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A πό τη δεκαετία του 1990 η διαφθορά και η καταπολέμησή της βρίσκονται 
ψηλά στην ατζέντα θεσμών της παγκόσμιας οικονομίας (Παγκόσμια 
Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) και μη κυβερνητικών 

οργανώσεων και αποτελούν αντικείμενο σειράς διεθνών συμβάσεων1 που έχουν 
συναφθεί έκτοτε. Στη βάση αυτών, έχουν συνταχθεί εκθέσεις συστάσεων και 
βέλτιστων πρακτικών για την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της 
ακεραιότητας. 

Τρεις δεκαετίες αργότερα η διαφθορά και η καταπολέμησή της έχουν εξελιχθεί σε 
κύριο αντικείμενο ενασχόλησης ενός αξιοσημείωτου αριθμού εμπειρογνωμόνων, 
ακαδημαϊκών, ερευνητών, συμβούλων κανονιστικής συμμόρφωσης και 
αξιολογητών του βαθμού υλοποίησης βέλτιστων πρακτικών και αποτελούν τη 
βασική ύλη πλείστων κωδίκων δεοντολογίας και διεθνών συστάσεων. Έχουν 
εκπονηθεί και υλοποιηθεί εκατοντάδες προγράμματα τεχνικής βοήθειας για 
την εφαρμογή πολιτικών κατά της διαφθοράς2 ανά τον κόσμο, χωρίς ωστόσο οι 
δραστηριότητες αυτής της «βιομηχανίας αντι-διαφθοράς3» να έχουν παραγάγει 
μετρήσιμα αποτελέσματα ή να έχουν οδηγήσει σε αισθητό μετριασμό του 
φαινομένου (Gebel 2012: 109, Sampson 2010: 261). 

Στην Ελλάδα η διαφθορά και η εξάλειψή της βρίσκονται στο επίκεντρο της 
καθημερινής πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. 
Τα κόμματα όλου του πολιτικού φάσματος είτε την έχουν κατονομάσει ρητά ως 
παράγοντα που συνέβαλε στη διολίσθηση της Ελλάδας στον μνημονιακό κατήφορο 
είτε έχουν συναινέσει διά της σιωπής στη συγκεκριμένη παραδοχή. 

1  1997: Σύμβαση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Ξένων Δημοσίων Αξιωματούχων στις 
Διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές 
1997: Σύμβαση της ΕΕ κατά της Διαφθοράς στην οποία εμπλέκονται αξιωματούχοι  
1999: Σύμβαση Ποινικού Δικαίου για τη Διαφθορά του Συμβουλίου της Ευρώπης 
2003: Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς
2  Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στις δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής 
ήταν και η σύναψη συμφωνίας ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την παροχή τεχνικής βοήθειας από τον ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Επιπλέον, 
στο πλαίσιο του τελευταίου κύκλου αξιολόγησης του προγράμματος, το οποίο ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2018, η χώρα μας δεσμεύθηκε για τη συνέχιση 
λήψης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας. 
3  Η έννοια της «βιομηχανίας της αντι-διαφθοράς» (Anti-Corruption Industry) αναπτύχθηκε από τον Sampson και υιοθετείται, μεταξύ άλλων, από την Della Porta 
(2017). Σύμφωνα με τον Sampson: «Μπορούμε να εντοπίσουμε ένα πλέγμα δραστηριοτήτων που εκτελούνται από κυβερνήσεις, διακυβερνητικούς οργανισμούς, 
φορείς του ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, μέσα ενημέρωσης και πολίτες, οι οποίες λαμβάνουν τη μορφή “εκστρατειών” ή προγραμμάτων. Οι δραστηριότητες κατά 
της διαφθοράς έχουν πλέον θεσμοποιηθεί ως αυτό που ορισμένοι μελετητές θα αποκαλούσαν “καθεστώς κατά της διαφθοράς”. Οι πόροι και τα ρητορικά 
και οργανωτικά συμφέροντα του καθεστώτος κατά της διαφθοράς έχουν τώρα αποκτήσει υπόσταση ανεξάρτητη από το πραγματικό φαινόμενο της ίδιας της 
διαφθοράς. Η καταπολέμηση της διαφθοράς προβάλλεται πλέον στο παγκόσμιο τοπίο ως μια σειρά πολιτικών, κανονισμών, πρωτοβουλιών, συμβάσεων, 
προγραμμάτων κατάρτισης, δράσεων παρακολούθησης και προγραμμάτων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης. Εν ολίγοις, 
η καταπολέμηση της διαφθοράς έχει γίνει μια “βιομηχανία”».
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Παρά το γεγονός ότι γινόμαστε μάρτυρες σφοδρών πολιτικών συγκρούσεων 
γύρω από το ζήτημα της διαφθοράς, επίδικο της διαφωνίας δεν είναι τα μέτρα 
και οι πολιτικές που πρέπει να υιοθετηθούν για την πάταξή της. Σε αντίθεση με 
άλλα πεδία πολιτικής, όπως π.χ. οι σχέσεις κράτους/εκκλησίας, η αγορά εργασίας 
ή το κοινωνικό κράτος, η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της διαφθοράς δεν 
διεξάγεται ως σύγκρουση διαφορετικών πολιτικών σχεδίων για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος αλλά ως δίκη προθέσεων, με την επίκληση ηθικών αξιολογικών 
κρίσεων γύρω από το ερώτημα «ποια πολιτική δύναμη είναι διεφθαρμένη;». 

Η διαφθορά δεν έχει υπέρμαχους. Δεν υπάρχουν κοινωνικοί φορείς, πολιτικά 
κόμματα ή οργανώσεις πολιτών που να την αξιολογούν θετικά· αντιθέτως, όλοι 
ανεξαιρέτως συναινούν –φαινομενικά– στην ανάγκη εξάλειψής της. 

Η απουσία ιδεολογικής αντιπαράθεσης γύρω από τις πολιτικές για την 
αντιμετώπιση της διαφθοράς εγείρει ερωτήματα, καθώς έχει ως λογική ακολουθία 
ότι οι μέθοδοι και οι πολιτικές καταπολέμησης και πρόληψης της διαφθοράς 
στερούνται ιδεολογικοπολιτικής ταυτότητας: Είναι οι προκρινόμενες από τη 
«βιομηχανία αντι-διαφθοράς» πολιτικές ουδέτερες τεχνοκρατικές συνταγές χωρίς 
ιδεολογικό πρόσημο ή μήπως φέρουν το στίγμα του νεοφιλελευθερισμού, η απόλυτη 
κυριαρχία του οποίου συμπίπτει χρονικά με την ανάδειξη της «αντι-διαφθοράς» σε 
διεθνές ζήτημα; Μπορεί αποκλειστικό ζητούμενο της αντιπαράθεσης γύρω από το 
συγκεκριμένο ζήτημα να είναι η εύρεση του κατάλληλου υποκειμένου υλοποίησης 
τεχνικών για την εξάλειψη της διαφθοράς;

Διαφθορά – Αντι-διαφθορά: Ιδεολογικό πρόσημο ενός 
εννοιολογικού προσδιορισμού 

Παρά το γεγονός ότι δεν υφίσταται ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της έννοιας 
(Szarek – Mason 2010: 6), ο προσδιορισμός της διαφθοράς ως «κατάχρηση 
δημόσιας εξουσίας προς ίδιον όφελος» (Graf Lambsdorff 2009: 19), ο οποίος 
δόθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα, χαίρει ευρείας αναγνώρισης και ήταν για 
μεγάλο διάστημα κυρίαρχος στον δημόσιο διάλογο περί διαφθοράς (Kurer 2015: 
32). Ο εν λόγω ορισμός επικεντρώνει στο κράτος, το οποίο καταδεικνύεται ως εστία 
της διαφθοράς, και στους δημόσιους λειτουργούς ως φορείς της, ενώ ιδιωτικές 
οικονομικές οντότητες που προβαίνουν σε πράξεις δωροδοκίας δεν είναι παρά 
καλοπροαίρετα παθητικά θύματα (Graf Lambsdorff 2009: 21). 



Λογική συνέπεια της πεποίθησης ότι η διαφθορά είναι ίδιον του δημόσιου τομέα 
αποτελεί το ότι, ως αποτελεσματική μέθοδο για την εξάλειψή της, η Παγκόσμια 
Τράπεζα συνιστά τη δραστική περικοπή του (Lang 2013: 18, Kurer 2015: 32) και 
την προώθηση φιλικών προς την ιδιωτική οικονομία θεσμικών αλλαγών. Κατά 
την Polzer, η ενασχόληση της Παγκόσμιας Τράπεζας με το ζήτημα της διαφθοράς 
συνδέεται άρρηκτα με την αποτυχία της «Συναίνεσης της Ουάσιγκτον» (Wash-
ington Consensus4): Υπό το βάρος της κριτικής που δέχθηκε η τράπεζα, λόγω 
του κοινωνικού κόστους των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής 
που επιβλήθηκαν σε κράτη της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής κατά τη 
δεκαετία του 1980, η νεοφιλελεύθερη ορθοδοξία συγκρότησε το παράδειγμα της 
«καλής διακυβέρνησης» (good governance), το οποίο λειτούργησε ως σωσίβιο 
διάσωσης του νεοφιλελευθερισμού, καθώς: «Αντί [το τελευταίο] να λειτουργήσει 
ως μετασχηματιστική και προοδευτική κίνηση [...], το νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα 
προστατεύθηκε τελικά με τη μετατόπιση της προσοχής από διεθνείς συστημικούς 
παράγοντες όπως οι “δυσμενείς συνθήκες, ο αθέμιτος ανταγωνισμός ή οι ακατάλληλες 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις” στην τοπική “έλλειψη θεσμικής ικανότητας για τη διαχείριση 
των αναγκαίων διαδικασιών προσαρμογής”» (Polzer 2001: 8). 

Υπερβαίνοντας την επικεντρωμένη στη σφαίρα του κράτους προσέγγιση της 
Παγκόσμιας Τράπεζας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ψήφισμά του για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ευρώπη την προσδιορίζει το 1995 ως «τη 
συμπεριφορά ατόμων σε δημόσιες ή ιδιωτικές θέσεις ευθύνης που αποτυγχάνουν στην 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους επειδή τους έχει χορηγηθεί ή τους έχει άμεσα ή έμμεσα 
προσφερθεί ως αντάλλαγμα για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους ένα οικονομικό ή άλλο όφελος», ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει το 1997 ως 
διαφθορά «κάθε κατάχρηση εξουσίας ή παρατυπία στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων   η οποία απορρέει από  κάποιο αδικαιολόγητο κίνητρο  ή  όφελος» 
(Szarek – Mason 2010: 6). Τέλος, κατά τη Διεθνή Διαφάνεια (Transparency Inter-
national – εφεξής TI), απόλυτα κυρίαρχη ΜΚΟ στον τομέα της καταπολέμησης 
της διαφθοράς, διαφθορά είναι «η κατάχρηση εμπιστευμένης εξουσίας για ίδιον 
όφελος».

Η συγκεκριμένη οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 1993 από τον Peter Eigen, πρώην 
υψηλόβαθμο στέλεχος την Παγκόσμιας Τράπεζας, στον οποίο είχε ανατεθεί το 
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4 Στο επίκεντρο των προκρινόμενων, στο πλαίσιο της Συναίνεσης της Ουάσιγκτον, προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής τίθενται η δημοσιονομική 
πειθαρχία, ο περιορισμός των δημόσιων δαπανών, η αναδιάρθρωση του φορολογικού συστήματος, η απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών, η προώθηση 
της ανταγωνιστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας και πολιτικών ελεύθερου εμπορίου, η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, οι ιδιωτικοποιήσεις, η απορρύθμιση 
της αγοράς εργασίας και η κατοχύρωση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.
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1991 η δημιουργία άτυπης5 ομάδας εργασίας με αντικείμενο τη διαφθορά (Polzer 
2001: 9), συνέβαλε, κατά τον Tänzler, όσο κανένας άλλος στην ανάδειξη της διαφθοράς 
σε βασική αιτία αλλά και σύμπτωμα της «αποτυχημένης ανάπτυξης σε χώρες της 
Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας και της Ανατολικής Ευρώπης» (Tänzler 
2010: 330). 

Για την TI, όπως και για τους υπόλοιπους φορείς που υποστηρίζουν το κυρίαρχο 
αφήγημα, η διαφθορά συνιστά εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη και βασική αιτία 
του γεγονότος ότι η υπόσχεση του νεοφιλελευθερισμού για ευημερία για όλους μέσω 
του λεγόμενου trickle-down-effect παραμένει ανεκπλήρωτη. Αυτού του είδους η 
νοηματοδότηση της διαφθοράς εστιάζει επομένως στη στρεβλωτική επίδραση που 
αυτή ασκεί στον καθαρό και αδιαμεσολάβητο ανταγωνισμό των κεφαλαίων στην 
παγκόσμια αγορά. 

Στη βάση του ως άνω σκεπτικού, η TI δημοσιοποιεί από το 1995 το Δείκτη Αντίληψης 
Διαφθοράς (Corruption Perception Index – εφεξής CPI) με ρητή επιδίωξη να παράσχει 
ένα «δείκτη μέτρησης του βαθμού κατά τον οποίο η διαφθορά επηρεάζει επενδυτικές 
αποφάσεις» (Graf Lambsdorff 2009: 20). Κατά τον οικονομολόγο και εμπνευστή του CPI Johann 
Graf Lambsdorff, η διαφθορά έχει «σημαντικές επιπτώσεις στο συνολικό οικονομικό επίπεδο. 
Στο παρελθόν η θεωρία παρέπεμπε σε πιθανά προτερήματα της διαφθοράς, σε περιπτώσεις όπου 
υφίστατο εκτεταμένη γραφειοκρατία. Μέσω της καταβολής μίζας μπορούσαν, σύμφωνα με τη 
συγκεκριμένη αντίληψη, να παρακαμφθούν γραφειοκρατικά εμπόδια. Η οπτική αυτή είναι 
κοντόφθαλμη: Η υπερβολική γραφειοκρατία δεν παρακάμπτεται μέσω της δωροδοκίας. Η ύπαρξη 
ρυθμίσεων γίνεται αυτοσκοπός. Όσο πιο αδιαπέραστη μοιάζει να είναι η λόχμη των κανόνων και 
νόμων για τα ιδιωτικά οικονομικά υποκείμενα, τόσο πιο πρόθυμα είναι αυτά να υποκύψουν στο 
αίτημα υπέρβασης του εμποδίου μέσω της δωροδοκίας. […] Η βλάβη που προκαλεί η διαφθορά 
συνίσταται στη στρέβλωση οικονομικών αποφάσεων» (Graf Lambsdorff 2009: 21). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η TI έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προώθηση και σύναψη της 
Σύμβασης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για 
την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Ξένων Δημόσιων Αξιωματούχων στις Διεθνείς 
Επιχειρηματικές Συναλλαγές, πρωταρχικός στόχος της οποίας ήταν η εξάλειψη των 
αθέμιτων πλεονεκτημάτων ανταγωνισμού για το άνοιγμα των αγορών στις χώρες του 
πρώην υπαρκτού Σοσιαλισμού6. 

5   Υπενθυμίζεται ότι η διαφθορά και η καταπολέμησή της, ως πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα, δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της Παγκόσμιας Τράπεζας. 
6   Έως το 1999 η δωροδοκία δεν συνιστούσε ποινικό αδίκημα στη Γερμανία. Οι μίζες εξέπιπταν ως «χρήσιμες δαπάνες» από τη φορολογία των γερμανικών εταιριών 
    (Hetzer 2009: 11).
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Σήμερα κύριοι στόχοι της διεθνούς εκστρατείας του ΟΟΣΑ κατά της διαφθοράς 
είναι η βελτίωση της λειτουργίας των αγορών και η προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης (Peters 2015: 10). 

Κοινή συνισταμένη των ως άνω προσεγγίσεων της διαφθοράς είναι ο ορισμός 
της ως ατομική συμπεριφορά, κινητήρια δύναμη της οποίας είναι η επιδίωξη 
άμεσου ή έμμεσου οικονομικού οφέλους. Εάν όμως θέλουμε να κατανοήσουμε τη 
διαφθορά στο πλαίσιο του προτάγματος ριζικού μετασχηματισμού του κράτους 
και της κοινωνίας προς όφελος των πολλών, οφείλουμε να την προσεγγίσουμε όχι 
ως ατομική συμπεριφορά ή ως απορρέουσα από τη φύση του ανθρώπου, όπως 
συνηθίζουν οι φιλελεύθεροι αναλυτές (Saxer 2014), αλλά να επικεντρώσουμε στα 
χαρακτηριστικά που αυτή λαμβάνει εντός των κοινωνικών σχηματισμών και στον 
τρόπο με τον οποίο διαμορφώνει και αναπαράγει τους συσχετισμούς δύναμης 
μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, με σημείο εκκίνησης τη βασική παραδοχή ότι: 
«Διαφθορά σημαίνει ότι οι διοικητικές ή πολιτικές αποφάσεις των κυβερνητικών αρχών 
εξαγοράζονται αντί να λαμβάνονται βάσει της νομιμότητας των διαδικασιών που προβλέπονται 
επίσημα για το σκοπό αυτό. Η διαφθορά ακολουθεί τους ανεπίσημους νόμους της αγοράς, 
παρακάμπτοντας έτσι το κράτος δικαίου» (Peters 2015: 9). 

Συνεπώς, η διαφθορά παραβιάζει τη βασική αρχή της (αστικής) δημοκρατίας για 
ισότιμη συμμετοχή των πολιτών, ασχέτως ταξικής προέλευσης, και την ισότητα 
όλων έναντι του νόμου. Ως εκ τούτου, απενεργοποιούνται βασικές λειτουργίες 
του κράτους, οι οποίες είναι θεμελιακής σημασίας για τη δημιουργία διαταξικής 
συναίνεσης, τη νομιμοποίηση της αστικής δημοκρατίας και την αναπαραγωγή του 
status quo (Βλ. Poulantzas 2002). 

Σε συνθήκες φθίνουσας ηγεμονίας του νεοφιλελευθερισμού, όταν η δυσαρέσκεια 
των μαζών λαμβάνει χαρακτηριστικά αμφισβήτησης του δημοκρατικού 
πολιτεύματος, η συγκεκριμένη λειτουργία της διαφθοράς είναι κάθε άλλο παρά 
ασήμαντη (Maciel, de Sousa 2017: 655). 

Αντιθέτως, διαμορφώνει τη βάση πάνω στην οποία οφείλουμε να καταστρώσουμε 
την κριτική μας στο κυρίαρχο αφήγημα περί διαφθοράς: Πυρήνας ενός αριστερού 
λόγου για τη διαφθορά και την ανάγκη καταπολέμησής της δεν μπορεί παρά 
να είναι η προστασία και η ουσιαστική διεύρυνση της δημοκρατίας ως αρχή 
οργάνωσης της κοινωνίας, του κράτους και της οικονομίας. 
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Ως εκ τούτου, η ανάλυση του φαινομένου πρέπει να υπερβεί το δίπολο νομιμότητα/
παρανομία, λαμβάνοντας υπόψη ότι «η διαφθορά απορρέει κυρίως από μια σειρά 
στρατηγικών εξουσίας που αναπτύσσονται από ορισμένους οικονομικούς δρώντες 
με σκοπό τη χειραγώγηση των δημόσιων πολιτικών και τη ρύθμιση της αγοράς 
προς όφελός τους, μετακυλώντας το κόστος και τους ηθικούς κινδύνους αυτών 
των πολιτικών και διοικητικών αποφάσεων στο φορολογούμενο. Όλα γίνονται 
υπό το μανδύα της νομιμότητας και της διαφάνειας. Δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα 
ως τέτοιο, εκείνοι όμως που λαμβάνουν τις αποφάσεις και τα κόμματά τους 
ανταμείβονται για τις υπηρεσίες τους μέσω της πρακτικής των συγκοινωνούντων 
δοχείων και του πολιτικού χρήματος» (Maciel, de Sousa 2017: 656).

Δεδομένου ότι οι πολιτικές καταπολέμησης της διαφθοράς που προωθούνται 
από τη «βιομηχανία της αντι-διαφθοράς» διαπνέονται από τη νεοφιλελεύθερη 
αντίληψη για το κράτος, την κοινωνία και την οικονομία, η διαμόρφωση μιας 
προοδευτικής πολιτικής πρότασης για το μετριασμό του φαινομένου συνιστά 
αναπόσπαστο κομμάτι της γενικότερης πολιτικής διαμάχης για την υπέρβαση του 
νεοφιλελεύθερου υποδείγματος στην Ευρώπη και στον κόσμο. 

Καθώς «οι άνθρωποι δημιουργούν την ίδια τους την ιστορία, τη δημιουργούν όμως όχι 
όπως τους αρέσει, όχι μέσα σε συνθήκες που οι ίδιοι διαλέγουν, μα μέσα σε συνθήκες που 
υπάρχουν άμεσα, που είναι δοσμένες και που κληροδοτήθηκαν από το παρελθόν» και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι «η παράδοση όλων των νεκρών γενεών βαραίνει σαν βραχνάς 
στο μυαλό των ζωντανών» (Marx & Engels 1960), μεθοδολογικά η ανάδειξη ενός 
αριστερού λόγου περί διαφθοράς και η κατάθεση συγκεκριμένων πολιτικών 
προτάσεων για την καταπολέμησή της δεν νοούνται ως απλή διανοητική άσκηση. 
Μια πραγματικά προοδευτική στάση κατά της διαφθοράς δεν μπορεί παρά να 
προωθείται μέσω της αποδόμησης του κυρίαρχου λόγου. Τούτο σημαίνει ότι 
η ενασχόληση με τη ρητορική των εκφραστών του κυρίαρχου αφηγήματος7, 
τις προκρινόμενες πολιτικές8 και τη θεμελίωσή τους9 απαιτείται να διεξαχθεί 
ως αποδόμηση και επανασύνθεση με όρους ιδεολογικής πάλης, με σκοπό τον 
επανακαθορισμό του οικείου λεξιλογίου της Αριστεράς και την οικοδόμηση ενός 
νέου ηγεμονικού αφηγήματος περί διαφθοράς.
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7   Διαφάνεια, λογοδοσία, ακεραιότητα 
8   Δημιουργία ανεξάρτητων αρχών, κώδικες δεοντολογίας, αποπολιτικοποίηση της δημόσιας σφαίρας, εταιρική συμμόρφωση κ.λπ.
9  Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ, ΟΗΕ, ΔΝΤ, ΕΕ, GRECO, Διεθνής Διαφάνεια 
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