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Αγορά

 Η Ελλάδα δεν διαθέτει ελεύθερη 

ανταγωνιστική αγορά

 Index of Economic Freedom-2014: 119/178

– Government Spending: 172/178

 Economic Freedom of the World-2013: 85/152

– Regulation: 144/152

 Doing Business (World Bank): 72/189

– Βελτίωση: Starting a Business + Protecting Investors

 Global Competitiveness Report-2013/4: 91/148

– Macroeconomic environment: 140/148

– Goods market efficiency: 107/148

Mostly Unfree...
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Οι Ελίτ

 Η σημερινή Ελλάδα είναι αποτέλεσμα κυρίως 

των επιλογών των ελίτ

 Οι οποίες εκπροσωπούν την ελληνική 

κοινωνία – δεν υπάρχει χάσμα κοινωνίας-ελίτ

 Η ευθύνη δεν επιμερίζεται βεβαίως ισομερώς 

αλλά είναι οπωσδήποτε συλλογική

Η πολιτική ελίτ

Κυβέρνηση Αντιπολίτευση
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Η κοινωνική ελίτ

Οι διανοούμενοι
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Η επιχειρηματική ελίτ

Οι «μορφωμένοι»
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Θεσμοί

 Οι θεσμοί είναι σύνολα κανόνων που σκοπό έχουν 

να ρυθμίσουν τη συμπεριφορά των ατόμων μέσα σε 

μία μικρή κοινότητα αλλά και σε μια μεγάλη κοινωνία.

 Μπορεί να συνδέονται ή όχι με την κοινωνική ηθική, 

τη θρησκεία, ή κάποια ιδεολογία αλλά ο βασικός 

σκοπός τους είναι ένας: η επίτευξη της ομαλής 

συμβίωσης και της κοινωνικής ευημερίας.

 Ένα θεσμικό πλαίσιο που δεν εξασφαλίζει ένα από 

τα δύο είναι βέβαιο ότι θα αποτύχει.

Θεσμοί

 Τυπικοί
– Σύνταγμα

– Νόμοι

– Κανονιστικά διατάγματα

 Άτυποι
– Κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς (social norms)
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Θεσμικό Πλαίσιο για Οικονομική 
Ανάπτυξη

 προστασία της ιδιοκτησίας

 εφαρμογή των συμβάσεων

 αποτελεσματική λειτουργία της δικαιοσύνης

 αποτελεσματικές θεσμικές λύσεις στις αποτυχίες των 
αγορών

 τα κίνητρα για επενδύσεις

 υψηλή ποιότητα ρυθμιστικού περιβάλλοντος

 ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας

 καταπολέμηση της διαφθοράς

Θεσμοί

 Τυπικοί
– Πολυνομία – δυσκολία εφαρμογής

– Νομικός Φορμαλισμός

– Αχρησία Νόμων (law in books / law in action)

– Θεσμικό πλαίσιο για οικονομική ανάπτυξη

 Ελλιπής προστασία του ανταγωνισμού

 Καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης

 Χαμηλής ποιότητας ρυθμιστικό περιβάλλον

 Αύξηση του κόστους συναλλαγών

 Άτυποι
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Αποτελεσματικότητα Δικαιοσύνης
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Απαγορεύεται το κάπνισμα

Αποδείξεις
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Αξιολόγηση Θεσμών

Global 

Competitiveness 

Report

– Θεσμοί: 96/142 

(score: 3,5/7)

Αξιολόγηση Θεσμών

Index of Economic Freedom

Long-term score change (since1995)



11

Αξιολόγηση Θεσμών

 Economic Freedom of the World

– Legal System and Property Rights: 83/152

Αξιολόγηση Θεσμών

 Doing 

Business
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Θεσμοί

 Τυπικοί

 Άτυποι
– Εμπιστοσύνη

– Κοινωνικό κεφάλαιο

 Εθελοντισμός/φιλανθρωπία

– Πρόβλημα συλλογικής δράσης

 Λαθρεπιβάτες

 Συνεργασία - αμοιβαιότητα

– Διαφθορά
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Εμπιστοσύνη στους θεσμούς

 Κράτος: 13,6% (51,5%)

 Δικαστήρια: 40,5% (52,1%)

 Παιδεία: 54,2% (66,3%) -s

 Υγεία: 81.3% (78,2%) -s

 Ασφάλεια: 46,7% (62,8%)

 Ελευθερία επιλογής: 37,3% (71,7%) -s

Εμπιστοσύνη στην οικονομία

 Αν δουλέψω σκληρά θα πάω μπροστά: 60%

(81%)

 Χρηματοπιστωτικός τομέας: 14% (60%)
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Εμπιστοσύνη στους άλλους

 Εθελοντισμός: 3,9% (20,1%)

 Φιλανθρωπία: 5,6% (28,3%)

 “Καλοί σαμαρίτες”: 29,9% (47,9%)

 Ανοχή σε μειονότητες: 38% (68%)

Μια πολιτική κουλτούρα

 Συντηρητική

 Κρατισμού

 Προστατευτισμού

 Διαφθοράς

 Νεποτισμού

 Προσοδοθηρίας

 Ανευθυνότητας
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Το Θεσμικό Έλλειμμα

 Η Ελλάδα είναι μια θεσμικά ανώριμη 

κοινωνία

 Πάσχει ταυτόχρονα από «θεσμική 

σκλήρωση» και από «θεσμική ατροφία»

 Η «απουσία» αποτελεσματικών άτυπων 

θεσμών υπονομεύει το κράτος δικαίου

Η ανυπαρξία της civil society
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Το δίλημμα του φυλακισμένου

 Το θεσμικό πρόβλημα της Ελλάδος είναι 

κλασική περίπτωση προβλήματος 

συλλογικής δράσης (collective action 

problem)

Πώς να ξεπεράσουμε το έλλειμμα

 Τυπικοί θεσμοί
– Αναθεώρηση του Συντάγματος

 Διαχωρισμός των εξουσιών

– Απόλυτος διαχωρισμός εκτελεστικής-νομοθετικής εξουσίας

– Ανεξαρτησία δικαστικής εξουσίας

– Δημοψηφίσματα & Λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία

– Αποκέντρωση

– Άρθρο 16

– Αυστηροί κανόνες / όχι γενικές ρήτρες (clear cut rules / general 
standards)

– Impact assessment (ex post & ex ante)

– Αξιολόγηση Δικαιοσύνης & επένδυση στην υποδομή & 
εκπαίδευση δικαστών

– Λογοδοσία οργάνων
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Άτυποι Θεσμοί

 Οι άτυποι θεσμοί δεν αλλάζουν με προτάσεις

 Αποτελούν προϊόν πολιτισμικής, πολιτικής, 
οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής εξέλιξης 
των κοινωνιών

 Επιβιώνουν όμως οι αποτελεσματικοί άτυποι 
θεσμοί όταν αυτοί επιβραβεύονται από 
τυπικούς και δεν συμβαίνει το αντίθετο
– Φοροδιαφυγή – περαίωση

– Ανομία – αχρησία νόμου

– Διαφθορά – μικρό προσδοκώμενο κόστος τιμωρίας
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Η οικονομική επιτυχία μίας χώρας δεν εξαρτάται 

τόσο από τους φυσικούς πόρους ή τη 

στρατηγική της θέση, όσο από το βαθμό 

ανοησίας της εφαρμοζόμενης πολιτικής και 

των θεσμών της. [...] Μια φτωχή χώρα που 

μπορεί να νοικοκυρευτεί θα αναπτυχθεί σαν 

αστραπή.

Mancur Olson (Forbes, 1986)

Σας ευχαριστώ!

ahatzis@phs.uoa.gr

http://www.aristideshatzis.net


