλνκία λα κελ εμειηρζεί ζε δηακαξηπξία, εμέγεξζε ή ζηάζε. Δίλαη γλσζηφ πσο 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηα άηνκα θαη νη νκάδεο αθνκνηψλνπλ, 

πξνζαξκφδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ εθείλεο ηηο ηδέεο, πεπνηζήζεηο θαη αμίεο πνπ 

εμππεξεηνχλ θαη ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Μέζα απφ απηή ηε 

δηαδηθαζία δηακνξθψλεηαη ηειηθά ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ αηφκνπ θαη ησλ νκάδσλ. Ζ 

εμάξηεζε ινηπφλ ηνπ αηφκνπ απφ ηελ νκάδα δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά ε απνδνρή απφ 

κέξνπο ηνπο ελφο θνηλνχ ζπζηήκαηνο γεληθψλ αξρψλ, θαλφλσλ, αμηψλ πνπ απνηεινχλ 

ηα ζεκέιηα ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ νλνκάδνπκε λννηξνπία. πλεπψο ε λννηξνπία είλαη έλα 

απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο ζπκπεξηθνξάο θάζε αηφκνπ, γηα ην ιφγν 

απηφ θαη νη ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο καο ζεσξνχληαη σο νη ρεηξνπηαζηέο εθδειψζεηο ηεο 

λννηξνπίαο καο. Έηζη, ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο, φπνπ απνηειεί θαη κία κνξθή αλνκίαο θαη εκθαλίδεηαη 

πνιχ έληνλν ζε θνηλσλίεο κε ραιαξά ζεζκηθά πιαίζηα, είλαη θαη ε λννηξνπία ησλ κειψλ 

ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο.    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ 

3.1 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ, ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΝΧΡΗΜΑΣΑ 

ΣΧΝ ΦΟΡΧΝ 

Κάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ζηα πιαίζηα ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ δπν φςεηο, ηελ νξαηή θαη ηε κε νξαηή. Καη‟ αληηζηνηρία, ζα κπνξνχζακε λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζην ζχλνιν ηεο απνηειείηαη απφ δπν 

φςεηο: ηελ επίζεκε (θαηαγξαθφκελε) θαη ηελ θξπθή πιεπξά, ηε ιεγφκελε 

παξανηθνλνκία. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο χπαξμεο ηεο παξανηθνλνκίαο δηεζλψο 

ρξνλνινγείηαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 φηαλ ν Peter  Gutmann ζε κηα ζεκαληηθή 

ηνπ δεκνζίεπζε « The  Subterranean Economy
17

 », ηφληδε ηελ αλεμήγεηε αχμεζε ηεο 

δήηεζεο ηξαπεδνγξακκαηίσλ. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα εθηεηακέλε αξζξνγξαθία θαη 

βηβιηνγξαθία έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο δηεζλψο. Αξθεηνί νηθνλνκνιφγνη ππνζηεξίδνπλ 

φηη φζν απμάλεη ε ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ παξανηθνλνκία ηφζν πην 

πνιχπινθν θαζίζηαηαη ην ελ ιφγσ δήηεκα. ηελ Διιάδα, παξφηη ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 

ππήξραλ ίρλε παξανηθνλνκίαο, κφιηο ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 άξρηζαλ πξνζπάζεηεο 

εθηηκήζεψο ηεο. Ο ιφγνο ελαζρφιεζεο αξθεηψλ εξεπλεηψλ θαη νηθνλνκνιφγσλ κε ηελ 

παξανηθνλνκία ζηελ Διιάδα ήηαλ ε αλάδεημε ηεο αλάγθεο δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ γηα 

ηελ εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπ Maastricht.  

Ζ Παξανηθνλνκία φπσο ζπρλά ηε ζπλαληνχκε ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία είλαη κηα 

πνιχπιεπξε έλλνηα. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ πιεζψξα ησλ νλνκάησλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ην ίδην αληηθείκελν
18

. ζνλ αθνξά ηνλ 

νξηζκφ ηεο παξανηθνλνκίαο ε έιιεηςε ζαθνχο θαη ζπγθεθξηκέλνπ νξηζκνχ πεξηπιέθεη 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. χκθσλα κε αξθεηνχο 

νηθνλνκνιφγνπο ε παξανηθνλνκία, ππφ επξεία έλλνηα, απνηειείηαη απφ i) έλα κείγκα 

δξαζηεξηνηήησλ εθηφο κεραληζκνχ ηεο αγνξάο  ii) απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο αγνξάο (φπσο ε απαγνξεπκέλε παξαγσγή θαη δηάζεζε νπζηψλ) 

θαη iii) λφκηκεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αγνξάο νη νπνίεο δελ θαηαγξάθνληαη γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο, φπσο ε θνξνδηαθπγή. Καη νη ηξεηο θαηεγνξίεο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

                                                             
17

 Gutmann, Peter, M. (1977), “The Subterranean Economy”, Financial Analysts Journal, 34/1, pp. 24-27. 
18

 Αλεπίζεκε, άηππε, αθαλφληζηε, δεπηεξεχνπζα, δπαδηθή, θξπθή, καχξε, κπζηηθή, κε θαηαγξαθφκελε, 

ππφγεηα, ππνδφξηα θιπ. 
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ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν π. ρ. νηθνλνκηθφ έηνο.  ρεηηθά 

κε ηε ζρέζε θνξνδηαθπγήο-παξανηθνλνκίαο ζα πξέπεη λα ζεκαλζεί φηη δελ ππάξρεη 

ηαχηηζε απηψλ ησλ ελλνηψλ γηαηί ε παξανηθνλνκία ζπλήζσο ζπλεπάγεηαη θνξνδηαθπγή, 

ηδίσο ησλ ακέζσλ θφξσλ, αιιά ε χπαξμε θνξνδηαθπγήο δελ πξνυπνζέηεη πάληνηε ηελ 

χπαξμε παξανηθνλνκίαο. Ζ θνξνδηαθπγή, ζπλεπψο, είλαη ην ζχλνιν θαη ε 

παξανηθνλνκία ην ππνζχλνιν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά εμέρνληεο νηθνλνκνιφγνη φπσο ν 

Vito Tanzi (1980) δηαηχπσζαλ έλαλ πην απζηεξφ νξηζκφ πνπ έρεη λα θάλεη κε ην κέξνο 

ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο ην νπνίν δελ κεηξηέηαη θαη ζπλεπψο δελ 

θαηαγξάθεηαη. Πάλησο, νπνηαδήπνηε εξκελεία θη αλ πηνζεηήζνπκε, ην πξφβιεκα ηεο 

θαηαλφεζεο ηεο παξανηθνλνκίαο παξακέλεη, δεδνκέλνπ φηη ςπρνινγηθνί, θνηλσληθνί, 

πνιηηηθνί θαη άιινπ είδνπο ιφγνη αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο νηθνλνκηθνχο, δεκηνπξγψληαο 

έλα παλδαηκφλην γηα ην ηη αθξηβψο είλαη ε παξανηθνλνκία θαη πσο κπνξνχκε λα ηελ 

εληνπίζνπκε.  

Καηά ηελ επηζηήκε ηεο Γεκφζηαο Οηθνλνκίαο, θφξνο είλαη ε αλαγθαζηηθή εηζθνξά πνπ 

θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν, ρσξίο εηδηθή αληηπαξνρή θαη ηελ εηζπξάηηεη ην 

Κξάηνο γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο δεκφζηεο αλάγθεο ηνπ. Με άιια ιφγηα θφξνο είλαη ην 

πνζνζηφ πνπ παίξλεη ην θξάηνο απφ ηελ ηδησηηθή πεξηνπζία. Γηα λα κπνξνχλ λα 

δηαζέηνπλ ηα δεκφζηα αγαζά δσξεάλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, θαζψο επίζεο θαη λα 

θαιχπηνπλ ηηο δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο ηνπο, νη δεκφζηνη θνξείο ρξεηάδνληαη πφξνπο, 

ηνπο νπνίνπο δελ δηαζέηνπλ, γηαηί ε πεξηνπζία ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη δελ 

δηαζέηνπλ άιινπο ίδηνπο πφξνπο. Γηα ηελ απφθηεζε απηψλ ησλ πφξσλ επνκέλσο, νη 

δεκφζηνη θνξείο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα άιια κέζα. Οξηζκέλα απφ απηά ηα κέζα είλαη 

κνλνκεξή θαη έρνπλ ζπλήζσο αλαγθαζηηθφ ραξαθηήξα, ηα κέζα απηά δειαδή 

ζπλεπάγνληαη παξνρή ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ πξνο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο ρσξίο 

αληίζηνηρε εηδηθή αληηπαξνρή ησλ ηειεπηαίσλ. Σνλίδνπκε ηελ ιέμε εηδηθή αληηπαξνρή, 

γηαηί νη δεκφζηνη θνξείο θάλνπλ κηα γεληθή αληηπαξνρή πξνο ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο, 

πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη δεκφζηνη ζηνπο ηδησηηθνχο 

θνξείο, αιιά ε αληηπαξνρή απηή δελ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην πνζφ θφξνπ πνπ πιεξψλεη 

θάζε ηδησηηθφο θνξέαο. Με βάζε ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη νη θφξνη έρνπλ δχν βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα: 
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i) Απνηεινχλ αλαγθαζηηθφ κέζν κεηάζεζεο πφξσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα, θαη 

ii) Απνηεινχλ κέζν κνλνκεξέο, δειαδή κέζν πνπ ζπλεπάγεηαη κφλν παξνρή 

απφ ηνπο ηδησηηθνχο πξνο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο ρσξίο αληίζηνηρε εηδηθή 

αληηπαξνρή ησλ ηειεπηαίσλ ζηνπο πξψηνπο. 

Οη δηάθνξνη θφξνη πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε ρψξα ζε δεδνκέλε ζηηγκή (θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα), απνηεινχλ έλα αλαγθαζηηθφ κέζν κεηάζεζεο πφξσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα, ψζηε λα κπνξνχλ νη δεκφζηνη θνξείο λα ρξεκαηνδνηνχλ ηηο δαπάλεο 

ηνπο θαη λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο δσξεάλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ ιεηηνπξγία 

απηή ησλ θφξσλ είλαη γλσζηή σο ηακηεπηηθή ιεηηνπξγία ή ηακηεπηηθφο ζθνπφο ησλ 

θφξσλ. Δίλαη ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ θφξσλ, δελ είλαη φκσο ε κνλαδηθή 

ηνπο ιεηηνπξγία. Δθηφο απφ απηήλ, νη θφξνη επηηεινχλ θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο γηαηί 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο σο κέζα γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Έηζη νη θφξνη δηαθξίλνληαη πνιιέο θνξέο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη 

ηελ θνηλσληθήο ηνπο ιεηηνπξγία. Ζ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ θφξσλ αλαθέξεηαη ζηε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο σο κέζσλ άζθεζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ, θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ, θαη 

πξνψζεζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κηαο ρψξαο. Ζ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ησλ 

θφξσλ αλαθέξεηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο σο κέζσλ άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, 

δειαδή βειηίσζεο ηεο δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πινχηνπ.  

 

3.2 ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΜΗΑ ΥΧΡΑ 

Οη δεκφζηνη θνξείο γηα λα πεηπραίλνπλ θαιχηεξα ηηο πνιιαπιέο επηδηψμεηο ηνπο, 

επηβάιινπλ ζπλήζσο πεξηζζφηεξνπο απφ έλα θφξνπο. Απηφ είλαη απαξαίηεην γηαηί 

νξηζκέλνη θφξνη είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ 

ζηφρσλ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ, ελψ άιινη θφξνη είλαη πην απνηειεζκαηηθνί ζηελ 

επίηεπμε άιισλ ζηφρσλ. Έηζη νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο θφξσλ εκθαλίδνπλ 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα, γη‟ απηφ πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη θαηάιιεια ψζηε 

λα ειαρηζηνπνηνχληαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θνξνινγίαο θαη λα κεγηζηνπνηνχληαη ηα 

πιενλεθηήκαηά ηεο. Οη θφξνη αλάινγα κε ηε θνξνινγηθή βάζε ζηελ νπνία 
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επηβάιινληαη κπνξεί λα είλαη άκεζνη (θφξνη εηζνδήκαηνο θαη πεξηνπζίαο) ή έκκεζνη 

(θφξνη δαπάλεο). Οη άκεζνη θφξνη πιενλεθηνχλ έλαληη ησλ έκκεζσλ θφξσλ απφ άπνςε 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, γηαηί νη πξψηνη είλαη ζπλήζσο πξννδεπηηθνί θαη θαηαλέκνπλ 

δηθαηφηεξα ην θνξνινγηθφ βάξνο απφ ηνπο δεχηεξνπο, νη νπνίνη είλαη αλαινγηθνί, 

δειαδή επηβάιινληαη κε έλα ζπληειεζηή θαη δεκηνπξγνχλ αληίζεηε πξννδεπηηθφηεηα 

σο πξνο ην εηζφδεκα. Αληίζεηα νη έκκεζνη θφξνη δαπάλεο πιενλεθηνχλ ησλ άκεζσλ 

θφξσλ, γηαηί δελ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα θίλεηξα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Έηζη ν 

ζπλδπαζκφο ησλ δχν παξαπάλσ θφξσλ πεηπραίλεη θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο ησλ 

δεκνζίσλ θνξέσλ.  

Οη δηάθνξνη θφξνη πνπ επηβάιιεη κηα ρψξα απνηεινχλ ην θνξνινγηθφ ηεο ζχζηεκα. 

Παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο επηβάιινπλ αλάινγνπο θφξνπο, ηα θνξνινγηθά 

ζπζηήκαηα ησλ δηάθνξσλ ρσξψλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, γηαηί ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

θάζε ρψξαο εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο 

παξάγνληεο θαη ζεζκνχο. εκαληηθή φκσο δηαθνξά ζηε δηάξζξσζε ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ παξαηεξείηαη κεηαμχ αλαπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. ηηο 

αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο επηθξαηνχλ ζπλήζσο νη άκεζνη θφξνη θαη ηδηαίηεξα νη θφξνη 

εηζνδήκαηνο, ελψ ζηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο επηθξαηνχλ ζπλήζσο νη έκκεζνη 

θφξνη δαπάλεο. Απηφ γίλεηαη γηαηί ζηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ηα εηζνδήκαηα είλαη 

πςειά, νη θνξνηερληθέο ππεξεζίεο πην νξγαλσκέλεο, ε ινγηζηηθή νξγάλσζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πεξηζζφηεξν πξνρσξεκέλε θαη ε ηάζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ γηα 

θνξνδηαθπγή κηθξφηεξε, κε ζπλέπεηα λα είλαη απνδνηηθή ε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, θαη 

θαη‟ επέθηαζε νη ζεζκνί ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο θαη θξάηνπο λα ιεηηνπξγνχλ νξζά 

πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο . Αληίζεηα ζηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, 

ην θαηά θεθαιή εηζφδεκα είλαη κηθξφ θαη ε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο πεξηζζφηεξν 

άληζε, κε ζπλέπεηα έλα κηθξφ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ λα ζπκθέξεη λα ππαρζεί ζηε 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο. Δπηπιένλ, ζηηο ρψξεο απηέο νη θνξνηερληθέο ππεξεζίεο είλαη 

ιηγφηεξν νξγαλσκέλεο, ε ινγηζηηθή νξγάλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ζε ρακειφ 

επίπεδν θαη ε ηάζε γηα θνξνδηαθπγή ζρεηηθά κεγάιε, πνπ είλαη ζπλέπεηα ηεο 

δπζιεηηνπξγίαο θπξίσο ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ αιιά θαη πνιηηηθψλ ζεζκψλ ησλ 

εθάζηνηε θξαηψλ.  Καηά ζπλέπεηα ε απφδνζε ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη 

γεληθφηεξα ησλ άκεζσλ θφξσλ είλαη κηθξή, κε ζπλέπεηα νη ρψξεο απηέο λα ζηεξίδνληαη 

θπξίσο ζηνπο έκκεζνπο θφξνπο. 
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Δπεηδή νη θφξνη απνηεινχλ κνλνκεξείο παξνρέο ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ ζηνπο 

δεκφζηνπο θνξείο θαη δελ ζπλδπάδνληαη κε αληίζηνηρε εηδηθή αληηπαξνρή ησλ 

ηειεπηαίσλ, ε επηβνιή ηνπο πξνθαιεί αληηδξάζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ, νη νπνίεο έρνπλ ζθνπφ λα πεξηνξίζνπλ ηε θνξνινγηθή ππνρξέσζή 

ηνπο. Οη αληηδξάζεηο απηέο αζθνχλ δηάθνξεο επηδξάζεηο ηφζν νηθνλνκηθέο φζν θαη 

θνηλσληθέο, γηαηί νδεγνχλ ζε θαηαλνκή ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο δηαθνξεηηθή απφ 

εθείλε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. Οη θπξηφηεξεο απφ ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ παξαηεξνχληαη είλαη:  

α) Ζ Φνξνδηαθπγή, 

β) Ζ Φνξναπνθπγή ή απνθπγή ησλ θφξσλ, 

γ) Ζ Φνξνθινπή, 

δ) Ζ Μεηαθχιηζε ησλ θφξσλ. 

 

3.3 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

Ζ νηθνλνκηθή θνηλφηεηα έζηξεςε ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ εμήληα (1960) θαη ζηηο αξρέο ηνπ εβδνκήληα (1970). Ο θχξηνο 

ιφγνο ήηαλ ε δεκνζίεπζε κηαο ζεηξάο εξεπλψλ πνπ ηφληδε ηελ κεγάιε έθηαζε ηνπ ζε 

πνιιέο Γπηηθέο ρψξεο. Παξφηη νη εθηηκήζεηο ηνπ πξαγκαηηθνχ κεγέζνπο ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαηά ηελ πεξίνδν εθείλε ζηεξηδφληνπζαλ ζε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο 

επηξξεπείο ζε ζεκαληηθά ζηαηηζηηθά ιάζε, ε εληχπσζε πνπ δεκηνπξγήζεθε ήηαλ φηη ε 

θνξνδηαθπγή απνηεινχζε έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην 

νπνίν νη νηθνλνκηθνί δξψληεο αθηέξσλαλ πνιχ ρξφλν θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Οη 

νηθνλνκνιφγνη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν Φνξνδηαθπγή γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ ζθφπηκε 

απνηπρία δήισζεο ηεο θνξνινγήζηκεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη εηαηξίεο 

θξχβνπλ έλα κέξνο απφ ηα θέξδε ηνπο, νη εξγάηεο απφ ηνπο κηζζνχο ηνπο θαη νη 

θαηαλαισηέο απφ ηα θαηαλαισηηθά ηνπο έμνδα, έηζη ψζηε λα κεησζεί ε θνξνινγηθή 

ηνπο βάζε θαη νη θνξνινγηθέο ηνπο πιεξσκέο. Φνξνδηαθπγή είλαη θάζε παξάλνκε 

πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ θνξνινγνχκελνπ, κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη κείσζε ηεο 
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θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ή απνθπγή θαηαβνιήο θφξνπ
19

. Σέηνηεο παξάλνκεο ελέξγεηεο 

είλαη π.ρ. ε δήισζε ζηε θνξνινγνχζα Αξρή (εθνξία) κηθξφηεξνπ εηζνδήκαηνο απφ ην 

πξαγκαηνπνηεζέλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ε εκθάληζε απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο αθαζάξηζησλ εζφδσλ (ηδίξνο) κηθξφηεξσλ απφ ηα πξαγκαηνπνηεζέληα 

θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ θαηαλάισζεο, ε ιαζξαία εηζαγσγή εηδψλ απφ ην 

εμσηεξηθφ γηα λα κε πιεξσζνχλ δαζκνί θιπ. Ζ θνξνδηαθπγή δειαδή απνηειεί 

θαηαζηξαηήγεζε ηνπ γξάκκαηνο θαη ηνπ πλεχκαηνο ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε θνξνδηαθπγή είλαη έλα θαηλφκελν ην νπνίν έρεη ηνλψζεη ηε 

δηεπηζηεκνληθή έξεπλα. Έρεη αλαιπζεί φρη κφλν απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο, αιιά απφ 

θνηλσληνιφγνπο θαη αλζξσπνιφγνπο, κέζα ζε έλα επξχ θάζκα νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχληαη εθηφο ηνπ επίζεκνπ πιαηζίνπ ηεο νηθνλνκίαο. Ζ 

βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ην ιεγφκελν αλεπίζεκν ηνκέα βξίζθεηαη ζε ζχγρπζε φζν 

άθνξα ηελ νξνινγία (Gerxhani, 2004). Χζηφζν, ν νξηζκφο ηεο άηππεο νηθνλνκίαο 

θπξηαξρεί ζηελ βηβιηνγξαθία θαη είλαη εθείλε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Schneider, ε 

νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ επίζεκε κέηξεζε ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο: «φιεο νη πξνο ην 

παξφλ κε θαηαγξακκέλεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα είλαη ζην 

αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ (ΑΔΠ)». Απηφ πνπ είλαη ιηγφηεξν ζαθέο ζηε βηβιηνγξαθία 

είλαη ην πψο ε θνξνδηαθπγή θαη ε παξανηθνλνκία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, θαζψο 

ζπρλά νη εθηηκήζεηο ηεο ηειεπηαίαο ιακβάλνληαη σο δείθηεο ηνπ κεγέζνπο ηεο 

θνξνδηαθπγήο. 

 

 

 

 

                                                             
19 Θεφδσξνο. Α. Γεσξγαθφπνπινο, Βαζίιεηνο Α. Παηζνπξάθεο, «Γεκφζηα Οηθνλνκηθή», Αζήλα 1995.   
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3.4 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ 

Σν θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο θαζψο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο ζπλαληάηαη ζε φιεο ηηο 

αλζξψπηλεο θνηλσλίεο θαη ηψξα αιιά θαη ζην παξειζφλ. ηελ αξραία Διιάδα έλαο 

Οιχκπηνο ζεφο επαλέθεξε ζηελ δσή έλαλ ζλεηφ θαη φηαλ έγηλε έξεπλα απφ ηνπο άιινπο 

ζενχο απνδείρζεθε φηη ν ζεφο απηφο είρε δσξνδνθεζεί. Ζ πξψηε επίζεο πεξίπησζε 

θνξνδηαθπγήο ζεκεηψζεθε ην 300 π. Υ. ζηα ζχλνξα Αζελψλ – Μεγάξσλ φηαλ έλαο 

γεσξγφο, ν Λεχθσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηνλ δαζκφ πνπ επηβάιινληαλ ηφηε ζην 

κέιη, δνθίκαζε λα θέξεη κέιη ηφηε ζηελ Αζήλα ζε αζθνχο θξπκκέλνπο κέζα ζε θνθίληα 

κε θξηζάξη. θφληαςε φκσο ην γατδνπξάθη θαη ζθνξπίζηεθε ην θνξηίν, νπφηε νη 

ηεισλεηαθνί αλαθάιπςαλ ηνλ πξψην δξάζηε θνξνδηαθπγήο. Ζ θνξνδηαθπγή ππάξρεη 

παληνχ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ζε φιεο ηηο ρψξεο , ε έθηαζε ηεο φκσο εμαξηάηαη απφ 

δηάθνξνπο παξάγνληεο. Οη παξάγνληεο απηνί ελδεηθηηθά είλαη :  

1) Σν κέζν κνξθσηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο θαη ηδηαίηεξα 

ησλ θνξνινγνχκελσλ . ηαλ ην κνξθσηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ 

είλαη ρακειφ, νη θνξνινγνχκελνη δε έρνπλ ζπλείδεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα έζνδα απφ 

ηνπο θφξνπο δηαηίζεληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ δεκφζησλ 

αγαζψλ (παηδεία, πγεία, αζθάιεηα θιπ), ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ ζπιινγηθέο αλάγθεο.  

2) Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ θνξνηερληθψλ νξγάλσλ. ηαλ ηα ζηειέρε ησλ 

θνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ (εθνξία, ΓΟΔ θιπ.) είλαη κνξθσκέλα θαη ηθαλά, κπνξνχλ 

λα δηακνξθψζνπλ έλα θνξνινγηθφ ζχζηεκα, πνπ λα πεξηνξίδεη ηνλ θίλδπλν 

θνξνδηαθπγήο, θαη λα νξγαλψζνπλ νξζνινγηθά ηηο ππεξεζίεο απηέο, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηνλ θαηάιιειν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

3) Σν επίπεδν ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ηνπ αηφκνπ ζε ζρέζε κε ην εηζφδεκα ηνπ. 

ζν πςειφηεξν είλαη ην επίπεδν ηεο κέζεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ (πρ επηρείξεζεο), ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηάζε ηνπ γηα 

θνξνδηαθπγή, γηαηί ν πεξηνξηζκφο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αηνκηθψλ ηνπ αλαγθψλ 

(δηαηξνθή – έλδπζε – δηαζθέδαζε θ.ι.π.) είλαη πεξηζζφηεξν αηζζεηφο θαη ην φθεινο 

απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ, πνπ ελδέρεηαη λα εμνηθνλνκήζεη, αληηζηαζκίδεη ηνλ θίλδπλν 

πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηπρφλ απνθάιπςε ηεο θνξνδηαθπγήο.  
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4) Ο ηξφπνο θαηαλνκήο ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ. ζν πεξηζζφηεξν ε θαηαλνκή ησλ 

θνξνινγηθψλ βαξψλ αληαπνθξίλεηαη ζηελ θξαηνχζα αληίιεςε πεξί θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο, ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε ηάζε γηα θνξνδηαθπγή θαη αληίζηξνθα. Πξάγκαηη 

φηαλ παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο δίθαηεο θαηαλνκήο ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ, κε ηε 

ρνξήγεζε αδηθαηνιφγεησλ θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ θαη εμαηξέζεσλ ζε νξηζκέλεο 

θαηεγνξίεο ηδησηηθψλ θνξέσλ, ηφηε θαιιηεξγείηαη ην αίζζεκα ηεο αδηθίαο κεηαμχ ησλ 

θνξνινγνχκελσλ θαη εληζρχεηαη ε επηζπκία ηνπο λα εμνκνησζνχλ θνξνινγηθά θαη κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν κε ηνπο απαιιαζζφκελνπο απφ ην θφξν, απμάλεη ην επίπεδν ηεο 

ζπλνιηθήο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ησλ θνξνινγνχκελσλ, εθφζνλ, κε δεδνκέλα ηα 

θνξνινγηθά έζνδα, ηα πνζά πνπ ζα θαηέβαιαλ φζνη απαιιάζζνληαη απφ ηε θνξνινγία 

ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ απφ ηνπο ππφινηπνπο ηδησηηθνχο θνξείο, θαη δεκηνπξγνχληαη 

άληζνη φξνη αληαγσληζκνχ κεηαμχ επλννχκελσλ θαη κε επηρεηξήζεσλ, εθφζνλ νη θφξνη 

γεληθά επεξεάδνπλ ηα ζρέδηα παξαγσγήο θαη επελδχζεσλ φισλ ησλ ηδησηηθψλ 

παξαγσγηθψλ κνλάδσλ. 

5) Ζ δηάξζξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν είδνο θαη ε ηακηεπηηθή 

ζπνπδαηφηεηα ησλ θφξσλ, πνπ απαξηίδνπλ ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα κηαο ρψξαο, 

πξνζδηνξίδνπλ επίζεο ηελ έθηαζε ηεο θνξνδηαθπγήο. Έηζη, αλ ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

θπξηαξρείηαη απφ άκεζνπο θφξνπο (πρ θφξνο εηζνδήκαηνο), ηφηε ε ηάζε γηα 

θνξνδηαθπγή είλαη, κεγαιχηεξε γηαηί νη ηδησηηθνί θνξείο έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο 

γηα λα απνθξχςνπλ ηε θνξνινγεηέα χιε: ηα κελ λνηθνθπξηά (ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο 

θιπ.) δειψλνληαο εηζφδεκα κηθξφηεξν απφ ην πξαγκαηνπνηεζέλ, νη δε επηρεηξήζεηο 

κεηαθέξνληαο έλα κέξνο απφ ηα θέξδε ηνπο ζε ινγαξηαζκνχο απνζβέζεσλ, εμφδσλ 

παξαζηάζεσο, έξεπλαο θ.ν.θ. 

Αληίζεηα, αλ ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα θπξηαξρείηαη απφ έκκεζνπο θφξνπο, ε ηάζε ληα 

θνξνδηαθπγή είλαη κηθξφηεξε, δηφηη ν έιεγρνο ησλ θνξνινγηθψλ νξγάλσλ είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξνο γηαηί νη θνξνινγνχκελεο κνλάδεο είλαη ιηγφηεξεο (κφλν νη 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο) θαη επηπιένλ είλαη ππνρξεσκέλεο λα ηεξνχλ ινγηζηηθά βηβιία, 

απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε θνξνινγεηέα χιε (π.ρ. ΦΠΑ).  

6) Ο ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο. ζν ζπλεηφηεξε είλαη ε δηαρείξηζε 

ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ ην θξάηνο, ηφζν αζζελέζηεξε είλαη ε ηάζε ησλ 
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θνξνινγνχκελσλ γηα θνξνδηαθπγή, γηαηί ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε εκπηζηνζχλε ησλ 

ηδησηηθψλ θνξέσλ ζηε ζέιεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θξάηνπο λα ηθαλνπνηεί 

ζπιινγηθέο αλάγθεο. Αληίζεηα, ε ζπαηάιε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο δηαβξψλεη ηε 

θνξνινγηθή ζπλείδεζε ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ, δεδνκέλνπ φηη ε θνξνινγηθή ηνπο ζπζία 

δελ εθηηκάηαη αλάινγα απφ ην θξάηνο. 

7) Ο βαζκφο νξγάλσζεο ηεο αγνξάο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. ηαλ ε νηθνλνκία είλαη 

νξγαλσκέλε θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ λα γίλεηαη 

ζε είδνο (π.ρ. δίλεηο ιάδη παίξλεηο ζηηάξη), ε δπλαηφηεηα θνξνδηαθπγήο είλαη 

κεγαιχηεξε απφ φηη ζε κία νηθνλνκία φπνπ φιεο νη ζπλαιιαγέο γίλνληαη κε ρξήκαηα. 

Δπίζεο φηαλ έρνπκε πνιιέο κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ θπξίσο δελ είλαη νξγαλσκέλεο 

ινγηζηηθά φζν κία κεγάιε επηρείξεζε, ηφηε ε ηάζε γηα θνξνδηαθπγή είλαη κεγαιχηεξε. 

8) Ζ ζπρλή θαη ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ιηηφηεηαο, ηδίσο ζηνπο 

κηζζσηνχο. 

9) Σα πιεζπζκηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο, φπσο γηα παξάδεηγκα κεηαλάζηεο 

λφκηκνη θαη ιαζξαίνη θαζψο θαη κεηαθηλνχκελνη πιεζπζκνί απφ ηνλ αγξνηηθφ ζηνλ 

αζηηθφ ηνκέα. 

10) Ζ θνπιηνχξα αλνρήο πξνο ηνπο θνξνθπγάδεο θαη ηνπο παξανηθνλνκνχληεο. 

 

3.5 ΤΝΔΠΔΗΔ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ 

Ζ θνξνδηαθπγή έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα θάζε ρψξα, επεηδή δελ επηηξέπεη ζηνπο 

θνξείο άζθεζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά 

ηνπο θφξνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηδηψμεψλ ηνπο. Οη δπζκελείο απηέο ζπλέπεηεο είλαη 

νη αθφινπζεο: 

1) Ο πεξηνξηζκφο ηεο δπλαηφηεηαο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο. Ζ 

θνξνδηαθπγή κεηψλεη ηε δπλαηφηεηα είζπξαμεο θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ ην θξάηνο, 

κε ζπλέπεηα λα πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δηαθφξσλ δαπαλψλ ηνπ. 

ηελ πεξίπησζε φπνπ ην θξάηνο δελ επηζπκεί ή δελ δχλαηαη λα απμήζεη πεξηζζφηεξν ηε 
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θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ εηιηθξηλψλ θνξνινγνπκέλσλ, ζα πξέπεη λα πεξηνξίζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ή ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ κε κε νξζφδνμα κέζα, φπσο ζχλαςε 

δαλείσλ γηα θάιπςε επεηγνπζψλ δαπαλψλ, ε έθδνζε λένπ ρξήκαηνο θ.ιπ. Ζ σο άλσ 

θαηάζηαζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ρξφλην έιιεηκκα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θάζε 

θξάηνπο, ζπλερή πξνζθπγή ζε δαλεηζκφ, δηφγθσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θ.ιπ.  

2) Ζ άδηθε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ. Ζ θνξνδηαθπγή γεληθά αληίθεηηαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ πληάγκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

δηαηάμεηο «Οη Έιιελεο ζπλεηζθέξνπλ ζηα δεκφζηα βάξε αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο 

ηνπο δπλάκεηο». Σα θνξνινγηθά βάξε ζα πξέπεη λα θαηαλέκνληαη δίθαηα ζε θάζε 

επλνκνχκελε ρψξα. Ζ θνξνδηαθπγή έρεη σο απνηέιεζκα ηελ άδηθε θαηαλνκή ησλ 

θνξνινγηθψλ βαξψλ, δεδνκέλνπ φηη φινη νη θνξνινγνχκελνη δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

παξαβνχλ ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο, νχηε έρνπλ ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο γηα απηφ. 

πλεπψο, ε θνξνδηαθπγή πξνθαιεί δηαθνξέο ζηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε αλάκεζα ζε 

θνξνινγνχκελνπο νη νπνίνη έρνπλ ηελ ίδηα θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα. Δπίζεο νη αδηθίεο νη 

νπνίεο πξνθαινχληαη απφ ηε θνξνδηαθπγή απμάλνληαη δεδνκέλνπ φηη ην θξάηνο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπιεξψζεη ηελ απψιεηα ησλ εζφδσλ πνπ πξνθαιεί ε θνξνδηαθπγή, 

αλαγθάδεηαη λα δηαηεξεί πςειφηεξνπο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο απφ απηνχο πνπ ζα 

έπξεπε, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε πξφζζεηνπο θφξνπο ζηνπο εηιηθξηλείο 

θνξνινγνχκελνπο.  

3) Ζ κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θνξνινγηθψλ κέηξσλ ηα νπνία ιακβάλνληαη 

απφ ην θξάηνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πνιηηηθήο. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, φζν απμάλεηαη ε θνξνδηαθπγή, ηφζν κεηψλεηαη ε δπλαηφηεηα 

παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ ηεο θνξνινγηθήο 

πνιηηηθήο. Σέινο ε θνξνδηαθπγή κεηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο γηα 

δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, φπσο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ. 

4) Πεξηνξηζκφο ηεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Μία απφ ηηο 

πνιιέο δπζκελείο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε θνξνδηαθπγή ζηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο 

είλαη θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο. Με ηελ χπαξμε ηεο 

θνξνδηαθπγήο επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε θνξνινγηθή ζπλείδεζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ 
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πνιηηψλ, νη νπνίνη είλαη ζπλεπείο κε ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, κε επαθφινπζν 

ηελ βαζκηαία αχμεζε ηεο θνξνδηαθπγήο ζε φιν θαη κεγαιχηεξν πιεζπζκφ. Ζ 

θνξνινγηθή ζπλείδεζε δηδάζθεηαη θαη επηβάιιεηαη φπνπ δελ ππάξρεη. Οη άλζξσπνη δε 

γελληνχληαη θνξνθπγάδεο, ζπλήζσο δηακνξθψλνληαη απφ ηηο ζπλζήθεο.  

5) Άληζνη φξνη αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηηεδεπκαηηψλ. Ζ επηβνιή ηεο θνξνινγίαο 

θαη θπξίσο ηεο άκεζεο απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ 

επηηεδεπκαηηψλ θαη ζπλεπψο απηνί πνπ θνξνδηαθεχγνπλ βξίζθνληαη ζε πιενλεθηηθή 

ζέζε ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο νη νπνίνη δελ θνξνδηαθεχγνπλ. πλεπψο νη 

θνξνδηαθεχγνληεο κπνξνχλ λα πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο ζε ρακειφηεξε ηηκή απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο ηνπο, πνπ δελ θνξνδηαθεχγνπλ, κε απνηέιεζκα λα απνζπνχλ απφ ηνπο 

ηειεπηαίνπο κέξνο ηεο πειαηείαο ηνπο. Ο θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ ηεο παξανηθνλνκίαο 

θαη ηα ηεο επηθάιπςή ηεο κε ηε θνξνδηαθπγή δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Ζ δπζθνιία 

απηή δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηεο παξανηθνλνκίαο. 

Σφζν ε παξανηθνλνκία φζν θαη ε θνξνδηαθπγή είλαη παξάλνκεο πξάμεηο, κπνξεί φκσο 

λα ζπκβνχλ θαη ζε λφκηκεο ζπλαιιαγέο.  

Οη επηπηψζεηο ηνπο είλαη ηεξάζηηεο ζηελ νηθνλνκία γηαηί εκπνδίδνπλ ηελ άζθεζε 

απνηειεζκαηηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο φπνπ ε παξανηθνλνκία πεξηνξίδεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο ππνηνληθήο 

δήηεζεο. Πνιινί κηινχλ γηα παξανηθνλνκία αιιά ειάρηζηνη κπνξνχλ λα δψζνπλ έλαλ 

πιήξε θαη απνδεθηφ νξηζκφ ηεο γηαηί είλαη έλα ζχλζεην θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

θαηλφκελν θαη γηα απηφ ππάξρεη δηακάρε ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία. Καηά ηνπο E.Feige 

θαη F.Schneider θαη Π.Παπιφπνπιν, ε παξανηθνλνκία πεξηιακβάλεη ηηο νηθνλνκηθέο 

εθείλεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ πξνζηηζέκελε αμία, θαη δελ δειψλνληαη 

ή είλαη αδχλαην λα κεηξεζνχλ κε ηηο ππάξρνπζεο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο. Ζ 

παξανηθνλνκία εκπεξηέρεη έλα κεγάιν ηκήκα ηεο θνξνδηαθπγήο, ηε δηαθζνξά, ηε 

δσξνδνθία θαζψο θαη άιιεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Μία απιή κέζνδνο γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο χπαξμεο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε δηαπίζησζε φηη ζηνπο 

εζληθνχο ινγαξηαζκνχο νη θαηαλαισηηθέο δαπάλεο εκθαλίδνληαη ππεξβνιηθά 

πςειφηεξεο ζε ζρέζε κε ηα επίζεκα θαηαγεγξακκέλα ζπλνιηθά εηζνδήκαηα.  
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Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο δελ θαηαγξάθνληαη πνιιέο λφκηκεο 

θαη παξάλνκεο ζπλαιιαγέο φπσο γηα παξάδεηγκα νη ακνηβέο απφ ηδηαίηεξα καζήκαηα, 

αδήισηα εηζνδήκαηα δηαθφξσλ λφκηκσλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ακνηβέο απφ κε θχξηα απαζρφιεζε, απηναπαζρφιεζε, νηθηαθέο 

εξγαζίεο, ιαζξεξγαζία. πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, θνξνδηαθπγή είλαη θάζε 

παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, δειαδή θαηαζηξαηήγεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ, πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηελ θνξνινγηθή ηνπ 

επηβάξπλζε. Οη πξάμεηο απηέο δελ εληνπίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηαηί δελ 

θαηαγξάθνληαη ζηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο απηψλ ησλ θνξνινγνχκελσλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα εζληθνινγηζηηθά ζηνηρεία. Δίλαη ιάζνο λα ηαπηίδεηαη 

ε παξανηθνλνκία κε ηελ θνξνδηαθπγή γηαηί ε ηειεπηαία κπνξεί λα ζπκβαίλεη θαη ζηε 

λφκηκε νηθνλνκία κε ηε κε έθδνζε γηα παξάδεηγκα ηηκνινγίσλ αγνξψλ. Δπηπιένλ ε 

θνξνδηαθπγή κπνξεί λα κελ ζπλδέεηαη κε ην παξαγφκελν πξντφλ δεδνκέλνπ φηη 

παξαηεξείηαη θαη ζηελ θνξνινγία κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη θεθαιαίσλ. Ζ 

θνξνδηαθπγή ζπλεπψο, ζπλδέεηαη κε ηελ αδήισηε νηθνλνκία, ελψ ε παξανηθνλνκία κε 

ηελ καχξε νηθνλνκία. Άξα είλαη ζαθέο φηη ε έλλνηα ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη επξχηεξε 

εθείλεο ηεο παξανηθνλνκίαο δεδνκέλνπ φηη ε πξψηε ζηνλ ηνκέα ηεο παξανηθνλνκίαο 

έρεη ζρέζε θπξίσο κε ην ιαζξεκπφξην, ην παξαεκπφξην θαη ηελ ιαζξεξγαζία.       

 

3.6 Ζ ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ 

Καη‟ αξρήλ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε φηη φηαλ κηιάκε ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν 

γηα θνξνδηαθπγή αλαθεξφκαζηε ζηελ κε απφδνζε απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα ησλ 

ακέζσλ θαη ησλ εκκέζσλ θφξσλ. Έλαο ηζρπξφο δείθηεο ηεο εηήζηαο ζπλνιηθήο 

θνξνδηαθπγήο είλαη θαη ε πζηέξεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, έλαληη ηεο νλνκαζηηθήο 

αχμεζεο ηνπ αθαζαξίζηνπ εζληθνχ πξντφληνο (ΑΔΠ) δειαδή ηνπ ζπλφινπ ησλ αγαζψλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη ζε κία ρψξα κέζα ζε έλα εκεξνινγηαθφ έηνο. Σν 

πνζνζηφ ηεο αχμεζεο είλαη κηθηφ επεηδή ζηελ πξαγκαηηθή αχμεζε πεξηιακβάλεηαη θαη 

ν εηήζηνο πιεζσξηζκφο. Οη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο ζέηνπλ θάζε ρξφλν σο ζηφρν 

αχμεζεο ησλ εζφδσλ θάπνην πνζνζηφ ην νπνίν μεπεξλά θαηά ηη ηελ νλνκαζηηθή 

αχμεζε ηνπ ΑΔΠ. Αλ δελ ππάξμεη θάπνηνο εηδηθφο ιφγνο επί πιένλ αχμεζεο ησλ 
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εζφδσλ (π.ρ. λνκνζεηηθή ξχζκηζε «θιεηζίκαηνο» θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ) ηφηε 

ζπλήζσο ε αχμεζε ησλ εζφδσλ μεπεξλάεη ζε δέθαηα ηεο κνλάδαο ηελ νλνκαζηηθή 

αχμεζε ηνπ ΑΔΠ, αλάινγα κε ην πφζν θαιά ιεηηνπξγεί ν θνξνεηζπξαθηηθφο 

κεραληζκφο. Ζ ηνπνζέηεζε απφ ηελ θπβέξλεζε ηδηαίηεξα θηιφδνμσλ ζηφρσλ, ζπλήζσο 

ιεηηνπξγεί αληίζεηα επεηδή απνζαξξχλεη ηνλ θνξνινγηθφ κεραληζκφ, θέξλνληαο 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, απμήζεηο εζφδσλ κηθξφηεξεο ηεο 

νλνκαζηηθήο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ, απνθαιχπηνπλ θνξνδηαθπγή θαη αδπλακία ηνπ 

ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ λα αληαπνθξηζεί. Δίλαη θαηαλνεηφ φηη ε νξγαλσκέλε πνιηηεία 

ζην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ζηελ πξνζπάζεηα εμάιεηςήο ηεο αληηπαξαζέηεη 

ηελ πνηλή, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή απηήο (ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πξνζαχμεζε, δηνηθεηηθή 

ή πνηληθή θχξσζε).  Γεληθφηεξα αλ δνχκε σο έλα ζχλνιν ηε θνξνδηαθπγή ηζρχεη ε 

αληζφηεηα: 

P * F > G 

 

(1) 

 

πνπ:  

P = ε πηζαλφηεηα αλαθάιπςεο ηεο θνξνδηαθπγήο απφ ηηο Φνξνινγηθέο Αξρέο 

F = ε επηβαιιφκελε πνηλή  

G = ην νηθνλνκηθφ ή άιιν φθεινο απφ ηε πξαγκαηνπνίεζε ηεο θνξνδηαθπγήο. 

Δίλαη θαλεξφ απφ ηελ αληζφηεηα φηη φζν κηθξφηεξεο είλαη νη ηηκέο ησλ P θαη F ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη θαη ε ηάζε γηα θνξνδηαθπγή. Δπνκέλσο, ν ζεζκηθφο ξφινο ησλ 

νξγαληζκψλ επεξεάδεη ηηο ηηκέο ησλ P θαη F, θαζψο νη ζεζκνί ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ 

ζσζηά ψζηε λα επζπγξακκίδνληαη θαη λα επηδηψθνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή 

θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο πξνο θνηλσληθφ φθεινο. Ζ επηβαιιφκελε πνηλή ζηνπο 

παξαλνκνχληεο ζα πξέπεη λα είλαη απζηεξή, ψζηε λα ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά ζηελ 

εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο, αιιά θαη ζηελ δηάζεζε θαη ηάζε ησλ 

νηθνλνκηθά δξψλησλ αηφκσλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Τςειέο ηηκέο ησλ P θαη F, 

βνεζνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ θαη ζηελ απνθπγή ηεο 
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θνξνδηαθπγήο, νπφηε ιεηηνπξγνχλ θαη απνηξεπηηθά ηφζν ζηελ πξάμε φζν θαη ζηνλ 

ςπρνινγηθφ ηνκέα ησλ αηφκσλ. 

Φνξνδηαθπγή ζεκαίλεη φκσο θαη ζπαηάιε πεγψλ ζε κε παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή δεκηνπξγεί πςειά θφζηε ζπλαιιαγψλ γηα ηνπο θνξνθπγάδεο. 

Με ηνλ φξν απηφ ελλννχληαη φια εθείλα ηα έμνδα ζε ρξήκα, ρξφλν θαη πξνζπάζεηα, ζηα 

νπνία πξέπεη λα ππνβιεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηε θνξνδηαθπγή, ρσξίο λα 

ζπιιεθζνχλ (π.ρ. εηδηθνχο ινγηζηέο θαη δηθεγφξνπο, ρξφλν θαη πξνζπάζεηα γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πεξηβφεησλ δηπιψλ βηβιίσλ θιπ). κσο θαη γηα ηελ Κπβέξλεζε, ε χπαξμε 

ηεο θνξνδηαθπγήο ζεκαίλεη πςειά θφζηε ζπλαιιαγψλ θαη δηνηθήζεσο, θαζψο ζα 

πξέπεη λα ζπγθξνηήζεη θαη λα δηαηεξήζεη απνηειεζκαηηθφ, φινλ εθείλν ηνλ ειεγθηηθφ 

κεραληζκφ πνπ είλαη απαξαίηεηνο, γηα λα γίλεη ε θνξνδηαθπγή δπζθνιφηεξε. Δλψ ζα 

πξέπεη λα ζεζπίδεη θαη εηδηθνχο λφκνπο, φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξνπο θαηά 

ηεο θνξνδηαθπγήο, πνπ θαη απηνί ζπληζηνχλ επηπιένλ θφζηνο ζπλαιιαγήο.  

Ζ θνξνδηαθπγή ζεκαίλεη φκσο θαη φηη πνιιά ηδησηηθά εηζνδήκαηα κέλνπλ εθηφο ησλ 

επηζήκσλ ζηαηηζηηθψλ θαη ππνινγηζκψλ, φπσο απηφο ηνπ Α.Δ.Π., πνπ δείρλνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε Κπβέξλεζε δελ έρεη ηελ 

αθξηβή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο θαη είλαη πνιχ πηζαλφ λα ιάβεη ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο 

ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκία θαη πηζαλψο λα δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ 

εθείλα πνπ ζέιεη λα ιχζεη. Αλ ιάβνπκε ζαλ δεδνκέλν φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

θνξνθπγάδσλ πιεξψλνληαη πάληνηε ηνηο κεηξεηνίο, ε θνξνδηαθπγή κεηψλεη ηελ 

ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο ξεπζηνχ ζηηο αιιαγέο ησλ θξαηηθψλ επηηνθίσλ, θάηη πνπ 

ζεκαίλεη κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο.   

Βέβαηα νξηζκέλνη κπνξεί λα δηαθξίλνπλ θαη κεξηθέο ζεηηθέο πιεπξέο ζηελ 

θνξνδηαθπγή. Αλ ζεσξήζνπκε ηελ θπβέξλεζε ζαλ «Λεβηάζαλ», πνπ απνκπδά ηνπο 

θνξνινγνπκέλνπο, ε θνξνδηαθπγή κπνξεί λα είλαη θαη σθέιηκε ζαλ ζήκα πξνο ηελ 

θπβέξλεζε λα αιιάμεη ηελ πνιηηηθή ηεο. Βέβαηα πίζσ απφ απηήλ ηελ άπνςε θξχβεηαη ε 

αθξαία θηιειεχζεξε ηδέα πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε θνξνδηαθπγή είλαη ην κφλν κέζν πνπ 

έρεη ν θνξνινγνχκελνο ζηελ δηάζεζή ηνπ γηα λα αληηζηαζεί ζηελ απμαλφκελε 

παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηελ πξνζσπηθή ηνπ ειεπζεξία.  Έλα άιιν ζεηηθφ απνηέιεζκα 

ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη φηη κπνξεί λα δψζεη δπλαηφηεηα γηα νηθνλνκηθψο παξαγσγηθέο 
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δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο άιισο δελ ζα ππήξραλ θαζφινπ, ιφγσ ηεο θνξνινγίαο. Δίλαη 

γλσζηφ φηη νη θφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηελ ππνβνήζεζε νξηζκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, είηε γηα ηελ απνζάξξπλζε απφ άιιεο. Βέβαηα νη θπβεξλεηηθέο απηέο 

επηινγέο δελ γίλνληαη πάληα κε βάζε ηελ ινγηθή ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο, αιιά ζπρλά 

επεξεάδεηαη θαη απφ δηάθνξεο νκάδεο πίεζεο. ‟ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε θνξνδηαθπγή 

κπνξεί λα βειηηψζεη απηήλ ηελ θαθή θαηαλνκή πεγψλ. κσο θαη ε ηπρφλ ζπαηάιε ησλ 

δεκνζίσλ εζφδσλ απφ ηελ θπβέξλεζε ζπληζηά θαθή θαηαλνκή ησλ πεγψλ πινχηνπ ζε 

κε παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θάηη ην νπνίν πηζαλψο λα δηνξζψλεηαη κε ηελ 

θνξνδηαθπγή.   

 

3.7 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ 

Ζ θνξνδηαθπγή, σο παξαβίαζε λνκνζεζίαο είλαη έλα λνκηθφ θαηλφκελν, ην νπνίν έρεη 

φκσο πνιχ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο. Απνηειεί 

ινηπφλ πξνλνκηαθφ πεδίν κειέηεο γηα κηα επηζηήκε, φπσο ε Οηθνλνκηθή Αλάιπζε ηνπ 

Γηθαίνπ, ε νπνία ζπλδπάδεη ηελ Ννκηθή κε ηελ Οηθνλνκηθή ζθέςε (Γθνπκπαλίηζαο 

Γεψξγηνο). Χο πξνο ηα αίηηα ηεο θνξνδηαθπγήο, ε Οηθνλνκηθή Αλάιπζε ηνπ Γηθαίνπ 

πξσηίζησο έρεη αλαθεξζεί ζηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ. Με βάζε ηε ζεκειηψδε 

ππφζεζε ηεο Νενθιαζηθήο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, ν άλζξσπνο είλαη νξζνινγηζηήο θαη 

κεγηζηνπνηεηήο ρξεζηκφηεηαο. Απηή ε ππφζεζε αληηπξνζσπεχεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο 

ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο. Ζ θνξνδηαθπγή ζηνρεχεη ζηελ 

πιεξσκή ιηγφηεξνπ ή θαζφινπ θφξνπ. Ο θφξνο είλαη έλα πνζφ ρξεκάησλ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε κηα «ρξεζηκφηεηα» γηα ην θνξνινγνχκελν θαη ζπληζηά απψιεηα απηήο 

ηεο ρξεζηκφηεηαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν άλζξσπν. Δπνκέλσο ε αλακελφκελε αληίδξαζε 

ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ κνληέιν ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο, είλαη λα θάλεη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα πξνζηαηεπζεί απφ απηήλ ηελ 

απψιεηα ρξεζηκφηεηαο.  

ηελ ίδηα βάζε ζηεξίδεηαη θαη έλα δεχηεξν αίηην ηεο θνξνδηαθπγήο πνπ είλαη νη πςεινί 

θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο. Γλσξίδνπκε φηη φζν πςειφηεξε είλαη ε θνξνινγία πνπ 

επηβάιιεηαη ηφζν κεγαιχηεξεο ζα είλαη νη πξνζπάζεηεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ λα 

θνξνδηαθχγνπλ θη απηφ γηαηί ην αλακελφκελν θέξδνο απφ ηε θνξνδηαθπγή κεγαιψλεη 
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πνιχ θαη έηζη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα θαηαβάινπλ θαη κεγαιχηεξν αθφκα θφζηνο 

πξνζπαζεηψλ γηα λα ην επηηχρνπλ. Οη θακπχιεο ηνπ Laffer
20

 θαη Guttmann δείρλνπλ φηη 

κεηά απφ έλα ζεκείν αχμεζεο θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο 

απμάλνληαη αληί λα κεηψλνληαη. Βέβαηα ππάξρεη θαη αληίζεηε άπνςε πνπ ηζρπξίδεηαη φηη 

ε αχμεζε ηνπ αλακελφκελνπ θέξδνπο απφ ηε θνξνδηαθπγή εμνπδεηεξψλεηαη απφ έλα 

άιιν θαηλφκελν: ν θνξνινγνχκελνο κε ηελ αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ γίλεηαη 

θησρφηεξνο θαη απηφ ζεκαίλεη, κε βάζε ηνλ «Νφκν ηεο Απμαλφκελεs Απνζηξνθήο γηα 

ηνλ Κίλδπλν κε ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ην αληίζηξνθν» (Law of Decreasing 

Risk Aversion with the increase of income and the Opposite), φηη θαζίζηαηαη πην 

επηθπιαθηηθφο απέλαληη ζηνλ θίλδπλν απ‟ φηη ήηαλ πξηλ, άξα ε απφθαζε γηα 

θνξνδηαθπγή γίλεηαη δπζθνιφηεξε. Βέβαηα ην πξφβιεκα ηεο άπνςεο απηήο είλαη φηη 

παίξλεη ζαλ δεδνκέλν φηη ε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ θάλεη ηνλ θησρφ 

θησρφηεξν, φκσο απηφ είλαη έλα κεηαγελέζηεξν ζηάδην, αθνχ ν θνξνινγνχκελνο 

αληηδξά άκεζα ζηελ αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ κε θνξνδηαθπγή γηα λα απνθχγεη 

αθξηβψο απηή ηελ κείσζε ηνπ πινχηνπ ηνπ.  

Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ε θνξνδηαθπγή θαη ε ζπκκφξθσζε ζηνπο θφξνπο είλαη ζαλ 

δχν ππνθαηάζηαηα αγαζά. Aλ ε ηηκή ηεο ζπκκφξθσζεο απμεζεί εμαηηίαο ησλ πςειψλ 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ νη θνξνινγνχκελνη πηζαλφηαηα ζα επηιέμνπλ θνξνδηαθπγή 

θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην απνηέιεζκα ηεο ππνθαηάζηαζεο δειαδή ε απψιεηα ησλ 

ρξεκάησλ γηα ην θξάηνο ιφγσ αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θνξνινγνπκέλσλ κπνξεί λα 

είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ αχμεζε ζηα έζνδα ηνπ θξάηνπο ζπλεπεία ηεο αχμεζεο ησλ 

ζπληειεζηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο γηα ζπκκφξθσζε κε 

ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ζα είλαη πνιχ κεγάιε θαη νη θνξνινγνχκελνη ζα 

αληαπνθξηζνχλ άκεζα ζε κηα αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο ζπκκφξθσζεο (πςειφηεξνη 

                                                             
20

 Ζ θακπχιε ηνπ Laffer πξσηνέγηλε γλσζηή δηεζλψο ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980. Ζ θακπχιε 

ζηεξίδεηαη ζε κηα απιή ινγηθή δηαπίζησζε: ηαλ ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο είλαη κεδέλ, ην θξάηνο δελ 
εηζπξάηηεη θαζφινπ έζνδα. Σν ίδην ηζρχεη αλ ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο είλαη ίζνο κε 100%, γηα ηνλ 

απινχζηαην ιφγν φηη ν θνξνινγνχκελνο δελ έρεη θαλέλα θίλεηξν λα δνπιέςεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ην 

θξάηνο ζα ηνπ πάξεη φια ηα ιεθηά. χκθσλα κε ηνλ Laffer, ππάξρεη ελδηάκεζα έλαο ηδαληθφο 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο, π.ρ. γηα θεθάιαην ή εηζφδεκα, πνπ κεγηζηνπνηεί ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο. Αλ ν 

ηζρχσλ ζπληειεζηήο, π.ρ. εηζνδήκαηνο, είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ηδαληθφ, ν θξαηηθφο θνξβαλάο ζα 

εηζπξάηηεη ιηγφηεξα έζνδα απφ απηά πνπ ζα κπνξνχζε. Αλ είλαη κηθξφηεξνο, ην θξάηνο ζα κπνξνχζε λα 

ηνλ απμήζεη γηα λα πιεζηάζεη ηνλ ηδαληθφ ζπληειεζηή θαη λα κεγηζηνπνηήζεη ηα θνξνινγηθά ηνπ έζνδα. 

κσο, ε θακπχιε έκειιε λα κείλεη ζηελ Ηζηνξία, παξφηη ν νηθνλνκνιφγνο θ. Arthur Laffer, απφ ηνλ 

νπνίν πήξε ην φλνκα, απέδσζε ηελ αξρηθή ηδέα ζε έλαλ κνπζνπικάλν δάζθαιν ηνπ 14νπ αηψλα θαη ζηνλ 

John Maynard Keynes.  
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ζπληειεζηέο) κε κείσζε ηεο δήηεζήο ηνπο γη‟ απηήλ, δειαδή ζα πξνηηκήζνπλ ηε 

θνξνδηαθπγή. Άιιν ζεκαληηθφ αίηην ηεο θνξνδηαθπγήο ζεσξείηαη θαη ε αζζελήο 

Φνξνινγηθή Ζζηθή. Δκπεηξηθή έξεπλα έρεη δείμεη φηη νη έρνληεο πςειή θνξνινγηθή 

εζηθή επεξεάδνληαη πνιχ ιηγφηεξν απφ ηελ αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, ζε 

ζρέζε κε ηνπο έρνληεο ρακειή. Άιιν αίηην ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη ν πιεζσξηζκφο, κηα 

θαη απηφο κεηψλεη ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θη έηζη ε ρξεζηκφηεηα 

πνπ απηφο ράλεη, φηαλ πιεξψλεη θφξν, είλαη πςειφηεξε ηψξα, έζησ θη αλ πιεξψλεη ην 

ίδην πνζφ ρξεκάησλ κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. Απηφ είλαη απνηέιεζκα ηνπ Νφκνπ 

ηεο Διαηηνχκελεο Οξηαθήο Υξεζηκφηεηαο ηνπ Υξήκαηνο (Law of Diminishing 

Marginal Utility of money).Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν θησρφηεξνο είλαη θάπνηνο, ηφζν 

κεγαιχηεξε σθέιεηα, ρξεζηκφηεηα αληιεί απφ θάζε επηπιένλ κνλάδα ρξήκαηνο. Άξα ην 

αλακελφκελν θέξδνο απφ ηελ θνξνδηαθπγή είλαη ηψξα πςειφηεξν θαη απηφ ηελ θάλεη 

ειθπζηηθφηεξε. Φπζηθά ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε ηνλ πιεζσξηζκφ έρεη θαη θάζε θαθή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή θξίζε ζηελ Δζληθή Οηθνλνκία, πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πινχηνπ ησλ θνξνινγνπκέλσλ (Γθνπκπαλίηζαο Γεψξγηνο).  

Άιινη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ θνξνδηαθπγή είλαη ε χπαξμε θαη αλάπηπμε ηεο 

Μαχξεο Δξγαζίαο (ηεο αδήισηεο), αιιά θαη ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Απηφ γηαηί ε 

πςειή αλεξγία επλνεί ηελ αδήισηε εξγαζία, απμάλεη ηελ θηψρεηα θαη επεξεάδεη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, αιιά ιεηηνπξγεί θαη ακβιχλεη 

ηελ Φνξνινγηθή Ζζηθή, κηα θαη ν άλεξγνο αηζζάλεηαη εγθαηαιεηκκέλνο απφ ην θξάηνο 

θαη έρεη κηθξή δηάζεζε λα πιεξψζεη γη‟ απηφ. Σέινο ζαλ ιφγνο ηεο θνξνδηαθπγήο 

κπνξεί λα αλαθεξζεί θαη έλαο ςπρνινγηθφο, πνπ ηνλ απνδέρνληαη θαη νξηζκέλνη 

ζπγγξαθείο φπσο ν Hearten θαη Bartholomew. πγθεθξηκέλα ε θνξνδηαθπγή κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ζαλ έλα είδνο παηρληδηνχ πνπ δίλεη επραξίζηεζε ζε θάπνηνπο αλζξψπνπο 

ηνπιάρηζηνλ, ηελ επραξίζηεζε ηεο απφδξαζεο απφ ηνλ θίλδπλν ηεο ζχιιεςεο θαη 

πνηλήο. Έηζη, αλ δερηνχκε απηήλ ηελ άπνςε ε θνξνδηαθπγή κπνξεί λα δψζεη 

ρξεζηκφηεηα, φρη κφλνλ δηακέζνπ ηνπ πξντφληνο ηεο, αιιά θαη απηή θαζεαπηή ζαλ 

πξάμε. Δδψ κηινχκε βέβαηα γηα ηελ ςπρηθή επραξίζηεζε ζαλ εθδνρή ρξεζηκφηεηαο. 

Πέξαλ ησλ αηηίσλ ππάξρνπλ θαη δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ ρσξίο λα απνηεινχλ αίηηα 

επεξεάδνπλ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ηελ θνξνδηαθπγή. Καη‟ αξρήλ ππάξρνπλ 

πνιινί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ Φνξνινγηθή Ζζηθή θαη κέζσ απηήο ηελ 

θνξνδηαθπγή. Έλαο είλαη ε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εμφδσλ.  
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Οη Gaudemet θαη Molinier αλαθέξνπλ ηνλ λφκν ηεο απμαλφκελεο αληίζηαζεο ζηνλ 

θφξν, πνπ είλαη ζπλέπεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Wagner γηα ηελ ζηαζεξή αχμεζε ησλ 

δεκνζίσλ εμφδσλ. Δπίζεο ε αληίιεςε ησλ θνξνινγνπκέλσλ γηα ην δίθαην ή κε ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ηξφπνπ ηεο εθαξκνγήο ηνπ απφ ηηο Κξαηηθέο 

Τπεξεζίεο επεξεάδεη ηελ Φνξνινγηθή ηνπο Ζζηθή. Δλψ ζεκαληηθφο παξάγσλ θαίλεηαη 

λα είλαη θαη ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο, ηα άηνκα έρνπλ ηελ ηάζε λα θνξνδηαθεχγνπλ 

πεξηζζφηεξν, φηαλ γλσξίδνπλ φηη θαη άιινη πξάηηνπλ ην ίδην. εκαληηθφο παξάγσλ 

θαίλεηαη λα είλαη θαη ε θξίζε αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ζηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηίεο θαη 

ε θξίζε εκπηζηνζχλεο πξνο ηα θφκκαηα θαη ηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο. 

Βαζηθφο παξάγσλ επίζεο είλαη ε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ απφ ην 

θξάηνο ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. ηαλ νη ππεξεζίεο αληηζηνηρνχλ θάπσο κε ηα 

ρξήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη, ηφηε ν θνξνινγνχκελνο δελ ράλεη κνλάδεο ρξεζηκφηεηαο 

φηαλ πιεξψλεη θφξν, αιιά κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη βξίζθεηαη ζηελ επνλνκαδφκελε 

«Pareto optimal situation», φπνπ έλαο ηνπιάρηζηνλ θεξδίδεη (ην Κξάηνο), ελψ θαλέλαο 

δελ βξίζθεηαη ζε ρεηξφηεξε θαηάζηαζε. Φπζηθά ζε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε ν 

θνξνινγνχκελνο δελ έρεη αίζζεζε φηη γίλεηαη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο ή θινπήο απφ 

ην θξάηνο, αιιά φηη αγνξάδεη θάηη κε ηα ρξήκαηά ηνπ θαη είλαη ζαθέο φηη ε 

ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξε. 

Δπίζεο ε δηάζεζε γηα εξγαζία κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απφθαζε γηα θνξνδηαθπγή. 

Άλζξσπνη πνπ δελ επηζπκνχλ λα δνπιεχνπλ πνιχ, έρνπλ φκσο αλειαζηηθέο ή 

απμαλφκελεο δαπάλεο, είλαη επηξξεπείο ζηελ θνξνδηαθπγή, κε ζθνπφ λα βξνπλ ην 

επηπιένλ εηζφδεκα πνπ ρξεηάδνληαη, βέβαηα απηφ ζα ζπκβεί κφλνλ αλ ην αλακελφκελν 

θφζηνο ηεο θνξνδηαθπγήο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν άλζξσπν είλαη ρακειφηεξν απφ ην 

αλακελφκελν θφζηνο ηεο πξνζθνξάο επηπιένλ εξγαζίαο. Πξνζσπηθνί παξάγνληεο φπσο 

ε ειηθία, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ην επάγγεικα επεξεάδνπλ 

επίζεο. Χο πξνο ην επάγγεικα είλαη ζαθέο φηη ηα ειεχζεξα επαγγέικαηα έρνπλ πνιχ 

ρακειφ θφζηνο δηάπξαμεο θνξνδηαθπγήο, ελψ θαη ην αλακελφκελν θφζηνο κηαο πηζαλήο 

ζχιιεςήο ηνπο είλαη πνιχ κηθξφηεξν απφ απηφ ησλ κηζζσηψλ, αθνχ νη πηζαλφηεηεο λα 

ζπιιεθζνχλ είλαη πνιχ κηθξφηεξεο. Σν επίπεδν ηνπ πξνζσπηθνχ εηζνδήκαηνο θαίλεηαη 

ζεκαληηθφο παξάγσλ πνπ επεξεάδεη ηελ θνξνδηαθπγή, φκσο νη εξεπλεηέο δελ 
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ζπκθσλνχλ αλ απηή απμάλεη ή κεηψλεηαη φηαλ αλεβαίλεη ην επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο. 

Φαίλεηαη ζσζηφηεξε ε άπνςε φηη απηή απμάλεηαη αλάινγα κε ην αηνκηθφ εηζφδεκα, κηα 

θαη θαη‟ αξρήλ πςειφηεξν εηζφδεκα, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζεκαίλεη θαη κηθξφηεξε 

απνζηξνθή πξνο ηνλ θίλδπλν, άξα επθνιφηεξε απφθαζε γηα θνξνδηαθπγή. Δπίζεο 

απηφο πνπ έρεη  κεγαιχηεξν εηζφδεκα κπνξεί επθνιφηεξα λα θαιχςεη ηα πςειά θφζηε 

ηεο θνξνδηαθπγήο, ελψ κέζσ νκάδσλ πίεζεο ζηηο νπνίεο έρεη επθνιφηεξε πξφζβαζε, 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηφζν ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία, φζν θαη ηελ εθαξκνγή ηεο, 

θάλνληαο έηζη αθφκε επθνιφηεξε ηελ θνξνδηαθπγή θαη κεηψλνληαο ην αλακελφκελν 

θφζηνο ηεο.  

Σέινο ζεκαληηθφο πξνζσπηθφο παξάγσλ θαίλεηαη λα είλαη θαη ε ηπρφλ πξνεγεζείζα 

ζχιιεςε ηνπ θνξνθπγάδα γηα ηνλ ιφγν απηφ. Ζ παξειζνχζα ζχιιεςε θαίλεηαη φηη 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ θνξνδηαθπγή. Σα άηνκα εθηηκνχλ ηελ πηζαλφηεηα γηα ηελ 

εκθάληζε ελφο γεγνλφηνο απφ ηελ αλάκλεζε παξνκνίσλ γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο. 

Δπηπιένλ ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ππάξρεη πςειφηεξε πνηλή (άξα κεγαιχηεξν 

αλακελφκελν θφζηνο), αιιά θαη πςειφηεξε πηζαλφηεηα ζχιιεςεο ζην κέιινλ (επίζεο 

απμάλεη ην αλακελφκελν θφζηνο πνπ είλαη Πνηλή * Πηζαλφηεηα χιιεςεο), κηα θαη 

αλήθεη ζηνπο ππφπηνπο. Πέξαλ ησλ πξνζσπηθψλ, ππάξρνπλ θαη θάπνηνη παξάγνληεο 

γεληθήο θχζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θνξνδηαθπγή. Σέηνηνη είλαη θαηά πξψηνλ ε πνηλή 

ηεο, θαζψο επεξεάδεη ην αλακελφκελν θφζηνο.  

Ο άλζξσπνο, σο νξζνινγηζηήο, εγσηζηήο, κεγηζηνπνηεηήο ρξεζηκφηεηαο, πξηλ απφ θάζε 

απφθαζή ηνπ, άξα θαη απηήλ ηεο θνξνδηαθπγήο, θάλεη ηελ ιεγφκελε ζηάζκηζε θέξδνπο 

- δεκίαο. Θα πξνρσξήζεη ζηελ θνξνδηαθπγή κφλνλ φηαλ ην αλακελφκελν θέξδνο ηνπ 

είλαη κεγαιχηεξν απφ ην αλακελφκελν θφζηνο. Δπνκέλσο αχμεζε είηε ηεο πνηλήο, είηε 

ηεο πηζαλφηεηαο ζπιιήςεσο νδεγνχλ αληίζηνηρα ζηελ κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο. 

εκαληηθφο ιφγνο γηα ηελ αληθαλφηεηα απηή απνηειεί θαη ε πνιππινθφηεηα ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, πνπ ζεκαίλεη πςειά θφζηε ζπλαιιαγήο θαη δηνίθεζεο γηα ην 

θξάηνο θαη ηειηθά δπζθίλεηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο. Ζ πνιππινθφηεηα φκσο απηή 

πέξαλ απηνχ, θαζηζηά επθνιφηεξε ηελ θνξνδηαθπγή θαη γηα ηνλ ιφγν φηη δεκηνπξγεί 

πνιιέο επθαηξίεο γηα θνξνδηαθπγή θαη μεγιίζηξεκα ησλ επηηεδείσλ κέζα απφ ηνλ 

θπθεψλα ησλ δηαηάμεσλ.  



62 
 

Σν πξφβιεκα ηεο θνξνδηαθπγήο θαηά κία άπνςε ζπληζηά πξφβιεκα ειεχζεξνπ 

αλαβάηε, δειαδή απηνχ πνπ ζέιεη λα επσθειείηαη απφ ηα αγαζά ρσξίο λα πιεξψλεη, 

θαη‟ άιιε δε πξφβιεκα αληηπξνζψπνπ –αληηπξνζσπεπφκελνπ, φπνπ ν αληηπξφζσπνο 

ελεξγεί πξνο φθεινο ησλ δηθψλ ηνπ ζπκθεξφλησλ θαη φρη ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ. 

Σέινο ππάξρεη θαη ε άπνςε φηη πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ιεγνκέλνπ δηιήκκαηνο 

ηνπ θπιαθηζκέλνπ, δειαδή ε πεξίπησζε εθείλε, φπνπ ελψ ε ζπλεξγαζία ησλ δχν 

«παηθηψλ» ζα έθεξλε ην θαιχηεξν απνηέιεζκα, ελ ηνχηνηο ε άγλνηα θαη ε θαρππνςία 

ηνπο νδεγνχλ ζηελ επηινγή ηεο πξνδνζίαο ηνπ άιινπ αληί ηεο ζπλεξγαζίαο. Καηά ηνλ 

Γ. Γθνπκπαλίηζα, πξφθεηηαη βαζηθά γηα πξφβιεκα ειεχζεξνπ αλαβάηε, φπνπ ν 

θαζέλαο, ελψ επηζπκεί νη άιινη λα ζπκκνξθψλνληαη (λα πιεξψλνπλ γηα λα παξέρνληαη 

νη ππεξεζίεο), απηφο δελ πιεξψλεη, ελψ επσθειείηαη απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. 

Τπάξρεη ζαθήο αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θνξνινγνπκέλνπ θαη Φνξνινγηθήο Αξρήο θη 

έηζη ηφζνλ ε θνξνδηαθπγή εμαξηάηαη απφ ηελ έληαζε θαη ην είδνο ησλ ειέγρσλ, αιιά 

θαη ε έληαζε θαη έθηαζε ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ εμαξηάηαη απφ ηελ αληίδξαζε ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ ζ‟ απηνχο (Γθνπκπαλίηζαο Γεψξγηνο). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΘΔΜΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

4.1 Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΘΔΜΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ 

O θχξηνο ξφινο ησλ ζεζκψλ ζε κηα θνηλσλία είλαη λα κεηψζνπλ ηελ αβεβαηφηεηα 

εδξαηψλνληαο κηα ζηαζεξή, φρη φκσο απαξαηηήησο θαη απνηειεζκαηηθή, δνκή γηα ηελ 

αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε. Οη ζεζκνί εμειίζζνληαη κε ζπλέπεηα ηελ δηαξθή 

ηξνπνπνίεζε ησλ δηαζεζίκσλ επηινγψλ καο. Ζ ζεζκηθή αιιαγή είλαη κηα πεξίπινθε 

δηαδηθαζία θαζψο νη αιιαγέο ζηα φξηα κπνξεί λα είλαη απφξξνηα αιιαγψλ ζηνπο 

θαλφλεο, ζηνπο αλεπίζεκνπο πεξηνξηζκνχο, θαη ζην είδνο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο εθαξκνγήο ηνπο.  Οη ζεζκνί αιιάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά κε ηξφπν επαπμεηηθφ, 

δειαδή επαλάζηαζε θαη θαηάθηεζε, σο απνηέιεζκα ηεο ελζσκάησζεο ησλ 

αλεπίζεκσλ πεξηνξηζκψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα έζηκα, παξαδφζεηο, θψδηθεο 

ζπκπεξηθνξάο ζηηο θνηλσλίεο. Οη επίζεκνη πεξηνξηζκνί κπνξνχλ λα αιιάμνπλ απφ ηε 

κηα ζηηγκή ζηελ άιιε σο απνηέιεζκα πνιηηηθψλ ή δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, ελψ νη 

αλεπίζεκνη πεξηνξηζκνί είλαη πεξηζζφηεξν αλζεθηηθνί ζηηο αιιαγέο πνπ πξνθαινχληαη 

απφ πνιηηηθέο.  

Αλ θαλείο αλαηξέμεη ηα ζρεηηθά ζέκαηα ζηελ ηζηνξηθή ηνπο εμέιημε, ζα δηαπηζηψζεη φηη 

απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επεκεξία αθνινπζεί 

ηελ δεκηνπξγία δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη νξγαληζκψλ. Ηζηνξηθά θαη κέρξη ηηο κέξεο 

καο, νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δηεξγαζίεο πνπ  έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

παγθφζκην επίπεδν, πξνθάιεζαλ αλαθαηαηάμεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηφζν σο πξνο ην 

επίπεδν δηαβίσζεο θαη επεκεξίαο ησλ αλζξψπσλ φζν θαη σο πξνο ηελ δπλαηφηεηα 

επηβίσζεο ησλ νηθνλνκηψλ θαη ησλ θνηλσληψλ. Έηζη εγείξνληαη δχν βαζηθά εξσηήκαηα: 

Πξψηνλ, ηη πξνθάιεζε ηηο απνθιίζεηο ησλ θνηλσληψλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Καη 

δεχηεξνλ, πψο κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε ηελ επηβίσζε νξηζκέλσλ νηθνλνκηψλ αθφκε 

θαη αλ ζηαζεξά έρνπλ θαθή επίδνζε γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο (πχξνο Η. 

Βιηάκνο). Απφ ηε κηα πιεπξά, νη δηάθνξεο ρψξεο είλαη πξνηθηζκέλεο κε δηαθνξεηηθνχο 

πφξνπο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη απφ ηελ 

άιιε, νη αλζξψπηλεο θνηλφηεηεο δηαζέηνπλ  δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ νθείινληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο γιψζζεο, έζηκα, παξαδφζεηο, λννηξνπίεο θαη πξνθαηαιήςεηο. ε αληίζεζε 

ινηπφλ κε απηά πνπ ηα λενθιαζηθά ππνδείγκαηα δηεζλνχο εκπνξίνπ πξνηείλνπλ, 
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ππάξρεη κεγάιε απφθιηζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκνιφγσλ, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

αλάιπζε ησλ ζεζκψλ θαη ηελ ζπκπεξίιεςε ηνπο σο ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ 

νηθνλνκηθή ζεσξία θαη πνιηηηθή, θαη ππνζηεξίδνπλ φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ν 

ππέξηαηνο ζεζκφο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ειεχζεξεο επηινγήο επηθξαηεί έλαληη φισλ 

ησλ άιισλ. Οη αλεπαξθείο ζεζκνί μεξηδψλνληαη, νη απνηειεζκαηηθνί επηβηψλνπλ θαη 

έηζη ππάξρεη κηα ζηαδηαθή εμέιημε επαξθέζηεξσλ κνξθψλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο. Ζ ζεζκηθή αιιαγή είλαη βαζηθφ θιεηδί ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο επηβίσζεο θαη εμέιημεο. Βέβαηα νη αληηιήςεηο ησλ δξψλησλ παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αιιαγή απηή.  

Οη ηδενινγίεο επεξεάδνπλ ηηο ππνθεηκεληθέο δνκέο ησλ ζεζκψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ή 

κεηαθπηεχνληαη απφ ηελ πνιηηεία, θαη νη ζεζκνί απηνί θαζνξίδνπλ ηηο επηινγέο δξάζεο 

ησλ αηφκσλ κέζα ζε κηα θνηλσλία (πχξνο Η. Βιηάκνο). Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο 

πνιηηείαο θαη ηεο νηθνλνκίαο, ε πνηθηιία βαζκψλ δηαπξαγκαηεπηηθήο ηζρχνο σο πξνο 

ηελ επηξξνή ηεο ζεζκηθήο αιιαγήο, θαζψο θαη ε εκκνλή ζε δεζκεχζεηο ηνπ 

παξειζφληνο, φια απηά ζπληεινχλ ζε κηα πνιππινθφηεηα ζηελ δηαδηθαζία ηεο εμέιημεο 

ησλ θνηλσληψλ θαη νηθνλνκηψλ. Οη ζεζκνί αληηθαηνπηξίδνπλ ηδέεο, ηδενινγίεο θαη 

πεπνηζήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο. πλήζσο απηέο είλαη κεξηθψο κφλνλ 

επεμεξγαζκέλεο γηα ηηο πξαγκαηηθέο ζπλέπεηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ εθαξκνγή 

ησλ ζεζκψλ πνπ ηηο αληηπξνζσπεχνπλ, θαη έηζη πνιιέο θνξέο πθίζηαηαη έλα κεγάιν 

ράζκα κεηαμχ πξνζέζεσλ θαη απνηειεζκάησλ.  

Έρνπλ παξαηεξεζεί κεξηθέο απφπεηξεο κίκεζεο ζεζκψλ θαη αληηγξαθήο ηνπο απφ άιιεο 

επηηπρέζηεξεο θνηλσλίεο θαη νηθνλνκίεο. Γπζηπρψο φκσο νη επηηπρέζηεξεο νηθνλνκίεο 

δελ απνηεινχλ πάληνηε παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο άιιεο ηηο  κε- απνηειεζκαηηθέο 

νηθνλνκίεο. Μπνξεί λα παξαρζνχλ λένη ζεζκνί πνπ λα είλαη παξφκνηνη κε ηνπο 

επηηπρεκέλνπο ησλ άιισλ ρσξψλ, λα κνηάδνπλ αιιά λα κελ είλαη νη ίδηνη. Γελ ζα 

κπνξνχζαλ φκσο λα είλαη εθ‟ φζνλ νη αλζξψπηλεο θνηλφηεηεο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο  

δηαζέηνπλ  δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ νθείινληαη ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο, έζηκα, 

παξαδφζεηο, λννηξνπίεο θαη πξνθαηαιήςεηο. Αλ νη θαινί μέλνη ζεζκνί κεηαθέξνληαλ 

εχθνια ηφηε ε ηζηνξία, ε πνιηηηθή θαη ε παηδεία δελ ζα έπαηδαλ θαλέλα ξφιν ζηελ 

πνξεία ηεο ρψξαο. Ζ κεηαθνξά λέσλ ζεζκψλ ζε ππνθαηάζηαζε θάπνησλ άιισλ 

παιαηψλ, ζα ήηαλ κηα ιχζε, αιιά ε απιή κεηαθνξά ηνπο ζην παγησκέλν θνηλσληθφ, 
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πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην, ζα δεκηνπξγήζεη έλα ζεζκηθφ πιαίζην 

ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ απφ φηη ήηαλ πξηλ ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ. Έηζη νη λένη 

εηζαγφκελνη ζεζκνί δελ ελζσκαηψλνληαη ζηελ θνηλσλία, θαη δελ πξνθαινχλ 

πνιιαπιαζηαζηηθέο αλαπηπμηαθέο ηάζεηο, νπφηε δελ πξνθαινχλ εθείλν πνπ νη 

νηθνλνκνιφγνη νλνκάδνπλ απμαλφκελεο απνδφζεηο. Οη ζεζκνί ινηπφλ, αξρίδνπλ λα 

παίδνπλ ξφιν απφ ηελ ζηηγκή πνπ παξνπζηάδνπλ απμαλφκελεο απνδφζεηο (πχξνο Η. 

Βιηάκνο).  

χκθσλα κε ην North, φηαλ νη ζεζκνί δεκηνπξγνχληαη, ην κεγάιν αξρηθφ θφζηνο 

εγθαζίδξπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεγάιε αβεβαηφηεηα γηα ηελ κνληκφηεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θαλφλα, ζπληείλνπλ ζε κηα πνιχ κηθξή επίδξαζε πάλσ ζηελ θνηλσληθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα.  Πέξαλ φκσο ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο, ζα ππάξμεη θαη επί πιένλ 

θφζηνο ζπληνληζκνχ κε άιιεο απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  ηαλ 

φκσο νη ζεηηθέο καζεζηαθέο επηπηψζεηο απνθαιχςνπλ ην ζχλνιν ησλ επθαηξηψλ πνπ 

παξέρεη ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην, ζα πξνθχςνπλ δξάζεηο γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο 

επθαηξίεο πνπ νξίδνληαη απφ απηφ ην πιαίζην. κσο δελ καο βεβαηψλεη θαλείο φηη νη 

δεμηφηεηεο πνπ ζα απνθηεζνχλ ζα ζπληειέζνπλ ζηελ αχμεζε ηεο θνηλσληθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα. Με ην ρξφλν φκσο, ζα πξνθχςεη 

έλα αιιειεμαξηψκελν δίθηπν ζεζκηθνχ ζπκπιέγκαηνο πνπ ζα δηακνξθψζεη ηελ 

καθξνπξφζεζκε πνξεία ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο. Αλ απηφ ην ζεζκηθφ 

ζχκπιεγκα ραξαθηεξίδεηαη απφ απμαλφκελεο απνδφζεηο θαη αλ δερζνχκε φηη ε 

καθξνπξφζεζκε αιιαγή ηεο θνηλσλίαο είλαη ε αζξνηζηηθή ζπλέπεηα ακέηξεησλ 

βξαρππξφζεζκσλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά 

ππνθείκελα δξάζεο, ηφηε ε ζπλνιηθή θαηεχζπλζε καθξνπξφζεζκα είλαη θαη 

πεξηζζφηεξν πξνβιέςηκε θαη πην δχζθνια αλαζηξέςηκε (North, 1990). 

 

4.2 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΘΔΜΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ 

πσο είπακε νη ζεζκνί κπνξεί λα πξνθχπηνπλ απζφξκεηα σο απνηέιεζκα κηαο 

εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο, ή σο ζπλεηδεηή επηινγή ελφο ζπλφινπ αλζξψπσλ. Ο Lewis 

(1969) ηνλίδεη φηη νη ζεζκνί ζπάληα είλαη ην αξκνληθφ απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο 

αφξαηνπ ρεξηνχ πνπ ζπγθιίλεη πξνο ην ζπκθέξνλ φισλ, Αληίζεηα είλαη κίγκαηα 
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ζχγθξνπζεο θαη ζπλεξγαζίαο αληηηηζέκελσλ ζπκθεξφλησλ (Hume, Menger 
21

). Χο πξνο 

ην ξφιν ηνπ νξζνινγηζκνχ ζηελ δεκηνπξγία ησλ ζεζκψλ, είλαη πεξηζζφηεξν ινγηθφ λα 

δερηνχκε φηη νη ζεζκνί είλαη απνηέιεζκα είηε κηαο ζπλερνχο δηαδηθαζίαο δνθηκήο θαη 

ιαζψλ δεδνκέλεο ηεο πεξηνξηζκέλεο νξζνινγηθφηεηαο ηεο αλζξψπηλεο δηάλνηαο, είηε 

ηεο επαλαιακβαλφκελεο ζπλήζεηαο πνπ ηειηθά ζεζκνπνηείηαη (Berger and Luckman, 

1966; Scott, 1995). Ζ ηάζε πξνο ηθαλνπνίεζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

άξα ηεο δεκηνπξγίαο βέιηηζησλ ζεζκψλ, δελ επαιεζεχεηαη ζηελ πξάμε, αθνχ θαη νη 

ίδηνη νη ζεζκνί πεξηνξίδνληαη απφ ηελ ήδε ραξαγκέλε δηαδξνκή, (Liebwitz and 

Margolis, 1990; Williamson, 1996), ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα απην-ελδπλακσκέλνπο 

θαη άθακπηνπο ζεζκνχο φπσο ην χληαγκα (North, 1990). 

Αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα θαη ην εχξνο ησλ αιιαγψλ, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 

αλάκεζα ζε πξνζαπμεηηθέο θαη θαηλνηφκεο αιιαγέο. χκθσλα κε ην North, ε 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα λνεηηθά κνληέια ησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο θαη ζηνπο 

ελζσκαησκέλνπο ζηνπο ζεζκνχο κεραληζκνχο θηλήηξσλ, δηακνξθψλεη ηελ 

πξνζαπμεηηθή αιιαγή
22

. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεζκηθήο αιιαγήο, 

νθείινπκε λα ιάβνπκε ππφςε έλα επξχηεξν ηνπ νξζνινγηθνχ νηθνλνκηθνχ κνληέινπ, 

ζχλνιν θηλήηξσλ. εκαληηθή είλαη ε παξαηήξεζε φηη ζε πεξηφδνπο θξίζεο, γελληέηαη 

κηα επθαηξία γηα πξφθιεζε ξηδηθψλ αιιαγψλ θαη αλάδπζεο θαηλνηνκηψλ (Shiller, 2005).  

Ζ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξα αληηιεπηή σο κηα δηαδηθαζία 

αιιαγήο πνπ ππάγεηαη ζε έλα πνηθίιν ζχλνιν βαζηδφκελε ζηελ γλψζε θαηλνκέλσλ, 

φπσο παξαγσγή, δηάρπζε, αθνκνίσζε, εθαξκνγή θαη εθκεηάιιεπζε ηεο γλψζεο 

(Fischer, 2001). Ζ ζεζκηθή θαηλνηνκία είλαη κηα ιηγφηεξν δηαδεδνκέλε έλλνηα θαη ζηελ 

βηβιηνγξαθία ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζηηο ζεζκηθέο πξνζαξκνγέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο. Μία αθφκα ελδηαθέξνπζα δηάζηαζε ηεο 

ζεζκηθήο αιιαγήο θαη ηεο θαηλνηνκίαο είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε βησζηκφηεηα 

                                                             
21

 χκθσλα κε ηνλ Carl Menger, νη ζεζκνί δηαθξίλνληαη ζε πξαγκαηηθνχο θαη νξγαληθνχο. Οη 

πξαγκαηηθνί είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπλεηδεηήο ζπκθσλίαο κεηαμχ αλζξψπσλ, θαη νη νξγαληθνί 

πξνθχπηνπλ αζρεδίαζηα, ζηαδηαθά σο ην απξφβιεπην απνηέιεζκα ηεο επηδίσμεο αηνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ. 
22 Σα λνεηηθά κνληέια ησλ αλζξψπσλ επηβξαδχλνπλ ην ξπζκφ ηεο αιιαγήο νδεγψληαο ζε πξνζαπμεηηθέο 

κφλν κεηαβνιέο. Ζ ζεζκηθή αιιαγή δείρλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην παξειζφλ επεξεάδεη ην παξφλ θαη 

ην κέιινλ, ηνλ ηξφπν επίδξαζεο ζηα ζχλνια ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή θαη ηε θχζε ηεο εμάξηεζεο δηαδξνκήο (North, 1990). ηελ πξνζέγγηζε ηνπNorth, ην 

πξνζαπμεηηθφ ζηνηρείν εμαξηάηαη απφ ηνπο αξγνχο ξπζκνχο κεηαβνιήο ησλ άηππσλ θαλφλσλ θαη 

ζπζηεκάησλ αμηψλ θαη κειψλ κηαο θνηλσλίαο.  
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ησλ λέσλ ζεζκψλ
23

. Απηέο, δηαθνξνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη θπξίσο νθείινληαη 

ζηελ ελαξκφληζε ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ ζην νπνίν ζηεξίδνληαη νη λένη ζεζκνί θαη ην 

νπνίν ζπληεξνχλ, κε ηελ θνζκνζεσξία θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ. Δπίζεο, 

εμαηηίαο ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ησλ ζεζκψλ πνπ δηακνξθψλνληαη 

ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη πεδία πνιηηηθήο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηπρφλ 

ζπλεξγαηηθέο ή ζπγθξνπζηαθέο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο.  (Adam Smith, 1759).  

Οη θνηλσλίεο κεηαβάιινληαη, αιιάδνπλ αξγά ή ξαγδαία, επαλαζηαηηθά ή εηξεληθά. 

Κνηλσληθή κεηαβνιή ζεκαίλεη βαζηθά αιιαγή ησλ ζεζκψλ, εθφζνλ απηνί απνηεινχλ ηα 

βαζηθά φξγαλα ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο. Με ηελ αιιαγή ησλ ζεζκψλ, αιιάδνπλ νη 

ζέζεηο, δειαδή ε εμνπζία πνπ έρνπλ ηα άηνκα κέζα ζηνπο ζεζκνχο θαη καδί αιιάδνπλ 

νη ξφινη θαη νη θαλφλεο πνπ ηνπο πξνζδηνξίδνπλ. Δπίζεο νη αιιαγέο ζε έλα ζεζκφ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ θαη άιινπο ζεζκνχο. Οη ζεζκνί αιιάδνπλ φηαλ δελ 

εμππεξεηνχλ ηθαλνπνηεηηθά ηνπο ζθνπνχο ηνπο. Αθφκα, νη ζεζκνί θαηαξγνχληαη, φηαλ 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο αμίεο ηεο θνηλσλίαο. 

 

4.3 ΣΡΟΠΟΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΚΡΗΖ ΣΧΝ ΘΔΜΧΝ 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζην Κεθάιαην 1 θαη ζηελ παξάγξαθν 1.3, νη θνηλσληθνί 

ζεζκνί, ηδηαίηεξα αλ εμεηαζζνχλ δηαρξνληθά, κεηαβάιινληαη , αθνχ θάζε θνηλσληθή 

κεηαβνιή επηδξά ζε απηνχο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ζηφρνη θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζεζκνχ πάςνπλ λα ζεσξνχληαη απνδεθηά, κεηαβιεζνχλ νη θνηλσληθέο αμίεο ή νη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηφηε ν ζεζκφο απηφο δηέξρεηαη θξίζε, ηξνπνπνηείηαη ή θαηαξγείηαη. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη θνηλσληθέο αιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη ξαγδαία, ρσξίο λα 

ππάξμεη ην πεξηζψξην αλαπξνζαξκνγήο ή δεκηνπξγίαο λέσλ ζεζκψλ, ηφηε ππάξρεη 

γεληθεπκέλε θξίζε ζεζκψλ θαη αδπλακία θνηλσληθήο νξγάλσζεο. ηεξηδφκελνη ζηελ 

ζεσξία ηεο ζεζκηθήο αιιαγήο κπνξνχλ λα ππάξμνπλ θάπνηνη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο 

ελδερφκελεο θξίζεο ησλ ζεζκψλ ζε κία θνηλσλία, φπσο: 

                                                             
23 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε επηβνιή λέσλ ζεζκψλ έρνπλ ζπρλά αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο ή κηθξή 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Μηα εμήγεζε είλαη φηη ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πεξηβάιινλ αλαπαξηζηά κηα κνλαδηθή 

ηζηνξηθή ηξνρηά αλάπηπμεο ησλ ζεζκψλ, θαη κφλν ζεζκηθέο δηεπζεηήζεηο, πνπ είλαη ζπλεπήο σο πξνο 

απηφ, είλαη βηψζηκεο ζε κηα θνηλσλία (Aoiki, 2001). 
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1. Ζ θαηαλφεζε ηεο αξρήο ηεο θνηλσληθφηεηαο. ινη νη άλζξσπνη είκαζηε ηζφηηκα κέιε 

κηαο θνηλσλίαο . Καλέλαο δελ είλαη πην ίζνο απφ ηνλ άιιν.  

2. Ζ νηθνγέλεηα πξέπεη λα πξνζθέξεη ζηα λεαξά κέιε ηεο ηελ αζθάιεηα. Οη γνλείο ζα 

πξέπεη λα αθηεξψλνπλ ρξφλν ζηα παηδηά ηνπο, ελψ κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο ζα πξέπεη 

λα ππάξρεη δεκνθξαηία, ε νπνία αληηπαξαηίζεηαη ζηελ αζπδνζία. 

3. Ζ θξίζε ζην ζρνιείν θαη ζηελ παηδεία λα μεπεξαζηεί κε ηελ πξνψζεζε ηεο 

ειεχζεξεο κάζεζεο, κε ηε ζέζπηζε ηεο ρξήζεο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο εγρεηξηδίσλ ζηε 

δηδαζθαιία. Μφλνλ έηζη ε εθπαίδεπζε ζα απνβάιιεη ηνλ κεραληζηηθφ θαη σθειηκηζηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο θαη ζα αλαδηαξζξσζεί ζε λέεο βάζεηο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

4. Αλαδηάξζξσζε ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ. Οη βνπιεπηέο ζα πξέπεη λα επηιχνπλ ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο κε ην δηάινγν, απνθεχγνληαο ηνλ ιατθηζκφ θαη ηελ μχιηλε γιψζζα. Ζ 

πνιηηεία ζα πξέπεη λα ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε, λα εξγάδεηαη γηα λα ηα 

δηαηεξήζεη θαη λα ηα πξνάγεη θαη λα πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηηο θνηλσληθέο αληηζέζεηο 

θαη αληζφηεηεο, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη ζηγνπξηάο ζηνλ 

πνιίηε. Με ηηο ελέξγεηέο ηεο ζα πξέπεη λα ηνλ πείζεη φηη δελ απνηειεί απηνζθνπφ, αιιά 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα ζπκβάιιεη ζηελ πιηθή επεκεξία θαη ζηελ εζηθνπλεπκαηηθή 

αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. 

 

4.4 Ζ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΑΞΖ ΠΡΑΓΜΑΣΧΝ ΚΑΗ Ζ 

ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΚΑΗ Ζ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

Ο Eucken δηαηχπσζε ην 1939 ηε ζεσξία ηεο ηάμεο πξαγκάησλ, πνπ εμεηάδεη ηε δνκή 

θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη πεξηζσξηαθά ηηο κεηαβνιέο ησλ 

δνκψλ. Καηά ηνλ Eucken, νη ζεηέο ηάμεηο πξαγκάησλ ηξνπνπνηνχληαη ζηελ πξάμε. ηαλ 

ηα νηθνλνκηθά ζπληάγκαηα επηδηψθνπλ λα επηβάιινπλ κηα νηθνλνκηθή ηάμε πξαγκάησλ, 

επί ηεο βάζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπληαγκάησλ αλαπηχζζνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

νηθνλνκηθέο ηάμεηο πξαγκάησλ, πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ή δελ αληηζηνηρνχλ 

ζηελ βαζηθή ηδέα ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπληάγκαηνο. Γηα παξάδεηγκα ζηε βηνκεραλία 
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ηέινπο ηνπ 19νπ θαη αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε ειεπζεξία ησλ 

ζπκβάζεσλ γηα λα εμνπδεηεξψζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ κέζσ ζπκθσληψλ θαξηέι. πρλά 

ζρεκαηίδνληαη λνκηθνί θαλφλεο εληφο κηαο νηθνλνκηθήο ηάμεο πξαγκάησλ απφ ηα κέιε 

ηεο νηθνλνκηθήο δηαδηθαζίαο. Γηα παξάδεηγκα ζηε Γεξκαλία ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ 

νη γεληθνί φξνη ζπλαιιαγήο ησλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ ελψζεσλ ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ, 

θαη κέζσ απηνχ ηνπ απηνδεκηνχξγεηνπ νηθνλνκηθνχ δηθαίνπ εθηνπίζηεθε έλα 

ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ. Ο Eucken αλαθεξφκελνο ζηελ νηθνλνκηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ γξάθεη αθφκε, φηη κεηαμχ ησλ κεζαησληθψλ ζπληερληψλ 

θαη ησλ ζχγρξνλσλ ζπλδηθάησλ ή κεηαμχ ησλ κεζαησληθψλ εκπφξσλ καθξηλψλ 

απνζηάζεσλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξεκαηηψλ ππάξρνπλ νξηζκέλεο εληππσζηαθέο 

νκνηφηεηεο. Οη δηαθνξέο, πνπ αλακθίβνια ππάξρνπλ, ήηαλ ζπρλά άιιεο απφ φηη 

ζπλήζσο θάπνηνο ζήκεξα λνκίδεη.  

Καηά ηνλ Kuske (1927) απφ ηηο πεγέο πξνθχπηεη, φηη ν νηθνλνκηθφο άλζξσπνο παιαηνχ 

ξπζκνχ ελεξγνχζε πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φηη ν άλζξσπνο ηεο λεφηεξεο επνρήο κε κηα 

θαθφθεκε επαγγεικαηηθή εζηθή, δειαδή κε αηζρξνθέξδεηα, λνζείεο, ςεπδνξθίεο, 

δηαθπγή θφξσλ θαη δαζκψλ. Γαλείδνληαλ απεξίζθεπηα, δελ πιήξσλε ηνπο πηζησηέο ηνπ 

θαη αζθνχζε ηνθνγιπθία. Μηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά αληηζηνηρνχζε ζηε κε πιήξσο 

αλαπηπρζείζα αθφκε θνηλσληθή ηνπ ζέζε, θαη δελ είλαη σο εθ ηνχηνπ παξάδνμε. 

χκθσλα κε ηνλ Schüller ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα είλαη εληαγκέλν ζε νξηζκέλεο εζηθέο-

πνιηηηζηηθέο θαη λνκηθέο-πνιηηηθέο δνκέο, πνπ επεξεάδνπλ ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο 

κάζεζεο, ζπλήζεηεο θαη πξνηηκήζεηο δξάζεο. Δπνκέλσο φπνηνο γλσξίδεη κφλν απφ 

νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα, θαίλεηαη λα κελ γλσξίδεη ηίπνηε θαη απφ απηά. Απηφ ηζρχεη 

φκσο επίζεο θαη αληίζηξνθα, αλ ιεθζεί ππφςε φηη ε εζηθή-πνιηηηζηηθή εμέιημε κηαο 

θνηλσλίαο επεξεάδεηαη απφ ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα.  

Καηά ηελ αληίιεςε ηνπ Eucken, ε κεηαβιεηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο είλαη 

ην απνηέιεζκα ηεο πξνζαξκνγήο ηεο δξάζεο, ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή αξρή, ζηηο 

εθάζηνηε ηαμηθέο ζπλζήθεο. Γη απηφ ζηνλ Eucken ν άλζξσπνο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο 

ζχγθξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ. Σν πξφβιεκα αληηζηνηρίαο ηεο νηθνλνκηθήο ηάμεο 

πξαγκάησλ θαη αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, παξνπζηάδεηαη σο αληηδξάζεηο ππφ κνξθή 

παξεθθιίζεσλ, φπνπ ην αηνκηθφ ζπκθέξνλ δελ θηλεηνπνηείηαη θαη δελ ειέγρεηαη κε ηελ 

θαηάιιειε νηθνλνκηθή ηάμε πξαγκάησλ. Παξεθθιίζεηο φπσο άξλεζε απφδνζεο, 
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αηνικία αλάιεςεο επζπλψλ, ηάζεηο ηδηψηεπζεο θαη απηάξθεηαο, ζπγθξνπζηαθνί 

νκαδηθνί εγσηζκνί, ππφγεηα νηθνλνκία κε πνιπάξηζκα θαηλφκελα πνπ εμαζθαιίδνπλ ή 

αλαζηέιινπλ ηελ επεκεξία κέζσ δηαπινθήο, δηαθζνξάο θαη κείσζεο ηεο θαηαλνκήο ηεο 

εξγαζίαο.  

Βεβαίσο παξακέλεη λα αλαξσηεζνχκε κε ηνλ Tocqueville (1835/1994, ζ. 241), εάλ 

αλεμάξηεηα απφ ην ζχληαγκα θαη ηελ ηάμε πξαγκάησλ ππάξρνπλ δηάθνξεο αληηιήςεηο 

ειεπζεξίαο ησλ αλζξψπσλ, ζχκθσλα κε ηελ θαηαγσγή, ηε ζξεζθεία, ηε θχζε ηεο 

ρψξαο, ηελ απνθηεζείζα κφξθσζε, πξηλ ή κεηά κηα δεκνθξαηηθή επαλάζηαζε. Καη 

φπσο αλέθαζελ ε αλαηξνθή, νη ζξεζθείεο θαη άιιεο πνιηηηζηηθέο θιίζεηο κπνξνχλ λα 

δψζνπλ ζηνπο αλζξψπνπο πνιιέο εζηθέο απηνδεζκεχζεηο, φπσο απηνπεηζαξρία, πλεχκα 

δηθαηνζχλεο, εληηκφηεηα, επζχηεηα θαη ακεξνιεςία, πνπ είλαη κηα επηπξφζζεηε 

αλεθηίκεηε πεγή αχμεζεο ηεο επεκεξίαο, εάλ ηαπηφρξνλα ππάξρνπλ αλάινγνη 

ζεζκνζεηεκέλνη εμσηεξηθνί θαη εζσηεξηθνί ζεζκνί.  

Ζ πνιηηηθή ηάμε κπνξεί λα έξζεη ζε αληίθαζε πξνο ηε ινγηθή εθηχιημεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, εάλ αθνινπζεί κηα άιιε νξζνινγηθφηεηα. Ζ έθηαζε ηεο αληίθαζεο απηήο 

κπνξεί λα θαζνξίζεη απνθαζηζηηθά ηνλ ραξαθηήξα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ. Σηο αηηίεο επ‟ απηνχ πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ ε Νέα 

Πνιηηηθή Οηθνλνκία θαη ε Θεσξία ηεο δηεχζπλζεο ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ. Ζ ζεσξία ηεο 

ηάμεο πξαγκάησλ αλέιαβε κάιινλ δηζηαθηηθά λα αλαιχζεη ηε ζρέζε κεηαμχ 

νηθνλνκηθήο ηάμεο πξαγκάησλ θαη πνιηηηθήο, πξνπάλησλ ζρεηηθά κε ηα φξηα ηεο 

ηθαλφηεηαο ηεο πνιηηηθήο δηεχζπλζεο. Απφ ηε ζεσξία ηεο ηάμεο πξαγκάησλ αζθείηαη 

θξηηηθή, φηη ζηε Νέα Πνιηηηθή Οηθνλνκία ε ζπληαγή επηηπρίαο ηνπ πνιηηηθνχ πνπ 

κεγηζηνπνηεί ηηο ςήθνπο, είλαη κάιινλ ελαληίνλ ησλ αξρψλ ηεο αγνξάο, αληί λα 

ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη λα νμχλεη ην βιέκκα ηεο γηα αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο. Δάλ ν 

νηθνλνκνιφγνο ηεο Νέαο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο θαηά ηελ πνιηηηθή ηνπ ζπκβνπιή 

εθθηλεί επηπιένλ απφ ηνπο πθηζηάκελνπο ζεζκηθνχο πεξηνξηζκνχο σο ην απνηέιεζκα 

κηαο αλαπφδξαζηεο, απφ ηελ αθνινπζνχκελε αηξαπφ εμαξηψκελεο πλεπκαηηθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο εμέιημεο, ππάξρεη αθφκε πεξηζζφηεξν ν θίλδπλνο λα παξακειήζεη ην 

επηζηεκνληθφ ηνπ ρξένο θαη λα θαηαιεθζεί απφ ηα ζπκθέξνληα εθείλσλ, πνπ 

επσθεινχληαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν κνλφπιεπξα απφ ηελ πθηζηάκελε ηάμε 

πξαγκάησλ ή απφ παξαβηάζεηο ηεο ινγηθήο εθηχιημεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 



71 
 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ αιιειεμαξηήζεσλ κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο ηάμεο πξαγκάησλ δελ ελδηαθέξνπλ κφλν νη επηδξάζεηο πνπ εθπνξεχνληαη 

απφ ην ζχληαγκα ηνπ θξάηνπο θαη ζε ζρέζε κε απηφ απφ  ηηο ελψζεηο ζπκθεξφλησλ, 

αιιά επίζεο θαη νη επηδξάζεηο πνπ αλάγνληαη ζε πξν-ζπληαγκαηηθνχο παξάγνληεο, 

δειαδή ζε εζηθέο-πνιηηηζηηθέο κνξθψζεηο (θνζκνζεσξεηηθέο δεζκεχζεηο θαη ζ‟ απηέο 

ξηδσκέλεο πλεπκαηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ζηάζεηο). Δάλ αιεζεχεη, φηη ε ζπληαγκαηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηειηθά απφ απηέο δηακνξθσκέλε- εθείζελ ηνπ γξαπηνχ 

ζπληάγκαηνο- ηφηε ζα έπξεπε ζε απηνχο ηνπο άηππνπο εμσηεξηθνχο ζεζκνχο λα 

βξίζθεηαη ην θιεηδί ηεο εξκελείαο γηα ηε δξάζε ζηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα, πνπ είλαη 

θαζνξηζηηθή γηα νξηζκέλα απνηειέζκαηα. Υσξίο ακθηβνιία νη εζηθνί-πνιηηηζηηθνί 

ηξφπνη δσήο, σο νη πλεπκαηηθέο βάζεηο ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο, είλαη ζεκειηψδεηο γηα 

ηε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο θαη ηηο λέεο ηάμεηο πξαγκάησλ. Ο Eucken (1952/1990, ζ. 

342), βιέπεη σο ρξένο ηεο επηζηήκεο ηελ πξνζπάζεηα λα επηδξάζεη ζηηο εμσηεξηθέο 

ζπλζήθεο ηεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο ησλ αλζξψπσλ, επίζεο αλαθνξηθά κε ην δήηεκα 

ηεο εζηθήο-πνιηηηζηηθήο δηακφξθσζεο κηαο θνηλσλίαο κέζσ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

Με ηηο απφςεηο απηέο γίλεηαη παξαδεθηφ γηα παξάδεηγκα, φηη νη πνιηηηζηηθέο θαη εζηθέο 

παξαδφζεηο κηαο ρψξαο κπνξεί λα είλαη δπζρεξείο αιιά φρη αλππέξβιεηνη πεξηνξηζκνί 

γηα κηα ηαμηαθή πνιηηηθή ηεο αγνξάο. Γηφηη, εάλ κηα ζεσξία καο ιέεη, ππφ πνηεο 

ηαμηαθέο ζπλζήθεο πνηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελφηεηαο πξνθχπηνπλ, 

γλσξίδνπκε ηη πξέπεη λα γίλεη ζηελ ηαμηαθή πνιηηηθή, ψζηε λα δηακνξθσζνχλ ηαμηαθέο 

δνκέο κε ηα επηζπκεηά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά απνηειέζκαηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

ην νηθνλνκηθφ πλεχκα ελφο ιανχ θαζνξίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ζεζκνχο, πνπ 

εκείο δηακνξθψζακε θαη κπνξνχκε λα αιιάμνπκε (λ. Hayek 1969, ζ. 30). Δάλ νη 

κεηαβνιέο ζπληειεζηνχλ, ίζσο ζε πνιηηηθφ επίπεδν, κε έλαλ ηξφπν φρη αμηφπηζην, ηφηε 

νη πνιίηεο ζα δηζηάδνπλ λα αλαπηχμνπλ αμηφπηζηεο ζπκπεξηθνξέο ηεο αγνξάο. Γη απηφ 

πξηλ θάπνηνο θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα, φηη ε εηζαγσγή ηεο αγνξάο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο θαη ηηο πξψελ ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο απνηπγράλεη ιφγσ ησλ 

πνιηηηζηηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, ζα πξέπεη πξψηα λα εμεηάζεη πξνζεθηηθά ηηο εζληθέο θαη 

δηεζλείο επηδξάζεηο, πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αμηνπηζηία ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ απφ απηήλ 

θπξηαξρνχκελσλ πεδίσλ δξάζεο (φπσο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

γξαθεηνθξαηίαο). Δάλ είλαη ζσζηφ, φηη ε επίδξαζε ηεο αμηνπηζηίαο, πνπ δηεπζχλεη ηε 
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ζπκπεξηθνξά, ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηεο 

πνιηηηθήο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, ηφηε νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ζηελ εθάζηνηε πνιηηηζηηθή ζπλάθεηα αμίδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρή 

 

4.5 ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Αλ θαη ν Eucken δελ αλαθέξεη ξεηά ηνπο ιφγνπο ηεο ζεζκνπνίεζεο, είλαη πξνθαλέο, φηη 

αηηία γηα ηε δηάζηαζε κεηαμχ ζεηήο θαη πξαγκαηηθήο ηάμεο πξαγκάησλ είλαη ηα 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. ηη αθνξά ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εκπφξσλ ηνπ 

κεζαίσλα, απηή εθιακβάλεηαη, φπσο θαίλεηαη, σο ζπλάξηεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Οη απφςεηο ηνπ Eucken είλαη ζεκαληηθέο γηα κηα νηθνλνκηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ησλ αμηψλ ζηελ Διιάδα ζήκεξα. Ο Schüller πξνθξίλεη ηνλ 

πνιηηηθφ παξάγνληα σο θχξην θνξέα ησλ κεηαβνιψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

κέζσ απηνχ ηεο εζηθήο– πνιηηηζηηθήο δηακφξθσζεο κηαο θνηλσλίαο. Ζ ζέζε ηνπ κπνξεί 

λα ραξαθηεξηζηεί σο πνιηηηθή βνπιεζηαξρία, δηφηη πηζηεχεη ζηε δχλακε ηεο πνιηηηθήο 

βνχιεζεο, πνπ κπνξεί θαηά ην δνθνχλ λα δηακνξθψζεη ηηο ηαμηαθέο δνκέο κε ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη κέζσ ησλ ζεζκψλ λα αιιάμεη ην νηθνλνκηθφ πλεχκα ελφο 

ιανχ. Δπ‟ απηνχ δηαηππψλνληαη νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο: Πξψηνλ, νη πνιηηηθέο 

δπλάκεηο δελ είλαη κίαο εληαίαο αληίιεςεο ζε κηα ρψξα.  

Γηα λα πεξηνξηζηνχκε ζηηο δχν θχξηεο ηάζεηο, ε πνιηηηθή εμνπζία κπνξεί λα ζέιεη ηελ 

ζπληήξεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ή ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο, δχν θχξηεο ηάζεηο 

πνπ θπξηαξρνχλ θαη ζηελ θνηλσλία. Γεχηεξνλ ε πνιηηηθή εμνπζία ππφθεηηαη ζηηο απηέο 

πνιηηηζηηθέο αμίεο φπσο θαη νη πνιίηεο. Απηφ ζεκαίλεη, φηη αθφκε θαη αλ ππάξρεη ε 

πνιηηηθή βνχιεζε γηα εθζπγρξνληζκφ ησλ ζεζκψλ, νη θνξείο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο 

πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλνη ή λα απαιιαγνχλ νη ίδηνη πξψηα απφ ηηο παζνγελείο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ζέινπλ λα εμαιείςνπλ κε ηνπο λένπο ζεζκνχο. Σξίηνλ θαη θπξηφηεξν, 

θαη αλ αθφκα ππάξρεη ε πνιηηηθή βνχιεζε θαη ε εζηθή αθεξαηφηεηα γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ ζεζκψλ, ε πνιηηηθή βνχιεζε πξνζθξνχεη ζηα παγησκέλα 

ζπκθέξνληα θαη ηηο αληηιήςεηο κηαο κεξίδαο ηεο θξαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο θαη κηαο 

κεξίδαο ησλ πνιηηψλ, πνπ σθεινχληαη απφ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε πξαγκάησλ. Σν 

νηθνλνκηθφ πλεχκα ελφο ιανχ δελ είλαη ζπλάξηεζε κφλν ησλ ζεζκψλ, πνπ είλαη 
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ειεγρφκελε κεηαβιεηή ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, αιιά θαη ηνπ επηπέδνπ νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, φπσο αλαθέξεη ν Eucken. Ζ λννηξνπία αιιάδεη ηειεπηαία θαη ε πνιηηηθή 

δηεχζπλζε έρεη ζην ζεκείν απηφ ηα φξηά ηεο. Έηζη δεκηνπξγείηαη δηάζηαζε κεηαμχ 

ζεηήο θαη πξαγκαηηθήο ηάμεο πξαγκάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ Eucken.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΔΛΛΑΓΑ 

5.1 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ειιεληθέο αξρέο ζην 

πιαίζην ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο γηα δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε είλαη ε θνξνδηαθπγή. 

Μνινλφηη νη ηακεηαθέο επηπηψζεηο ηεο θνξνδηαθπγήο ζηα δεκφζηα έζνδα είλαη εχθνια 

αληηιεπηέο απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν, ιηγφηεξν ζαθείο παξακέλνπλ νη ινηπέο ή 

ζπλαθφινπζεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Ζ θνξνδηαθπγή είλαη έλα ζχλζεην θαη δηαξζξσηηθφ θαηλφκελν, ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηε 

κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε δηεχξπλζε ηεο θνηλσληθήο 

αληζφηεηαο
24

. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε θνξνδηαθπγή ζηξεβιψλεη ηελ 

θαηαλνκή θαη ηελ αλαδηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε θνξνινγία, θαη θαη‟ επέθηαζε ε θνξνδηαθπγή, επεξεάδεη ην 

δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ πνιηηψλ θαη ζπλεπψο, ζε βάζνο ρξφλνπ, ηε δνκή ηεο 

νηθνλνκίαο, ηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε εξγαζίαο θαηά θιάδν ή 

επάγγεικα, ηε δηαρξνληθή θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο κεηαμχ θαηαλάισζεο θαη 

απνηακίεπζεο, ηηο ηηκέο, ην χςνο θαη ην ξπζκφ αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ, ηε ξνή 

εηζνδήκαηνο ζηελ αιινδαπή θ.ιπ. Παξάιιεια, ε θνξνδηαθπγή πεξηνξίδεη ηελ 

αλαδηαλεκεηηθή ιεηηνπξγία ηεο πξννδεπηηθήο θνξνινγίαο απφ ηα πινπζηφηεξα πξνο ηα 

θησρφηεξα άηνκα, απμάλεη ηα θνξνινγηθά βάξε ησλ λνκνηαγψλ θνξνινγνπκέλσλ θαη 

ζίγεη ηε δίθαηε θαη ίζε κεηαρείξηζε αηφκσλ κε παξφκνην εηζφδεκα.  

Δπηπξφζζεηα, ζην βαζκφ πνπ αθαηξεί απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην πφξνπο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θξαηηθψλ δαπαλψλ, ε 

θνξνδηαθπγή νδεγεί ζε αχμεζε ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ θξάηνπο, πεξηνξηζκέλε 

δπλαηφηεηα δεκφζησλ επελδχζεσλ, ρακειφηεξε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα παξερφκελσλ 

δεκφζησλ αγαζψλ θαη δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Απφ ηα 

παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη ην θφζηνο απφ ηε θνξνδηαθπγή ζε αηνκηθφ επίπεδν 

δηαρέεηαη άκεζα θαη έκκεζα ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν, ζίγνληαο έηζη θαη 

θνηλσληθέο νκάδεο πνπ θαηαβάιινπλ ζπζηεκαηηθά θαη κε ζπλέπεηα ηνπο θφξνπο πνπ 

                                                             
24 Βι.  Matsaganis, M. and  M. Flevotomou  (2010). 
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ηνπο αλαινγνχλ. Ζ έλλνηα θαη ε κέηξεζε ηεο θνξνδηαθπγήο ππφθεηληαη ζε ζεσξεηηθνχο 

θαη πξαθηηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ειιεληθήο  

νηθνλνκίαο, ηνπ θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ θαη ηνπ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ. ε αλαιχζεηο 

πνιχ ζπρλά παξαηεξείηαη ζχγρπζε ηεο έλλνηαο ηεο θνξνδηαθπγήο κε ηελ έλλνηα ηεο 

παξανηθνλνκίαο, θάηη πνπ νδεγεί ζε αλαθξηβή ζπκπεξάζκαηα
25

. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

δηεπθξηληζηεί φηη ε θνξνδηαθπγή δελ ηαπηίδεηαη αλαγθαζηηθά κε ηελ παξανηθνλνκία, αλ 

θαη έλα κέξνο ηεο θνξνδηαθπγήο ζπλδέεηαη κε ηελ παξανηθνλνκία, ε νπνία νξίδεηαη σο 

ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ δελ θαηαγξάθεηαη ζηνπο εζληθνχο 

ινγαξηαζκνχο, ελψ ζα έπξεπε.  

Φνξνδηαθπγή κπνξεί λα ππάξμεη ζην πιαίζην ηφζν ηεο θαηαγξαθφκελεο φζν θαη ηεο κε 

θαηαγξαθφκελεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηξέρνπζαο θαη κε (π.ρ. θνξνινγία 

κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη θεθαιαίσλ)
26

. Γεληθφηεξα, ε έλλνηα ηεο θνξνδηαθπγήο ζα 

κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί σο ε παξάλνκε ελέξγεηα ηεο εζειεκέλεο απφθξπςεο 

θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θαη άιισλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ θαηά ηε δήισζε θαη 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ, θαζψο θαη ε κε απφδνζε ηνπ νθεηιφκελνπ 

θφξνπ ζηηο αξκφδηεο θξαηηθέο αξρέο (π.ρ. ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ινηπψλ 

παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ). Ζ ζχλζεηε θχζε ηεο θνξνδηαθπγήο 

είλαη εκθαλήο θαη απφ ηελ πιεζψξα ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ζπληειείηαη, επί ηεο 

άκεζεο θαη έκκεζεο θνξνιφγεζεο, απφ λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα θαη ζε φια ηα 

ζπζηήκαηα θνξνινγίαο, ησλ εηδψλ θφξνπ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ (κηζζσηνί, 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, έκπνξνη-βηνηέρλεο θ.ιπ.). Γηα ην ιφγν απηφ, ε κέηξεζή ηεο 

θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δπζρεξήο θαη ζπλήζσο ππφθεηηαη ζε δηάθνξεο a priori παξαδνρέο.  

 

 

 

 

                                                             
25 Δπίζεο δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη ε θνξνδηαθπγή (tax evasion) κε ηελ θνξναπνθπγή (tax avoidance). 

Ζ θνξναπνθπγή είλαη κηα πξάμε ε νπνία ζπληειείηαη ρσξίο παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο. 
26 Βι. Μαλεζηψηεο Β. (1990) γηα ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο 

θνξνδηαθπγήο. 
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5.2 ΟΗ ΘΔΜΟΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

πσο αλαθέξεηαη θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, νη ζεζκνί κπνξεί λα είλαη ηππηθνί 

(formal institutions) θαη άηππνη (informal institutions). Σππηθνί κε ηελ κνξθή θαλφλσλ 

δηθαίνπ φπσο είλαη ην χληαγκα, νη λφκνη θαη ηα θαλνληζηηθά δηαηάγκαηα, θαη άηππνη 

φπσο θπξίσο θαλφλεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη απνηεινχλ ην απαξαίηεην 

ππφβαζξν γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ νη ηππηθνί ζεζκνί. Οη άηππνη ζεζκνί δηακνξθψλνληαη 

κέζα ζηελ θνηλσλία, θπξίσο φηαλ ππάξρεη απνπζία ηππηθψλ ζεζκψλ ή φηαλ νη ηππηθνί 

ζεζκνί δελ θαίλεηαη λα επηιχνπλ απνηειεζκαηηθά ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Πνιιέο 

θνξέο ε θνηλσλία αξγεί πνιχ λα εκθαλίζεη ηνπο άηππνπο ζεζκνχο ή απηνί πνπ 

εκθαλίδνληαη δελ επηιχνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζε κία θνηλσλία. 

Μία ηέηνηνπ είδνπο πξνβιεκαηηθή πεξίπησζε εκθαλίδεηαη θαη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, 

φπνπ ε ζεκαληηθή απνπζία ηππηθψλ θαη άηππσλ ζεζκψλ, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε 

δηφγθσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο επηδξά αξλεηηθά 

ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα. Ζ Διιάδα δε δηαζέηεη ην θαηάιιειν λνκηθφ 

πιαίζην γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ιφγσ ηνπ ζνβαξνχ ειιείκκαηνο ζε 

απνηειεζκαηηθνχο ηππηθνχο ζεζκνχο. Σν πιαίζην απηφ πεξηιακβάλεη ηελ πξνζηαζία ηεο 

ηδηνθηεζίαο, ηελ εθαξκνγή ησλ ζπκβάζεσλ, ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

δηθαηνζχλεο, ηηο ζεζκηθέο ιχζεηο ζηηο απνηπρίεο ηεο αγνξάο, ηα θίλεηξα γηα επελδχζεηο, 

ηελ ελζάξξπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θπξίσο ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο 

θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο θνξνδηαθπγήο.  

Δδψ, ν ξφινο ησλ άηππσλ ζεζκψλ είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηππηθψλ 

ζεζκψλ. Οη θαλφλεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, ε εκπηζηνζχλε θαη ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην δεκηνπξγνχλ ηελ απαξαίηεηε ζεζκηθή βάζε γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην δίθαην. 

Σν επίπεδν ησλ άηππσλ ζεζκψλ ζηελ Διιάδα είλαη παξαηεξήζηκν ρσξίο λα είλαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξνπλ νη θνηλσληθέο επηζηήκεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη, ν ηξφπνο νδήγεζεο θαη ν ζεβαζκφο πξνο ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο καο, ν παξάλνκνο ρξεκαηηζκφο, ε παξαπαηδεία, ε θνξνδηαθπγή, ν 

ηξφπνο ρξήζεο θαη θαηαζπαηάιεζεο ησλ δεκφζησλ αγαζψλ, ε πειαηεηαθή ζρέζε ησλ 

θνκκάησλ κε ηνπο ςεθνθφξνπο ηνπο, ε αλαμηνπηζηία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο 

πνιηηηθήο δσήο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, θαη γεληθά ε θνπιηνχξα θαη ε ξνπή ηεο 

θνηλσλίαο πξνο ηελ δηαθζνξά.    
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χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκνιφγν Αξίζην Γνμηάδε, αλαιχνληαο ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζεσξεί φηη πίζσ απφ ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε θαη ηνπο 

αξηζκνχο ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη θαη 

αγνξάδνληαη. Πίζσ απφ ηα πξντφληα ππάξρνπλ άλζξσπνη, ζε λνηθνθπξηά θαη ζε 

επηρεηξήζεηο, πνπ απνθαζίδνπλ λα εξγαζηνχλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο, θαη λα 

θαηαλαιψζνπλ θαη λα επελδχζνπλ. Καη πίζσ απφ ηνπο αλζξψπνπο, ππάξρνπλ νη ζεζκνί 

πνπ ζηεξίδνπλ ή εκπνδίδνπλ ηηο ελέξγείεο ηνπο. Οη άλζξσπνη έρνπλ επίζεο θπξίαξρεο 

λννηξνπίεο, πνπ θαζνδεγνχλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Ο ζπλδπαζκφο 

ηεζζάξσλ κεγεζψλ: ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα γηα πνιιά ρξφληα, ην δεκφζην ρξένο 

πνπ είλαη ζσξεπηηθφ απνηέιεζκα ηεο ξνήο ησλ εηήζησλ ειιεηκκάησλ, ην έιιεηκκα 

εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ, θαη ην πνζνζηφ απνηακίεπζεο ζην ΑΔΠ, είλαη ε αηηία ηεο 

ζεκεξηλήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Διιάδαο. Μεγαιχηεξε έκθαζε δίλεη ζην 

έιιεηκκα εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ  θαη ζην πνζνζηφ απνηακίεπζεο. Θεσξεί φηη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ε Διιάδα έρεη ζηξαθεί πάξα πνιχ ζε ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ αιιά 

θαη ζε ηδησηηθέο ππεξεζίεο, πνπ φκσο δελ είλαη δηεζλψο εκπνξεχζηκεο, θαζψο νδεγνχλ 

θπξίσο ζηελ εηζαγσγή θαη φρη ζηελ εμαγσγή πξντφλησλ.  

Ζ Διιάδα έρεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο απηναπαζρνινχκελνπο ζε επηρεηξήζεηο θάησ ησλ 10 

αηφκσλ απφ ηηο 27 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν 57% φζσλ απαζρνινχληαη ζηε 

κε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρεηξεκαηηθή νηθνλνκία, είλαη είηε απηναπαζρνινχκελνη είηε 

ζε επηρεηξήζεηο κε ιηγφηεξνπο απφ 10 απαζρνινχκελνπο. ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο ην 

35% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη απηναπαζρνινχκελνη, ην νπνίν είλαη καθξάλ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηελ Δ.Δ., αιιά θαη ην δεχηεξν πςειφηεξν ζηνλ ΟΟΑ κεηά ηελ 

Σνπξθία. Ζ θαηαλνκή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Διιάδαο ην 2007 ήηαλ: ην 22,5% 

ζηνπο κεγάινπο άλσ ησλ 250 απαζρνινχκελσλ κε εκπνξεχζηκσλ θιάδσλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ΓΔΚΟ, Γεκφζηα Γηνίθεζε, ηξάπεδεο, ιηαλεκπφξην θαη κφιηο ην 2,5% ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε εκπνξεχζηκνπο θιάδνπο άλσ ησλ 250 απαζρνινχκελσλ, φπσο 

λαπηηιία, ηνπξηζκφο, κεηαπνίεζε. Απφ ηελ άιιε, ην 52,2% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ηεο Διιάδαο είλαη ζε κε εκπνξεχζηκνπο θιάδνπο θάησ ησλ 250 απαζρνινχκελσλ, 

φπσο θαξκαθεία, θνπξεία θαη γεληθά νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, θαη ην 22,7% ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε εκπνξεχζηκνπο θιάδνπο θάησ ησλ 250 απαζρνινχκελσλ, πάιη 

κηθξέο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο.  
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Απηά ηα πνζνζηά, θαηά θχξην ιφγν, ζχκθσλα κε ηνλ Αξίζην Γνμηάδε, νθείινληαη 

ζηνπο ζεζκνχο ηνπ ζεκεξηλνχ θξάηνπο πνπ βνεζνχλ λα επηβηψζεη ε κηθξή ηδηνθηεζία  

εκπνδίδνληαο παξάιιεια ηε κεγέζπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ζηε λννηξνπία πνπ 

καο απνηξέπεη απφ ην λα ζπλεξγαδφκαζηε. Δίλαη ε επίδξαζε ηεο πνιηηηθήο πνπ ην 

θξάηνο δηακφξθσζε κέζα απφ ξπζκίζεηο, έλα ζεζκηθφ πεξηβάιινλ πνπ ψζεζε ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηα πξφζσπα λα θχγνπλ απφ θάζε ηη πνπ ήηαλ εθηεζεηκέλν ζε δηεζλή 

αληαγσληζκφ. Έηζη ε απηναπαζρφιεζε, ε κηθξνεξγνδνζία θαη ε νηθνγελεηαθή 

επηρείξεζε είλαη ζηαζεξφο θαη ζεκειηαθφο ζεζκφο ηεο νηθνλνκηθήο καο νξγάλσζεο, θαη 

θπζηθά επλνεί θαη ζπληεξεί θαηλφκελα φπσο ε θνξνδηαθπγή θαζψο είλαη επθνιφηεξν 

γηα κία κηθξή νηθνγελεηαθή επηρείξεζε λα θνξνδηαθχγεη απφ κία κεγάιε επηρείξεζε. 

Δπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο, παίδεη θαη ε λννηξνπία πνπ 

καο απνηξέπεη ηελ ζπλεξγαζία θαζψο είκαζηε θνηλσλία ρακειήο εκπηζηνζχλεο κε 

ρακειφ θνηλσληθφ θεθάιαην θαη κε θαηξνζθνπηθή λννηξνπία κε απνηέιεζκα λα 

νδεγνχκαζηε ζε ζπκπεξηθνξέο κίδαο θαη ππεξθαηαλάισζεο (Αξίζηνο Γνμηάδεο). 

Παξαζέησ έλα απφζπαζκα, ηνπ Γηψξγνπ εθέξε απφ ηε ζπλνκηιία ηνπ κε ηνλ Γηψξγν 

Θενηνθά ην 1968: «Γελ κνπ θηαίλε νη ζεζκνί θαη ηα πνιηηηθά ζπζηήκαηα. Μνπ θηαίεη 

ην δαηκφλην πνπ έρνπκε λα εμεπηειίδνπκε ηνλ θάζε ζεζκφ θαη ην θάζε ζχζηεκα θαη λα 

ζθεπάδνπκε ηα θακψκαηά καο κε ξεηνξείεο». ήκεξα ν έιιελαο πνιίηεο έρεη ράζεη πηα 

ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζηνπο ζεζκνχο ηεο ρψξαο. Ζ ακθηζβήηεζε θαη ε δπζπηζηία ηνπ 

εμειίζζνληαη ζε πεπνίζεζε. Ζ αλάθηεζε απηήο ηεο εκπηζηνζχλεο δελ επηηπγράλεηαη κε 

πνιηηηθά θεξχγκαηα ή επρνιφγηα. Γηα ηελ αλαηξνπή απηνχ ηνπ γεληθεπκέλνπ θιίκαηνο 

απαηηνχληαη απφ ηηο πνιηηηθέο εγεζίεο γελλαίεο πξαθηηθέο πνπ δεκηνπξγνχλ ζεηηθά 

πξνεγνχκελα. Απαηηείηαη ζχγθξνπζε κε φινπο εθείλνπο ηνπο πνιπκνξθηθνχο 

ηδηνηειείο, νη νπνίνη δελ αθήλνπλ λα απειεπζεξσζνχλ νη πγηείο θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο δπλάκεηο ηεο ρψξαο πνπ ηηο εκπνδίδνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο 

εμειίμεηο, θαζειψλνληαο ηε ρψξα ζρεδφλ ζηε ζηαζηκφηεηα. Γελ επηηξέπνπλ ζην λέν 

επηζηεκνληθφ δπλακηθφ λα δεκηνπξγήζεη θαηλνχξγηα νηθνλνκηθά γεγνλφηα, ηα νπνία ζα 

θέξνπλ εξγαζία ζηνπο λένπο θαη πφξνπο πνπ ζα ζηεξίμνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή (Αι. Παπαδφπνπινο, 2009). 
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5.3 ΠΑΡΑΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Ζ παξανηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί κηα βαζηθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο Διιεληθήο 

νηθνλνκίαο ζε ζρέζε κε απηέο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο επξσπατθήο Έλσζεο, 

ιφγσ ηεο εμαηξεηηθά κεγάιεο έθηαζεο πνπ έρεη ιάβεη. Ζ Διιεληθή παξανηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα καδί κε ηε θνξνδηαθπγή, επζχλνληαη ζεκαληηθά γηα ηα ηδηαίηεξα πςειά 

δεκφζηα ειιείκκαηα ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ παξανηθνλνκία ζηελ Διιάδα 

εληνπίδεηαη θπξίσο ζε εηζνδήκαηα πνπ δε δειψλνληαη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ελψ 

απνθηψληαη λφκηκα, φπσο γηα παξάδεηγκα εηζνδήκαηα απφ δεχηεξε εξγαζία ή απφ 

εξγαζία αηφκσλ πνπ ιακβάλνπλ επίδνκα αλεξγίαο, πξνθαιψληαο έηζη εθηεηακέλε 

θνξνδηαθπγή. Δληνπίδεηαη επίζεο, ζε εηζνδήκαηα απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο ιαζξεκπφξην θαπζίκσλ, πνηψλ, ηζηγάξσλ θαη λαξθσηηθψλ. Σνθνγιπθία θαη 

παξαεκπφξην φπσο είλαη ην πιαλφδην εκπφξην απφ νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο, ην 

ζηεγαζκέλν εκπφξην ρσξίο έθδνζε αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ πψιεζεο θαη ην καχξν 

ρξήκα απφ ρξεκαηηζκνχο θαη δηαθζνξά. Σέινο, εληνπίδεηαη ζε εηζνδήκαηα απφ 

δξαζηεξηφηεηεο εθηφο κεραληζκνχ αγνξάο φπσο ε δηάζεζε εηδψλ παξαγφκελσλ θαη‟ 

νίθνλ. 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ζην θεθάιαην ηεο θνξνδηαθπγήο, ε θνξνδηαθπγή 

είλαη ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν παξάλνκε απφθξπςε θνξνινγεηέαο χιεο ελφο θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ κείσζε ή εμάιεηςε ηεο θνξνινγηθήο 

ππνρξέσζεο. Έρεη εμειηρζεί ζε ζπλερψο απμαλφκελν θαηλφκελν κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

ζηα δεκφζηα έζνδα, κεηψλνληαο παξάιιεια ηηο θνηλσληθέο παξνρέο θαη δεκηνπξγψληαο 

θνξνινγηθή αληζφηεηα κεηαμχ ησλ θνξνινγνχκελσλ. Οη θνξνθπγάδεο δξνπλ κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, αθνινπζψληαο ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη ηηο 

εθάζηνηε λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. Παξάιιεια ε πνιπλνκία θαη ε αλαπνηειεζκαηηθή 

δηάξζξσζε ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ζπκβάιινπλ ζηελ θνξνδηαθπγή, θαη 

απνηεινχλ βαζηθφ ζηφρν ηεο παξέκβαζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηεο. Ζ απφθξπςε 

εηζνδήκαηνο ηείλεη λα εκθαλίδεηαη ππφ ηελ δηθαηνινγία ηεο θνηλσληθήο αδηθίαο 

απέλαληη ζε κεγάινπο θνξνθπγάδεο. πλεπψο, βαζηθφο ζηφρνο ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

θνξνδηαθπγήο είλαη ε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ κέζσ ηεο δίθαηεο θαηαλνκήο 

ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ θαη ε δεκηνπξγία θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο κεηαμχ ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ.  
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Ζ θνξνδηαθπγή εληνπίδεηαη ηφζν ζηνπο άκεζνπο φζν θαη ζηνπο έκκεζνπο θφξνπο. Ο 

θφξνο εηζνδήκαηνο, θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζπγθεληξψλεη ίζσο ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά θνξνδηαθπγήο, σο άκεζνο θφξνο. Δηδηθφηεξα ε θνξνδηαθπγή ζηε 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο εζηηάδεηαη ζε: κηζζσηέο ππεξεζίεο, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο 

αδήισηεο θχξηαο εξγαζίαο κε ηελ κνξθή πξφζζεηεο ακνηβήο (π.ρ. bonus), ζηε δεχηεξε 

παξάιιειε αδήισηε εξγαζία φπσο γηα παξάδεηγκα ηδηαίηεξα καζήκαηα απφ 

δηνξηζκέλνπο θαζεγεηέο. 

Δζηηάδεηαη ζε ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο κε έθδνζεο δειηίνπ 

παξνρήο ππεξεζηψλ, ή έθδνζεο κε αλαγξαθφκελν κηθξφηεξν πνζφ ακνηβήο απφ ην 

πξαγκαηηθφ, ή έθδνζεο απφ ηξίηα πξφζσπα φπσο γηα παξάδεηγκα αθαλείο ζπλεξγάηεο, 

άζθεζε ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο ππφ ηε κνξθή κνλνπξφζσπεο Δ.Π.Δ.   

Δζηηάδεηαη ζε γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο πψιεζεο αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ ρσξίο έθδνζε θνξνινγηθνχ παξαζηαηηθνχ, ή ζηε δηφγθσζε δαπαλψλ κε 

ιήςε εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ κε ζηφρν ηε ιήςε επηζηξνθήο ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο (Φ.Π.Α.). 

Δζηηάδεηαη ζε εηζφδεκα απφ ελνίθηα, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο κε θαηάζεζεο κηζζσηεξίνπ 

ζπκβνιαίνπ γηα απφθξπςε εηζνδήκαηνο ελνηθίαζεο αθηλήηνπ, ή δήισζεο ελνηθίνπ 

κηθξφηεξνπ απφ ην πξαγκαηηθά εηζπξαηηφκελν, ή κε δήισζεο δεπηεξεπνπζψλ 

θαηνηθηψλ ή ινηπψλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

θνξνιφγεζή ηνπο. 

Δζηηάδεηαη ζε εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. ηηο πεξηπηψζεηο κε έθδνζεο ή 

αλαθξηβνχο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ή ιήςεο αλαθξηβψλ θνξνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ αγνξψλ, δαπαλψλ θαη ππεξεζηψλ, ή έθδνζεο-ιήςεο πιαζηψλ θαη εηθνληθψλ 

θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, κε ζπλέπεηα ηελ απνθπγή θαηαβνιήο άκεζσλ θφξσλ, ιφγσ κε 

εκθάληζεο ή κείσζεο αθαζάξηζησλ εζφδσλ ή ιφγσ αχμεζεο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ-

παξαρζέλησλ πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ θεξδψλ ή θαη ηελ εκθάληζε 

δεκηψλ, θαη ηελ απνθπγή θαηαβνιήο ή ηνπ ζπκςεθηζκνχ ησλ έκκεζσλ θφξσλ θπξίσο 

ζην Φ.Π.Α. Δπίζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο ππνηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ απνγξαθέλησλ εηδψλ 

σο θαη εκθάληζεο απμεκέλσλ ή πιαζηψλ δαπαλψλ κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ 

θνξνινγεηέσλ θεξδψλ. Σέινο, ζηηο πεξηπηψζεηο άζθεζεο παξαεκπνξίνπ, φπνπ 
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εθδειψλεηαη κε ηε δηάζεζε παξάλνκσλ εηδψλ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο 

θαη εηζάγνληαη ή δηαθηλνχληαη εληφο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είηε 

πξνέξρνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ εθδψζεη ηα πξνβιεπφκελα λφκηκα 

παξαζηαηηθά. Οη ρψξνη πνπ ζπλήζσο ιακβάλεη ρψξα ην παξαεκπφξην είλαη ζε ιατθέο 

αγνξέο, ζε παδάξηα, ζε εκπνξηθνχο δξφκνπο θαη πεδφδξνκνπο, θαζψο θαη θνληά ζε 

ζηαζκνχο ιεσθνξείσλ θαη ηξέλσλ. 

Δπίζεο, θνξνδηαθπγή παξαηεξείηαη ζε εηζνδήκαηα πξνεξρφκελα απφ δηάθνξνπο ηνκείο 

εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο φπσο θαηαζθεπψλ, ηνπξηζκνχ θαη ςπραγσγίαο, π.ρ. θέληξα 

δηαζθέδαζεο, θαη ζε πνιπεζληθέο θαη offshore εηαηξείεο. ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, 

επηρεηξήζεηο αλέγεξζεο θαη πψιεζεο δηακεξηζκάησλ δελ εκθαλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή 

αμία ησλ αθηλήησλ αιιά ηελ αληηθεηκεληθή, κε ζπλέπεηα νη νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο λα 

θνξνινγνχληαη κε ρακειφηεξα θέξδε, ελψ νη αγνξαζηέο λα απνδίδνπλ αληίζηνηρα 

κηθξφηεξν ηεθκήξην αγνξάο θαη θφξν κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ (Φ.Μ.Α.). 

Απαζρνινχκελνη ζηελ νηθνδνκή κεραληθνί δειψλνπλ κηθξφηεξεο ακνηβέο απφ ηηο 

πξαγκαηηθά εηζπξαηηφκελεο. Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ αλεγείξνπλ νηθνδνκή δειψλνπλ 

σο δαπάλε αλέγεξζεο ην ειάρηζην θφζηνο νηθνδνκήο, κε απνηέιεζκα λα 

θνξνινγνχληαη κε κηθξφηεξν πνζφ αλέγεξζεο, θαη νη απαζρνινχκελνη ζηελ νηθνδνκή 

λα δειψλνπλ σο εηζφδεκα ή ηα ειάρηζηα θαηαβαιιφκελα εκεξνκίζζηα ή λα εθδίδνπλ 

απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ γηα πνζφ ίζν κε ην πξνβιεπφκελν ζην ειάρηζην θφζηνο 

νηθνδνκήο.  

ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο φπνπ παξαηεξείηαη κέζνδνο δηπιψλ ζπκβνιαίσλ κε 

ζπκβφιαηα κεηαμχ ησλ μελνδνρεηαθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, εμσηεξηθνχ θαη 

εζσηεξηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίζνπλ κηθξφηεξα έζνδα απφ ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο, θαη κέξνο ησλ εζφδσλ πνπ έρνπλ απνθξπθηεί, λα παξακέλνπλ ζε 

ινγαξηαζκνχο ζην εμσηεξηθφ. Δπίζεο κε έθδνζε ή αλαθξηβήο έθδνζε θνξνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηηο παξεπφκελεο μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο 

φπσο γηα παξάδεηγκα παξνρή ζαιάζζησλ ζπνξ ςπραγσγίαο, εθκεηάιιεπζε νκπξειψλ 

παξαιίαο, θαζψο θαη ππεξεζηψλ θαιισπηζκνχ. Πνιιέο απφ ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο 

εκθαλίδνληαη σο ππεξεζίεο παθέηνπ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εηζπξάηηεηαη ηδηαίηεξν 

ηίκεκα ην νπνίν θαη δελ εκθαλίδεηαη. ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο παξαηεξείηαη 

θνξνδηαθπγή κέζσ ηεο πξαθηηθήο ησλ ππεξηηκνινγήζεσλ θαη ησλ ππνηηκνινγήζεσλ. 
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Δηδηθφηεξα ην transfer pricing ζηνρεχεη ζηε ζπξξίθλσζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο 

ελφο πνιπεζληθνχ νκίινπ κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ κε πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ησλ κεηαμχ 

ηνπο ζπλαιιαγψλ. Δπίζεο, θνξνδηαθπγή παξαηεξείηαη κέζσ ησλ δηνγθνχκελσλ 

δαπαλψλ θαη ησλ απμεκέλσλ πνζνζηψλ δηθαησκάησλ πνπ ηηκνινγνχληαη κεηαμχ ησλ 

εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ. ηηο offshore εηαηξείεο νη νπνίεο ηδξχνληαη κε ζηφρν ηελ 

απφθξπςε εζφδσλ θαη θεξδψλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο, ιαζξεκπφξην φπισλ, λαξθσηηθψλ, θαη ηε κηθξφηεξε δπλαηή 

θνξνινγηθή επηβάξπλζε θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ απαιιαγή θνξνινγίαο απφ ηε ρψξα ηεο 

κφληκεο δηακνλήο ηνπο.  

Δθηφο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο απμεκέλε θνξνδηαθπγή εληνπίδεηαη ζηνλ Φ.Π.Α., ζε 

εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο, δαζκνχο θαη ηέιε. Μία ηέηνηα θαηεγνξία είλαη ηα 

ελεξγεηαθά πξντφληα θαη ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο. Έηζη, εθηεηακέλν ιαζξεκπφξην 

θαη θνξνδηαθπγή παξαηεξείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ πγξψλ θαπζίκσλ, είηε κε παξάλνκε 

εηζαγσγή θαη δηαθίλεζε θαπζίκσλ είηε κε λφζεπζε απηψλ. ηνλ ηνκέα ησλ 

επηρεηξήζεσλ δηάζεζεο αιθννινχρσλ πνηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα κπαξ, θέληξα 

δηαζθέδαζεο, θαθεηέξηεο θαη ηαβέξλεο, θπξίσο κέζσ ιαζξαίσλ θαη λνζεπκέλσλ 

αιθννινχρσλ πνηψλ. ηνλ ηνκέα θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ κέζσ ιαζξαίαο 

εηζαγσγήο, δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο πξντφλησλ θαπλνχ. 

Οη ζπλεζέζηεξνη ηξφπνη θνξνδηαθπγήο ζηνλ Φ.Π.Α. πνπ παξαηεξνχληαη είλαη αγνξέο 

θαη πσιήζεηο ρσξίο έθδνζε ή αλαθξηβή έθδνζε παξαζηαηηθψλ. Έθδνζε θαη ιήςε 

πιαζηψλ ή εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη θαηαρψξεζε απηψλ ζηα ηεξνχκελα 

βηβιία. Καηαρψξεζε απμεκέλσλ δαπαλψλ κε ζθνπφ ηελ επηζηξνθή, ηελ έθπησζε θαη 

ηνλ ζπκςεθηζκφ ηνπ Φ.Π.Α.. Γηαθίλεζε θαη ηηκνιφγεζε εκπνξεπκάησλ απφ ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κε πιαζηά παξαζηαηηθά ή κε αλχπαξθηεο εηαηξείεο ή εκθάληζε 

ζπλαιιαγψλ απφ ηξίηεο ρψξεο σο δήζελ ελδνθνηλνηηθέο. Έθπησζε Φ.Π.Α. γηα δαπάλεο 

πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη ή γηα πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο δελ παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο. 

Παξαηεξείηαη επίζεο ζηνλ ελδνθνηλνηηθφ Φ.Π.Α., ε νξγαλσκέλε απάηε δηαδνρηθψλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ κε θαηαβνιή Φ.Π.Α. ή ηελ αδηθαηνιφγεηε απαίηεζε 

επηζηξνθήο ηνπ Φ.Π.Α.. Φαηλφκελα θνξνδηαθπγήο παξαηεξνχληαη θαη ζηε κε απφδνζε 

άιισλ θφξσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ππνβνιήο δήισζεο Φ.Μ.Τ. θαη 

παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ, θαζψο θαη ζηε θνξνινγία θεθαιαίνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα 
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θφξνη κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, θιεξνλνκηάο, δσξεψλ θαη γνληθψλ παξνρψλ θαη θφξνο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Ζ ηειεπηαία ζπλδέεηαη κε ηε δηαθνξά κεηαμχ πξαγκαηηθήο θαη 

δεινχκελεο αμίαο αθηλήησλ εηδηθά ζε πεξηνρέο πνπ δελ έρνπλ αθφκε εληαρζεί ζην 

ζχζηεκα αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ αμηψλ θαη πξνζδηνξίδνληαη κε ζπγθξηηηθά 

ζηνηρεία. 

 

5.4 ΚΡΗΖ ΑΞΗΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Σν πξφβιεκα ησλ αμηψλ ζηελ Διιάδα ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Με βάζε ηνλ Eucken κπνξνχκε λα πνχκε, φηη βξηζθφκαζηε ζηε θάζε ηεο πξσηαξρηθήο 

ζπζζψξεπζεο, δηφηη είκαζηε ε πξψηε, ην πνιχ δεχηεξε γεληά, πνπ εηζήιζακε απφ ηελ 

ζηαηηθή αγξνηηθή νηθνλνκία ζηε δπλακηθή θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία, ρσξίο λα 

αθνκνηψζνπκε πιήξσο ην πλεχκα ηεο, γηα κηα παξαγσγηθή νηθνλνκία θαη αμηνθξαηηθή 

θνηλσλία. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο πξψηεο θάζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

είλαη νη νηθνγελεηαθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κε δπλαηφηεηεο γεληθεπκέλεο 

δηαθζνξάο, φπσο θνξνδηαθπγή θαη δσξνδνθίεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο κεγάιεο αλψλπκεο 

εηαηξίεο ησλ παιαηψλ αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ. ηηο αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο κε ηηο 

κεγάιεο αλψλπκεο επηρεηξήζεηο δελ κπνξεί λα ππάξμεη γεληθεπκέλε δηαθζνξά ζ‟ απηφλ 

ηνλ βαζκφ. Καη εθείλεο βέβαηα δελ είλαη θνηλσλίεο αγγέισλ. Καη εθεί ππάξρεη 

κεηαθνξά θεξδψλ κέζσ ππνηηκνινγήζεσλ θαη ππεξηηκνινγήζεσλ ζηηο εζσηεξηθέο 

ζπλαιιαγέο ηνπο, φπσο θαη δηαπινθή νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ, πνπ 

πεξηνξίδνληαη φκσο ζηα πςειά θιηκάθηα. ε φιεο ηηο βηνκεραληθέο ρψξεο ε 

ηερλνινγηθή εμέιημε, ρσξίο αληίζηνηρε κείσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ψζηε λα ππάξμεη 

πιήξεο απαζρφιεζε, δεκηνχξγεζε ρξφληα αλεξγία. Ζ αλεξγία αληηκεησπίζηεθε παληνχ 

γηα θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο ιφγνπο κε ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ηελ αχμεζε ησλ 

θξαηηθψλ δαπαλψλ.  

ηελ Διιάδα κε ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξν ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο ππήξμε κεγάιε 

δηφγθσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ηε δεκηνπξγία πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

πνιηηηθψλ θαη πνιηηψλ. Απφ ηε κηα ππήξρε πίεζε ησλ πνιηηψλ γηα πξνζιήςεηο ζην 

δεκφζην θαη απφ ηελ άιιε ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο απφ ηνπο πνιηηηθνχο ππφ 

ηελ πίεζε ηεο επαλεθινγήο ηνπο.  
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Ζ Διιάδα αλαπηχρζεθε ζηελ επνρή ηνπ κνλνπσιηαθνχ θαπηηαιηζκνχ πεξηζζφηεξν κε 

εμσηεξηθέο δπλάκεηο, θπξίσο ηνλ ηνπξηζκφ θαη ην μέλν θεθάιαην. Πνιιέο μέλεο 

επηρεηξήζεηο εληάζεσο εξγαζίαο εγθαηαζηάζεθαλ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο κεηά ηνλ 2ν 

Παγθφζκην Πφιεκν ζηελ Διιάδα ιφγσ ηνπ θζελφηεξνπ θφζηνπο εξγαζίαο. Γηα ηνπο 

ίδηνπο ιφγνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πνιιέο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κεηεγθαηαζηάζεθαλ ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο θαη επέηεηλαλ ην 

πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο θαη ησλ επαθφινπζσλ ζπκπεξηθνξψλ. Σν εηζεγκέλν 

θαηαλαισηηθφ πξφηππν δεκηνχξγεζε απφ κηα θησρή θνηλσλία κε θαηαπηεζηηθή 

πνιηηηθή εμνπζία, ζε ζρεηηθή αχμεζε ηεο επεκεξίαο θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο 

ρψξαο, κηα δηεθδηθεηηθή θνηλσλία, φπνπ ν δεκφζηνο ηνκέαο θαηάθεξε λα ακείβεηαη 

θαιχηεξα απφ ηνλ ηδησηηθφ. 

Ζ αζηηθνπνίεζε γηα νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο ιφγνπο, πνπ ζε ηειεπηαία αλάιπζε 

ήηαλ νηθνλνκηθή, έθεξε ηε ραιάξσζε ησλ εζηθψλ ειέγρσλ. ινη απηνί νη νηθνλνκηθνί 

παξάγνληεο καδί, νδήγεζαλ ζε κηα εζηθή ηνπ εχθνινπ πινπηηζκνχ θαη ηεο αχμεζεο ηεο 

θαηαλάισζεο κε θάζε κέζν, ζε επεκεξία κε ηελ θαηαρξέσζε ηνπ θξάηνπο θαη ησλ 

λνηθνθπξηψλ. Ζ θπβέξλεζε κπνξεί λα πξνσζήζεη ζεζκηθέο αιιαγέο, δελ έρεη φκσο ηελ 

παληνδπλακία λα αιιάμεη ην νηθνλνκηθφ πλεχκα ηνπ ιανχ, φπσο αλαθέξεη ν Schüller. Ζ 

πνιηηηθή εμνπζία κπνξεί λα κεηξηάζεη ην πξφβιεκα ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο 

δηαθζνξάο κε ζεζκηθά κέηξα θαη ειέγρνπο κέρξη ελφο ζεκείνπ. Ζ λννηξνπία φκσο είλαη 

ελδνγελήο κεηαβιεηή ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη έρεη βαζηέο ξίδεο. ηε λννηξνπία 

απηή ππφθεηληαη φινη, πνιηηηθνί θαη ιαφο. Ζ εθδήισζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ππήξμε 

ν θαηαιχηεο πνπ ηαξαθνχλεζε ηνπο πνιηηηθνχο θαη ηελ θνηλσλία. Αθφκε φκσο θαη αλ ε 

πνιηηηθή εμνπζία έρεη πιένλ ηε βνχιεζε λα παηάμεη ηε γεληθεπκέλε δηαθζνξά θαη 

δηαπινθή, έρεη λα αληηκεησπίζεη ηηο αληηζηάζεηο κηαο κεξίδαο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ 

θαη κηαο κεξίδαο ησλ πνιηηψλ, πνπ επλννχληαη απφ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. 



85 
 

 

5.5 ΣΑ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ  

5.5.1 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙ ΘΕΜΟΙ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη ε έιιεηςε 

πνηνηηθψλ ζεζκψλ, λνκνζεηηθψλ, ξπζκηζηηθψλ θαη εθηειεζηηθψλ πιαηζίσλ, γηα ηνλ 

θαηάιιειν έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

πνιηηψλ. Ζ αλεπάξθεηα ησλ ζεζκψλ νδεγεί ζε ζηξεβιψζεηο ησλ θηλήηξσλ ζηελ 

νηθνλνκία, ζηελ θαθή θαηαλνκή ηνπ ππάξρνληνο πινχηνπ θαη ζηελ απψιεηα ελφο 

ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ηξία 

κεγάια ζεζκηθά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη: νη αλεπαξθείο ζεζκνί 

ηδηνθηεζίαο, ε χπαξμε δηαθζνξάο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, θαη νη αλεπαξθείο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί ζεζκνί.  

Οη ζεζκνί ηδηνθηεζίαο είλαη νη θαλφλεο κε ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγεί κηα θνηλσλία [North 

and Thomas (1973), North (1981), Acemoglu, Johnson and Robinson (2005)]. ε φιεο 

ηηο θνηλσλίεο, νη πνιίηεο ζπλήζσο δξνπλ κε απψηεξν ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

πξνζσπηθήο σθέιεηαο ή ηνπ θέξδνπο ηνπο. Υσξίο ηελ χπαξμε ζεζκψλ ηδηνθηεζίαο, 

απηή ε κεγηζηνπνίεζε κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή εμαλαγθαζηηθψλ θαη βίαησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, φπσο πφιεκνη, θινπέο. Ζ χπαξμε θαηάιιεισλ ζεζκψλ σζεί ή δίλεη 

θίλεηξα ζηνπο πνιίηεο λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ σθέιεηα θαη ην θέξδνο ηνπο κε ηξφπνπο 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επεκεξία νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο. Οη ζεζκνί ηδηνθηεζίαο 

εμαζθαιίδνπλ φηη ν θάζε πνιίηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη ζε νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη λα απνθηήζεη πξνζσπηθή πεξηνπζία. Οη θαξπνί ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πνιίηε πξνζηαηεχνληαη κε δηαθαλείο λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη 

απνηειεζκαηηθά απφ ην θξάηνο. Οπφηε ε χπαξμε δπλαηψλ ζεζκψλ ηδηνθηεζίαο εγγπάηαη 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πνιίηε απφ θαηαλαγθαζηηθή αξπαγή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ απφ άιιεο  

ίζσο ηζρπξφηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη απφ ην ίδην ην θξάηνο. Μεξηθά παξαδείγκαηα 

ζεζκψλ ηδηνθηεζίαο είλαη έλα δίθαην θαη αλεμάξηεην δηθαζηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν, 

αλάκεζα ζηα άιια, εγγπάηαη ηε ζσζηή ηήξεζε ζπκθσληψλ θαη ζπκβνιαίσλ, έλα 

απνηειεζκαηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη κία εθηειεζηηθή εμνπζία πνπ εθαξκφδεη 

ζσζηά ηνπο λφκνπο. 
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Οη ζεζκνί ηδηνθηεζίαο κηαο ρψξαο ζεσξνχληαη θαινί φηαλ παξέρνπλ πξνζηαζία ζε έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ [Acemoglu, Johnson and Robinson (2005)]. Ζ 

κνξθή ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε κηα ρψξα θαζνξίδεη αλ ε επηδίσμε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θέξδνπο ή ηεο πξνζσπηθήο σθέιεηαο απφ θάζε πνιίηε είλαη 

επνηθνδνκεηηθή ή επηδήκηα γηα ηελ ππφινηπε θνηλσλία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επηδίσμε 

ηνπ θέξδνπο κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο επέλδπζεο σθειεί 

νιφθιεξε ηελ θνηλσλία θαη φρη κφλν ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δίλαη γλσζηφ φηη ε θαηλνηνκία ή ε έξεπλα κπνξεί λα απνηειέζεη βάζε 

θαη λα δψζεη έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ θαηλνηνκία, θάηη γηα ην νπνίν ν αξρηθφο 

θαηλνηφκνο δελ αληακείβεηαη πιήξσο. Έηζη ηα νθέιε απφ ηελ θαηλνηνκία δηαρένληαη ζε 

νιφθιεξν ην θνηλσληθφ ζχλνιν [Αghion and Howitt (2005)]. Δπίζεο, ε δεκηνπξγηθή 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα νδεγεί ζε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζηελ παξαγσγή 

πξντφλησλ πνπ είλαη ρξήζηκα ζηνπο θαηαλαισηέο. Έηζη ηα νθέιε απφ ηε δεκηνπξγηθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα δηαρένληαη ζε νιφθιεξε ηελ θνηλσλία. 

 Έλαο βαζηθφο ξφινο ησλ ζσζηψλ ζεζκψλ ηδηνθηεζίαο είλαη λα σζήζνπλ ηνπο πνιίηεο 

πξνο επνηθνδνκεηηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δειαδή λα αμηνπνηήζνπλ πξνο 

φθεινο νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο ηε θπζηθή ηάζε ηνπ θάζε πνιίηε λα κεγηζηνπνηήζεη 

ην πξνζσπηθφ ηνπ θέξδνο. Καζψο νη δπλαηνί ζεζκνί ηδηνθηεζίαο πξνζθέξνπλ 

πξνζηαζία απφ αξπαγή ηνπ πινχηνπ, απνζαξξχλνπλ ηνπο πνιίηεο απφ ην λα 

αζρνιεζνχλ κε αξπαθηηθέο ή θαηαλαγθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ε ρψξεο κε δπλαηά 

ζεζκηθά πιαίζηα ηα νθέιε απφ αξπαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη πεξηνξηζκέλα, θάηη 

πνπ δίλεη θίλεηξν ζηνπο πνιίηεο λα ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε πην θνηλσληθά 

επνηθνδνκεηηθνχο ηνκείο. Δπνκέλσο, έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηξφπνπο κέζσ 

ησλ νπνίσλ ε πνηφηεηα ησλ ζεζκψλ ηδηνθηεζίαο επεξεάδεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη επεκεξία κηαο ρψξαο είλαη ε θαηαλνκή ηνπ ηαιέληνπ (Murphy, Shleifer and Vishny 

1991, 1993; Acemoglu, 1995).  

ε ρψξεο κε αδχλακα ζεζκηθά πιαίζηα ν πην εχθνινο ηξφπνο νηθνλνκηθήο επηηπρίαο θαη 

θαηαμίσζεο είλαη ζπρλά ε αξπαγή πινχηνπ απφ άιινπο πνιίηεο παξά ε δεκηνπξγία 

θαηλνχξγηνπ πινχηνπ. Μεξηθέο ζπλεζηζκέλεο κέζνδνη αξπαγήο είλαη ε ιεειαζία ηνπ 

θξάηνπο, ε ιεειαζία άιισλ θξαηψλ κέζσ πνιέκσλ θαη ε ππνδνχισζε άιισλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ κέζσ απαιινηξηψζεσλ ή εμνλησηηθήο θαη θαηαρξεζηηθήο 
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θνξνινγίαο. Χο απνηέιεζκα, ε ζπαηάιε ελφο κεγάινπ κέξνπο ηνπ ηαιέληνπ θαη 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ππάξρεη ζε κηα ρψξα νδεγεί ζηε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

επεκεξίαο θαη ηελ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

πνηνηηθνί ζεζκνί ηδηνθηεζίαο δίλνπλ θίλεηξα ζηα ηθαλφηεξα θαη πην παξαγσγηθά κέιε 

ηεο θνηλσλίαο λα ζηξαθνχλ ζε θνηλσληθά επνηθνδνκεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο 

πέξα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο σθεινχλ νιφθιεξε ηελ θνηλσλία. ε έλα δπλαηφ ζεζκηθφ 

πιαίζην, ν πην εχθνινο ηξφπνο νηθνλνκηθήο επηηπρίαο θαη θαηαμίσζεο είλαη ε 

δεκηνπξγηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε θαηλνηνκία θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ σθεινχλ 

νιφθιεξν ην θνηλσληθφ ζχλνιν.  

Έλα απφ ηα κεγάια πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη ε απνπζία πνηνηηθψλ 

ζεζκψλ ηδηνθηεζίαο. Έλαο δείθηεο πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ζεζκψλ ηδηνθηεζίαο κηαο ρψξαο είλαη ν Γείθηεο ηνπ Νφκνπ ηεο 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (World Bank Rule of Law Indicator). Σν 2010 o ζπγθεθξηκέλνο 

δείθηεο γηα ηελ Διιάδα ήηαλ 0,62. Έηζη, ζχκθσλα κε απηφλ ηνλ δείθηε αλάκεζα ζηηο 

ρψξεο ηνπ ΟΟΑ
27

 ε Διιάδα θαηέρεη ηελ πξνηειεπηαία ζέζε, κία ζέζε πάλσ απφ ηελ 

Ηηαιία. Απηφ ην ζθνξ είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ εάλ ην ζπγθξίλνπκε κε ρψξεο ιηγφηεξν 

αλεπηπγκέλεο φπσο είλαη ε Οπγγαξία, ε ινβελία, ε Δζζνλία θαη ε Πνισλία, θαζψο ην 

θαηά θεθαιή ΑΔΠ ηεο Διιάδαο ην 2010 ήηαλ $27.310,680, ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ 

ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ ηεο Οπγγαξίαο $13.023,858, ηεο ινβελίαο $23.648,371, ηεο 

Δζζνλίαο $14.404,735 θαη ηεο Πνισλίαο $12.322,773. Απηφ απνηειεί κηα έλδεημε γηα 

ην ζνβαξφ έιιεηκκα ζεζκψλ ηδηνθηεζίαο πνπ ππάξρεη ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ρψξεο 

πνπ βξίζθνληαη ζε παξφκνην εηζνδεκαηηθφ επίπεδν.  Σν αληίζεην ζπκβαίλεη βέβαηα αλ 

ζπγθξίλνπκε ηελ Διιάδα κε ηελ Ηηαιία. 

5.5.2 ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗΝ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 

Έλα πξφβιεκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ χπαξμε αδχλακσλ ζεζκψλ ηδηνθηεζίαο είλαη ε 

δηαθζνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα, δειαδή ε θαηάρξεζε δεκφζησλ ζέζεσλ θαη πνιηηηθήο 

δχλακεο γηα πξνζσπηθφ θέξδνο. ηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο ν θξαηηθφο ηνκέαο 

                                                             
27 Ο Οπγανιζμόρ Οικονομικήρ ςνεπγαζίαρ και Ανάπηςξηρ (OECD) είλαη έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο 

ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο αξρέο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Γεκηνπξγήζεθε ην 1948 σο Οπγανιζμόρ Δςπωπαϊκήρ Οικονομικήρ 

ςνεπγαζίαρ (OEEC). 
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δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαη δηαρεηξίδεηαη πνιχ ζεκαληηθά ρξεκαηηθά πνζά. 

Γηα παξάδεηγκα, ην θνξνινγηθφ εηζφδεκα ηνπ θξάηνπο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ηείλεη λα 

κεγαιψλεη φζν ε ρψξα αλαπηχζζεηαη πεξηζζφηεξν. Γηα απηφλ ην ιφγν, ε χπαξμε κηαο 

απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ πνπ δξνπλ ζχκθσλα κε 

ην δεκφζην ζπκθέξνλ είλαη έλαο απαξαίηεηνο ππιψλαο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη επεκεξία [Besley and Persson (2009)]. Ζ δηαθζνξά ζπρλά ζπλδέεηαη κε ηελ χπαξμε 

ελφο ππεξβνιηθά πνιχπινθνπ λνκνζεηηθνχ, ξπζκηζηηθνχ ή θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ ζε 

κία νηθνλνκία. ηαλ νη πνιίηεο ή νη εηαηξείεο αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο 

θαλφλεο ηνπ θξάηνπο, επεηδή απηνί νη θαλφλεο είλαη εμαηξεηηθά δπζβάζηαθηνη, 

σζνχληαη ζε αλνξζφδνμεο κεζφδνπο, φπσο ε δσξνδνθία δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ γηα λα 

απνθχγνπλ ηνπο θαλφλεο. Έηζη, ε πνιππινθφηεηα ησλ θξαηηθψλ θαλφλσλ έρεη σο 

αξλεηηθφ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο δηαθζνξάο, θαζψο σζνχλ πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο 

λα θαηαθχγνπλ ζηελ παξανηθνλνκία γηα λα απνθχγνπλ ηειείσο ηνπο θξαηηθνχο θαλφλεο 

(Djankov, 2002). Γεληθά, ρψξεο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο νηθνλνκηθά έρνπλ 

πην απινπνηεκέλα λνκνζεηηθά θαη ξπζκηζηηθά πιαίζηα.  

Ζ πνιππινθφηεηα ησλ θξαηηθψλ θαλφλσλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη επθαηξίεο γηα 

πξνζσπηθφ πινπηηζκφ ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ κέζσ ηνπ ρξεκαηηζκνχ θαη ηεο 

δηαθζνξάο, θαζψο νη εκπιεθφκελνη πνιίηεο θαη εηαηξείεο ζα αδπλαηνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ρσξίο ηε ρξήζε αλνξζφδνμσλ κεζφδσλ. Απηφ 

απμάλεη ην θφζηνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ην απμεκέλν θφζηνο 

κεηαθέξεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο κε ηε κνξθή πςειφηεξσλ ηηκψλ ή κεησκέλεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ δηαθζνξά έρεη πνηθίιεο 

αξλεηηθέο επηδξάζεηο πάλσ ζηελ νηθνλνκηθή επεκεξία κηαο ρψξαο. Ζ δηαθζνξά, 

ζπλδπαδφκελε θαη κε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ θξαηηθψλ θαλφλσλ απνζαξξχλεη ηηο 

επελδχζεηο, κεηψλεη ηηο θαηλνχξγηεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη απμάλεη ηηο ηηκέο ησλ 

παξερφκελσλ πξντφλησλ. Δπίζεο, ε δηαθζνξά δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο ζηξεβιψζεηο ζηελ 

θαηαλνκή ηνπ ηαιέληνπ ζηελ νηθνλνκία [Acemoglu (1995)]. Λφγσ ησλ επθαηξηψλ γηα 

πξνζσπηθφ πινπηηζκφ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην δεκφζην ηνκέα, πνιινί απφ ηνπο 

ηθαλφηεξνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο ζηξέθνληαη πξνο δεκφζηεο ζέζεηο πνπ κπνξνχλ λα ηνπο 

παξέρνπλ ηξφπνπο επίηεπμεο πξνζσπηθνχ πινπηηζκνχ.. Έηζη έλα κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηεο ρψξαο ζπαηαιείηαη ζε θνηλσληθά επηδήκηεο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ζα 

κπνξνχζε λα είρε ρξεζηκνπνηεζεί ζε θνηλσληθά επνηθνδνκεηηθνχο ηνκείο. 
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Γεληθά, πςειφηεξε δηαθζνξά νδεγεί ζε κείσζε ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε 

κία ρψξα (Mauro, 1995). Ζ δηαθζνξά ζην δεκφζην ηνκέα απνηειεί ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Έλαο δείθηεο πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

κέηξεζε ηεο δηαθζνξάο ζηνλ δεκφζην ηνκέα είλαη ν Γείθηεο Γηαθζνξάο ηεο 

Οξγάλσζεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο
28

 (Corruption Perceptions Index of Transparency 

International). Σν 2011 απφ ζχλνιν 182 ρσξψλ ε Διιάδα θαηέρεη ηελ 80
ε
 ζέζε, θαη ην 

ζθνξ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε γηα ηελ Διιάδα ήηαλ 3,4, κε θιίκαθα απφ 0 (= πνιχ 

πςειά πνζνζηά δηαθζνξάο) έσο 10 (= πνιχ ρακειά πνζνζηά δηαθζνξάο). θνξ 

ηδηαίηεξα ρακειφ, δεδνκέλνπ φηη είλαη ρακειφηεξν απφ ρψξεο φπσο Ρνπκαλία, Λεηνλία 

θαη Δζζνλία, θαζψο ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ ηεο Διιάδαο ην 2010 ήηαλ $27.310,680, 

ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ ηεο Ρνπκαλίαο $7.542,252, ηεο 

Λεηνλίαο $10.680,487 θαη ηεο Δζζνλίαο $14.404,735. Απηφ απνηειεί κηα έλδεημε γηα ην 

ζνβαξφ πξφβιεκα δηαθζνξάο θαη δηάβξσζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ ππάξρεη ζηελ 

Διιάδα. Μία παξάκεηξνο πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε δηαθζνξά είλαη ε πνηφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο κηαο ρψξαο. Ζ δηαθζνξά δηαβξψλεη ηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο θαη κεηψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνπλ (αλ θαη ε πνηφηεηα δηαθπβέξλεζεο εμαξηάηαη θαη απφ αξθεηνχο άιινπο 

παξάγνληεο εθηφο ηεο δηαθζνξάο). Έλαο δείθηεο πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δηαθπβέξλεζεο είλαη ν Γείθηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο 

Γηαθπβέξλεζεο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (World Bank Government Efficiency 

Indicator). Σν 2010 ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο γηα ηελ Διιάδα ήηαλ 0,52, ζθνξ ηδηαίηεξα 

ρακειφ ζε ζχγθξηζε κε ηηο παξαπάλσ ρψξεο (Δζζνλία, Οπγγαξία, ινβελία, Πνισλία) 

κε ρακειφηεξν θαηά θεθαιή ΑΔΠ απφ ηελ Διιάδα.  

5.5.3 ΑΔΤΝΑΜΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΜΟΙ 

Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θνξέαο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη επεκεξία κηαο ρψξαο. Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα δηεπθνιχλνπλ ηε 

ξνή θεθαιαίσλ απφ πνιίηεο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο απνηακίεπζεο, πξνο πνιίηεο 

                                                             
28 Ζ «Γηεζλήο Γηαθάλεηα» είλαη ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθφ θαη κε θπβεξλεηηθφ θαη ιεηηνπξγεί ζηα 

πιαίζηα ησλ λφκσλ ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. Έρεη σο ζθνπφ λα 

ζηακαηήζεη ε εγθιεκαηηθή αδηαθνξία απέλαληη ζε ζέκαηα δηαθάλεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ πνπ 

επηηξέπεη λα γελλάηαη δηθαίσο ζηελ θνηλή γλψκε ε αληίιεςε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο ζήςεο. ηφρνο είλαη 

ε απνθαηάζηαζε ησλ ζεζκψλ θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαζψο θαη ε άζθεζε ηεο εμνπζίαο κε 

ήζνο θαη δηαθάλεηα. 
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πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο ζσζηήο επέλδπζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ησλ θεθαιαίσλ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, έλα θαιφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ 

θαηλνηνκία, ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία θαηλνχξγησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο ζε κηα νηθνλνκία. Υσξίο κηα πνηνηηθή ρξεκαηνπηζησηηθή ππνδνκή, πνιινί 

ηθαλνί πνιίηεο κε δεκηνπξγηθέο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο αιιά ρσξίο δηθά ηνπο θεθάιαηα 

ζα ήηαλ απνθιεηζκέλνη απφ ηελ αγνξά ιφγσ ηεο έιιεηςεο ρξεκαηνδφηεζεο. Δπίζεο, 

πνιινί πνιίηεο κε κεγάια δηθά ηνπο θεθάιαηα αιιά ρσξίο επηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο 

θαη ηδέεο ζα είραλ πεξηνξηζκέλεο επελδπηηθέο δπλαηφηεηεο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί 

ζεζκνί είλαη έλαο αθξνγσληαίνο ιίζνο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κηαο ρψξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλαο πηζησηήο πνπ παξέρεη έλα δάλεην ζε 

κηα επηρείξεζε ή έλαλ ηδηψηε είλαη επάισηνο ζε αξπαθηηθή ζπκπεξηθνξά απφ ηνλ 

δαλεηδφκελν. Αθνχ ν δαλεηδφκελνο ιάβεη ην δάλεην, κπνξεί λα πξνζπαζήζεη λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα αλάξκνζηνπο ζθνπνχο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξρηθή 

ζπκθσλία κε ηνλ πηζησηή ή θαη λα ηδηνπνηεζεί ην πνζφ ηνπ δαλείνπ γηα πξνζσπηθφ 

πινπηηζκφ.  

Γηα απηφλ ην ιφγν, ε παξνπζία ελφο θαηάιιεινπ λνκνζεηηθνχ θαη εθηειεζηηθνχ 

πιαηζίνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζπκβνιαίσλ αλάκεζα ζε πηζησηέο θαη 

δαλεηδφκελνπο. Μφλν φηαλ νη πηζησηέο έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

ζεζκνχο απνθαζίδνπλ λα δψζνπλ ζεκαληηθά δάλεηα θαη ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 

ρξεκαηνπηζησηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε κία ρψξα (Djankov, McLiesh and Shleifer, 

2007). Με παξφκνην ηξφπν, έλαο επελδπηήο πνπ παξέρεη θεθάιαηα ζε κηα επηρείξεζε κε 

ηε κνξθή ηεο αγνξάο κεηνρψλ είλαη επάισηνο ζε αξπαθηηθή ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο 

κεγαινκεηφρνπο ή ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. Καζψο νη κεγαινκέηνρνη ή ηα ζηειέρε 

κηαο επηρείξεζεο είλαη απηνί πνπ ιακβάλνπλ ηηο ζεκαληηθέο δηαρεηξηζηηθέο απνθάζεηο, 

έρνπλ ηελ ππνζεηηθή δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζνπλ ζε θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο ηνπο, 

πξνζπαζψληαο λα απνθνκίζνπλ πξνζσπηθά νθέιε απφ ηα θεθάιαηα ησλ κηθξνκεηφρσλ. 

Γηα απηφλ ην ιφγν, ε παξνπζία ελφο θαηάιιεινπ λνκνζεηηθνχ θαη ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ απφ 

επελδπηέο. Μφλν φηαλ νη επελδπηέο έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

ζεζκνχο απνθαζίδνπλ λα πξνρσξήζνπλ ζε ζεκαληηθή ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ 

κέζσ αγνξάο κεηνρψλ (Shleifer and Wolfenzon, 2002).  
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Οη ζρεηηθά αδχλακνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί ζεζκνί απνηεινχλ πξφβιεκα γηα ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία. Γηα παξάδεηγκα, ην 1998 νη La Porta et al. (1998) κέηξεζαλ ην 

βαζκφ πξνζηαζίαο ησλ πηζησηψλ ζε δηάθνξεο ρψξεο. Ο βαζκφο λνκηθήο πξνζηαζίαο 

ζηελ Διιάδα είλαη 1,0. Απηφ ην ζθνξ είλαη ρακειφ, αιιά θαηά έλα κέξνο νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε Διιάδα έρεη έλα λνκηθφ ζχζηεκα γαιιηθήο πξνέιεπζεο. Θεζκνί γαιιηθήο 

πξνέιεπζεο ζπλδένληαη κε ζεκαληηθά ρακειφηεξν κέζν βαζκφ πξνζηαζίαο ησλ 

πηζησηψλ, πην ζπγθεθξηκέλα, κε κέζν βαζκφ πξνζηαζίαο 1,58 ζε ζχγθξηζε κε ζεζκνχο 

αγγιηθήο πξνέιεπζεο πνπ έρνπλ κέζν βαζκφ πξνζηαζίαο 3,11 (La Porta, 1998). 

 κσο, ν βαζκφο λνκηθήο πξνζηαζίαο ησλ πηζησηψλ ζηελ Διιάδα είλαη ρακειφηεξνο 

αθφκα θαη απφ ην κέζν φξν ηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο ζηηο ρψξεο κε ζεζκνχο γαιιηθήο 

πξνέιεπζεο. Δπίζεο, ε Διιάδα έρεη ρακειφ βαζκφ ζε αξθεηέο θαηεγνξίεο πξνζηαζίαο 

επελδπηψλ θαη κηθξνκεηφρσλ (La Porta, 1998). Μία απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο αδπλακίαο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζεζκψλ ζηελ Διιάδα είλαη ε πςειή ζπγθέληξσζε 

ηδηνθηεζίαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. ηε κέζε ειιεληθή επηρείξεζε ην κεξίδην 

ηδηνθηεζίαο ησλ ηξηψλ κεγαιχηεξσλ κεηφρσλ είλαη 67%, πνπ είλαη πςειφηεξν απφ ηνλ 

κέζν φξν ηνπ 54% ζηηο ρψξεο κε ζεζκνχο γαιιηθήο πξνέιεπζεο, θαη πςειφηεξν απφ 

ηνλ κέζν φξν ηνπ 43% ζηηο ρψξεο κε ζεζκνχο αγγιηθήο πξνέιεπζεο. ια ηα παξαπάλσ 

απνηεινχλ ελδείμεηο γηα ηε ζρεηηθή αδπλακία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζεζκψλ ζηελ 

Διιάδα.  

Σέινο, ε βειηίσζε ησλ ζεζκψλ ζε κία ρψξα είλαη έλαο εμαηξεηηθά δχζθνινο ζηφρνο, 

επεηδή νη ζεζκνί είλαη καθξνπξφζεζκεο κεηαβιεηέο πνπ ζπλήζσο αιιάδνπλ πνιχ αξγά. 

Δπίζεο, ε αδπλακία ησλ ζεζκψλ ζπρλά απνηειεί πνιηηηθννηθνλνκηθφ θαηλφκελν. Δλψ ε 

αδπλακία ησλ ζεζκψλ είλαη επηβιαβήο γηα ηε γεληθή νηθνλνκηθή επεκεξία κηαο ρψξαο 

κπνξεί λα είλαη επσθειήο γηα ζρεηηθά κηθξέο, αιιά πνιηηηθά νξγαλσκέλεο, θνηλσληθέο 

νκάδεο πνπ αληηηάζζνληαη ζηε βειηίσζε ησλ ζεζκψλ. Οπφηε, ε κεηαβνιή ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ κηαο ρψξαο απαηηεί ηελ χπαξμε ηζρπξψλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ ζπκκαρηψλ πνπ 

ζα πηέζνπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Απφ απηή ηελ άπνςε, ζε ρψξεο κε αλεπαξθείο 

ζεζκνχο, κηα νηθνλνκηθή χθεζε κία πξνζσξηλή αξλεηηθή απφθιηζε ηνπ ΑΔΠ απφ ην 

δπλεηηθφ ΑΔΠ κπνξεί λα απνηειέζεη κία επθαηξία γηα ζεζκηθή βειηίσζε. Μία χθεζε, 

θαη θπξίσο κία κεγάιε χθεζε ή θξίζε, ζπρλά αδπλαηίδεη πνιηηηθά ηηο θνηλσληθέο 

νκάδεο πνπ αληηηίζεληαη ζε ζεζκηθέο αιιαγέο [Johnson (2009)]. Απηφ δηεπθνιχλεη ηε 
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δεκηνπξγία θνηλσληθνπνιηηηθψλ ζπκκαρηψλ πνπ επηβάιινπλ ηε ζεζκηθή βειηίσζε. 

Παξφιν πνπ νη θξίζεηο είλαη πνιχ δπζάξεζηα θαηλφκελα, πνπ νη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα 

πξνζπαζνχλ λα απνθεχγνπλ κε φπνηνλ ηξφπν κπνξνχλ, έρεη παξαηεξεζεί φηη νξηζκέλεο 

θνξέο κία θξίζε κπνξεί λα απνηειέζεη εθαιηήξην γηα ζεζκηθή βειηίσζε ζε κία ρψξα κε 

αλεπαξθείο ζεζκνχο.  

Ζ θξίζε πνπ πεξλάεη απηή ηε ζηηγκή ε ειιεληθή νηθνλνκία είλαη έλα δπζάξεζην 

θαηλφκελν πνπ έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ. Ίζσο, 

φκσο, ε θξίζε ζα κπνξνχζε λα δηεπθνιχλεη ζεζκηθέο αιιαγέο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

Βέβαηα, αθφκα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, απηφ ην ζεηηθφ απνηέιεζκα είλαη πηζαλψο 

πνιχ ιηγφηεξν ζεκαληηθφ απφ ηηο κεγάιεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζην βηνηηθφ 

επίπεδν ησλ Διιήλσλ. Ζ βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζηελ Διιάδα ζα αλαβάζκηδε 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαη ζα βνεζνχζε ζηε κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

ειιείκκαηνο ή ζηε καθξνπξφζεζκε απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο. κσο, κία ζεζκηθή 

βειηίσζε πηζαλψο δελ ζα ζπλεηζέθεξε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ίδηαο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, δειαδή ζηελ πξνζσξηλή ή θπθιηθή κείσζε ηνπ ειιεληθνχ ΑΔΠ. Οη ζεζκνί 

είλαη καθξνπξφζεζκεο κεηαβιεηέο πνπ ζπλήζσο αιιάδνπλ πνιχ αξγά, ελψ νη 

νηθνλνκηθέο θξίζεηο είλαη ζπλήζσο βξαρππξφζεζκα θαηλφκελα. Γηα απηφλ ην ιφγν, 

αθφκα θαη αλ ε Διιάδα επηηχρεη λα αλαβαζκίζεη ην ζεζκηθφ ηεο πιαίζην, ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα πηζαλφλ δελ ζα γίλνπλ εγθαίξσο εκθαλή γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, παξφιν πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ 

καθξνπξφζεζκε αχμεζε ηνπ ειιεληθνχ ΑΔΠ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ νπηηθή ηνπ North ζπλνςίδεηαη ζηε θξάζε: «νη ζεζκνί ζπλήζσο δε δεκηνπξγνχληαη 

γηα λα είλαη θνηλσληθά απνηειεζκαηηθνί, αιιά δεκηνπξγνχληαη γηα λα εμππεξεηήζνπλ 

ηα ζπκθέξνληα απηψλ πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε λα 

ζεζπίδνπλ ηνπο θαλφλεο». Οη ζεζκνί είλαη ζχλνια θαλφλσλ πνπ ζθνπφ έρνπλ λα 

ξπζκίζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ κέζα ζε κία κηθξή θνηλφηεηα αιιά θαη ζε κηα 

κεγάιε θνηλσλία. Μπνξεί λα ζπλδένληαη ή φρη κε ηελ θνηλσληθή εζηθή, ηε ζξεζθεία, ή 

θάπνηα ηδενινγία αιιά ν βαζηθφο ζθνπφο ηνπο είλαη ε επίηεπμε ηεο νκαιήο ζπκβίσζεο 

θαη ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο. Έλα ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δελ εμαζθαιίδεη έλα απφ ηα 

δχν είλαη βέβαην φηη ζα απνηχρεη.. Σα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο 

θνηλσλίεο, ηηο νηθνλνκίεο θαη ζηα πνιηηηθά ζπζηήκαηα εληνπίδνληαη επθνιφηεξα κε ηελ 

πάξνδν ησλ ρξφλσλ, φηαλ πξνζεγγίδνληαη κε θξηηήξην ηελ ππνθαηάζηαζε ησλ ζεζκψλ 

απφ «παξάζεζκνπο» . Κη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί πιάη θαη κέζα ζηνπο ζεζκνχο ηεο 

νηθνλνκίαο αλαπηχζζεηαη θαη ιεηηνπξγεί ε παξανηθνλνκία, πιάη θαη κέζα ζηνπο 

ζεζκνχο ηεο πνιηηηθήο αλαπηχζζεηαη θαη ιεηηνπξγεί ε παξαπνιηηηθή θαη πιάη θαη κέζα 

ζηνπο ζεζκνχο ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ θξάηνπο αλαπηχζζνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ νη 

«ζεζκνί» ηεο παξαδηνίθεζεο. ζν απηνί νη παξαζεζκνί δηνγθψλνληαη, ηφζν 

απαμηψλνληαη νη επίζεκνη ζεζκνί.  

Με βάζε ην δηάγξακκα ξνήο πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο 

ζπκπεξαίλνπκε φηη, εάλ ζεσξήζνπκε ηελ θνηλσλία σο έλαλ νξγαληζκφ, νη ζεζκνί 

απνηεινχλ ηα επηκέξνπο φξγαλά ηνπ θαη ηα άηνκα ηα θχηηαξα απηψλ ησλ νξγάλσλ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκψλ είλαη φηη απνηεινχληαη θαη δεκηνπξγνχληαη απφ άηνκα 

ζε κία νξγαλσκέλε θνηλσλία, παξέρνληαο έηζη κηα δνκή ζηελ αλζξψπηλε 

αιιειεπίδξαζε. ηνπο νξγαληζκνχο πεξηιακβάλνληαη πνιηηηθά ζψκαηα (ηα πνιηηηθά 

θφκκαηα, έλα Γεκνηηθφ πκβνχιην, κηα Ρπζκηζηηθή Τπεξεζία), νηθνλνκηθνί θνξείο 

(εηαηξείεο, ζπλδηθάηα, νηθνγελεηαθά αγξνθηήκαηα, ζπλεηαηξηζκνί), θνηλσληθά ζψκαηα 

(εθθιεζίεο, ζχιινγνη, αζιεηηθέο ελψζεηο) θαη εθπαηδεπηηθνί θνξείο (ζρνιεία, 

παλεπηζηήκηα, θέληξα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο). Σφζν ην είδνο ησλ νξγαληζκψλ 

πνπ δεκηνπξγνχληαη φζν θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εμειίζζνληαη, επεξεάδνληαη 

νπζηαζηηθά απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην. Με ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ θαη απηνί ηελ 

εμέιημε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, απνηειψληαο θνξείο ζεζκηθψλ αιιαγψλ.  
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θνπφο ηνπο είλαη ε ζεζκνζέηεζε, άξα είλαη απηνί πνπ ζέηνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ 

παηρληδηνχ. Απηνί νη θαλφλεο πνπ θπξίσο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο είλαη νη 

ζεζκνί. Καηά ζπλέπεηα ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ζεζκψλ θαη νξγαληζκψλ. Οη 

ζεζκνί ζηηο θνηλσλίεο έρνπλ σο ππφβαζξν ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. Παξάγνληαη, 

δηακνξθψλνληαη θαη δηαθνξνπνηνχληαη κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο θνηλσληθήο θαη ηαμηθήο 

δηαζηξσκάησζεο. Υψξεο κε ζεζκηθή νινθιήξσζε απνδέρνληαη κελ ηηο πάζεο θχζεσο 

ηεξαξρίεο ζηηο θνηλσλίεο ηνπο, δελ αλαγλσξίδνπλ φκσο ηελ χπαξμε ηδηαίηεξσλ λνκηθψλ 

αιιά θαη νπζηαζηηθψλ πξνλνκίσλ ή ζπκπεξηθνξψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ηδηφηεηα 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή ζπζηήκαηνο εμνπζίαο θαη ιεηηνπξγνχλ ζε βάξνο ηεο 

ηζνλνκίαο θαη ηεο ηζνπνιηηείαο. Οη ζεζκνί επηηξέπνπλ ζε κία νηθνλνκία λα είλαη 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν αζθαιήο θαη 

απνδνηηθή. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θξίλεηαη απφ ηελ χπαξμε πςεινχ ή ρακεινχ 

θφζηνπο ησλ ζπλαιιαγψλ, ελψ ε αζθάιεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο θξίλεηαη απφ ηνλ 

ηξφπν δηεπζέηεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ θαη ηε ζπλέπεηα ηνπ θξάηνπο ζηελ 

ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ έλαληη ηνπ πνιηηψλ ηνπ θαη ησλ δηεζλψλ εηαίξσλ ηνπ.  

ε απηφ ην ζεκείν, ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα ξνήο, ππάξρνπλ δχν πεξηπηψζεηο. ηελ 

πξψηε πεξίπησζε φηαλ ππάξρεη ηζρπξφ ζεζκηθφ πιαίζην, έξξπζκε ιεηηνπξγία 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, απνηειεζκαηηθνί θαη απνδνηηθνί ζεζκνί, θαηάιιειε 

θνπιηνχξα, παηδεία, λννηξνπία θαη ζπλεξγαζία, φια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ 

παξάγνληεο θαη ζέηνπλ ηζρπξή βάζε πάλσ ζηελ νπνία κπνξεί λα ζηεξηρηεί έλα θξάηνο 

θαη λα βαδίζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

ηελ δεχηεξε πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη δηαθζνξά, νη ζηφρνη θαη ε ιεηηνπξγία ελφο 

ζεζκνχ πάςνπλ λα ζεσξνχληαη απνδεθηνί θαη απνδνηηθνί θαη κεηαβιεζνχλ νη 

θνηλσληθέο αμίεο ή νη θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηφηε ν ζεζκφο απηφο δηέξρεηαη θξίζε, 

ηξνπνπνηείηαη ή θαηαξγείηαη. ηελ πεξίπησζε πνπ νη θνηλσληθέο αιιαγέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ξαγδαία, ρσξίο λα ππάξμεη ην πεξηζψξην αλαπξνζαξκνγήο ή 

δεκηνπξγίαο λέσλ ζεζκψλ, ηφηε ππάξρεη γεληθεπκέλε θξίζε ζεζκψλ θαη αδπλακία 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο. Έλα θαηλφκελν απνδηνξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο είλαη θαη ε 

θνξνδηαθπγή. Ζ επηβνιή ησλ θφξσλ πξνθαιεί αληηδξάζεηο απφ ηελ  πιεπξά ησλ 

θνξνινγνχκελσλ, κε ζθνπφ λα πεξηνξίζνπλ ηελ θνξνινγηθή ηνπο ππνρξέσζε, πξάγκα 

πνπ νδεγεί ζε θαηαλνκή ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο θαηά παξάθιεζε ηεο 
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θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Μία απφ απηέο ηηο αληηδξάζεηο είλαη θαη ε θνξνδηαθπγή, 

θαζψο φπσο ιέεη θαη ν Ράκθνο (2011):  

„‟ … ζηνλ μεπεζκφ ηνπ θξάηνπο νη πνιίηεο αληηζηέθνληαη κε ηελ θνξνδηαθπγή θαη ηελ 

δηαθζνξά.‟‟ 

Ζ θνξνδηαθπγή αλαηξεί ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο, ην νπνίν ζηεξεί απφ 

ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ. Δκπνδίδεη ηελ 

αλαδηαλνκή ηνπ εζληθνχ πινχηνπ κε ηελ άζθεζε ηεο νηθνλνκηθήο απνζηνιήο ηεο 

πνιηηείαο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ ηάμεσλ. 

Απνδπλακψλεη ηελ άζθεζε πνιηηηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ηελ 

εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο θαη ηελ ελ γέλεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

ηξεβιψλεη ηνλ αληαγσληζκφ πξνο φθεινο ησλ αλέληηκσλ εκπφξσλ. Γεκηνπξγεί 

θαηλφκελα άληζεο κεηαρείξηζεο ησλ πνιηηψλ θαη ακβιχλεη ηε θνξνινγηθή ζπλείδεζε 

ησλ εηιηθξηλψλ θνξνινγνχκελσλ, εληείλεη ην δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα ηεο ρψξαο κε 

ηε κείσζε ησλ δεκνζίσλ. Σέινο, ζπξξηθλψλεη ην δεκφζην πινχην, ν νπνίνο παξάλνκα 

ζπζζσξεχεηαη ζε απηνχο πνπ θνξνδηαθεχγνπλ. 

Σν άηνκν ρξεζηκνπνηεί ηελ θνξνδηαθπγή ζαλ κέζν αληίζηαζεο ζηελ απμαλφκελε 

παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ πινχην. Έηζη, ν άλζξσπνο σο 

νξζνινγηζηήο θαη κεγηζηνπνηεηήο ρξεζηκφηεηαο, πξηλ απφ θάζε απφθαζή ηνπ θάλεη 

ζηάζκηζε θέξδνπο – δεκίαο. Θα πξνρσξήζεη ζηελ θνξνδηαθπγή κφλν φηαλ ην 

αλακελφκελν θέξδνο ηνπ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην αλακελφκελν θφζηνο ηνπ.   Ηδηαίηεξε 

έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ αζηπλφκεπζε ησλ ζεζκψλ κε ηελ 

επηβνιή πνηλήο. Ζ νξγαλσκέλε πνιηηεία ζην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ζηελ 

πξνζπάζεηα εμάιεηςήο ηεο, αληηπαξαζέηεη ηελ πνηλή (ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, δηνηθεηηθή ή 

πνηληθή θχξσζε). Ζ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλνρή ζην θαηλφκελν ηεο 

θνξνδηαθπγήο, θαζψο θαη νη άζηνρεο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο θαη απνθάζεηο ζε 

θαηλφκελα φπσο ε θνξνδηαθπγή, καο νδεγνχλ θαη απνηεινχλ παξάγνληεο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο. 

κσο ζεκαληηθή είλαη ε παξαηήξεζε ηνπ Shiller (2005): 

„‟ … ζε πεξηφδνπο θξίζεο γελληέηαη κηα επθαηξία γηα πξφθιεζε ξηδηθψλ αιιαγψλ θαη 

αλάδπζεο θαηλνηνκηψλ.‟‟ 
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Έηζη ε ζεζκηθή αιιαγή είλαη ην βαζηθφ θιεηδί ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

επηβίσζεο θαη εμέιημεο. Κχξηνο θνξέαο ζεζκηθψλ αιιαγψλ είλαη νη νξγαληζκνί. Ζ 

βειηίσζε ησλ ζεζκψλ ζε κηα ρψξα είλαη έλαο εμαηξεηηθά δχζθνινο ζηφρνο, θαζψο νη  

ζεζκνί είλαη καθξνπξφζεζκεο κεηαβιεηέο πνπ ζπλήζσο αιιάδνπλ πνιχ αξγά. Δίλαη κηα 

δηαδηθαζία αιιαγήο ζηνπο ηππηθνχο θαη άηππνπο ζεζκνχο. Ο ζπλδπαζκφο ηεο ζεζκηθήο 

αιιαγήο κε ηνλ έιεγρν, ηελ αζηπλφκεπζε θαη ηελ επηβνιή ηεο πνηλήο ζπκβάιινπλ ζηελ 

επάλνδν ελφο θξάηνπο μαλά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Σέινο, νη απαληήζεηο ζηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ε παξνχζα εξγαζία, ζηελ νπζία 

πεξηγξάθνληαη κέζα απφ ηελ άπνςε ηνπ Amable (2003), ν νπνίνο θαηαιήγεη πσο: 

„‟ … Οη ζεζκηθέο ινηπφλ πεξηνρέο ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πξνζδηνξίδνπλ ηηο επηδφζεηο ηεο ρψξαο αθνχ 

θαζνξίδνπλ ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο‟‟. 

Έηζη, ζηελ νπζία ε θνξνδηαθπγή απνηειεί έλαλ άηππν ζεζκφ θαη αλεπίζεκν 

πεξηνξηζκφ, φπνπ επηδξά αξλεηηθά ζηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζεζκψλ ζε έλα θξάηνο θαη ζε κηα θνηλσλία. πνπ κε ηελ 

καθξνρξφληα ρξήζε ηνπ θαη θπξίσο κε ηελ θαζνιηθή απνδνρή ηνπ απφ ηελ θνηλσλία, 

εμειίζζεηαη ζε ζεζκφ.  Παξάγνληεο ζεκαληηθνί είλαη ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη 

αιιειεπίδξαζε, θαζψο θαη  κεγηζηνπνίεζε ηνπ αηνκηθνχ πινχηνπ θαη αηνκηθνχ 

αιηξνπηζκνχ πνπ επηδηψθεη ην θάζε άηνκν κέζα ζε κία θνηλσλία, κέζσ ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο νξγαλσκέλεο αλζξψπηλεο 

θνηλσλίεο. Σν θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη εληνλφηεξν ζε θνηλσλίεο θαη θαη‟ 

επέθηαζε θξάηε, φπνπ νη επίζεκνη πεξηνξηζκνί φπσο λφκνη, ζεζκνί θαη πνηλέο δελ 

εθαξκφδνληαη ή παξνπζηάδνληαη ραιαξνί, ή ζε θνηλσλίεο κε δαηδαιψδεο λφκνπο θαη 

λνκνζεηηθά πιαίζηα θαζψο θαη έληνλε γξαθεηνθξαηία. 

Οη ζεζκνί θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο δεκηνπξγνχλ θφζηνο (ζπλαιιαθηηθφ θφζηνο) θαη 

έηζη εηζέξρνληαη ζηηο ζπλαξηήζεηο θφζηνπο ηεο νηθνλνκίαο. Δίλαη ιάζνο  ε αληηγξαθή 

θαη απνκίκεζε ζεζκψλ απφ άιιεο επηηπρέζηεξεο θνηλσλίεο θαη νηθνλνκίεο. Απνηεινχλ 

καθξνπξφζεζκεο κεηαβιεηέο, αιιάδνπλ πνιχ αξγά, θαη ρξεηάδεηαη ρξφλνο γηα ηελ 

εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Θα πξέπεη λα ππάξμεη γξήγνξε αληίιεςε απφ ηελ 

θνηλσλία γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ή θαηάξγεζε ζεζκψλ πξνο θνηλσληθφ ζπκθέξνλ.  
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Οη απνθιίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο απνδφζεηο ησλ ρσξψλ έρνπλ λα θάλνπλ κε: 

δηαθνξεηηθή θνηλσληθή ππνδνκή (ζεζκνί, θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο) φπνπ θαζνξίδνπλ ην 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ηα άηνκα απνθηνχλ δεμηφηεηεο, νη επηρεηξήζεηο 

ζπζζσξεχνπλ θεθάιαην θαη παξάγνπλ εκπνξεχκαηα. εκαληηθφ επίζεο ξφιν παίδνπλ ε 

γεσγξαθία, ε θνπιηνχξα, ηα ήζε, ηα έζηκα, ε παηδεία, νη παξαδφζεηο, ε λννηξνπία, νη 

πξνθαηαιήςεηο, νη δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο, νη δηαθνξεηηθνί πφξνη (δειαδή γεληθέ νη 

άηππνη ζεζκνί πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε θνηλσλία). εκαληηθφ επίζεο ξφιν παίδεη θαη ε 

παηδεία, ε θνπιηνχξα θαη ην επίπεδν δηαβίσζεο πνπ επηθξαηεί ζε κηα θνηλσλία. Έηζη ζε 

ραιαξέο θνηλσλίεο ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο έρεη εμειηρζεί ζε ζεζκφ, πνπ είλαη 

δεκηνγφλνο γηα ηελ θνηλσλία θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία. Ζ δεκηνπξγία 

απνηειεζκαηηθψλ ζεζκψλ εληζρχνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ελψ κεηψλνπλ θαη ηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα δεκηνπξγψληαο ζηαζεξέο θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο δνκέο.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

Δλληνόγλωζζη 

1. Βαβνχξαο Η.., 1990. Παξανηθνλνκία, Σεχρε Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Δηδηθή 

Έθδνζε 1, Δθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα. 

2. Βαβνχξαο Η.., 1998. Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα. 

3. Βαβνχξαο Ησάλλεο, Μαλσιάο Γηψξγνο, πξκαιή Μαξία-Διέλε, 2010. 

Γηαθπβέξλεζε, Γεκνθξαηία θαη Γηαθζνξά: νη ζρέζεηο – επηπηψζεηο ηνπο ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, Αζήλα Πάληεην Παλεπηζηήκην, Μάηνο. 

4. Βιηάκνο Η. πχξνο, 2011. Θεζκνί θαη Οηθνλνκία, Απξίιηνο  

(http://axiotes.blogspot.gr/2011/04/blog-post_29.html). 

5. Γεψξγα Γ., Κνηλσληθή Φπρνινγία, Σφκνο Η, ΗΗ. 

6. Γεσξγαθφπνπινο Α. Θεφδσξνο, Παηζνπξάθεο Α. Βαζίιεηνο, 1995. Γεκφζηα 

Οηθνλνκηθή, Αζήλα. 

7. Γησηάθνπ Κσλζηαληίλα, 2012, Κνηλσληθνί ζεζκνί, Δθπαηδεπηήξηα Καίζαξε. 

8. Γθαλάο Νηθήηαο, 2012. Οηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεζκψλ, 

εθεκεξίδα „‟Ζ Έξεπλα, αξ. θχιινπ 16098, ειίδα 30, Μάηνο. 

9. Γθηδειή Β, 1994. Απιά καζήκαηα Κνηλσληνινγίαο, Ο.Δ.Γ.Β, Αζήλα. 

10. Γθηδειή Β., Γεδεψλ, Βαθαιηφο, Δπζηξαηφγινπ, Κάθνπξνο, Πνιπδσξίδε, 

Λντδνπ, Βέτθνπ, 1995. Πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ αηφκνπ, Ο.Δ.Γ.Β, 

Αζήλα. 

11. Γθνπκπαληηζάο Γεψξγηνο, 2004. Οηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

θνξνδηαθπγήο, Αζήλα. 

12. Γνμηάδεο Αξίζηνο, 2011. Θεζκνί θαη λννηξνπίεο: ε βάζε ηεο θξίζεο θαη ηεο 

αλάθακςεο, δηάιεμε ζην Ηλζηηηνχην Γηπισκαηίαο θαη Γηεζλψλ Δμειίμεσλ, 

Παλεπηζηήκην Yale. 

13. Ενπκπνπιάθεο . Μηραήι, 2001. Οη ζρέζεηο Ηζηνξίαο θαη Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο 

κεηά ηε Νέα Θεζκηθή επαλάζηαζε, Αζήλα. 

14. Ησαλλίδεο ηαχξνο, 1995. χγρξνλεο Θεσξίεο γηα ηε Φχζε ηεο Δπηρείξεζεο: 

Αλάιπζε θαη Κξηηηθή, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα. 

http://axiotes.blogspot.gr/2011/04/blog-post_29.html


99 
 

15. Καιπβηαλάθεο, Ξαλζάθεο Κ., Λεβέληεο Μ., Μαλεζηψηεο Α., Θενδσξφπνπινο 

Β., Σξαραλάο ., Φιεζηνπνχινπ Κ., 1993. Φνξνινγηθφ θαζεζηψο, 

παξανηθνλνκία θαη θνξνδηαθπγή ζηελ Διιάδα, Ίδξπκα Μεζνγεηαθψλ Μειεηψλ. 

Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήζε. 

 

16. Μαλεζηψηεο Β., 1990. Παξανηθνλνκία θαη Φνξνδηαθπγή: Μηα Πξψηε 

Γηεξεχλεζε ηεο Μεηαμχ ηνπο ρέζεο, Δθδφζεηο Κξηηηθή. 

17. Μάηζνο Η. Γεψξγηνο, 2007. Ζ αιήζεηα γηα ηνλ θαχιν θχθιν ηεο θνξνδηαθπγήο, 

Αζήλα. 

18. Μειάο Γεκήηξηνο, 1995. Οη αηηίεο θνξνδηαθπγήο θαη νη ηξφπνη πεξηζηνιήο ηεο, 

Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε. 

19. Νάζαηλα Γ. ., Φξάγθνπ Γ. Γ., 1995. O ξφινο ηνπ αηφκνπ ζηνλ θνηλσληθφ 

πεξίγπξν, Ναχπιην. 

20. Παπαδφπνπινο Αιέμαλδξνο, 2009. Ζ ζεζκηθή αλάηαμε ηεο ρψξαο, άξζξν ζην 

πεξηνδηθφ „‟Politics News‟‟, Μάξηηνο. 

21. Ράκθνο ηέιηνο, 2011. Ζ ινγηθή ηεο παξάλνηαο, Αζήλα. 

22. Ράπαλνο Βαζίιεο, 2008. Θεζκνί θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, Αζήλα. 

23. Ρνπζφπνπινο Βαζίιεο, 2011. Ζ θξίζε αμηψλ ζηελ Διιάδα ζήκεξα. Μηα 

νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε κε βάζε θαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηε ζεσξία ηεο ηάμεο 

πξαγκάησλ, Λάξηζα. 

24. τυλιανοφδη Λίλυ, 2006. Πξνθαηαιήςεηο θαη ζεζκνί: νη αληηζηάζεηο ζηελ αιιαγή 

ησλ ζεζκψλ, Μάξηηνο 

(http://www.ododeiktes.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2

39:history5&catid=53:istoriapolitismoi&Itemid=49). 

25. Υαηδήο Αξηζηείδεο, 2001. Σν ζεζκηθφ Έιιεηκκα, Σν θείκελν έρεη δεκνζηεπζεί 

ζην ζπιινγηθφ ηφκν Φχιια Διεπζεξίαο (Αζήλα: Forum γηα ηελ Διιάδα 2011), 

ζ. 133-140, Αζήλα. 

 

 

 

 

 



100 
 

Ξενόγλωζζη 

 

26. Abed G. T., Gupta S., 2002. Governance, Corruption and Economic 

Performance, IMF. 

27. Acemoglu, Daron, 1995. Reward Structures and the Allocation of Talent, 

European Economic Review 39, January, pp. 17-33. 

28. Acemoglu D., Johnson S., Robinson J., 2001. The Colonial Origins of 

Comparative Development: An Empirical Investigation, American Economic 

Review, vol. 91, pp. 1369-1401. 

29. Acemoglu D., Daron, Simon, Johnson, Robinson A. James, 2005. Institutions As 

a Fundamental Cause of Long-Run Growth, in Philippe Aghion and Durlauf N. 

Steven  (eds), Handbook of Economic Growth, Volume 1A, Amsterdam: 

Elsevier, pp. 385-472. 

30. Aghion, Philippe, Howitt Peter, 2005. Growth with Quality-Improving 

Innovations: An Integrated Framework, in Philippe Aghion and Durlauf N. 

Steven  (eds), Handbook of Economic Growth, Volume 1A, Amsterdam: 

Elsevier, pp. 67-110. 

31. Amable Bruno, 2003. The Diversity of Modern Capitalism, Oxford University 

Press, New York. 

32. Amundsen I., 1999. Political Corruption: An Introduction to the Issues, Working 

Paper, 99:7, Bergen, Chr. Mickelsen Institute. 

33. Andvig J., Odd-Helge Fjeldstad, Amundsen I., Sissener T., Soreide T., 2000. 

Research on Corruption, A Policy Oriented Survey, Commissioned by NORAD, 

Final Report. 

34. Ankarloo Daniel, 2002. New Institutional Economics and Economic History, 

Capital & Class #78, pp. 9-37. 

35. Aoki M., 2001. Toward a comparative institutional analysis, Cambridge 

Massachusetts: The MIT Press. 

36. Aron J., 2000. Growth and Institutions: A Review of the Evidence, World Bank 

Research Observer, vol. 15, pp. 99-135. 

37. Arrow, Keneth J., 1969. The Organization of Economic Activity: Issues 

Pertinent to the Choice of Market Versus Nonmarket Allocation, ζην Haverman, 



101 
 

R.H. and J. Margolis (eds) 1970, Public Expenditure and Policy Analysis, 

Chicago: Markham. 

38. Becker G.S., Murphy K.M., Tamura R., 1990. Human Capital, Fertility and 

Economic Growth, Journal of Political Economy, vol. 98, pp. 12-37. 

39. Berger P., Luckman T., 1966. The social construction of knowledge, London: 

Penguin books. 

40. Besley, Timothy, Persson Torsten, 2009. The Origins of State Capacity: 

Property Rights, Taxation, and Politics, American Economic Review 99, 

September, pp. 1218-1244. 

41. Brunetti A., 1997. Political Variables in Cross-Country Growth Analysis, 

Journal of Economic Surveys, vol. 11. 

42. Brunetti A. and B. Weder, 1998. Investment and Institutional Uncertainty: A 

Comparative Study of Different Uncertainty Measures, Weltwirtschaftliches 

Archiv, vol. 134. 

43. Caiden G.E., 2001. Corruption and Governance, Caiden G.E., Dwivedi O.P., 

Jabbra J., (eds.).Where Corruption Lives, Kumarian Press. 

44. Campos J.E., Lien D. and Pradhan S., 1999. The impact of Corruption on 

Investment: Predictability Matters, World Development, vol. 27, No. 6. 

45. Chavance B., 2008. Institutional Economics, London, Routledge. 

46. Chong A., Calderón C., 2000. Causality and Feedback between Institutional 

Measures and Economic Growth, Economics and Politics, vol. 12, pp. 69-81. 

47. Coase Ronald, 1937. The Nature of the Firm, Economica, vol. 4, pp. 386-405. 

48. Coase Ronald, 1960. The Problem of Social Cost, Journal of Law and 

Economics, vol. 3, pp. 1-44. 

49. Coase, Ronald, 1984. The New Institutional Economics, Journal of Institutional 

and Theoretical Economics, Vol. 140, pp. 229-231. 

50. Commons J., 1934. Institutional Economics: Its Place in Political Economy, 

New York, Macmillan. 

51. Djankov, Simeon, Rafael La Porta, Florencio Lopez-De-Silanes, Andrei 

Shleifer, 2002. The Regulation of Entry, Quarterly Journal of Economics 117, 

pp. 1-37, February.  



102 
 

52. Djankov, Simeon, Caralee McLiesh, Andrei Shleifer, 2007. Private Credit in 129 

Countries, Journal of Financial Economics 84, pp. 299-329, May. 

53. Domar E., 1946. Capital Expansion, Rate of Growth and Employment, 

Econometrica, vol. 14, pp. 137-147. 

54. Durkheim E., 1901 (1950). The rules of Sociological Method, Glence IL: Free 

Press. 

55. Durkheim E., 1978. On institutional analysis, Chicago: Chicago University 

Press. 

56. Eucken Walter, 1939. The Foundations of Economics. History and Theory in 

Analysis of Economic Reality, Translated by T.W. Hutchison, Springer Verlag, 

Berlin Heidelberg 1992. 

57. Eucken Walter, 1952/1990. Grundsätze der Wirschaftspolitik, 6. Auflage, 

Tübingen. Homann, Karl und Ingo Pies, 1991. Wirtschaftsethik und 

Gefangenendilemma, in: Wist, 20 Jg, Heft 12, S. 608-614. 

58. Eggertsson Thrain, 1990. Economic Behavior and Institutions, Cambridge, 

Cambridge University Press. 

59. Feige E., 1979. How big is the irregular economy?, Challenge, vol.22, pp.5-13. 

60. Furubotn E. G., Richter R., 2005. Institutions and Economic Theory: An 

Introduction to and Assessment of the New Institutional Economics, 2
nd 

ed. Ann 

Arbor, Mich.: University of Michigan Press. 

61. Gaudemet Paul-Marie, Molinier Joël, 1998. Finances publiques, Montchrestien, 

October.   

62. Gerxhani K., 2004. The Informal Sector in Developed and Less Developed 

Countries: A Literature Survey, Public Choice 120, 267-300. 

63. Gupta S., Davoodi H., R. Alonso-Terme, 1998. Does Corruption Affect Income 

Inequality and Poverty?, IMF Working Paper, May. 

64. Gupta S., Luiz de Mello, Sharan R., 2000. Corruption and Military Spending, 

IMF Working Paper, February. 

65. Gupta S., 2002. Global Sustainable Development Governance: Institutional 

Challenges from a Theoretical Perspective, International Environmental 

Agreements: Politics, Law and Economics 2, 4, 361-388. 

http://recherche.fnac.com/e35692/Montchrestien


103 
 

66. Gutmann M. Peter, 1977. The Subterranean Economy, Financial Analysts 

Journal, 34/1, pp. 24-27. 

67. Hall R., Jones C., 1999. Why Do Some Countries Produce So Much More 

Output per Worker than Others?, Quarterly Journal of Economics, vol. 114, pp. 

83-116. 

68. Harrod R., 1939. An Essay in Dynamic Theory, Economic Journal, vol. 49, pp. 

14-33. 

69. Hayek, Friedrich A. von 1969, Freiburger Studien, Tübingen. 

70. Hodgson, G. M., 1998. The approach of Institutional Economics, Journal of 

Economic Literature, 36, 1, 166-192. 

71. Hume D. [1739–40], 1969. A Treatise of Human Nature, London: Penguin 

Books. 

72. Johnson S., Kaufmann D., and P. Zoido-Lobaton, 1998. Regulatory Discretion 

and the Unofficial Economy, American Economic Review, vol. 88, No. 2.  

73. Johnson S., Kaufmann D. and P. Zoido-Lobaton, 1999. Corruption, Public 

Finances and the Unofficial Economy, World Bank Discussion Paper, No. 2169. 

74. Jones C.I., 1995. Times Series Tests of Endogenous Growth Models, Quarterly 

Journal of Economics, vol. 110, pp. 495-525. 

75. Keefer P., Knack St., 1996. Institutions and Economic Performance: Cross 

Country Tests Using Alternative Institutional Measures, Economics and Politics, 

vol.7. 

76. Keefer P., Shirley M., 2000. Formal versus informal institutions in economic 

development, In: Claude MÉNARD (ed). Intuitions, Contracts and 

Organizations, Edgard Elgar: 88-107. 

77. Klein G. Peter, 1999. New Institutional Economics, Department of Economics, 

University of Georgia. 

78. Koopmans T.C., 1965. On the Concept of Optimal Economic Growth, in The 

Econometric Approach to Development Planning, Amsterdam, North Holland. 

79. Kuske B., 1927. Die Enstehung der Kreditwirtschaft und des Kapitalverkehrs in 

Kreditwirtschaft (Kölner Vorträge). 



104 
 

80. La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, Robert Vishny, 

1998. Law and Finance, Journal of Political Economy, December, pp. 1113-

1155. 

81. Lambsdorff J.G., 1998. An Empirical Investigation of Bribery in International 

Trade, European Journal for Development Research, vol. 10. 

82. Lambsdorff J.G., 1999. The Impact of Corruption on Capital Accumulation, 

Unpublished manuscript, Gottingen University. 

83. Lambsdorff J.G, 2000. The Institutional Economics of Corruption and Reform: 

Theory, Evidence and Policy, Cambridge University Press. 

84. Lewis D., 1969. Contention. A Philosophical Study, Cambridge, Massachusetts, 

Harvard University Press. 

85. Liebowitz S., Margolis E., 1990. The Fable of the Keys, Journal of Law and 

Economics, 22, pp.1-26. 

86. Lucas R.E., 1998. On the Mechanics of Economic Development, Journal of 

Monetary Economics, vol. 22, pp. 3-32. 

87. Matsaganis Manos, Flevotomou Maria, 2010. Distributional implications of tax 

evasion in Greece, Greece, Paper No31, January. 

88. Matthews R.C.O., 1986. The Economics of Institutions and the Sources of 

Growth, Economic Journal, vol. 96, pp. 213-23. 

89. Mauro P., 1995. Corruption and Growth, Quarterly Journal of Economics, vol. 

110. 

90. Mauro P., 1997. The Effects of Corruption on Growth, Investment and 

Government Spending: A Cross-Country Analysis, Corruption and the Global 

Economy, Institute for International Economics. 

91. Mauro P., 1998. Corruption and the Composition of Government Expenditure, 

Journal of Public Economics, vol. 69. 

92. Menard, Claude, 2001. Methodological Issues in New Institutional Economics, 

Journal of Economic Methodology, January, pp. 1-12. 

93. Menger (1883) (1963). Problems of Economics and Sociology, Translated by 

F.J. Nock from the German edition of 1883. Ed. By L. Schneider, Urbana: 

University of Illinois Press. 



105 
 

94. Murphy M. Kevin, Shleifer Andrei, Vishny W. Robert, 1991. The Allocation of 

Talent: Implications for Growth, Quarterly Journal of Economics 106, May, pp. 

503-530. 

95. Murphy M. Kevin, Shleifer Andrei, Vishny W. Robert, 1993. Why Is Rent-

Seeking So Costly to Growth?, American Economic Review 83, May, pp. 409-

414. 

96. North, Douglas C., Thomas P. Robert, 1973. The Rise of the Western World: A 

New Economic History, Cambridge: Cambridge University Press,. 

97. North, Douglas C., 1981. Structure and Change in Economic History, New 

York: Norton. 

98. North C. Douglass, 1986. The New Institutional Economics, Journal of 

Institutional and Theoretical Economics, vol. 142, pp. 230-237. 

99. North C. Douglass, 1989. Institutions, Institutional Change and Economic 

Performance, New York: Cambridge University Press. 

100.North C. Douglass, 1990. Institutions, Institutional Change, and Economic 

Performance, New York, Cambridge University Press. 

101.North C. Douglass, 1994. Economic Performance through Time, American 

Economic Review, vol. 84, no. 1, pp.359-368. 

102.North C. Douglass, 2005. Institutions and the Performance of Economies over 

Time, In: MÉNARD, Claude e SHIRLEY, Mary M. (eds), Handbook of New 

Institutional Economics, Springer: 21-30. 

103.Pavlopoulos P., 1987. Shadow economy in Greece: a first quantitative 

demarcation, Athens: Institute of Economic and Industrial Research (in Greek). 

104.Ramsey F., 1928. A Mathematical Theory of Saving, Economic Journal, vol. 

38, pp. 543-559. 

105.Rebelo S., 1991. Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth, Journal of 

Political Economy, vol. 99, pp. 500-521. 

106.Richter R., 2000. Macroeconomics from the Viewpoint of Modern Institutional 

Economics, Working Paper Series in Economics, Hoover Institution, Stanford 

University. 



106 
 

107.Rodrik D., Subramanian A., Trebbi F., 2004. Institutions Rule: The Primacy of 

Institutions over Geography and Integration in Economic Development, Journal 

of Economic Growth, vol. 9, pp. 131-165. 

108.Romer P. M., 1986. Increasing Returns and Long-Run Growth, Journal of 

Political Economy, vol. 94. 

109.Romer P. M., 1990. Endogenous Technological Change, Journal of Political 

Economy, vol. 98. 

110.Rosen Harvey S., Ράπαλνο Β. Θ., Gayer Ted, Καπιάλνγινπ Γ. 2009. Γεκφζηα 

Οηθνλνκηθή, Β΄ ηφκνο, Δθδφζεηο Κξηηηθή. 

111.Rutherford M., 1994. Institutions in Economics, the Old and the New 

Institutionalism, Cambridge University Press. 

112.Schenk Karl – Ernst, 2003. Economic Institutions and Complexity:  Structures, 

Interactions, and Emergent Properties, Edward Elgar Publishing. 

113.Schneider Friedrich, Torgler B., 2007. Shadow Economy, Tax Morale, 

Governance and Institutional Quality: A Panel Analysis, CES Working Paper 

No.1923. 

114.Schneider Friedrich, 2010. Size and Development of the Shadow Economy of31 

European Countries from 2003 to 2010 (Revised Version). 

115.Schneider Friedrich, Buehn, Andreas, Montenegro, Claudio E., 2010. New 

Estimates for the Shadow Economies all over the World, International Economic 

Journal, 24: 4, 443 - 461. 

116.Schneider Friedrich, 2010. The Influence of the economic crisis on the shadow 

economy in Germany, Greece and the other OECD countries in 2010: What can 

be done? 

117.Scott, R. W., 1995. Institutions and organizations. Thousand Oaks, CA: Sage. 

118.Schüller Alfred, 2000. Theorie des wirtschaftlichen Systemvergleichs– 

Ausgangspunkte, Weiterentwicklungen und Persepektiven in: H. Leipold und I. 

Pies (Hg) Ordnungstheorie und Ordnungspolitik, Lucius & Lucius Verlang, 

Stuttgart. 

119.Shiller R.J., 2005. Behavioral Economics and Institutional Innovation, Cowles 

Foundation Discussion Paper no. 1499, January-2005. 

http://www.kritiki.gr/index.php?page=shop.browse&manufacturer_id=1585&option=com_virtuemart&Itemid=
http://www.kritiki.gr/index.php?page=shop.browse&manufacturer_id=2329&option=com_virtuemart&Itemid=
http://www.kritiki.gr/index.php?page=shop.browse&manufacturer_id=2334&option=com_virtuemart&Itemid=


107 
 

120.Simon, Herbert, 1959. Theories of Decision-makings in Economics and 

Behavioral Sciences, American Economy Review, Vol. 49, pp. 253-283. 

121.Smith A., 1759, 1976. The Theory of Moral Sentiments, Oxford: Oxford 

University Press. 

122.Smith A., 1776. An Inquire into the Nature and Causes of the Wealth of 

Nations, edited by Cannan, NY, Modern Library. 

123.Solow R., 1956. A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly 

Journal of Economics, vol. 70, pp. 65-94. 

124.Swan T.W., 1956. Economic Growth and Capital Accumulation, Economic 

Record, vol. 32, pp. 334-361. 

125.Tanzi, V., 1983. The underground economy in the United States: annual 

estimates, 1930-1980‟, IMF Staff Papers, vol.30, no.2, pp.283-305. 

126.Tanzi V., Davoodi H. 1997. Corruption, Public Investment, and Growth, IMF 

Working Paper Series WP/97/139. 

127.Tanzi V., 1998. Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope 

and Cures, IMF Working Paper, No. 63. 

128.Tanzi V., 2000. Policies, Institutions and the Dark Side of Economics, Edward 

Elgar, Cheltenham, U.K. 

129.Tanzi V., Davoodi H., 2000. Corruption, Growth and Public Finances, IMF 

Working Paper Series WP/00/182. 

130.Tocqueville Alexis, 1835/1994. Über die Demokratie in Amerika, Stuttgart. 

131.Turnovsky S.J., 2000. Growth in an Open Economy: Some Recent 

Developments, NBB Working Paper, No. 5, Brussels, National Bank of 

Belgium. 

132.Veblen T., 1899. The Theory of the Leisure Class, Reprinted 1934, New York, 

the Modern Library. 

133.Wagner A., 1883. Finanzwissenschaft, 3rd edition, 1883, Leipzig, partially 

translated in Musgrave and Peacock, 1958. 

134.Wei S.-J., 1997. How Taxing is Corruption on International Investors, National 

Bureau of Economic Research Working Paper, No. 6030, Cambridge MA. 

135.Wei S.-J., 2000. Natural Openness and Good Government, National Bureau of 

Economic Research Working Paper, No. 7765, Cambridge MA. 



108 
 

136.Williamson O., 1975. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust 

Implications, New York, Free Press. 

137.Williamson Oliver, 1985. The Economic Institutions of Capitalism, New York: 

Free Press. 

138.Williamson O., 1996. Mechanisms of Governance, New York: Oxford 

University Press, Fuchs, D.A. and Arentsen, M.J., 2002, Green electricity in the 

market place: the policy challenge, Energy Policy, 30, pp. 525-538. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

Γιαδίκηςο 

 

International Monetary Fund. World Economic Outlook Database, 

www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/ weodata/index.aspx, 2010. 

 

Heritage Foundation, 2010, Index of Economic Freedom, 

http://www.heritage.org/index/Explore.aspx 

 

Transparency International, Corruption Perceptions Index, www.transparency.org, 

2011. 

 

World Bank, 2011. Worldwide Governance Indicators, 

www.worldbank.org/wbi/governance/data. 

 

www.3comma14.gr 

http://www.oecd.org 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/
http://www.heritage.org/index/Explore.aspx
http://www.3comma14.gr/
http://www.oecd.org/

