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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Αλβανία είναι µια µικρή χώρα µε µεγάλη ιστορία. Αναφερόµαστε περιληπτικά στην 

ιστορική  και πολιτική της εξέλιξη. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να µελετήσουµε 

την οικονοµική της ανάπτυξη µέσα από την πορεία της. Επίσης, την οικονοµική της εξέλιξη 

την τελευταία περίοδο. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφερόµαστε στην ιστορική της εξέλιξη από 

την εποχή των Ιλλυριών µέχρι και σήµερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα µελετήσουµε την 

πολιτική της εξέλιξη από το 1912 και έπειτα. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται µια προσπάθεια να 

δείξουµε την οικονοµική της εξέλιξη την τελευταία περίοδο. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

παρουσιάζουµε µια συνοπτική εικόνα της ιστορικής εξέλιξης της τράπεζας της Αλβανίας, τις 

δραστηριότητες και την συµµετοχή της στην ανάπτυξη της χώρας. Στο πέµπτο κεφάλαιο 

αποτυπώνουµε τις προσπάθειες ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο έκτο 

κεφάλαιο παρουσιάζουµε τον κρατικό έλεγχο και την προσπάθεια για την  οργάνωση και  

την λειτουργία του.  

IMPORT 

Albania is a small country with a great history. Referring briefly to the historical and political 

evolution. The purpose of this paper is to study the economic development through the 

course. Also, its economic development from the latest period. The first chapter  refers to 

the historical development from the Illyrian era until today. To the second chapter we will 

study the policy development from 1912 onwards. The third chapter is an attempt to show 

its economic development over the last period. To the fourth chapter we present an 

overview of the historical development of the Bank of Albania, the activities and 

participation in the development of the country. The fifth chapter impress integration efforts 

of the country to the European Union. To the sixth chapter we introduce state control and 

efforts for the organization and operation. 
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Κεφαλαίο 1 

Ιστορική Εξέλιξη  

1.1 Ιστορία                                                                     

 

Το έδαφος της Αλβανίας έχει κατοικηθεί από την αρχαιότητα. Ίχνη ζωής βρέθηκαν  από την 

περίοδο της µέσης και ύστερης Παλαιολιθικής εποχής  (100 000 - 10 000 χρόνια πριν) στη 

Χάρε  καθώς και στο Σπήλαιο της Αγίας Μαρίνας στους Αγίους Σαράντα. 

Οι Αλβανοί είναι οι άµεσοι διάδοχοι των Ιλλυριών. Οι φυλές των  Ιλλυριών τέµνονταν  κατά 

µήκος του δυτικού τµήµατος των Βαλκανίων και έφταναν στα ποτάµια Σάβα και ∆ούναβη 

στο Βορρά, στα ποτάµια Μοράβας και  Βαρδάρη(Αξιός) στην Ανατολή (που είναι η γραµµή 

των συνόρων µε τη Θράκη) και την οροσειρά της Πίνδου  Νότια και Νοτιοανατολικά (στα 

σύνορα µε τους Έλληνες και τους Μακεδόνες). 

Η πολύ γρήγορη οικονοµική ανάπτυξη, ιδίως αυτή της µεταλλουργίας του χαλκού και του 

σιδήρου (XI - V αιώνα π.Χ.) δηµιούργησε το πνευµατικό και υλικό πολιτισµό των κοινών 

αξιών για όλες τις φυλές των  Ιλλυριών. Οι Ιλλυριοί ήταν κοινωνικοί και φιλόξενοι άνθρωποι 

σαν τους Αλβανούς σήµερα. Είχαν επίσης ατρόµητους  µαχητές και είναι γνωστή για τη 

γενναιότητά τους στον πόλεµο. Περίπου 8 - 6 αιώνες π.Χ. οι γειτονικοί Έλληνες άρχισαν να 

δηµιουργούν µια σειρά από αποικίες κατά µήκος των Αλβανικών συνόρων. Πιο κοντά τώρα 

µε τους πιο προηγµένους Έλληνες, οι Ιλλυριοί  επηρεάστηκαν  σε µεγάλο βαθµό και 

άρχισαν να εξελίσσονται  πολιτικά και οικονοµικά.   

Στο τέλος του πέµπτου αιώνα π.Χ. οι Ιλλυριοί µπήκαν στο δρόµο της  περιόδου  της 

δουλείας και  ιδρύσαν κυρίως κατά µήκος της θάλασσας  πόλεις  πολύ δηµοφιλή εκείνη την 

εποχή που υπάρχουν  ακόµα και σήµερα όπως ∆υρράχιο (Durrahium), Απολλωνία, 

Μπουτρίντι (Butrinti), Σκόδρα(Scodra ) , Λέζα ( Lissus) κλπ. 

∆υστυχώς, η εξέλιξη εµποδίστηκε από ότι θα λέγαµε ήταν  µια συνεχής σειρά ξένων 

επιθέσεων. Βλέποντας την Αλβανία ως µια πολύτιµο είσοδο της Αδριατικής Θάλασσας η 

Ρώµη επιτέθηκε και νίκησε τους Ιλλυριούς. Η Ρωµαϊκή εισβολή ( 168 π.Χ.) είχε πολύ βαριές 
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συνέπειες για τους Ιλλυριούς αλλά παρ 'όλα αυτά αντιµετώπισαν µε επιτυχία την πολιτική 

αφοµοίωση  των Ρωµαίων, κυρίως χάρη στο υψηλό επίπεδο της ανάπτυξης και της σαφώς 

κρυσταλλωµένης  εθνοτικής ταυτότητας. Οι Ρωµαίοι κυβέρνησαν για έξι αιώνες, µια εποχή 

κατά την οποία  η τέχνη και ο πολιτισµός άνθισε. Οι Ιλλυριοί όµως αντιστάθηκαν στην  

αφοµοίωση και επέτρεψαν  στη γλώσσα και τις παραδόσεις τους  να επιβιώσουν.  

 Με τη διάλυση της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας κατά το έτος 395 µ.Χ. οι Ιλλυριοί  παρέµειναν 

υπό την κυριαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.  Κατά την επόµενη περίοδο, οι  Ιλλυριοί  

υπέστησαν  την εισβολή των διαφόρων βαρβαρικών φυλών όπως Γότθων, Αβαρών κ.λπ. 

Κατά τη διάρκεια του IV - VI αιώνα, οι Σλάβοι εισέβαλαν µέρος της Βόρειας και Ανατολικής 

Ιλλυρίας και η Μακεδονία κατέκτησε µέρη τα οποία µε την πάροδο του χρόνου 

αφοµοιώθηκαν. Κάτω από τους κανόνες των Βυζαντινών οι Ιλλυριοί υπέφεραν συνεχείς 

καταστροφές από τις επιδροµές των Βησιγότθων, Ούννων και Οστρογότθων. Για άλλη µια 

φορά όµως  οι Ιλλυριοί επέτρεψαν  στη γλώσσα τους  να επιβιώσει  µε το να  αντιστέκονται 

σε κάθε προσπάθεια από τους εισβολείς στην αφοµοίωση. 

 

H αρχαία ονοµασία των Αλβανών αρµπέν ή αρµπέρ έχει την προέλευση της από την φυλή 

Αλµπανοί (Alban-oi)  Ο Έλληνας γεωγράφος Πτολεµαίος πιστοποίησε την  ύπαρξη των 

Αλβανών και Αλβανικής γλώσσας στο δεύτερο αιώνα µ.Χ. Ο  Πτολεµαίος το δεύτερο αιώνα 

π.Χ. έγραφε στο χάρτη του για µια φυλή Ιλλυριών που ζούσε µεταξύ Ντούρεσιτ και Μάτιτ µε 

αυτό το όνοµα. Από το όνοµα Αρµπέν έχει τη ρίζα του η λέξη Αρµπερία το οποίο οι Αλβανοί 

το χρησιµοποιούσαν µεχρι των XVIII αιώνα και το  όνοµα Σκιπερί (που στα Αλβανικά έχει 

την έννοια του αετού δηλαδή η γη των αετών)  ξεκίνησε να φαίνεται µετά τον XV αιώνα 

όπου σιγά σιγά θα αντικαθιστούσε το όνοµα Αρµπερία.Το όνοµα Σκιπερία "Αλβανία" 

αντικατέστησε το παλιό όνοµα Άρµπερ "Arber ή Arbani” στο τέλος του XVII αιώνα, λόγω 

των νέων ιστορικών συνθηκών που δηµιουργήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Αυτό το 

όνοµα είχε σκοπό να δώσει την σηµαντική σύνδεση µεταξύ του ονόµατος της χώρας και της 

γλώσσας  που την εποχή εκείνη ονοµαζόταν “Σκιπ”. 
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Η Αλβανία φτάνει ένα υψηλό σηµείο ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Το 

εµπόριο και η οικονοµία άνθησε τόσο πολύ σε σηµείο που πολλοί Αλβανοί έµποροι είχαν 

πρακτορεία και σε άλλες χώρες. 

Το τέλος της πρώτης χιλιετίας σηµατοδοτεί την (κρυστάλλωση) καθαρότητα  του Αλβανικού 

έθνους. Αργότερα, οι Αλβανικοί πολιτικοί σχηµατισµοί του XIV αιώνα κάλυπταν τα  εδάφη  

από Τίβαρι  (Tivari) και Πριζρένη(Prizreni) µέχρι  Κοστούρ (Kostur) και Βλόρα( Vlorë), εν τω 

µεταξύ στις περιοχές του νότιου τµήµατος, το ιστορικό όνοµα της Ηπείρου το οποίο  

διασώθηκε και τα επόµενα χρόνια και υπηρέτησε ως συνώνυµο για την Αρµπέρια (Arberia 

)(αρκετά συχνά ο Εθνικός ήρωας Σκεντέρµπεη 1405-1468 ονοµαζόταν “Πρίγκιπας της 

Ηπείρου”). 

Ωστόσο, µε την αποδυνάµωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η Αλβανία δέχθηκε επίθεση 

από περισσότερες ξένες δυνάµεις. Οι Βούλγαροι, οι Νορµανδοί σταυροφόροι, οι Σέρβοι και 

οι Βενετοί όλοι έσπειραν τον όλεθρο στους Αλβανούς µέχρι την κατάκτηση από την 

Οθωµανική Αυτοκρατορία το 1388. Η Οθωµανική εισβολή (XIV αιώνα) ίδρυσε το 

στρατιωτικό φεουδαρχικό σύστηµα στην Αλβανία αλλά διαδοχικές εξεγέρσεις των Αλβανών 

πριγκίπων προετοίµασαν την ένδοξη αντίσταση του Αλβανικού λαού υπό την ηγεσία του 

Εθνικού Ήρωα Γκεργκ Καστριώτι(Gjergj Kastrioti) γνωστός ως Σκεντέρµπεη. Ο 

Σκεντέρµπεη κατάφερε να δηµιουργήσει ένα συγκεντρωτικό κράτος και η σηµαία του έγινε 

η εθνική σηµαία της Αλβανίας. Για περίπου 500 χρόνια η Αλβανία ήταν ελεγχόµενη από 

τους Τούρκους δηλαδή την Οθωµανική τότε Αυτοκρατορία. Παρά το γεγονός ότι οι Τούρκοι 

έφεραν καταπίεση και βία άγνωστη πριν από τους Αλβανούς οι Αλβανοί αντιστάθηκαν για 

να απελευθερωθούν από τους Τούρκους 1443 ο εθνικός τους  ήρωας ήταν ο Σκεντέρµπεη 

ο οποίος οδήγησε τον Αλβανικό λαό στην αντίσταση κατά της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 

για περίπου 25 σκληρές µάχες. Ο Γκεργκ Καστριώτι (Σκεντέρµπεη) συσπείρωσε τους 

Αλβανούς και µαζί έδιωξαν τους Τούρκους. Μόνο µετά το θάνατο του Σκεντέρµπεη το 1468 

οι Τούρκοι κατάφεραν να κατακτήσουν ξανά την Αλβανία. Τα 25 χρόνια της ανθεκτικότητας 

έφεραν δύο επιτεύγµατα για τους Αλβανούς. Αναγνωρίζοντας την επιτυχή καταπολέµηση 
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της πιο ισχυρής αυτοκρατορίας της εποχής Νάπολη, Βενετία και Ραγούζα χορηγούν 

νοµισµατική και στρατιωτική βοήθεια στους Αλβανούς. Το πιο σηµαντικό όµως, παρά την 

επιτυχία, ήταν ότι έδωσε στους Αλβανούς ένα αιώνιο σύµβολο δύναµης και έµπνευσης για 

αναζήτηση της ανεξαρτησίας. Ένα άγαλµα του Σκεντέρµπεη βρίσκεται στο πίσω µέρος της 

κεντρικής πλατείας στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, Τίρανα. 

Η επανεµφάνιση των Τούρκων κατά την περίοδο της Αναγέννησης παρεµποδίζει την 

ανάπτυξη της Αλβανίας, παρά την εύρεση της έµπνευσής τους. Υπό την κυριαρχία η 

Αλβανία αποκλείστηκε από τις ανταλλαγές µε τη ∆υτική Ευρώπη εκείνη την εποχή. Τέχνη, 

οικονοµία και πολιτισµός καταστράφηκαν αναγκάζοντας πολλούς Αλβανούς να 

εγκαταλείψουν την παρτίδα τους.  

Οι Αλβανικές εξεγέρσεις ήταν πολλές εκείνη την εποχή. Πολλοί Αλβανοί αρνήθηκαν να 

πληρώσουν φόρους και να παραδώσουν τα όπλα τους ή να υπηρετήσουν στο στρατό. Οι 

Τούρκοι, αναγνωρίζοντας την ανυπακοή, πίστευαν ότι µε τη µετατροπή του χριστιανικού 

πληθυσµού σε µουσουλµανικό οι Αλβανοί θα ήταν και πνευµατικά πιο κοντά στην Αλβανία 

και πιο εύκολα καθοδηγούµενοι. Τα δύο τρίτα του πληθυσµού αποδέχθηκαν την 

µουσουλµανική θρησκεία, πολλοί φοβούµενοι τη βία και την εκµετάλλευση εάν δεν το 

πράξουν. Η κίνηση για την ανεξαρτησία ήταν ακόµα ισχυρή εντός των Αλβανών. Ο XVIII 

αιώνας σηµατοδοτεί την άνθηση δύο πασαλικιών πολύ καλά οργανωµένα και πολύ ισχυρά. 

Το Πασαλίκι του Μπουσατλίν (Bushatllinj) µε τη Σκόδρα ως το κέντρο του και διέπεται από 

Καραµαχµούτ Πασά Μπουσατλίου(Karamahmut Pashe Bushatlliu)και το Πασαλίκι της 

Ιωάννινας, µε τα Ιωάννινα το κέντρο του και διέπονται από τον Αλή Πασά Τεπελένα(Ali 

Pashe Tepelena). Ο αγώνας για την ανεξαρτησία και την εθνική ταυτότητα επιτεύχθηκε µε 

το Αλβανικό εθνικό κίνηµα  Αναγέννησης το οποίο ξεκινά το 1830. Καθ'όλη τη διάρκεια του 

19ου αιώνα αντιστέκονται στους Τούρκους στις προσπάθειες αφοµοίωσης, οι ηγέτες 

οδήγησαν την χώρα µε το σύνθηµα “Η θρησκεία των Αλβανών είναι ο Αλβανισµός”. Το 

1878 αυτό το κίνηµα οργανώθηκε καλύτερα κάτω από την ένωση του Πρίζρεν, η οποία 

υπηρέτησε ως η πρώτη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία των Αλβανικών εξεγέρσεων. 
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Όµως δυστυχώς το ίδιο έτος το Συνέδριο του Βερολίνου αποφάσισε τη διαίρεση των 

Αλβανικών εδαφών προς όφελος των γειτονικών κρατών το Μαυροβούνιο, την Σερβία και 

την Ελλάδα. 

Οι ηγέτες σχηµάτισαν το Αλβανικό σύνδεσµο το 1878 για να ενώσουν την χώρα και να 

αναπτύξουν τη µητρική γλώσσα, την λογοτεχνία, την εκπαίδευση και να υιοθετήσουν ένα 

νέο αλφάβητο. Το 1908 οι Αλβανοί αγωνίστηκαν και πάλι και από το 1912 κατάφεραν να 

κάνουν τους Τούρκους να συµφωνήσουν µε τα αιτήµατά τους για αυτονοµία. Η Αλβανία 

κέρδισε την ανεξαρτησία της από την Οθωµανική Αυτοκρατορία το 1912. Κατά τη διάρκεια 

των ετών του Ά Παγκόσµιου Πολέµου η Αλβανία µετατράπηκε σε πεδίο µάχης σε 

αντιµαχόµενες δυνάµεις και κατελήφθη από την Ιταλία, την Σερβία, το Μαυροβούνιο, την 

Ελλάδα, την Γαλλία και την Αυστροουγγαρία. Τα σηµερινά σύνορα ορίστηκαν κατά το 

πρώτο Παγκόσµιο πόλεµο (1914-1918) στο συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι το 1919. Το 1920 

το κογκρέσο του Λούσνια, µια πόλη 90 χιλιόµετρα νότια στα Τίρανα, κήρυξε τα Τίρανα την 

πρωτεύουσα της Αλβανίας µε την συναίνεση των εκπροσώπων από όλη την Αλβανία. Στις 

21 Ιανουαρίου 1925 η Συνταγµατική Συνέλευση ανακήρυξε την Αλβανία µια 

Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία και ο Αχµέτ Ζόγκου εξελέγη πρόεδρος της Αλβανίας αλλά είχε 

τόση δύναµη στα χέρια του που στην πραγµατικότητα η ∆ηµοκρατία λειτουργούσε ως 

Προεδρική ∆ηµοκρατία. Την 1η Σεπτεµβρίου του 1928 η Συνταγµατική Συνέλευση 

ανακήρυξε την Αλβανία Λαϊκό Κοινοβουλευτικό Βασίλειο και τον Αχµέτ Ζόγκου ως τον 

βασιλιά της Αλβανίας, λαµβάνοντας το βασιλικό τίτλο “Ζόγκου Ι”. Στις 7 Απριλίου 1939 η 

φασιστική Ιταλία εισέβαλε στην Αλβανία και κατά συνέπεια στις 12 Απριλίου 1939 η 

λεγόµενη Συνταγµατική Συνέλευση κήρυξε το τέλος της Βασιλιάς Ζόγκου και προσέφερε το 

στέµµα στον Βιτόριο Εµανουέλε Γ΄ . 

Το Αλβανικό κράτος παρέµεινε επίσηµα Συνταγµατικό Βασίλειο στο πλαίσιο της δυναστείας 

της Σαβοΐας. Στις 29 Νοεµβρίου 1944 η Αλβανία απελευθερώθηκε από τους ναζιστικούς-

φασιστικούς εισβολείς. Από τότε στην Αλβανία κυριάρχησε το κοµµουνιστικό καθεστώς  του 

Ενβέρ Χότζα ο οποίος οδήγησε στην αποµόνωση της χώρας. Στις 11 Ιανουαρίου του 1946 
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η Συνταγµατική Συνέλευση ανακήρυξε την Αλβανία Λαϊκή ∆ηµοκρατία, ως µια από τις 

µορφές της προλεταριακής δικτατορίας, η οποία διήρκεσε περίπου µισό αιώνα, έως τις 29 

Απριλίου 1991 όταν το πρώτο πλουραλιστικό Κοινοβούλιο κήρυξε την Κοινοβουλευτική 

∆ηµοκρατία της Αλβανίας. 

Με την ανεξαρτησία της η Αλβανία 

αντιµετωπίζει νέα προβλήµατα µε την 

άνοδο της Κοµµουνιστικής Λαϊκής 

∆ηµοκρατίας το 1941. Ο καθηγητής Ενβέρ 

Χότζα έγινε κυβερνήτης του κόµµατος και 

τελικά ένας αδίστακτος και καταπιεστικός 

ηγέτης. 

Ο Χότζα, φίλος και οπαδός του Στάλιν δεν 

πίστευε στην ελευθερία της έκφρασης ή 

της σκέψης. Αντ ΄αυτού ο Χότζα πίστευε 

στην ανεξαρτησία και την αποµόνωση της Αλβανίας. ∆εξαµενές εξακολουθούν να 

υπάρχουν και σήµερα διάσπαρτα σε όλη τη χώρα που κατασκευάστηκαν εκείνη την 

περίοδο για να αποκρούσει τους εισβολείς. Αλλά καθώς η επιρροή της ξένης τεχνολογίας 

και εξέλιξης κρατήθηκαν µακριά από τους Αλβανούς εργάτες, η βιοµηχανία και η οικονοµία 

συρρικνώθηκε. Μέχρι τη στιγµή που ο Χότζα πέθανε το 1985 η Αλβανία βασιζόταν σε 

χειρωνακτική εργασία και ιδίους πόρους. Παρά το γεγονός ότι ο θάνατος του Χότζα σήµαινε 

νέα ελπίδα για τους Αλβανούς δεν ήταν µέχρι τις αρχές του 1990 όπου η αλλαγή ήταν 

εµφανή. Στα τέλη του 1990 περίπου το 50% του πληθυσµού µετανάστευσε σε άλλα κράτη. 

Στις 20 Φεβρουαρίου 1991 στασιαστές ανέτρεψαν το άγαλµα του Χότζα που είχε ανεγερθεί 

από τον ίδιο στα Τίρανα. 

 Με τη νέα εκλογή του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος το ∆εκέµβριο του 1992, η Αλβανία είδε νέα 

ελπίδα. Ιερείς που είχαν φυλακιστεί για τις απόψεις τους αφέθηκαν ελεύθεροι τελικά, η 

θρησκεία νοµιµοποιήθηκε και η χώρα ήταν ελεύθερη. Το 1992 ο Σαλί Μπερίσα εξελέγη 
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πρόεδρος υποσχόµενος µεταρρυθµίσεις στις οικονοµικές και κοινωνικές βάσεις της χώρας. 

Η Αλβανία αντιµετωπίζει τώρα νέα προβλήµατα και προκλήσεις, αλλά όχι από µια ανταρσία 

των ξένων επιθέσεων, αλλά από τον δικό της λαό. Αυτή τη φορά δεν είναι ενωµένοι όπως 

πριν αλλά χωρισµένοι σε αγώνα για τον εαυτό τους.       

 

http://iml.jou.ufl.edu/projects/students/maguire/history.html 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1.2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

Επίσηµη Ονοµασία ∆ηµοκρατία της Αλβανίας 

Πρωτεύουσα Tirana (Τίρανα):726,547 κάτοικοι 

Κυριότερες Πόλεις (2016) Durresi(∆υρράχιο) 205,849 
Elbasani(Ελµπασάν) 128,232 
Vlora(Αυλώνα) 124,000 
Shkodra(Σκόδρα) 114,219 
Korca(Κορυτσά) 86,176 
Fieri(Φιέρ) 85,000 
Berati(Μπεράτι) 69,000 
Lushnja(Λούσνια) 54,813 
Pogradeci(Πογραντέτς) 38,500 

Σύνθεση του πληθυσµού 2,891,375 (άντρες 1,447,650,  γυναίκες 1,444,486) 

Ρυθµός Αύξησης 
Πληθυσµού 

-0,04 % 

∆ιάρθρωση Πληθυσµού 0-15 ετών: 21,4 %  
15-65 ετών: 68,1% 
Άνω των 65 ετών: 10,5% 

Εθνότητες Αλβανοί 83%   λοιπές 17%  (Έλληνες, Βλάχοι, Τσιγγάνοι, 
Σέρβοι και Βούλγαροι) 

Θρήσκευµα Μουσουλµάνοι: 70% 
Χριστιανοί Ορθόδοξοι:20% 
Ρωµαιοκαθολικοί:10% 

Πολίτευµα Προεδρευόµενη κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία 
Πρόεδρος  Μπουγιάρ Νισάνι 
Πρωθυπουργός Έντι Ράµα 

Έκταση 28.748 τετρ.χλµ.  

Νόµισµα ΛΕΚ (LEK) 

Φυσικοί Πόροι Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κάρβουνο, χρώµιο, χαλκός, 
ξυλεία, νικέλιο. 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Shqip%C3%ABria 

 



                                                                                                                         

16 

1.2.1 Τοποθεσία  

Η Αλβανία είναι µια από τις Βαλκανικές χώρες που σχηµατίζει µια χερσόνησο που 

συνορεύετε από την Αδριατική θάλασσα,  Αιγαίο Πέλαγος και την Μαύρη θάλασσα. Η λέξη 

Βαλκάνια σηµαίνει βουνά στα Τούρκικα. Οι Βαλκανικές χώρες παίρνουν τις ονοµασίες τους 

από τα βαλκανικά βουνά. Οι διαστάσεις της Αλβανίας είναι 370 χιλιόµετρα µήκος και 144 

πλάτος. Η δυτική άκρη των συνόρων της Αλβανίας συνορεύει µε την Αδριατική θάλασσα 

περίπου 80 χιλιόµετρα από την Ιταλία. Οι ακτές της παρουσιάζουν σε κάποια σηµεία 

παραλίες µε λευκή άµµο. 

Μακριά από την ακτή η µεγαλύτερη έκταση της περιλαµβάνει βουνά. Τα νότια Αλβανικά 

βουνά φτάνουν τα 2,590 µέτρα πάνω από την στάθµη της θάλασσας. Το 1950 περίπου το 

80% του πληθυσµού ζούσε στις αγροτικές περιοχές µέχρι τα µέσα του 1990 όπου πολλοί 

αγρότες µετακόµισαν στις πόλεις  και το 60% παρέµεινε στις αγροτικές περιοχές. 

1.2.2 Γλώσσα 

  Η Αλβανική γλώσσα είναι µια Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα και αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό 

κλάδο της οικογένειας των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Υπάρχουν δυο κύριες εθνικές 

οµάδες στην Αλβανία οι Γκέγκ(Geg) και οι Τόσκ(Tosk).Η κύρια διαφορά µεταξύ των οµάδων 

αυτών είναι η διάλεκτος  που οµιλούν. Οι Γκέγκηδες ζούνε στη βόρεια πλευρά της χώρας 

ενώ οι Τόσκηδες στη νότια. Η Αλβανική γλώσσα είναι µια από τις πιο αρχαίες γλώσσες της 

Ευρώπης. Είναι µια από τις 9 Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες έχει 7 φωνήεντα και 29 σύµφωνα  

πρώτο έγγραφο της σύγχρονης Αλβανικής γλώσσας είναι από το 1462. Το πρώτο 

λογοτεχνικό έργο Μεσάρι  “Meshari”ευχολόγιο του Τζον Μπουζούκου (Gjon Buzuku) 

εκδόθηκε το 1555 και από τότε η Αλβανική γλώσσα αναπτύσσεται σε δύο κύριες 

διαλέκτους, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Αλβανικής Αναγέννησης. Το αλφάβητο της 

Αλβανικής γλώσσας έχει 36 γράµµατα και έχει υιοθετήσει το λατινικό αλφάβητο που 

εγκρίθηκε από το Εθνικό Κογκρέσο του Μοναστηρίου  το 1908. 

 Μετά το 1945 οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί ήταν Τόσκ και η κυβέρνηση προσπάθησε 

να κάνει την Τόσκ επίσηµη διάλεκτο. Πολλοί συγγραφείς και πολιτικοί ακτιβιστές µιλάνε την 
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Γκέγκ διάλεκτο οι οποίοι την κρατάνε ζωντανή στη νότια πλευρά της χώρας. Πολλοί 

Αλβανοί µιλάνε Ιταλικά διότι τα Ιταλικά κανάλια µεταδίδονται στην Αλβανία. Η Αλβανική 

γλώσσα (προφορική και γραπτή) χρησιµοποιείται επίσης σε ορισµένες περιοχές που 

κατοικούνται από Αλβανούς όπως  Κόσσοβο,  Μαυροβούνιο,  Σερβία και την ΠΓ∆Μ. Η 

νότια Αλβανία είναι κοντά στην Ελλάδα γι' αυτό πολλοί Αλβανοί µιλούν και καταλαβαίνουν 

Ελληνικά. Η νεολαία, ιδίως στην πρωτεύουσα,  µιλάει και Αγγλικά. 

 

1.2.3 Θρησκεία  

Η Αλβανία δεν έχει επίσηµη θρησκεία. Η κοµµουνιστική κυβέρνηση (εν δυνάµει από 1946-

1992) απαγόρευσε την θρησκεία  και κατέσχεσε την περιουσία της Εκκλησίας. Η ελευθερία 

στην θρησκεία δεν αποκαταστάθηκε µέχρι το 1989 -1990. Το 70% των Αλβανών είναι 

Μουσουλµάνοι  γνωστή και ως θρησκεία του Ισλάµ ενώ το 30% είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι  

και Καθολικοί. 

 

1.2.4 Συνθήκες ζωής 

Υπό την κοµµουνιστική διακυβέρνηση οι Αλβανοί αναγκάστηκαν να ζουν σε µεγάλα φτωχά 

χτισµένα κτίρια µε µικρά διαµερίσµατα για οικογένειες από 4 και άνω µέλη. Σε πολλές 

κατοικίες έλειπε η κεντρική θέρµανση. Υπήρχε έλλειψη νερού και συχνά υπήρχαν διακοπές 

ρεύµατος ακόµη και σε µεγάλες πόλεις. 

 

1.2.5 Μόρφωση 

Περίπου το 88% των Αλβανών ξέρουν να γράφουν και να διαβάζουν. Αυτό είναι το 

µεγαλύτερο ποσοστό αλφαβητισµού στις βαλκανικές περιοχές. Το σχολείο είναι 

υποχρεωτικό από την ηλικία των 7 µέχρι και 15 ετών. Οι κανόνες της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας απαγόρευσαν την διδασκαλία της Αλβανικής γλώσσας µέχρι το 1887. Το 

πρώτο σχολείο άνοιξε εκείνη τη χρονιά. Πριν από αυτό όλη η διδασκαλία γινόταν  στην 

Τούρκικη και Περσική γλώσσα. 
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1.2.6 Πολιτιστική Κληρονοµιά         

Οι  Αλβανοί αγαπάνε την µουσική και υπάρχουν πολλές ορχήστρες που εκτελούν 

συµφωνίες σε πόλεις της Αλβανίας. Τα λαϊκά όργανα περιλαµβάνουν το  µαντολίνο  και ένα 

είδος κλαρινέτου και  πνευστά  και έγχορδα όργανα. Ο  Ισµαήλ Κανταρέ είναι ο πιο 

διάσηµος συγγραφέας της Αλβανίας . Το µυθιστόρηµα του Κανταρέ  “Ο στρατηγός του 

νεκρού στρατού”  έγινε  ιταλική ταινία το 1982. 

 

1.2.7 Απασχόληση  

Από το τέλος της κοµµουνιστικής εποχής ( 1946-1992 ) ένα νέο επιχειρηµατικό πνεύµα έχει 

αναπτυχτεί. Οι Αλβανοί  γρήγορα  σχηµάτισαν τις  δικές  τους επιχειρήσεις. Από το 1992  οι 

Αλβανοί είχαν µια πενθήµερη εβδοµάδα εργασίας  σε αντίθεση µε την εβδοµάδα των έξι 

ηµερών εργασίας κάτω από τον κοµµουνισµό. Οι γυναίκες αποτελούν πάνω από το 40% 

του εργατικού δυναµικού. 

 

1.3 Πολιτιστική Ζωή  

 
1.3.1 Πολιτιστικό περιβάλλον        
          
Η πολιτιστική ανάπτυξη της Αλβανίας καθυστέρησε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες 

επί της κοµµουνιστικής διακυβέρνησης. Η Κυβέρνηση επέβαλλε αυστηρή λογοκρισία στον 

τύπο στις δηµοσιεύσεις και στις παραστατικές τέχνες. Οι διαδεχόµενες Κυβερνήσεις έχουν 

κάνει µια συνειδητή προσπάθεια να ενθαρρύνουν και να διατηρήσουν την πλούσια 

λαογραφία της χώρας. Η Αλβανία είναι γνωστή για τη παράδοση της στην φιλοξενία η 

οποία βασίζεται σε έναν κανόνα που είναι µια σειρά από άγραφους νόµους που 

επινοήθηκαν τον 15 αιώνα από τον πρίγκιπα Λέκ Ντουκαγκίν έναν Αλβανό φεουδάρχη. Ο 

κανόνας αυτός διέπει όλες τις κοινωνικές σχέσεις συµπεριλαµβανόµενων και εκείνων που 

αφορούν τον γάµο, τον θάνατο, την οικογένεια και την θρησκεία. Κάποιοι Αλβανοί 

συνεχίζουν να ακολουθούν το εθιµικό δίκαιο συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος να 
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εκδικηθεί µια δολοφονία(βεντέτες)και ήταν γνωστό ότι εµφανίζονται σε τµήµατα της βόρειας 

Αλβανίας ακόµα και στον 21αιώνα. 

 

1.3.2 Καθηµερινή ζωή και Κοινωνικά Έθιµα 
 
Εκτός από τις παραδοσιακές θρησκευτικές γιορτές, οι παγανιστικές γιορτές και  η λαϊκή 

τέχνη  παίζουν σηµαντικό  ρόλο στη αλβανική ζωή. Γεωργικές εκθέσεις και θρησκευτικές 

γιορτές συµβαίνουν όλο το χρόνο και συχνά περιλαµβάνουν διαγωνισµούς µε αθλητικές 

δραστηριότητες που κατά καιρούς διοργανώνονται στο εθνικό στάδιο στα Τίρανα. 

Γιορτάζεται επίσης η µέρα της Άνοιξης στα µέσα Μαρτίου. Λαογραφικές γιορτές 

διοργανώνονται σε όλη τη χώρα. Μια από τις µεγαλύτερες γιορτές είναι το εθνικό φεστιβάλ 

λαογραφίας που πραγµατοποιείται στο Αργυρόκαστρο µια ιστορική πόλη που 

ανακηρύχτηκε από την UNESCO ως µνηµείο πολιτιστικής κληρονοµιάς το 2005. Η ήµερα 

Ανεξαρτησίας της Αλβανίας γιορτάζεται σε όλη την χώρα στις 28 Νοεµβρίου. 

 

1.3.3 Οι Τέχνες 
 

Οι παραδοσιακές τέχνες στην Αλβανία είναι πλούσιες και ποικίλες. Περιλαµβάνουν 

κεντήµατα και δαντέλες χειροποίητα, ξυλουργική και κατασκευή επίπλων. Οι Αλβανοί 

απολαµβάνουν την µουσική και την αφήγηση ιστοριών, ειδικά την εξιστόρηση των έπων 

από τους παραδοσιακούς τραγουδιστές, αυτοί οι τραγουδιστές συχνά αποµνηµονεύουν 

εκατοντάδες στίχους ή ακόµα και χιλιάδες γραµµές που γιορτάζουν τα κατορθώµατα των 

αρχαίων ηρώων. Η παράδοση τους ωστόσο κινδυνεύει να εξαφανιστεί διότι λίγοι νέοι 

Αλβανοί επιλέγουν να µάθουν αυτήν την αρχαία µορφή τέχνης των Βαλκανίων. 

Η Αλβανική λαϊκή µουσική έχει εθνικό χαρακτήρα αλλά έχει και Τούρκικες και Περσικές 

επιρροές. Οι χορωδίες προέρχονται από την βυζαντινή εκκλησιαστική µουσική η οποία 

είναι µια οµαδική εκτέλεση τραγουδιού που κατά κύριο λόγο εκτελείται από άνδρες. 

Η χορωδία στην Αλβανίας εισήχθηκε από την UNESCO το 2005 ως ένα εξαιρετικό 
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παράδειγµα πολιτιστικής κληρονοµιάς του κόσµου. Αναζωογονήθηκε στις αρχές του 21ου 

αιώνα, αυτή η λαϊκή παράδοση εξακολουθεί να εφαρµόζεται σε γάµους, πανηγύρια και 

άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις. Κοινά λαϊκά όργανα που χρησιµοποιούνται στην Αλβανία 

είναι το cifteli (ένα µακρύ λαιµό δύο έγχορδων µαντολίνο) και το gernete (ένα είδος 

κλαρινέτου). 

Η Αλβανία µπορεί να υπερηφανεύεται για µια µεγάλη λογοτεχνική παράδοση. Ο πιο 

γνωστός σύγχρονος συγγραφέας της χώρας είναι ο µυθιστοριογράφος και ποιητής Ισµαήλ 

Κανταρέ του οποίου τα έργα του έχουν µεταφραστεί σε περίπου 30 γλώσσες. 

Αξιοσηµείωτους ποιητές του 20ου αιώνα περιλαµβανοµένους τους Γκιέργκι Φίστα (1871-

1940), Ντρέ Μιέντα (1866-1937) και τον Ασντρέν (Αλεξάντερ Σταύρε Ντρένοβα, 1872-1947) 

εκ των οποίων ο τελευταίος έγραψε τους στίχους για τον εθνικό ύµνο της Αλβανίας. Ο Φάν 

Νόλι (1882-1965) ένας ορθόδοξος επίσκοπος που χρησιµοποιήθηκε για λίγο ως 

πρωθυπουργός έχει µείνει στην ιστορία για τις περίτεχνες µεταφράσεις του των µερικών 

κλασικών έργων του 20ου αιώνα παγκόσµιας φήµης δράµατα και ποιήµατα. 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsg6O
6hJ7QAhUEAxoKHVpbAGwQFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2Ftopic%2FAlbanian-
language&usg=AFQjCNGLW9yC3ZxfakJgQ424MfKkB252_A&sig2=JNfWfQCZVMCgzijGtP779g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                         

21 

1.4 Κέρµατα 

 

 

 

(Μέταλλο: Ag) 
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(Μέταλλο: Au) 

 Κυκλοφορούντα κέρµατα  και αναµνηστικά κέρµατα  1, 2, 20 και 100 φράγκα, χρυσός 1937 

αφιερωµένη στην 25η επέτειο της ∆ιακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Αλβανία στις 28 του 

Νοέµβρη 1912.  Μπροστινή όψη: Προτοµή του Βασιλιά Αχµέτ Ζόγκου I δεξιά όψη 

Πίσω όψη: Βασιλικό Έµβληµα της Αλβανίας και ο θρύλος της 25ης επετείου της 

ανεξαρτησίας. Χρυσό φράγκο 28/09/1912-1937 

 

 

                                    

(Μέταλλο: Au) 

 

Κυκλοφορούντα κέρµατα  και αναµνηστικά κέρµατα 20 χρυσά φράγκα, 1926 αφιερωµένη 

στην υπογραφή της φιλίας και της ασφάλειας µεταξύ της Ιταλίας και την Αλβανία (πρώτο 

σύµφωνο Τίρανα ), στις 26 Νοέµβρη του 1926. 

Μπροστινή όψη: προτοµή του Γκιέργκι Καστριότ Σκεντερµπέη δεξιά όψη 

Πίσω όψη: Στυλιζαρισµένη αντίγραφο λιονταριού µε φύλλα Βενετών.  

• Το πρώτο αναµνηστικό κέρµα εκδόθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Αλβανίας, 1925-1945. 
 
https://www.bankofalbania.org/web/Raporti_Vjetor_2015_7524_1.php 
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Κεφαλαίο 2 
 
Πολιτική Εξέλιξη  
 
2.1 ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Πρόεδρος της 
Κυβέρνησης 

Ismail Qemali 
(Ισµαήλ Κεµάλι) 

                                

4 ∆εκεµβρίου 1912 

Βασιλιάς Vilhelm Vidi 
(Βιλχελµ Βίντι) 

                                

7 Μαρτίου 1914 

Συµβούλιο  
ΝΑΛΤΕ(Naltë) 

Aqif Biçakçiu (Ακιφ 
Μπιτσακτσιου), Louis 
Bumçi (Λουης  
Μπούµτσι),  Mihal 
Turtulli (Μιχαηλ 
Τουρτουλη) , Abdi 
Toptani ( Αµπντι 
Τοπτανι)( Η σύνθεση 
έχει αλλάξει κάθε 
χρόνο) 

 31 Ιανουαρίου 1920 - 
1925 

Πρόεδρος της 
Κυβέρνησης 

Fan Noli 
(Φαν Νόλι) 

                                

16 Ιουνίου  1924 

Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας 

Ahmet Zogu 
(Αχµέτ Ζόγκου) 

                                

31 Ιανουαρίου 1925 

Ο βασιλιάς της 
Αλβανίας 

Ahmet Zogu 
(Αχµέτ Ζόγκου) 

                                

1  Σεπτεµβρίου 1928 



                                                                                                                         

24 

Ο βασιλιάς της 
Αλβανίας 

Vittorio Emanuele III 
(Βιτόριο Εµανουέλε 
ΙΙΙ) 

                                

16 Απριλίου 1939 

Συµβούλιο  
ΝΑΛΤΕ(Naltë) 

Mehdi 
Frashëri(Μεχντί 
Φρασερι), Lef Nosi 
(Λεφ Νόσι), Fuat 
Dibra(Φουάτ 
Ντίµπρα), Padër 
Anton Arapi(Πάντερ 
Αντών Αράπι)  

 25 Οκτώβρη 1943 

Πρόεδρος της 
Κυβέρνησης 

Enver Xoxha 
(Ενβερ Χότζα) 

                     

28 Νοεµβρίου 1944 

Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας 

Omer Nishani 
(Οµέρ Νισάνι) 

                                

10 Ιανουαρίου 1946 

Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας 

Haxhi Lleshi 
(Χάτζι Λέσι) 

                                

1 Αυγούστου 1953 

Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας 

Ramiz Alia 
(Ραµίζ Αλία) 

                                

22 Νοεµβρίου  1982 

Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας 

Ramiz Alia 
(Ραµίζ Αλία) 

                                

8  Απριλίου  1992 

Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας 

Sali Berisha 
(Σαλί Μπερίσα) 

                                

9 Απριλίου 1992 
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Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας 

Rexhep Meidani 
(Ρετζέπ Μεϊντάνι) 

                                

24 Ιουλίου 1997 

Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας 

Alfred Moisiu 
(Αλφρεντ Μοϊσίου) 

                                

24 Ιουλίου 2002 

Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας 

Bamir Topi 
(Μπαµίρ Τόπι) 

                                

24 Ιουλίου 2007 

Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας 

Bujar Nishani 
(Μπουγιάρ Νισάνι) 

                                

24 Ιουλίου 2012 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Krer%C3%ABt_e_Shtetit_Shqiptar 

 

2.2 Κατάρρευση του κοµµουνισµού 
 
Μετά το θάνατο του Χότζα το 1985 ο διάδοχος του ήταν ο Ραµίζ Αλία ο οποίος 

προσπάθησε να διατηρήσει το κοµµουνιστικό σύστηµα, ταυτόχρονα προσπαθούσε να 

εντάξει βαθµιαίες µεταρρυθµίσεις προκειµένου να αναζωογονήσει την οικονοµία, η οποία 

είχε µειωθεί σταθερά από την διακοπή της βοήθειας από τους πρώην κοµµουνιστικούς 

συµµάχους. Για τον σκοπό αυτό είχαν νοµιµοποιηθεί κάποιες επενδύσεις στην Αλβανία από 

ξένες επιχειρήσεις για να επεκταθούν οι διπλωµατικές τους σχέσεις µε την δύση. Όµως µε 

την πτώση του κοµµουνισµού στην Ανατολική Ευρώπη το 1989 διάφορα τµήµατα της 

Αλβανικής κοινωνίας έγιναν πολιτικά ενεργά και άρχισαν να εναντιωθούν στην κυβέρνηση. 

Οι πιο αποξενωµένες οµάδες ήταν οι διανοούµενοι και η εργατική τάξη, παραδοσιακά ήταν 

η αιχµή ενός κοµµουνιστικού κινήµατος και οργάνωσης καθώς και της νεολαίας της 

Αλβανίας, η οποία είχε απογοητευτεί από χρόνια εγκλεισµού και περιορισµών. Σε 

απάντηση αυτών των πιέσεων ο Αλία χορηγεί στους Αλβανούς πολίτες το δικαίωµα να 

ταξιδεύουν στο εξωτερικό, περιόρισε τις εξουσίες που είχε η ασφάλεια (sigurimi), 
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αποκατέστησε την θρησκευτική ελευθερία και ενέκρινε ορισµένα µέτρα της ελεύθερης 

αγοράς για την οικονοµία. Το ∆εκέµβριο του 1990 ο Αλία ενέκρινε την δηµιουργία 

ανεξάρτητων πολιτικών κοµµάτων, σηµατοδοτώντας έτσι ένα τέλος στον επίσηµο 

µονοπώλιο των κοµµουνιστών στην εξουσία. Με κάθε παραχώρηση προς την 

αντιπολίτευση ο απόλυτος έλεγχος του κράτους πάνω από την Αλβανική κοινωνία 

αποδυναµώνεται. Συνεχίζοντας η πολιτική, κοινωνική και πολιτική αστάθεια οδήγησε στην 

πτώση πολλών κυβερνήσεων ενώ το Μάρτιο του 1992 µια αποφασιστική εκλογική νίκη 

επιτεύχθηκε από την αντικοµουνιστική αντιπολίτευση υπό την ηγεσία του δηµοκρατικού 

κόµµατος. Ο Αλία παραιτήθηκε από πρόεδρος και τον διαδέχθηκε ο Σαλί Μπερίσα ο 

πρώτος δηµοκρατικός ηγέτης της Αλβανίας από την εποχή του επισκόπου Φαν Νόλι(1882-

1965). 

https://www.britannica.com/place/Albania/Collapse-of-communism 

 

2.3 ∆ηµοκρατική Αλβανία 
 

Η πρόοδος της Αλβανίας προς την κατεύθυνση της δηµοκρατικής µεταρρύθµισης της 

επέτρεψε να ενταχθεί στη διάσκεψη για την ασφάλεια και την συνεργασία στην Ευρώπη και 

επίσηµα ο τερµατισµός της αποµόνωσης της. Οι προσπάθειες για την δηµιουργία µιας 

οικονοµίας ελεύθερης αγοράς προκάλεσε σοβαρές εξαρθρώσεις αλλά άνοιξε επίσης το 

δρόµο για την Αλβανία να αποκτήσει µεγάλα ποσά ενίσχυσης από τις ανεπτυγµένες χώρες.  

΄Ετσι η Αλβανία ξεκίνησε την ενσωµάτωση της πολιτικής και των θεσµών της µε τη ∆ύση. 

Η δύναµη µετατοπίζεται πίσω στο ∆ηµοκρατικό Κόµµα µετά τις βουλευτικές εκλογές το 

2005 και ο πρώην πρόεδρος Μπερίσα ανακηρύχτηκε πρωθυπουργός. Εργάστηκε για την 

εφαρµογή των οικονοµικών και κοινωνικών αλλαγών προκειµένου να ενταχθεί η χώρα στην 

Ε.Ε και στο ΝΑΤΟ συµπεριλαµβανόµενης τις λήψης µέτρων για την µείωση 

εγκληµατικότητας και της αποτροπής της διαφθοράς και της διακίνησης ναρκωτικών. Το 

2008 η Αλβανία προσκλήθηκε επίσηµα για ένταξη στο ΝΑΤΟ και την 1η Απριλίου 2009 
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έγινε επίσηµο µέλος της συµµαχίας. Ο Μπερίσα παρέµεινε πρωθυπουργός µετά από τις 

βουλευτικές εκλογές τον Ιούνιο όταν οι ∆ηµοκράτες νίκησαν τους Σοσιαλιστές µε µια µικρή 

διαφορά. Τα επίσηµα αποτελέσµατα ήρθαν έναν µήνα µετά το κλείσιµο των καλπών, επειδή 

οι Σοσιαλιστές είχαν απαιτήσει µια νέα καταµέτρηση. Ορισµένοι διεθνείς παρατηρητές 

δήλωσαν επίσης ότι είχαν συµβεί εκλογικές παρατυπίες. Οι Σοσιαλιστές απάντησαν µε 

µποϊκοτάζ στο κοινοβούλιο και µε οργανώσεις διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης 

Μπερίσα. Τον Ιανουάριο του 2011 µια διαδήλωση έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού 

έγινε βίαιη και τέσσερις διαδηλωτές πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από τους φύλακες. Η 

συνεχιζόµενη ένταση µεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης υπονόµευσαν τις 

προσπάθειες της Αλβανίας να αποκτήσει το καθεστώς της υποψήφιας χώρας για την 

διαδοχή στην Ε.Ε. Ενώ η πολιτική τάξη της Αλβανίας πάλευε για να αποκατασταθεί η 

εµπιστοσύνη των ψηφοφόρων και να καθιερώσει την διαφάνεια στις διαδικασίες εκλογής 

της χώρας, µια υποτονική οικονοµία µαστίζει την Αλβανία. Οι εµπορικοί εταίροι, όπως η 

Ιταλία και η Ελλάδα, ήταν στο επίκεντρο της κρίσης χρέους της ζώνης του ευρώ καθώς και 

οι εξαγωγές και τα εµβάσµατα µειώθηκαν αρκετά. 

Η εκστρατεία που οδήγησε µέχρι τις γενικές εκλογές του Ιουνίου 2013 ήταν σε µεγάλο 

βαθµό ειρηνική και οµαλή άλλα σηµαδεύτηκε από πυροβολισµούς την ηµέρα των εκλογών, 

η οποία άφησε τραυµατία έναν δηµοκρατικό υποψήφιο και σκοτώθηκε ένας σοσιαλιστής 

υποστηρικτής. Τα αποτελέσµατα των εκλογών σηµατοδότησαν µια δραµατική αλλαγή στην 

Αλβανική πολιτική τάξη. Οι σοσιαλιστές µε επικεφαλής τον πρώην δήµαρχο των Τιράνων 

Έντι Ράµα κατέλαβαν µια αρκετά µεγάλη πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο και ο 

Μπερίσα , ο οποίος ήταν η κυρίαρχη φιγούρα στην Αλβανική πολιτική από την πτώση του 

κοµµουνισµού, παραδέχτηκε την ήττα. Το 2014 χορηγήθηκε στην Αλβανία καθεστώς 

υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην ΕΕ άλλα  η πρόοδος της χώρας προς την πλήρη 

ένταξη εξαρτάται από την ψήφιση των σηµαντικών πολιτικών και οικονοµικών 

µεταρρυθµίσεων. Ο συνασπισµός υπό την ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόµµατος Ράµα 

θριάµβευσε στις τοπικές εκλογές τον Ιούνιο του 2015 κερδίζοντας 46 από 61 δηµαρχιακές 
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αναµετρήσεις. Η εκδήλωση σηµατοδότησε ένα ευπρόσδεκτο σηµείο καµπής στην 

µετακοµµουνιστική ιστορία της χώρας όµως ήταν σε µεγάλο βαθµό απαλλαγµένη από τις 

παρατυπίες και την βία που σηµάδεψαν τις προηγούµενες εκλογές. 

https://www.britannica.com/place/Albania/Collapse-of-communism 

 

2.4 Η ιστορική µεταβλητότητα του πολιτικού συστήµατος στην Αλβανία 
 
Στις Αλβανικές ιστορικές νοµικές µελέτες στερείται η κοινή δηµοσίευση των βασικών 

πράξεων πολιτικών κανονισµών συστηµάτων (καταστατικό, Σύνταγµα). Πάνω σε αυτό 

λείπει και η αυτούσια ιστορία του πολιτικού συστήµατος της κοινοβουλευτικής ζωής. Αυτό 

το γραπτό καλύπτει ένα κενό µέσα σε αυτά τα πολλαπλάσια από παντού µεγάλα κενά. Ο 

σκοπός αυτού του άρθρου είναι να διαφωτίσει κατά την νοµική-ιστορική άποψη την 

κατάσταση και την εξέλιξη των πολιτικών συστηµάτων στην Αλβανία. 

Τα βασικά στοιχεία της εξέλιξης της πολιτικής ιστορίας της Αλβανίας συλλέχθηκαν διεξοδικά 

και µε αποδείξεις και παρουσιάζονται ως µέρος αυτής της γραφής. 

Παρά το γεγονός ότι µια ιστορία καθορισµού των ορίων και της ανάπτυξης του πολιτικού 

συστήµατος στην Αλβανία δεν έχει γραφτεί ακόµα γνωρίζουµε ότι η διαδροµή που έχει 

ακολουθήσει κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το Αλβανικό κράτος είχε πολλά 

απρόοπτα και επιπλοκές. Οι αλλαγές σε αυτό το σύστηµα ήταν συχνές και παρέµειναν για 

πολύ καιρό κρυφές. Πολλά ιστορικά γεγονότα παραµένουν ανεπίδοτα. Περιστασιακές 

αναταράξεις στο πολιτικό σύστηµα, ανακατατάξεις, κατάληψη της εξουσίας δια της βίας, 

λαϊκές επαναστάσεις, διακυµάνσεις και αβεβαιότητες, αναποφασιστικότητα, καθώς και 

πολλές άλλες αβεβαιότητες είναι οι θεµελιώδεις αιτίες που η Αλβανία εξακολουθεί να ψάχνει 

την πορεία της, είναι αυτή η περιστροφή και περίεργη εναλλαγή των αντιφατικών µορφών 

της κυβέρνησης που είναι µια από τις αιτίες όχι µόνο των επιστηµονικών και πολιτικών 

διαφορών για την αξιολόγηση του παρελθόντος, όχι µόνο της εξαθλίωσης της πολιτικής 

ιστορίας της χώρας αλλά και για την αστάθεια του πολιτικού συστήµατος  και του µήκους 

της µετάβασης. Η ιστορική αστάθεια του πολιτικού συστήµατος στην Αλβανία είναι µία από 
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τις βασικές αιτίες της διαλείπουσας αστάθειας της ζωής της χώρας. 

Η επίσηµη πολιτική και νοµική αβεβαιότητα κατά τον καθορισµό της µορφής του πολιτικού 

συστήµατος εξέφρασε την κατασκευή της κρατικής ιεραρχίας και των σχέσεων µεταξύ των 

θεσµικών οργάνων. Είναι η πηγή της εξουσίας και λόγω των καθυστερήσεων στην πολιτική 

µετάβαση είναι πλέον επίσηµα παρατεταµένη και το πρόβληµα ορίζεται ως ζήτηµα της 

πολιτικής ιστορίας της χώρας µε ισχυρό αντίκτυπο στη ζωή σήµερα. Περιστασιακές κρίσεις 

στο πολιτικό σύστηµα, αναταραχές, κατάληψη της εξουσίας δια της βίας, λαϊκές 

επαναστάσεις,  διακυµάνσεις και  αβεβαιότητες, καθώς και πολλές άλλες αβεβαιότητες, 

είναι θεµελιώδους σηµασίας που η Αλβανία έχει ως αποτέλεσµα να είναι µια από τις µη 

αναπτυγµένες µεταξύ των χωρών της Ευρώπης όπως ήταν την ηµέρα της δηµιουργίας . 

Η Αλβανία ανακηρύχθηκε "ανεξάρτητη" το 1912. Στην ιστορία της Αλβανίας η κυβέρνηση 

του Ισµαήλ Κεµάλ ο οποίος ανέλαβε την τύχη της χώρας θεωρείται «Εθνική Κυβέρνηση». 

Αλλά, άλλες πηγές αναφέρουν ότι η διεθνής αναγνώριση ως ανεξάρτητο κράτος έγινε υπό 

κάποιες συνθήκες. Μία από αυτές τις συνθήκες ήταν ότι το νέο Αλβανικό κράτος θα ήταν 

κληρονοµική µοναρχία. Η Αλβανία θα ήταν ένα "ουδέτερο αυτόνοµο κυρίαρχο πριγκιπάτο". 

Εν τω µεταξύ προβλεπόταν ότι η χώρα θα ήταν “κάτω από έναν  πολυετή διεθνή έλεγχο”. 

Ένας από τους λόγους για την ασχολίαστη παραίτηση του Ισµαήλ Κεµάλ και η αινιγµατική 

αποχώρηση του στην Ιταλία ήταν η κατηγορία των υπουργών της κυβέρνησής του, ότι είχε 

κηρύξει  ανεξάρτητο κράτος την Αλβανία για να ενθρονίσει τον εαυτό του ως κυρίαρχο 

βασιλιά. Μια παρόµοια κατηγορία θα επαναληφθεί έξι δεκαετίες αργότερα από τον Εκερέµ 

Μπέη Βλόρα στα αποµνηµονεύµατά του που δηµοσιεύθηκαν στην Γερµανία, στο πλαίσιο 

που η κορώνα δεν µπορεί να κληρονοµηθεί στη γραµµή του ξαδέρφου του Ισµαήλ Κεµάλ, 

αλλά µιας άλλης δυναστείας των µπέηδων της Κάνινας εκπροσωπούµενη από τον εαυτό 

του. 

Η ∆ιεθνής αναγνώριση της Αλβανίας είχε ως προϋπόθεση τη δηµιουργία ενός “κράτους-

βασιλεία". Αυτό έδειχναν και οι αποφάσεις της ∆ιάσκεψης των Πρέσβεων (1913). Ένα 

συνέδριο το οποίο όρισε  την ιδιότητα του Αλβανικού κράτους µεταξύ αντιφάσεων ισχυρών 
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ηθικών ως αυτόνοµο και κυρίαρχο κράτος, κυρίαρχο και ουδέτερο, µε ανεξαρτησία ακόµη 

και κάτω από διεθνή έλεγχο. Ήταν αυτό το συνέδριο που εξέφρασε την απόφασή της για το 

πολιτικό σύστηµα της Αλβανίας από προεπιλογή για την επιστροφή της στον «κληρονοµικό 

πριγκιπάτο» που σήµαινε «κράτος βασιλευόµενο µε περιορισµούς» και  προέβλεπε έναν 

οργανικό θρόνο συνδεδεµένο µε µια από τις µεγάλες Ευρωπαϊκές µοναρχίες που θα 

ασκούσε την εξουσία της βασιλιάς και θα κληρονοµούσε τον θρόνο. Σε αυτή την περίοδο 

άρχισε αυτό που ονοµάζεται "η παρέλαση των αρχόντων" δεκάδες υποψηφιότητες 

προέκυψαν αµέσως από τις µεγάλες πόρτες  των αυτοκρατορικών σουλτάνων. 

 

Μετά την αποµάκρυνση του Ισµαήλ Κεµάλ, η ∆ιεθνής Επιτροπή Συνόρων ανακοίνωσε  τον 

“Οργανικό Νόµο της Αλβανίας”, ένα έγγραφο που µετέτρεψε τη χώρα σε ένα είδος 

φεουδαρχικού τύπου πριγκιπάτου που διευθύνεται από ένα ξένο πρίγκιπα µε πλήρη ισχύ.  

Κατά την εξάµηνη κυριαρχία του Πρίγκιπα Βιλχέλµ Βίντι η µοναρχική µορφή του 

καθεστώτος µειώθηκε περαιτέρω µέχρι το χαµηλότερο επίπεδο αυτού του πριγκιπάτου, 

που σήµαινε τον περιορισµό της αµείλικτης κυριαρχίας των εξωτερικών και εσωτερικών 

δυνάµεων προς τη χώρα και τόνισε την απεριόριστη συνέχεια του διεθνές προτεκτοράτο. 

Ήταν λίγο-πολύ ο ίδιος τρόπος συµπεριφοράς ή µάλλον µια επίκληση των σχέσεων που ο 

µεσαιωνικός  Άρµπερ  είχε µε το Βασίλειο της Νάπολης η οποία, εκτός από µια σύντοµη 

περίοδο της αντιοθωµανικής Αντίστασης του Γκιέργκ Καστριότι, ήταν “σχέση υποτέλειας" . 

Η Περίοδος του Πρίγκιπα Βιλχελµ Βίντι παρουσιάζεται κυρίως ως ξενοκρατία αλλά όχι στον 

πυρήνα του ως κληρονοµικό πριγκιπάτο. Το πιο γνωστό σύνθηµα για την περίοδο 1925-

1938 είναι ότι ο Αχµέτ Ζόγκου διακήρυξε τον εαυτό του βασιλιά, αλλά δεν βρήκαν καµία 

εξήγηση γιατί ο κοινοβουλευτισµός για τα έτη 1920-1924  απέτυχε να στεφθεί µε την 

ανακήρυξη της δηµοκρατίας. Η περίοδος του Φάν Νόλι χαρακτηρίζεται ως «περιβαλλόµενη 

δηµοκρατία» το οποίο όµως ήταν ένα πολιτικό σύστηµα που ο ίδιος ήθελε να αλλάξει. Η 

πολιτική οργάνωση της εν καιρώ πολέµου του φασιστικού Εθνικού Μετώπου θεωρείται ένα 

εργαλείο των κατακτητών αλλά δεν αναφέρεται πουθενά ότι αυτό ήταν µια ρεπουµπλικανική 
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οργάνωση και αντιµοναρχική. Παρά το γεγονός αυτό, δεν εξηγείται πουθενά το γεγονός ότι 

το εθνικό σκέλος απελευθέρωσης διατηρεί περισσότερο συµµαχία µε νοµικιστές  

µοναρχικούς. Πράγµατι η πολιτική ιστορία του συστήµατος της Αλβανίας περιστρέφεται 

ανάµεσα σε δύο λέξεις κλειδιά µεταξύ νοµιµότητας και παρανοµίας. 

Μελέτες απουσιάζουν εντελώς για την παράξενη δηµοκρατία. Στην πραγµατικότητα ένα 

αυταρχικό πολιτικό σύστηµα το οποίο σχεδίασε η δεξιά 1994 µε έναν  αποτυχηµένο σχέδιο 

του Συντάγµατος. Ωστόσο, παραµένει το πρώτο δηµοψήφισµα στο οποίο οι ίδιοι οι 

άνθρωποι κλήθηκαν να αποφασίσουν για τη µορφή του κράτους, αν και το αποτέλεσµά της 

ήταν µια αποτυχία. Όσον αφορά το δηµοψήφισµα του 1998 σαν µια συµβιβαστική λύση 

που ήταν, η εκλογή για την εξουσία παράλληλα µε την ψηφοφορία για να σχηµατιστεί 

κυβέρνηση  είχε επίσης αναταραγµένες ανάλυσης και όχι σε βάθος, ιδιαίτερα στην ερώτηση 

του πώς ο Αλβανός πολίτης θα µπλεχτεί στην ψήφο για εξουσία µε την ψήφο για την 

οικοδόµηση ενός κράτους µε σταθερές Συνταγµατικές αρχές.  

 

 

2.5 Ηµερολόγιο του πολιτικού συστήµατος 

«Η Εθνική Κυβέρνηση» του Ισµαήλ Κεµάλ, εξαρτώµενη από την διεθνής αναγνώριση του 

ως το “Βασίλειο της Αλβανίας", "Πρώτη µοναρχία”, 1912-1913 (αυτό θα γινόταν µια από τις 

αιτίες της δραµατικής αποµάκρυνσης και απογοήτευσης του Γέροντα (άρχοντας) της 

Αυλώνας από αυτόν τον τόπο που ο ίδιος είχε δηλώσει  ως ανεξάρτητο). 

Η διεθνής διοίκηση του πρίγκιπα Βιλχέλµ Βίντι γνωστό διεθνώς ως “κληρονοµικό 

πριγκιπάτο”, µια µοναρχία δυσλειτουργική, η οποία µπορεί να χαρακτηριστεί ως το «πρώτο 

προτεκτοράτο" µοναρχίας 1913-1914 

Μεταβατική κυβέρνηση στην περίοδο του πολέµου όπως προέκυψε από το πασαλίκι, 

αναπληρωµατική της Εθνικής Κυβέρνησης, µε την αντιβασιλεία στην κορυφή διεθνώς 

αναγνωρισµένο (στο Συνέδριο της Ειρήνης 1918) ως «την πρώτη αντιβασιλεία" 1914-1920. 

«Η Εθνική Κυβέρνηση» που προέκυψε από το Κογκρέσο της Λούσνιας µε την "Γερουσία" 
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στην κορυφή αντικατέστησε την "Αντιβασιλεία" µε επιτυχή ανάπτυξη του 

κοινοβουλευτισµού και µε εµφανή τα στοιχεία του ρεπουµπλικανισµού αλλά  δεν κατάφερε 

να την κήρυξη ως µια µορφή Κυβέρνησης (επίσηµα η "Γερουσία" απαντούσε στην 

"Αντιβασιλεία")  1920-1924. 

"Η κυβέρνηση των ανταρτών" του Φάν Νόλι που εγκαταστάθηκε µετά τη νίκη της 

δηµοκρατικής επανάστασης του Ιουνίου (1924) µε σχέδια για την εµβάθυνση των 

ρεπουµπλικάνων και του κοινοβουλευτισµού αλλά βραχύβια, λόγω της αποκατάστασης της 

προσωπικής δύναµης του Αχµέτ Ζόγκου, που επέστρεψε στην χώρα µε τη βοήθεια του 

βασιλειά της Σλοβένο-Κροάτο-Σερβίας και των υποµενόντων στρατιωτών Βρανγκέλιστ 

1924. "Πρώτη ∆ηµοκρατία" του Ζόγκου ανακοινώθηκε αµέσως µετά την επιστροφή του 

πρώην προέδρου της κυβέρνησης στην εξουσία η οποία χαρακτηρίζεται από τη φτώχεια 

και τον φορµαλισµό της κοινοβουλευτικής ζωής λόγω  πολιτικής εξοστρακισµού που 

ακολουθήθηκε κατά των πολιτικών αντιπάλων οι οποίοι εκδιώχθηκαν από την πατρίδα 

1925-1928. 

 

 

Ο πρωθυπουργός Αχµέτ Ζόγκου µε κάποια µέλη του υπουργικού συµβουλίου. 
 

«Αλβανική µοναρχία» θεωρούµενη  "κοινοβουλευτική" αλλά στην πραγµατικότητα απόλυτη, 
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επειδή ήταν κληρονοµική µε βασιλιά  τον Α.Ζογκου I. Αυτή είναι η περίοδος του 

µετασχηµατισµού της χώρας σε επιπλέον έδαφος των Βαλκανίων (στα µάτια των γειτόνων) 

λόγω των  συνθηκών που έχουν συναφθεί µε την Ιταλία, επιβεβαιώνοντας εσωτερικά 

περιεχόµενα των πράξεων ότι η Κοινωνία των Εθνών ενέκρινε την εις βάρος της ισότητας 

της Αλβανίας ως θέµα του διεθνούς δικαίου, αναγνωρίζοντας ρητά "το δικαίωµα της Ιταλίας 

να προστατεύσει τα συµφέροντά της στην Αλβανία"  1928-1939. «Το δεύτερο προτεκτοράτο 

µοναρχίας εκφραζόµενο  στην ένωση της Αλβανίας µε την Ιταλία κάτω από το σκήπτρο του 

βασιλιά Βίκτωρ Εµµανουήλ III και µε έναν διάδοχο του στα Τίρανα παρόµοια µε το 

πριγκηπικό διάδοχο του Βιλχέλµ Βίντι το 1914. Αυτή είναι η περίοδος της κατοχής της 

χώρας από Ιταλικά φασιστικά στρατεύµατα 1939-1943. Το στέµµα του βασιλιά της Σαβοΐας 

δωρίθηκε σε αντάλλαγµα για την υπόσχεση δηµιουργίας του κράτους της Αλβανίας 

σύµφωνα µε τα ιστορικά της σύνορα.«∆εύτερη αντιβασιλεία» ανακοινώθηκε νοµιναλιστικά 

µε την άφιξη των ναζιστικών στρατευµάτων και την ρύθµιση της ισχύος του 1943-1944. 

 

 

Αλβανική αντιβασιλεία (1943-1944) σε µια συνάντηση 
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«Η δηµοκρατική κυβέρνηση» κοµµουνιστική (αρχικά αντιφασιστική επιτροπή) είχε  

εκδηλώσει την αντιµοναρχική της  στάση, προέκυψε από ένα συνέδριο των εκπροσώπων 

των κοµµατικών ταξιαρχών και των υποστηρικτών τους νικηφόροι,  πραγµατοποιήθηκε στις 

24 Μαΐου 1944 στο  Περµέτη. 

«Λαϊκή ∆ηµοκρατία» της Αλβανίας "∆εύτερη ∆ηµοκρατία" είχε ανακοινωθεί µετά τη 

σύγκληση συνταγµατικής συνέλευσης το 1945 µε τη συµµετοχή των κοµµουνιστικών 

δυνάµεων και µε µια µέτρια αντιπολίτευση. Το 1946-1976 η "Λαϊκή Σοσιαλιστική 

∆ηµοκρατία" της Αλβανίας, µετά τη «∆εύτερη ∆ηµοκρατία»,  µε επίσηµο επικεφαλή ένα 

"προεδρείο" ανάλογο µε την “Γερουσία"  1976-1991. 

«Τρίτη ∆ηµοκρατία» της Αλβανίας είχε ανακοινωθεί µετά τις πρώτες πολυκοµµατικές 

εκλογές κατοχυρωµένη νοµιναλιστικά ως "κοινοβουλευτική δηµοκρατία" το θεσµικό όργανο 

που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο  1991-2005. 

 

2.6 Ορισµένες αποκλίσεις  µεταξύ του ανακοινωµένου σχήµατος και την 

ουσιαστική  λειτουργία του πολιτικού συστήµατος. 

Η πιο ανθοφόρα περίοδος του κοινοβουλευτισµού στην Αλβανία που λογικά θα σήµαινε 

ρεπουµπλικανισµό είναι αυτή του 1920-1924. Αλλά σε αυτή την περίοδο δεν υπάρχει µια 

δηλωµένη δηµοκρατία. 

Για πρώτη φορά η Αλβανία ανακηρύχθηκε δηµοκρατία µετά την επιστροφή του βασιλιά 

Αχµέτ Ζόγκου και της  « αποκατάστασης της νοµιµότητας» (1925). Αλλά η λειτουργία του 

Προέδρου της ∆ηµοκρατίας Αχµέτ Ζόγκου συγκέντρωσε σε ένα ίδρυµα,  ίδρυµα µε 

επικεφαλή τον εαυτό του, αυταρχικές  αρµοδιότητες µε το χαρακτήρα ενός στεφόµενου 

βασιλιά.  

Μέχρι την ολοκλήρωση του αντιφασιστικού πολέµου, εγκάρσια ανοικτή, η µορφή του 

πολιτικού   συστήµατος   στην   Αλβανία   προχώρησε    µε µικρές διακυµάνσεις και 
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προσωρινά σε ένα µοναρχικό δρόµο. Οι αιτίες αυτής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας 

δεν έχουν µελετηθεί. 

 

 

 

Το Αλβανικό Κοινοβούλιο του  1970 

 

Ο ρεπουµπλικανισµός της Κοµµουνιστικής εποχής έκλεισε  συνταγµατικά και ρεαλιστικά 

αυτή  την  ασαφή  ιστορική παράδοση. Αλλά, την υποσχόµενη δηµοκρατία δεν  την 

υλοποίησε. Στην πραγµατικότητα ο αρχηγός του κράτους ήταν ο επικεφαλής του Εργατικού 

Κόµµατος της Αλβανία. Οι κύριες δυνάµεις συγκεντρώθηκαν συνολικά σε αυτόν. Την ηµέρα 

του θανάτου του Ενβέρ Χότζα το Συµβουλίου Ασφαλείας του  ΟΗΕ (Οργανισµός Ηνωµένων 

Εθνών)  πραγµατοποίησε ενός λεπτού σιγή,   αναφερόµενος στο γεγονός ότι ως αρχηγός 

του κόµµατος έλεγχε πλήρως τις δραστηριότητες του κράτους. 
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Στις πρωταρχικές συνταγµατικές διατάξεις(1991) η µορφή καθεστώτος  ανακηρύχθηκε ως 

κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Χωρίς να είναι Συνταγµατικά πλήρης, οι διατάξεις αυτές 

έκαναν το διαχωρισµό των εξουσιών. Αλλά αυτό δεν εµπόδισε τον αυταρχισµό και την 

απολυταρχία. Το 1994 ένα Συνταγµατικό σχέδιο απορρίφθηκε µε δηµοψήφισµα και 

προέβλεπε επισήµως ισχυρή συγκέντρωση της εξουσίας στην εικόνα του προέδρου. 

Συγκρίνοντας τις εξουσίες του αρχηγού του κράτους (∆ηµοκρατία) σε αυτό το Συνταγµατικό 

σχέδιο µε  το καταστατικό  του βασιλείου 1928 φαίνεται ότι ο βασιλιάς είχε λιγότερο 

κυρίαρχες ικανότητες.  Υπήρξε µια προσπάθεια για µια αδήλωτη βασιλεία. Το πρόβληµα 

σχηµατισµού του πολιτικού συστήµατος παρέµεινε ανοικτό µετά το δηµοψήφισµα του 1998 

λόγω της απόρριψης των αποτελεσµάτων. Τα τελευταία  χρόνια επανεµφανίζεται ανοιχτά η 

παρέµβαση στις ανεξάρτητες εξουσίες, ο έλεγχός τους, ο περιορισµός της  τοπικής 

αυτονοµίας, η απαγόρευση της κατ'εξουσιοδοτηµένης αρχής καθώς και της  αυτοευθύνης. 

Ο ιστορικός δρόµος που έχει περάσει  το Αλβανικό κράτος από την ίδρυση µέχρι και 

σήµερα, όπως σηµειώνεται, είναι ασυνάρτητος, ασταθής και µε πολλές αβεβαιότητες, που 

είναι γεµάτος ασάφειες και µυστικά. Στο πρώτο µισό του 20ου αιώνα µε λίγες εξαιρέσεις 

έχει επικρατήσει ο βασιλικός σχηµατισµός από την κυριαρχία. Αυτός ο σχηµατισµός 

εκφράζεται άµεσα (1925-1939) µε κάθετο τρόπο (1912-1914, 1914-1915) ή µε τρόπο 

αδήλωτο (1925-1928). Στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα µέχρι τις πολιτικές αλλαγές του 

1991 η εξουσία του µοναρχικού σχηµατισµού απαγορεύτηκε αλλά ο ρεπουµπλικανισµός 

δεν αναπτύχθηκε. Η παράδοση καθόρισε τις διακύµανσης για τη µορφή της κυβέρνησης 

µετά το 1991. Όπως σηµειώνεται στην υποβολή του εγγράφου αυτού, εκτός από την διεθνή 

βούληση, δηλωµένο  ή αδήλωτο η µεταβλητότητα του πολιτικού συστήµατος στην Αλβανία  

ορίζεται από την  Συνταγµατική  ποιότητα  Αλβανικής εθνοτυπίας όπως ο πρωταγωνισµός, 

ο αυταρχισµός και η απολυταρχία. 

Η µεταβλητότητα σε σχέση µε το πολιτικό σύστηµα είναι µια  έκφραση ενός  

συνειδητοποιηµένου αδιαµόρφωτου Κράτους όσο και η έκφραση της περιορισµένης 

παράδοσης της αυτοκυβέρνησης. 
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Στις διακυµάνσεις, διακοπές, αναταραχές και αναστατώσεις µε πολιτικό χαρακτήρα που 

έχουν σχέση µε το κοινωνικό σύστηµα, έχουν παίξει σηµαντικό ρόλο στους τοπικούς και 

παγκόσµιους πολέµους, εσωτερικών και εξωτερικών  συγκρούσεων, όπως  και οι 

παγκόσµιες ακολουθίες τοποθετηµένα στα διεθνή συνέδρια. Η ολοκλήρωση της 

κοµµουνιστικής εποχής που επισήµως στηριζόταν στη  "αυθεντική κυβέρνηση του λαού”, 

δηλαδή πάνω στο ιδανικό “res publica"(Πολιτεία) γνωστό από την  ελληνορωµαϊκή 

αρχαιότητα ήταν ένα παγκόσµιο φαινόµενο το οποίο βρήκε το Αλβανικό έδαφος κατάλληλο 

και κυριάρχησε περισσότερο. 

Η αστάθεια του πολιτικού συστήµατος στην Αλβανία είναι ένα φαινόµενο που εµφανίζεται 

κατά την περίοδο µετά το 1991. Εκφράζεται µε τη µορφή µιας συνταγµατικής κρίσης, 

θεσµικής κρίσης και κρίση της διακυβέρνησης και γενικά στις δυσλειτουργικές στρατηγικές 

που βασίζονται στην περιστροφή και την παροδικότητα της κυβέρνησης. Κατά περίπου  

έναν αιώνα ζωής η Αλβανία έχει αλλάξει πάνω από 10 φορές το Σύνταγµα, 

συµπεριλαµβανοµένου και τρείς φορές την καινούρια περίοδο (µετά τις πολιτικές αλλαγές). 

Η έλλειψη Συνταγµατικών εγγυήσεων εκφράζει  την άµεση αναφορά στην εν λόγω 

αστάθεια. 

 

Στην παγκόσµια ιστορία ο διαχωρισµός του µοναρχικού παρελθόντος, ο µετασχηµατισµός 

της απόλυτης µοναρχίας σε Συνταγµατική µοναρχία και τελικά ο ολιστικός περιορισµός της 

µοναρχικής εξουσίας µείωσε µόνο πτυχές του πρωτοκόλλου που συνέβη  κατά τη διάρκεια 

µιας διαδικασίας που αρχίζει στα µέσα του 17ου αιώνα. Η Αλβανική µοναρχία ήταν πιο 

αργά αναπτυσσόµενη σε σχέση µε την Ευρώπη. Η επιβράδυνση που εµφανίζεται  ενίωτε 

ακόµα και στις µέρες µας εκφράζει την ανωριµότητα δηµοψηφιστικής λαϊκής βούλησης  να 

αποχωριστούν από το παρελθόν. Αυτό επιδεινώνεται και από άλλους παράγοντες όπως η 

στάση απέναντι στην ιδιοκτησία και η στάση απέναντι στην εξουσία. 

Η αντίθεση "ρεπουµπλικάνων- µοναρχικών" διαφορετική µε πολλές άλλες αντιθέσεις 

(αριστεροί - δεξιοί, φτωχοί - πλούσιοί, κοµµουνιστές - αντιδραστικοί, ∆ηµοκρατικοί - 
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Σοσιαλιστές) είναι σχεδόν τελείως αµελέτητα. Αυτή η έλλειψη συνιστά µια ατελής ευθύνη  

της επιστήµης απέναντι στην κυβέρνηση. 

Ακριβώς αυτή η περιστροφή και αλλόκοτη  εναλλαγή των  αντιφατικών  µορφών του 

κυβερνητικού ελέγχου είναι ένας από τους λόγους όχι µόνο των επιστηµονικών διαφορών 

αλλά και για την πολιτική αξιολόγηση του παρελθόντος, όχι µόνο στην εξαθλίωση της 

πολιτικής ιστορίας της χώρας, αλλά και την αστάθεια του πολιτικού συστήµατος στη χώρα 

και την επέκταση της µετάβασης. 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj

PovahgJ7QAhXMOxoKHaPLC20QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fdspace.epoka.edu.al%2Fbitstream%2Fh

andle%2F1%2F1304%2FPaqe%25CC%2588ndrueshmeria%2520Historike%2520e%2520Sistemit%2520Pol

itik%2520ne%25CC%2588%2520Shqipe%25CC%2588ri.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&usg=

AFQjCNHVWSdFTlsZ74REBaRcu2E8pSFrpQ&sig2=n8_Ne2JOOFtuIsdyJgdo7g 

 

 
2.7 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1912 – 2012 
 
28 Νοεµβρίου -7 ∆εκεµβρίου 1912    Συνέλευση της Αυλώνας. 
 
4 ∆εκεµβρίου 1912 - 22 Ιανουαρίου 1914 Η πρώτη κυβέρνηση της Αλβανίας. 
 
17 ∆εκεµβρίου 1912 – 11 Αυγούστου 1913 Τα σύνορα της Αλβανίας στη ∆ιάσκεψη των Πρέσβεων 
στο Λονδίνο. 
 
29 Ιουλίου1913 Η διάσκεψη του Λονδίνου για την ίδρυση της ∆ιεθνούς Επιτροπής Ελέγχου (∆ΕΕ). 
 
12 Οκτώβρη 1913 Εσατ Τοπτάνι (Esat Toptani)  δηµιούργησε τους πρεσβυτέρους στο ∆υρράχιο της  
κεντρικής Αλβανίας.  
 
28 Νοεµβρίου 1913 Οι Μεγάλες ∆υνάµεις αποφάσισαν ότι ο πρίγκιπας της  Αλβανία  θα ήταν ο 
Βιλχελµ Βίντι  (Wilhelm von Wied). 
 
22  Ιανουαρίου 1914 Παραίτηση της κυβέρνησης της Αυλώνας. 
 
7 Μαρτίου 1914  Ο πρίγκιπας Βιλχελµ Βίντι  (Wilhelm von Wied) φτάνει στο ∆υρράχιο. 
 
14 Μαρτίου - 20 Μαΐου  1914  Η πρώτη κυβέρνηση του Τουρχάν Πασά Περµέτι  (Turhan Pashë 
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Përmetit ). 
 
2 Μαρτίου1914 Στο Αργυρόκαστρο το Κογκρέσο Πανηπειρωτικής κήρυξε προσωρινή κυβέρνηση 
στη Βόρεια – Ήπειρος. 
 
10 Απριλίου 1914 Ο Πρίγκιπας Βιλχελµ Βίντι ενέκρινε το οργανικό καταστατικό της Αλβανία 
(προετοιµασµένο από την ∆ιεθνή Επιτροπή Ελέγχου). Η Αλβανία κηρύσσεται Κυρίαρχο 
Συνταγµατικό Πριγκιπάτο. 
 
28 Μαΐου - 3 Σεπτεµβρίου 1914 Η δεύτερη βασιλική κυβέρνηση του Τουρχάν Περµέτι. 
  
1914 - 1915 Η εξέγερση εναντίον του πρίγκιπα  Βιλχελµ Βίντι. 
 
7 Σεπτεµβρίου 1914 Ο πρίγκιπας Βιλχελµ Βίντι δραπετεύει από την Αλβανία. 
 
5 Οκτωβρίου  1914 - 27 Ιανουαρίου 1916  Κυβέρνηση του Εσατ Πασά Τοπτάνι. 
 
26 Απριλίου 1915 Μυστική Συνθήκη του Λονδίνου. 
 
1915 -1918  Α' Παγκόσµιος Πόλεµος η  Ιταλία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Γαλλία εισέβαλαν  στην 
Αλβανία. 
 
25 - 27 ∆εκεµβρίου 1918  Συνέδριο του ∆υρραχίου: η δηµιουργία της προσωρινής κυβέρνησης µε 
επικεφαλής τον Τουρχάν Περµέτι και τη δηµιουργία των  πρεσβύτερων. 
 
18 Ιανουαρίου 1919 - 10 Απριλίου 1920 ∆ιάσκεψη Ειρήνης στο Παρίσι. Πήραν µέρος  
αντιπρόσωποι από την κυβέρνηση του ∆υρραχίου και άλλοι αντιπρόσωποι από άλλες Αλβανικές 
αποικίες. 
 
21 - 31 Ιανουαρίου 1920 το Κογκρέσο του Λούσνια (Lushnja) αποφάσισε την δηµιουργεία 
κυβέρνησης µε πρωθυπουργό τον  Σουλεϊµάν ∆ελβίνου του κορυφαίου Κρατικού Συµβουλίου και το 
Εθνικό Συµβούλιο. Το Κογκρέσο ψήφισε τις βασικές αρχές των κανόνων και κήρυξε τα Τίρανα ως  
πρωτεύουσα της χώρας. 
 
27 Μαρτίου και 23 Σεπτεµβρίου 1920 Συναντήσεις του Εθνικού Συµβουλίου. 
 
14  Νοεµβρίου 1920 Παραίτηση της κυβέρνησης του Σουλεϊµάν ∆ελβίνου. 
 
15 Νοεµβρίου 1920 - 1 Ιουλίου 1921 Η πρώτη κυβέρνηση Ηλιάζ  Βρυώνη(Iljaz Vrioni). 
 
17 ∆εκεµβρίου 1920 Η ένταξη της Αλβανίας στην Κοινωνία των Εθνών. 
 
5 Απριλίου 1921 Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες κοινοβουλευτικές εκλογές.   
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21 Απριλίου 1921 Το Εθνικό Συµβούλιο (Κοινοβουλίου) άρχισε τις εργασίες στα Τίρανα. 
 
11 Ιουλίου - 16 Οκτωβρίου 1921 Η κυβέρνηση συνασπισµού µε πρωθυπουργό τον Ηλιάζ Βρυώνη. 
 
16 Οκτωβρίου έως 6 ∆εκεµβρίου 1921 Η κυβέρνηση του Παντελή Ευαγγέλι (Pandeli Evangjeli ). 
 
6 ∆εκεµβρίου 1921 Η κυβέρνηση µιας ηµέρας του Καζίµ Κοτσούλι (Qazim Koculi). 
 
7 µε 12 ∆εκεµβρίου 1921 Η κυβέρνηση του Χασάν Πρίστινές (Hasan Prishtinës). 
 
12 µε 24 ∆εκεµβρίου 1921 Η µεταβατική κυβέρνηση του Ιδοµένο Κοστουρίτ (Idhomeno Kosturi). 
 
24 Ιουνίου 1921- 2 ∆εκ 1922  Η Κυβέρνηση του Τζαφέρ Ούπι (Xhafer Ypi). 
 
2 ∆εκεµβρίου 1922 Οι εκλογές του  Ανώτατου Συµβουλίου και η δηµιουργία της κυβέρνησης µε 
πρωθυπουργό  τον  Αχµέτ Ζόγου (Ahmet Zogu). 
 
14 ∆εκεµβρίου  1922 Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη "διεύρυνση του καταστατικού της Λούσνιας". 
 
27 ∆εκεµβρίου 1923 Εκλογές για τη Συνταγµατική Συνέλευση. 
 
21 Ιανουαρίου - 2 Ιουνίου 1924  Συντακτική Συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε στα Τίρανα. 
 
3 Μαρτίου - 27 Μαΐου 1924 Η κυβέρνηση του Σεφκέτ Βερλάτσι (Shefqet Verlaci). 
 
30 Μαΐου - 10 Ιουνίου 1924 Η κυβέρνηση του  Ηλιάζ Βρυώνη. 
 
16 Ιουνίου – 24 ∆εκεµβρίου 1924 Η δηµοκρατική κυβέρνηση του Φαν Νόλι (Fan Noli). 
 
24 ∆εκεµβρίου 1924 Επιστροφή του Αχµέτ Ζόγκου. 
 
6 - 31 Ιανουαρίου 1925 Κυβέρνηση µε πρωθυπουργό τον Αχµέτ Ζόγκου. 
 
17 Ιανουαρίου 1925 Ξανανοίγει  η Συντακτική Συνέλευση. 
 
21 Ιανουαρίου 1925 Ανακήρυξη της ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας από τη Συντακτική Συνέλευση. 
 
31 Ιανουαρίου 1925  Αχµέτ Ζόγκου εξελέγη Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας. 
 
1 Φεβρουαρίου - 23 Σεπτέµβριος 1925 Η πρώτη δηµοκρατική κυβέρνηση µε τον Πέτρο Πογκέν 
(Petro Pogën). 
 
2 Μαρτίου 1925 Η συνταγµατική Συνέλευση ενέκρινε το Βασικό καταστατικό της ∆ηµοκρατίας της 
Αλβανίας και την διανοµή του. 
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17 Μαΐου 1925 Οι εκλογές για την Βουλή των Αντιπροσώπων. 
 
28 Σεπτεµβρίου 1925 - 10 Φεβρουαρίου 1927 Η ∆ηµοκρατική κυβέρνηση του Αχµέτ Ζόγκου. 
 
12 Φεβρουαρίου - 20 Οκτωβρίου 1927 Η ∆ηµοκρατική κυβέρνηση του  Αχµέτ Ζόγκου. 
 
24 Οκτωβρίου 1927 - 10 Μαΐου 1928 Η ∆ηµοκρατική κυβέρνηση του  Αχµέτ Ζόγκου. 
 
11 Μαΐου - 1 Σεπτεµβρίου 1928  Η ∆ηµοκρατική κυβέρνηση του  Αχµέτ Ζόγκου. 
 
17 Αυγούστου 1928 Εκλογές για τη Συντακτική Συνέλευση. 
 
25 Αυγούστου  1928 Το άνοιγµα της Συντακτικής Συνέλευσης. 
 
1 Σεπτεµβρίου 1928  Η Συντακτική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα την επιστροφή της Αλβανίας σε 
µοναρχικό κράτος δίνοντας το στέµµα στον Πρόεδρο Αχµέτ Ζόγκου. Ο Ζόγκου ορκίστηκε ως 
βασιλιάς των Αλβανών. 
 
5 Σεπτεµβρίου 1928 - 5 Μαρτίου 1930 Σχηµατίστηκε η πρώτη κυβέρνηση του Βασιλείου της 
Αλβανίας µε  Πρωθυπουργό τον Κότσο Κότα (Koço Kota ). 
 
1  ∆εκεµβρίου 1928 Η Συνέλευση ενέκρινε το καταστατικό της ίδρυσης  του Βασιλείου της Αλβανίας. 
 
10 ∆εκεµβρίου 1928 Η Συγκάλεση του Κοινοβούλιου (Η Συντακτική Συνέλευση επέστρεψε στο 
Κοινοβούλιο). 
 
11 Απριλίου 1929  ∆ηµιουργείται Συµβούλιο της Επικρατείας µε οµιλητή τον Μεχντί Φρασέρι  
(Mehdi Frasheri). 
 
6 Μαρτίου 1930 - 11 Απριλίου 1931  Η κυβέρνηση του Παντελή Ευαγγέλι (Pandeli Evangjeli ). 
 
20 Απριλίου 1931 - 7 ∆εκεµβρίου 1932 Η δεύτερη κυβέρνηση του Παντελή Ευαγγέλι. 
 
11 Νοεµβρίου 1932 Κοινοβουλευτικές εκλογές. 
 
21 Νοεµβρίου 1932 Συγκαλείται  το νέο κοινοβούλιο. 
 
11 Ιανουαρίου 1933 - 16 Οκτωβρίου  1935 Η τρίτη κυβέρνηση του Παντελή Ευαγγέλι. 
 
21 Οκτωβρίου  1935 - 7  Νοεµβρίου  1936 Η κυβέρνηση του Μεχντί Φράσε (Mehdi Frashe). 
 
9 Νοεµβρίου  1936 - 7 Απριλίου 1939 Η τελευταία κυβέρνηση του Κωστάκ Κότε (Kostaq Kotës). 
 



                                                                                                                         

42 

31 Ιανουαρίου 1937  Κοινοβουλευτικές εκλογές. 
 
10 Φεβρουαρίου 1937 Συγκαλείται  το νέο κοινοβούλιο. 
 
7 Απριλίου 1939 Κατάληψη της Αλβανίας από την φασιστική Ιταλία. 
 
8  Απριλίου 1939 σχηµατίζεται Προσωρινή διοικητική επιτροπή µε πρόεδρο τον Τζαφέρ Ούπι  
(Xhafer Ypi). 
 
12 Απριλίου 1939 Συγκροτήθηκε Συντακτική Συνέλευση. 
 
12  Απριλίου 1939 - 3 ∆εκεµβρίου 1941 Η κυβέρνηση του Σεφκέτ Βερλάτσι (Shefqet Verlaci). 
 
16 Απριλίου 1939 Η Αλβανία παραδίδει το  βασιλικό στέµµα  στη Ρώµη στον  Βιτώριο Εµανουέλε ΙΙΙ 
(Vittorio Emanuele III). 
 
3 Ιουνίου 1939  Θεσπίστηκε νέα νοµοθετική ρύθµιση του  Αλβανικού Βασιλείου. 
 
9 Απριλίου 1940 - 4, Αυγούστου  1943 Ίδρυθήκε  Ανώτατο Εταιρικό φασιστικό  Συµβούλιο ως νέο 
νοµοθετικό σώµα. 
 
3 ∆εκεµβρίου 1941 - 4 Ιανουαρίου 1943 Σχηµατίστηκε  η κυβέρνηση του Μουσταφά Κρούγιε 
(Mustafa  Kruje). 
 
16 Σεπτεµβρίου  1942  Πραγµατοποιήθηκε η ∆ιάσκεψη της Πέζας. 
 
18 Ιανουαρίου - 11 Φεβρουάριου 1943 Σχηµατίστηκε η κυβέρνηση του Εκρέµ Λιµποχόβο (Ekrem 
Libohovës). 
 
12 Φεβρουαρίου - 28 Απριλίου 1943 Σχηµατίστηκε η κυβέρνηση του Μαλίκ Μπουσάτι (Maliq 
Bushatit). 
 
11 Μαΐου - 10 Σεπτεµβρίου 1943 Σχηµατίστηκε η κυβέρνηση του Εκρέµ Λιµποχόβο (Ekrem  
Libohovës). 
 
10 Ιουλίου  1943 Συγκροτήθηκε Γενικό Επιτελείο του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης. 
 
4 - 9 Σεπτεµβρίου 1943 ∆εύτερη ∆ιάσκεψη του Εθνικού Συµβουλίου για την Απελευθέρωση της 
Αντιφασιστικής στο Λαµπίνοτ ( Labinot). 
 
21 Οκτωβρίου  1943 Συγκροτήθηκε το Συµβουλίου της αντιβασιλείας. 
 
5 Νοεµβρίου 1943 – 16 Ιουνίου 1944 Σχηµατίζεται η κυβέρνηση του Ρετζέπ Μιτρόβιτσα (Rexhep 
Mitrovicë). 
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24 - 28  Μαΐου 1944 Συνέδριο του Περµετίου (Përmeti). 
 
28 Μαΐου 1944 - 11 Ιανουαρίου 1946 Η Προεδρία της  Αντιφασιστική Εθνικής  Απελευθέρωσης.  
 
28 Μαΐου 1944 - 23 Οκτωβρίου 1944 Εθνική Αντιφασιστική Επιτροπή. 
 
18 Ιουλίου - 28 Αυγούστου 1944 Η κυβέρνηση του Φικρί Ντίνε (Fiqri Dine). 
 
6 Σεπτεµβρίου-  25 Οκτωβρίου 1944 Η κυβέρνηση του Ιµπραήµ Μπιτσακτσίου (Ibrahim Bicakçiu). 
 
23 Οκτωβρίου 1944 Αντιφασιστική Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης επιστρέφει στην 
Προσωρινή ∆ηµοκρατική Κυβέρνηση  υπό τον πρωθυπουργό Ενβέρ Χότζα. 
 
28  Νοεµβρίου 1944 Η κυβέρνηση του Ενβέρ Χότζα µπαίνει στα Τίρανα. 
 
29  Νοεµβρίου 1944 Απελευθέρωση της Αλβανίας. 
 
2  ∆εκεµβρίου 1945 Εκλογές για τη Συντακτική Συνέλευση. 
 
10 Ιανουαρίου 1946 Συντακτική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της. 
 
11 Ιανουαρίου 1946 Η Αλβανία κήρυξε Λαϊκή ∆ηµοκρατία. 
 
12 Ιανουαρίου 1946 Εκλέγετε το προεδρείο της Συντακτικής Συνέλευσης. 
 
14 Ιανουαρίου 1946  Εγκρίθηκε  το Σύνταγµα  Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας και η Συνέλευση 
επιστρέφει στο Κοινοβούλιο. 
 
22 Μαρτίου 1946 - 1 Οκτωβρίου 1948 Η κυβέρνηση ενέκρινε την πρώτη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της 
Αλβανίας µε τον Ενβέρ Χότζα ως πρωθυπουργός. 
 
 28 Μαΐου 1950 Εκλογές για την Εθνοσυνέλευση. 
 
5 Ιουλίου  1950  Το Κοινοβούλιο εγκρίνει  την τροποποίηση του Συντάγµατος το οποίο ίδρυσε  τον 
ηγετικό ρόλο της  Λαϊκής ∆ηµοκρατίας  της Αλβανίας.  
 
30 Μαΐου 1954 Εκλογές για την Εθνοσυνέλευση. 
 
19 Ιουλίου 1954 Συνεδριάζει η Εθνοσυνέλευση. Εκλέγεται το προεδρείο της Βουλής µε  Πρόεδρο 
τον  Χάτζι  Λέσι (Haxhi Lleshi). Ο  Ενβέρ Χότζα αφήνει το γραφείο του πρωθυπουργού και  ο 
Μεχµέτ Σέχου εξελέγη πρωθυπουργός της νέας κυβέρνησης. 
 
10  Μαΐου  1955 στη Βαρσοβία η Αλβανία υπέγραψε την  "Συνθήκη Φιλικής  Συνεργασίας και 
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Αµοιβαίας Βοήθειας" και έγινε µέλος του Συµφώνου της Βαρσοβίας. (Μια συνθήκη αµοιβαίας 
άµυνας και στρατιωτικής βοήθειας η οποία υπογράφτηκε στη Βαρσοβία στις 14 Μαΐου 1955 από 
κοµµουνιστικά κράτη της Ευρώπης υπό σοβιετική επιρροή σε απάντηση για την εισαγωγή της 
∆υτικής Γερµανίας στο ΝΑΤΟ. Το σύµφωνο διαλύθηκε το 1991). 
 
14 ∆εκεµβρίου 1955  Αλβανία γίνεται δεκτή ως µέλος του ΟΗΕ (Οργανισµός  Ηνωµένων Εθνών). 
 
1 Ιουνίου 1958  Εκλογές για την Εθνοσυνέλευση.  
 
21 Ιουνίου 1958 Συνεδριάζει η νέα Εθνοσυνέλευση. Εκλέγεται το προεδρείο της Βουλής µε  
πρόεδρο τον Χάτζι  Λέσι (Haxhi Lleshi) κυβέρνηση µε  πρωθυπουργό τον  Μεχµέτ Σέχου. 
 
25 Μαΐου - 4 Ιουνίου 1959 Επίσκεψη του Νικίτα Χρουστσόφ  (Nikita Sergeievic Krushev). 
 
10 Νοεµβρίου - 1 ∆εκεµβρίου 1960 Συνάντηση των 81 κοµµουνιστικών κοµµάτων στη Μόσχα. Ο 
Ενβέρ Χότζα δίνει  µια οµιλία αντιτιθέµενος στην Μόσχα. 
 
3 Ιουνίου  1962  Εκλογές για την Εθνοσυνέλευση.   
 
14  Ιουλίου   1962 Συνεδριάζει η Εθνοσυνέλευση. Εκλέγεται το προεδρείο της Βουλής µε  Πρόεδρο 
τον Χάτζι  Λέσι (Haxhi Lleshi). Ο Μεχµέτ Σέχου εξελέγη πρωθυπουργός της νέας κυβέρνησης. 
 
31 ∆εκεµβρίου 1963 – 9  Ιανουαρίου 1964 Επίσκεψη του Κινέζου Πρωθυπουργού  Τσου Εν Λάι.(Cu 
En Lai). 
 
10 Ιουλίου  1966 Εκλογές για την Εθνοσυνέλευση. 
 
9  Σεπτεµβρίου  1966 Συνεδριάζει η νέα  Εθνοσυνέλευση. Εκλέγεται το προεδρείο της Βουλής µε  
πρόεδρο τον Χάτζι  Λέσι (Haxhi Lleshi) και η  κυβέρνηση µε  πρωθυπουργό τον  Μεχµέτ Σέχου. 
 
6  Φεβρουαρίου 1967 Οµιλία του Ενβέρ Χότζα "για την καταπολέµηση της θρησκείας και 
θρησκευτικές προκαταλήψεις" . 
 
13 Σεπτεµβρίου  1968 Το Κοινοβούλιο κατήγγειλε το Σύµφωνο της Βαρσοβίας. 
 
20  Σεπτεµβρίου  1970 Εκλογές για την Εθνοσυνέλευση. 
 
20 Νοεµβρίου  1970 Συνεδριάζει η νέα  Εθνοσυνέλευση.  Εκλέγεται το προεδρείο της Βουλής µε  
πρόεδρο τον Χάτζι  Λέσι (Haxhi Lleshi) και η  κυβέρνηση µε τον πρωθυπουργό Μεχµέτ Σέχου. 
 
20 - 25 Νοεµβρίου 1972 Συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε στα Τίρανα για την Αλβανική 
ορθογραφία. 
 
10 Οκτωβρίου 1972  ∆ηµιουργήθηκε  η Ακαδηµία των Επιστηµών. 
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6 Οκτωβρίου 1974 Εκλογές για την Εθνοσυνέλευση. 
 
28 Οκτωβρίου  1974  Συνεδριάζει η νέα  Εθνοσυνέλευση. Εκλέγεται το προεδρείο της Βουλής µε  
πρόεδρο τον Χάτζι  Λέσι (Haxhi Lleshi) και η  κυβέρνηση µε πρωθυπουργό τον  Μεχµέτ Σέχου. 
 
1973 - 1975 Ποινές των  "εχθρικών οµάδων " στον πολιτισµό, το στρατό και στην οικονοµία.   
 
28 ∆εκεµβρίου 1976 το Κοινοβούλιο ενέκρινε το Σύνταγµα της Λαϊκής Σοσιαλιστικής ∆ηµοκρατίας 
της Αλβανίας. Θα αποκλείονται από τη λήψη δανείων από το εξωτερικό και την πρακτική της 
θρησκείας. 
 
1977-1978  Καταστροφή σχέσεων  Αλβανία – Κίνα. 
 
12 Νοεµβρίου 1978  Εκλογές για την Εθνοσυνέλευση. 
 
26 ∆εκεµβρίου 1978 Συνεδριάζει η νέα  Εθνοσυνέλευση. Εκλέγεται το προεδρείο της Βουλής µε  
πρόεδρο τον Χάτζι  Λέσι (Haxhi Lleshi) κυβέρνηση µε πρωθυπουργό τον  Μεχµέτ Σέχου. 
 
17 ∆εκεµβρίου 1981 Η αυτοκτονία του πρωθυπουργού Μεχµέτ Σέχου. 
 
15 Ιανουαρίου του 1982 Εκλέγεται πρωθυπουργός  ο  Αντίλ Τσαρτσάνι (Adil Carcani). 
 
14 Νοεµβρίου 1982 Εκλογές για την Εθνοσυνέλευση. 
 
22  Νοεµβρίου 1982 Συνεδριάζει η νέα  Εθνοσυνέλευση. Εκλέγεται το προεδρείο της Βουλής µε  
πρόεδρο τον  Ραµίζ Αλία (Ramiz Alia ) κυβέρνηση µε πρωθυπουργό τον  Αντίλ Τσαρτσάνι (Adil 
Carcani). 
 
11 Απρίλη 1985 Ο θάνατος του  Ενβέρ Χότζα. Ο Ραµίζ Αλία στην κορυφή του Λαϊκής ∆ηµοκρατίας  
της Αλβανίας(PPSH). 
 
1 Φεβρουαρίου 1987 Εκλογές για την Εθνοσυνέλευση. 
 
19 Φεβρουαρίου 1987 Συνεδριάζει η νέα  Εθνοσυνέλευση. Εκλέγεται το προεδρείο της Βουλής µε  
πρόεδρο τον  Ραµίζ Αλία  (Ramiz Alia ) κυβέρνηση µε πρωθυπουργό τον  Αντίλ Τσαρτσάνι (Adil 
Carcani). 
 
2 Φεβρουαρίου 1989  Αλλαγές στην κυβέρνηση Τσαρτσάνι (Carcani). 
 
7  Μαΐου 1990 Συνεδριάζει η νέα Εθνοσυνέλευση για τη τελειοποίηση του µηχανισµού της 
οικονοµίας και αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα. 
 
2 Ιουλίου 1990  Κρίση πρεσβειών περίπου 6 χιλιάδες άτοµα εισέρχονται στις ∆υτικές πρεσβείες. 
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8 Ιουλίου 1990  Αλλαγές στην κυβέρνηση Τσαρτσάνι (Carcani). 
 
12 Νοεµβρίου 1990 Το Κοινοβούλιο εγκρίνει νέο νόµο για τις βουλευτικές εκλογές. Καθιέρωση της 
Επιτροπής για τις αλλαγές στο Σύνταγµα.  
 
8  ∆εκέµβρη 1990 ∆ιαµαρτυρία Πανεπιστηµιακών Φοιτητών. 
 
11 ∆εκεµβρίου 1990 Η Ολοµέλεια απέρριψε  8 µέλη του Πολιτικού Γραφείου και τοποθετήθηκε για  
αλλαγές στην κυβέρνηση και στην υποστήριξη του εκδηµοκρατισµού και του πλουραλισµού. 
 
12 ∆εκεµβρίου 1990 ∆ηµιουργήθηκε το πρώτο κόµµα της αντιπολίτευσης το ∆ηµοκρατικό Κόµµα. 
 
22 ∆εκεµβρίου 1990 Αλλαγές στην κυβέρνηση Τσαρτσάνι (Carcani). 
 
20 Φεβρουαρίου 1991 Η συντριβή του µνηµείου του Ενβέρ Χότζα στα Τίρανα. 
 
22 Φεβρουαρίου 1991 Θεσπίστηκε νέα κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Φατός Νάνο. Επίσης 
αποφασίστηκε η δηµιουργία του Προεδρικού Συµβουλίου. 
 
31 Μαρτίου  1991 Εκλογές για το Αλβανικό Κοινοβούλιο. Τις εκλογές κέρδισε  η Λαϊκή ∆ηµοκρατία 
της Αλβανίας(PPSH). 
 
15 Απριλίου 1991 Πραγµατοποιήθηκε το πρώτο πλουραλιστικό Κοινοβούλιο. Πρόεδρος του 
κοινοβουλίου εξελέγη ο Καστριότ Ισλάµι (Kastriot Islami). 
 
29 Απριλίου 1991 Η Εθνική Συνέλευση πέρασε τις "συνταγµατικές διατάξεις”. 
 
30 Απριλίου 1991 Η Συνέλευση εξέλεξε ως Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας τον Ραµίζ Αλία. 
 
11 Μαΐου 1991 Το Κοινοβούλιο έδωσε ψήφο εµπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση του πρωθυπουργού 
Φατός Νάνο. 
 
3  Ιουνίου 1991 Συµφωνία µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων στο κοινοβούλιο και η παραίτηση της 
κυβέρνησης του Φατός Νάνο. 
 
12 Ιουνίου 1991 Το Κοινοβούλιο έδωσε ψήφο εµπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση συνασπισµού 
(κυβέρνηση σταθερότητας) µε τον Πρωθυπουργό Ούλι Μπούφι. 
 
6 ∆εκεµβρίου 1991 Ο πρωθυπουργός  Ούλι Μπούφι παραιτείται. 
 
18 ∆εκεµβρίου 1991 Ιδρύθηκε τεχνική κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Βίλσον Αχµέτι (Vilson 
Ahmeti). 
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22  Μαρτίου 1992 Οι εκλογές  του κοινοβουλίου κερδίζονται από το Εθνικό ∆ηµοκρατικό Κόµµα. 
 
3 Απριλίου 1992 Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Ραµίζ Αλία παραιτείται. 
 
6 Απριλίου 1992 Συνεδριάζει η νέα  Εθνοσυνέλευση. Πρόεδρος του Κοινοβουλίου εκλέγετε ο Πέτερ 
Αρµπνόρι  (Peter Arbnorι).Το Κοινοβούλιο ενέκρινε πολλές τροπολογίες µε τις κύριες συνταγµατικές 
διατάξεις για την αύξηση των εξουσιών του αρχηγού του κράτους. 
 
9  Απριλίου 1992 Το Κοινοβουλίου εκλέγει τον Σαλί Μπερίσα ως Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας. 
 
13 Απριλίου 1992 Το Κοινοβούλιο δίνει ψήφο εµπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση υπό τον 
πρωθυπουργό Αλεξάντερ Μεξίν (Aleksandër Meksin). 
 
25 Απριλίου 1995 Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' επισκέπτεται την Αλβανία. 
 
 30 Ιουλίου 1993 Συνελήφθη ο αρχηγός των Σοσιαλιστών Φατός Νάνο. 
 
1993 - 1994  Η ένταση  σχέσεων  Αλβανίας - Ελλάδας.  
 
6 Νοεµβρίου 1994  Το Λαϊκό δηµοψήφισµα ανατρέπει  την εκδοχή του Συνταγµατικού σχεδίου που 
παρουσίασε ο Σαλί Μπερίσα (S. Berisha). 
 
26 Μαΐου 1996 Εκλογές για την Εθνοσυνέλευση. Τις εκλογές  κέρδισε το ∆ηµοκρατικό Κόµµα.  Το 
Σοσιαλιστικό Κόµµα µποϊκοτάρει τις εκλογές και δεν αναγνωρίζει τα αποτελέσµατα των εκλογών. 
∆ιεθνείς οργανισµοί απαίτησαν επανάληψη των εκλογών. 
 
1 Ιουλίου 1996 Εκλογές για την νεα Εθνοσυνέλευση. Ο Πέτερ Αρµπνόρι  (Peter Arbnorι) 
επανεκλέγεται πρόεδρος της Συνέλευσης. 
 
11 Ιουλίου  1996 Το Κοινοβούλιο δίνει ψήφο εµπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση υπό τον 
πρωθυπουργό Αλεξάντερ Μεξίν (Aleksandër Meksin). 
 
Ιανουάριος - Μάρτιος 1997 Η κρίση της οικονοµικής πυραµίδας. Ταραχές κατά τους µήνες 
Φεβρουάριο - Μάρτιο στη Βλόρα και σε άλλες περιοχές. ∆ήλωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 
 
9 Μαρτίου 1997 Συµφωνία µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων για τη δηµιουργία της κυβέρνησης 
εθνικής συµφιλίωσης. 
 
14 Μαρτίου 1997 Το Κοινοβούλιο έδωσε ψήφο εµπιστοσύνης στην κυβέρνηση εθνικής συµφιλίωσης 
µε τον Πρωθυπουργό Μπασκίµ Φίνο (Bashkim Fino). 
 
29 Ιουνίου 1997 Εκλογές για την Εθνοσυνέλευση. Τις εκλογές  κέρδισε το Σοσιαλιστικό Κόµµα και ο 
συνασπισµό του. Το δηµοψήφισµα για τη µορφή του καθεστώτος είπε "όχι" µοναρχία. 
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23 Ιουλίου  1997  Εκλογές για την νέα Εθνοσυνέλευση. Εξελέγη Πρόεδρος της Συνέλευσης Σκεντέρ 
Γκινούσι (Skënder Gjinushi). 
 
24 Ιουλίου 1997 Εξελέγη Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ο Ρετζέπ Μεϊντάνι (Rexhep Meidani). 
 
28 Ιουλίου 1997 Το Κοινοβούλιο δίνει ψήφο εµπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση του πρωθυπουργού 
Φατός Νάνο. 
 
12 Σεπτέµβρη 1998 Σκοτώθηκε ο Αζεµ Χαϊντάρι (Azem Hajdari). 
 
13 - 14 Σεπτεµβρίου 1998 Το ∆ηµοκρατικό κόµµα  και οι άλλες δυνάµεις της δεξιάς ζητώντας την 
παραίτηση του πρωθυπουργού Φατός Νάνο οργάνωσαν εξεγέρσεις και βίαιες ενέργειες εναντίον 
της κυβερνητικής έδρας της κρατικής τηλεόρασης. Ο Πρωθυπουργός Φατός Νάνο αναγκάστηκε να 
παραιτηθεί. 
 
7 Οκτωβρίου 1998 Το Κοινοβούλιο δίνει ψήφο εµπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση µε επικεφαλής τον 
Παντελή Μάικο (Pandeli Majko). 
 
28 Νοεµβρίου 1998 Ο πρόεδρος Ρετζέπ Μεϊντάνι θέσπισε το νέο Σύνταγµα που εγκρίθηκε µε 
δηµοψήφισµα που πραγµατοποιήθηκε στις 22 Νοεµβρίου 1998. 
 
4 Νοεµβρίου 1999 Η Συνέλευση δίνει ψήφο εµπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση υπό τον 
πρωθυπουργό Ιλίρ Μέτα. 
 
24 Ιουνίου 2001 Κέρδισε τις  κοινοβουλευτικές  εκλογές  το Σοσιαλιστικό Κόµµα µαζί µε τους 
συµµάχους της. 
 
3  Σεπτεµβρίου 2001 Εκλογές για την νέα Εθνοσυνέλευση. Εξελέγη Πρόεδρος της Συνέλευσης ο 
Ναµίκ Ντόκλε (Namik Dokle). 
 
10 Σεπτεµβρίου 2001 Το Κοινοβούλιο δίνει ψήφο εµπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση υπό τον 
πρωθυπουργό Ιλίρ Μέτα. 
 
29 Ιανουαρίου 2002 Ο Πρωθυπουργός Ιλίρ Μέτα παραιτήθηκε. 
 
22 Φεβρουαρίου 2002 Το Κοινοβούλιο δίνει ψήφο εµπιστοσύνης στην κυβέρνηση µε επικεφαλής 
τον Παντελή Μάικο. 
 
30 Απριλίου 2002 Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Ναµίκ Ντόκλε παραιτείται. Πρόεδρος της 
Συνέλευσης εξελέγη ο Σερβέτ Πελούµπι (Servet Pëllumbi). 
 
24 Ιουνίου 2002  Εξελέγη Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ο Άλφρεντ Μοϊσίου. 
 
28 Ιουνίου 2002 Μετά από πρόσκληση της Συνέλευσης επιστρέφει στην Αλβανίας  η βασιλική 
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οικογένεια. 
 
29  Ιουλίου 2002  Το Κοινοβούλιο δίνει στην κυβέρνηση ψήφο εµπιστοσύνης στον πρωθυπουργό 
Φατός Νάνο. 
 
31 Ιανουαρίου 2003 Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ροµάνο Πρόντι επισκέπτεται τα 
Τίρανα δηλώνοντας την επίσηµη έναρξη των διαπραγµατεύσεων για την υπογραφή της 
σταθεροποίησης - Συµφωνία Σύνδεσης µεταξύ της ΕΕ και της Αλβανίας. 
 
29 ∆εκεµβρίου 2003 Αλλαγές στη σύνθεση της κυβέρνησης µε επικεφαλής τον Φάτος Νάνο. 
 
3 Ιουλίου  2005 Εκλογές για το Κοινοβούλιο. Τις εκλογές κέρδισε το ∆ηµοκρατικό Κόµµα µε τους 
συµµάχους της. 
 
2 Σεπτεµβρίου 2005 Εκλογές για την νέα Εθνοσυνέλευση. Εκλέγεται Πρόεδρος της Βουλής η 
Ιοζεφίνα Τοπάλι(Jozefina Topalli). 
 
9 Σεπτεµβρίου 2005 Η Συνέλευση δίνει ψήφο εµπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση του 
πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσα. 
 
18 Φεβρουαρίου 2006 Υπογράφτηκε η Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 
 
20 Ιουλίου 2007 Μπαµίρ Τόπι εξελέγη Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας. 
 
4 Απριλίου 2009 Η Αλβανία γίνεται επίσηµα µέλος του ΝΑΤΟ. 
 
28 Ιουνίου  2009 Εκλογές για το Κοινοβούλιο. Τις εκλογές κέρδισε το ∆ηµοκρατικό Κόµµα µε τους 
συµµάχους της. 
 
7 Σεπτεµβρίου 2009 Εκλογές για την νέα Εθνοσυνέλευση Ιοζεφίνα Τοπάλι επανεκλέχθηκε 
Πρόεδρος του Κοινοβουλίου. 
 
10 Σεπτεµβρίου 2009 Το Κοινοβούλιο δίνει ψήφο εµπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση του 
πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσα. 
 
 24 Ιουλίου 2012 Ο  Μπουγιάρ Νισάνι εξελέγη Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας. 
 
http://shtetiweb.org/wp-content/uploads/2012/10/HISTORIA-E-SHTETIT-SHQIPTAR.pdf 
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Κεφαλαίο 3 
 
Οικονοµική Εξέλιξη  
 
3.1Οικονοµία 

Πριν από το 1991 η κοµµουνιστική κυβέρνηση κατεύθυνε ολόκληρη την οικονοµία της 

χώρας µέσα από µια σειρά από πενταετών προγραµµάτων. Όλα τα µέσα παραγωγής ήταν 

υπό κρατικό έλεγχο, η γεωργία ήταν πλήρως κολεκτιβοποιηµένη, οι βιοµηχανίες ήταν 

εθνικοποιηµένες και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ήταν αυστηρά απαγορευµένες. Επιπλέον µια 

διάταξη του Συντάγµατος απαγόρευε την κυβέρνηση να ζητήσει εξωτερική βοήθεια, ξένα 

δάνεια και απαγόρευε ξένες επενδύσεις, οι οποίες συνέβαλαν στη φήµη της Αλβανίας ως 

µια αποµονωµένη χώρα. Στην µετακοµµουνιστική περίοδο οι οικονοµικές αποφάσεις ήταν 

αποκεντρωµένες, οι περιορισµοί στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στο εµπόριο αίρωνται. Οι 

ξένες επενδύσεις ανακηρύχθηκαν από τα µέσα της δεκαετίας του 1990  µε τη βοήθεια που 

προέρχεται από τις Ηνωµένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο και στα µέσα αυτής της δεκαετίας η Αλβανία διαφηµιζόταν ως µια 

ταχύτερη αναπτυσσόµενη οικονοµία της Ηπείρου αλλά και ως µια από τις  φτωχότερες 

χώρες της Ευρώπης, ήταν και εξακολουθεί να θεωρείται λιγότερα αναπτυγµένη. 

Η οικονοµική µετάβαση το 1997 έπαθε σοβαρό πλήγµα  όταν µεµονωµένοι επενδύτες που 

αποτελούν το ένα τρίτο του πληθυσµού της χώρας έπεσαν θύµατα σε ένα σύστηµα 

χρηµατοδότησης πυραµίδα που κατέστρεψε την εθνική οικονοµία και οδήγησε σε αναρχία. 

Ειρηνευτικά στρατεύµατα των Ηνωµένων Εθνών κλήθηκαν να αποκαταστήσουν την τάξη. 

Αυτό το χάος σε συνδυασµό µε τη σύγκρουση στο Κόσσοβο, στο τέλος της δεκαετίας, 

οδήγησε στην εριστική πολιτική πόλωση που επιβράδυνε την ανάπτυξη της Αλβανικής 

οικονοµίας για πολλά χρόνια. Παρόλα αυτά η οικονοµική µεταρρύθµιση συνεχιστικέ και 

στης αρχές του 21ου αιώνα η Αλβανία σηµείωσε µικρή ετήσια αύξηση του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Τα εµβάσµατα από Αλβανούς που εργάζονται στο εξωτερικό 

αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό ποσό των εσόδων. Παρά το γεγονός ότι περισσότερα 
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από τα τέσσερα πέµπτα της οικονοµίας έχουν ιδιωτικοποιηθεί από το 1990 η διαδικασία 

µετασχηµατισµού υπήρξε αργή και άνιση. 

 

3.1.1 Γεωργία, δασοκοµία και αλιεία 

Η πρώην κοµµουνιστική κυβέρνηση διέθεσε σηµαντικούς πόρους για την ανάπτυξη της 

γεωργίας. Προγράµµατα µεγάλης κλίµακας εγγειοβελτιωτικών, βελτίωση του εδάφους και 

άρδευσης καθώς και αύξηση της  χρήσης λιπασµάτων, όλα συνέβαλαν σε σηµαντική 

αύξηση της γεωργικής παραγωγής. Παρά τις εξελίξεις αυτές η γεωργική παραγωγή 

συνέχισε να παρεµποδίζεται από την εµµονή των παραδοσιακών µεθόδων καλλιέργειας και 

την αργή µηχανοποίηση η οποία απαιτεί ένα σχετικά µεγάλο αριθµό αγροτών. Τα µέτρα για 

την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της επεξεργασίας τροφίµων και της γεωργίας που 

παρεµποδίζονταν από χρόνιες ελλείψεις βασικών τροφίµων, αποτυχηµένη υποδοµή,  

έλλειψη πρώτων υλών, έλλειψη ειδικευµένων εργαζοµένων και στελεχών, χαµηλή 

παραγωγικότητα και κακή εργατική πειθαρχία. Ωστόσο στην γεωργία έχει καταχωρηθεί 

ετήσιος ρυθµός αύξησης κατά τη διάρκεια της µετακοµµουνιστικής περιόδου. 

Περίπου το ήµισυ του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού απασχολείται στη γεωργία η οποία 

συµβάλλει περίπου το ένα πέµπτο του ΑΕΠ της Αλβανίας. Μόνο το ένα τέταρτο της 

συνολικής έκτασης είναι καλλιεργήσιµη αλλά η χώρα πλήρη σχεδόν όλες τις ανάγκες σε 

τρόφιµα από την εγχώρια παραγωγή. Οι κύριες καλλιέργειες είναι το σιτάρι, το καλαµπόκι, 

τα ζαχαρότευτλα, καρπούζια, µήλα, δαµάσκηνα, σταφύλια, καρύδια, κάστανα και 

καλλιεργούνται επίσης τα εσπεριδοειδή στη νότια ακτή όπως είναι τα σύκα και οι ελιές όπου 

υπάρχει επαρκής άρδευση. Η κτηνοτροφία έχει κύρια απασχόληση τα πρόβατα, αίγες, 

βοοειδή και χοίροι. Τα δάση καλύπτουν περίπου το ένα τρίτο της Αλβανίας. Η χώρα έχει 

χάσει µεγάλο µέρος της δασικής έκτασης λόγω της εκκαθάρισης για την γεωργία, την 

βοσκή και τα καυσόξυλα που σηµειώθηκαν κυρίως στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Στα 

µέσα της δεκαετίας του 1990 η Αλβανική κυβέρνηση ενώνεται µε την Ιταλία και την 

Παγκόσµια Τράπεζα για την υλοποίηση ενός έργου δασοκοµίας η οποία περιλάµβανε την 
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ενίσχυση των περιβαλλοντικών θεσµών της Αλβανίας και την εισαγωγή βιώσιµων µεθόδων 

δασοκοµίας. Με την πρόσβαση τόσο στην Αδριατική και το Ιόνιο η αλιευτική βιοµηχανία έχει 

µεγάλες δυνατότητες. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης των επαγγελµατιών αλιέων και τη χρήση 

του απαρχαιωµένου εξοπλισµού δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως. Τα αλιεύµατα στο Ιόνιο 

Πέλαγος περιλαµβάνουν κυπρίνο, πέστροφα, τσιπούρα, µύδια και τα µαλακόστρακα. 

Κυριότερα αλιευτικά λιµάνια της χώρας βρίσκονται στους Αγίους Σαράντα, Αυλώνα, Σενγκίν 

και ∆υρράχιο η τελευταία εκ των οποίων είναι η µεγαλύτερη και πιο σηµαντική  πόλη της 

χώρας. Λιµενικές εγκαταστάσεις έχουν επίσης αναπτυχθεί στις εσωτερικές λίµνες. Η 

κυβέρνηση προσπάθησε να απαγορεύσει την αλιεία της πέστροφας Λετνίτσα ενός 

απειλούµενου ψαριού ροζ κρέατος που βρίσκετε στη λίµνη της Οχρίδας. Οικογενειακές 

γεωργικές εκµεταλλεύσεις πέστροφας έχουν αυξηθεί σηµαντικά όπως και τα αγροκτήµατα 

µε γαρίδες και εκκολαπτήρια. Οι αντσούγιες  εισάγονται από άλλες µεσογειακές χώρες σε 

κονσέρβες και προορίζονται για εξαγωγή. 

 

3.1.2 Πόροι και εξουσίες 

Για µια µικρή χώρα η Αλβανία είναι προικισµένη µε σηµαντικούς πόρους. Το νοτιοδυτικό 

τµήµα της χώρας είναι πλούσιο σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Οι βορειοανατολικές και 

κεντρικές ορεινές περιοχές έχουν σηµαντικά αποθέµατα µεταλλικών ορυκτών κοιτασµάτων 

συµπεριλαµβανοµένων του χρωµίου, του χαλκού και του σίδηρου-νικελίου. Αποθέµατα 

λιγνίτη (µαλακό άνθρακα) βρέθηκαν κοντά στα Τίρανα και φυσική άσφαλτο εξορύσσεται 

κοντά στη Σελενίτσε από την νοτιοδυτική ακτή. Στην δεκαετία του 1980 η Αλβανία ήταν ένας 

παγκόσµιος ηγέτης στην παραγωγή του χρωµίου αλλά η παραγωγή έπεσε απότοµα στις 

αρχές του 1990 κατά τη διάρκεια της πολιτικής µετάβασης από τον κοµµουνισµό. Παρά την 

αύξηση της παραγωγής από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 η εξόρυξη σε όλους τους 

τοµείς έπεσε και πάλι µέχρι το τέλος του αιώνα λόγω των κακών µεθόδων αποκατάστασης, 

πεπαλαιωµένων µηχανηµάτων και του εξοπλισµού, την έλλειψη τεχνικής 

εµπειρογνωµοσύνης και την κακή οργάνωση που χαρακτήρισαν αρνητικά τις προσπάθειες 
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της Αλβανίας για την αξιοποίηση των πόρων της. Επίσης η χώρα είναι πλούσια σε 

ποταµούς και ρέµατα που έχουν σηµαντικό υδροηλεκτρικό δυναµικό. Αυτά αξιοποιούνταν 

αποτελεσµατικά κατά το τέλος της κοµµουνιστικής εποχής καθιστώντας τη χώρα εξαγωγέα 

ενέργειας. Μια σειρά από τεράστια εργοστάσια υδροηλεκτρικής ενέργειας χτίστηκαν κυρίως 

στις όχθες του ποταµού ∆ρίνου και περισσότερο από το µισό της καλλιεργήσιµης γης της 

χώρας ήταν αρδευόµενο σε µεγάλο βαθµό από τις τεχνητές λίµνες που δηµιουργούνται 

έναντι των φραγµάτων. Μετά την κοµµουνιστική περίοδο όµως οι εξαγωγές ενέργειας 

µειώθηκαν  καθώς και στο εσωτερικό της Αλβανίας υπέφεραν από ανεπαρκή παροχή 

ηλεκτρικής ενέργειας σε µεγάλες περιοχές της χώρας. Η έλλειψη ενέργειας συνεχίστηκε και 

τον 21ο αιώνα. 

3.1.3 Βιοµηχανοποίηση 

Η πολιτική της πρώην κοµµουνιστικής κυβέρνησης της ταχείας εκβιοµηχάνισης µε στόχο να 

καταστεί η χώρα όσο το δυνατόν αυτάρκης οδήγησε στην δηµιουργία µιας σχετικά 

σύγχρονης πολυκλαδικής βιοµηχανίας. Πρώην δυνάµεις όπως οι βιοµηχανίες µηχανικής και 

χηµικών έχουν πέσει σε παρακµή. Η βιοµηχανοποίηση µαζί µε τις εξορυκτικές 

δραστηριότητες τώρα παράγει µόνο περίπου το ένα δέκατο του εθνικού εισοδήµατος και 

απασχολεί µόνο ένα µικρό ποσοστό του εργατικού δυναµικού. Κορυφαίες βιοµηχανίες είναι 

τα τρόφιµα και τα ποτά, οικοδοµικά υλικά, το πετρέλαιο, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

και τσιµέντο. Οι βιοµηχανίες αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα όγδοο του ΑΕΠ της 

Αλβανίας. Η οικονοµία έχει γίνει όλο και περισσότερο προσανατολισµένη στις υπηρεσίες 

αλλά είναι συχνά σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πληθυσµού για διάφορα 

καταναλωτικά αγαθά. 

3.1.4 Οικονοµικά 

Το εθνικό νόµισµα της Αλβανίας είναι το λεκ το οποίο έχει χορηγηθεί από την Τράπεζα της 

Αλβανίας από το 1992. Πριν από εκείνη την εποχή πολλά νοµίσµατα είχαν κυκλοφορήσει 

µέσω Αλβανίας λόγω της ιστορίας της ξένης κατοχής. Η Ελλάδα, η Γερµανία και η Τουρκία 

είναι οι µεγαλύτεροι ξένοι επενδυτές στην Αλβανία παρέχοντας περίπου τα τρία τέταρτα των 
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εξωτερικών επενδύσεων στον 21ο αιώνα. 

 

3.1.5 Εµπόριο 

Η Αλβανία είχε ένα αυξανόµενο εµπορικό έλλειµµα κατά τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα. 

Οι σηµαντικότεροι εµπορικοί έταιροι είναι η Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Γερµανία και η Κίνα. 

Εξάγει τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, υποδήµατα και βασικά µέταλλα. Οι κύριες 

εισαγωγές είναι προϊόντα τροφίµων, µηχανηµάτων, εξοπλισµού, ανταλλακτικών, 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καθώς τα ορυκτά και τα µέταλλα. 

3.1.6 Υπηρεσίες 

Ο τοµέας των υπηρεσιών συνεισφέρει περίπου τα δύο πέµπτα του ΑΕΠ της χώρας και 

απασχολεί περίπου το ένα πέµπτο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού. Ο τοµέας του 

τουρισµού στην Αλβανία ήταν πολύ χαµηλός πριν από το 1992 κυρίως λόγω της πολιτικής 

αστάθειας και των φτωχών υποδοµών. Παρ' όλα αυτά οι µεγάλες αποκαταστάσεις των 

αρχιτεκτονικών και πολιτιστικών µνηµείων και την κατασκευή ξενοδοχείων και άλλων 

τουριστικών προσανατολισµένων εγκαταστάσεων κατά µήκος της ακτογραµµής άρχισε να 

προσελκύει µεγάλο αριθµό επισκεπτών στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το 290-µιλίων 

(470 χιλιοµέτρων) κατά µήκος της Αδριατικής ακτογραµµής είναι γνωστή για τις υπέροχες 

παραλίες της. Επίσης, η Αλβανία έχει πολλούς αρχαιολογικούς θησαυρούς. Μια σειρά από 

ανασκαφές στα τέλη του 20ου και αρχές του 21ου αιώνα έφεραν στο φως τα ερείπια και τα 

χειροποίητα αντικείµενα από την αρχαιότητα. Ένα από αυτά είναι το Βουθρωτό. 

Αρχαιολογικός χώρος που κάποτε ήταν Ελληνική αποικία, µια ρωµαϊκή πόλη και ένα 

βυζαντινό λιµάνι το οποίο έχει ορισθεί από την UNESCO µνηµείο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς 

το 1992 και εθνικό πάρκο το 2000. 
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3.1.7 Εργασία και Φορολογία 

Η ανεργία στην Αλβανία είναι εκτεταµένη και περίπου το ένα τρίτο του πληθυσµού ζει σε 

συνθήκες φτώχειας. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 πολλοί Αλβανοί έχουν 

εγκαταλείψει τη χώρα τους για να βρούν δουλειά. Το ποσοστό των γυναικών στο εργατικό 

δυναµικό µειώθηκε δραστικά στη δεκαετία του 1990. Ενώ οι γυναίκες έχουν κάνει πρόοδο 

επαγγελµατικά, τα οικονοµικά προβλήµατα και οι διαρθρωτικές αλλαγές έχουν εξαφανίσει 

πολλές από τις πρώην θέσεις εργασίας αφηνοντάς τους να καταφύγουν σε οικιακές 

εργασίες ή στο  οικογενειακό αγρόκτηµα. Τα πρώτα ανεξάρτητα εργατικά συνδικάτα και µια 

εθνική οµοσπονδία εργασίας δηµιουργήθηκαν στην Αλβανία το 1991. Το 2008 η Αλβανία 

υιοθέτησε µια επίπεδη φορολογία για ιδιώτες και εταιρείες η οποία αντικατέστησε το 

προοδευτικό φορολογικό σύστηµα. 

 

3.1.8 Μεταφορές και τηλεπικοινωνίες 

Η Αλβανία έχτισε το πρώτο του σιδηρόδροµο το 1947 και ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια 

των επόµενων τεσσάρων δεκαετιών. Τα Τίρανα συνδέθηκαν σιδηροδροµικός µε αλλά 

µεγάλα βιοµηχανικά κέντρα της χώρας. Το οδικό δίκτυο έχει επεκταθεί ακόµα και σε 

αποµακρυσµένα ορεινά χωριά αλλά η ποιότητα της επιφάνειας δεν ήταν η καλύτερη. Το 

κορυφαίο λιµάνι είναι στο ∆υρράχιο στην Αδριατική Θάλασσα. Το κύριο κόµβο του αέρα 

είναι στα Τίρανα. 

Οι περισσότεροι από τον τοµέα των τηλεπικοινωνιών στην Αλβανία ιδιωτικοποιήθηκαν στις 

αρχές του 21ου αιώνα και από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έως τις αρχές της 

δεκαετίας του 2000 ο αριθµός των χρηστών κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκε σηµαντικά. 

Ωστόσο, η χώρα εξακολουθεί να έχει ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά χρήστη διείσδυσης 

για τα τηλέφωνα σταθερής τηλεφωνίας και χρήσης του διαδικτύου σε όλη την Ευρώπη. Η 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπηρεσιών Internet εξακολουθούν να είναι σχεδόν 

ανύπαρκτες στις αγροτικές περιοχές. 
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3.2 Συνταγµατικό πλαίσιο 

Το Σύνταγµα της ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας ψηφίστηκε στις 28 Νοεµβρίου 1998. 

Αντικατέστησε ένα προσωρινό έγγραφο από το 1991 που είχε τις πρώτες κυρώσεις του 

πολυκοµµατικού πολιτικού συστήµατος και επίσηµα έδωσε στους πολίτες την ελευθερία του 

λόγου, της θρησκείας, του τύπου και των συνελεύσεων. 

Η Αλβανία είναι µια κοινοβουλευτική δηµοκρατία µε 140 βουλευτές που εκλέγονται µε 

τετραετή θητεία στο νοµοθετικό σώµα του Κοινοβουλίου. Των εν λόγω βουλευτών 100 

εκλέγονται µε άµεση ψηφοφορία ενώ οι υπόλοιποι εκλέγονται µε αναλογική εκπροσώπηση. 

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός, επιλέγεται από το µεγαλύτερο κόµµα 

στο κοινοβούλιο και επιλέγει το Συµβούλιο των Υπουργών (υπουργικό συµβούλιο). Ο 

πρόεδρος ο οποίος υπηρετεί ως επικεφαλής του κράτους εκλέγεται από το Κοινοβούλιο για 

πενταετή θητεία και µπορεί να εξυπηρετήσει ένα όριο δύο συνεχόµενων θητειών. 

 

3.2.1 Τοπική κυβέρνηση 

Η χώρα διαιρείται σε νοµούς οι οποίοι διακρίνονται περαιτέρω σε περιφέρειες. Κάτω από 

την διοικητική ιεραρχία των περιφερειών είναι οι κοινότητες και οι ∆ήµοι. Οι νοµοί διέπονται 

από τα συµβούλια, τα µέλη της οποίας είναι είτε εκπρόσωποι των ∆ήµων και κοινοτήτων 

µέσα από το νοµό ή επιλέγονται από το συµβούλιο. Το υπουργικό συµβούλιο διορίζει 

νοµάρχη ως εκπρόσωπο για κάθε νοµό. Οι κυβερνόντες στις κατώτερες περιοχές 

εκλέγονται από το τοπικό συµβούλιο µε άµεση ψηφοφορία για τρία έτη. 

 

3.2.2 ∆ικαιοσύνη και ασφάλεια 

Η Αλβανία έχει ένα Συνταγµατικό ∆ικαστήριο, το Ανώτατο ∆ικαστήριο, που είναι το ανώτατο 

δικαστήριο των προσφυγών που γίνονται πολυάριθµες εφέσεις και περιφερειακά 

δικαστήρια. Οι δικαστές του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου διορίζονται από το Κοινοβούλιο για 

να εξυπηρετήσουν µια θητεία εννέα ετών. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο έχει 11 µέλη καθένας από 

τους οποίους διορίζεται από τον πρόεδρο µε τη σύµφωνη γνώµη του Κοινοβουλίου για 
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θητεία εννέα ετών. Η Αλβανία έχει στρατό και ναυτικό, οι Αλβανοί ηλικίας 19 ετών και άνω 

δικαιούνται να υπηρετήσουν στην εθελοντική στρατιωτική δύναµη της χώρας. 

 

3.2.3 Πολιτική διαδικασία 

Η ψηφοφορία είναι καθολική για την ηλικία των πολιτών 18 ετών και άνω. Τον Ιούνιο του 

1991 το Αλβανικό κόµµα των εργατών σε µία περίοδο που περιγράφεται ως «µοναδική 

ηγετική πολιτική δύναµη του κράτους και της κοινωνίας," άλλαξε το όνοµα του σε Αλβανικό 

Σοσιαλιστικό Κόµµα. Η Αλβανία είχε αποκλειστεί από το 1944 όταν πρώτα ήταν γνωστή ως 

το Αλβανικό Κοµµουνιστικό κόµµα. Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1990 το ανανεωµένο 

Σοσιαλιστικό Κόµµα αποστασιοποιήθηκε από το παρελθόν της και διεύρυνε την απήχησή 

της µεταξύ αριστερών τάσεων ψηφοφόρους για να αναδυθεί ως το κυβερνών κόµµα στο 

γύρισµα του 21ου αιώνα. 

Το ∆ηµοκρατικό Κόµµα, µια οµάδα κεντροδεξιών που έκανε το ντεµπούτο του ως το πρώτο 

κόµµα της αντιπολίτευσης στην Αλβανία, σηµείωσε µια σειρά εκλογικών επιτυχιών στις 

αρχές του 1990 αλλά έφερε το κύριο βάρος της ευθύνης για την οικονοµική κατάρρευση του 

1997 και έπεσε από την αντιπολίτευση. Άλλα Πολιτικά Κόµµατα στις αρχές του 21ου αιώνα 

ήταν το Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα της Αλβανίας, η Ένωση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 

και το Αλβανικό Ρεπουµπλικανικό Κόµµα. Υπάρχουν επίσης αρκετά Αγροτικά, Οικολογικά 

και Σοσιαλιστικά Κόµµατα. 

 

3.3 Υγεία και Ευηµερία 

Η Αλβανία έχει ένα σχετικά αναπτυγµένο σύστηµα υγείας. Η πλειονότητα των υπηρεσιών 

παρέχεται από το κράτος αν και τα ιδιωτικά ιατρεία αναβίωσαν το 1990. Στο γύρισµα του 

21ου αιώνα οι γιατροί στην Αλβανία είχαν τους διπλάσιους ασθενείς σε σχέση µε το µέσο 

όρο των γιατρών της Ευρώπης. Παρόλα αυτά υπήρχε µια σηµαντική µείωση της εµφάνισης 

µολυσµατικών ασθενειών (συµπεριλαµβανοµένης της ελονοσίας και της σύφιλης η οποία 

ήταν ιδιαίτερα διαδεδοµένη) και το προσδόκιµο ζωής για τους άνδρες και τις γυναίκες στην 
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Αλβανία είναι ελαφρώς πάνω από το Ευρωπαϊκό µέσο όρο δηλαδή περίπου 75 και 80 

χρονών αντίστοιχα. Παρά τις πραγµατικές βελτιώσεις στον τοµέα της υγείας η Αλβανία 

εξακολουθεί να έχει ένα µεγάλο βαθµό παιδικής θνησιµότητας ως αποτέλεσµα της κακής 

διατροφής και της δυσκολίας απόκτησης ιατρικής περίθαλψης σε πολλές αγροτικές 

περιοχές. 

 

3.4 Εκπαίδευση 

Η Κυβέρνηση έχει αφιερώσει σηµαντικούς πόρους στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι 

υποχρεωτική µεταξύ των ηλικιών από 7 έως 15. Η εκπαίδευση στην πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι δωρεάν ενώ η ολοκλήρωση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

βασίζεται στο οικογενειακό εισόδηµα. Η εκπαίδευση στην Αλβανία είναι δηµόσια αλλά από 

το 2002 επετράπη η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστηµίων. Το Πανεπιστήµιο των 

Τιράνων(1957) είναι  βασικός φορέας της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Τα Τίρανα επίσης 

διαθέτουν ένα Γεωπονικό και ένα Πολυτεχνικό Πανεπιστήµιο µαζί µε ένα εντυπωσιακό 

δίκτυο επαγγελµατικών σχολών. Επίσης και τα Πανεπιστήµια Σκόδρων, ∆ουρραχίου, 

Αυλώνας, Κορυτσάς, Αργυροκάστρου και Ελµπασάν. Περισσότερο από τα εννέα δέκατα 

του πληθυσµού ηλικίας 15 ετών και άνω είναι εγγράµµατοι. 

https://www.britannica.com/place/Albania/Economy 

 

3.5 Η ανάγκη για ανάκαµψη σε σύγκριση µε την ΕΕ παραµένει µεγάλη 

Η Αλβανία κατατάσσεται µεταξύ των χωρών µε την ασθενέστερη οικονοµία στην Ευρώπη. 

Το οικονοµικό δυναµικό της από την Eurostat το 2014 αποτελούσε λιγότερο από το ένα 

τρίτο της µέσης εκτίµησης του EU28. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν έφθασε το 29% της 

αγοραστικής δύναµης ανά κεφαλή. Ωστόσο από το 2005 έχει υπάρξει µια αυξανόµενη τάση 

του 22%. Σύµφωνα µε µια εκτίµηση της Παγκόσµιας Τράπεζας έχει αναπτυσσόµενη 

οικονοµία µε ρυθµό ανάπτυξης 5,2% / έτος για την περίοδο από το 2000 έως το 2010. Η 

οικονοµική ανάκαµψη κατά τα τελευταία χρόνια ωστόσο ήταν χαµηλή (Η πραγµατική 
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αύξηση του ΑΕΠ µικρότερη του 2%). Εξακολουθεί να απαιτούνται µεγαλύτερες αυξήσεις 

αριθµών προκειµένου να µειωθεί το χάσµα ευηµερίας µε την υπόλοιπη Ευρώπη µε το 

καθεστώς της υποψήφιας χώρας στη µέση του 2014. 

Πίνακας1. Εµπορικό ισοζύγιο  
Περίοδο οικονοµικής ανάπτυξης 2012-2016 (πραγµατχρόνο νωρίτερα σε %) 

 2012 1) 2013 1) 2014 3) 2015 3) 2016 3) 

ΑΕΠ 1,4 1,1 1,9 2,7 3,6 

Εισαγωγές 4) -6,6 5 7,6 6,3 6 

Ακαθάριστες 
επενδύσεις 

-7,9 -2,1 1,2 3,6 6 

Η ιδιωτική 
κατανάλωση 

0,1 1,4 1,8 1,5 1,6 

1)επί του παρόντος 2)εκτίµηση 3) πρόγνωση 4) αγαθά και υπηρεσίες 
Πηγή: INSTAT, Υπουργείο Οικονοµικών, η Τράπεζα της Αλβανίας,NBG (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας), WIIW(Ινστιτούτο 
της Βιέννης ∆ιεθνών Οικονοµικών Μελετών), EIU(Economist Intelligence Unit), ∆ΝΤ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
Πίνακας 2: Βασικά οικονοµικά στοιχεία 
∆είκτες 2012 2013 1) 2014 2) Συγκρίσιµα 

δεδοµένα 
2014 

ΑΕΠ 
(ονοµαστικό, 
δισ. ευρώ) 

9,59 9,63 9,99 2,904 

Το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ 
(Σε ευρώ) 

3,276 3,330 3,453 35,237 

Πληθυσµός 
(Εκατοµµύρια) 2) 

2,90 2,90 2,89 80,9 

Συναλλαγµατική 
ισοτιµία 

139,04 140,26 139,97  

1) επί του παρόντος 2) εκτίµηση 3) ετήσιο µέσο όρο 
Πηγή: INSTAT, Τράπεζα της Αλβανίας Εθνική Τράπεζα, wiiw, Ινστιτούτο Στατιστικής της γερµανικής 
κυβέρνησης 
 

3.6 Οι επενδύσεις εξαρτώνται από ξένες δεσµεύσεις 

Εκτός από την ανάπτυξη και εκµετάλλευση της παραγωγικής ικανότητας του πετρελαίου 
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και του φυσικού αερίου, το άνοιγµα των καταθέσεων χρησιµεύει επίσης ως εγγύηση ώστε η 

Αλβανία να ξεπεράσει την έλλειψη των επενδύσεων. Έτσι για το 2014  η Bankers 

Petroleum (Καναδά) έχει κάνει επενδύσεις ύψους 274 εκατοµµυρίων δολαρίων στην 

Αλβανία τα 235 εκατοµµύρια πραγµατοποιήθηκαν το 2013. Ως επίθεση στην κατάρρευση 

των τιµών του πετρελαίου της εταιρείας έχει προγραµµατιστεί για τη µείωση της αξίας της 

επένδυσης σε περίπου 153 εκατοµµύρια €. Ωστόσο η καναδική εταιρεία κατατάσσεται ως 

ένας από τους πιο δραστήριους επενδυτές στην Αλβανία. Χάρη στην Bankers Petroleum ο 

Καναδάς κατέχει τη δεύτερη θέση  για άµεσες ξένες επενδύσεις στην Αλβανία µε επένδυση 

των  737 εκατοµµυρίων € µετά την Ελλάδα µε την αξία των 1.088  εκατοµµυρίων €. Η 

δέσµευση των Γερµανών επενδυτών παραµένει σε µέτριο επίπεδο σε σύγκριση µε τις δύο 

πρώτες. Μέχρι το τέλος του 2013 η Γερµανία κατατάσσεται στην έκτη θέση µε µια 

επένδυση αξίας  115 εκατοµµυρίων € µετά την Ιταλία, την Αυστρία, την Ολλανδία και την 

Τουρκία. Οι άµεσες επενδύσεις που έχουν επενδυθεί στην Αλβανική οικονοµία 4.188 

εκατοµµύρια € καθαρά στο τέλος του 2013 έχουν αντικατοπτριστεί στους ακόλουθους 

τοµείς: Τηλεπικοινωνίες (26,5%) στον τραπεζικό τοµέα (18,8%) και τη χρησιµοποίηση 

Ενεργειακών Πόρων (16%). 

Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Αλβανίας η ροή των καθαρών άµεσων ξένων επενδύσεων 

έχει πιάσει την αξία των 920 Εκατοµµυρίων ευρώ το 2013 ένα χρόνο αργότερα υπέστη µια 

πτώση σε αξία 801 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή σχεδόν 13,2% λιγότερο. 

http://www.diha.al/uploads/media/Raporti_i_GTAI_per_Shqiperine_qershor_2015.pdf 

 

3.7 Περίοδος ανάπτυξης αρκετών µεγάλων έργων / έσοδα από την εισαγωγή 

και την εξαγωγή υπόκεινται στην τιµή του πετρελαίου.  

Η Αλβανική οικονοµία έχει αυξηθεί για το 2015. Πρώτον, αυτό οφείλεται σε διάφορα µεγάλα 

επενδυτικά σχέδια. Βασικό ρόλο παίζει η κατασκευή ενός τµήµατος αγωγού υγραερίου 

(Αδριατικός Αγωγός Αερίου Trans Adtiatic Pipeline TAP). Επίσης σηµαντικά είναι τα 

τρέχοντα έργα στον τοµέα της ενέργειας, των µεταφορών και του περιβάλλοντος. Η ιδιωτική 
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κατανάλωση µπορεί να επωφεληθεί από τα έσοδα των µεταναστών. 

Μετά από µια µακρά περίοδο κατά την οποία η Αλβανία έχει αποτύχει να αυξήσει το 

οικονοµικό δυναµικό της, πιθανότατα ήδη αντιµετωπίζει θετικά την ανάπτυξη. Για το 2015  

οι ερευνητές προβλέπουν µια δυναµική ανάπτυξη η οποία σε ευνοϊκές συνθήκες θα 

επεκτείνει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στο 3%. Εάν η οικονοµική ανάπτυξη της ΕΕ δεν 

θα αντιµετωπίσει κανένα σοκ µπορεί να διεκδικήσει µια αύξηση στο 4%  για το 2016. 

Για το λόγο αυτό τα βασικά κίνητρα θα προέλθουν από επενδύσεις. Τώρα, έχουν 

περισσότερα µεγάλα έργα που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στον τοµέα της ενέργειας, 

των µεταφορών και του περιβάλλοντος. Υπάρχουν µεγάλες προσδοκίες για την ανάπτυξη 

του τοµέα της επεξεργασίας ορυκτών. Στη βιοµηχανία µη µετάλλων, η κύρια εστίαση 

εντοπίζεται στο αργό πετρέλαιο που συνδέεται στενά µε την έναρξη της κατασκευής του 

έργου ΤΑΡ(Αδριατικός Αγωγός Αερίου) το οποίο θα οδηγήσει στην ανάπτυξη του φυσικού 

αερίου. 

Στην Αλβανία τα εγχώρια οικονοµικά προβλήµατα ήταν ο κύριος λόγος που οδήγησαν στην 

κρίση. Η προέλευση της κρίσης ήταν αρχικά τα υψηλά χρέη τα οποία οδήγησαν σε 

αντιπαράθεση της κυβέρνησης για τις τοπικές επιχειρήσεις που είχαν µεγάλα ανεξόφλητα 

υπόλοιπα. Αυτό το γεγονός έχει παραλύσει τις επενδύσεις. Μετά από µια αύξηση της τάξης 

του 1,4% το 2012 το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία του 

2013 µειώθηκε στο 1,1%. Το Ινστιτούτο Στατιστικής INSTAT είχε υπολογίσει αύξηση του 

1,9% για το έτος 2014. 

http://www.diha.al/uploads/media/Raporti_i_GTAI_per_Shqiperine_qershor_2015.pdf 

 

3.7.1 Ξεκινούν οι εργασίες του πρώτου έργου του Αδριατικού Αγωγού 

Φυσικού Αερίου.(Trans Adriatic Pipeline TAP)  

Με την προσέγγιση της έναρξης της εφαρµογής της πρώτης φάσης της κατασκευής του 

TAP θα έχει αύξηση του ενδιαφέροντος για επενδύσεις. ∆εν υπάρχουν ακόµη περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά µε τις συσκευές και τις υπηρεσίες που ανατίθενται οι οποίες 
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αναµένεται από το 2018 να µεταφέρουν το φυσικό αέριο από το Αζερµπαϊτζάν προς τη 

∆υτική Ευρώπη.  

Τον Απρίλιο του 2015 ανατέθηκε η πρώτη µεγαλύτερη σύµβαση. Περιλαµβάνει την 

κατασκευή και την ανακατασκευή του οδικού δικτύου µε συνολικό µήκος 100 χιλιοµέτρων 

κατά µήκος της διαδροµής του αγωγού στην περιοχή της Κορυτσάς, Μπερατίου, Φιερ και 

την ανοικοδόµηση 50 γεφυριών και κατασκευή δύο γεφυρών γύρω από αυτές τις περιοχές. 

Η επίτευξη της συµφωνίας έγινε µέσω Αλβανικής-Ιταλικής κοινοπραξίας. Με την έναρξη 

των άλλων διαδικασιών για την επιλογή εξοπλισµών και υπηρεσιών, θα ακολουθούνται 

αποφάσεις επί των προσφορών. Εδώ περιλαµβάνεται επίσης η κατασκευή ενός σταθµού 

συµπίεσης στο Φιέρ µε σωληνώσεις παροχής αερίου για τη συνέχιση της πρώτης φάσης 

του αγωγού. 

http://www.diha.al/uploads/media/Raporti_i_GTAI_per_Shqiperine_qershor_2015.pdf 

3.7.2 Εστίαση στην ενέργεια και τις υποδοµές 

Ως βασικό σηµείο  των επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας περιλαµβάνονται οι 

κατασκευές έργων σε µια οµάδα µεγάλων και µικρών  υδροηλεκτρικής ενέργειας καθώς και 

την κατασκευή των 400 km ηλεκτρικών γραµµών εντός των κρατικών συνόρων µέσα στην 

περιοχή. Ενώ τα έργα των γραµµών µεταφοράς για το Κόσσοβο θα πρέπει να έχουν 

ολοκληρωθεί µέχρι το 2015, στη γειτονική χώρα ΠΓ∆Μ (Σκόπια) θα πρέπει να περιµένουν 

περισσότερο για την ολοκλήρωση του έργου. Για το λόγο αυτό θα πραγµατοποιηθεί στην 

Ιταλία µια µελέτη σκοπιµότητας για τα  υποβρύχια ηλεκτρικά καλώδια. 

Παρόµοια είναι η κατάσταση στον τοµέα των υποδοµών στις οποίες οι πιθανότητες µιας 

εθνικής οδού που συνδέει Αλβανία και ΠΓ∆Μ (Σκόπια) αυξήθηκαν και πάλι. Χάρη στην 

οικονοµική στήριξη από την Exim Bank του Κινέζικου κράτους και η εµπλοκή των 

κατασκευαστικών εταιρειών κατέστη δυνατή η συνέχιση των εργασιών. Το ίδιο ισχύει και για 

την παράκαµψη του Φιερ και της Αυλώνας. Ένα σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η 

χρηµατοδότηση και επιχορήγηση της ΕΕ όπως δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την 
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Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ). Αυτά τα κεφάλαια έχουν καταφέρει  να επιτευχθεί πρόοδος στα έργα 

που λαµβάνουν χώρα στο Φιερ ή να εστιάσουν στο να ξεκινήσουν οι εργασίες στην 

Αυλώνα. 

Χωρίς χρηµατοδότηση µέσω διµερών και πολυµερών δωρεών οι άµεσες επενδύσεις στη 

χώρα θα ήταν αδύναµες. Εποµένως, δεν απαιτείται καµία χρηµατοδότηση από τις τράπεζες 

που λειτουργούν στη χώρα όταν πρόκειται για την χρηµατοδότηση των επενδύσεων των 

τοπικών φορέων. Ωστόσο, οι δείκτες  του 2014 υποδηλώνουν µια αλλαγή τάσης. Έτσι, 

σύµφωνα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες από την Τράπεζα της Αλβανίας για τους πρώτους 

έξι µήνες του 2014 σηµείωσαν αύξηση της τάξης του 15,4% σε σύγκριση µε την 

προηγούµενη χρονιά για τη διανοµή των δανείων. 

http://www.diha.al/uploads/media/Raporti_i_GTAI_per_Shqiperine_qershor_2015.pdf 

 

3.8 Για πολλές οικογένειες το εισόδηµα από τα εµβάσµατα αυξάνονται 

Όσον αφορά την ιδιωτική κατανάλωση για την συνολική οικονοµία δεν έρχονται καλές 

ειδήσεις. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει µε την ανεργία και λόγω των περιορισµών στη 

ζήτηση. Αν και το ποσοστό ανεργίας κατά τα στατιστικά αποτελέσµατα µειώθηκε από 

18,6% στο 1/4 το 2014 σε 17,3% το επόµενο έτος. Ωστόσο τα στοιχεία αυτά δεν 

αντικατοπτρίζουν επαρκώς την πραγµατικότητα. Στην πραγµατικότητα έχει αυξηθεί πολύ ο 

αριθµός των ανέργων µε ασφαλιστική κάλυψη. Αυτή η οµάδα περιλαµβάνει µέλη της 

οικογένειας γενικά γεωργικών εργατών που είναι αυτοαπασχολούµενοι αλλά που κερδίζουν 

εισόδηµα από αυτήν την δραστηριότητα. Ωστόσο, τα καλά νέα έρχονται από τη µεταφορά 

µετρητών από µετανάστες που οδηγεί σε σταθεροποίηση ή στην βελτίωση της οικονοµικής 

κατάστασης η οποία θα βοηθήσει περισσότερες οικογένειες. Για πολλούς άνεργους 

Αλβανούς τα έσοδα έχουν µειωθεί όλο και περισσότερο ως αποτέλεσµα της κρίσης στις 

χώρες όπου µεταφέρονται πληρωµές (Ιταλία και Ελλάδα). Σύµφωνα µε την Παγκόσµια 

Τράπεζα µόνο οι µεταφορές από την Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 3,7% του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος. Η εύκολη οικονοµική σταθερότητα στην Ιταλία διαδραµατίζει 
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σηµαντικό ρόλο δεδοµένου ότι για µια περίοδο περίπου 5 χρόνια όπως εκτιµάει η Τράπεζα 

της Αλβανίας έχει καταγράψει διακοπή των µεταφορών. Ωστόσο το 2014 το εισόδηµα 

µεταναστών από 595 εκατοµµύρια έχει αυξηθεί κατά 8% έναντι του προηγούµενου έτους 

(547εκατοµµύρια.) 

http://www.diha.al/uploads/media/Raporti_i_GTAI_per_Shqiperine_qershor_2015.pdf 

 

3.9 Η συνέχεια της πρόσφατης αύξησης του εξωτερικού εµπορίου για το 2015 

παραµένει µε ερωτηµατικό. 

     Παρά τις οικονοµικές τάσεις του εξωτερικού εµπορίου στην Αλβανίας έχει καταλάβει µια 

σηµαντική θέση. Στους τέσσερις πρώτους µήνες του 2015 φαίνεται ότι οι εξαγωγές πάνε 

καλά. Ωστόσο, οι εισαγωγές αγαθών για τον Ιανουάριο µέχρι τον Απρίλιο του 2015 

αυξήθηκαν ελαφρά κατά 0,7%. Ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4.2% 

 
 Πίνακας 3:Εξωτερικό εµπόριο (υπολογίζονται σε εκατοµµύρια Ευρώ: Η πραγµατική 
αλλαγή  σε σύγκριση µε πριν από ένα χρόνο σε %) 
 2012 2013 2014 2) Αλλαγή 

2014/2013 
Εισαγωγές (cif) 3,802,1 3,687,7 3,943,6 6,9 
Εξαγωγές 1,532,6 1,756,2 1,826,3 4,0 
Ισολογισµός των 
οικονοµικών καταστάσεων 

-2,269,5 -1,931,5 -2,117,3 9,6 

1) Μέση συναλλαγµατική ισοτιµία 2)επί του παρόντος 
2) Πηγή: INSTAT,  Τράπεζα της Αλβανία 

http://www.diha.al/uploads/media/Raporti_i_GTAI_per_Shqiperine_qershor_2015.pdf 

 

3.10 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του 2014 

Τελικές εκτιµήσεις του 2013 και ηµιτελικές του 2014  

Σύµφωνα µε την ετήσια βάση το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές το 2014 εκτιµήθηκε 1.394.419 

εκατοµµύρια (10,0 δις ευρώ) και 1.350.053 εκατοµµύρια (9,6 δις ευρώ) για το 2013. Το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ το 2014 ανήλθε σε 482.000 ( 3.443€ ) από 466.000 ( 3.323€ ) που ήταν το 

2013.  
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Το 2014 η Αλβανική οικονοµία αναπτύχθηκε σε πραγµατικούς όρους (κατ' όγκο)+ 1,83% σε 

σύγκριση µε το έτος 2013 µετά από µια αύξηση της τάξης του +1,00% το 2013 σε σύγκριση 

µε το 2012.  

Όπως το ΑΕΠ µε τη µέθοδο παραγωγής η κύρια συµβολή σε αυτή την ανάπτυξη δόθηκε 

από τα κλάδοι της οικονοµίας “Επαγγελµατικές ∆ραστηριότητες και ∆ιοικητικές Υπηρεσίες” 

µε 0,80 ποσοστιαίες µονάδες, “Βιοµηχανία, Ενέργειας και Υδάτων ” µε 0,54 ποσοστιαίες 

µονάδες, “άλλες υπηρεσίες” ήταν 0,49 ποσοστιαίες µονάδες, "∆ηµόσια ∆ιοίκηση,  

Εκπαίδευση και  Υγεία” µε 0,45 ποσοστιαίες µονάδες, “Γεωργία, ∆ασοκοµία και Αλιεία” κατά 

0,38 ποσοστιαίες µονάδες και  “Εµπόριο, Μεταφορά, ∆ιαµονή και Υπηρεσίες Εστίασης” µε 

0,36 ποσοστιαίες µονάδες. Η  Οικοδοµή  είναι ο κλάδος που συνέβαλε αρνητική οικονοµική 

ανάπτυξη µε -1,28 ποσοστιαίες µονάδες. Καθαροί φόροι επί προϊόντων συνέβαλαν 

αντίστοιχα κατά -0,02 ποσοστιαίες µονάδες 

Όσον αφορά τη δοµή του ΑΕΠ κατά οικονοµική δραστηριότητα το υψηλότερο µερίδιο στην 

οικονοµία για το έτος  2014  συνεχίζουν να το κατέχουν οι  υπηρεσίες συνολικά  µε 45,7% 

του ΑΕΠ το οποίο αυξήθηκε κατά +4,92% σε πραγµατικούς όρους. Η βιοµηχανία και η 

οικοδοµή αντιπροσωπεύουν το 21,5% του ΑΕΠ αλλά ενώ η βιοµηχανία αυξήθηκε  κατά 

+4,26% στον όγκο η οικοδοµή µειώθηκε κατά -12,44%. Γεωργία, Θήρα, ∆ασοκοµία και 

Αλιεία συνθέτουν το 20% του ΑΕΠ και αυξήθηκαν κατά 1,96% σε πραγµατικούς όρους. Ο 

αποπληθωριστής του ΑΕΠ για το 2014 ήταν +1,4%. 

Το ΑΕΠ κατά προσέγγιση δαπανών: η τελική καταναλωτική δαπάνη αντιπροσωπεύει το 

µεγαλύτερο µερίδιο στην οικονοµία µε 93,0%. Αυτό το στοιχείο αυξήθηκε κατά + 5,53% σε 

ονοµαστικούς όρους και +3,41% σε πραγµατικούς όρους. Στην  τελική δοµή της 

κατανάλωσης η τελική κατανάλωση του πληθυσµού είναι αυτή που καταλαµβάνει το 

µεγαλύτερο µερίδιο από 87.10%, ακολουθούµενη από την κατανάλωση της δηµόσιας 

διοίκησης κατά 12,32% και η κατανάλωση των µη κερδοσκοπικών ιδρυµάτων που 

εξυπηρετούν νοικοκυριά  µε 0,58%. Ως αποτέλεσµα της ενσωµάτωσης των νέων πηγών 

πληροφόρησης οι εκτιµήσεις  των µη κερδοσκοπικών  ιδρυµάτων που εξυπηρετούν 
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νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά 0,27 ποσοστιαίες µονάδες στη δοµή του οµίλου.  Αυτή η 

αλλαγή έχει επηρεάσει την σειρά των ετών 2008-2014. 

Το 2014 οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου το οποίο αποτελεί το 24,6% του ΑΕΠ 

µειώθηκε κατά -2,63% σε ονοµαστικούς όρους και -3,97% σε πραγµατικούς όρους σε 

σύγκριση µε το 2013. 

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,46% σε ονοµαστικούς όρους και 

1,79% σε πραγµατικούς όρους ενώ οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 

3,87% σε ονοµαστικούς όρους και 4,58% σε πραγµατικούς όρους σε σύγκριση µε το 2013. 

Ξεκινώντας από το 2013 και µετά τα δεδοµένα των  εξαγωγών και των  εισαγωγών  

αγαθών και υπηρεσιών αποτιµώνται όπως το 6 Εγχειρίδιο ισοζυγίου πληρωµών. 

 

 

Πίνακας 4: Οι βασικοί µακροοικονοµικοί δείκτες (2013-2014 σε τρέχουσες 

τιµές) 

∆είκτες Έτη 

 2013* 2014** 

ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές (σε εκατ Lek) 1.350.353 1.394.419 

Το ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα (σε εκατ Lek) 1.353.012 1.377.713 

Σε ετήσια πραγµατική αύξηση του ΑΕΠ σε σταθερές 
τιµές σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος (σε%) 

1,00 1,83 

Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ (σε%) 0,3 1,4 

Ετήσιος µέσος όρος του πληθυσµού (σε χιλιάδες 
κατοίκους) 

2.897 2.894 

Ακαθάριστο 
εγχώριο 
προϊόν κατά 
κεφαλήν  

Σε χιλιάδες λεκ 466 482 

Ευρώ 3.323 3.443 

USD($) 4.411 4.569 

2013 *  Τελικά δεδοµένα 
2014 ** Στοιχεία ηµιτελικά 
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Σχήµα 1. ΑΕΠ και ή οικονοµική ανάπτυξη 2010-2014 
 
 
 

 
 
 

 
            ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές, σε εκατοµµύρια ευρώ (βλέπε αριστερά του άξονα) 
 
           Ο ετήσιος ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ σε% (βλέπε δεξιός άξονας) 
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Πίνακας 5: Οι οικονοµικοί δείκτες ανά οικονοµική δραστηριότητα 
 

Οικονοµική δραστηριότητα 
όπως   Ονοµατολογία των 
οικονοµικών  

Αξίες σε τρέχουσες 
τιµές σε εκατ Lek 

Αξίες µε τις 
τιµές του 
προηγούµενου 
έτους 

Πραγµατικ
ή αύξηση 
(%) 

∆οµή του ΑΕΠ (%) Συνεισφορά (%)

 2013*  
 

2014**  
 

2014**  
 

2014**  
 

2013*  
 

2014**  
 

2014**  
 

 Γεωργία, δασοκοµία και 
αλιεία 

264.140  
 

278.924  
 

269.323  
 

1,96  
 

19,6  
 

20,0  
 

0,38  
 

Σύνολο βιοµηχανία 172.462  
 

178.543  
 

179.808  
 

4,26  
 

12,8  
 

12,8  
 

0,54  
 

Εκ των οποίων:Μεταποιητική 
βιοµηχανία  

68.310  
 

73.603  
 

74.010  
 

8,34  
 

5,1  
 

5,3  
 

0,42  
 

Οικοδοµή 138.878  
 

121.402  
 

121.594  
 

-12,44  
 

10,3  
 

8,7  
 

-1,28  
 

Εµπόριο, µεταφορές και 
στέγαση των δραστηριοτήτων 
και υπηρεσιών εστίασης 

223.588  
 

230.501  
 

228.417  
 

2,16  
 

16,6  
 

16,5  
 

0,36  
 

 Πληροφορίες και  επικοινωνία 27.934  
 

28.577  
 

28.658  
 

2,59  
 

2,1  
 

2,0  
 

0,05  
 

Χρηµατοπιστωτικές και 
ασφαλιστικές δραστηριότητες 

30.359  
 

35.160  
 

30.995  
 

2,09  
 

2,2  
 

2,5  
 

0,05  
 

 ∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 

85.843  
 

85.816  
 

85.901  
 

0,07  
 

6,4  
 

6,2  
 

0,00  
 

Επιστηµονικές, 
επαγγελµατικές, διοικητικές 
και υποστηρικτικές 

58.453  
 

70.39  
 

69.282  
 

18,53  
 

4,3  
 

5,0  
 

 
0,80  
 

 ∆ηµόσια διοίκηση, 
Εκπαίδευση, υγεία και 
δραστηριότητες κοινωνικής 
µέριµνας  

149.943  
 

155.059  
 

155.971  
 

4,02  
 

11,1  
 

11,1  
 

0,45  
 

Τέχνες, διασκέδαση και 
ψυχαγωγία .Άλλες 
δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών 

26.098  
 

32.560  
 

32.647  
 

25,10  
 

1,9  
 

2,3  
 

0,49  
 

Ακαθάριστη προστιθέµενη 
αξία σε βασικές τιµές 

1.177.698  
 

1.216.933  
 

1.202.596  
 

2,11  
 

87,2  
 

87,3  
 

1,84  
 

Καθαροί φόροι επί των 
προϊόντων 

172.354  
 

177.487  
 

172.124  
 

0,13  
 

12,8  
 

12,7  
 

-0,02  
 

ΑΕΠ σε τιµές αγοράς 1.350.053  
 

1.394.419  
 

1.374.721  
 

1,83  
 

100,0  
 

100,0  
 

1,83  
 

2013 *  Τελικά δεδοµένα 
2014 ** Στοιχεία ηµιτελικά 
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Πίνακας 6: ∆είκτες ανάπτυξης στην αξία και τη δοµή του ΑΕΠ σε τιµές αγοράς 
2013-2014 
 
 
Οικονοµική δραστηριότητα όπως   
Ονοµατολογία των οικονοµικών   

Αξίες σε τρέχουσες 
τιµές σε εκατ Lek 

∆είκτης 
αύξησης του 
ονοµαστικού 
ΑΕΠ (%) 

∆οµή του ΑΕΠ (%) 

 2013* 2014** (2014/2013)  2013*  2014**  

Γεωργία, δασοκοµία και αλιεία 264.140  278.924  5,60  19,6  20,0  
Ορυχεία και λατοµεία 66.516  69.085  3,86  4,9  5,0  
Μεταποιητική βιοµηχανία 68.310  73.603  7,75  5,1  5,3  
Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, 
ατµού και κλιµατισµού 

27.795  25.850  -7,00  2,1  1,9  

Ύδρευση, δραστηριότητες διαχείρισης 
αποβλήτων και αποκατάστασης 

9.841  
 

10.005  
 

1,67  
 

0,7  
 

0,7  
 

Οικοδοµή 138.878  121.402  -12,58  10,3  8,7  
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο. Επισκευή 
µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών 

147.932  
 

154.294  
 

4,30  
 

11,0  
 

11,1  
 

Μεταφορά και αποθήκευση 42.569  41.594  -2,29  3,2  3,0  
∆ιαµονή και υπηρεσίες τροφίµων 23.214  24.342  4,86  1,7  1,7  
Πληροφορίες και  επικοινωνία 37.807  38.849  2,76  2,8  2,8  
Χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες 

30.359  35.160  
 

15,81  
 

2,2  
 

2,5  
 

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 85.843  85.816  -0,03  6,4  6,2  
Επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές 29.453  35.098  19,17  2,2  2,5  
∆ιοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες 29.000  35.292  21,70  2,1  2,5  
∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα. Υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση 

54.086  
 

57.149  
 

5,66  
 

4,0  
 

4,1  
 

Εκπαίδευση 60.873  59.797  -1,77  4,5  4,3  
Υγεία και δραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας  34.984  38.114  8,95  2,6  2,7  
Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 11.331  17.121  51,10  0,8  1,2  
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 14.767  15.439  4,56  1,1  1,1  
Ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε βασικές τιµές 1.177.698  1.216.933  3,33  87,2  87,3  
Καθαροί φόροι επί των προϊόντων 172.354  177.487  2,98  12,8  12,7  
ΑΕΠ σε τιµές αγοράς 1.350.053  1.394.419  3,29  100,0  100,0  
2013 *  Τελικά δεδοµένα 

2014 ** Στοιχεία ηµιτελικά 
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Πίνακας 7: ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές το προηγούµενο έτος και ο ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης 
2013-2014  
∆είκτες Αξίες σε τρέχουσες τιµές σε 

εκατ Lek 

Αξίες µε τις 

τιµές του 

προηγούµενο

υ έτους 

Πραγµατική 

αύξηση (%) 

 2013* 2014** 2014**  2014** 

Γεωργία, δασοκοµία και αλιεία 264.140 278.924 269.323  1,96  

Ορυχεία και λατοµεία 66.516 69.085 74.149  11,48  

Μεταποιητική βιοµηχανία 68.310  73.603  74.010  8,34  

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και κλιµατισµού 27.795 25.850 21.451  -22,82  

Ύδρευση, δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων και 

αποκατάστασης 

9.841  

 

10.005  

 

10.198  

 

3,63  

 

Οικοδοµή 138.878 121.402 121.594  -12,44  

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο. Επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων 

και µοτοσικλετών 

147.932  

 

154.294  

 

152.934  

 

3,38  

 

Μεταφορά και αποθήκευση 42.569  41.594  41.371  -2,81  

∆ιαµονή και υπηρεσίες τροφίµων 23.214  24.342  23.964  3,23  

Πληροφορίες και  επικοινωνία 37.807  38.849  38.806  2,64  

Χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 30.359  35.160  30.995  2,09  

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 85.843 85.816  85.901  0,07 

Επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές 29.453  35.098  34.546  17,29  

∆ιοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες 29.000  35.292  34.736  19,78  

∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 54.086  57.149  57.832  6,93  

Εκπαίδευση 60.873  59.797  58.186  -4,41  

Υγεία και δραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας  34.984  38.114  39.954  14,21  

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 11.331  17.121  17.330  52,94  

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 14.767  15.439  15.318  3,73  

Ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε βασικές τιµές 1.177.698  1.216.933  1.202.596  2,11  

Καθαροί φόροι επί των προϊόντων 172.354  177.487  172.124  -0,13  

ΑΕΠ σε τιµές αγοράς 1.350.053  1.394.419  1.374.721  1,83  

2013 *  Τελικά δεδοµένα   2014 ** Στοιχεία ηµιτελικά 
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Πίνακας 8: Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά προσέγγιση δαπανών σε 
τρέχουσες τιµές 

∆είκτες ΑΕΠ Αξίες σε τρέχουσες τιµές 

σε εκατ Lek 

∆είκτης 

αύξησης του 

ονοµαστικού 

ΑΕΠ (%) 

∆οµή του ΑΕΠ (%) 

 2013* 2014** (2014/2013)  2013*  2014**  

Τελική κατανάλωση 1.229.289  1.297.286  5,53  91,05  93,03  

Τελική κατανάλωση Πληθυσµού 1.073.609  1.129.915  5,24  79,52  81,03  

Τελική Κατανάλωση ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 148.850  159.788  7,35  11,03  11,46 

Ατοµική κατανάλωση 74.359  80.060  7,67  5,51  5,74  

Συλλογική κατανάλωση 74.491  79.729  7,03  5,52  5,72  

Η κατανάλωση των µη κερδοσκοπικών 
ιδρυµάτων 

6.830  7.583  11,01  0,51  0,54  

Ακαθάριστος σχηµατισµός κεφαλαίου 352.088  342.844  -2,63  26,08  24,59  

Αλλαγές στα αποθέµατα 26.636  31.154  16,96  1,97  2,23  

Στατιστικές διαφορές - 11.985  - 12.010   - 0,89  - 0,86  

Καθαρές εξαγωγές - 245.975  - 264.855  7,68  - 18,22  - 18,99  

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (fob) 387.975  393.657  1,46  28,74  28,23  

Εξαγωγές αγαθών 147.409  130.401  -11,54  10,92  9,35  

 Εξαγωγές υπηρεσιών 240.566  263.257  9,43  17,82  18,88  

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (fob) 633.950  658.512  3,87  46,96  47,22  

Εισαγωγές αγαθών 425.049  440.461  3,63  31,48  31,59  

Εισαγωγές υπηρεσιών 208.901  218.051  4,38  15,47  15,64  

Ακαθάριστη εγχώρια παραγωγή 1.350.053  1.394.419  3,29  100,00  100,00  

2013 *  Τελικά δεδοµένα 
2014 ** Στοιχεία ηµιτελικά 
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Σχήµα 2. ∆οµή του ΑΕΠ από την προσέγγιση δαπανών  σε % 

 

 

           Καθαρές εξαγωγές              Ακαθάριστος σχηµατισµός κεφαλαίου           Τελική κατανάλωση 
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Πίνακας 9:  ΑΕΠ από δαπάνες σχετικά µε τις τιµές του προηγούµενου έτους 

∆είκτες ΑΕΠ Αξίες σε τρέχουσες τιµές σε 

εκατ Lek 

ΑΕΠ σε τιµές 

του 

προηγούµενου 

έτους 

Πραγµατική  

αύξηση  (%)  

 2013* 2014** (2014/2013)  2014**  

Τελική κατανάλωση 1.229.289  1.297.286  1.271.257  3,41  

Τελική κατανάλωση Πληθυσµού 1.073.609  1.129.915  1.105.373  2,96  

Τελική Κατανάλωση ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 148.850  159.788  158.368  6,39  

Ατοµική κατανάλωση 74.359  80.060  78.316  5,32  

Συλλογική κατανάλωση 74.491  79.729  80.052  7,47  

Η κατανάλωση των µη κερδοσκοπικών ιδρυµάτων 6.830  7.583  7.515  10,03  

Ακαθάριστος σχηµατισµός κεφαλαίου 352.088  342.844  338.101  - 3,97  

Αλλαγές στα αποθέµατα 26.636  31.154  30.458  14,35  

Στατιστικές διαφορές - 11.985  - 12.010  2.971   

Καθαρές εξαγωγές - 245.975  - 264.855  - 268.067  - 8,98  

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (fob) 387.975  393.657  394.924  1,79  

Εξαγωγές αγαθών 147.409  130.401  130.430  - 11,52  

 Εξαγωγές υπηρεσιών 240.566  263.257  264.495  9,95  

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (fob) 633.950  658.512  662.991  4,58  

Εισαγωγές αγαθών 425.049  440.461  446.948  5,15  

Εισαγωγές υπηρεσιών 208.901  218.051  216.042  3,42  

Ακαθάριστη εγχώρια παραγωγή 1.350.053  1.394.419  1.374.721  1,83  

2013 *  Τελικά δεδοµένα 
2014 ** Στοιχεία ηµιτελικά 
http://www.instat.gov.al/  

http://www.instat.gov.al/media/331283/produkti_i_brendsh_m_bruto__finale_2013_dhe_gjys_mfinale_2014.pdf 

 

 

 
 
 



                                                                                                                         

74 

3.11 Συµπέρασµα: 
 
Είναι γεγονός ότι για την περίοδο 2002-2012 η παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη (σύµφωνα 

µε Indexmundi) επιβραδύνθηκε ελαφρά µε µια ανοδική τάση και µέσο επίπεδο 3,2%. Ενώ η 

µέση οικονοµική ανάπτυξη της Αλβανίας κατά την ίδια περίοδο έχει  µια µέση αύξηση στο 

επίπεδο του 4,5%. Κατά το πρώτο ήµισυ της περιόδου υπήρξε  ένα µέσο επίπεδο 

ανάπτυξης 5,8%. Στο δεύτερο µισό της περιόδου η ανάπτυξη επιβραδύνεται (ιδιαίτερα µετά 

το 2008) µε µέση τάση αύξησης 3,2%. 

Η Αλβανική οικονοµία είχε  ένα επίπεδο αύξησης και µείωσης στο ίδιο πνεύµα µε το 

µοντέλο και  πολιτικό προφίλ της χώρας. Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση της Τράπεζας της 

Αλβανίας για τα έτη 1980-1990 ο µέσος όρος οικονοµικής ανάπτυξης ήταν στο 0,9%. Η 

χρόνια µε την µεγαλύτερη οικονοµική κατάρρευση είναι το 1990 µε  -10%. Η χρονία µε την 

µεγαλύτερη οικονοµική ανάπτυξη είναι   το 1989 µε  9,8%. 

Για τα έτη 1991 έως το 2000 η µέση οικονοµική ανάπτυξη ήταν 1,3%. Η χρονιά µε την 

µεγαλύτερη οικονοµική κατάρρευση είναι το 1991 του επίπεδου του -28%.Η χρονιά µε την 

µεγαλύτερη οικονοµική ανάπτυξη είναι το 1999 µε 13,5%. 

Για τα έτη 2001 έως 2011 η µέση οικονοµική ανάπτυξη ήταν στο 5,3%. Η χρονιά µε την 

µεγαλύτερη επιβράδυνση της οικονοµικής ανάπτυξης είναι το 2011 µε  3,1%. Η χρονιά µε 

την µεγαλύτερη οικονοµική ανάπτυξη είναι το 2001 µε 7,9%. 

Η οικονοµική ανάπτυξη για τις τρεις τελευταίες δεκαετίες της οικονοµίας έχει ένα µέσο 

ετήσιο ρυθµό αύξησης 2,5%. 

Με βάση τα δεδοµένα των τελευταίων τριάντα ετών (το 1/3 της ζωής του Αλβανικού 

κράτους) η οικονοµία σε αυτό το έγγραφο θα παρουσιαστεί σε σχέση µε σηµαντικούς 

οικονοµικούς και πολιτικούς παράγοντες που επηρεάζουν την οικονοµική ανάπτυξη. Αυτοί 

οι παράγοντες δεν θίγονται επειδή το πολιτικό σύστηµα δεδοµένου ότι δεν θα αλλάξει, αλλά 

µπορεί να έχει µια µείωση στην δύναµη επιρροής του. Αλλά, από την άλλη πλευρά δεν 

πρέπει να συγχέεται µε τους παράγοντες που εµποδίζουν την οικονοµική ανάπτυξη. 
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Με δεδοµένη την συνδυασµένη ανάλυση και συγκριτικά στοιχεία για τις επιδόσεις της 

οικονοµίας καθώς και το επίπεδο της επιρροής των παραγόντων της οικονοµίας τα 

τελευταία τριάντα χρόνια (1980-2011) αν µπορεί να χωριστεί σε τρία µέρη αποδεικνύεται ότι 

για την πρώτη δεκαετία είχε περιορισµένη χρήση του πρώτου παράγοντα και τέταρτο. Το 

κυρίαρχο µέρος της οικονοµικής ανάπτυξης της πρώτης περιόδου (1980-1990) αποτελείται 

από την εκµετάλλευση και την επεξεργασία των φυσικών ορυκτών πόρων, κυρίως για 

εξαγωγή προς την έκταση του 20% του ΑΕΠ και η ανάπτυξη των καλλιεργειών για εγχώρια 

κατανάλωση και εξαγωγής στο βαθµό  του  55% του ΑΕΠ. Ακόµη και οι διακυβερνήσεις 

µέσω των θεσµικών οργάνων ασκούν ισχυρή εξουσία και πολιτική σταθερότητα για την 

οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. Φυσικά η επίδραση αυτών των παραγόντων από µόνη 

της δεν µπορεί να δώσει ισχύ στην οικονοµική ανάπτυξη οι οποίες µειώθηκαν κατά µέσο 

όρο κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες σε σύγκριση µε το µέσο όρο της οικονοµικής ανάπτυξης 

στη προηγούµενη δεκαετία. Η έλλειψη της ελευθερίας της ιδιοκτησίας “de facto”, σύµφωνα 

µε το µοντέλο των συµπλεγµάτων και  ενοποιήσεων  ήταν το τέλος ενός µοντέλου που δεν 

είχε στόχο την αύξηση αλλά το αντίθετο. Ξεχωρίζει το έτος 1989 (αύξηση 9,8%) η οποία 

ήταν η χρονιά που ακολούθησε η συζήτηση της προηγούµενης χρονιάς  για να αλλάξει το 

πολιτικό καθεστώς. Αυτή η ιστορική µετατόπιση προηγήθηκε ορισµένους αρχικούς τρόπους 

για την απελευθερώσει της σοσιαλιστικής  οικονοµίας από την εκλογή του εαυτού του. Μια 

πλήρης και ολοκληρωµένη ανάλυση των παραγόντων που δεν πραγµατοποιήθηκε ακόµα 

λείπει αν και  υπάρχει ειδική ανάλυση των καθηγητών της οικονοµίας. 

 

Το δεύτερο µισό της περιόδου (1991-2000) κυριαρχείται από τη χρήση όλων των 

παραγόντων αλλά  ασυντόνιστα στο χώρο και στο χρόνο το ένα  µε το άλλο. Η έλλειψη 

κεφαλαίων ήταν ο κύριος λόγος για την παρουσία  φτώχειας στην χώρα. 

Είναι η περίοδος όπου οι φυσικοί ορυκτοί πόροι δεν είχαν επενδύσεις και καινούρια 

τεχνολογία, στον τοµέα της γεωργίας  δεν ακολούθησαν άλλες επενδύσεις για όσο 

διάστηµα χρειάστηκε να αντικατασταθεί ο ρόλος της  ως ηγέτη στην οικονοµία. Η ελευθερία 
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των ακινήτων ανακοινώθηκε αλλά άρχισε να γίνεται µια ελευθερία που "σκοτώνει". Η 

ιδιωτική ιδιοκτησία δεν µπόρεσε να γίνει  ιερή για την οικονοµία. Με τον τρόπο αυτό δεν 

επετεύχθη η ενθάρρυνση των ατόµων και των επενδυτών  να επενδύσουν χρήµατα για να 

µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους ώστε να ζωντανέψουν την νέα οικονοµία για να ανοίξει µια 

µακροπρόθεσµη προοπτική ανάπτυξη που θα βασίζεται στην ιδιωτική ιδιοκτησία. Αλλά ο 

λάθος οικονοµικός προσανατολισµός  από την πολιτική και οικονοµική ηγεσία της περιόδου 

αντανακλάται µε σαφήνεια στην αδειοδότηση των πυραµίδων. Αυτό  έδειξε ανωριµότητα 

της ηγεσίας να οδηγήσει τη χώρα προς την οικονοµική ανάπτυξη.  

Οι επενδύσεις στη βιοµηχανία που θα µπορούσαν  κάπως να δώσουν µια ανοδική πορεία 

στην οικονοµία τους ήταν  σποραδική και προσανατολισµένη σε πολιτική της στιγµής, 

χωρίς το όραµα που απαιτεί µια ανοιχτή οικονοµία. Συνοδεία της οικονοµικής και 

κοινωνικής κατάστασης ήταν η έλλειψη ανάπτυξης προσανατολισµού  του ανθρώπινου 

δυναµικού να εκπαιδευτούν σε ένα συγκεκριµένο κλάδο, µε εξαίρεση πρωτοβουλίες  µε 

µικρή βαρύτητα για την οικονοµία, µέσω της επεξεργασίας των εισαγόµενων πρώτων υλών 

για τις ευρωπαϊκές αγορές. 

Για τον τρίτο µέρος  της περιόδου (την τελευταία δεκαετία) υπήρξε ένα αυξανόµενο 

ενδιαφέρον για τους φυσικούς πόρους, αλλά ο πολιτικός πατρωνισµός αυξήθηκε  προς 

τους  οικονοµικούς πόρους σε λειτουργία του ιδιωτικού συµφέροντος της ηγεσίας, δεν  

δηµιούργησε  ευκαιρίες για την οργάνωση και την ενίσχυση των επενδύσεων και για την 

εξορυκτική βιοµηχανία και βιοµηχανία µεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Αν και οι 

παράγοντες είχαν µια αποσπασµατική εµπλοκή όπου τα στατιστικά στοιχεία της Ε.Ε και 

των Αλβανικών ιδρυµάτων δείχνουν για επενδύσεις που έχουν φτάσει στο επίπεδο του 9% 

του ΑΕΠ η οικονοµία δεν έχει ενεργήσει κατάλληλα ώστε να έχει σταθερή οικονοµική 

ανάπτυξη µε βάση το συντονισµό των τεσσάρων παραγόντων. Έτσι, αν θα ήταν 

διαφορετικά τότε η οικονοµία θα έχει µια συνεχή αυξητική τάση. Αλλά στην πραγµατικότητα   

σηµειώθηκε  µείωση του ρυθµού αύξησης για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια. Η µεγαλύτερη 

αύξηση ήταν το 2008 (αύξηση 7,5%) και αµέσως επιβράδυνε την ανάπτυξη το επόµενο 
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έτος και ήταν λιγότερο από το µισό (3,3% αύξηση) χωρίς να αλλάξουν οι  εξωτερικοί 

παράγοντες αλλά ούτε οι εσωτερικοί. Το µόνο που δεν συνέβη ήταν η  άµεση επίδραση 

στην οικονοµία από το µη συντονισµό των παραγόντων. Στη βιοµηχανία και σε τµήµατα της 

κυβέρνησης τα κεφάλαια και οι ιδέες  καταχράστηκαν προς όφελος των ιδιωτικών 

συµφερόντων µιας πλασµατικής οικονοµικής ελίτ. Με την ταχεία εισαγωγή της τεχνολογίας 

στην οικονοµία διευκόλυνε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, την κατασκευή 

(αναδιάρθρωση) βιοµηχανικού τοµέα για να κρατήσει κατάλληλα θεµέλια  για την 

µακροπρόθεσµη οικονοµική ανάπτυξη. Αλλά επίσης βοηθά για την κυβέρνηση της χώρας 

µέσω της εναρµόνισης της τεχνολογίας για τους στόχους διατήρησης καθαρότερου 

περιβάλλοντος και την επέκταση ενδιαφέροντος για τους αλλοδαπούς. Αφού οριστούν οι 

βιοµηχανίες που θα προωθηθούν για την µακροπρόθεσµη οικονοµική ανάπτυξη θα 

επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της ποιότητας του εργατικού δυναµικού 

µέσω της εκπαίδευσης του συστήµατος στη χώρα αλλά και σε ανταγωνισµό µε τις 

περιφερειακές αγορές. Παρά το γεγονός ότι η ανάλυση δεν µπορεί να θεωρηθεί πλήρης 

µέσα σε αυτή τη µορφή, εικάζεται ότι η παρούσα οικονοµία, όπως αναφέρεται στις εκθέσεις 

του ∆ΝΤ όσον αφορά τη δηµοσιονοµική πολιτική καθώς και τις συστάσεις του γραφείου της 

Παγκόσµιας Τράπεζας συµπίπτει µε την ιδέα του συντονισµού µια πολιτικής οικονοµικής 

ανάπτυξης δοµηµένη σύµφωνα µε τους παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω. ∆εν 

πρέπει να ξεχαστεί ποτέ η δοµή της οικονοµίας και του  µετασχηµατισµού  µετά την 

πολιτική.  Η Αλβανική οικονοµία  στο 70% κυριαρχείται σήµερα από τον τοµέα του 

εµπορίου και των υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η 

συσσώρευση του κεφαλαίου επικεντρώνεται στην οικονοµική ανάπτυξη λόγω της 

διαφθοράς σε λίγα χέρια. Η συσσώρευση του κεφαλαίου σε λίγους  ιδιώτες και επιχειρήσεις 

είναι ένας βασικός λόγος της σηµαντικής επιβράδυνσης της οικονοµικής ανάπτυξης τα 

τελευταία χρόνια. 
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3.11.1 Ανασταλτικοί παράγοντες (οικονοµία, πολιτική και κοινωνία) 
 

1. Η πολιτική αστάθεια  η αβεβαιότητα και η ανελαστικότητα ιδρυµάτων στην εφαρµογή του 

νοµικού συστήµατος (σωµατική και πνευµατική ιδιοκτησία, χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, οι 

φόροι) ευρεία πολιτική διαφθορά, αδύναµη µακροοικονοµική διαχείριση, περιορισµένη 

οικονοµική ελευθερία  και περιορισµένα ανοίγµατα στις αγορές. Μείωση των τελωνειακών 

δασµών (εµπορικοί φραγµοί) είναι προαπαιτούµενο υπέρ της οικονοµικής ανάπτυξης µέσω 

της επίδρασης στη λειτουργία επέκτασης των αγορών και την αύξηση της διείσδυσης των 

προϊόντων µεταξύ των χωρών (κυρίως γειτονικές χώρες). 

 

2. Χαµηλό επίπεδο δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού, η έλλειψη γνώσης σχετικά µε την 

τεχνολογία της εποχής, η έλλειψη πολιτικής κουλτούρας, κοινωνικής και πολιτιστικής, 

περιορισµένη αγορά εργασίας. 

 

3. Ξεπερασµένη τεχνολογία και ελάχιστες επενδύσεις στην ανάπτυξη της,     

προσανατολισµένη οικονοµία που αποκλείει την τεχνολογία (εµπόριο, τουρισµό), οι   

επενδύσεις δεν είναι υπέρ της µακροπρόθεσµης ανάπτυξης, ελλιπείς υποδοµές. 
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Κεφάλαιο 4 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 
4.1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
Μια σύντοµη ιστορία των κεντρικών τραπεζών στην Αλβανία 

Μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Αλβανικού 

κράτους  στις 28 Νοεµβρίου 1912 κύριο µέληµα για την 

κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Ισµαήλ Κεµάλ ήταν η 

θέσπιση εθνικής εκδοτικής και πιστωτικής τράπεζας. Η 

τράπεζα θα  λειτουργούσε σύµφωνα µε τους κανόνες των 

άλλων ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών. Ο Ισµαήλ Κεµάλ 

οραµατίστηκε την εθνική τράπεζα ως ένα 

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, πρωταρχικός σκοπός του 

οποίου ήταν να ενισχύσει την οικονοµική ανάπτυξη, ενώ τα 

κέρδη της θα τα  πραγµατοποιούσε µέσω της οικονοµικής 

ανάπτυξης  και της σταθεροποίησης  του ανεξάρτητου 

Αλβανικού κράτους, δεν αποτελεί έκπληξη που η Εθνική 

Τράπεζα έχει περιγραφεί ως   «... την δεύτερη νίκη µετά 

από την ελευθερία». 

 

                               

 

                   

 Στις 4 Οκτωβρίου 1913 η κυβέρνηση του Ισµαήλ  Κεµάλι υπογράφει µε 

τους  αντιπροσώπους από τις  δύο πιο  γνωστές οικονοµικές οµάδες της  

εποχής   Wienner Verein Bank και Banca Commerciale Italiana, την  πρώτη 

παραχώρηση για την ίδρυση της  Εθνικής Τράπεζας της Αλβανίας.  Λόγω 

της ταραχώδους κατάστασης στην Αλβανία, και την ασταθή κατάσταση 

µετά το ξέσπασµα του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, η Εθνική Τράπεζα 

της Αλβανίας δεν  µπόρεσε να δραστηριοποιηθεί. 
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Μετά την διαβεβαίωση των διεθνών πράξεων της 

ανεξαρτησίας της Αλβανίας το 1921 υπήρξαν πολλές 

συζητήσεις σχετικά µε τη δηµιουργία και πάλι µιας εθνικής 

τράπεζας που έγινε πραγµατικότητα µε τη συµφωνία που 

έχει συναφθεί από Μουφίντ Λιµποχόβα(Mufid Libohova) εκ 

µέρους της Αλβανικής κυβέρνησης και Μάριο Αλµπέρτη  

για λογαριασµό ενός Ιταλικού χρηµατοπιστωτικού οµίλου. 

Το ∆ιοικητικό κέντρο της Εθνικής Τράπεζας  της Αλβανίας  

θα ήταν στο ∆υρράχιο (Durres) ενώ η διαχειριστική 

επιτροπή θα  είχε την έδρα του στη Ρώµη.  Η Εθνική 

Τράπεζα της Αλβανίας τελικά ιδρύθηκε στις 2 Σεπτεµβρίου 

1925 και τον Φεβρουάριο του 1926 εξέδωσε το πρώτο 

εθνικό νόµισµα, το “χρυσό φράγκο”, µε τις υποδιαιρέσεις 

του σε “λεκ”. Από την ίδρυσή της η Εθνική Τράπεζα της 

Αλβανίας προσάρµοσε το χρυσό πρότυπο το οποίο ήταν 

ένα νοµισµατικό σύστηµα που εφαρµοζόταν σε πολλές 

χώρες εκείνη την εποχή. Σύµφωνα µε το ιδρυτικό συνέδριο 

η Τράπεζα ήταν υποχρεωµένη να κρατήσει ένα 

αποθεµατικό σε πολύτιµα µέταλλα ίσο µε το ένα τρίτο των 

τραπεζογραµµατίων σε κυκλοφορία. Για να µην είναι µόνο 

µια εκδοτική τράπεζα επέκτεινε τις δραστηριότητες της για 

την παροχή πίστωσης. Για 10 χρόνια ενήργησε υπό 

συνθήκες µονοπωλίου. Το 1938 λόγω του ισχυρού 

ανταγωνισµού µε τα υποκαταστήµατα της Ιταλικής 

Τράπεζας της Νάπολης και της  Εθνικής Τράπεζας 

Εργασίας στην Αλβανία, αύξησε τον δανεισµό και  κατείχε 

δεσπόζουσα θέση στην Αλβανική αγορά.    
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 Η κυβέρνηση που προέκυψε από το Εθνικό Απελευθερωτικό 
Πόλεµο  τον Νοέµβριο του 1944 άρχισε αµέσως τη 
διαδικασία της εθνικοποίησης. Στις 13 Ιανουαρίου  του 1945 
εγκρίθηκε ο νόµος για την ακύρωση της σύµβασης της  
Εθνικής Τράπεζας  της Αλβανίας και των δραστηριοτήτων 
της. Την ίδια ηµέρα εγκρίθηκε και ο οργανικός νόµος για την 
Κρατική Τράπεζα της Αλβανίας. Αυτή η τράπεζα 
δηµιουργήθηκε ως ένα σηµαντικό θεσµό του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος του Αλβανικού Κράτους. 
   Κατά τη διάρκεια του 1945 η Κρατική Τράπεζα της 
Αλβανίας άρχισε να αναπτύσσει τις δραστηριότητές της στον 
τοµέα της έκδοσης των νοµισµάτων και πιστώσεων. Με το 
νοµοθετικό διάταγµα αριθ. 445, µε ηµεροµηνία 07/07/1947 
“σχετικά µε την αποµάκρυνση από την κυκλοφορία των 
τραπεζογραµµατίων που ονοµάζονταν φράγκα και την 
κυκλοφορία µιας νέας έκδοσης” βάση νοµισµατικής µονάδας 
αντί του φράγκου θα ήταν το Αλβανικό λεκ. 
 
     Από τον Φεβρουάριο του 1946 έως το τέλος του 1990 η 
Κρατική Τράπεζα της Αλβανίας υποστήριξε την ανάπτυξη 
της σοσιαλιστικής οικονοµίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου στην Αλβανία έχουν λειτουργήσει µόνο ένα 
περιορισµένο αριθµό τραπεζών. Το κύριο χαρακτηριστικό  
της εποχής παραµένει η ακραία συγκέντρωση του 
συστήµατος στα χέρια του κράτους. Η Κρατική Τράπεζα της 
Αλβανίας ως κεντρική τράπεζα  ήταν το κέντρο  για την 
έκδοση νοµίσµατος. Συλλέγει προσωρινά ελεύθερα 
περιουσιακά στοιχεία και τους κατανέµει  σε επιχειρήσεις, 
αγροτικούς  συνεταιρισµούς  και σε  ορισµένα άτοµα ως 
βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες πιστώσεις. 
Επιπλέον, υπηρέτησε ως ένα µοναδικό ταµείο, τηρούσε 
λογιστικά βιβλία εσόδων και εξόδων, διατηρούσε τα 
κεφάλαια σε κρατικό νόµισµα, ασκούσε οικονοµικές και 
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες του κράτους µε άλλες 
χώρες καθώς και µε  ξένες τράπεζες. 
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  Με την έναρξη της δεκαετίας του '90 η αλλαγή του 

πολιτικού συστήµατος στην Αλβανία επιφέρει 

θεµελιώδεις αλλαγές στο τραπεζικό σύστηµα. Τα 

κύρια χαρακτηριστικά αυτής της τροπολογίας ήταν: 

ο διαχωρισµός των λειτουργιών της κεντρικής 

τράπεζας από τις λειτουργίες των εµπορικών 

τραπεζών, η αύξηση του αριθµού των τραπεζών, η 

επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε πιστωτικά 

σε ορισµένα τµήµατα της οικονοµίας καθώς και η 

είσοδος ξένων κεφαλαίων στην τραπεζική αγορά. 

 Στην εποπτεία της νοµισµατικής αρχής της χώρας 

της Τράπεζας της Αλβανίας η οποία ιδρύθηκε µε 

την έγκριση του Νόµου. 7559 «Περί της Τράπεζας 

της Αλβανίας" µε ηµεροµηνία 22 Απρ 1992 διαθέτει 

τις κατάλληλες λειτουργίες µιας κλασικής κεντρικής 

τράπεζας  µε κύριο στόχο να εξασφαλίσουν την 

επίτευξη και διατήρηση της σταθερότητας των 

τιµών και την αποτελεσµατικότητα του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

                

 

 

 

                  

https://www.bankofalbania.org/web/Historik_i_shkurter_i_Bankes_5338_1.php 

 

44..22  ΝΝΟΟΜΜΙΙΣΣΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗ,,  ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓΙΙΚΚΗΗ    ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗΣΣ 

 Η Τράπεζα της Αλβανίας είναι το µόνο θεσµικό όργανο της ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας που 

είναι αρµόδια για το σχεδιασµό, την κατάρτιση, τη θέσπιση και την εφαρµογή της 

νοµισµατικής πολιτικής. Η νοµισµατική πολιτική έχει σχεδιαστεί µε σκοπό να ικανοποιήσει 
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τον κύριο στόχο της Τράπεζας της Αλβανίας για την επίτευξη και την διατήρηση της 

σταθερότητας των τιµών. Περιλαµβάνει παρέµβαση ή / και την θέση της Τράπεζας της 

Αλβανίας στις χρηµατοπιστωτικές αγορές για να επιτύχει τον πρωταρχικό της στόχο. Στο 

σύνολό της η νοµισµατική πολιτική συνοψίζει τη νοµική βάση στην οποία στηρίζεται το 

θεωρητικό πλαίσιο που χρησιµοποιείται για την µοντελοποίηση του στόχου της 

νοµισµατικής πολιτικής και επιχειρησιακού πλαισίου των µέσων τα οποία χρησιµοποιούνται 

για την εφαρµογή τους. 

https://www.bankofalbania.org/web/Politika_Monetare_8_1.php 

 

4.3 Η Τράπεζα της Αλβανίας  2015 

Η αποστολή της Τράπεζας της Αλβανίας: 

Η κεντρική τράπεζα του  κράτους η Τράπεζα της Αλβανίας είναι η νοµισµατική αρχή της 

χώρας και έχει αποκλειστικό δικαίωµα να: 

 

(i)Τη διαµόρφωση, υιοθέτηση και εφαρµογή µιας ανεξάρτητης νοµισµατικής πολιτικής. Ο 

κύριος στόχος της νοµισµατικής πολιτικής της Τράπεζας της Αλβανίας είναι να επιτευχθεί 

και να διατηρηθεί  η σταθερότητα των τιµών η οποία αντιπροσωπεύει την καλύτερη 

συµβολή που µπορεί να προσφέρει η νοµισµατική πολιτική για την µακροπρόθεσµη 

βιωσιµότητα και την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας . 

 

(ii)Την δηµιουργία  και την κυκλοφορία του Αλβανικού νοµίσµατος ασφαλίζοντας τους 

οικονοµικούς παράγοντες της χώρας µε ένα αποτελεσµατικό µέσο πληρωµής και έναν 

αξιόπιστο µέσο για τη διατήρηση των αποταµιεύσεων τους. 

 

(iii)Την διατήρηση και την διαχείριση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων της ∆ηµοκρατίας 

της Αλβανίας ως εγγύηση για την αντιµετώπιση σοβαρών κλυδωνισµών στον πραγµατικό 

τοµέα της οικονοµίας και για την στήριξη της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας της χώρας. 
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Ως εκδότης του εθνικού νοµίσµατος η Τράπεζα της Αλβανίας προωθεί την οµαλή λειτουργία 

των συστηµάτων πληρωµών µε σκοπό:  

την παροχή ασφαλούς µετακίνησης, γρήγορο και µε χαµηλό κόστος του χρήµατος  στην 

οικονοµία, την πρόληψη του  συστηµικού κινδύνου και την διατήρηση της σταθερότητας 

ιδρυµάτων και των χρηµατοπιστωτικών αγορών. 

Η Τράπεζα της Αλβανίας προωθεί τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, την 

εµπιστοσύνη των  κοινών  ιδρυµάτων, των χρηµατοπιστωτικών αγορών και των υποδοµών, 

ρυθµίζοντας τις  άδειες  και τα εποπτεία των τραπεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων καθώς και τον εντοπισµό και την τακτική  ανάλυση των κινδύνων και των 

απειλών για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. 

 
4.3.1 Σηµαντικά γεγονότα του 2015 

• Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε κατά 2,7% τους πρώτους εννέα µήνες του έτους 

υποστηριζόµενο από την άνοδο των επενδύσεων και την βελτίωση της ισορροπίας ξένων 

εµπορικών συναλλαγών. Η οικονοµική ανάπτυξη σηµείωσε σηµαντική βελτίωση για το 

δεύτερο έτος στη σειρά αλλά η οικονοµική δραστηριότητά του παραµένει πολύ κάτω από το 

δυνητικό της επίπεδο. 

• Ο µέσος ετήσιος ρυθµός πληθωρισµού ήταν 1,9%  σηµειώνοντας µικρή αύξηση από το 

προηγούµενο έτος. Οι πιέσεις του εγχώριου πληθωρισµού παραµένουν αδύναµες ενώ οι 

εξωτερικές πιέσεις ήρθαν σε παρακµή. 

•Η νοµισµατική πολιτική έχει δυναµώσει το κίνητρο για το 2015. Το Εποπτικό Συµβούλιο 

µείωσε το βασικό επιτόκιο από τον Ιανουάριο έως τον Νοέµβριο µε συνολικά 0,50 

ποσοστιαίες µονάδες. Στο τέλος του έτους το βασικό επιτόκιο διαµορφώθηκε στο 1,75%. Η 

Τράπεζα της Αλβανίας συνέχισε τις δραστηριότητες για την αύξηση ρευστότητας και 

δεσµεύτηκε για την διατήρηση χαµηλών επιτοκίων κατά τη διάρκεια του 2016. 

•Η διατήρηση δηµοσιονοµικής εξυγίανσης πολιτικής φύσης που εκφράζεται σε µείωση του 

ελλείµµατος του προϋπολογισµού και έλεγχος της ανοδικής τάσης του δηµόσιου χρέους . 
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Τον Νοέµβριο εκδόθηκαν τα δεύτερα ευρωοµόλογα  στις διεθνείς αγορές. Ένα µέρος αυτής 

της χρηµατοδότησης χρησιµοποιήθηκε για τη µείωση του εσωτερικού δηµοσίου χρέους και 

ακολούθησε σηµαντική πτώση των αποδόσεων της εσωτερικής αγοράς. 

•Ο τραπεζικός τοµέας θεωρείται υγιής. Οι δείκτες κερδοφορίας είναι σηµαντικά 

βελτιωµένες, η κεφαλαιοποίηση και η ρευστότητα είναι σε βιώσιµα επίπεδα και µέσα στο 

κανονικό όριο. 

• Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια µειώθηκαν στο 18,2% των χαρτοφυλακίων των δανείων 

από 22,8% πριν από ένα χρόνο. Με τη συνεργασία των άλλων δηµόσιων αρχών το 

Σεπτέµβριο ολοκληρώθηκε το εθνικό σχέδιο των µέτρων για τη µείωση των µη 

εξυπηρετούµενων δανείων. Περιέχει νοµικά και κανονιστικά µέτρα για τη διευκόλυνση της 

διαδικασίας αυτής. 

•Το ρυθµιστικό πλαίσιο εποπτείας βελτιώθηκε και προσαρµοστικέ στις αρχές της 

Επιτροπής της Βασιλείας και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον Ιανουάριο τέθηκε 

σε ισχύ ο κανόνας για τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σύµφωνα µε τη Βασιλεία ΙΙ. 

•Τον Οκτώβριο υπογράφτηκε το Μνηµόνιο Συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή κεντρική 

τράπεζα. Το µνηµόνιο αυτό παρέχει ένα πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ 

των δύο µερών και την ευθυγράµµιση των κανονιστικών προτύπων εποπτείας µε εκείνα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

•Τον Οκτώβριο διοργανώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής για τις 

πληρωµές τα οποία συµβάλλουν στην ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα του εθνικού 

συστήµατος των πληρωµών µέσω της συνεργασίας µεταξύ των φορέων. Κατά τη διάρκεια 

του έτους ολοκληρώθηκαν τα κανονιστικά πλαίσια του συστήµατος πληρωµών 

επιτρέποντας την δηµιουργία ιδιωτικών υποδοµών για την εκκαθάριση και το διακανονισµό 

των πληρωµών.  

•Τον Ιανουάριο άρχισε να λειτουργεί το σύστηµα AFISaR - κεντρικό σύστηµα καταχώρησης 

και διακανονισµού των τίτλων που εκδίδονται από το Αλβανικό κράτος. Η εφαρµογή του 

συγκεκριµένου συστήµατος ενθαρρύνει την ανάπτυξη των χρηµατοπιστωτικών αγορών 
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στην Αλβανία και ελαχιστοποιεί τους κινδύνους που προκύπτουν από την χειρωνακτική 

επεξεργασία των πληρωµών και την καταγραφή τίτλων. 

•Η αρχή του έτους σηµατοδότησε το διορισµό του νέου ∆ιοικητή Συνέλευσης κ.Γκεντ Σέικο 

και η εκλογή του νέου µέλους του Εποπτικού Συµβουλίου η κα. Ντενάντα Πρίφτι. Τον Μάιο 

το Εποπτικό Συµβούλιο διόρισε τον αναπληρωτή της ∆εύτερης Τράπεζας της Αλβανίας, την 

κα Νατάσα Αχµέταϊ. Με την ολοκλήρωση των κενών θέσεων το Εποπτικό Συµβούλιο της 

Τράπεζας της Αλβανίας ξεκίνησε τη συνεργασία µε το συνολικό αριθµό των µελών του για 

πρώτη φορά από το ∆εκέµβριο του 2013. 

• Τον Απρίλιο η συνέλευση ενέκρινε την πλήρωση της θέσης του Επιθεωρητή της Γενικής 

Τράπεζας της Αλβανίας που επιτρέπει την επανάληψη των εκθέσεων της προς το 

Συµβούλιο. Περαιτέρω  το Εποπτικό Συµβούλιο ενέκρινε Εσωτερικό  Πολιτικό Έλεγχο και η 

Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τα µέλη του Συµβουλίου. Ενίσχυση των δοµών ελέγχου 

ολοκληρώθηκε µε τις συστάσεις του ∆ΝΤ και µε την καλύτερη προσέγγιση των προτύπων 

της διακυβέρνησης. 

•Στις 30 Οκτωβρίου εγκαινιάστηκε το ανακαινισµένο κτίριο της Τράπεζας της Αλβανίας και 

το πρώτο άνοιγµα του Μουσείου της Τράπεζας της Αλβανίας η οποία ενσωµατώνει 

συλλεκτικές λειτουργίες  ιστορικών και εκπαιδευτικών για το κοινό. 

• Τον Νοέµβριο το Εποπτικό Συµβούλιο ενέκρινε τη µεσοπρόθεσµη στρατηγική ανάπτυξη 

της Τράπεζας της Αλβανίας για την περίοδο 2016-2018. Η στρατηγική οραµατίζεται ένα 

σχέδιο διαφάνειας και συγκεκριµένα να εφαρµοστεί σε όλες τις κύριες λειτουργίες του 

ιδρύµατος. 

4.3.2 Εκδήλωση του Εποπτικού Συµβουλίου της Τράπεζας της Αλβανίας 

•Η διαδικασία λήψης των αποφάσεων στην Τράπεζα της Αλβανίας καθοδηγείται από τις 

αρχές νοµιµότητας, του επαγγελµατισµού, την ανεξαρτησία και την διαφάνεια. Το  

υψηλότερο όργανο για την  λήψη αποφάσεων για την εποπτεία της Τράπεζας είναι το 

Εποπτικό Συµβούλιο της Αλβανίας, τα µέλη της οποίας εκλέγονται και διορίζονται από το 

Κοινοβούλιο. Η δραστηριότητα του Εποπτικού Συµβουλίου κατά τη διάρκεια του 2015 
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ασκήθηκε σύµφωνα µε τις εντολές  που ορίζονται στο νόµο «Περί της Τράπεζας της 

Αλβανίας" και οι  διαδικασίες που περιέχονται στους κανονισµούς σχετικά µε την οργάνωση 

και τη λειτουργία αυτού του σώµατος. 

4.3.3 Το Συµβούλιο ως το ανώτατο όργανο της Τράπεζας της Αλβανίας 

 
Κατά τη διάρκεια του 2015 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  πραγµατοποίησε δεκαπέντε 

συνεδριάσεις. Σε αντίθεση µε άλλες χρονιές το Συµβούλιο έκρινε οχτώ συνεδριάσεις για την 

επανεξέταση και την έγκριση της νοµισµατικής πολιτικής, τέσσερις ξεχωριστές  συνάντησης  

για να συζητήσουν για τις τριµηνιαίες εκθέσεις  και   τέσσερις συζήτησης για τις ενδιάµεσες 

εκθέσεις. Έχοντας συζητήσει  την  οικονοµική και νοµισµατική εξέλιξη  στην  χώρα και για 

την   αναµενόµενη απόδοσή τους στο µέλλον το Συµβούλιο  αποφάσισε για το βασικό  

επιτόκιο. Αυτές οι αποφάσεις βασίζονται σε µια Ενοποιηµένη διαδικασία  ανάλυσης, 

αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων καθώς τρέφονται και  από την έρευνα που 

αναπτύχθηκε όλα αυτά τα χρόνια στο εσωτερικό του ιδρύµατος. Άλλες τέσσερις 

συνεδριάσεις του  Συµβουλίου επικεντρώθηκαν σε ζητήµατα εποπτείας και οικονοµικής 

σταθερότητας. 

 
ι. Λήψη αποφάσεων 

 
Στην εκπλήρωση του ρόλου της στον καθορισµό του οράµατος και της στρατηγικής 

κατεύθυνσης της Τράπεζας της Αλβανίας το Συµβούλιο ενέκρινε τη µεσοπρόθεσµη 

στρατηγική ανάπτυξης το Νοέµβριο, το οποίο έιχε ως στόχο να παρέχει µια δυναµική 

απάντηση στις προκλήσεις που θα  αντιµετώπιζε  το ίδρυµα κατά τη διάρκεια του  2016-

2018. Βάση αυτής της αρχής και για την υλοποίηση των στόχων της καθορισµένης  

στρατηγικής τον ∆εκέµβριο το Συµβούλιο ενέκρινε το ενδιάµεσο προϋπολογισµό της 

Τράπεζας της Αλβανίας. 

Το Συµβούλιο εξέδωσε 98 αποφάσεις(συµπεριλαµβανοµένων 57 κανονισµών και 3 

κατευθύνσεις)εκ των οποίων 63 ήταν πράξεις που εκδίδονται για πρώτη φορά και 35 
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αλλαγές ή τροποποίησης των υφιστάµενων πράξεων. Αυτές οι πράξεις εκδίδονται σε 

εκτέλεση των βασικών καθηκόντων της Τράπεζας της Αλβανίας οριζόµενα στο οργανικό 

νόµο(νοµισµατική πολιτική, την αδειοδότηση και την εποπτεία των τραπεζών, τα συστήµατα 

πληρωµών, έκδοση  χρήµατος) ή  έχουν ρυθµίσει  διάφορες πτυχές της διοίκησης και της 

λειτουργίας του ιδρύµατος  

 

ii. Η δοµή του νέου οργανισµού 

   Με την ολοκλήρωση του αριθµού των διοικητικών υπαλλήλων το  συµβούλιο έγκρινε  

αρκετές αλλαγές στην  οργανωτική δοµή της Τράπεζας της Αλβανίας. Οι τροποποιήσεις 

διευκρινίζουν  την  εξάρτηση των  νοµαρχιακών  διαχειριστών και τις γραµµές λογοδοσίας 

και την υπευθυνότητα των διευθυντών των τµηµάτων. Οι αλλαγές αυτές αντανακλώνται στο 

νέο Καταστατικό της Τράπεζας της Αλβανίας. 

 

iii. Οι διορισµοί των διευθυντών  

    Με τις τροποποιήσεις στον κανονισµό  εργασιακών σχέσεών του προσωπικού  ορίζονται  

για πρώτη φορά στην Τράπεζα της Αλβανίας τα κριτήρια και οι  διαδικασίες στον διορισµό 

των διευθυντών των τµηµάτων. Βάση αυτού  το Συµβούλιο ενέκρινε  τον διορισµό: 

1.του  ∆ιευθυντή του Τµήµατος Συστηµάτων Πληρωµών του  τµήµατος Λογιστικής και      

Χρηµατοοικονοµικής 

2.του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικής Ασφάλειας και Άµυνας. 
 
 

iv. Προϋπολογισµός 
Τον ∆εκέµβριο το Συµβούλιο ενέκρινε τον προϋπολογισµό της Τράπεζας της Αλβανίας για 

το 2016. Τα προγραµµατιζόµενα  έσοδα στο αποθεµατικό του προϋπολογισµού στοχεύουν 

στην καλή διαχείριση συναλλάγµατος, στην παρακολούθηση της  εξέλιξης  της  αγοράς 

χρήµατος και του  δευτερογενή τοµέα  αγοράς Τίτλων του  ∆ηµοσίου καθώς και την κάλυψη 

των αναγκών ρευστότητας του τραπεζικού συστήµατος. Οι προβλεπόµενες δαπάνες 

στοχεύουν να  κρατήσουν  ένα προσωπικό µε προσόντα για να εκπληρώσουν τα 
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καθήκοντα που καθορίζονται από το οργανικό νόµο και  για την φυσιολογική ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων της Τράπεζας της Αλβανίας. Επενδυτική προτεραιότητα είναι η αρχή της 

ανακατασκευής του πρώην ξενοδοχείου  Ντάιτι (Dajti) και  βελτίωση των υποδοµών 

δικτύων πληροφοριών  και να αυξήσει την ποιότητα και την ασφάλεια των χρηµάτων σε 

κυκλοφορία. Ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας στη χρήση των 

πόρων ήταν και  παραµένει βασικός στόχος του Συµβουλίου. Στοχεύει  στην κατανοµή των 

οικονοµικών πόρων σύµφωνα µε τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από το οργανικό νόµο 

τη στρατηγική και τον µεσοπρόθεσµο προϋπολογισµό της Τράπεζας της Αλβανίας. Κάθε 

τρεις µήνες το Συµβούλιο ενηµερώνεται  σχετικά µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού 

µέσω αναφορών για την πραγµατοποίηση των εσόδων, των δαπανών και των 

επενδύσεων, προκειµένου να παρακολουθήσει την υλοποίηση των στόχων που 

αναφέρονται στην µεσοπρόθεσµη στρατηγική και να υποστηρίξει την κανονική ανάπτυξη 

της δραστηριότητας της Τράπεζας της Αλβανίας. 

 
4.3.4 Το Συµβούλιο ως το ανώτατο εποπτικό όργανο της Τράπεζας της Αλβανίας 

 Ιδιαίτερη προσοχή αφιερώθηκε το 2015 στην εποπτική αρµοδιότητα του Συµβουλίου για 

την πολιτική και την διοίκηση της Τράπεζας  της Αλβανίας. Για την εξασφάλιση της  τήρησης 

του οργανικού νόµου εγκρίσεις και άλλες πράξεις που ρυθµίζουν την καθηµερινή 

δραστηριότητα της Τράπεζας της Αλβανίας, το Συµβούλιο ενηµερώνεται τακτικά από τους 

συνδέσµους του ελέγχου εσωτερικών και εξωτερικών  του ιδρύµατος. 

 

i. Εσωτερικός έλεγχος 
 

   Η διοίκηση ενηµερώνει το εποπτικό συµβούλιο κάθε µήνα σχετικά µε τις οικονοµικές, 

χρηµατοπιστωτικές και νοµισµατικές εξελίξεις στην εκπλήρωση των νοµικών 

υποχρεώσεων. 

Το Συµβούλιο ενηµερώνει επίσης σχετικά µε τις πολιτικές διαχείρισης του ιδρύµατος και 

τους τρόπους χρήσης των οικονοµικών πόρων για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων 



                                                                                                                         

90 

λειτουργίας της τράπεζας της Αλβανίας. Σε µηνιαία βάση παρουσιάζονται πληροφορίες 

σχετικά µε τη θέση και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Τράπεζας της Αλβανίας και κάθε 

τρεις µήνες γίνεται µια ενηµέρωση για τις επενδύσεις. Το Συµβούλιο κάθε µήνα 

αναγνωρίζεται από την Επιτροπή Επενδύσεων στην απόδοση της διαχείρισης των 

συναλλαγµατικών διαθεσίµων. 

 
4.3.5 Η δραστηριότητα της Επιτροπής Ελέγχου 

Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου είναι να επικουρεί το Συµβούλιο στην άσκηση εποπτείας 

προσφέροντας γνώµες και συµβουλές σε σχέση µε:  

1. Την διαδικασία χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

2.  Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 

3.  Τον  εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο    

4. Την συµµόρφωση µε τους νόµους και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Η επιτροπή αποτελείται από τρία εξωτερικά µέλη του Συµβουλίου. 

Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει πραγµατοποιήσει µια σειρά από συναντήσεις µε τον Γενικό 

Επιθεωρητή και άλλους επικεφαλής των τµηµάτων της Τράπεζας της Αλβανίας χωρίς την 

παρουσία των διαχειριστών. Σε αυτές τις συναντήσεις συζητήθηκε η οργάνωση και η 

λειτουργία του Τµήµατος Ελέγχου, το ετήσιο σχέδιο ελέγχου, τα κύρια ευρήµατα του 

ελέγχου που έχουν πραγµατοποιηθεί, έλεγχος της αξιολόγησης των κινδύνων, η εσωτερική 

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος ελέγχου της Τράπεζας της Αλβανίας καθώς και η 

πρόοδος της προετοιµασίας των οικονοµικών  δηλώσεων  σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

Το συµβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή ενηµερώνονται τακτικά σχετικά µε τις διαπιστώσεις 

και συστάσεις των ελέγχων του Τµήµατος Ελέγχου, η οποία παρέχει µια ανεξάρτητη 

διασφάλιση σχετικά µε τα συστήµατα ελέγχου της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας 

εσωτερικής διαχείρισης κινδύνων και διακυβέρνησης της Τράπεζας της Αλβανίας. 

ii. Εξωτερικός έλεγχος 
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Ανεξάρτητος εξωτερικός έλεγχος 

Για να διασφαλιστεί ότι οι οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν από τον εξωτερικό 

έλεγχο KPMG(επαγγελµατική εταιρεία παροχής υπηρεσιών) για το 2015 συµµορφώνονται 

µε τα λογιστικά πρότυπα και αντικατοπτρίζουν επαρκώς την οικονοµική κατάσταση και τις 

επιδόσεις της Τράπεζας της Αλβανίας. Εξωτερικά µέλη του Συµβουλίου συνεδρίασαν τον 

Μάρτιο µε τους εκπροσώπους του KPMG. Κατά τη συνεδρίαση αυτή που 

πραγµατοποιήθηκε χωρίς την παρουσία των διαχειριστών συζητήθηκαν βασικές 

διαπιστώσεις του ελέγχου και την εφαρµογή της µετάβασης σε ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

  
4.3.6 ∆ηµοσιονοµικός έλεγχος 
Το συµβούλιο αναγνώρισε και συζήτησε την ανώτατη έκθεση ελέγχου του κράτους για το 

2014 για να διασφαλίσει ότι τα συµπεράσµατα και οι συστάσεις που περιέχονται στην 

έκθεση να σέβονται την αρχή της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών. Επίσης, το 

συµβούλιο ενηµερώνεται τακτικά σχετικά µε τα µέτρα που έχουν ληφθεί από τις υπηρεσίες 

της Τράπεζα της Αλβανίας για την αντιµετώπισή τους. 

4.3.7 Λογοδοσία και διαφάνεια 

Κατά τη διάρκεια του 2015 το Συµβούλιο έχει συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις της 

λογοδοσίας της Τράπεζας της Αλβανίας απέναντι στο Κοινοβούλιο και τις υποχρεώσεις για 

διαφάνεια στο δηµόσιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Τον 

Φεβρουάριο το Συµβούλιο ενέκρινε την ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Αλβανίας η οποία 

καλύπτει τις δραστηριότητες του ιδρύµατος του 2014. Η έκθεση περιείχε λεπτοµερείς 

πληροφορίες σχετικά µε την υλοποίηση των στόχων της Τράπεζας της Αλβανίας στον 

τοµέα της νοµισµατικής πολιτικής, της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, την εποπτεία των 

τραπεζών, την χρήση των ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων. Ένα µέρος της ετήσιας 

έκθεσης ήταν οι οικονοµικές καταστάσεις του 2014 που ελέγχθηκαν από την KPMG. 

Επίσης το Συµβούλιο ενέκρινε τέσσερις τριµηνιαίες εκθέσεις της νοµισµατικής πολιτικής, το 

έγγραφο της Νοµισµατικής Πολιτικής και 2 εξαµηνιαίες εκθέσεις χρηµατοοικονοµικής 
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σταθερότητας, που παρουσιάστηκαν στη Συνέλευση του Συµβουλίου των Υπουργών και 

άλλων κεντρικών ιδρυµάτων. 

 
4.4 Η δραστηριότητα της Τράπεζας της Αλβανίας το 2015 
4.4.1 Οικονοµικό περιβάλλον και νοµισµατική πολιτική 

•Η Αλβανική οικονοµία σηµείωσε σηµαντική βελτίωση κατά τη διάρκεια του 2015. Ο ρυθµός 

της οικονοµικής ανάπτυξης επιταχύνθηκε ενώ οι βασικοί δείκτες της οικονοµικής και 

χρηµατοοικονοµικής ανάπτυξης είχαν γενικά βελτιωτική τάση. Παρά το γεγονός ότι η 

αυξηµένη οικονοµική δραστηριότητα στην  χώρα παραµένει κάτω από το δυνητικό της 

επίπεδο η συνολική ζήτηση δεν είναι επαρκής για να δηµιουργήσει πλήρη αξιοποίηση των 

παραγωγικών δυνατοτήτων η οποία αντικατοπτρίζεται ακόµη στα χαµηλά επίπεδα 

πληθωρισµού. 

•Υπό αυτές τις συνθήκες η νοµισµατική πολιτική της Τράπεζας της Αλβανίας έχει πάρει  

έναν ισχυρότερο κίνητρο. Αυτή η πολιτική παρήγαγε την κατεύθυνση  ενοποίησης 

ακολουθούµενη από τη δηµοσιονοµική πολιτική, δηµιουργώντας ένα συνδυασµό βολικό για 

την οικονοµική πολιτική. Η αύξηση  κινήτρων των νοµισµατικών µέτρων έχει υλοποιηθεί 

µέσω της περαιτέρω µείωσης του βασικού επιτοκίου, µέσω της αύξησης της ρευστότητας 

στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και µέσω µιας σαφέστερης καθοδήγησης του κοινού 

σχετικά µε την µελλοντική πορεία της νοµισµατικής πολιτικής. Τα µέτρα αυτά στοχεύουν και 

έφτασαν να ελέγχουν τα ασφάλιστρα κινδύνου και να µειώσουν το κόστος χρηµατοδότησης 

της πραγµατικής οικονοµίας. Ωστόσο η πλήρης παρακολούθηση της νοµισµατικής 

πολιτικής στην οικονοµία συνέχισε να αναστέλλετε από την αβεβαιότητα και τη συντηρητική  

πολιτική  δανεισµού του τραπεζικού συστήµατος. 

•Η  κυκλική αδυναµία της Αλβανικής οικονοµίας απαιτεί την επιδίωξη συνετών πολιτικών 

ερεθισµάτων. Επίσης, µακροπρόθεσµα προβλήµατα απαιτούν συνέχιση των διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων για να επιταχυνθεί περαιτέρω η  οικονοµική ανάπτυξη και για την αύξηση 

της βιωσιµότητάς της.   
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4.4.2 Οι κύριες οικονοµικές εξελίξεις 

•Το έτος 2015 ήταν γενικότερα µια θετική χρονιά για την Αλβανική οικονοµία. Ο οικονοµικές  

δραστηριότητες  συνέχισαν  την ανοδική τους οικονοµική πορεία  που ξεκίνησε το 

προηγούµενο  έτος, η απασχόληση σηµείωσε ανάπτυξη και οι ισορροπίες  των εσωτερικών 

και εξωτερικών µακροοικονοµικών βελτιώθηκαν. Ο µέσος ετήσιος πληθωρισµός 

διαµορφώθηκε στο 1,9% αυξανόµενος κατά 0,3 ποσοστιαίες µονάδες από το προηγούµενο 

έτος. Παρά το γεγονός ότι είχε διακυµάνσεις κατά τη διάρκεια του έτους, οι 

χρηµατοπιστωτικές αγορές χαρακτηρίστηκαν από βελτίωση των επιδόσεων της 

ρευστότητας. Από την πτωτική τάση των επιτοκίων και την σταθερότητα των 

συναλλαγµατικών τιµών. Η οικονοµική ανάπτυξη για το 2015 ήταν υψηλότερη από εκείνο 

του προηγούµενου έτους. Βάση των δεδοµένων του INSTAT το ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν αυξήθηκε κατά 2,7% κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών τριµήνων του έτους. Οι 

έµµεσοι δείκτες που έχουν διατεθεί υποδηλώνουν  ότι συνέχισε να αυξάνεται µε 

συγκρίσιµους όρους κατά το τέταρτο τρίµηνο. Η οικονοµία έχει ωφεληθεί από τη βελτίωση 

των συνθηκών χρηµατοδότησης και από το ισοζύγιο ρευστότητας από τις επιχειρήσεις ως 

αποτέλεσµα της καταβολής των καθυστερούµενων οφειλών στον δηµόσιο τοµέα, οι εισροές 

άµεσων ξένων επενδύσεων καθώς και οι επιχειρήσεις βελτίωσαν την εµπιστοσύνη των 

καταναλωτών. Από την άλλη πλευρά η αύξηση της οικονοµίας συνεχίζει να συγκρατείται 

από την υψηλή αβεβαιότητα και το δυσµενές ξένο περιβάλλον.  

  Σύµφωνα µε τη στρατηγική της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης τα αποτέλεσµα του δηµόσιου 

χρέους ήταν µέσα στα αναµενόµενα επίπεδα, ενώ το έλλειµµα του προϋπολογισµού 

ελαττώθηκε. Οµοίως, η εξωτερική θέση της Αλβανικής οικονοµίας παρουσίασε µικρή 

βελτίωση και το έλλειµµα των ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών της χώρας µειώθηκε.  
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Πίνακας 10. Οι εκθέσεις των δεικτών στο ΑΕΠ µε βάση τις ετήσιες προβλέψεις. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Πληθωρισµός(µέσος όρος περιόδου)       
Συνολικός πληθωρισµός (%) 3,56 3,45 2,04 1,94 1,63 1,9 
Η βάση του πληθωρισµού (%) 1,81 3,2 1,7 0,19 0,1 -0,2 
Ανάπτυξη της οικονοµίας       
Πραγµατική αύξηση του ΑΕΠ(%)1 3,71 2,55 1,42 1,11 2,02 2,74 
ΑΕΠ(σε τρέχουσες τιµές σε εκατοµµύρια λεκ) 1,239,645 1,300,624 1,332,811 1,350,555 1,400,549  
ΑΕΠ/κατά κεφαλήν(σε ευρώ) 3,09 3,19 3,32 3,46  

Αγορά εργασίας1       
Αριθµός εργαζοµένων (σε χιλιάδες)  1,15 1,13 1,1 990 1,01 1,05 
Το ποσοστό συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό(15-
64χρονών)2 

62,3 68,5 64,9 59,6 61.5 63.8 

Το ποσοστό ανεργίας σύµφωνα µε έρευνες 14,2 14,3 13,8 16,4 17,9 17,4 
∆ηµοσιονοµικός τοµέας3       
Ισοζύγιο του προϋπολογισµού 
(συµπεριλαµβανοµένων των επιχορηγήσεων,   ΑΕΠ 
σε %)  

-3,1 -3,5 -3,4 -5 -5,2 -3,6 

Τα έσοδα του προϋπολογισµού ( ΑΕΠ σε %) 26,2 25,4 24,8 24,2 26,2 26,1 
Οι δαπάνες του προϋπολογισµού ( ΑΕΠ σε %) 29,3 28,9 28,2 29,2 31,3 29,7 

Το δηµόσιο χρέος (ΑΕΠ σε %)  57,7 59,4 62,1 70,4 71,8 72,2 
Εξωτερικός τοµέας1       
Τρέχουσες συναλλαγές (εξαιρουµένων των 
επίσηµων µεταβιβάσεων ΑΕΠ σε %) 

-11,9 -13,5 -10,7 -11,2 -13,2 -9,8 

Εισαγωγές αγαθών (fob,  ΑΕΠ σε %) 36,2 39,4 36,7 35,7 38,6 35,9 
Εξαγωγές αγαθών (fob, ΑΕΠ σε %) 13 15,2 15,9 18,2 18,4 17,4 
Οι άµεσες ξένες επενδύσεις (εισροές,  ΑΕΠ σε %) 8,8 6,8 6,9 9,5 8,2 9,3 
Τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα (σε εκατοµµύρια 
ευρώ ,στο τέλος της περιόδου) 

1904 1912 1972 2015 2191,72 2879,98 

Νοµισµατικός και χρηµατοπιστωτικός τοµέας       
Το επιτόκιο των συµφωνιών επαναγοράς (τέλος της 
περιόδου)  

5 4,75 4 3 2,25 1,75 

Συνολικό Μ3  (ετήσια αύξηση, τέλος της περιόδου)  12,5 9,2 5 2,3 4 1,9 
Πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τοµέα (ετήσια 
αύξηση, τέλος της περιόδου) 

10,1 10,4 1,4 -1,4 2 2,3 

Καταθέσεις / ΑΕΠ * 64 68,3 71 72,3 72,7 71,8 
∆άνεια / ΑΕΠ * 37,5 39,5 39,1 38 37,4 36,9 
Απόδοση των 12 µηνών (ετήσιος µέσος όρος)  8 7,4 7,1 5,2 3,4 3,3 
Μέση ισοτιµία λεκ/usb 103,9 100,84 108,26 105,7 105,48 126 
Μέση ισοτιµία λεκ /ευρώ 137,8 140,34 139,03 140,3 139,97 139,7 
Ονοµαστική αποτελεσµατική ανταλλαγή, NEER 113,4 113,8 113,7 113,7 112,2 114 
Πηγή: INSTAT, Υπουργείο Οικονοµικών και Τράπεζα της Αλβανίας. 
1 Τα τελευταία στοιχεία είναι  του 2015 Τ3. 
2 «Τα αποτελέσµατα της Έρευνας του Εργατικού ∆υναµικού»,  δηµοσίευση από INSTAT. 
3 Υπάρχοντα στοιχεία για το 2015. 

     *Περιλαµβάνει καταθέσεις άνω των δύο ετών. Το δάνειο περιλαµβάνει δάνεια που έχουν εκδοθεί από το 
υπόλοιπο του οικονοµικού έτους 2015. 
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Κατά την άποψη των παραγόντων της ζήτησης η οικονοµική ανάπτυξη το 2015 έχει 

σηµειώσει αύξηση των επενδύσεων και βελτίωση στην ισορροπία των ανταλλαγών στο 

εξωτερικό εµπόριο. Από την άλλη πλευρά η ιδιωτική κατανάλωση µειώθηκε κατά τη 

διάρκεια του πρώτου εξάµηνου του έτους,  κυρίως πρός απάντηση της αβεβαιότητας και 

µια αργή ανάκαµψη κατά το τρίτο τρίµηνο. Επίσης, η δηµοσιονοµική πολιτική ήταν 

ενοποιηµένη εκφράζοντας µείωση των δηµοσιονοµικών κινήτρων. 

 

Στην τοµεακή προοπτική η οικονοµική ανάπτυξη το 2015 αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόµενη 

θετική συνεισφορά του τοµέα των υπηρεσιών καθώς και την βελτίωση της δραστηριότητας 

στον κατασκευαστικό τοµέα. Η βιοµηχανική δραστηριότητα είχε επίσης µία θετική 

συνεισφορά στην οικονοµική ανάπτυξη αλλά χαρακτηρίζεται από την κίνηση προς την 

αντίθετη κατεύθυνση των  υποκαταστηµάτων της. Τέλος, ο τοµέας της γεωργικής  

δραστηριότητας έχει µειωθεί. 

 

 Η οικονοµική ανάπτυξη έχει συνοδευτεί από την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση 

της εκµετάλλευσης της παραγωγικής ικανότητας. Ωστόσο, αυτό ήταν ανεπαρκής για να 

απορροφήσει όλες τις ικανότητες της ελεύθερης οικονοµίας  και για την δηµιουργία πλήρης 

απασχόλησης. Κατά συνέπεια οι πιέσεις για την αύξηση µισθών, το κόστος παραγωγής και 

τα περιθώρια κέρδους ήταν αδύναµα. Επίσης, η απόδοση των τιµών στις παγκόσµιες 

αγορές συνοψίζονται σε χαµηλές βάσης τιµών του πληθωρισµού στην Ευρωζώνη που δεν 

ευνόησε την αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων στην Αλβανία. Παρά την αύξηση ο 

ετήσιος πληθωρισµός παρέµεινε κάτω από το στόχο της Τράπεζας της Αλβανίας. 

 
4.4.3 Η νοµισµατική πολιτική της Τράπεζας της Αλβανίας 

• Ο κύριος στόχος της νοµισµατικής πολιτικής της Τράπεζας της Αλβανίας είναι η επίτευξη 

και η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών. Σε ποσοτικούς όρους η Τράπεζα της 
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Αλβανίας έχει ως στόχο τον έλεγχο του πληθωρισµού τιµών κατανάλωσης στο επίπεδο του 

3,0%. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου επιδιώκεται καθεστώς στόχευσης του 

πληθωρισµού ένα καθεστώς ελεύθερων συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Η νοµισµατική 

πολιτική της Τράπεζας της Αλβανίας προσανατολίζετε από το µέλλον που είναι ευέλικτο, 

συνετό και διάφανο. 

 

• Η Τράπεζα της Αλβανίας  συνεχίζει να εφαρµόζει ένα νοµισµατικό πολιτικό κίνητρο και  το 

2015 µε σκοπό να δηµιουργήσει τις κατάλληλες νοµισµατικές συνθήκες για την προώθηση 

οικονοµικών δραστηριοτήτων και την µετατροπή του πληθωρισµού σε στόχο για ένα 

µεσοπρόθεσµο ορίζοντα. Η πολιτική αυτή συνέβαλε στη µείωση του κόστους 

χρηµατοδότησης στην οικονοµία και αυτό αντανακλάται στη διατήρηση µιας θετικής τάσης 

της αύξησης του χρηµατικού δανειακού χαρτοφυλακίου. 

Η νοµισµατική πολιτική έχει δυναµώσει το κίνητρο για  το 2015 σε απάντηση των 

αδύναµων πληθωριστικών πιέσεων. Το βασικό επιτόκιο µειώθηκε δύο φορές κατά το 2015 

φθάνοντας στο επίπεδο του  1,75% στο τέλος του έτους από 2,25% στις αρχές του χρόνου. 

Για να ενισχυθεί η µετάδοση της νοµισµατικής τόνωσης η Τράπεζα της Αλβανίας αύξησε  

την ένεση ρευστότητας. Κατά τη διάρκεια του 2015 η ένεση ρευστότητας ήταν περίπου στο 

µέσο επίπεδο των 29,5 δισεκατοµµυρίων, αυξανόµενο κατά περίπου 5 δισεκατοµµύρια σε 

σχέση µε το προηγούµενο έτος και περίπου 11 δισεκατοµµύρια σε σύγκριση µε την 

περίοδο 2011-2013. 

 

Για να ενισχύσει την παρακολούθηση της νοµισµατικής πολιτικής και να διευκολύνει τις 

χρηµατοπιστωτικές αγορές η Τράπεζα της Αλβανίας έχει χρησιµοποιήσει το µέσο του 

προσανατολισµού της αγοράς σχετικά µε την κατεύθυνση της νοµισµατικής πολιτικής.  

Σύµφωνα µε την ανάλυση και τις προβλέψεις και στοχεύοντας σε µια καλύτερη στήριξη των 

προσδοκιών των χρηµατοπιστωτικών αγορών σχετικά µε την απόδοση των επιτοκίων 

βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα η Τράπεζα της Αλβανίας έχει χρησιµοποιήσει την υπό 
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όρους προσανατολισµό προς την αγορά σχετικά µε την κατεύθυνση της πολιτικής του 

2015. Η χρήση αυτού του µέσου συνέβαλε στην αύξηση της σαφήνειας της νοµισµατικής 

πολιτικής µειώνοντας τα ασφάλιστρα κινδύνου της αγοράς και την αύξηση των 

µεσοπρόθεσµων προσδοκιών για τον πληθωρισµό. Τα άλλα όργανα της εφαρµογής της 

νοµισµατικής πολιτικής δεν έχουν αλλάξει το 2015. Η Τράπεζα της Αλβανίας συνέχισε να 

κάνει ένεση ρευστότητας στο τραπεζικό σύστηµα µέσω του προτύπου 

αναχρηµατοδότησης. Η κύρια λειτουργία για την ένεση ρευστότητας υπήρξε η αντιστροφή 

επαναγοράς διάρκειας 7 ηµερών. Παράλληλα, χρησιµοποιούνται επίσης αντίστροφες 

συµφωνίες επαναγοράς µε διάρκεια 1 έως 3 µήνες. 

 
 
 
Πίνακας 11.Η δοµή των εργασιών ένεσης ρευστότητας από την Τράπεζα της 
Αλβανίας 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Το κύριο µέσο 55% 58% 74% 55% 60% 64% 55% 
Μακροπρόθεσµες ενέσεις 45% 42% 26% 45% 40% 36% 45% 
Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας. 
 
 
Η διευκολυντική νοµισµατική πολιτική έχει ακολουθηθεί µε τη µείωση των επιτοκίων των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων. Η τάση αυτή έχει ενισχυθεί περαιτέρω στο τέταρτο τρίµηνο 

λόγω της µείωσης του δηµόσιου δανεισµού στις εγχώριες οικονοµικές αγορές. Το µέσο 

κόστος των πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τοµέα µειώθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες µονάδες το 

2015. Επίσης, πτώση υπέστησαν τα επιτόκια των εγχώριων καταθέσεων και οι κρατικοί 

τίτλοι. 

 

Σε απάντηση στα χαµηλότερα επιτόκια ο δανεισµός χρηµάτων έχει αυξηθεί και έχει 

υποστηρίξει µόνο την αύξηση των πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τοµέα. Η συνεχιζόµενη 

επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου σε χρήµατα και η επίµονη συρρίκνωση του 
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χαρτοφυλακίου δανείων σε ξένο νόµισµα είχε ως αποτέλεσµα η βαρύτητα των δανείων 

προς το σύνολο του χαρτοφυλακίου να αυξηθούν από περίπου 29% το 2008 σε περίπου 

41% το 2015. 

Ο αυξηµένος δανεισµός βοήθησε την επέκταση της εγχώριας ζήτησης και τα ποσοστά 

οικονοµικής ανάπτυξης. Ωστόσο, ο δανεισµός εµφανίστηκε αδύναµος το 2015 ως 

αποτέλεσµα της χαµηλής ανάγκης για χρηµατοδότηση και η διστακτική συµπεριφορά των 

τραπεζών να δανείσουν. 

Χρηµατικά κίνητρα είναι οι υγιείς ισολογισµοί του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, η µείωση των 

µη εξυπηρετούµενων δανείων και οι χαµηλές ανάγκες της κρατικής χρηµατοδότησης που 

δηµιουργούν προϋποθέσεις για την αναβίωση της δανειοδοτικής δραστηριότητας κατά τη 

διάρκεια της τρέχουσας περιόδου. Οι θετικές εξελίξεις που παρατηρήθηκαν το 2015 

αναµένεται να ενισχυθούν περαιτέρω µεσοπρόθεσµα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 

θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται από το συνδυασµένο αποτέλεσµα της τόνωσης της 

νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής. Η οικονοµική ανάπτυξη αναµένεται να είναι πιο 

ισορροπηµένη και ο πληθωρισµός των τιµών κατανάλωσης αναµένεται να είναι σύµφωνη 

µε το στόχο της Τράπεζας της Αλβανίας. Μακροπρόθεσµα, τα αποτελέσµατα των 

διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στην επέκταση του 

δυναµικού της αλβανικής οικονοµίας και την αύξηση της αντοχής του στις κρίσεις. Επίσης, 

οι µεταρρυθµίσεις αυτές στοχεύουν να βελτιώσουν το µηχανισµό µετάδοσης της µείζονος 

οικονοµικής πολιτικής βελτιώνοντας έτσι το βαθµό της νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής 

ελέγχου στην οικονοµία. 

https://www.bankofalbania.org/web/Raporti_Vjetor_2015_7524_1.php 
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4.4.4 Συµπέρασµα: Οικονοµική ανάπτυξη της Αλβανίας και διαρθρωτικές 

αλλαγές 

Η οικονοµία έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2015 αλλά αυτή η αύξηση 

δεν ήταν οµοιόµορφη και σταθερή. Ο ρυθµός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε από ένα µέσο όρο 

της τάξης του 6% έως το 2008 κατά µέσο όρο περίπου 2,3% µετά από αυτό το χρόνο. Η 

περίοδος 2000-2008 παρουσίασε αύξηση στο δυναµικό της οικονοµίας. Οι κυριότεροι 

παράγοντες που τροφοδότησαν την ανάπτυξη κατά την περίοδο αυτή είναι η µετατόπιση 

πόρων από λιγότερο παραγωγικοί τοµείς (γεωργία) σε πιο παραγωγικούς τοµείς της  

οικονοµίας (υπηρεσίες και κατασκευές), αυξανόµενη υιοθέτηση της τεχνολογίας, υψηλή  

υποστήριξη µε τραπεζικά δάνεια αλλά και η χαµηλή βάση από την οποία προέκυψε η 

οικονοµική ανάπτυξη. Από την άποψη της συνολικής ζήτησης, η οικονοµική ανάπτυξη κατά 

την περίοδο αυτή υποστηρίχθηκε από υψηλά επίπεδα των επενδύσεων και της ιδιωτικής 

κατανάλωσης, ενώ η εξαγωγική δραστηριότητα παρέµεινε αδύναµη. 

 

Από το 2009 η οικονοµία της χώρας έχει τεθεί υπό την πίεση της αυξηµένης αβεβαιότητας 

λόγω της οικονοµικής κρίσης και του χρέους στις χώρες της ΕΕ. Έχει βιώσει παρατεταµένη 

επιβράδυνση, σε συνδυασµό µε την µεταβλητότητα των ρυθµών ανάπτυξης. Το σοκ που 

προήλθε από την παγκόσµια κρίση έδειξε ότι η στρατηγική της στηρίζεται στην εγχώρια 

ζήτηση, ως πηγή οικονοµικής ανάπτυξης όµως είχε τα όριά της, ειδικά µε την παρουσία  

σύσφιξης της χρηµατοδότησης στις αγορές του εξωτερικού. Επίσης, το σοκ υπογράµµισε   

τις τοµεακές ανισορροπίες που είχαν χαρακτηριστεί από υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης 

µέχρι το 2009. Και τα δύο αυτά προβλήµατα έχουν γίνει διαρθρωτική αδυναµία της 

Αλβανικής οικονοµίας, τα οποία θα πρέπει να αντιµετωπιστούν µε αποφασιστικότητα ώστε 

να θέσουν  την οικονοµία σε υψηλότερη τροχιά και πιο βιώσιµη ανάπτυξη. 

 

Κατά την τοµεακή αυτή  άποψη, η ταχεία επέκταση των κατασκευών µέχρι το 2009 κυρίως 
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στον οικιακό τοµέα, ακολουθείται από µια άµεση πτώση της ζήτησης για αυτή. Κατά 

συνέπεια, ο τοµέας των κατασκευών χαρακτηρίζεται από συρρίκνωση της δραστηριότητας 

και επηρεάζεται  αρνητικά η οικονοµική ανάπτυξη µέχρι το τέλος του 2014. Ο τοµέας των 

υπηρεσιών κατέγραψε επίσης µια σηµαντική επιβράδυνση των ρυθµών ανάπτυξης, κυρίως 

µετά το 2010. Για την περίοδο 2009-2010 κάποιοι διοριζόµενοι κλάδοι όπως (επικοινωνίες, 

ασύρµατη τηλεφωνία, πληροφορίες, ψηφιακή µετάδοση, εξάπλωση του διαδικτύου κλπ), µε 

αποτέλεσµα την ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας, ως εκ τούτου επηρεάζοντας 

θετικά τις επιδόσεις του τοµέα. Μετά, οι κλάδοι των υπηρεσιών µε υψηλή βαρύτητα στο 

ΑΕΠ, το εµπόριο και η συντήρηση, που παρήγαγαν λιγότερη προστιθέµενη αξία 

µειώνοντας τη συµβολή τους στην οικονοµική ανάπτυξη. Οι εξελίξεις αυτές 

αντικατοπτρίζονται σε ένα µεγάλο βαθµό στις επιδράσεις αλυσίδα της επιβράδυνσης  

δαπανών των νοικοκυριών, καθώς αγαθών και υπηρεσιών για την αγορά διαµερισµάτων 

και τη µείωση των επενδύσεων. Κατά την ίδια περίοδο, η συνεισφορά των παραγωγικών 

τοµέων προς την εξαγωγή και εισαγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων όπως η γεωργία και η 

βιοµηχανία είχε υψηλότερα αποτελέσµατα. Ωστόσο, οι εξελίξεις αυτές δεν µπόρεσαν να 

αντισταθµίσουν τις απώλειες που εµφανίζονται σε τοµείς µη εµπορεύσιµων 

δραστηριοτήτων (κατασκευών και υπηρεσιών). Η βιοµηχανία αναπτύχθηκε 

χρησιµοποιώντας τα πιο ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα από την άποψη της µείωσης του 

κόστους εργασίας σε σχέση µε την αύξηση της παραγωγικότητας. Η συνεισφορά αυτού του 

τοµέα στην ανάπτυξη είναι θετική, υψηλότερη από ότι πριν το 2008 αλλά εξακολουθεί να 

είναι ασταθής. Η γεωργία συνέχισε να αντανακλά τις κληρονοµικές δυσκολίες από τα 

προβλήµατα της διαίρεσης και της ιδιοκτησίας της γης, του κατακερµατισµού και της 

ατυπίας, της έλλειψης των οργανωµένων αγορών για τις συναλλαγές εντός και εκτός της 

χώρας, των επενδύσεων σε σχετικά αποµονωµένες περιοχές και σε διοριζόµενους υπό-

κλάδους της. Παραµένει ένας κλάδος µε σηµαντική βαρύτητα στον τοµέα της 

απασχόλησης, αν και είχε µείωση κατά την διάρκεια των ετών, ενώ το µερίδιο της στην 

ακαθάριστη προστιθέµενη αξία εκτιµάται σε περίπου 20%. Σε γενικές γραµµές, οι τοµείς 
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παραγωγής, όπως η βιοµηχανία, η γεωργία και η οικοδοµή έχουν αποτύχει να επεκταθούν  

και να κυριαρχήσουν στην δοµή της προστιθέµενης αξίας της οικονοµίας. Η τελευταία 

κυριαρχείται από τον τοµέα των υπηρεσιών, οι οποίες έχουν αυξήσει το βάρος στην 

απασχόληση κατά την περίοδο 2011-2014. Από την άποψη της χρηµατοδότησης από τον 

τραπεζικό τοµέα, φαίνεται ότι στα προ της κρίσης χρόνια, το ενδιαφέρον ήταν υψηλό προς 

την οικοδοµή και τις υπηρεσίες. Μετά το 2012, έχει ως αποτέλεσµα την αυξανόµενη 

µετατόπιση του χαρτοφυλακίου τραπεζικών δανείων προς την βιοµηχανία και προς την 

µείωση της κατασκευής της. Οι υπηρεσίες που αποτελούν το κύριο τοµέα της Αλβανικής 

οικονοµίας παραµένουν οικονοµικές δραστηριότητες που πιστώνονται περισσότερο. Η 

γεωργία παραµένει ο τοµέας που δεν έχει ακόµη εισαχθεί σοβαρά στην ηµερήσια διάταξη  

των πιστώσεων για προβλήµατα που σχετίζονται κυρίως µε την επισηµοποίηση της. Οι 

εξελίξεις που έχουν αναλυθεί παραπάνω αντανακλούν την κίνηση της οικονοµίας προς µια 

πιο σταθερή οικονοµική δοµή και ένα πιο αποτελεσµατικό µοντέλο από αυτό. Ωστόσο, 

όπως φαίνεται παραπάνω, αυτή η κίνηση δεν µπορεί να θεωρηθεί πλήρης και οι  

διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που υποστηρίζουν ότι πρέπει να συνεχιστεί. Οι 

µεταρρυθµίσεις αυτές θα πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

οικονοµίας µέσω του παράγοντα της παραγωγικότητας.  
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Κεφαλαίο 5 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε 
5.1 Προσπάθειες ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

Η διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας εθνικός στόχος, ενόψει του 

εκδηµοκρατισµού και µετασχηµατισµού της Αλβανικής κοινωνίας σύµφωνα µε τις αξίες και 

τις αρχές της Ενωµένης Ευρώπης. Για να δώσει τέλος σε µια ατελείωτη µετάβαση που δεν 

δηµιουργεί δηµοκρατικούς θεσµούς, σταθερά  βιώσιµα  µοντέλα ανάπτυξης και  ποιότητα  

ζωής. Λαµβάνει καθεστώς υποψήφιας χώρας και η έναρξη των διαπραγµατεύσεων για την 

ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελέσει προτεραιότητα της νέας πολιτικής δράσης 

και της νέας πλειοψηφίας. Η ορθή εφαρµογή της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και 

Σύνδεσης, η εκπλήρωση των υπόλοιπων 12 προτεραιοτήτων του σχεδίου δράσης είναι 

βασικά στοιχεία για την ποιότητα και την ταχύτητα της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ. 

 

Σχεδιάζει την νέα στρατηγική για την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση 2014 - 2020 και άλλες 

τοµεακές στρατηγικές διασφαλίζοντας την συµµόρφωση των εν λόγω εγγράφων µε το IPA II 

(Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας ), επίσης  θα ξεκινήσει το Εθνικό Σχέδιο για την εφαρµογή 

της ΣΣΣ (Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης). 

 

Θα βελτιώσει ριζικά το σηµερινό µοντέλο του συντονισµού της βοήθειας της ΕΕ και την 

διµερή διεθνή βοήθεια, διοχετεύοντας το προς την αναπτυξιακή ατζέντα της χώρας. Θα 

δοθεί ένα τέλος στο θεσµικό ζιγκ-ζαγκ και θα οικοδοµηθεί ένας θεσµικός µηχανισµός για τον 

προσδιορισµό του επιπέδου των αναγκών και των ικανοτήτων για τον προγραµµατισµό και 

την υλοποίηση των έργων που χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ. 

 

Θα εφαρµοστούν οι συστάσεις των ελεγκτών της ΕΕ σε σχέση µε τη διαπίστευση των 

δοµών για τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ. Θα πρέπει επίσης να διευκρινίσει θεσµικές 
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ευθύνες για τη διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας, συµπεριλαµβανοµένου του ρόλου του 

εθνικού συντονιστή ΜΠΒ (Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας ). Θα µοιραστούν οι αρµοδιότητες 

µεταξύ των εθνικών αρχών σε σχέση µε τα έργα υποδοµής που χρηµατοδοτούνται από την 

ΕΕ και θα λάβουν τα αναγκαία µέτρα για να καταστεί δυνατή η διαχείριση των γεωργικών 

πόρων IPARD(Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας για την Αγροτική Ανάπτυξη). 

 

 Θα σκιαγραφηστεί µια νέα σχέση µε την κοινοβουλευτική αντιπολίτευση, ενθαρρύνοντας 

µια κουλτούρα πολιτικού συµβιβασµού και να παραχθούν απτές σταθερές µεταρρυθµίσεις 

για την οικοδόµηση του κράτους. Θα χτιστεί µια ανοιχτή σχέση εµπιστοσύνης και 

συνεργασίας µε τους διεθνείς εταίρους στη διαδικασία αυτή και ιδιαίτερα µε όλα τα 

αποφασιστικά όργανα της  ΕΕ. 

 
Η υποστήριξη και η λαϊκή συναίνεση για τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να µετατραπεί σε 

συγκεκριµένες ενέργειες και σταθερές µεταρρυθµίσεις µε στόχο την εδραίωση της 

δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, την δηµιουργία και την ενίσχυση µιας λειτουργικής 

οικονοµίας της αγοράς που να είναι σε θέση να αντέξει τις δυνάµεις του ανταγωνισµού και 

της εφαρµογής των Ευρωπαϊκών προτύπων στην καθηµερινή ζωή. 

 

Ο εσωτερικός συντονισµός, σε συνδυασµό µε την εγκατάσταση ξένων υπηρεσιών στην 

πρώτη γραµµή, είναι δύο βασικά στοιχεία που θα εγγυώνται την ποιότητα και τον ταχύτερο 

ρυθµό σε αυτήν την διαδικασία. Ταυτόχρονα, θα διασφαλιστεί ριζοσπαστικό πρόγραµµα 

µεταρρυθµίσεων που θα περιλαµβάνει αναπτυξιακές πολιτικές της διαδικασίας της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της χώρας. 

 

Θα µετατραπεί η πολιτική βούληση σε απτή διαδικασία οικοδόµησης της ευρωπαϊκής 

δηµόσιας υπηρεσίας και ολοκληρωµένη διαρθρωτική µεταρρύθµιση της διπλωµατικής 

υπηρεσίας και τη χρηµατοδότησή της, σύµφωνα µε την παρούσα εθνική προτεραιότητα. 
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Θα παρέχει κίνητρα για την προώθηση του επαγγελµατισµού, της αξιοκρατίας και της 

βιωσιµότητας των δηµόσιων υπηρεσιών για τους νέους Ευρωπαίους διαχειριστές, 

χωρίζοντας µια για πάντα την ασθένεια της  κοµµατικής-κυβέρνησης, των  νεποτισµό και 

την σύγκρουση συµφερόντων. 

 

Θεωρείται ότι η επιτυχία της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης συνδέεται στενά µε 

την ευέλικτη επικοινωνία που θα πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, πιο 

συγκεκριµένα τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών, την ακαδηµαϊκή 

κοινότητα και άλλες οµάδες συµφερόντων. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο οι προσδοκίες των 

πολιτών θα είναι ρεαλιστικά και οι µεταρρυθµίσεις θα µπορούν να συνοδεύονται µε την 

κατάλληλη υποστήριξη και την αίσθηση του ανήκουµε στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης από την Αλβανική κοινωνία. 

http://www.kryeministria.al/al/programi/integrimi-ne-bashkimin-evropian 
 
5.2 Το ταξίδι προς την ΕΕ, τι δίνει και τι παίρνει η Αλβανία; 
 

Η Αλβανία και οι Αλβανοί αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του µωσαϊκού των χωρών και 

των λαών της ευρωπαϊκής Ηπείρου. Η ουσία και το υπόβαθρο όλων των Αλβανών και το 

εξαιρετικό µοντέλο της επιτυχηµένης δηµοκρατίας της ∆υτικής Ευρώπης, έχουν εµπνεύσει 

την φιλοδοξία ότι η Αλβανία να µην είναι απλώς ένα φυσικό µέρος του γεωγραφικού 

πλαισίου, γενετικού, ιστορικού και παραδοσιακού του ευρωπαϊκού Ηπείρου, αλλά να 

καταστεί ένα αναπόσπαστο γρανάζι της ισχύουσας κοινοτικής και της νέας ευρωπαϊκής 

ταυτότητας, να απορροφήσει και να διαβιβάσει τις καλύτερες αξίες και να συµβάλει στην 

διατήρηση του περαιτέρω σεβασµού. Από την πτώση του κοµµουνιστικού συστήµατος, η 

κύρια ώθηση για τη δηµιουργία δεσµών µε την Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε κατακόρυφα από 

κάτω - ψηλά µέχρι την κορυφή της πυραµίδας του κράτους, µε ένα σαφή ορισµό της 

πορείας που πρέπει να ακολουθείται µε συνέπεια από όλες τις Αλβανικές κυβερνήσεις στην 

πλήρη προσχώρηση της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι µια πρόκληση που θα πρέπει να 

περιλαµβάνει όλη την αλβανική κοινωνία, η οποία θα πρέπει να γίνει Ευρωπαία µέσα σε 

αυτήν και να µην σταµατήσει µε τις µεταρρυθµίσεις. Οι Αλβανοί παραµένουν ένα 

ενθουσιώδες έθνος από την άποψη της πλήρους ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, η οποία γίνεται αντιληπτή ως ένα τετελεσµένο γεγονός. Σύµφωνα µε όλες τις 

δηµοσκοπήσεις που διεξάγονται τα τελευταία είκοσι χρόνια, δείχνει ότι το 87% των 

Αλβανών πιστεύουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη  η Αλβανία να είναι µέρος της ΕΕ, παρά το 

γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περνάει τις καλύτερες µέρες της. 

 

5.3  Η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας 

Η Αλβανία, µε την αναγνώριση ως υποψήφια χώρα στη σύνοδο κορυφής του Ζάγκρεµπ 

στις 24 Νοεµβρίου 2000 έχει κάνει ένα µεγάλο ταξίδι προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων και η υπογραφή της Συµφωνίας 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) που ξεκίνησε στις 31 Ιανουαρίου 2003 µεταξύ της 

∆ηµοκρατίας της Αλβανίας, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την άλλη τον Ιούνιο του 2006 σηµατοδοτεί την αρχή για µια 

νέα εποχή για την ανάπτυξη των θεσµικών πολιτικών, νοµικών, οικονοµικών και 

κοινωνικών της Αλβανίας, προκειµένου να εναρµονιστούν µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η 

υπογραφή της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) εκτός από τις υποχρεώσεις 

στο πολιτικό, νοµικό, οικονοµικό και θεσµικό σχέδιο της Αλβανίας θα πρέπει να 

συνοδεύεται από ένα νέο πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ -Αλβανίας που σηµατοδοτεί το πιο 

προχωρηµένο στάδιο της σχέσης. 

Η σηµαντική πρόοδος που έχει σηµειωθεί από όλους τους παράγοντες της Αλβανικής 

κοινωνίας έφερε ως αποτέλεσµα της διαδικασίας αποκλεισµού καθεστώς απελευθέρωσης 

των θεωρήσεων, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2009. Σε σχέση µε αυτό, στις 15 

∆εκεµβρίου του  2010 τέθηκε σε ισχύ η είσοδος χωρίς την ανάγκη βίζας για τους Αλβανούς 

πολίτες στη ζώνη του Σένγκεν. 
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Στις 28 Απριλίου 2009 η µικρή χώρα των ∆υτικών Βαλκανίων έκανε αίτηση για ένταξη στη 

µεγάλη οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις 5 ∆εκεµβρίου 2013 το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισµα µε το οποίο καλούνται τα κράτη µέλη παρά την αποδοχή της 

αίτησης της χώρας µας, να δεχτούν επίσηµα την Αλβανία ως υποψήφια και ως εκ τούτου 

να δώσουν το καθεστώς. Ωστόσο, ορισµένες χώρες όπως η ∆ανία και η Ολλανδία έδειξαν 

την αντίθεσή τους µε τη χορήγηση του καθεστώτος υποψήφιας χώρας, ενώ η Αλβανία θα 

πρέπει να αποδείξει ότι είναι σε θέση να προωθήσει τις τελευταίες εξελίξεις της. Κατά 

συνέπεια, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνεδρίασή του αποφάσισε να 

αναβάλει την απόφαση σχετικά µε το καθεστώς υποψήφιας χώρας µέχρι τον Ιούνιο του 

2014. 

 
5.4 Τα οφέλη της Αλβανίας σε περίπτωση που θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

∆εδοµένου ότι η Αλβανία παραµένει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Αλβανοί βλέπουν 

µόνο τα καλά και τη φωτεινότητα µιας πιθανής ένωσης µε την ΕΕ. Η ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση θα διασφαλίσει την σταθερότητα και την ευηµερία, η οποία θα βασίζεται σε 

οικονοµική βοήθεια µέσω των διαρθρωτικών ταµείων, η οποία θα προσφέρει ένα νέο 

παράθυρο στο πεδίο επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων για τις ξένες επενδύσεις στην 

Αλβανία (άρση των περιορισµών στην κυκλοφορία των κεφαλαίων και ελεύθερη 

κυκλοφορία των κεφαλαίων που αφορούν τις άµεσες επενδύσεις στην παροχή της 

απελευθέρωσης των υπηρεσιών, σύσταση εταιρειών στις αντίστοιχες χώρες των 

συµβαλλοµένων µερών και την παροχή υπηρεσιών). Πλήρη ένταξη στα Ευρωπαϊκά 

Πρότυπα θα φέρει σηµαντικές βελτιώσεις, όχι µόνο στον τοµέα της προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, την καταπολέµηση της διαφθοράς και τη διαχείριση των 

δηµόσιων οικονοµικών, αλλά και σε άλλους τοµείς όπως την κοινωνική προστασία, την 

ασφάλεια των τροφίµων και το περιβάλλον το οποίο θα έχει αντίκτυπο στη βελτίωση της 

ζωής των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος εµπορικός εταίρος της Αλβανίας µε 
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το 80% των εξαγωγών της Αλβανίας να πηγαίνουν στην ΕΕ και το 65% των εισαγωγών της 

να προέρχονται από την ΕΕ. Πλήρης ένταξη στην ΕΕ σηµαίνει ότι τα Αλβανικά προϊόντα θα 

έχουν πρόσβαση σε µεγάλες αγορές µετά την αφαίρεση όλων των δασµών, των ποσοτικών 

περιορισµών και των µέτρων ισοδυνάµου αποτελέσµατος προς αυτούς τους περιορισµούς, 

διεγείροντας µε τον τρόπο αυτό την καινοτοµία, την επιχειρηµατικότητα και την 

διαφοροποίηση της Αλβανικής οικονοµίας. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα προσφέρει νέες 

ευκαιρίες για τους Αλβανούς πολίτες που ταξιδεύουν, σπουδάζουν και απασχολούνται στην 

ΕΕ. 

5.5 Τα οφέλη που θα έχει η ΕΕ, εάν η Αλβανία ενταχθεί στην µεγάλη 

ευρωπαϊκή οικογένεια. 

Παρόλο που η Αλβανία είναι µια µικρή και φτωχή χώρα µπορεί να προσφέρει µια σειρά από 

οφέλη για την ΕΕ, όπως στον τουρισµό, καθώς η χώρα βρίσκεται σε µια ευνοϊκή 

γεωγραφική θέση, στον πολιτιστικό τοµέα η Αλβανία έχει µεγάλη ποικιλόµορφη πολιτιστική 

κληρονοµιά , µερικά από τα οποία προστατεύονται από την UNESCO. Επίσης η Αλβανία, 

ως µια χώρα µε µέσο όρο ηλικίας νέων, προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης για τις ξένες 

εταιρείες και επενδυτές. Η πλήρη ένταξη της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ στις 2 Απριλίου του 2009 

έκανε την Αλβανία έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στη ∆υτική Ευρώπη στην 

ταραγµένη περιοχή και χωρισµένων Βαλκάνιων. Όπως µπορείτε να δείτε αυτή η µικρή 

βαλκανική χώρα έχει γίνει ένας θετικός παράγοντας στον τοµέα της ασφάλειας και της 

διµερούς ή πολυµερούς συνεργασίας στον στρατιωτικό τοµέα, όχι µόνο στα Βαλκάνια αλλά 

και στη διεθνή σκηνή. Αλλά η Αλβανία έχει µια ιδιαίτερη ποιότητα για να είναι περήφανη για 

τον κόσµο, η οποία είναι η ανοχή και η αρµονία µεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων στη 

χώρα, όπου το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού είναι µουσουλµάνοι. Ο τουρισµός κατέχει 

πολύ σηµαντική θέση στο ετήσιο εισόδηµα της οικονοµίας. Το 2012 την Αλβανία 

επισκέφθηκαν περίπου 4,2 εκατοµµύρια τουρίστες, από 500.000 το 2005 κυρίως από τις 

γειτονικές χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2011 η Αλβανία κατατάσσεται ως ένας από 

τους κορυφαίους τουριστικούς προορισµούς στον κόσµο για να είναι επισκέψιµο από το 
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διάσηµο "Lonely Planet". Η τουριστική βιοµηχανία εστιάζει κυρίως κατά µήκος της 

Αδριατικής και του Ιονίου, όπου παραλίες που αξίζει να αναφερθούν ως η λεγόµενη 

αλβανική Ριβιέρα. Η φύση έχει δώσει στην Αλβανία ένα ποικίλο πανίδας και χλωρίδας που 

επισκέπτονται κάθε χρόνο ξένοι τουρίστες, κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη όπως η 

Πολωνία και η Τσεχική ∆ηµοκρατία. 

Η οικονοµία  είναι σε µεγάλο βαθµό µια γεωργική οικονοµία, ως µια από τις κύριες πηγές 

της απασχόλησης και των εσόδων (περίπου 20% του ΑΕΠ), κυρίως από τη χρηµατοδότηση 

των ξένων επενδυτών, καθώς το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού βρίσκεται στις 

αγροτικές περιοχές. Έτσι, ο τοµέας της γεωργίας είναι ένας τοµέας που κατέχει πολύ 

σηµαντική θέση στην οικονοµία. Μια ανεπτυγµένη γεωργία σηµαίνει µια ανταγωνιστική 

Αλβανία στην Ευρώπη µέσω των προϊόντων της, τα οποία είναι σε πλήρη συµµόρφωση µε 

όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια καθώς και των καταναλωτικών 

προϊόντων. 

Η Αλβανία είναι µια από τις παλαιότερες χώρες της Ευρώπης, όπου τα αλβανικά είναι µια 

από τις πιο µοναδικές και παλαιότερες γλώσσες στην Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια. Επίσης, η 

Αλβανία έχει µεγάλο αριθµό πολιτιστικών αγαθών και πολιτιστικά µνηµεία διαφόρων 

εποχών, όπως αµφιθέατρα, ψηφιδωτά, εκκλησίες, κάστρα και φρούρια, παλιές πόλεις, 

µερικές από τις οποίες ανακηρύχτηκαν πολιτιστικά µνηµεία της παγκόσµιας πολιτιστικής 

κληρονοµιάς και προστατεύονται από την UNESCO . 

Από την υπογραφή της συµφωνίας για το εµπόριο και τη συνεργασία µεταξύ της Αλβανίας 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1992 και µέχρι τα τελευταία χρόνια, η Αλβανία έχει γίνει 

ένας θετικός παράγοντας σταθεροποίησης της ταραγµένης περιοχής των Βαλκανίων και 

έχει δείξει ότι µπορεί να είναι σύµµαχος πάρα πολλών σηµαντικών διεθνών εταίρων. Η 

Αλβανία παρέχει επίσης µια νοµική και φορολογική ασφάλεια για κάθε ξένο επενδυτή που 

έχει την επιθυµία και το ενδιαφέρον να επενδύσει εκεί. Η εναρµόνιση της αλβανικής 

νοµοθεσίας µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα έχει διευκολύνει σηµαντικά τη γραφειοκρατική 

διαδικασία της δηµοσιονοµικής και οικονοµικής πολιτικής. 
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Ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα της τελευταίας απογραφής που πραγµατοποιήθηκε στην 

Αλβανία, όπου 58,79% του πληθυσµού ανήκει στη µουσουλµανική πίστη, καθιστώντας την 

τη µεγαλύτερη θρησκευτική κοινότητα στην χώρα, η Αλβανία δεν εµπλέκεται ποτέ σε 

σύγκρουση µε θρησκευτικό υπόβαθρο. Ο λόγος µπορεί να βρεθεί στην περίφηµη φράση 

της Αναγέννησης του Βάσω Πασά ότι « Η Θρησκεία των Αλβανών είναι ο Αλβανισµός». 

Έτσι, ο Αλβανισµός δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα νέο είδος θρησκευτικού πατριωτισµού 

που παρέχει την Αλβανική εθνική ταυτότητα. Ένας άλλος λόγος σχετίζεται µε το γεγονός 

ότι, όταν η Αλβανία καταλήφθηκε από την Οθωµανική Αυτοκρατορία, όπου το µεγαλύτερο 

µέρος των Αλβανών αναγκάζετε από τους κατακτητές να αλλάξει θρησκεία σε 

µουσουλµάνους, εκείνη δεν ξέχασαν ποτέ ότι οι πρόγονοί τους ανήκανε στην χριστιανική 

πίστη και µε την πάροδο του χρόνου µετατράπηκε σε ένα είδος σεβασµού. Αυτό ενισχύει 

ακόµη περισσότερο το γεγονός ότι µεταξύ των Αλβανών είναι φυσιολογικό ο γάµος µεταξύ 

διαφορετικών θρησκειών. Κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσµίου Πολέµου, η Αλβανία ήταν η 

µόνη χώρα στην οποία οι Εβραίοι δεν διώχθηκαν αλλά τους βοήθησαν ακόµα και να βρουν 

καταφύγιο, διότι οι Αλβανοί είχαν σαν παράδοση να σεβαστούν τους φιλοξενούµενους. Το 

γεγονός αυτό συνιστά µια ανθρωπιστική χειρονοµία, έχει αξιολογηθεί από διεθνείς 

ηθοποιούς και ακόµη έχει γίνει µια ταινία µε τίτλο "ΜΠΕΣΑ"(BESA) σύµφωνα µε την 

αλβανική εθιµική παράδοση. Μετά τη µαζική µετανάστευση του εβραϊκού πληθυσµού και 

µετά την πτώση του κοµµουνιστικού καθεστώτος µόνο 200 Αλβανοί εβραϊκής καταγωγής 

παρέµειναν στην Αλβανία.. 

Στην εποχή που η Ευρώπη πέρασε τη µεγαλύτερη οικονοµική κρίση από την ίδρυση της, η 

Αλβανία ήταν µια από τις λίγες χώρες που δεν επηρεάστηκαν καθόλου ή είχε περιορισµένη 

επίδραση. Η Αλβανική αγορά κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει υποστεί µια σειρά από 

αλλαγές που αντανακλώνται στην καθηµερινή ζωή των Αλβανών πολιτών. Πριν από την 

παγκόσµια οικονοµική κρίση, η Αλβανία ήταν µία από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες 

οικονοµίες στην Ευρώπη µε ετήσια αύξηση 6% και απότοµη µείωση της φτώχειας. Ωστόσο, 

µετά το 2008 αυτή η ανάπτυξη έπαθε µια πτώση και εµφανίστηκαν µακροοικονοµικές 
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ανισορροπίες στο δηµόσιο τοµέα, καθώς και σε εξωτερικούς τοµείς. Αυτό αντανακλάται 

στους δείκτες της φτώχειας και της ανεργίας κατά την περίοδο 2008-2012 όπου η φτώχεια 

αυξήθηκε το 2012 κατά 14,3% και η ανεργία αυξήθηκε το 2013 κατά 16,9%, από το οποίο 

το ποσοστό ανεργίας της νεολαίας έφθασε το ποσοστό του 26,9%. Κατά τη διάρκεια της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης που περιλάµβανε την ευρωζώνη, υπήρξε µια ανάκαµψη του 3% 

το 2011 πράγµα που δεν άλλαξε κατά τα έτη 2012 και 2013 αν και στον τρίτο τρίµηνο το 

2013 σηµειώθηκε µείωση κατά 2,3%.  

 

5.6 Συµπέρασµα 

Εάν ένα δηµοψήφισµα επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί σχετικά µε την ένταξη της Αλβανίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα αποτελέσµατα θα δείξουν ότι περίπου το 90% των Αλβανών θα 

ψηφίσει υπέρ µιας ενδεχόµενης συγχώνευσης µε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού 

συνασπισµού.  Αυτό εξηγείται διότι οι Αλβανοί βλέπουν την ενσωµάτωση ως η λύση των 

πολλών εσωτερικών ζητηµάτων της χώρας τους. Φυσικά είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχει αλλάξει και συνεχίζει να αλλάζει, δεδοµένου ότι η Αλβανία έκανε αίτηση για να 

γίνει ένα από τα κράτη µέλη της. Η διαδικασία ολοκλήρωσης δεν επισκιάστηκε κατά τη 

στιγµή που η Ευρώπη υποφέρει από τη χειρότερη οικονοµική κρίση από την ίδρυσή της. Οι 

πολιτικές που αναπτύχθηκαν από τα θεσµικά όργανα της ΕΕ έδωσαν θετικό αποτέλεσµα 

και η Ευρώπη κατάφερε να ξεπεράσει την κρίση .Kατά την πρόσφατη επίσκεψή του στα 

Τίρανα στις 6 Μαρτίου στο πλαίσιο του διαλόγου υψηλού επιπέδου σχετικά µε τις βασικές 

προτεραιότητες, ο Επίτροπος για τη ∆ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ άλλων, 

δήλωσε ανοιχτά ότι “έχω και παραµένω της άποψης ότι το µέλλον της Αλβανίας είναι εντός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Αλβανία έχει όλες τις δυνατότητες να εκπληρώσει τα 

κριτήρια ένταξης”. Η διαδικασία της ένταξης πρέπει να κατανοηθεί ως µια διαδικασία που 

αλλάζει βήµα προς βήµα, όπου η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε κάθε βήµα θα επιτρέψει 

και θα πλησιάζει όλο και περισσότερο µε τα κριτήρια και τις προδιαγραφές που απαιτούνται 

από την ΕΕ. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας η Αλβανία πρέπει να αναλάβει τις 
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απαιτούµενες µεταρρυθµίσεις, όπως η καταπολέµηση της διαφθοράς και του οργανωµένου 

εγκλήµατος, τη δικαστική µεταρρύθµιση, µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων των Ροµά και των διακρίσεων εις βάρος των κοινοτήτων από  το 

ΛΟΑΤ(Λεσβία, Οµοφυλόφιλος, Αµφιφυλόφιλος και τρανσέξουαλ) (LGBT) η οποία θα 

επιτρέψει την συµµετοχή διαδικασίας ολοκλήρωσής της, µεταρρυθµίσεις που θα αυξήσουν 

την εµπιστοσύνη στην αλβανική οικονοµία και το πολιτικό της σύστηµα έχει δείξει ότι 

πολλές χώρες έχουν επωφεληθεί από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η Αλβανία έχει 

ολοκληρώσει µε επιτυχία κάποιες µεταρρυθµίσεις αλλά εξακολουθεί να έχει και αλλά 

ανεκπλήρωτα ακόµα. 

Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ένα πραγµατικό εθνικό έργο και όχι 

µόνο προνόµιο σε ένα άτοµο ή µια συγκεκριµένη οµάδα ατόµων. Λαµβάνοντας υπόψη το 

γεγονός ότι η διαδικασία ένταξης δεν είναι µια κοινή διπλωµατική διαδικασία 

διαπραγµάτευσης πρέπει να υπάρξει µια συνολική συναίνεση σχετικά µε αυτό το εθνικό 

έργο. Έτσι, το έργο αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει όχι µόνο την κυβέρνηση αλλά και 

άλλους παράγοντες όπως κρατικών θεσµών, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας. 

 

http://eurospeak.al/opinion/194-rrugetimi-drejt-be-se-cfare-jep-dhe-cfare-merr-shqiperia 
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Κεφαλαίο 6 

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 6.1 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  2015 

Οι κύριες κατευθύνσεις της δραστηριότητας που ασκείται από τον Κ.Ε. για το 2015 είναι: 

-Η εφαρµογή των νοµικών διατάξεων για την οικονοµική, χρηµατοπιστωτική, 

δηµοσιονοµική και λογιστική µε στόχο τον προσδιορισµό της πραγµατικής κατάστασης, 

ελλείψεις ή παρατυπιών στην διαχείριση και χρήση των δηµόσιων πόρων και την παροχή 

συστάσεων για τη βελτίωση της διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών. 

-Σεβασµός των νοµικών διατάξεων και διαδικασιών κατά τη διενέργεια χρηµατοοικονοµικών 

συναλλαγών στον τοµέα των εσόδων και των δαπανών µε ιδιαίτερη έµφαση στην ελεγκτική 

νοµιµότητα στην προµήθεια των δηµόσιων πόρων καθώς και τα έξοδα λογιστικού ελέγχου 

ενδογενή κεφαλαίου και χρηµατοδότηση από το εξωτερικό. 

-Η κανονικότητα και η ορθότητα της διατήρησης και οικονοµική τεκµηρίωση λογιστικής. 

-Εφαρµογή των καθιερωµένων νοµικών απαιτήσεων σχετικά µε την υποβολή ετήσιων 

λογαριασµών, προϋπολογισµών εκθέσεων από µονάδες της γενικής κυβέρνησης. 

-Η λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων και ελέγχου και την οργάνωση της 

διαχείρισης λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου στο δηµόσιο τοµέα. 

-Ασκεί έλεγχο των επιδόσεων ως δραστηριότητα µε προτεραιότητα του Κ.Ε και 

προσανατολισµένο στις βελτιώσεις πρακτικών στον τοµέα. 

Τα τελικά αποτελέσµατα των ελέγχων και τα συνιστώµενα µέτρα για τη βελτίωση της 

κατάστασης για κάθε υποκείµενο σε έλεγχο στέλνονται σε όλους τους ελεγχόµενους και σε  

ορισµένες ειδικές περιπτώσεις και στην διαχείρισή ιδρυµάτων τους. 

Κρίνοντας τη σηµασία ή το βάρος που καταλαµβάνουν τα ευρήµατα στο πλαίσιο της 

χρήσης των πόρων, οι εκθέσεις του προϋπολογισµού και τα συνιστώµενα µέτρα στέλνονται 

επίσης στα συστήµατα διεύθυνσης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων και τα συνιστώµενα µέτρα είναι καλά γνωστά και στο ευρύ 

κοινό µέσω της χρήσης των διαφόρων µορφών επικοινωνίας και πληροφόρησης. 
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6.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε. για το 2015 

Βασισµένο στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισµό του 2015 όπως έχει τροποποιηθεί από τον  

Κ.Ε  έχει διαθέσει συνολικά ένα ταµείο του 380,727.7 χιλιάδες λεκ εκ των οποίων 350,727.7 

χιλιάδες λεκ εκπροσωπούν χρηµατοδότηση του προϋπολογισµού από εγχώριες πηγές και 

30 εκατοµµύρια λεκ από ξένες πηγές. Με την κανονιστική πράξη Νο 2 µε ηµεροµηνία 

12/11/2015 για ορισµένες τροποποιήσεις στο νόµο αριθ 160/2014 σελίδα 2 “Για τον 

προϋπολογισµό του 2015” έγιναν κάποιες αλλαγές στις επενδύσεις µε ξένες 

χρηµατοδοτήσεις που αφαίρεσαν  την αξία  των 30 εκατοµµυρίων λεκ. Οι δείκτες του 

συνολικού προϋπολογισµού σε θεσµικό επίπεδο αναφερόµενος στο αρχικό σχέδιο, οι 

αλλαγές κατά τη διάρκεια του έτους και οι πραγµατικές δαπάνες, παρουσιάζονται στον 

πίνακα ως εξής: 

 

Πίνακας 12. Οι δείκτες του συνολικού προϋπολογισµού και  οι πραγµατικές 
δαπάνες   
                                                                                              
µονάδες σε χιλιάδες/λεκ     
Αρ. Άρθρα Αρχικό σχέδιο Οι αλλαγές κατά 

την διάρκεια του 
έτους 

Σχέδιο για τις 
τροποποιήσεις 

Επιτεύγµατα Σε   % ∆ιαφορά 

Α Β 1 2 3 4 5 6 
1  Μισθοί 219.000,0 -4.000,0 215.000,0 208.334,2 96,8 6.665,8 
2 Ασφάλειες 27.000,0 4.000,0 31.000,0 30.815,0 99,4 185,0 
3  Εµπορεύµατα και υπηρεσίες 83.850,0  83.850,0 74.718,1 89,1 9.131,9 
4 Οι ξένες  τρέχουσες 

µεταβιβάσεις 
150,0  150,0 129,0 86 21,0 

Α Τέλη 150,0  150,0 129,0 86,0 21,0 
6 Μεταφορές για τον οικογενειακό 

προϋπολογισµό. 
727,7  727,7 727,7  0,0 

7 Kκεφαλαιουχικές δαπάνες 50.000,0 -30.000,0 20.000,0 11.293,1 56,4 8.706,9 
Α Η εσωτερική χρηµατοδότηση  

από την οποία 
20.000,0  20.000,0 11.293,1 56,4 8.706,9 

Α.1 Επενδύσεις  13.100,0  13.100,0 11.293,1 86,2 1.806,9 
Α.2 ΦΠΑ / ξένη χρηµατοδότηση 6.900,0  6.900,0 0,0 0 6.900,0 
Β Εξωτερικές χρηµατοδοτήσεις 

των οποίων 
      

Β.1 Επενδύσεις-Σχέδια 30.000,0 -30.000,0 0,0 0,0 0 0,0 
 ΣΥΝΟΛΟ 380.727,7 -30.000,0 350.727,7 326.017,1 93,0 24.710,6 
Πηγή:http://www.klsh.org.al/raport_monitorimi_viti_2015_2781_1 
 
 



                                                                                                                         

114 

 
 
Παραγοντική ανάλυση κατά κατηγορία δαπανών σε επίπεδα στοιχείων αποτελέσµατα: 

-Το κεφάλαιο των µισθών διεξήχθη σε περίπου 97% των προγραµµατισµένων 

ποσοστώσεων 

-Το κεφάλαιο κοινωνικής Ασφάλισης υλοποιήθηκε στο 99% 

-Το κεφάλαιο για τα λειτουργικά έξοδα "αγαθά και υπηρεσίες"  έχει αποτέλεσµα ένα επίπεδο 

89% των προγραµµατισµένων ποσοστώσεων. 

-Ο προϋπολογισµός των Επενδύσεων προγραµµατισµένο για "Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός" εκτιµάτε 11.3 εκατ. λεκ έχει πραγµατοποιηθεί στο 100% των 

προγραµµατισµένων κτιρίων αντικατοπτρίζοντας µια εξοικονόµηση κεφαλαίου περίπου 1,8 

εκατ. λεκ. 

-Οι δαπάνες  χρηµατοδότησης µε προέλευση από το εξωτερικό αξίας 30.000 χιλιάδες λεκ, 

τα κεφάλαια αυτά είναι σχεδιασµένα για  την υλοποίηση του έργου του  µηχανισµού 

προενταξιακής βοήθειας(ΜΠΒ) (ΙΡΑ) µε τις αποφάσεις που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση 

του Συµβουλίου των Υπουργών,  δεν ήταν αποτελεσµατική, επειδή το έργο του µηχανισµού 

προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) δεν ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του 2015. 

Η ∆ηµοσιονοµική κατάσταση το 2015  σε επίπεδα στοιχείων αποτελέσµατα: 

 

6.3 Μισθοί,  κοινωνική ασφάλιση και ασφάλιση υγείας  

α) Οι µισθοί από 215.000 χιλιάδες λεκ του ετήσιου σχεδίου δαπανήθηκαν 208,334.2 

χιλιάδες λεκ ή σε ποσοστό 96,8%. 

β) Κοινωνική ασφάλιση και ασφάλιση υγείας από  31.000 χιλιάδων λεκ του ετήσιου σχεδίου 

δαπανήθηκαν 30,815 χιλιάδες λεκ ή σε ποσοστό 99,4% 

Το ποσό που δαπανήθηκε για το λογαριασµό «µισθούς» περιλαµβάνει τους µισθούς των 

εργαζοµένων του Κ.Ε και  των προσωρινών εµπειρογνωµόνων από το εξωτερικό που 

προσλαµβάνονται και πληρώνονται σύµφωνα µε τα υποµνήµατα και την υπογραφή των 

συµβάσεων µε αυτούς. 
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6.4 Οι τρέχουσες και ξένες µεταβιβάσεις  

Κατά την περίοδο αναφοράς 2015 έχουν πληρωθεί οι υποχρεώσεις των ποσοστώσεων  

των οργανώσεων µελών INTOSAI και του EUROSAI που ανέρχονται σε 129,040 λεκ από 

150 χιλιάδες λεκ που είχαν προγραµµατιστεί. 

 
6.5 Μεταφορές σε οικογενειακούς προϋπολογισµούς και ιδιώτες.  

Για το έτος 2015 το ειδικό κεφάλαιο έχει αποτελέσµατα στο 100% των διαθέσιµων 

κονδυλίων. Κατά την περίοδο αυτή δίνονται από το ειδικό ταµείο µε τα αιτήµατα που έχουν 

γίνει από το Κ.Ε και επιβεβαιώνονται από το Υπουργείο Οικονοµικών ένα κεφάλαιο του 

727.7χιλιάδες λεκ για την συνταξιοδότηση των εργαζοµένων περιπτώσεις καταστροφών και 

ασθενειών. 

 
6.6 Τα λειτουργικά έξοδα  

Από 83,850χιλιάδες λεκ από το ετήσιο πρόγραµµα δαπανήθηκαν 74,718.1 χιλιάδες λεκ ή 

89,1%. Από λεπτοµερή ανάλυση των επιδόσεων των δαπανών που προκύψαν 

συνειδητοποιήθηκε ότι σε αυτό το επίπεδο έχει επηρεαστεί η διαφορά (αποταµίευση) από 

τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων των ταµείων σε περίπου 4 εκατοµµύρια λεκ και ένα 

µέρος των κεφαλαίων για ταξίδια και ηµερήσια έξοδα που ανέρχονται σε περίπου 4 

εκατοµµύρια λεκ.  Με αυτές τις δαπάνες θα αντιµετωπίσει επίσης την κάλυψη των αναγκών 

διοικητικών εξόδων και τα έξοδα για το ηλεκτρικό ρεύµα, νερό, τηλέφωνο κ.τ.λ. Σε αυτό το 

άρθρο ένα σηµαντικό µέρος  καταλαµβάνουν οι δαπάνες για την εκπαίδευση στο εξωτερικό 

και στο εσωτερικό της χώρας και  στην λειτουργία του ελέγχου. Η ανάπτυξη των ικανοτήτων 

είναι ένας από τους στόχους στρατηγικής του Κ.Ε. που παρέχονται στο πλαίσιο της 

στρατηγικής Ανάπτυξης 2013 -2017. Για να επιτευχθεί αυτός ο  στόχος ο Κ.Ε έχει 

συµµετάσχει ενεργά σε πολλές δράσεις κατάρτισης, συναντήσεις και οµάδες εργασίας, 

συνέδρια και συµπόσια τα οποία έχουν ως στόχο την οικοδόµηση ικανοτήτων αυξάνοντας 

δεξιότητες και επαγγελµατικές γνώσεις των ελεγκτών, προκειµένου να αυξηθεί η ποιότητα 
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του ελέγχου. Οργάνωση και συµµετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες που συνδέονται µε τα 

αντίστοιχα κόστη εστιάζονται στην πιο προσεκτική και αποτελεσµατική  διαχείριση.  

6.7 Οι δαπάνες για επενδύσεις κεφαλαίου  

Με βάση το νόµο του κρατικού προϋπολογισµού 2015 το σχέδιο του προϋπολογισµού µε 

προορισµό τις κεφαλαιακές επενδύσεις µε αποτέλεσµα ύψους 50 εκατ λεκ. Λεπτοµερειακά 

αντλούµενος από τα δεδοµένα χρηµατοδότησης περίπου 20 εκατοµµύρια λεκ 

αντιπροσώπευαν κονδύλια του προϋπολογισµού εσωτερικών πηγών της χρηµατοδότησης 

και 30 εκατοµµύρια λεκ εξωτερικής προέλευσης. Με την Κανονιστική πράξη Νο 2 µε 

ηµεροµηνία 12/11/2015 για ορισµένες τροποποιήσεις στο νόµο αριθ 160/2014 “Περί του 

προϋπολογισµού του έτους 2015 "έγιναν αλλαγές στις χρηµατοδοτήσεις και επενδύσεις 

ξένων αφαιρώντας την αξία των 30 εκατ. Λεκ. 

Παρακάτω είναι η υλοποίηση της επένδυσης προϋπολογισµού για το 2015 λεπτοµερώς 

από τα δεδοµένα: 

Πίνακας 13. Οι δαπάνες για επενδύσεις κεφαλαίου  
Αρ Άρθρα Αρχικά 

σχέδιο 
Οι αλλαγές 
κατά τη 
διάρκεια του 
έτους 

Γεγονότα Αποτελέσµατ
α 

∆ιαφορά 

Α Β 1 2 3 4 5 
1 Αγορά εξοπλισµών 

ηλεκτρονικών 
υπολογιστών  

7,500,0 7,500,0 7,124,0 95,0 376,0 

2 Αγορά ασφάλειας 
δικτύου  

1,200,0 1,200,0 1,176,0 98,0 24,0 

3 προµήθειες Υπολογιστών 620,0 620,0 498,0 80,0 122,0 
4 υποδοµή 2,080,0 2,080,0 1,103,0 53,0 977,0 
5 προµήθειες γραφείου 1,700,0 1,700,0 1,392,0 83,0 308,0 
6 Η συνολική επένδυση 

κατασκευής επίπλων 
13,100,0 13,100,0 11,293,0 86,0 1,807,0 

7 ΦΠΑ / τοπικό κόστος 6,900,0 6,900,0 0,0 0,0 6,900,0 
8 Εξωτερική 

χρηµατοδότηση, (ΜΠΒ) 
(ΙΡΑ) 

30,000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ΣΥΝΟΛΟ 50,000,0 20,000,0 11,293,0 56,4 8,707,0 
Πηγή:http://www.klsh.org.al/raport_monitorimi_viti_2015_2781_1 
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-Από την παραγοντική ανάλυση του προϋπολογισµού επενδύσεων από τα στοιχεία το 

συµπέρασµα είναι ότι ο προϋπολογισµός Προγραµµατισµένων επενδύσεων για "Έπιπλα 

και λοιπός εξοπλισµός» στην αξία των 11.300.000 εκατ. λεκ αντικατοπτρίζοντας µια 

εξοικονόµηση περίπου 2 εκατοµµυρίων ως αποτέλεσµα της εφαρµογής των διαδικασιών 

σύναψης συµβάσεων και το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισµού που προσφέρετε σε αυτές 

τις διαδικασίες. 

- Το κεφάλαιο των 6,9 εκατ. λεκ προγραµµατισµένο για το τοπικό κόστος του έργου (ΜΠΒ) 

(ΙΡΑ) δεν χρησιµοποιήθηκε το 2015 λόγω της αποτυχίας  αντιµετώπισης αποτελεσµατικά τη 

χρηµατοδότηση από δότες. 

Η οργανωτική δοµή του Κ.Ε αντανακλά τις απαιτήσεις του άρθρου 12 του νόµου αρ. 10296 

µε ηµεροµηνία 08/07/2010 "Για τη δηµοσιονοµική διαχείριση και τον έλεγχο"  Όσων αφορά 

τα κριτήρια για την υποβολή των γραµµών  των εκθέσεων σχετικά µε την πολιτική επιβολής 

και της εκπαίδευσης. Ο εκτελεστικός υπάλληλος (ο Προϊστάµενος Οικονοµικών  είναι 

υπόλογος και πρέπει να παραδώσει τις εκθέσεις του στον Γενικό Γραµµατέα του θεσµού 

ταυτόχρονα αρµόδιος υπάλληλος του ιδρύµατος). Ο Κ.Ε. έχει αναπτύξει τη στρατηγική 

∆ιαχείρισης Κινδύνων του Κ.Ε η οποία δίνεται για εφαρµογή και  παρακολούθηση σε κάθε 

∆ιευθυντή Τµήµατος και ∆ιεύθυνσης. 

 
6.8 ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

 
Το 2015 µπορεί να θεωρηθεί ως το έτος της συνέχειας µέσω της εδραίωσης της θεσµικής 

µεταρρύθµισης προκειµένου να εκπληρώσει το συνταγµατικό και νοµικό στόχο και  τη 

διασφάλιση της δηµόσιας λογοδοσίας. Όλη η δραστηριότητα ελέγχου του Κ.Ε 

αντικατοπτρίζεται καλύτερα και είναι προϊόν βαθιών ριζικών αλλαγών στην εκτέλεση των 

απαιτήσεων των διεθνών προτύπων, της δραστηριότητας λογιστικού ελέγχου και την 

ελεγκτική δραστηριότητα.  
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Με την έναρξη ισχύος του ν. 154/2014  “Περί οργάνωσης και λειτουργίας του Κ.Ε". Ο Κ.Ε 

συµµετέχει εξ ολοκλήρου στο σχεδιασµό του ρυθµιστικού πλαισίου, προκειµένου να 

εκπληρώσει τις Θεσµικές υποχρεώσεις της, στην  ολοκλήρωση και έγκρισή  του και την 

έκδοση  των σχετικών νόµων εν δυνάµει του παρόντος Νόµου και τον προσανατολισµό των 

θεσµικών δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ∆ιεθνών Προτύπων ISSAI 

(∆ιεθνή Πρότυπα των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου). Αµέσως µετά την έκδοση του 

οργανικού νόµου του Κ.Ε µε τις αντίστοιχες αποφάσεις του Προέδρου  συγκροτήθηκαν  

οµάδες εργασίας για να προετοιµάσουν την οριστικοποίηση ορισµένων βασικών εγγράφων 

λειτουργίας του Κ.Ε κατά τη διάρκεια του 2015 και συγκεκριµένα: 

-Το πρώτο βήµα ήταν η διαδικασία της αναθεώρησης της Ανάπτυξης Θεσµικών 

Στρατηγικής 2013-2017 και Σχέδιο δράσης για την περίοδο 2015-2017 που εγκρίθηκε από 

το διάταγµα του Προέδρου του Κ.Ε Αρ 42 µε ηµεροµηνία 31.03.3015. 

Με βάση την αναθεωρηµένη στρατηγική όλες οι θεσµικές πολιτικές διαχείρισης 

επικεντρώθηκαν στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του Κ.Ε  και το Σχέδιο ∆ράσης 

για την περίοδο  όπως παρακάτω. 

 
6.9 Ανάπτυξη στρατηγικής για την εφαρµογή των ∆ιεθνών Ελεγκτικών 

Προτύπων 

Σύµφωνα µε το στρατηγικό στόχο “αυξανόµενη ικανότητα λογιστικού ελέγχου και του 

ελέγχου της ποιότητας" το Κ.Ε τον Μάρτιο του 2013 έχει υπογράψει ένα µνηµόνιο 

δέσµευσης µε τους εκπροσώπους του  IDI(Interactive Data Intelligence) και EUROSAI για 

το Πρόγραµµα "3i" Εφαρµογή της πρωτοβουλίας ISSAI(∆ιεθνή Πρότυπα των Ανωτάτων 

Οργάνων Ελέγχου). Εντός αυτού του προγράµµατος οι χώρες µέλη του IDI (Interactive 

Data Intelligence) της οποίας µέλος είναι και  η Αλβανία δεσµεύονται να σχεδιάσουν 

Στρατηγική η οποία παρέχει όχι µόνο την προσαρµογή των προδιαγραφών ISSAI (∆ιεθνή 

Πρότυπα των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου) αλλά πάνω απ' όλα τη συµβατότητα στην 

εφαρµογή τους. 
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Για το σκοπό αυτό µια ειδική οµάδα δεσµεύτηκε για την ανάπτυξη της στρατηγικής και µε 

την απόφαση υπ' αριθ. 58 της 30/06/2015 του Προέδρου ενέκρινε την υλοποίηση 

στρατηγικής και σχέδιο δράσης των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων 2015-2016 και η 

σύνταξη των εθνικών προτύπων Ελέγχου το 2017. 

 
6.10 Σύνταξη των εγχειριδίων ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου και συνεκτικότητα 

 
Στο πλαίσιο των απαιτήσεων της θεσµικής στρατηγικής για τη διαχείριση 2013-2017 η 

στρατηγική υλοποίησης ISSAI (∆ιεθνή Πρότυπα των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου) και τις 

δραστηριότητες που προβλέπονται στο πλαίσιο της στρατηγικής ∆ιαχείριση των δηµόσιων 

οικονοµικών 2014-2020 "Αναθεώρηση του εξωτερικού ελέγχου" συγκροτήθηκαν οµάδες για 

την κατάρτιση Εγχειριδίου Ελέγχου και Συµµόρφωσης και Εγχειρίδιο εργασίας 

∆ηµοσιονοµικού έλεγχου. Με την απόφαση του Προέδρου του  Κ.Ε  Αρ.196 µε ηµεροµηνία 

31.12.2015 εγκρίθηκαν: 

-Εγχειρίδιο Ελέγχου Συµµόρφωσης. 

-Εγχειρίδιο ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου. 

Εκτός από το παραπάνω σχέδιο ελέγχου για το 2016 θα πρέπει να προγραµµατιστούν και  

τρείς κατεύθυνσης για την διεξαγωγή δηµοσιονοµικών ελέγχων και δέκα ελέγχους 

συµµόρφωσης  που βασίζεται στα  δύο παραπάνω Εγχειρίδια. Οµοίως, η διαδικασία 

υλοποίησης θα πρέπει να συνοδεύεται µε εντατική εκπαίδευση για αυτούς τους δύο τύπους 

των ελέγχων. 

 
6.11 Σύνταξη του νέου Κώδικα ∆εοντολογίας του Κ.Ε 

-Το Κ.Ε κατά τη διάρκεια του  2015 ασχολήθηκε µε την κατάρτιση ενός νέου κώδικα 

δεοντολογίας που εγκρίθηκε µε την απόφαση του Προέδρου Αρ.56 µε ηµεροµηνία 

04.30.2015. Ο κώδικας δεοντολογίας του Κ.Ε αντικατοπτρίζει τις καλύτερες πρακτικές  του 

τοµέα που έχουν σχεδιαστεί ως ένα αναπόσπαστο ολοκληρωµένο έγγραφο το οποίο 
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περιελάµβανε: Κώδικα ∆εοντολογίας του  Κ.Ε ο Κώδικας ∆εοντολογίας του Ευρωπαϊκού 

∆ικαστηρίου ελεγκτών και ISSAI 30 (∆ιεθνή Πρότυπα των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου) 

Κώδικας δεοντολογίας του INTOSAI(∆ιεθνής Οργανισµός των Ανωτάτων Οργάνων 

Ελέγχου).  

 
6.12 Αλλαγές στην οργανωτική δοµή 

Οι αλλαγές και οι εξελίξεις που έχουν επέλθει στο περιβάλλον λειτουργίας του Κ.Ε. κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων ετών, προσδοκίες που ήρθαν ως αποτέλεσµα της υιοθέτησης του 

νέου νόµου, αποκάλυψαν την ανάγκη να επανεξετάσει και να προσαρµόσει την οργανωτική 

δοµή και τις µορφές αλληλεπίδρασης µεταξύ των µονάδων του Ιδρύµατος. 

 

Ο Κ.Ε κατέχει ήδη µια αποτελεσµατική οργανωτική δοµή που προσαρµόζει καλύτερα τους 

θεσµικούς στόχους µε τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις κάθε οργανωτικής µονάδας : 

∆ιευθυντής Τµήµατος ή τοµέα στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων του ιδρύµατος. 

 

Προκειµένου να επιτευχθούν οι προσδοκίες για το θεσµικό εκσυγχρονισµό και την 

εφαρµογή των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων  ISSAI (∆ιεθνή Πρότυπα των Ανωτάτων 

Οργάνων Ελέγχου)έχει  καθιερωθεί και λειτουργεί Τµήµα Ελέγχου Πολιτικής ο κύριος 

άξονας των δραστηριοτήτων του οποίου είναι η σύνταξη πολιτικού ελέγχου και υπηρεσιών 

ελέγχου και υποστηρίξει κατά τη διάρκεια άσκησης λειτουργίας ελέγχου τους. 

Για την αποτελεσµατικότητα του στόχου του Κ.Ε για να κάνει ένα µέρος των ελεγκτικών 

πρακτικών της και ελέγχους της τεχνολογίας των πληροφοριών τέθηκαν σε εφαρµογή µε τη 

δηµιουργία ειδικού τµήµατος, αυτού του Ελέγχου της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής, στο 

πλαίσιο του Τµήµατος Ελέγχου Προϋπολογισµού Κεντρικής Υψηλής ∆ιοίκησης ∆ηµόσιας 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Εσωτερικού Ελέγχου. Οµοίως, το 2015 συντάχθηκε ο 

εσωτερικός κανονισµός  Οργάνωσης και η ∆ιοικητική λειτουργικότητα του Κ.Ε που 

εγκρίθηκε µε την απόφαση του προέδρου Νο 85 µε ηµεροµηνία 06.30.2015.  



                                                                                                                         

121 

 

Ο παρών κανονισµός περιέχει κανόνες για την οργάνωση και διοικητική λειτουργία του Κ.Ε 

µε βάση τις αρχές της εφαρµογής της ορθότητας της νοµοθεσίας, να βελτιωθεί η ποιότητα 

της ελεγκτικής δραστηριότητας και η αύξηση της διαφάνειας για το κοινό. 

 
6.13 Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη του  Προσωπικού. 

Η Επαγγελµατική εκπαίδευση είναι ένα από τα πιο σηµαντικά συστατικά για την ανάπτυξη 

της επαγγελµατικής ικανότητας, τον εντοπισµό ευκαιριών για περαιτέρω ανάπτυξη και  

επιπλέον τη δηµιουργία «επαγγελµατικού φορέα" σε ένα Ανώτατο Όργανο Ελέγχου. 

Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος η κατάρτιση στον Κ.Ε χτίστηκε και συνεχίζει να 

αναπτύσσεται ως µια ενοποιηµένη δραστηριότητα που σχεδιάζετε µε στόχο την υποστήριξη 

και την επαγγελµατική εξέλιξη των ελεγκτών να συµβάλει στη βελτίωση συνεχιζόµενης 

ατοµικής επιδόσεις τους και του  ιδρύµατος γενικότερα. Εκτός από την εκπαίδευση η 

επαγγελµατική  ανάπτυξη αναφέρεται σε επαγγελµατικές ευκαιρίες µάθησης που έχουν 

σχεδιαστεί για την προώθηση και την υποστηρίξει της επαγγελµατικής ανάπτυξης των 

ελεγκτών και τη δηµιουργία ενός οράµατος για το µέλλον. Το πρόγραµµα κατάρτισης για το 

προσωπικό του Κ.Ε το 2015 περιελάµβανε δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης που 

πρόβλεπαν για τους ελεγκτές και τους εργαζόµενους να παρέχουν την ικανότητα και το 

µεράκι σε ειδικές και επικαιροποιηµένες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση της 

αποστολής και την άσκηση  επιτυχηµένων έργων των δηµόσιων ελεγκτών. Ως αποτέλεσµα 

της εφαρµογής του Προγράµµατος Κατάρτισης το 2015 ο Κ.Ε έχει εξασφαλίσει ότι ο 

αριθµός των ηµερών κατάρτισης ανά πρόσωπο να είναι ίδιο µε το SAI (Social 

Accountability International ) δηλαδή σύγχρονες και προηγµένες. 
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6.14 Σχέδιο IPA (Μηχανισµός προενταξιακής βοήθειας ΜΠΒ)  
 
Στο πλαίσιο της βοήθειας προς την Αλβανία και την εφαρµογή του οργάνου  της 

διεύρυνσης, IPA (Μηχανισµός προενταξιακής βοήθειας ΜΠΒ) 2013 ο Κ.Ε έχει κερδίσει µια 

χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση  για την "Ενίσχυση Χωρητικότητας εξωτερικού 

ελέγχου " µε αξία 2,11 εκατοµµύρια ευρώ. Κατά το 2015 έχουν ολοκληρωθεί λεπτοµέρειες 

και έχουν υπογραφεί συµβάσεις για την υλοποίηση σχεδίων  IPA 2013 του Κ.Ε που 

ξεκίνησε στις αρχές του 2016. Η εφαρµογή του ΜΠΒ 2013 το οποίο παρουσιάζει το Κ.Ε ως 

ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό θεσµικό όργανο του ανώτατου δηµόσιου ελέγχου, του οποίου 

βασίζεται η δραστηριότητα της εξ ολοκλήρου στα πρότυπα INTOSAI. Λόγω της µη έναρξης 

του σχεδίου ΜΠΒ το 2015 το προβλεπόµενο κεφάλαιο ως τοπική δαπάνη της αξίας του  6,9 

εκατοµµυρίων λεκ είχε ως αποτέλεσµα να είναι αδαπάνητο έτσι και το κεφάλαιο των 30 

εκατοµµυρίων λεκ ξένων επενδύσεων. 

 http://www.klsh.org.al/ 
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