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Σύνοψη Ερευνητικού έργου

«Διαφθορά και κρατικο-εταιρικό έγκλημα:
Το παράδειγμα του τομέα Υγείας»

Η έρευνα εστιάζει στην εγκληματολογική διερεύνηση του φαινομένου της «υψηλής διαφθοράς» στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα. Η
έρευνα αποσκοπεί στην ανάλυση των διαδικασιών, των πρακτικών και των μεθόδων μέσω των οποίων εκδηλώνονται φαινόμενα υψηλής
διαφθοράς στον χώρο της υγείας, με κεντρική υπόθεση εργασίας ότι τα φαινόμενα αυτά δεν αποτελούν ευκαιριακές και μεμονωμένες
εκφάνσεις της εγκληματικότητας του λευκού περιλαίμιου, αλλά φαινόμενα με συστημικό και μόνιμο χαρακτήρα. Αποτελούν με άλλα
λόγια και από εγκληματολογική άποψη τυπικά παραδείγματα της θεωρητικής έννοιας του «κρατικού-εταιρικού εγκλήματος», τα οποία
μέσα από σύνθετες και δυναμικές διαδικασίες παγιώνονται στο πλέγμα της νόμιμης κρατικής λειτουργίας. Η επαλήθευση αυτής της
υπόθεσης θα επιχειρηθεί μέσα από την εκπόνηση πρωτογενούς ποιοτικής έρευνας σε συνδυασμό με την ανάλυση δευτερογενών πηγών,
με διάστημα αναφοράς τα έτη 2000 - 2017.
Ειδικότερα, τα ερευνητικά δεδομένα που θα παραχθούν, θα αναλυθούν υπό το πρίσμα της θεωρίας του «κρατικού-εταιρικού
εγκλήματος» (state-corporate crime), προσέγγιση που διευρύνει το πεδίο έρευνας στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του συστήματος
διαφθοράς- παρανομίας στο πεδίο του λεγόμενου «σκοτεινού αριθμού της εγκληματικότητας». Ως βασικός στόχος της έρευνας τίθεται η
σε βάθος διερεύνηση και η συνθετική ανάλυση των μηχανισμών, που ευνοούν την υψηλή διαφθορά, προκειμένου να διατυπωθούν
ρεαλιστικές προτάσεις για την καταπολέμηση της. Προς τούτο, θα αναλυθούν πρωτογενή στατιστικά δεδομένα από τις αρμόδιες αρχές
(Υπουργείο Υγείας, Νοσοκομεία, Ελεγκτικοί μηχανισμοί), θα αξιοποιηθούν διεθνείς έρευνες, μελέτες και εκθέσεις, οι οποίες
αποτυπώνουν το φαινόμενο της διαφθοράς στον τομέα της Υγείας, ενώ θα εκπονηθεί πρωτογενής ποιοτική έρευνα με στόχο την σε βάθος
χαρτογράφηση και ανάλυση του φαινομένου.

Ο Αντίκτυπος στην Κοινωνία

Η καινοτομία της έρευνας έγκειται: α) στην ποιοτική και σε βάθος διερεύνηση ενός
φαινομένου που έχει μελετηθεί μέχρι σήμερα αποσπασματικά, καθώς τόσο η κοινωνική
αντίληψη όσο και οι πολιτικές που υιοθετούνται εστιάζουν κατά κύριο λόγο στην μικρή και
μεσαία διαφθορά (δωροδοκία/δωροληψία μεταξύ ασθενών και ιατρών) και όχι στην
ανάλυση της υψηλής διαφθοράς (αγορά φαρμάκων και ιατρικών ειδών, προμήθειες
εθνικού συστήματος δημόσιας υγείας), γεγονός που ευνοεί την συντήρηση μίας τεράστιας
μαύρης αγοράς και οικονομίας με τεράστιες επιπτώσεις και συνέπειες. β) Στην θεωρητική
ανάλυση της υψηλής διαφθοράς στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα ως ενός συστημικού
φαινομένου με δομικά χαρακτηριστικά. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί την αναγκαία
προϋπόθεση για την διατύπωση ρεαλιστικών προτάσεων, οι οποίες θα απευθύνονται στον
πυρήνα του προβλήματος και όχι σε λύσεις ευκαιριακού χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, στόχος
της έρευνας είναι η συμβολή στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, στην
εξοικονόμηση δημόσιων πόρων, στην βελτίωση των όρων ανταγωνισμού, στην εξυγίανση
του οικονομικο-πολιτικού συστήματος και στην πληρέστερη προστασία του κοινωνικού –
δημόσιου αγαθού της υγείας στην Ελλάδα.
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Η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
σημαίνει…

Ειρήνη Σταμούλη,
Επιστημονική Υπεύθυνη

Η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ, είναι καθοριστικής σημασίας για την
ερευνητική μας ομάδα διότι μας παρέχεται η ευκαιρία να αφιερώσουμε όλο
το χρόνο και τις πνευματικές μας δυνάμεις στην έρευνα, αναγκαία συνθήκη
για την επιτυχή ολοκλήρωση ερευνητικών έργων υψηλών αξιώσεων.
Περαιτέρω, μέσω του προγράμματος, παρέχεται στην επιστημονική ομάδα η
δυνατότητα διασύνδεσης της με άλλες αντίστοιχες ερευνητικές ομάδες στο
εξωτερικό, προκειμένου να διαδοθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και να
ανταλλαγούν απόψεις, σκέψεις και ιδέες στο πλαίσιο επιστημονικών
συναντήσεων ή συνεδρίων. Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέπεται η σημασία
της χρηματοδότησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στην απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας
γύρω από τη διαχείριση ερευνητικών έργων.

Η Επιστημονική Υπεύθυνη
Ειρήνη Σταμούλη
Μαργαρίτα Γασπαρινάτου,
Μέλος της Ομάδας Έργου

Στηρίζουμε την Έρευνα
Ενισχύουμε την Καινοτομία
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