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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση στοιχείων σε σχέση με 

τα επίπεδα διαφθοράς που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στην Αλβανία. Για τον 

λόγο αυτό, λαμβάνει χώρα μια εμπεριστατωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

γύρω από το γενικότερο θέμα της διαφθοράς και της παρουσίας της στην 

καθημερινή ζωή και τους θεσμούς των σύγχρονων χωρών. Στην συνέχεια, 

παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τα επίπεδα διαφθοράς της Αλβανίας μέσα 

από δείκτες που κατασκευάζονται από διεθνή ιδρύματα με παγκόσμια 

αναγνώριση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δεικτών αυτών, η κατάσταση της 

Αλβανίας σε θέματα διαφθοράς δεν είναι σε καλά επίπεδα, καθώς όλοι οι δείκτες 

δείχνουν ότι η χώρα βρίσκεται στην κατάταξη ιδιαίτερα χαμηλά ειδικά σε σχέση με 

τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η διαφθορά στην Αλβανία εντοπίζεται σχεδόν 

σε κάθε πτυχή της δημόσιας διοίκησης. Στην αστυνομία, στον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργούν τα πολιτικά κόμματα, στην δικαιοσύνη, αλλά και στον τρόπο με τον 

οποίο λειτουργούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προκειμένου να αλλάξει η 

κατάσταση, θα πρέπει να λάβουν χώρα μια σειρά από γενναίες μεταρρυθμίσεις 

που θα στοχεύουν στην ριζική αναδόμηση του τρόπου διοίκησης του κράτους της 

Αλβανίας. Ωστόσο, το σημαντικότερο από όλα είναι η δημιουργία μια ηθικής 

συνείδησης στου αλβανούς πολίτες, που δεν θα επιτρέπει την παθητική αποδοχή 

από αυτούς των εκδηλώσεων της διαφθοράς. 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to present data on the levels of corruption 

prevailing in Albania in recent years. For this reason, an in-depth bibliographical 

review takes place around the general issue of corruption and its presence in 

everyday life and institutions of modern countries. Below, detailed data on 

corruption levels in Albania are presented through indicators produced by 

international institutions with worldwide recognition. According to the results of 

these indicators, Albania's corruption situation is not good, as all indicators show 

that the country is in the ranking very low especially in relation to other European 

countries. Corruption in Albania is located in almost every aspect of the public 

administration. In the police, the way in which political parties operate, in justice, 

but also in the way in which the media operate. In order to change the situation, a 

series of courageous reforms aimed at radically rebuilding the administration of the 

state of Albania. However, the most important of all is the creation of a moral 

conscience towards Albanian citizens, which will not allow the passive acceptance 

by them of the manifestations of corruption. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε γενικές γραμμές, διαφθορά αποτελεί η κατάχρηση δημόσιου ή μη 

αξιώματος, με στόχο την αποκόμιση παράνομων κερδών, είτε χρηματικών είτε όχι. 

Για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, είναι χρήσιμο να γίνει διάκριση μεταξύ των 

διαφόρων μορφών διαφθοράς, όπως είναι για παράδειγμα, η πολιτική και η 

γραφειοκρατική διαφθορά. Είναι, επίσης, σημαντικό να αναπτυχθεί μια σαφής 

εννοιολογική προσέγγιση της διαφθοράς, ώστε να αναδειχθεί η σχέση της με άλλα 

προβλήματα των κοινωνιών, όπως είναι η εγκληματικότητα, αλλά και η 

αναποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα. Ο πυρήνας της έννοιας της 

διαφθοράς αποτελείται από μια ηθική διάσταση, η οποία μπορεί να μεταφραστεί 

σε νομικές υποχρεώσεις των πολιτών με διάφορους τρόπους. Η κατάχρηση της 

εξουσιοδοτημένης εξουσίας, ως αρχής, τείνει να αναγνωρίζεται ως πρόβλημα σε 

όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η πραγματική πρακτική που σχετίζεται με τη διαφθορά 

μπορεί να ποικίλει, αναλόγως με την περίσταση (Rose – Akerman, 2002). 

Η προσπάθεια για την καταπολέμηση της διαφθοράς μπορεί να βασίζεται 

σε διαφορετικούς λόγους. Είτε για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

δημοσίων υπηρεσιών, είτε διότι αυτή νοείται από τους αρμόδιους ως μια ηθικά 

ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Στη σημερινή πραγματικότητα, κυριαρχούν 

επιχειρήματα υπέρ της καταπολέμησης της και από τις δυο παραπάνω 

προσεγγίσεις. Έτσι, από την μια υπάρχουν οι αρνητικές επιπτώσεις της διαφθοράς 

στην ανάπτυξη και από την άλλη, οι αντίστοιχες επιπτώσεις στον τρόπο διανομής 

του εισοδήματος και στη φτώχεια. Ωστόσο, η καταγγελία της διαφθοράς 

αποκλειστικά λόγω των κακών επιπτώσεών της καθιστά την ατζέντα για την 

καταπολέμηση της ευάλωτη σε μερικές ερμηνείες εμπειρικών αποτελεσμάτων. 

Μια εναλλακτική λύση είναι να υιοθετηθεί μια προσέγγιση με βάση τα 

καθήκοντα που θα πρέπει να εκτελούνται από όλους. Η προσέγγιση αυτή θα 

προσέφερε το πλεονέκτημα ότι θα καταδίκαζε την διαφθορά ως πράξη από μόνο 

της και όχι σε συνάρτηση των βλαβερών της συνεπειών. Η διαφθορά, εξάλλου, 

περιλαμβάνει την έννοια της εξαπάτησης και ως εκ τούτου, υπονομεύει τις ηθικές 

και ορθολογικές ικανότητες των πολιτών και των κοινωνιών. Επομένως, ακόμη και 

αν η ουσιαστική διαφθορά δεν υπονόμευε την οικονομική ανάπτυξη ή τη μείωση 

της φτώχειας, εξακολουθεί να υπάρχει μια σημαντική πρόκληση για την 
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καταπολέμηση του φαινομένου. Η διαφθορά υπονομεύει τον ηθικό ιστό της 

κοινωνίας. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι οι κοινωνίες σε όλο τον κόσμο 

τείνουν να θεωρούν τη διαφθορά ως ριζικά λανθασμένη - ακόμα κι αν είναι 

αποδεκτή ως λειτουργία μιας καθημερινότητας. Μια τέτοια αντίληψη για την 

διαφθορά εντέλει, είναι δυνατόν να είναι περισσότερο πειστική και αποτελεσματική 

(Rose – Akerman, 2002). 

Όπως είναι εμφανές από τα παραπάνω, η σημασία της καταπολέμησης της 

διαφθοράς είναι τεράστια και για τις κοινωνίες, αλλά και για τις οικονομίες. 

Συγκεκριμένα για την Αλβανία, υπάρχει μια σειρά από πολλές έρευνες, οι οποίες 

δείχνουν τον βαθμό στον οποίο η χώρα αυτή είναι εκτεθειμένη στην διαφθορά. Με 

αυτήν την έννοια, η υλοποίηση μιας διπλωματικής εργασίας με θέμα τη διαφθορά 

στην Αλβανία δεν μπορεί παρά να αποτελεί μια πρόκληση για τον συντάκτη, να 

συνεισφέρει με τον τρόπο που αυτό είναι εφικτό, στη μάχη για την πάταξη της.  

Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίστηκε το θέμα της διαφθοράς αποτελείται 

κυρίως από δυο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η πρώτη στηρίζεται στην μελέτη της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας σε σχέση με το υπό μελέτη θέμα και η κριτική 

καταγραφή των επιστημονικών απόψεων για το θέμα, με προφανή έμφαση στην 

περίπτωση της Αλβανίας. Ο δεύτερος τρόπος περιελάμβανε την αναζήτηση 

δεδομένων και στοιχείων κυρίως μέσα από τους διαδικτυακούς τόπους των 

ιδρυμάτων και των οργανισμών, των οποίων ευθύνη είναι η κατασκευή δεικτών 

μέτρησης της διαφθοράς, αλλά και άλλων μεγεθών. Μετά την συγκέντρωση των 

στοιχείων πραγματοποιήθηκε η κριτική τους παρουσίαση, παράλληλα με την 

δημιουργία συγκρίσεων των αποτελεσμάτων, όπου αυτό θεωρήθηκε ενδιαφέρον. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας λαμβάνει χώρα 

η παρουσίαση της έννοιας της διαφοράς γενικά, καθώς και ο διαχωρισμός των 

διαφορετικών ειδών διαφθοράς που παρατηρείται διεθνώς. Επιπλέον, 

παρατίθενται μια σειρά από λόγους για τους οποίους οι απλοί πολίτες συνηθίζεται 

να έχουν στρεβλές εντυπώσεις και απόψεις για το θέμα της διαφθοράς. Επιπλέον, 

στοχεύει στην ανάδειξη της σημαντικότητας του θέματος της διαφθοράς, μέσα από 

την κριτική παράθεση στοιχείων ερευνών που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια 

για την αλβανική κοινωνία και το ύψος της διαφθοράς σε αυτήν. Οι έρευνες αυτές 
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δείχνουν την μεγάλη έκταση του προβλήματος της διαφθοράς στην γειτονική 

χώρα. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελείται από δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι δημοφιλέστεροι δείκτες; οι οποίοι, είτε άμεσα, είτε 

έμμεσα μετρούν την διαφθορά σε μια χώρα και που είναι ευρέως αποδεκτοί από 

την επιστημονική κοινότητα. Αφού δοθεί ο ορισμός τους, στην συνέχεια 

παρατίθενται με συντομία τα σημαντικότερα θετικά και αρνητικά τους στοιχεία. Στο 

δεύτερο μέρος λαμβάνει χώρα η κριτική παρουσίαση των στοιχείων των δεικτών 

που επιλέχτηκαν να παρουσιαστούν στην παρούσα εργασία. Το κεφάλαιο κλείνει 

με την σύγκριση της διαχρονικής εξέλιξης των δεικτών ανά δυο, όπως επίσης και 

με την σύγκριση της διαχρονικής εξέλιξης κάποιων εξ αυτών παράλληλα με 

κάποια βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της αλβανικής κοινωνίας. 

Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις σημαντικότερες αιτίες για τις οποίες, 

σύμφωνα με την άποψη του συγγραφέα, η διαφθορά συνεχίζει να μαστίζει την 

αλβανική κοινωνία, τουλάχιστον είκοσι χρόνια μετά από την αλλαγή του 

πολιτειακού καθεστώτος της χώρας. Μέσα από την κριτική παράθεση 

επιχειρημάτων που συναντώνται στην διεθνή βιβλιογραφία, σκιαγραφείται ο 

βασικός σκελετός όλων εκείνων των αιτιών, που καθιστούν την διαφθορά το 

μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα της αλβανικής κοινωνίας σήμερα. Παράγοντες όπως η 

μη αποτελεσματική διοίκηση του δημόσιου τομέα της Αλβανίας, η κακοδιοίκηση και 

το ασαφές νομικό πλαίσιο της χώρας μπαίνουν στο μικροσκόπιο και αποτιμώνται 

οι συνέπειες των σαθρών βάσεων του συστήματος στην κοινωνία των αλβανών 

πολιτών. 

Το τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας ασχολείται με την πρόταση θέσεων 

σχετικά με την αντιμετώπιση του θέματος της διαφθοράς. Οι προτάσεις που 

παρατίθενται προκύπτουν κατά τρόπο ισομερή, τόσο μέσα από την έρευνα που 

διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, όσο και έπειτα από την μελέτη των 

προτάσεων που κατά καιρούς έχουν λάβει χώρα από διεθνείς οργανισμούς που 

ασχολούνται με το θέμα αυτό, όπως είναι για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και η Διεθνής Διαφάνεια. 
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Τέλος, η εργασία κλείνει με την παράθεση των βασικότερων 

συμπερασμάτων με την μορφή επιλόγου, όπου πραγματοποιείται η συνολική 

αποτίμηση της κατάστασης, αλλά και αξιολογείται η συνεισφορά της παρούσας 

εργασίας στο θέμα της διαφθοράς, ενώ παρατίθεται και η σχετική βιβλιογραφία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

1.1  Εισαγωγικά στοιχεία 

Η διαφθορά είναι ένα πρόβλημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωπες όλες οι 

κυβερνήσεις, σε οποιοδήποτε επίπεδο ανάπτυξης κι αν βρίσκονται οι οικονομίες 

τους. Σχετικά με το θέμα της διαφθοράς και των τρόπων αντιμετώπισης της, 

υπάρχει μια πλούσια βιβλιογραφία, στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι 

ερευνητές και οι υπεύθυνοι για την χάραξη της πολιτικής να κατανοήσουν το 

φαινόμενο και στην συνέχεια, να το περιορίσουν (Balboa & Medalla, 2006). 

Σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency 

International, 2017):  

«Η διαφθορά είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του σύγχρονου 

κόσμου. Υπονομεύει την καλή διακυβέρνηση, στρεβλώνει θεμελιωδώς 

την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών, οδηγεί σε λανθασμένη 

κατανομή των πόρων, βλάπτει τον ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξη του, 

ενώ έχει ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα πάνω στα φτωχότερα 

στρώματα της κοινωνίας» 

Εξάλλου, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα (1997), η σημασία της 

πάταξης της διαφθοράς είναι τεράστια, προκειμένου ένα κράτος να καταφέρει να 

αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό τρόπο τις προκλήσεις, μέσα από τις οποίες θα 

καταφέρει να βελτιώσει τις ζωές των πολιτών του. 

1.2  Είδη Διαφθοράς 

Υπό αυτήν την έννοια, κρίνεται απαραίτητο σε πρώτη φάση να 

διασαφηνιστούν οι εκφάνσεις του φαινομένου, ώστε να γίνει πλήρως κατανοητή η 

έκταση και η σημασία του. Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις πλέον 

διαδεδομένες εκφράσεις της διαφθοράς, ενώ στην συνέχεια, λαμβάνει χώρα μια 

σύντομη παρουσίαση της κάθε περίπτωσης.   
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Πίνακας 1. Οι εκφράσεις της διαφθοράς. 

Οι εκφράσεις της διαφθοράς 

1. Δωροδοκία 

2. Υπεξαίρεση 

3. Αθέμιτη άσκηση επιρροής 

4. Κατάχρηση θέσης 

5. Παράνομος πλουτισμός 

 

1.2.1  Η δωροδοκία 

Η έννοια της δωροδοκίας μπορεί να οριστεί ως η πραγματοποίηση μιας 

υπόσχεσης, μιας προσφοράς ή παροχής ενός δώρου σε έναν δημόσιο υπάλληλο 

και η παράλληλη αποδοχή από αυτόν της παραπάνω προσφοράς, είτε με άμεσο 

τρόπο, είτε με έμμεσο. Η αποδοχή αυτής της προσφοράς θα πρέπει να προσφέρει 

στον δημόσιο υπάλληλο, ή γενικότερα στον δωροδοκούμενο, ένα ξεκάθαρο και 

αδικαιολόγητο πλεονέκτημα για τον ίδιο ή για κάποιο άλλο πρόσωπο, ώστε ο 

υπάλληλος αυτός στο μέλλον να ενεργεί ή να μην ενεργεί, με τρόπο που είναι 

προς το άμεσο συμφέρον του δωροδοκούντος, κατά την άσκηση των επίσημων 

καθηκόντων του (OECD, 2016). 

Είναι γεγονός ότι υπάρχουν διάφορες μορφές δωροδοκίας. Η πράξη κατά 

την οποία κάποιος προσφέρει ένα αντικείμενο, αναφέρεται συνήθως ως ενεργή 

δωροδοκία και η πράξη αποδοχής της δωροδοκίας ως παθητική δωροδοκία. 

Επιπλέον, ο ορισμός της δωροδοκίας αλλάζει όταν η πράξη αφορά έναν δημόσιο 

υπάλληλο του εξωτερικού ή όταν λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στον ιδιωτικό 

τομέα. Στην δωροδοκία αλλοδαπών δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων 

διεθνών οργανισμών, που ονομάζεται διακρατική δωροδοκία, θα πρέπει να 

παρέχεται η δυνατότητα δωροδοκίας από το άτομο που την επιδιώκει προς τον 
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υπάλληλο, προκειμένου ο πρώτος  να ωφεληθεί στο πλαίσιο των διεθνών 

δραστηριοτήτων του (OECD, 2016). 

Η δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα ή η ιδιωτική δωροδοκία μπορεί να οριστεί 

ως η υπόσχεση, προσφορά ή παροχή αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος, άμεσα ή 

έμμεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο που διευθύνει ή εργάζεται υπό οποιαδήποτε 

ιδιότητα σε έναν φορέα του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου με τις πράξεις ή την 

παράλειψη των πράξεων να ωφεληθεί το άτομο που οργανώνει τη δωροδοκία ή 

κάποιο άλλο άτομο του ιδιωτικού φορέα. 

1.2.2 Υπεξαίρεση 

Η πράξη της υπεξαίρεσης μπορεί να οριστεί ως η κατάχρηση ή κάποιου 

άλλου είδους άλλη εκτροπή από κάποιον δημόσιο υπάλληλο για σκοπούς 

άσχετους με εκείνους για τους οποίους τα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου 

οργανισμού προορίζονταν, προς όφελός δικό του ή προς όφελος άλλου 

προσώπου. Η υπεξαίρεση περιλαμβάνει την κατάχρηση οποιουδήποτε 

περιουσιακού, δημόσιου ή ιδιωτικού κεφαλαίου ή τίτλων ή οποιουδήποτε άλλου 

αξιόλογου περιουσιακού στοιχείου του δημοσίου οργανισμού, που τίθεται στις 

αρμοδιότητες του συγκεκριμένου δημόσιου υπάλληλου, λόγω της θέσης του. Η 

υπεξαίρεση των περιουσιακών στοιχείων μπορεί επίσης να λάβει χώρα και στον 

ιδιωτικό τομέα κατά τη διάρκεια οικονομικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης στην οποία απασχολείται το άτομο (Fantaye, 

2004). 

1.2.3 Αθέμιτη άσκηση επιρροής 

Η έκφραση αυτή της διαφθοράς μπορεί να οριστεί ως η υπόσχεση, η 

προσφορά ή η παροχή σε έναν δημόσιο υπάλληλο ή σε ένα οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα, ενός αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος, ώστε ο 

δημόσιος υπάλληλος να εκμεταλλεύεται την πραγματική ή υποτιθέμενη επιρροή 

του, προκειμένου να ενεργεί σε όφελος του ατόμου που του πρότεινε την άνομη 

αυτή συναλλαγή. Για ορισμένους φoρείς είναι άσχετο το κατά πόσο ασκείται τελικά 

η επιρροή αυτή και το αν οδηγεί ή όχι στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Η άσκηση 

της αθέμιτης επιρροής επίσης διαχωρίζεται συνήθως στην ενεργό μορφή της (την 
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οποία κατέχει το άτομο που ζητά το πλεονέκτημα σε αντάλλαγμα της επιρροής) 

και την παθητική της μορφή (την οποία κατέχει το άτομο το οποίο αποδέχεται το 

πλεονέκτημα σε αντάλλαγμα για την επιρροή) (Slingerland, 2010).  

1.2.4 Κατάχρηση θέσης 

Η κατάχρηση θέσης μπορεί να οριστεί ως η εκτέλεση ή η παράλειψη μιας 

πράξης, κατά παράβαση του νόμου, από δημόσιο υπάλληλο κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του, με σκοπό την απόκτηση αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος για τον 

ίδιο ή για κάποιο άλλο πρόσωπο (OECD, 2007). 

1.2.5  Παράνομος πλουτισμός 

Τέλος, ο παράνομος πλουτισμός μπορεί να οριστεί ως η σημαντική αύξηση 

των περιουσιακών στοιχείων ενός δημόσιου υπαλλήλου που δεν μπορεί λογικά να 

την εξηγήσει σε σχέση με το νόμιμο εισόδημά του. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα 

αμφιλεγόμενο ζήτημα. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η ποινικοποίηση για τέτοιους 

λόγους παραβιάζει την αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας και αντιστρέφει το 

βάρος της απόδειξης, ενώ ορισμένοι άλλοι κύκλοι έχουν αντίθετη γνώμη (OECD, 

2007). 

1.3 Μύθοι και πραγματικότητες για το θέμα της διαφθοράς 

Στην συνέχεια, παρουσιάζονται κάποιες πεποιθήσεις που κατά κανόνα 

επικρατούν μεταξύ των πολιτών και που σχετίζονται με την έννοια της διαφθοράς, 

οι οποίες, ωστόσο, δεν φαίνεται να ισχύουν, τουλάχιστον στα πλαίσια της 

βιβλιογραφικής έρευνας. Έτσι, ο πρώτος μύθος που δεν φαίνεται να ισχύει έχει να 

κάνει με την πεποίθηση των ατόμων ότι οι πολιτικές για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς είναι ταυτισμένες με την δημόσια διοίκηση και την διακυβέρνηση μιας 

χώρας. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τέτοιες πολιτικές κατ’ αναλογία 

είναι δυνατόν να εφαρμόζονται και από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά ακόμη και 

από τα μεμονωμένα άτομα, κατά περίπτωση (Kaufmann, 2006). 

Επίσης, η αντίληψη σύμφωνα με την οποία τόσο η ποιότητα της 

διακυβέρνησης, όσο και τα επίπεδα της διαφθοράς σε μια χώρα αποτελούν 

«ποιοτικές» μεταβλητές και ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η ακριβής αξιολόγηση 
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και αποτίμηση τους, φαίνεται ότι δεν ισχύει. Εξάλλου, η ύπαρξη μιας σειράς από 

δείκτες (οι σημαντικότεροι εκ των οποίων παρουσιάζονται στην συνέχεια του 

παρόντος κεφαλαίου) αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Εξάλλου, είναι αρκετά 

διαδεδομένη η αντίληψη στις κοινωνίες ότι η ενασχόληση με το θέμα της 

διαφθοράς και η σημασία της ορθολογικής διακυβέρνησης είναι έννοιες 

υπερεκτιμημένες. Ωστόσο και μόνο η παράθεση της θετικής συσχέτισης του 

μικρού ποσοστού διαφοράς με την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των κρατών 

που έδειξαν οι Kaufmann κ.λπ. το 2005 αρκεί για να καταρρίψει το επιχείρημα 

αυτό. 

Μια ακόμη στρεβλή κοινωνική αντίληψη που σχετίζεται με το θέμα της 

διαφθοράς έχει να κάνει με το γεγονός ότι πολλοί θεωρούν ότι η προσπάθεια για 

την βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης και της πάταξης της διαφθοράς 

αποτελεί στην ουσία μια «πολυτέλεια» που είναι διαθέσιμη μόνο για τα 

ανεπτυγμένα κράτη, καθώς τα φτωχότερα κράτη έχουν να αντιμετωπίσουν πιο 

άμεσες ανάγκες. Ωστόσο, διάφορες περιπτώσεις χωρών, όπως είναι για 

παράδειγμα οι Βαλτικές χώρες, αλλά και χώρες όπως η Μποτσουάνα και η Χιλή 

αποδεικνύουν με το παράδειγμα τους, ότι δεν είναι απαραίτητη η διάθεση μεγάλων 

χρηματικών πόρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς (Kaufmann, 2006). 

Εξάλλου, η πεποίθηση, σύμφωνα με την οποία η αλλαγή στον τρόπο 

διοίκησης αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται 

πρακτικά, καθώς υπάρχουν πολλές χώρες, οι οποίες μέσα σε λιγότερο από δέκα 

χρόνια πέτυχαν σημαντικές αλλαγές1. Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθεί το 

γεγονός ότι η θωράκιση έναντι της διαφθοράς δεν υπηρετείται μόνο με την 

θεσμοθέτηση διαδικασιών που την διευκολύνουν, παρά θα πρέπει να υπάρχει ένα 

μέτρο στον τρόπο με τον οποίο εισάγονται συγκεκριμένες διαδικασίες. Οι 

υπερβολικές ρυθμίσεις όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν τα πιο θεμελιώδη αίτια της 

διαφθοράς, αλλά συχνά δημιουργούν νέες ευκαιρίες για δωροδοκία, καθώς 

                                                 

1
 Σύμφωνα με τον πίνακα της σχετικής έρευνας των Kaufmann κ.λπ.. (2005), χώρες όπως 

η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, το Νεπάλ, η Αιτή, η Ζιμπάμπουε, το Πακιστάν, η Βενεζουέλα 

και το Μπαγκλαντές, μέσα σε έξι μόλις χρόνια, είχαν να επιδείξουν σημαντικές αλλαγές στο θέμα 

της διαχείρισης και μείωσης της διαφθοράς, κάνοντας χρήση διεθνών διαθέσιμων εργαλείων. 
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οδηγούν στην «οχύρωση» των πολιτικών πίσω από την παρουσίαση 

νομοθετημάτων, που ωστόσο, δεν έχουν πραγματική επίπτωση στην μείωση της 

διαφθοράς. 

Τέλος, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι ο «ένοχος» για την μεγάλη διαφθορά 

που παρατηρείται κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, δεν είναι αποκλειστικά ο 

δημόσιος τομέας. Αντίθετα, σύμφωνα με στοιχεία που έχει εκδώσει ο ΟΟΣΑ2, 

φαίνεται ότι η μεγαλύτερη αιτία διαφθοράς στις χώρες αυτές είναι η παράνομη 

σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα. Από όλα τα παραπάνω γίνεται 

εμφανής η ανάγκη για περαιτέρω ανάληψη πρωτοβουλιών από όλους τους 

εμπλεκόμενους, προκειμένου να συνεχιστεί η προσπάθεια για την πάταξη της 

διαφθοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην προσπάθεια αυτή καθοριστικό ρόλο 

παίζει και η χρησιμοποίηση των διαφόρων δεικτών που μετρούν την διαφθορά, 

στους οποίους γίνεται αναφορά στην συνέχεια. 

1.4  Έρευνες για την διαφθορά της Αλβανίας 

1.4.1  Εισαγωγικά Στοιχεία 

Το φαινόμενο της διαφθοράς στην Αλβανία υπήρξε ένα από τα κύρια 

προβλήματα της κοινωνίας της χώρας έπειτα από τη συστημική αλλαγή του 1991. 

Ωστόσο, οι ρίζες της διαφθοράς είναι τόσο παλιές στον ευρύτερο χώρο των 

Βαλκανίων, από την εποχή ακόμη, που αυτά αποτελούσαν τμήμα της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας (Peci & Sikkema, 2010). 

Οι έρευνες, οι αναλύσεις και οι μελέτες σχετικά με τις αντιλήψεις των 

πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με το φαινόμενο της διαφθοράς που κατά 

καιρούς έχουν λάβει χώρα από τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς αποκαλύπτουν 

μια μεγάλη κλίμακα της διάδοσης της διαφθοράς στην αλβανική κοινωνία, τόσο 

                                                 
2
 Η έρευνα στην οποία γίνεται αναφορά στο κείμενο, πραγματοποιήθηκε το 2014 και 

σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, ένα σημαντικό ποσοστό πολυεθνικών εταιριών προσπαθούν να 

δωροδοκήσουν φορείς δημοσίων υπηρεσιών σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου αυτές 

δραστηριοποιούνται. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα, http://www.keepeek.com/Digital-

Asset-Management/oecd/governance/oecd-foreign-bribery-report_9789264226616en#.Weh6ubV 

x34Y 
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στον δημόσιο, όσο  και τον ιδιωτικό τομέα και γενικότερα, στην δημόσια διοίκηση 

της χώρας. Πρέπει να τονιστεί ότι το υψηλό επίπεδο της αντίληψης των αλβανών 

πολιτών σχετικά με τη διαφθορά στη χώρα τους συνδέεται κυρίως με τον μη 

σαφώς καθορισμένο τρόπο κατανομής της εξουσίας στην γειτονική χώρα, αλλά 

παράλληλα και με την αδυναμία και την έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης των 

δημόσιων φορέων να την αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά (Seligson & Baviskar, 

2006). 

Ένας ακόμη παράγοντας εντατικοποίησης του φαινομένου είναι η έντονη 

πολιτικοποίηση της δικαστικής εξουσίας η οποία, σε συνδυασμό με την ευρέως 

διαδεδομένη κουλτούρα της ατιμωρησίας που επικρατεί  και με την απουσία μιας 

πραγματικής πολιτικής συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, οδηγεί σε 

σημάδια βαθειάς διαφθοράς. Οι αντιλήψεις των πολιτών σχετίζονται επίσης με τον 

τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν χώρα  οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, καθώς αυτός 

στηρίζεται έντονα στην υποβάθμιση του πολιτικού αντιπάλου, στις συνεχείς 

αποτυχίες των υποσχέσεων σχετικά με την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων από τις 

διαδοχικές κυβερνήσεις. Τέλος, το υψηλό επίπεδο πολιτικού και οικονομικού 

ελέγχου των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η πολιτική και η θεσμική αστάθεια 

που εκδηλώθηκε με τη μορφή γενικής κρίσης κατά την περίοδο γύρω στο 1997, 

αποτελούν επιπλέον λόγους ύπαρξης υψηλών επιπέδων διαφθοράς στην 

συγκεκριμένη χώρα (Irrera, 2006). 

Εξ ορισμού, η διοικητική διαφθορά συνδέεται με την λήψη παροχών 

(χρήματα, δώρα, χάρες, εξυπηρετήσεις κ.λπ.) από πολίτες προς τους δημόσιους 

υπαλλήλους, σε αντάλλαγμα για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών από αυτούς, 

που πολλές φορές ξεπερνάν τα όρια της νομιμότητας. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με 

το λεξικό της Αλβανικής γλώσσας, η λέξη διαφθορά (στα αλβανικά “korrupsioni”) 

θεωρείται ως η βοήθεια που δίνεται σε κάποιον αδίκως και μπορεί να θεωρηθεί ως 

υποστήριξη ή προστασία σε κάποιον ο οποίος έναντι κάποιου είδους 

ανταλλάγματος, αποκτά μια έκνομη προστασία ή φροντίδα. 

Κατά τα τελευταία δύο ή τρία χρόνια, η αλβανική κυβέρνηση έχει αναλάβει 

διάφορα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς λαμβάνοντας υπόψη τα 

διαφορετικά επίπεδα προσέλκυσης ενδιαφέροντος από τους πολίτες και τα τελικά 

αποτελέσματα που προκύπτουν από τις δράσεις αυτές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 
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δημόσιες  εκστρατείες με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς, η δημιουργία 

της διατομεακής στρατηγικής κατά της διαφθοράς για την περίοδο 2015-2020 και 

το σχέδιο δράσης 2015-2017. Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες 

προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως είναι για παράδειγμα, η ανεξαρτησία των 

θεσμικών οργάνων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Η 

πρόσφατη έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών (2016) τονίζει ότι η 

διάδοση της διαφθοράς σε όλο το κυβερνητικό σύστημα παραμένει ένα από τα 

μεγαλύτερα ζητήματα της χώρας αυτής, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 

εξάπλωση της διαφοράς μέσα στο δικαστικό σύστημα. Παρόμοιο αποτέλεσμα 

παρουσιάζεται και στη μελέτη SELDI που πραγματοποίησε το Αλβανικό Κέντρο 

Οικονομικών Ερευνών (Albanian Center for Economic Research, 2016) κατά τους 

πρώτους δύο μήνες του 2016 με βάση μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την 

μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων σε περισσότερους από 1000 ενήλικες 

πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με την εν λόγω  μελέτη, οι πολίτες 

θεωρούν ως τις πιο διεφθαρμένες κοινωνικές ομάδες τους δικαστές, τους 

τελωνειακούς υπάλληλους, τους εισαγγελείς, τους δημόσιους υπαλλήλους που 

απασχολούνται μέσα στο δικαστικό σύστημα, τα πολιτικά κόμματα και τους ηγέτες 

τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να παρουσιαστεί το παρακάτω διάγραμμα, το 

οποίο παρουσιάζει στοιχεία για τον αριθμό των ατόμων που καταδικάστηκαν για 

πράξεις που σχετίζονται με την διαφθορά στην Αλβανία, την δεκαετία από το 2004 

μέχρι και το 2014. Με βάση τις ετήσιες εκθέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

(2004-2014)3, ο αριθμός των ατόμων που καταδικάστηκαν για κατάχρηση 

εξουσίας δεν ακολούθησε σταθερή τάση. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι το έτος 

2014 παρατηρήθηκε ο υψηλότερος αριθμός ατόμων που καταδικάστηκαν για 

κατάχρηση εξουσίας, τα οποία στο σύνολό τους είναι περίπου 124, αριθμός ο 

οποίος είναι σχεδόν ο διπλάσιος του αντίστοιχου αριθμού του προηγούμενου 

έτους 2013. Τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως μια αύξηση του 

αριθμού των ατόμων που εμπλέκονται σε εγκλήματα κατάχρησης εξουσίας ή που 

έχουν λάβει παράνομα προσωπικά οφέλη, αλλά από την άλλη, θα μπορούσε να 

                                                 
3
 Διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο: http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika. 
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δείξει ένα καλύτερο επίπεδο κινητοποίησης του κράτους και αντιμετώπισης από 

αυτό του φαινομένου της διαφθοράς. 

Διάγραμμα 1. Ο αριθμός των ατόμων που καταδικάστηκαν για πράξεις διαφθοράς 

στην Αλβανία την περίοδο 2004- 2014. 

 

Πηγή: Υπουργείο Δικαιοσύνης Αλβανίας4 

Το γεγονός αυτό μπορεί να σχετίζεται άμεσα με τις ενέργειες που 

αναλάμβανε η τότε κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στα δημόσια 

ιδρύματα, κατά την περίοδο των ετών 2013-2014, σε διαφορετικά επίπεδα 

διακυβέρνησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι την συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

δημιουργήθηκε ένας νέος δικτυακός τόπος με αποκλειστικό αντικείμενο την 

καταπολέμησης της διαφθοράς, όπου οι πολίτες μπορούν να καταγγέλλουν 

γεγονότα και να καταθέτουν τις προσωπικές εμπειρίες τους από τα διαφορετικά 

επίπεδα διαφθοράς με τα οποία κατά καιρούς έχουν έρθει αντιμέτωποι. 

Παράλληλα, στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο παρατίθενται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα παρουσιάσεις και άρθρα σχετικά με τα στοιχεία της διαφθοράς και της 

εξέλιξής της στην Αλβανία. Επί του παρόντος, ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα επίσημα στοιχεία σχετικά με τις καταδίκες ατόμων 

                                                 
4
 Διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο: http://www.drejtesia.gov.al/al/dokumente/statistika. 
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που εμπλέκονται σε υποθέσεις δωροδοκίας, γεγονός που θα ήταν σε θέση να 

οδηγήσουν την παρούσα ανάλυση σε νέα επίπεδα. 

1.4.2 Η έρευνα του Albanian Center for Economic Research 

Στην συνέχεια, παρουσιάζονται στοιχεία από την έρευνα που έλαβε χώρα 

στην Αλβανία από τον οργανισμό SELDI το 2016 για τα επίπεδα διαφθοράς στην 

χώρα. 

Οι συμμετέχοντες στην συγκεκριμένη έρευνα ρωτήθηκαν για τις εμπειρίες 

που είχαν σε σχέση με τις πρακτικές διαφθοράς που ακολουθούνται στην χώρα. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες (ποσοστό 

49,6%) παραδέχθηκαν ότι ζητήθηκαν δωροδοκίες από την πλευρά των δημόσιων 

υπαλλήλων, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Συνολικά, τα αποτελέσματα του 2016 

δείχνουν ελαφρά βελτίωση σε σχέση με το 2001 και το 2002, αλλά επιδείνωση 

κατά περίπου 5% σε σύγκριση με το 2014. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξαν 

αυξανόμενες πιέσεις από συγκεκριμένους δημόσιους υπαλλήλους που άσκησαν 

άμεσα ή έμμεσα πιέσεις στους πολίτες να προχωρήσουν σε κάποιες πράξεις 

δωροδοκίας. Με αυτήν την έννοια, φαίνεται να εξακολουθεί να είναι παρούσα μια 

τάση συμμετοχής των πολιτών στη διαφθορά. Προς επίρρωση του παραπάνω, 

σημειώνεται ότι το τελευταίο έτος παρατηρείται μια ελαφρά αύξηση κατά 1% των 

ατόμων που παραδέχονται ότι δωροδόκησαν δημόσιους αξιωματούχους σε 

σύγκριση με πριν από δύο χρόνια. 

Η άμεση εμπειρία των πολιτών στη συμμετοχή τους σε πρακτικές 

διαφθοράς μειώθηκε σημαντικά (περίπου 20%) σε σχέση με το 2001, 

υποδεικνύοντας γενική πρόοδο και θετική εξέλιξη σε περίοδο 15 ετών. Ωστόσο, 

σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα της έρευνας (2016), φαίνεται να υπάρχει 

επιδείνωση της παρουσίας της διαφθοράς στις καθημερινές δραστηριότητες των 

πολιτών σε σχέση με το 2014, καθώς παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση των 

απλών πολιτών να θέλουν να προβαίνουν σε πράξεις δωροδοκίας και να 

συμμετέχουν σε παράνομες πρακτικές προκειμένου να εξυπηρετηθούν πιο 

γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. 
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Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το 2014 αποτελεί το πρώτο έτος  της νέας  

διακυβέρνησης της χώρας, η οποία συνδέθηκε με ορισμένα μέτρα και 

πρωτοβουλίες κατά της διαφθοράς, καθώς και με εφαρμογή ορισμένων 

διοικητικών μέτρων. Αρχικά, αυτό το πνεύμα διακυβέρνησης και η εκπόνηση μιας 

αναθεωρημένης κυβερνητικής στρατηγικής για την αποτελεσματική καταπολέμηση 

της διαφθοράς αύξησαν τις προσδοκίες των πολιτών, μειώνοντας τον βαθμό 

διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης. Εν τω μεταξύ, μετά από το 

διάστημα των ετών που πέρασε από τότε, θα μπορούσε να λεχθεί ότι η εφαρμογή 

του συγκεκριμένου κυβερνητικού μοντέλου έδειξε ότι η καταπολέμηση της 

διαφθοράς είναι κάτι περισσότερο από μια θεσμική διαδικασία που συνδέεται τόσο 

με την αυξημένη συμμετοχή των πολιτών, όσο και με την αύξηση της λογοδοσίας 

των εκλεγμένων αξιωματούχων που υπηρετούν σε ανώτερες πολιτικές και 

δημόσιες θέσεις. Δυστυχώς, οι υποσχέσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς 

παρέμειναν στο πλαίσιο μιας κενής πολιτικής ρητορικής χωρίς απτά αποτελέσματα 

μείωσης της. Επιπλέον, αυτό το μοντέλο αποδείχθηκε ασταθές και οι παρεμβάσεις 

στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο διακυβέρνησης που έλαβαν χώρα δεν οδήγησαν 

στην επίτευξη των υποσχεθέντων αποτελεσμάτων στη μείωση της διαφθοράς στη 

χώρα. 

Από το επίπεδο συμμετοχής των πολιτών στη διαφθορά, επίσης, μπορεί 

εύκολα να αναχθεί το συμπέρασμα ότι οι παράγοντες που πιέζουν τους πολίτες να 

συμμετέχουν σε διεφθαρμένες πρακτικές συνδέονται με την άμεση αλληλεπίδραση 

που έχουν αυτοί με τους δημόσιους αξιωματούχους. Τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί δείχνουν ότι η πλειονότητα των 

ερωτηθέντων (ποσοστό 38,2%) έχουν βρεθεί σε ένα καθεστώς στο οποίο 

παρείχαν στους δημοσίους υπαλλήλους κάποιου είδους δωροδοκία, έπειτα από 

έντονη πίεση που δέχτηκαν από αυτούς. Συνεπώς, οι λόγοι για τη συμμετοχή των 

πολιτών στη διαφθορά δεν θα πρέπει να έχουν ως αφετηρία τους την 

συμπεριφορά των πολιτών, αλλά τις συνθήκες εργασίας των δημοσίων 

υπαλλήλων και το διαρθρωτικό και κανονιστικό πλαίσιο της ίδιας της διοίκησης. 
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Διάγραμμα 2. Συμμετοχή σε πράξεις δωροδοκίας με πίεση και χωρίς πίεση. 

 

Πηγή: Albanian Center for Economic Research, 2016. 

Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το 1,6% των συμμετεχόντων στην 

έρευνα δήλωσε ότι προχώρησε σε κάποια πράξη διαφθοράς, χωρίς να είναι υπό 

πίεση. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, τα ποσοστά  της δωροδοκίας υπό πίεση 

έχουν παρουσιάσει μια μικρή αύξηση σε σχέση με το 2014, υποδεικνύοντας μια 

επιδείνωση της κατάστασης στο θέμα αυτό. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το 

μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών διαφθοράς συμβαίνουν μετά από αίτημα 

κάποιου δημόσιου υπαλλήλου για ανεπίσημες πληρωμές ή άλλα οφέλη. Τα 

συνολικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι πολίτες δωροδοκούν δημόσιους 

υπαλλήλους, ακόμη και όταν αυτοί δεν απαιτούν κάτι τέτοιο. Αυτό σημαίνει ότι 

γενικά, παρατηρείται μια πεποίθηση των πολιτών, σύμφωνα με την οποία, οι 

δωροδοκίες αναμένονται από δημόσιους αξιωματούχους και με αυτήν την έννοια, 

είναι χρήσιμο να τους προσφέρονται ακόμη και προκαταβολικά (Albanian Center 

for Economic Research, 2016). 
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1.4.3 Η έρευνα του Γραφείου Ναρκωτικών και Εγκλήματος των Ηνωμένων 

Εθνών. 

Στην συνέχεια, παρουσιάζονται στοιχεία από την έρευνα του Γραφείου 

Ναρκωτικών και Εγκλήματος των Ηνωμένων Εθνών που έλαβε χώρα στην 

Αλβανία το 2013 και στην οποία συμμετείχαν κυρίως ιδιωτικές επιχειρήσεις, 

προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της διαφθοράς στον τομέα αυτό (United 

Nations Office on Drugs and Crime, 2013). 

Αυτή η έρευνα ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Αλβανία σε γενικές γραμμές 

αποκαλύπτει ότι η διαφθορά και άλλες μορφές εγκληματικότητας αποτελούν 

μεγάλο εμπόδιο για την υγιή ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων, ενώ 

παράλληλα, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις ιδιωτικές επενδύσεις. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, ένα σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων 

πληρώνουν δωροδοκίες σε δημόσιους υπαλλήλους επανειλημμένα και σε τακτά 

χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους. Οι επιχειρήσεις στον τομέα των 

διαμερισμάτων και των μεταφορών, εξάλλου, είναι εκείνες που πλήττονται 

περισσότερο από τις δωροδοκίες, ενώ ακολουθούν οι επιχειρήσεις στον τομέα των 

κατασκευών. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο 

δωροδοκίας σε σχέση με τις αλληλεπιδράσεις με διάφορες επιχειρήσεις είναι οι 

αστυνομικοί, οι τελωνειακοί υπάλληλοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι που απασχολούνται 

στον χώρο της συλλογής και της βεβαίωσης φορολογικών εσόδων και οι δημοτικοί 

υπάλληλοι. 

Ενώ οι δείκτες των αντιλήψεων περί διαφθοράς είναι αναμφισβήτητα 

χρήσιμοι για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την σημαντικότητα του 

θέματος γενικά, η  χρησιμότητα της συγκεκριμένης έρευνας έγκειται στο γεγονός 

ότι  αυτή μετρά την πραγματική εμπειρία της διαφθοράς και του εγκλήματος μέσω 

αντιπροσωπευτικών δειγματοληπτικών ερευνών των επιχειρήσεων, προκειμένου 

να παράσχει μια πιο ρεαλιστική και τεκμηριωμένη εκτίμηση της διαφθοράς και της 

εγκληματικότητας στον επιχειρηματικό τομέα. Υπό αυτήν την έννοια, 

επικεντρώνεται στην έκταση και τη μορφή της δωροδοκίας από επιχειρήσεις από 

πέντε διαφορετικούς τομείς (που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 83,5% όλων 

των επιχειρήσεων στην Αλβανία) στις συχνές αλληλεπιδράσεις τους με τη δημόσια 

διοίκηση. 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, από όλες τις επιχειρήσεις που 

είχαν επαφή με κάποια δημόσια υπηρεσία κατά τους 12 μήνες πριν από την 

έρευνα, το 15,7% κατέβαλε δωροδοκία σε κάποιο δημόσιο υπάλληλο που 

εργαζόταν εκεί. Ο μέσος όρος που συναντώνται πράξεις δωροδοκίας από την 

πλευρά των επιχειρήσεων στην Αλβανία είναι ελαφρώς χαμηλότερος από τον 

αντίστοιχο μέσο όρο των απλών πολιτών (ποσοστό 19,3%), όπως αυτό 

αποτυπώθηκε στην έρευνα γενικού πληθυσμού της UNODC για το 2011 (United 

Nations Office on Drugs and Crime, 2011). 

Η εξέταση της εμπειρίας των επιχειρήσεων που καταβάλλουν δωροδοκίες 

σε δημόσιους υπαλλήλους υπογραμμίζει το γεγονός ότι η διαφθορά παίζει ρόλο 

στην καθημερινή δραστηριότητα πολλών από αυτές. Οι επιχειρήσεις που 

καταβάλλουν χρηματικά ποσά ως δωροδοκίες, κατά μέσο όρο προβαίνουν σε 4,6 

δωροδοκίες ετησίως ή περίπου μία δωροδοκία κάθε έντεκα εβδομάδες. Εξάλλου, 

θα πρέπει  να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, η 

συχνότητα περιπτώσεων δωροδοκίας εκ μέρους των επιχειρήσεων είναι 

μεγαλύτερη μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων που διαθέτουν από 10 έως 49 

εργαζομένους, σε σχέση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. 

Οι μισές δωροδοκίες που καταβάλλονται σε δημόσιους υπαλλήλους από 

επιχειρήσεις στην Αλβανία καταβάλλονται σε μετρητά (ποσοστό 50%), ενώ η 

δεύτερη πιο συχνή μορφή δωροδοκίας είναι η παροχή τροφίμων και ποτών 

(ποσοστό 24,4%) σε αντάλλαγμα για παράνομη «εύνοια» του δημόσιου 

υπαλλήλου και η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει την παροχή άλλων αγαθών που 

δεν παράγονται από την εταιρεία (ποσοστό 22,8%). Όταν οι δωροδοκίες 

καταβάλλονται σε μετρητά, το μέσο ποσό που καταβάλλεται ανά δωροδοκία είναι 

53.000 Lek, ή το ισοδύναμο των 904 ευρώ περίπου. 

Όσον αφορά σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει χώρα η 

περίπτωση της δωροδοκίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στο 

22,7% όλων των περιπτώσεων δωροδοκίας, την καταβολή της αναλαμβάνει να 

πραγματοποιήσει ένας εκπρόσωπος της επιχείρησης χωρίς  να υπάρχει κάποια 

συγκεκριμένη απαίτηση από τον δημόσιο υπάλληλο, όταν σε σχεδόν τα δύο τρίτα 

(ποσοστό 63,6%) των περιπτώσεων, η πληρωμή πραγματοποιείται κατόπιν είτε 

ρητής (17,1%) είτε σιωπηρής (38,2%) απαίτησης από τον δημόσιο υπάλληλο.  
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Οι πιο συνηθισμένες δικαιολογίες για την καταβολή δωροδοκίας από τις 

επιχειρήσεις είναι η «επιτάχυνση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις 

επιχειρήσεις» (ποσοστό 39,1% όλων των δωροδοκιών), «η επιβεβαίωση της 

οριστικοποίησης μιας διαδικασίας» (ποσοστό 16,8%) η «μείωση του κόστους μιας 

διαδικασίας» (ποσοστό 7,2%) και τέλος, η «λήψη χρήσιμων και απόρρητων 

πληροφοριών» (ποσοστό 2,8%). Ταυτόχρονα, σχεδόν μία στις επτά (ποσοστό 

13,5%) καταβληθείσες δωροδοκίες δεν εξυπηρετεί κανένα συγκεκριμένο άμεσο 

σκοπό για τις επιχειρήσεις που τις πληρώνουν, γεγονός που υποδηλώνει ότι 

πρόκειται για διαδικασίες «εξευμενισμού» που δόθηκαν σε δημόσιους 

υπαλλήλους, ώστε στο μέλλον να είναι περισσότερο φιλικοί προς τα συμφέροντα 

των επιχειρήσεων που προέβησαν σε αυτές τις ενέργειες. 

Εξάλλου, αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις το 2,2% των επιχειρήσεων που 

προέβησαν σε δωροδοκίες είχαν αναφέρει περιστατικά δωροδοκίας τους 12 μήνες 

πριν από την έρευνα στις επίσημες αρχές της Αλβανίας, γεγονός που υποδηλώνει 

ότι οι επιχειρήσεις συχνά αισθάνονται υποχρεωμένες να συμμετέχουν στην όλη 

διαδικασία της δωροδοκίας. Αυτό αντανακλάται και στους κύριους λόγους για τους 

οποίους δεν αναφέρεται η δωροδοκία. Οι σημαντικότεροι από αυτούς σχετίζονται 

αφενός με την πεποίθηση, σύμφωνα με την οποία, η προσφορά παράνομων 

δωρεών στους δημοσίους υπαλλήλους αποτελεί μια κοινή πρακτική (άποψη που 

συναντάται σε ποσοστό 36,2%) και  αφετέρου, με την άποψη σύμφωνα με την 

οποία «είναι άσκοπο να αναφερθεί μια περίπτωση δωροδοκίας, αφού κανείς δεν 

ενδιαφέρεται» ( σε ποσοστό 23,6%). 

Η δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα δεν περιλαμβάνει μόνο δωροδοκίες που 

καταβάλλονται από επιχειρήσεις σε δημόσιους υπαλλήλους, αλλά 

πραγματοποιείται και μεταξύ των ίδιων των επιχειρήσεων προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η σίγουρη επιτυχία ορισμένων κρίσιμων επιχειρηματικών 

συναλλαγών και συμφωνιών. Αν και τα επίπεδα διαφθοράς σε αυτόν τον τομέα 

είναι αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα δωροδοκίας μεταξύ του 

ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, το ποσοστό της τάξης του 3,7% που αναφέρεται 

στην συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί ένα γεγονός σύμφωνα με το οποίο η πρακτική 

αυτή υπάρχει και συναντάται στην Αλβανία. Αυτός ο τύπος δωροδοκίας δεν 

πρέπει να συγχέεται με τις συνήθεις δραστηριότητες μάρκετινγκ ή δημοσίων 
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σχέσεων που προβλέπεται να ακολουθούνται από τις επιχειρήσεις, στο μέτρο που 

στοχεύει ειδικά, μέσω παράνομων μέσων, στην παραβίαση της ακεραιότητας του 

δωροδοκούμενου έναντι ανταλλάγματος για την δωροδοκία που το άτομο αυτό 

λαμβάνει. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι το ποσοστό αναφοράς παρόμοιων 

περιστατικών στις αρμόδιες αλβανικές αρχές κυμαίνεται γύρω στο 0,1%, γεγονός 

που δείχνει την μεγάλη αδιαφάνεια που επικρατεί στον χώρο αυτό. 

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι περίπου το 3,3 τοις εκατό 

των εκπροσώπων των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε πως 

αποφάσισε να μην πραγματοποιήσει κάποια σημαντική επένδυση στους 12 μήνες 

πριν από την έρευνα, λόγω του φόβου ότι θα έπρεπε να πληρωθούν δωροδοκίες 

για την απόκτηση των απαιτούμενων πιστοποιητικών και αδειών. Το γεγονός αυτό 

δείχνει ότι ο αντίκτυπος της δωροδοκίας στην επιχειρηματική δραστηριότητα 

μπορεί να είναι σημαντικός. Οι συνέπειες άλλων πιο συμβατικών εγκλημάτων στις 

περιουσίες και στις οικονομικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης μπορούν επίσης 

να είναι σημαντικές, τόσο από πλευράς άμεσου κόστους που προκύπτει από 

φυσικές ζημιές όσο και από έμμεσες δαπάνες που θα πρέπει να καταβληθούν υπό 

μορφή ασφαλίστρων, δαπανών ασφάλειας και χαμένων επενδυτικών ευκαιριών. 

Για παράδειγμα, το 5,8% των επιχειρήσεων στην Αλβανία πέφτουν θύματα 

διαφθοράς μέσα στον πρώτο χρόνο της λειτουργίας τους και μάλιστα, η συχνότητα 

των περιστατικών δωροδοκίας για αυτές είναι περίπου δυο φορές μέσα στον ίδιο 

χρόνο. 

Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί ότι το ετήσιο ποσοστό επιχειρήσεων στην 

Αλβανία που πέφτουν θύματα απάτης από μη κυβερνητικές δραστηριότητες είναι 

επίσης σημαντικό, καθώς προσεγγίζει το 5% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν 

στην έρευνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι αρκετά τα περιστατικά βανδαλισμού και 

κλοπής εταιρικών αυτοκίνητων στην γειτονική χώρα. Εξάλλου, είναι αρκετά και τα 

περιστατικά κατά τα οποία τα άτομα δήλωσαν ότι στα πλαίσια της επιχειρηματικής 

τους δραστηριότητες έχουν πέσει θύματα εκβιασμού από ομάδες οργανωμένου 

εγκλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδόν μία στις δυο επιχειρήσεις στην Αλβανία 

(ποσοστό 49,3%) δηλώνουν στην αστυνομία ότι έχουν πέσει θύματα συμβατικών 

εγκλημάτων. Εξάλλου, ενώ η πλειονότητα των εκπροσώπων επιχειρήσεων 

(ποσοστό 67,7%) θεωρεί ότι ο κίνδυνος εγκληματικότητας για την εταιρεία τους 
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παρέμεινε σταθερός σε σύγκριση με τους προηγούμενους 12 μήνες, περίπου ένας 

στους δώδεκα (ποσοστό 8,6%) πιστεύει ότι ο κίνδυνος αυτός έχει αυξηθεί σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο φόβος, εξάλλου, της εγκληματικότητας 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των ηγετών των 

επιχειρήσεων όταν πρόκειται να πραγματοποιηθούν μεγάλες επενδύσεις. Παρά το 

γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές σε σχέση με τον οικονομικό τομέα που 

δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση, κατά μέσο όρο το 4,4% των επιχειρηματιών 

στην Αλβανία δηλώνουν ότι δεν πραγματοποίησαν σημαντική επένδυση τους 

προηγούμενους 12 μήνες λόγω του φόβου της εγκληματικότητας. 

Ωστόσο, ενώ περίπου το 88,8% των επιχειρήσεων στην Αλβανία 

χρησιμοποιεί τουλάχιστον ένα προστατευτικό σύστημα ασφαλείας ενάντια στο 

έγκλημα, μόνο το 18,5%  από αυτές έχει οποιοδήποτε είδος ασφάλισης ενάντια 

στο οικονομικό κόστος του εγκλήματος. Η διαφθορά μαζί με άλλες μορφές 

εγκλήματος επιβαρύνουν σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη στην Αλβανία. Η 

θέσπιση περισσότερων και καλύτερα στοχοθετημένων μέτρων για την προστασία 

των επιχειρήσεων από εγκλήματα, καθώς και για την πρόληψη της διαφθοράς 

(όπως είναι για παράδειγμα η υιοθέτηση αποτελεσματικών μέτρων εσωτερικής 

συμμόρφωσης και άλλες πολιτικές που αφορούν τη διαφθορά) θα μπορούσε να 

καταστήσει το βάρος αυτό σημαντικά ελαφρύτερο. 

1.5 Οι επιπτώσεις της διαφθοράς στην εκπαίδευση 

Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστεί η σχέση των επιπέδων 

διαφθοράς και εκπαίδευσης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην περίπτωση της 

Αλβανίας. Θεωρητικά, η εκπαίδευση θα πρέπει να οδηγήσει σε καλή 

διακυβέρνηση και να μειώνει τη διαφθορά. Ένα ερώτημα είναι γιατί ο 

προσδιορισμός της αιτίας για την οποία αναμένεται θετική συσχέτιση ανάμεσα 

στην εκπαίδευση και την αποτελεσματική διακυβέρνηση; Η απάντηση, ωστόσο, 

φαίνεται να είναι προφανής. Η εκπαίδευση οδηγεί στο άτομο το οποίο γίνεται  

λήπτης σε περισσότερες πληροφορίες, γνώσεις και ευαισθητοποίηση γύρω από 

συγκεκριμένα θέματα. Ως εκ τούτου, αποτελεί επίσης ένα μέσο ενδυνάμωσης του 

ατόμου. Οι καλά ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι θα απαιτήσουν 

τα δικαιώματά τους και την καλύτερη διακυβέρνηση τους. Προβλέπεται να είναι πιο 
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ενεργά άτομα από κοινωνική και πολιτική άποψη και προβλέπεται να θέλουν να 

προωθήσουν αλλαγές που θα μειώσουν τη διαφθορά (Hallak & Poisson, 2002). 

Οι μελέτες για μια άμεση σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης και της διαφθοράς 

είναι λίγες αλλά ορισμένα από αυτά τα πρόσφατα έργα έχουν επισημάνει το ρόλο 

της πληροφόρησης και της εκπαίδευσης στη μείωση της διαφθοράς. Οι Reinika και 

Sevenson (2004) θεωρούν ότι η ενημερωτική εκστρατεία έχει μειώσει σημαντικά τη 

διαφθορά, δείχνοντας τον πιθανό ρόλο της εκπαίδευσης στην πρόληψη της 

διαφθοράς. Τα ιστορικά δεδομένα σχετικά με την καταδίκη σε υποθέσεις 

διαφθοράς για τις αμερικανικές πολιτείες έδειξαν επίσης ότι η εκπαίδευση τείνει να 

αυξάνει τις αρνητικές πεποιθήσεις για την διαφθορά (Glaser & Saks, 2006). Οι 

Cheung και Chan (2008), από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιούν τέσσερις 

πολιτισμικές διαστάσεις ως εξωγενείς ανεξάρτητες μεταβλητές για την πρόβλεψη 

της διαφθοράς μέσω διαφόρων ενδογενών ανεξάρτητων μεταβλητών (δηλαδή 

εκπαιδευτικών, πολιτικών και οικονομικών παραγόντων) για να εξετάσουν τις 

αντιλήψεις διαφθοράς σε 56 χώρες και διαπίστωσαν ότι τόσο η εγγραφή στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, παράλληλα με το υψηλό ακαθάριστο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 

είναι σε θέση να προβλέψουν με ακρίβεια τα αποτελέσματα των αντιλήψεων των 

πολιτών σχετικά με θέματα διαφθοράς.  

Οι ερευνητές αυτοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όσο περισσότεροι 

άνθρωποι συμμετέχουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τόσο χαμηλότερο είναι το 

ποσοστό διαφθοράς μεταξύ των εθνών, ενώ παράλληλα σημειώνουν ότι σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, οι εκπαιδευτικές προσπάθειες που έχουν 

ως στόχο την δημιουργία αντιλήψεων στους μαθητές, σύμφωνα με τις οποίες αυτοί 

θα θέλουν να είναι ηθικά και κοινωνικά υπεύθυνοι άνθρωποι, έχει αξιοσημείωτη 

επίδραση πάνω στους τελευταίους. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνάς τους, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και η εγγραφή στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μπορούσαν να προβλέψουν το 80% της διακύμανσης 

της αντίληψης της διαφθοράς σε 56 χώρες. 

Εξάλλου, ο Bray (2003) βρίσκει ισχυρή αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των 

υψηλότερων επιπέδων κοινωνικού κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένης της 

εκπαίδευσης ως δείκτη) και χαμηλότερων επιπέδων διαφθοράς. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της μελέτης του, είναι δυνατό να οικοδομηθεί κοινωνικό κεφάλαιο 
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μέσω της επένδυσης στην εκπαίδευση,  αλλά και κάποιων άλλων μορφών 

κοινωνικού κεφαλαίου και κάποιου επιπέδου αναδιανομής του εισοδήματος και 

επομένως να μειωθεί η διαφθορά. Ο Munzert (2010), εξάλλου, διαπίστωσε ότι τα 

συμπεράσματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως έχουν ισχύ και στις 

αναπτυσσόμενες χώρες (και κυρίως σε χώρες της Αφρικής), καθώς σχεδόν πάντα 

η αύξηση της εισαγωγής των πολιτών σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

συνδυάζεται με χαμηλότερα επίπεδα διαφθοράς. Έτσι, αν και η τριτοβάθμια 

εκπαίδευση μπορεί να προκαλέσει διαφθορά και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί 

πανάκεια για την εξάλειψή της, σε κάθε περίπτωση, φαίνεται να συμβάλει στην 

μείωση της. Εξάλλου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις χώρες της Αφρικής που 

εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά διαφθοράς, οι ηγεσίες των χωρών αυτών 

διαθέτουν εξαιρετική μόρφωση.  

Η μελέτη, επίσης, έδειξε ότι το χάσμα στην εκπαίδευση μεταξύ του μέσου 

πολίτη και της ανώτατης ηγεσίας της χώρας θα παράσχει ένα σημαντικό μέτρο για 

τη μελλοντική μείωση της διαφθοράς στις αναπτυσσόμενες χώρες. Εξάλλου, η 

διαφθορά αναμένεται να είναι υψηλότερη όταν η κλίμακα μεταξύ των στελεχών της 

κυβέρνησης και των πολιτών είναι μεγαλύτερη, αλλά και όπου υπάρχει μεγάλος 

πληθυσμός, συνδυασμένος με χαμηλά ποσοστά αστικοποίησης. 

Τέλος, οι Hallak και Poisson (2005) ορίζουν τη διαφθορά στην εκπαίδευση 

ως τη συστηματική χρήση μιας δημόσιας υπηρεσίας για ιδιωτικό όφελος, ο 

αντίκτυπος του οποίου είναι σημαντικός για τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των 

εκπαιδευτικών αγαθών και υπηρεσιών ως συνέπεια της πρόσβασης, της 

ποιότητας ή της ισότητας στην εκπαίδευση.  

Η διαφθορά στον εκπαιδευτικό τομέα έχει ως αποτέλεσμα την καθοδήγηση 

χρηματοδοτικών κεφαλαίων σε τομείς που δεν αποτελούν άμεση προτεραιότητα, 

ενώ παράλληλα, οδηγεί στη στροφή των πολιτών στην ιδιωτική εκπαίδευση, 

προκειμένου να είναι σε θέση να ωφεληθούν από αυτήν. Η διαφθορά στον τομέα 

αυτό, εξάλλου, επηρεάζει επίσης την προσφορά και την ποιότητα της 

εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα, περιορίζει την πρόσβαση στην εκπαίδευση και 

οδηγεί εμμέσως στην επικράτηση απαρχαιωμένων απόψεων και αντιλήψεων στον 

χώρο αυτό, καθώς δεν είναι διαθέσιμα κονδύλια για τον εκσυγχρονισμό και την 

παρακολούθηση των διεθνών τάσεων. Η κακή ποιότητα της εκπαίδευσης γίνεται 
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χώρος αναπαραγωγής για ακόμη μεγαλύτερη διαφθορά στην κοινωνία. Η 

διαφθορά στην εκπαίδευση, τέλος, μπορεί να οδηγήσει σε υπονόμευση των 

βασικών αξιών μιας ολόκληρης κοινωνίας, καθώς ναρκοθετεί έννοιες καίριες για 

την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, όπως είναι για παράδειγμα η υπευθυνότητα, η 

προσωπική ευθύνη και η ηθική ακεραιότητα του χαρακτήρα.  

Η διαφθορά στην εκπαίδευση  στον χώρο της Ευρώπης δεν έχει μελετηθεί, 

ωστόσο, στον βαθμό που ίσως θα έπρεπε. Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις για αυτή 

την κατάσταση. Η πρώτη αιτία είναι η γενικότερη απροθυμία των υπεύθυνων για 

την εκπαιδευτική διαδικασία να ασχοληθούν με την συσχέτιση της εκπαίδευσης με 

την διαφθορά. Μια ακόμη αιτία μη έντονης κινητοποίησης των υπεύθυνων είναι το 

γεγονός ότι η θετική συσχέτιση των δυο εννοιών κατά πάσα πιθανότητα θα 

ακολουθηθεί από μια δραματική μείωση της χρηματοδότησης των ιδρυμάτων που 

αυτοί διοικούν, με αρνητικές συνέπειες για το μέλλον τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

για πρώτη φορά, στην Αλβανία, το φαινόμενο της διαφθοράς στην εκπαίδευση 

μελετήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα το 2006, εφαρμόζοντας τη μέθοδο των 

ερευνών παρακολούθησης των δημόσιων δαπανών (PETS) (Karameta, 2010). 

Το 2007, ως συνέπεια της διαφθοράς στα κόστη εκτύπωσης και διανομής 

των σχολικών εγχειριδίων και της δωροδοκίας που επισημάνθηκε για την 

εισαγωγή σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το Υπουργείο Παιδείας διοργάνωσε 

δράση Κατά της διαφθοράς στην εκπαίδευση. Στην εκδήλωση, ο Υπουργός 

Παιδείας ανακοίνωσε μια νέα πολιτική για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην 

εκπαίδευση, υπογραμμίζοντας ως προτεραιότητες τις κρατικές εξετάσεις (State 

Matura), τη μεταρρύθμιση των εναλλακτικών σχολικών βιβλίων (Alterteksti) και την 

εφαρμογή της φόρμουλας κατά κεφαλήν δαπάνης. Ωστόσο, είναι πολλά ακόμη τα 

βήματα που πρέπει να γίνουν από την κεντρική διοίκηση της Αλβανίας στον χώρο 

αυτό (Karameta, 2010). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

2.1 Οι Δείκτες διαφθοράς 

Στην συνέχεια, λαμβάνει χώρα μια σύντομη παρουσίαση των 

σημαντικότερων δεικτών διαφθοράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία και η 

ανάγκη δημιουργίας τόσο πολλών δεικτών αντιπροσωπεύει σε μεγάλο βαθμό την 

ανάγκη των ευνομούμενων κοινωνιών να καταπολεμήσουν το φαινόμενο αυτό, 

μέσα από την συστηματική του μελέτη, της οποίας αποτέλεσμα είναι η ανάληψη 

συγκεκριμένων δράσεων καταπολέμησης τους. Οι δράσεις, ωστόσο, αυτές, θα 

παρουσιαστούν σε επόμενα κεφάλαια της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

Σε πρώτη φάση, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν ονομαστικά οι δείκτες, οι 

οποίοι καταγράφουν το φαινόμενο της διαφθοράς. Έτσι, ο επόμενος πίνακας 

παρουσιάζει τα ονόματα τους, τόσο κατά την διεθνή βιβλιογραφία, όσο και με την 

ελληνική τους απόδοση. 

Πίνακας 2. Οι σημαντικότεροι δείκτες Διαφθοράς. 

Δείκτης 
Ελληνική Απόδοση 

ονομασίας 
Δημιουργός 

Bertelsmann 

Transformation Index 

Δείκτης Μετατροπής του 

Bertelsmann 
 

Bribe Payers Index Δείκτης Δωροδοκίας Διεθνής Διαφάνεια 

Business Environment 

and Enterprise 

Performance Survey 

(BEEPS) 

Έρευνα 

Επιχειρηματικού 

Περιβάλλοντος και 

Επιχείρησης 

Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα και Παγκόσμια 

Τράπεζα 

Corruption Perceptions 

Index (CPI) 

Δείκτης Αντιμετώπισης 

της Διαφθοράς 
Διεθνής Διαφάνεια 
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Country Policy and 

Institutional Assessment 

(CPIA) 

Εκτίμηση της Θεσμικής 

και της Πολιτικής 

κατάστασης μιας χώρας 

Παγκόσμια Τράπεζα 

Global Competitiveness 

Index 

Δείκτης Παγκόσμιας 

Ανταγωνιστικότητας 

Παγκόσμιο Οικονομικό 

Φόρουμ 

Global Corruption 

Barometer 

Βαρόμετρο Παγκόσμιας 

Διαφθοράς 
Διεθνής Διαφάνεια 

Global Integrity Index 
Δείκτης Παγκόσμιας 

Ολοκλήρωσης 

Παγκόσμια 

Ολοκλήρωση 

Worldwide Governance 

Indicators 

Δείκτες Παγκόσμιας 

Διακυβέρνησης 
Παγκόσμια Τράπεζα 

Index of Economic 

Freedom 

Δείκτης Οικονομικής 

Ελευθερίας 

Heritage Foundation 

and Wall Street Journal 

International Country 

Risk Guide 

Διεθνής οδηγός 

εκτίμησης ρίσκου μιας 

χώρας 

Ίδρυμα διαχείρισης του 

πολιτικού ρίσκου 

Public Expenditure and 

Financial Accountability 

(PEFA) 

Δείκτης δημοσίων 

εξόδων και 

Χρηματοοικονομικής 

Ευθύνης 

Παγκόσμια Τράπεζα, 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

Υπουργείο Διεθνούς 

Ανάπτυξης του 

Ηνωμένου Βασιλείου 

Regional Barometers 

(Africa, Asia, Latin 

America, Europe) 

Βαρόμετρα ανά 

γεωγραφική περιοχή 

(Αφρική, Ασία, Λατινική 

Αμερική, Ευρώπη) 

Global Barometer 

Consortium. 
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Στην συνέχεια, λαμβάνει χώρα η συνοπτική παρουσίαση του καθενός από 

αυτούς τους δεκαπέντε δείκτες. 

2.1.1 Ο Δείκτης Μετατροπής του Bertelsmann (Bertelsmann Transformation 

Index) 

Ο Δείκτης αυτός5 αξιολογεί την ύπαρξη, την αποτελεσματικότητα και την 

πρόσβαση των πολιτών σε βασικούς μηχανισμούς καταπολέμησης της διαφθοράς 

σε εθνικό επίπεδο μέσα σε μια χώρα. Δεν μετρά τη διαφθορά αυτή κάθε αυτή ή τις 

αντιλήψεις των πολιτών σε σχέση με την διαφθορά, ούτε μετρά τα αποτελέσματα» 

της τοπικής διακυβέρνησης, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από την μελέτη των 

στατιστικών στοιχείων για την παροχή των δημόσιων υπηρεσιών, την 

εγκληματικότητα ή την οικονομική ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου. Ωστόσο, η 

χρησιμότητα του συγκεκριμένου δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι η κατανόηση του 

αποτελεί σημαντικό σημείο αντίληψης των επιπέδων στα οποία βρίσκονται οι 

πρωτοβουλίες της εκάστοτε κυβέρνησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς και 

της ορθολογικής διοίκησης της (Bertelsmann Transformation Index, 2017). 

Εξάλλου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο δείκτης αυτός στηρίζεται στην 

εσωτερική εφαρμογή του από τους αρμόδιους φορείς μέσα στην χώρα, σε 

αντίθεση με άλλους, οι οποίοι στηρίζονται στην εξωτερική αποτίμηση της 

κατάστασης που επικρατεί στην χώρα αυτή. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του 

δείκτη αυτού προκύπτουν από το ότι σε γενικές γραμμές, αποτελεί ένα πολύ 

αναλυτικό εργαλείο και ως εκ τούτου, τα αποτελέσματά του, τα οποία επιμερίζονται 

στην αξιολόγηση πολλών παραμέτρων, είναι σε θέση να αποτελέσουν ένα 

χρήσιμο αντικείμενο συζήτησης από τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να 

βελτιώσουν την κατάσταση στη χώρα τους. Ωστόσο, ένα από τα σημαντικότερα 

μειονεκτήματα του συγκεκριμένου δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι είναι 

προσανατολισμένος μόνο στην διαφθορά του δημοσίου τομέα και δεν ασχολείται 

με την αντίστοιχη διαφθορά του ιδιωτικού τομέα. 

 

                                                 
5
 www.bertelsmann-transformation-index.de/ 
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2.1.2 Ο Δείκτης Δωροδοκίας της Διεθνούς Διαφάνειας (Bribe Payers Index) 

Ο δείκτης αυτός6 κατατάσσει τις 30 χώρες που πραγματοποιούν τις 

μεγαλύτερες σε όγκο εξαγωγές, ανάλογα με την τάση των επιχειρήσεων με έδρα 

μέσα στην γεωγραφική τους επικράτεια, να προβαίνουν σε πράξεις δωροδοκίας, 

προκειμένου αυτές να δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό με μεγαλύτερη άνεση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης αυτός ασχολείται με άμεσο τρόπο με το θέμα της 

διαφθοράς, καθώς μετρά μια βασική της διάσταση, αυτή της δωροδοκίας. 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα του δείκτη αυτού 

στηρίζονται σε πρωτογενή συλλογή στοιχείων και έχουν χαρακτήρα αντικειμενικό, 

μιας και ο δείκτης αυτός μετρά συγκεκριμένα πράγματα. Εξάλλου, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η εφαρμογή του αναφέρεται τόσο στο εσωτερικό μιας χώρας, όσο 

και στο εξωτερικό της περιβάλλον, καθώς για τον σχηματισμό του ερωτούνται 

11.232 στελέχη επιχειρήσεων, τα οποία καταθέτουν τις απόψεις τους σχετικά με το 

ποιες επιχειρήσεις της χώρας τους δραστηριοποιούνται με τον πιο έντονο τρόπο 

στο εξωτερικό (Transparency International, 2011). 

Τέλος, σημειώνεται ότι το πιο δυνατό σημείο του δείκτη αυτού έχει να κάνει 

με το γεγονός ότι είναι σε θέση να υπολογίσει την πιθανότητα, σύμφωνα με την 

οποία μια εξαγωγική επιχείρηση θα επιλέξει να προβεί σε μια πράξη δωροδοκίας. 

Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, το μεγαλύτερό του μειονέκτημα σχετίζεται με την 

αδυναμία του να προσδιορίσει τις συγκεκριμένες, σε κάθε χώρα, θεσμικές 

«ελλείψεις», οι οποίες ενθαρρύνουν, ή έστω, δεν αποθαρρύνουν, την δυνατότητα 

μιας εταιρίας να προβεί σε τέτοιες πράξεις.  

2.1.3 Ο Δείκτης BEEPS της Ευρωπαϊκής Κεντρικής και της Παγκόσμιας 

Τράπεζας (Business Environment and Enterprise Performance Survey) 

Η Έρευνα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Επιχείρησης της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής και της Παγκόσμιας Τράπεζας7, της οποίας το 

συνηθέστερο όνομα είναι ο Δείκτης BEEPS, αξιολογεί τις δυνατότητες άσκησης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσα από την καταμέτρηση των ευκολιών που 

                                                 
6
 www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi 

7
 info.worldbank.org/governance/beeps/ 
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απολαμβάνουν οι επίδοξοι επιχειρηματίες σε μια σειρά από θέματα. Ένα από αυτά 

τα θέματα είναι και οι «ανεπίσημες», όπως αποκαλούνται πληρωμές, οι οποίες 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με θέματα διαφθοράς. Επιπλέον, άλλα θέματα που 

προσμετρούνται από τον συγκεκριμένο δείκτη, είναι τα διάφορα προβλήματα που 

εντοπίζονται κατά την λειτουργία των επιχειρήσεων, θέματα που σχετίζονται με την 

εργατική νομοθεσία, ζητήματα εγκληματικότητας, θέματα που έχουν να κάνουν με 

το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, ζητήματα γραφειοκρατίας 

και τέλος, θέματα χρηματοδότησης, φορολογίας και υποδομών της εκάστοτε 

χώρας. 

Ο δείκτης αυτός ασχολείται με το θέμα της διαφθοράς με άμεσο τρόπο, από 

την στιγμή που προσμετρά πτυχές της διαφθοράς στον επιχειρηματικό κόσμο, 

αλλά και με έμμεσο τρόπο, από την στιγμή που ασχολείται και με θέματα όπως 

είναι για παράδειγμα αυτά των κανονισμών που διέπουν την επιχειρηματική 

δραστηριότητα σε κάθε χώρα. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τον 

σχηματισμό του δείκτη συμμετέχουν 200 με 600 επιχειρήσεις σε κάθε χώρα, οι 

οποίες καλούνται να προσφέρουν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που σχετίζονται 

με τις συναλλαγές των επιχειρήσεων αυτών με τους δημόσιους οργανισμούς, στο 

πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Charron, 2011). 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του δείκτη αυτού προκύπτει από το γεγονός 

ότι μέσα από τις απόψεις και τις πρακτικές των ατόμων των επιχειρήσεων για μια 

σειρά από θέματα, είναι σε θέση να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις των 

πρωτοβουλιών των δημοσίων οργανισμών στο θέμα της επιχειρηματικότητας, 

στην πραγματική οικονομία. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, το σημαντικότερο 

μειονέκτημα του δείκτη αυτού είναι ο περιορισμός της εφαρμογής του μόνο στον 

επιχειρηματικό κόσμο. 
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2.1.4 Ο Δείκτης Αντιμετώπισης της Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας 

(Corruption Perceptions Index) 

Ο Δείκτης Αντιμετώπισης της Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας8 μετρά το 

επίπεδο διαφθοράς σε διάφορες χώρες με βάση στοιχεία που συγκεντρώνονται 

μέσα από την ανάλυση των απόψεων συγκεκριμένων εμπειρογνωμόνων. Οι 

πληροφορίες που συγκεντρώνονται είναι ποσοτικές και υπολογίζονται με βάση 

στοιχεία που προέρχονται από 14 διαφορετικές πηγές, 12 διαφορετικών 

ανεξάρτητων ιδρυμάτων. Όλες οι πηγές μετρούν τη συνολική έκταση της 

διαφθοράς (όπως είναι για παράδειγμα η συχνότητα και το μέγεθος της 

δωροδοκίας σε μια χώρα) στους δημόσιους και πολιτικούς φορείς, ενώ μέσα από 

την συγκεντρωτική αποτίμηση των δεδομένων, προκύπτει και μια τελική κατάταξη 

των χωρών που συμμετέχουν στον σχηματισμό αυτού του δείκτη (Thompson & 

Shah, 2005). 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο δείκτης αυτός ασχολείται κυρίως 

με παραμέτρους της διαφθοράς όπως είναι η δωροδοκία και τα δεδομένα που 

χρησιμοποιεί προέρχονται κατ’ αποκλειστικότητα μέσω δευτερογενών στοιχείων 

που προέρχονται από τα ανεξάρτητα ιδρύματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια 

υποκειμενική διάσταση στην τελική κατάταξη του δείκτη. Ωστόσο, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του δείκτη αυτού είναι η τελική κατάταξη 

των χωρών που προσφέρει, η οποία αποτελεί μια πλήρως κατανοητή 

πληροφορία, που οι αρμόδιοι θα είναι σε θέση να την διαχειριστούν καταλλήλως. 

Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, η υποκειμενικότητα του αποτελεί και το 

μεγαλύτερό του μειονέκτημα, καθώς δεν μετρά συγκεκριμένα πράγματα, ενώ, 

παράλληλα, δεν αξιολογεί το θεσμικό πλαίσιο της εκάστοτε χώρας, ούτε 

καταπιάνεται με κάποιον συγκεκριμένο τύπο διαφθοράς. 

 

                                                 

8
 www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi 
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2.1.5 Ο Δείκτης Εκτίμησης της Θεσμικής και της Πολιτικής κατάστασης μιας 

χώρας της Παγκόσμιας Τράπεζας (Country Policy and Institutional 

Assessment) 

Ο Δείκτης Εκτίμησης της Θεσμικής και της Πολιτικής κατάστασης μιας 

χώρας της Παγκόσμιας Τράπεζας (CPIA)9 δίνει μια συνολική εικόνα για την 

ποιότητα των πολιτικών και των θεσμικών διαδικασιών που ακολουθούνται σε μια 

χώρα σε συγκεκριμένους τομείς. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν μεταξύ 

άλλων, θέματα όπως η μακροοικονομική διαχείριση, η φορολογία, η πολιτική 

χρέους, οι πολιτικές για το εμπόριο, ρυθμίσεις για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, το 

κανονιστικό πλαίσιο των επιχειρήσεων,  αλλά και θέματα όπως η ισότητα των 

φύλων, η ισότητα των πολιτών στη χρήση των δημόσιων πόρων, η διαχείριση 

ανθρωπίνων πόρων, η κοινωνική προστασία, πολιτικές για την διασφάλιση της 

εργασίας, μέτρα αξιολόγησης της συνολικής διακυβέρνησης της χώρας, την 

ποιότητα της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης, την 

αποτελεσματικότητα των δημόσιων εσόδων, την ποιότητα της δημόσιας διοίκησης, 

την εφαρμογή πολιτικών διαφάνειας και πάταξης της διαφθοράς στον δημόσιο 

τομέα. 

Όπως γίνεται εμφανές από τα παραπάνω, ο δείκτης αυτός μετρά την 

διαφθορά σε σχεδόν όλους τους κρίσιμους τομείς του κράτους, όπως είναι ο 

οικονομικός και ο δημόσιος τομέας, ενώ παράλληλα, μετρά και την ποιότητα των 

δημοσίων υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα του δείκτη είναι αντικειμενικά, καθώς για 

την τελική τους αποτύπωση χρησιμοποιούνται 16 κριτήρια, τα οποία 

ομαδοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες. Η κάθε μια από αυτές ασχολείται με έναν 

συγκεκριμένο τομέα. Οι τομείς αυτοί είναι η Οικονομική Διαχείριση, ο τομέας των 

Διαρθρωτικών αλλαγών, ο τομέας των Πολιτικών της κοινωνικής ένταξης και της 

ισότητας και η γενικότερη Διαχείριση του δημόσιου τομέα και των θεσμικών 

οργάνων του κράτους (The World Bank, 2010).  

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του δείκτη αυτού είναι το γεγονός ότι 

προσφέρει μια σε βάθος ανάλυση της σύνδεσης ανάμεσα στους 

προϋπολογισμούς των δημοσίων οργανισμών και των πολιτικών που αυτοί 

                                                 

9
 go.worldbank.org/7NMQ1P0W10 
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οφείλουν να υπηρετούν. Ωστόσο, από την άλλη μεριά, το μεγαλύτερο μειονέκτημά 

του έγκειται στο γεγονός ότι αξιολογεί μόνο τις ανακοινωμένες πολιτικές και όχι τα 

αποτελέσματα που αυτές έχουν, ενώ, τέλος, θα πρέπει να προσμετρηθεί το 

γεγονός ότι τα αποτελέσματα αυτού του δείκτη δεν είναι πάντα και σε όλες τις 

χώρες διαθέσιμα στο ευρύ κοινό. 

2.1.6 Ο Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου 

Οικονομικού Φόρουμ (Global Competitiveness Index) 

Ο Δείκτης της Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας10 αξιολογεί την 

ανταγωνιστικότητα των θεσμικών, των οικονομικών και των κοινωνικών τομέων 

μιας χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται κατά 

τον υπολογισμό αυτού του δείκτη είναι δευτερογενή, καθώς προέρχονται μέσα 

από μετρήσεις διεθνών οργανισμών και μέσα από έρευνες γνώμης (Sala-I-Martin 

κ.λπ., 2013). 

Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τον υπολογισμό του 

συγκεκριμένου δείκτη, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σχέση του με το θέμα της 

διαφθοράς είναι έμμεση, καθώς δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη μέτρηση για το 

θέμα αυτό. Ωστόσο, το μεγαλύτερο του πλεονέκτημα έχει να κάνει με το γεγονός 

ότι λόγω της μορφής του, είναι σχετικά εύκολο να προσδιοριστεί ο τομέας στον 

οποίο μια χώρα παρουσιάζει υστέρηση και άρα, οι αρμόδιοι θα πρέπει να 

ασχοληθούν περαιτέρω. Η σημαντικότερη αδυναμία του, από την άλλη πλευρά, 

έχει να κάνει με το γεγονός ότι ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με θέματα αγοράς, 

υποεκτιμώντας, έτσι, τους άλλους τομείς. 

2.1.7 Το Βαρόμετρο Παγκόσμιας Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας 

(Global Corruption Barometer) 

Το Βαρόμετρο Παγκόσμιας Διαφθοράς11 αξιολογεί τις αντιλήψεις και τις 

εμπειρίες των πολιτών σχετικά με τη διαφθορά. Συγκεκριμένα, απευθύνεται στους 

ανθρώπους και διερευνά τις απόψεις τους σχετικά με εκείνους τους δημόσιους 

τομείς που είναι οι πιο διεφθαρμένοι και τη γνώμη τους και εξετάζει τις 

                                                 

10
 www.gcr.weforum.org 

11
 www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb 
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πεποιθήσεις τους σχετικά με το πώς θα εξελιχθούν τα προσεχή επίπεδα 

διαφθοράς στο εγγύς μέλλον, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνησή 

τους αναλαμβάνει δράσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Το Βαρόμετρο 

εξετάζει επίσης τις εμπειρίες των ανθρώπων σε σχέση με περιπτώσεις 

δωροδοκίας, παρουσιάζοντας πληροφορίες σχετικά με το πόσο συχνά καλούνται 

οι πολίτες να πληρώνουν «κάτω από το τραπέζι» όταν έλθουν σε επαφή με 

διάφορους εκπροσώπους κάποιας δημόσιας υπηρεσίας (Rohwer, 2009). 

Ο δείκτης αυτός, από την στιγμή που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις αντιλήψεις 

των πολιτών, είναι αναμενόμενο να έχει υποκειμενικό χαρακτήρα αναφορικά με τα 

θέματα που πραγματεύεται. Αξίζει, επίσης να σημειωθεί ότι καθώς το εργαλείο 

αυτό έχει δημιουργηθεί από την Διεθνή Διαφάνεια, παρέχεται σε διάφορους 

οργανισμούς προκειμένου να μετρήσουν τις αντιλήψεις των πολιτών μέσα σε μια 

χώρα. Με αυτήν την έννοια, ο χαρακτήρας του είναι περισσότερο εσωτερικός, 

παρά εξωτερικός. Εξάλλου, το μεγαλύτερό του πλεονέκτημα έγκειται ακριβώς στην 

καταγραφή των απόψεων και των εμπειριών των πολιτών και ως εκ τούτου, 

προσφέρει στους ενδιαφερόμενους την δυνατότητα άμεσης αποτύπωσης αυτών. 

Από την άλλη πλευρά, καθώς ενδιαφέρεται για τις εμπειρίες των πολιτών μόνο σε 

θέματα δωροδοκίας, είναι ευνόητο ότι υποεκτιμά τις άλλες μορφές διαφθοράς. 

Επιπλέον, το γεγονός ότι στηρίζεται σχεδόν σε αποκλειστικό βαθμό στις 

αντιλήψεις και τις εμπειρίες των πολιτών, έχει ως αποτέλεσμα να μην έχει να 

προσφέρει αντικειμενικά αποτελέσματα και συμπεράσματα. 

2.1.8 Ο Δείκτης της Παγκόσμιας Ολοκλήρωσης (Global Integrity Index) 

Ο Δείκτης αυτός12 αξιολογεί την ύπαρξη σε πρώτο επίπεδο βασικών 

μηχανισμών καταπολέμησης της διαφοράς σε εθνικό επίπεδο σε μια χώρα και σε 

δεύτερο επίπεδο, την αποτελεσματικότητα τους και την πρόσβαση των πολιτών σε 

αυτούς. Δεν μετρά τη διαφθορά με άμεσο τρόπο ή τις αντιλήψεις περί διαφθοράς, 

αλλά ούτε και τα μετρήσιμα αποτελέσματα των δράσεων της κυβέρνησης, τα 

οποία σχετίζονται με στατιστικά στοιχεία για μια σειρά από θέματα, όπως είναι η 

εγκληματικότητα και η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Αντίθετα, ο Δείκτης 

αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση των μέτρων διασφάλισης 
                                                 

12
 report.globalintegrity.org 
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έναντι της διαφθοράς και της καταπολέμησης της μέσα από την ορθολογική και 

αποδοτική διακυβέρνηση σε μια χώρα, η οποία θα πρέπει να προλαμβάνει, να 

αποτρέπει και να τιμωρεί την διαφθορά. 

Τα δεδομένα είναι αναλυτικά, επομένως είναι δυνατόν να κατανοήσει κανείς 

ποιο τμήμα της κυβέρνησης ή ποιος συγκεκριμένος δημόσιος φορέας ή ίδρυμα δεν 

είναι σε θέση να αναλάβει τις σωστές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς. Είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι η χρήση του συγκεκριμένου δείκτη είναι 

μεγάλη μέσα στον δημόσιο διάλογο μιας χώρας για την ανάγκη καταπολέμησης 

της διαφθοράς και το γεγονός ότι η μέτρησή του επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, 

προσδίδει περισσότερη εγκυρότητα και διαθεσιμότητα στοιχείων σε κάποιον που 

τον χρησιμοποιεί. Τέλος, το γεγονός ότι περιλαμβάνει τόσο ποιοτικά, όσο και 

ποσοτικά στοιχεία, προσφέρει στον δείκτη αυτό περισσότερα αξιόπιστα δεδομένα 

για χρήση. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, ένα μειονέκτημα του συγκεκριμένου 

δείκτη σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν προσφέρεται για μια αξιόπιστη μέτρηση της 

διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα, καθώς είναι προσανατολισμένος περισσότερο 

στον δημόσιο τομέα της εκάστοτε χώρας (Mungiu-Pippidi & Dadašov, 2016). 

2.1.9 Οι Δείκτες της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης της Παγκόσμιας Τράπεζας 

(Worldwide Governance Indicators) 

Αυτοί οι δείκτες της Παγκόσμιας Τράπεζας13 αξιολογούν την υπευθυνότητα 

των δημόσιων φορέων μιας χώρας, την πολιτική σταθερότητα, την 

αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης ως προς συγκεκριμένους τομείς, την 

ποιότητα του κανονιστικού πλαισίου, το κράτος δικαίου και τις δράσεις που 

αναλαμβάνονται για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η 

χρησιμοποίηση αυτών των δεικτών σε μεγάλο βαθμό παρέχει πληροφόρηση 

στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα επίπεδα διαφθοράς στο δημόσιο και τον 

ιδιωτικό τομέα μιας χώρας, ενώ παράλληλα, παρέχει στοιχεία για την ικανότητα 

των πολιτών να ελέγχουν μέσα από τις ανοικτές διαδικασίες τις κυβερνήσεις τους, 

αλλά και των τελευταίων να εφαρμόζουν τους νόμους και να τηρούν τις δεσμεύσεις 

τους έναντι της κοινωνίας των πολιτών, στην οποία είναι υπόλογες. 

                                                 

13
 info.worldbank.org/governance/wgi2016 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δείκτες αυτοί μετρούν έξι διαστάσεις της 

διακυβέρνησης, οι οποίες παρουσιάστηκαν παραπάνω. Για τον σχηματισμό των 

δεικτών αυτών λαμβάνονται πληροφορίες μέσω άλλων ιδρυμάτων, οι οποίες 

περιλαμβάνουν τις απόψεις από ένα ευρύ φάσμα πολιτών, το οποίο αποτελείται 

από επιχειρήσεις, απλούς πολίτες αλλά και εμπειρογνώμονες. Επιπλέον, 

σημειώνεται ότι οι δείκτες αυτοί έχουν εφαρμογή τόσο στις ανεπτυγμένες, όσο και 

στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το σημαντικότερό τους πλεονέκτημα αποτελεί το 

γεγονός ότι είναι προσανατολισμένοι, ο καθένας από αυτούς σε ένα συγκεκριμένο 

πεδίο και ως εκ τούτου, σε συνδυασμό με την ετήσια εφαρμογή τους, είναι σε θέση 

να παρέχουν έγκυρη και συγκεκριμένη πληροφόρηση. Από την άλλη πλευρά, ως 

σημαντικό μειονέκτημα θα πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι οι δείκτες αυτοί 

παρέχουν συνολικά και μη διαχωρίσιμα ως προς το φύλο και τις διάφορες 

κοινωνικές ομάδες, στοιχεία (Rohwer, 2009). 

2.1.10 Ο Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας (Index of Economic Freedom) 

Ο Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας14 αποτελεί στην ουσία, τον μέσο όρο 

δέκα διαφορετικών διαστάσεων της ατομικής οικονομικής ελευθερίας. Οι 

σημαντικότερες διαστάσεις αυτές είναι οι εξής: 

 Ελευθερία πραγματοποίησης εμπορικών δραστηριοτήτων 

 Ελευθερία πραγματοποίησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

 Φορολογική ελευθερία 

 Επενδυτική ελευθερία 

 Ελευθερία από θέματα διαφθοράς 

 Η εξασφάλιση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας (property rights) 

Επίσης, περιλαμβάνει έναν εξειδικευμένο δείκτη διαφθοράς, ο οποίος για 

τον σχηματισμό του χρησιμοποιεί τον Δείκτη αντιμετώπισης της Διαφθοράς (CPI) 

στον οποίο έγινε αναφορά νωρίτερα και επιπλέον στοιχεία που λαμβάνονται από 

το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και από άλλες 

ενώσεις και ιδρύματα με οικονομικό προσανατολισμό των ΗΠΑ (Dialga & Vallee, 

2015). 
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 www.heritage.org/Index 
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Η βασική χρησιμότητα του δείκτη αυτού στο θέμα της διαφθοράς έγκειται 

στην εστίασή του στο θέμα της διαφθοράς που συναντάται στο ευρύτερο 

επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά και την διαφθορά στις κυβερνητικές, δικαστικές 

και διοικητικές διαδικασίες. Επιπλέον, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του δείκτη 

αυτού έγκειται στο γεγονός ότι είναι σε θέση να προσφέρει στα άτομα που τον 

χρησιμοποιούν αναλυτικά στοιχεία και με τον τρόπο αυτό, να προσδιορίζουν 

άμεσα τους τομείς που χρήζουν ιδιαίτερης ενίσχυσης στο θέμα της 

καταπολέμησης της διαφθοράς. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, θέματα που 

σχετίζονται με τον σαφή διαχωρισμό των προβλημάτων που δημιουργούνται στον 

τρόπο υπολογισμού των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και της συσχέτισης τους με την 

διαφθορά στο συγκεκριμένο τομέα δεν διασαφηνίζονται, καθιστώντας αυτήν την 

κατάσταση ως το μεγαλύτερο μειονέκτημα του δείκτη αυτού. 

2.1.11 Ο Διεθνής οδηγός εκτίμησης ρίσκου μιας χώρας του Διεθνούς 

Ιδρύματος για την Διαχείριση του πολιτικού ρίσκου (International Country 

Risk Guide) 

Ο δείκτης αυτός15 υπολογίζει και εκτιμά την σοβαρότητα της πολιτικής 

κατάστασης από την άποψη της ασφάλειας μιας χώρας, λαμβάνοντας υπόψη του  

διάφορα μέτρα πολιτικής, αλλά και οικονομικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου. 

Ο πολιτικός κίνδυνος αναλύεται με βάση τη σταθερότητα της κυβέρνησης, τις 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα, το επενδυτικό προφίλ 

της χώρας, την ένταση και την διάρκεια πιθανών εσωτερικών συγκρούσεων, την 

ένταση και την διάρκεια πιθανών εξωτερικών συγκρούσεων τη διαφθορά, την 

εισχώρηση στρατιωτικών παραγόντων στην πολιτική ζωή της χώρας, τις 

θρησκευτικές εντάσεις που πιθανώς να δημιουργούνται μεταξύ διαφορετικών 

ομάδων ανάμεσα στον ντόπιο πληθυσμό, τη δημόσια τάξη, τα επίπεδα ελευθερίας 

του Τύπου και το επίπεδο γραφειοκρατίας της χώρας (PRS Group, 2012). 

Η συνεισφορά του δείκτη αυτού στο θέμα της διαφθοράς, έγκειται στο ότι 

δίνεται έμφαση στην διαφθορά που επικρατεί τόσο στον δημόσιο τομέα μιας 

χώρας, όσο και στον ιδιωτικό. Περιλαμβάνει, επιπλέον, ειδικές μετρήσεις για τα 

θέματα της δωροδοκίας, νεποτισμού, κρυφής χρηματοδότησης πολιτικών 
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 www.countryrisk.com/reviews/archives/000029.html 
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κομμάτων και σύγκρουσης συμφερόντων. Το αποτέλεσμα του δείκτη αυτού 

επιμερίζεται σε διάφορες υποκατηγορίες, των οποίων το συνολικό άθροισμα 

αποτελεί και την τιμή του δείκτη για μια χώρα.  

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου δείκτη είναι το γεγονός ότι 

τα αποτελέσματά του υπόκεινται τόσο σε ποιοτική, όσο και σε ποσοτική 

αξιολόγηση. Επιπλέον, το γεγονός ότι ο δείκτης αυτός υπολογίζεται σε μηνιαία 

βάση, καθιστά την δυνατότητα ενημέρωσης και αναθεώρησης του ως ένα ακόμη 

πολύ ισχυρό πλεονέκτημα. Τέλος, είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι σύμφωνα με τον 

δείκτη αυτό, η διαφθορά αποτελεί έναν προσδιοριστικό παράγοντα για πολιτική 

αστάθεια σε μια χώρα. Από την άλλη μεριά, το σημαντικότερο μειονέκτημα του 

δείκτη αυτού, έγκειται στο γεγονός ότι πολλά από τα στοιχεία που συλλέγονται, 

ερμηνεύονται κάτω από το υποκειμενικό πρίσμα των αρμόδιων για την αξιολόγηση 

των στοιχείων αυτών, που απασχολούνται στον τομέα συγκέντρωσης 

πληροφοριών του δείκτη. 

2.1.12 Ο Δείκτης δημοσίων εξόδων και Χρηματοοικονομικής Ευθύνης της 

Παγκόσμιας Τράπεζας (Public Expenditure and Financial Accountability) 

Ο Δείκτης δημοσίων εξόδων και Χρηματοοικονομικής Ευθύνης16, ο οποίος 

είναι περισσότερο γνωστός με το ακρωνύμιο PEFA, ενσωματώνει, από την μια 

πλευρά, μια αναλυτική έκθεση επιδόσεων των χωρών σε συγκεκριμένους τομείς 

και από την άλλη πλευρά, ένα «καλάθι» υψηλής ποιότητας και εγκυρότητας 

δεικτών, οι οποίοι εκτός των άλλων χρήσεων τους, χρησιμοποιούνται από διεθνή 

ιδρύματα εγνωσμένης αξίας, όπως είναι για παράδειγμα, το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο. 

Το βασικό αντικείμενο αυτού του δείκτη είναι ο προϋπολογισμός ενός 

κράτους και προκειμένου να τον αξιολογήσει αποτελεσματικά, μετρά πτυχές που 

σχετίζονται με αυτόν, όπως είναι για παράδειγμα, η διαφάνεια της διαδικασίας 

διαμόρφωσης του προϋπολογισμού, η ποιότητα και η εγκυρότητα των εκθέσεων 

εφαρμογής και αξιολόγησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και άλλες 

σχετικές με τον προϋπολογισμό πρακτικές (Bosworth, 2005). 

                                                 
16

 www.pefa.org 
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Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου δείκτη, πέραν του 

γεγονότος ότι παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, είναι το ότι, καθώς παρέχει 

αναλυτική πληροφόρηση ανά τομέα του προϋπολογισμού, καθιστά την εξαγωγή 

χρήσιμων συμπερασμάτων από τους ενδιαφερόμενους μια σχετικά εύκολη και 

άμεση διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι δεν προσμετρά με 

κανέναν τρόπο την επιρροή του νομικού πλαισίου μιας χώρας, και το ότι δεν είναι 

ιδιαίτερα εύχρηστο εργαλείο για την σύγκριση μεταξύ χωρών, αποτελούν δυο 

σημαντικά μειονεκτήματα του συγκεκριμένου δείκτη. 

2.1.13 Διάφορα Βαρόμετρα ανά γεωγραφική περιοχή  

Οι δείκτες αυτοί17 δημιουργούνται ανά γεωγραφική περιοχή. Συγκεκριμένα, 

υπάρχει το Βαρόμετρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι γνωστό 

περισσότερο με την ονομασία «Ευρωβαρόμετρο», ενώ υπάρχουν και τα 

αντίστοιχα Βαρόμετρα για τις περιοχές της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής 

Αμερικής.  

Οι έρευνες του Ευρωβαρομέτρου διερευνούν τις απόψεις των ευρωπαίων 

πολιτών για μια σειρά από θέματα, όπως είναι για παράδειγμα, οι πιθανότητες 

διεύρυνσης της ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινωνική κατάσταση του πληθυσμού, η 

υγεία, ο πολιτισμός, η πληροφορική, το περιβάλλον και άλλα. Από την άλλη 

πλευρά, το Βαρόμετρο της Ασίας διερευνά τις απόψεις των πολιτών των 

αντίστοιχων χωρών σχετικά με θέματα στήριξης της δημοκρατίας και της 

δημοκρατικής μεταρρύθμισης στα κράτη, τα επίπεδα συμμετοχής των πολιτών 

στις πολιτικές διαδικασίες και της εμπιστοσύνης τους στους πολιτικούς θεσμούς. 

Εξάλλου, το Βαρόμετρο που απευθύνεται σε αφρικανούς πολίτες διερευνά τις 

απόψεις τους σχετικά με την κοινωνική, πολιτική και οικονομική κατάσταση των 

διαφόρων κρατών στην Αφρική. Τέλος, το Βαρόμετρο που αναφέρεται στην 

Λατινική Αμερική εξετάζει τις απόψεις και τις στάσεις των ανθρώπων σχετικά με 

την οικονομία και το διεθνές εμπόριο, τις διαδικασίες οικονομικής ολοκλήρωσης 

και ανάπτυξης του εμπορίου στις χώρες αυτές, την ποιότητα των δημοκρατικών 
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www.afrobarometer.org,www.asianbarometer.org,www.latinobarometro.org,ec.europa.eu/public_

opinion/index_en.htm 
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θεσμών, τον τρόπο κατανομής του πλούτου, τα επίπεδα πολιτικού πολιτισμού, 

μαζί με θέματα διαφθοράς (Malito, 2014). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Βαρόμετρα αυτά, καθώς αναφέρονται σε μεγάλες 

περιοχές που αποτελούνται από πολλές χώρες, είναι κατάλληλα για την σύγκριση 

των αντιλήψεων των πολιτών στις χώρες αυτές. Ωστόσο, όπως όλες οι έρευνες 

γνώμης, έχουν το μειονέκτημα να αποτυπώνουν τις υποκειμενικές αντιλήψεις των 

πολιτών, οι οποίες, πολλές φορές δεν είναι σε θέση να καταγράψουν την 

πραγματική ποιότητα των θεσμών και του τρόπου διακυβέρνησης της χώρας. 

2.2 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του δείκτη ΒΤΙ για την Αλβανία, το 

2016 

Στην συνέχεια, λαμβάνει χώρα η παρουσίαση των κεντρικών 

αποτελεσμάτων του δείκτη ΒΤΙ για την Αλβανία το 2016. Αρχικά, ο επόμενος 

πίνακας παρουσιάζει βασικά στοιχεία της οικονομίας και της κοινωνίας της 

Αλβανίας, προκειμένου να είναι σε θέση ο αναγνώστης να λάβει μια κεντρική ιδέα 

για την γενικότερη κατάσταση, η οποία επικρατεί στην χώρα. Έτσι, με βάση τα 

στοιχεία του παρακάτω πίνακα, θα ισχυρίζονταν κανείς ότι πρόκειται για μια χώρα, 

η οποία βρίσκεται περισσότερο στο στάδιο της ανάπτυξης, παρά στον 

χαρακτηρισμό ως ανεπτυγμένη χώρα. 

Πίνακας 3. Τα βασικά στοιχεία της αλβανικής κοινωνίας για το 2016. 

Μέγεθος Τιμή 

Πληθυσμός 2.900.000 κάτοικοι 

Ρυθμός ανάπτυξης του πληθυσμού -0,1% 

Προσδόκιμο ζωής 77,5 έτη 

Αστικός πληθυσμός (επί του συνόλου 

του πληθυσμού) 

56,4% 

Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης 0,716 
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(Human Development Index, HDI) 

Κατάταξη με βάση του δείκτη HDI 95 σε σύνολο 187 χωρών 

Δείκτης Εκπαίδευσης των Ηνωμένων 

Εθνών (UN Education Index) 

0,609 

Δείκτης μέτρησης των ανισοτήτων με 

βάση το φύλο (Gender Inequality 

Index, GII) 

0,245 

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ με την μέθοδο της 

αξίας μονάδων αγοραστικής δύναμης 

(PPP Method) 

$10.428,5 

Δείκτης Gini 29,0 

Επίπεδο φτώχειας18 6,8% του συνολικού πληθυσμού 

Κατά κεφαλήν οικονομική βοήθεια $103 

Πηγή: Bertelsmann Transformation Index, 2016. 

Εξάλλου, σύμφωνα με τα γενικά αποτελέσματα του δείκτη, που 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί, είναι εύλογο το συμπέρασμα ότι 

πρόκειται για μια χώρα με μέτρια παρουσία σε όλους τους τομείς, αφού η 

κατάταξή της στους επιμέρους δείκτες κυμαίνεται από την 33η μέχρι την 38η σε 

σχέση με τις 129 χώρες που συμμετέχουν στον συγκεκριμένο δείκτη. 

Πίνακας 4. Τα Γενικά Αποτελέσματα του Δείκτη ΒΤΙ για την Αλβανία το 2016 

Μέγεθος Τιμή 

Δείκτης Status 6,71 στα 10 

                                                 
18

 Σε αυτό το ποσοστό ανήκουν εκείνα τα άτομα τα οποία επιβιώνουν καθημερινά με 3,1 

αμερικάνικα δολάρια την ημέρα, εκφρασμένα σύμφωνα με τις διεθνείς τιμές του 2011. 
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Κατάταξη με βάση τον Δείκτη Status 33η σε σύνολο 129 χωρών 

Πολιτικές Μεταρρυθμίσεις 6,95 στα 10 

Κατάταξη με βάση τις Πολιτικές 

Μεταρρυθμίσεις 
36η σε σύνολο 129 χωρών 

Οικονομικές Μεταρρυθμίσεις 6,46 στα 10 

Κατάταξη με βάση τις Οικονομικές 

Μεταρρυθμίσεις 
37η σε σύνολο 129 χωρών 

Δείκτης Management 5,74 στα 10 

Κατάταξη με βάση τον Δείκτη 

Management 
38η σε σύνολο 129 χωρών 

Πηγή: Bertelsmann Transformation Index, 2016. 

2.2.1 Η διαχρονική εξέλιξη της πορείας των επιμέρους δεικτών για την 

Αλβανία, από το 2006 μέχρι και το 2016 

Στην συνέχεια παρατίθενται έξι πίνακες, οι οποίοι έχουν ως στόχο να 

δείξουν την διαχρονική εξέλιξη των επιμέρους θεμάτων της αλβανικής κοινωνίας. 

Για παράδειγμα, ο πρώτος δείκτης παρουσιάζει την εξέλιξη της τιμής του δείκτη 

δημοκρατίας, παράλληλα με την εξέλιξη της κατάταξης της χώρας σε αυτόν τον 

τομέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα, παρατηρείται μια σχετικά 

σημαντική πτώση της τιμής του το 2014, γεγονός που είναι πιθανό να 

αντικατοπτρίζει το ασταθές πολιτικό περιβάλλον της περιόδου 2012 και 2013. Στην 

συνέχεια, παρατηρείται η τάση βελτίωσης της εικόνας της χώρας στον τομέα αυτό. 
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Πίνακας 5. Η διαχρονική εξέλιξη του Status Δημοκρατίας της Αλβανίας σύμφωνα 

με τον δείκτη BTI για τα έτη 2006- 2016. 

Έτος Σκορ Κατάταξη 

2006 7,3 36 

2008 7,5 32 

2010 7,6 32 

2012 7,3 34 

2014 6,7 43 

2016 7.0 36 

Πηγή: Bertelsmann Transformation Indices, 2006 - 2016. 

Η διαχρονική εξέλιξη του Status οικονομίας της αγοράς της Αλβανίας που 

παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί δείχνει μια σταδιακή βελτίωση της 

κατάστασης (αύξηση 13,5% από το 2006 μέχρι το 2010) η οποία, ωστόσο, 

φαίνεται να διακόπτεται τα επόμενα χρόνια, μέχρι να ξεκινήσει να επανέρχεται το 

2016. 

Πίνακας 6. Η διαχρονική εξέλιξη του Status οικονομίας της αγοράς της Αλβανίας 

σύμφωνα με τον δείκτη BTI για τα έτη 2006 - 2016. 

Έτος Σκορ Κατάταξη 

2006 6,0 47 

2008 6,6 40 

2010 6,8 33 

2012 6,8 37 
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2014 6,4 41 

2016 6,5 37 

Πηγή: Bertelsmann Transformation Indices, 2006 - 2016. 

Και ο δείκτης του συνολικού στάτους της Αλβανίας παρουσιάζει μια 

παρόμοια εξέλιξη, σε σχέση με τους προηγούμενους υπό-δείκτες που 

παρουσιάστηκαν. Με άλλα λόγια, παρατηρείται και σε αυτόν τον δείκτη μια τάση 

διαρκούς αλλά αργής βελτίωσης την περίοδο 2006 – 2010, η οποία ακολουθείται 

από μια περίοδο επιβράδυνσης, η οποία φαίνεται να διακόπτεται μετά το 2014. 

Πίνακας 7. Η διαχρονική εξέλιξη του Δείκτη Status της Αλβανίας σύμφωνα με τον 

δείκτη BTI για τα έτη 2006 - 2016. 

Έτος Σκορ Κατάταξη 

2006 6,6 37 

2008 7,1 33 

2010 7,2 30 

2012 7,0 31 

2014 6,6 38 

2016 6,7 33 

Πηγή: Bertelsmann Transformation Indices, 2006 2016. 

Οι επόμενοι τρεις πίνακες παρουσιάζουν τις επιδόσεις της χώρας στον 

χώρο του μάνατζμεντ και σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την 

μελέτη τους, εξάγεται το συμπέρασμα ότι και οι δείκτες αυτοί φαίνεται να 

ακολουθούν την γενική διαχρονική τάση που περιγράφηκε προηγουμένως. 

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ένταση της μείωσης των τιμών τους την 

περίοδο 2010 - 2012 φαίνεται να είναι μικρότερη και αντίστοιχα, η τάση βελτίωσης 
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τους την επόμενη περίοδο φαίνεται να είναι εντονότερη. Τα αναλυτικά 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στους τρεις πίνακες που ακολουθούν. 

Πίνακας 8. Η διαχρονική εξέλιξη της επίδοσης του Management της Αλβανίας 

σύμφωνα με τον δείκτη BTI για τα έτη 2006 - 2016. 

Έτος Σκορ 

2006 6,0 

2008 6,4 

2010 6,7 

2012 6,2 

2014 5,9 

2016 6,5 

Πηγή: Bertelsmann Transformation Indices, 2006 2016. 

Πίνακας 9. Η διαχρονική εξέλιξη του επιπέδου δυσκολίας εφαρμογής του 

Management της Αλβανίας σύμφωνα με τον δείκτη BTI για τα έτη 2006 - 2016. 

Έτος Σκορ 

2006 4,9 

2008 4,6 

2010 4,4 

2012 4,4 

2014 4,4 

2016 4,7 
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Πηγή: Bertelsmann Transformation Indices, 2006 2016. 

Πίνακας 10. Η διαχρονική εξέλιξη του Δείκτη Management της Αλβανίας σύμφωνα 

με τον δείκτη BTI για τα έτη 2006 - 2016. 

Έτος Σκορ Κατάταξη 

2006 5,3 44 

2008 5,6 45 

2010 5,9 38 

2012 5,4 50 

2014 5,2 57 

2016 5,7 38 

Πηγή: Bertelsmann Transformation Indices, 2006 2016. 

Τέλος, το επόμενο διάγραμμα παρουσιάζει συγκεντρωτικά την εξέλιξη των 

επιμέρους δεικτών για την Αλβανία την περίοδο από το 2006 μέχρι και το 2016. 

Σημειώνεται ότι η μπλε γραμμή αντιστοιχεί στο Status Δημοκρατίας, η κόκκινη 

γραμμή αντιστοιχεί στο Status οικονομίας της αγοράς, η πράσινη γραμμή 

αντιστοιχεί στον δείκτη του συνολικού Status, η μωβ γραμμή αντιστοιχεί στον 

δείκτη που μετρά την επίδοση του Management, η γαλάζια γραμμή αντιστοιχεί στις 

τιμές του δείκτη του επιπέδου δυσκολίας εφαρμογής του Management και η 

κίτρινη γραμμή αντιστοιχεί στις τιμές του γενικού Δείκτη Management για την 

συγκεκριμένη χώρα. Έπειτα και από την μελέτη του συγκεκριμένου διαγράμματος, 

προκύπτει ότι τις χαμηλότερες τιμές η χώρα λαμβάνει στο χώρο του μάνατζμεντ 

και τις υψηλότερες στο επίπεδο των δημοκρατικών θεσμών. Είναι επίσης εμφανές 

από το παρακάτω διάγραμμα ότι η περίοδος 2012 - 2014 αποτέλεσε στην ουσία 

μια περίοδο οπισθοδρόμησης της αλβανικής κοινωνίας, καθώς όλοι οι δείκτες 

έδειξαν μια αρκετά σημαντική μείωση. 
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Διάγραμμα 3. Η διαχρονική εξέλιξη των βασικών μεταβλητών του δείκτη ΒΤΙ για 

την Αλβανία, την περίοδο από το 2006 μέχρι και το 2016.  

 

Πηγή: Bertelsmann Transformation Indices, 2006 - 2016. 

2.2.2 Η σύγκριση της Αλβανίας με άλλες χώρες 

Στην συνέχεια, λαμβάνει χώρα η σύγκριση της Αλβανίας με τις χώρες της 

κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Πρόθεση του ερευνητή ήταν 

να λάβει χώρα και σύγκριση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με 

τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ωστόσο, ο συγκεκριμένος δείκτης δεν 

υπολογίζεται για τις ανεπτυγμένες χώρες. Έτσι, η μόνη διαθέσιμη σύγκριση με τις 

χώρες που αναφέρθηκαν προηγουμένως, λαμβάνει χώρα παρακάτω. 

Σε γενικές γραμμές και σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την 

σύγκριση της Αλβανίας με τον μέσο όρο των επιδόσεων των υπόλοιπων χωρών 

της Ανατολικής κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης (στις οποίες ο δείκτης 

περιλαμβάνει την Εσθονία, την Πολώνια, την Τσεχία, την Λιθουανία, την Σλοβακία, 

την Λετονία, την Σλοβενία, την Βουλγαρία, την Κροατία, την Ρουμανία, την Σερβία, 

την Βοσνία- Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο και το Μαυροβούνιο, εκτός της Αλβανίας), για 

το 2016, τα παρακάτω χρήσιμα συμπεράσματα είναι δυνατόν να εξαχθούν, όπως 
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αυτά προκύπτουν από την μελέτη των στοιχείων του πίνακα που ακολουθεί στην 

συνέχεια. 

Καταρχήν, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλους τους επιμέρους δείκτες, η 

Αλβανία παίρνει τιμές χαμηλότερες από τον μέσο όρο των υπόλοιπων χωρών που 

συμμετέχουν στην ομάδα σύγκρισης με αυτήν. Συγκεκριμένα, στον γενικό δείκτη 

Status απέχει περίπου 1,3 μονάδες σε σχέση με τον μέσο όρο, ενώ και σε όλους 

τους υπόλοιπους δείκτες η διαφορά είναι περίπου της ίδια τάξης. Ωστόσο, η 

μεγαλύτερη διαφορά σημειώνεται στον δείκτη δυσκολίας εφαρμογής 

επιχειρηματικότητας, ο οποίας αξίζει να σημειωθεί ότι μετριέται ανάποδα, καθώς 

χαμηλότερες τιμές δείχνουν χαμηλότερα επίπεδα δυσκολίας. Σε αυτόν το δείκτη, η 

Αλβανία έχει σχεδόν διπλάσια τιμή σε σχέση με το μέσο όρο των υπόλοιπων 

χωρών, γεγονός που αποτελεί ισχυρή ένδειξη για την ύπαρξη σημαντικών 

επιπέδων διαφθοράς ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα της χώρας, 

γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την ανάληψη επιχειρηματικών σχεδίων 

στην χώρα. 

Πίνακας 11. Η σύγκριση της Αλβανίας με τις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων και 

της κεντρικής ανατολική Ευρώπης σύμφωνα με τον δείκτη ΒΤΙ για το 2016. 

Μέγεθος Τιμή για την Αλβανία 
Τιμή για τον Μ.Ο. των 

υπόλοιπων χωρών 

Δείκτης Status 6,71 στα 10 8,0 

Δείκτης του Status της 

Οικονομίας της Αγοράς 
6,5 στα 10 7,9 

Δείκτης του Status 

Δημοκρατίας 
7,0 στα 10 8,2 

Δείκτης της επίδοσης 

του Management 
6,5 στα 10 

7,4 

Δείκτης του επιπέδου 4,7 στα 10 2,6 
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δυσκολίας εφαρμογής 

του Management 

Δείκτης Management 5,74 στα 10 6,2 

Πηγή: Bertelsmann Transformation Index, 2016. 

2.2.3 Γενική Αποτίμηση της Αλβανίας σε σχέση με τον δείκτη ΒΤΙ 

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν 

προηγουμένως, θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια 

η χώρα γνώρισε σημαντική πτώση στις βασικές διαστάσεις που μετρήθηκαν από 

τον πολιτικό, οικονομικό και διοικητικό δείκτη, γεγονός που οδήγησε σε δημοφιλή 

αιτήματα για αλλαγή στην κοινωνίας της Αλβανίας. Η εξεταζόμενη περίοδος, από 

τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Ιανουάριο του 2015, δείχνει βελτίωση όσον αφορά 

ορισμένες από τις οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις σε σχέση με τις 

προηγούμενες περιόδους από το 2006 και μετά, η οποία με την σειρά της είχε ως 

αποτέλεσμα το να κερδίσει η Αλβανία μια θετική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και την αναμενόμενη επιβράβευση της επικρατούσας κατάστασης στην 

χώρα με την απονομή του τίτλου της υποψήφιας προς ένταξη» χώρας στα μέσα 

του 2014.  

Ωστόσο, αναφορικά με το θέμα της διαφθοράς, θα πρέπει να επισημανθεί 

ότι το δικαστικό σώμα από την πλευρά του έχει αποτελέσει το αντικείμενο 

διαφόρων εκθέσεων διεθνών οργανισμών που δείχνουν αχαλίνωτη διαφθορά, 

πολιτικοποιημένες δομές και σε μεγάλο βαθμό μη λειτουργική δικαιοσύνη. Οι 

Αλβανοί έχουν την αίσθηση ότι η πολιτική αδικία και η μη λειτουργική δικαιοσύνη 

είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, το οποίο συνεργάζεται για την επιβολή ενός 

φαύλου κύκλου διατήρησης ενός συγκεκριμένου και διεφθαρμένου status quo 

μέσα στην αλβανική κοινωνία. Το ζήτημα αυτό ξεπερνά πλέον την ατζέντα των 

προϋποθέσεων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα είναι το πιο σημαντικό 

ζήτημα στο οποίο αναμένεται να δοθεί η μελλοντική μάχη για την ένταξη. 

Ωστόσο, οι πολλοί και διάφοροι θεσμικοί φορείς που έχουν εγκατασταθεί 

κατά τη διάρκεια της δύσκολης μετάβασης της αλβανικής κοινωνίας από τις 

περιόδους έντασης του 1990 και 1997 σε μια κατάσταση περισσότερο 
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«ευρωπαϊκή» εγείρουν το ερώτημα κατά πόσο η χώρα μπορεί πράγματι να κινηθεί 

προς μια πορεία όπου οι κανόνες εφαρμόζονται με καλό πνεύμα και ανεξάρτητα 

από συγκεκριμένες πολιτικές ατζέντες. Βασικά, αυτό έρχεται σε επαφή άμεσα με 

το ζήτημα της διαφθοράς, το οποίο αποτελεί κύριο κόμβο που συνδέει μερικές από 

τις πιο προβληματικές πτυχές της μετάβασης. Αυτές των αδύναμων κρατικών 

θεσμών, των ασαφών ελέγχων και  διατήρησης άνομων ισορροπιών, των 

πολιτικοποιημένων δήθεν ανεξάρτητων θεσμών που υπηρετούν τους πολιτικούς 

τους ηγέτες, αντί να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των απλών πολιτών, των 

συγκρουόμενων πολιτικών και της διατήρησης μιας φτωχής κοινωνίας που 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απασχόληση που προσφέρει το κράτος. 

2.3 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του δείκτη CPI για την Αλβανία. 

Στην συνέχεια, παρουσιάζονται τα αναλυτικά στοιχεία για την εξέλιξη του 

δείκτη CPI της Αλβανίας για την περίοδο από την δημιουργία του δείκτη μέχρι και 

το 2016. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη φορά που συμμετείχε η Αλβανία στον 

δείκτη αυτόν ήταν το 1999, ενώ η διαρκής της παρουσία ξεκίνησε το 2001. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω, η Αλβανία κατατάσσεται 

διαχρονικά στις χώρες με την υψηλότερη διαφθορά, τουλάχιστον όπως αυτή 

αποτυπώνεται στις αντιλήψεις με βάση τις οποίες διαμορφώνεται ο συγκεκριμένος 

δείκτης. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μόλις το 2008 καταφέρνει η 

συγκεκριμένη χώρα να πετύχει σκορ υψηλότερο των 30 μονάδων σε σύνολο 100, 

ενώ συνολικά, από το 1999, οπότε και έλαβε χώρα η πρώτη μέτρηση, μέχρι το 

2016, υπάρχει μια βελτίωση στο σκορ της κατά σχεδόν 70%, η οποία, ωστόσο δεν 

φαίνεται ικανή να αλλάξει ριζικά την δυναμική της σε σχέση με την βελτίωση της 

διαφθοράς. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το 2010 άλλαξε ο τρόπος 

υπολογισμού του δείκτη, καθώς μέχρι τότε μετριόταν με άριστα το 10, ενώ από 

τότε και μετά το άριστο επίπεδο μη διαφθοράς προσδιορίστηκε στο 100. Ωστόσο, 

για λόγους συνοχής της παρουσίασης, αποφασίστηκε η παρουσίαση των τιμών 

του δείκτη με αναγωγή στο άριστο επίπεδο των 100 μονάδων, διαχρονικά. 
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Πίνακας 12. Η διαχρονική κατάταξη της Αλβανίας σε σχέση με τον δείκτη CPI για 

την περίοδο από το 1995 μέχρι και το 2016. 

Έτος Σκορ Κατάταξη 

1995 - - 

1996 - - 

1997 - - 

1998 - - 

1999 23 
84η σε σύνολο 99 

χωρών 

2000 - - 

2001 - - 

2002 25 
81η σε σύνολο 102 

χωρών 

2003 25 
92η σε σύνολο 133 

χωρών 

2004 25 
108η σε σύνολο 145 

χωρών 

2005 24 
126η σε σύνολο 158 

χωρών 

2006 26 
111η σε σύνολο 163 

χωρών 

2007 29 
105η σε σύνολο 179 

χωρών 
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2008 34 
85η σε σύνολο 180 

χωρών 

2009 32 
95η σε σύνολο 180 

χωρών 

2010 33 
87η σε σύνολο 178 

χωρών 

2011 31 
95η σε σύνολο 182 

χωρών 

2012 33 
113η σε σύνολο 174 

χωρών 

2013 31 
113η σε σύνολο 177 

χωρών 

2014 33 
111η σε σύνολο 174 

χωρών 

2015 36 
88η σε σύνολο 167 

χωρών 

2016 39 
87η σε σύνολο 176 

χωρών 

Πηγή: CPI Indices 1995-2016. 

2.3.1 Συγκριτική παρουσίαση του δείκτη CPI για την Αλβανία, τις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής, την Κροατία, την Σερβία, την Εσθονία και την 

Λετονία. 

Στην συνέχεια, παρουσιάζονται στοιχεία σε σχέση με τις τιμές του 

συγκεκριμένου δείκτη μεταξύ της Αλβανίας και των ΗΠΑ. Ο λόγος που γίνεται αυτή 

η σύγκριση είναι προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σε σχέση με τις 

πεποιθήσεις για την διαφθορά που επικρατούν στην μεγαλύτερη οικονομία του 
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κόσμου, σε σχέση με μια μικρή χώρα, όπως είναι η Αλβανία. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας που παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί, η 

διαφορά είναι τεράστια, αν και το επίπεδο διαφθοράς των ΗΠΑ δεν είναι από τα 

χαμηλότερα που συναντώνται στον δείκτη αυτό. Ένα ακόμη χρήσιμο στοιχείο που 

προκύπτει από την σύγκριση αυτή είναι το γεγονός ότι οι τιμές του δείκτη για τις 

ΗΠΑ παρουσιάζουν μια σχετική σταθερότητα, σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές 

του δείκτη στην Αλβανία. Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στην 

συνέχεια. 

Πίνακας 13. Σύγκριση της Αλβανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 

σύμφωνα με τον δείκτη CPI για την περίοδο 1995 – 2016. 

Έτος Σκορ Αλβανίας 

Σκορ Ηνωμένων 

Πολιτειών της 

Αμερικής 

1995 - 78 

1996 - 76 

1997 - 75 

1998 - 74 

1999 23 77 

2000 - 78 

2001 - 76 

2002 25 77 

2003 25 75 

2004 25 75 

2005 24 76 
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2006 26 74 

2007 29 72 

2008 34 73 

2009 32 75 

2010 33 71 

2011 31 71 

2012 33 73 

2013 31 73 

2014 33 74 

2015 36 76 

2016 39 74 

Πηγή: CPI Indices 1995 - 2016. 

Η επόμενη σύγκριση λαμβάνει χώρα ανάμεσα στην Αλβανία και δυο 

αντιπροσωπευτικές χώρες της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και 

συγκεκριμένα, της Κροατίας και της Σερβίας. Ο λόγος για τον οποίο επιλέχτηκαν 

αυτές οι δυο χώρες, είναι το γεγονός ότι αυτές μαζί με την Αλβανία εντοπίζονται 

στην ίδια γεωγραφική περιοχή και ως εκ τούτου οι ευρύτερες συνθήκες που 

επικρατούν έχουν σε κάθε περίπτωση, κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Εξάλλου, το 

γεγονός ότι και στις τρεις αυτές χώρες  μέσα στην δεκαετία του 1990 έλαβαν χώρα 

ριζικές δομικές αλλαγές ως προς τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους, 

προσδίδει κατά κάποιο τρόπο την ύπαρξη μιας «κοινής αφετηρίας» στην 

προσπάθεια εκσυγχρονισμού των χωρών αυτών. Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία 

που παρουσιάζονται στους δυο πίνακες που ακολουθούν, φαίνεται ότι η Αλβανία 

παραμένει σε χειρότερη θέση σε σχέση με τις άλλες δυο χώρες. Η «κοινή 

αφετηρία» των χωρών αυτών φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τις τιμές του δείκτη, 
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οι οποίες είναι παρόμοιες και πολύ χαμηλές και για τις τρεις χώρες μέχρι τις αρχές 

της δεκαετίας του 2000. Ωστόσο, από εκεί και έπειτα, η Κροατία φαίνεται να 

πραγματοποιεί άλματα σε σχέση με την Αλβανία, η οποία φαίνεται να ακολουθεί 

παρόμοια πορεία με την Σερβία, η οποία, ωστόσο, παραμένει σε καλύτερη 

κατάσταση σε σχέση με αυτήν. Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τελικά και οι 

άλλες δυο χώρες των Βαλκανίων είναι σε σχετικά χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις 

πεποιθήσεις για την διαφθορά. 

Πίνακας 14. Σύγκριση της Αλβανίας και της Κροατίας σύμφωνα με τον δείκτη CPI 

για την περίοδο 1995 – 2016. 

Έτος Σκορ Αλβανίας Σκορ Κροατίας 

1995 - - 

1996 - - 

1997 - - 

1998 - - 

1999 23 27 

2000 - 35 

2001 - 38 

2002 25 37 

2003 25 36 

2004 25 35 

2005 24 34 

2006 26 33 

2007 29 41 
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2008 34 44 

2009 32 41 

2010 33 41 

2011 31 40 

2012 33 46 

2013 31 48 

2014 33 48 

2015 36 51 

2016 39 49 

Πηγή: CPI Indices 1995-2016. 

Πίνακας 15. Σύγκριση της Αλβανίας και της Σερβίας σύμφωνα με τον δείκτη CPI 

για την περίοδο 1995 – 2016. 

Έτος Σκορ Αλβανίας Σκορ Σερβίας 

1995 - - 

1996 - - 

1997 - - 

1998 - - 

1999 23 - 

2000 - - 

2001 - - 
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2002 25 - 

2003 25 24 

2004 25 27 

2005 24 29 

2006 26 31 

2007 29 34 

2008 34 34 

2009 32 35 

2010 33 35 

2011 31 33 

2012 33 39 

2013 31 42 

2014 33 41 

2015 36 40 

2016 39 42 

Πηγή: CPI Indices 1995-2016. 

Τέλος, στους επόμενους δυο πίνακες λαμβάνει χώρα η σύγκριση της 

Αλβανίας με δυο «τυπικές» χώρες της Βαλτικής, όπως είναι η Εσθονία και η 

Λετονία. Ο λόγος που επιλέχτηκαν οι δυο αυτές χώρες να συγκριθούν με την 

Αλβανία είναι το κοινό τους παρελθόν ως χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού. Με 

άλλα λόγια, παρουσιάζει ενδιαφέρον η εξέλιξη των χωρών αυτών σε επίπεδο 

διαφθοράς, με το δεδομένο ότι και οι τρεις αυτές χώρες ουσιαστικά πέρασαν μέσα 

από μια μεγάλη πολιτειακή αλλαγή στην δεκαετία του 1990. Σύμφωνα με τα 
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αποτελέσματα που παρουσιάζονται στους επόμενους δυο πίνακες, ωστόσο και σε 

αυτήν την περίπτωση, η Αλβανία φαίνεται να μην είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τις 

χώρες αυτές. Εξάλλου, η «κοινή αφετηρία» φαίνεται να επιβεβαιώνεται μόνο στην 

περίπτωση της Λετονίας, αφού η πρώτη μέτρηση της Εσθονίας το 1999 της δίνει 

ένα σκορ υπερδιπλάσιο σε σχέση με αυτό της Αλβανίας, το οποίο στην συνέχεια, 

συνεχίζει να βελτιώνεται, μέχρι να καταλήξει στα επίπεδα των ΗΠΑ που 

παρουσιάστηκαν νωρίτερα. Εξάλλου και σε σχέση με την Εσθονία, η Αλβανία 

υστερεί, καθώς η πρώτη βελτιώνει αισθητά το σκορ της κατά την διάρκεια της 

δεκαετίας του 2000 και μετά από μια περίοδο σχετικής στασιμότητας, από το 2011 

και μετά συνεχίζει να βελτιώνεται, καταλήγοντας το 2016 να κατέχει ένα 

αποτέλεσμα το οποίο είναι κατά 46% καλύτερο από το αντίστοιχο της Αλβανίας. 

Πίνακας 16. Σύγκριση της Αλβανίας και της Λετονίας σύμφωνα με τον δείκτη CPI 

για την περίοδο 1995 – 2016. 

Έτος Σκορ Αλβανίας Σκορ Λετονίας 

1995 - - 

1996 - - 

1997 - - 

1998 - 26 

1999 23 32 

2000 - 34 

2001 - 33 

2002 25 36 

2003 25 38 

2004 25 40 
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2005 24 42 

2006 26 45 

2007 29 48 

2008 34 50 

2009 32 45 

2010 33 43 

2011 31 42 

2012 33 49 

2013 31 53 

2014 33 55 

2015 36 55 

2016 39 57 

Πηγή: CPI Indices 1995-2016. 

Πίνακας 17. Σύγκριση της Αλβανίας και της Εσθονίας σύμφωνα με τον δείκτη CPI 

για την περίοδο 1995 – 2016. 

Έτος Σκορ Αλβανίας Σκορ Εσθονίας 

1995 - - 

1996 - - 

1997 - - 

1998 - 57 
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1999 23 57 

2000 - 56 

2001 - 55 

2002 25 55 

2003 25 54 

2004 25 60 

2005 24 62 

2006 26 65 

2007 29 65 

2008 34 66 

2009 32 66 

2010 33 65 

2011 31 64 

2012 33 64 

2013 31 68 

2014 33 69 

2015 36 70 

2016 39 70 

Πηγή: CPI Indices 1995-2016. 

Τέλος, το επόμενο διάγραμμα παρουσιάζει συγκεντρωτικά τις τάσεις που 

περιγράφτηκαν προηγουμένως. Και από την γραφική απεικόνιση που ακολουθεί, 
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εξάγεται το συμπέρασμα ότι η Αλβανία βρίσκεται σε άσχημη θέση έναντι των 

χωρών με τις οποίες συγκρίθηκε, στο θέμα της διαφθοράς. 

Διάγραμμα 4. Η συγκριτική ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης του δείκτη CPI για 

την Αλβανία σε σχέση με τις ΗΠΑ, την Κροατία, την Σερβία, την Λετονία και την 

Εσθονία από το 1995 μέχρι και το 2016. 

 

Πηγή: CPI Indices 1995-2016. 

2.4 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Βαρόμετρου για την διαφθορά 

στην Αλβανία για το 2013. 

Στην συνέχεια, λαμβάνει χώρα η συνοπτική παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων των 12 ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στο Βαρόμετρο για την 

διαφθορά, σχετικά με τις απόψεις των Αλβανών για την κατάσταση που επικρατεί 

στην χώρας τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις ερωτήσεις όπου αυτό ήταν εφικτό, 

παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα του μέσου όρου των χωρών που 
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συμμετείχαν στην συγκεκριμένη έκδοση της έρευνας, ο αριθμός των οποίων 

έφτασε τις 106. Επίσης, σημειώνεται ότι για τις ερωτήσεις 7 και 8 του 

συγκεκριμένου ερωτηματολογίου δεν στάθηκε ικανή η συλλογή στοιχείων για την 

Αλβανία. Οι ερωτήσεις αυτές αφορούσαν αφενός τον προσδιορισμό του ποσοστού 

των ατόμων που έχουν προβεί σε κάποιου είδους δωροδοκία, στα πλαίσια της 

εξυπηρέτησης τους από κάποιον τομέα της δημόσιας διοίκησης και αφετέρου, 

στον προσδιορισμό του συνηθέστερου λόγου για τον οποίο προέβησαν σε αυτήν 

την πράξη. 

Η πρώτη ερώτηση αφορούσε τις πεποιθήσεις των ατόμων σχετικά με το 

κατά πόσο άλλαξε το επίπεδο διαφθοράς στην Αλβανία. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας που παρουσιάζονται στον  πίνακα που ακολουθεί, 

μόλις το 10% των ερωτώμενων θεωρεί ότι η κατάσταση βελτιώθηκε τα δυο χρόνια 

πριν το 2013, σε αντίθεση με το 65% του δείγματος που θεωρεί ότι τα πράγματα 

χειροτέρεψαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος του συνόλου των πολιτών που 

συμμετείχαν στην έρευνα και πιστεύει ότι τα πράγματα βελτιώθηκαν είναι κάτω 

από 20% ενώ αυτοί που θεωρούν ότι τα πράγματα χειροτέρεψαν ξεπερνούν το 

50%. Το επόμενο διάγραμμα παρουσιάζει αναλυτικά τα αποτελέσματα. 

Διάγραμμα 5. Μεταβολή του επιπέδου διαφθοράς τα τελευταία 2 χρόνια. 

 

Πηγή: Global Corruption Barometer, 2013. 
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Η επόμενη ερώτηση διερευνούσε το κατά πόσο θεωρούν οι ερωτώμενοι ότι 

η διαφθορά αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα του δημοσίου τομέα της χώρας 

τους, σε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 5, όπου το ένα (1) συμβολίζει την 

πεποίθηση ότι δεν αποτελεί καθόλου πρόβλημα η διαφθορά και το πέντε (5) ότι 

αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας που παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί, το 50% των 

ερωτηθέντων θεωρεί την διαφθορά ως ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα του 

δημοσίου τομέα της χώρας τους, όταν μόλις το 1% πιστεύει το ακριβώς αντίθετο. 

Συνολικά, οι πεποιθήσεις αυτές αντανακλούν σχεδόν ακριβώς τον μέσο όρο των 

πεποιθήσεων των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα (τα αντίστοιχα ποσοστά 

είναι 51% και 4%). 

Διάγραμμα 6. Κατά πόσο η διαφορά αποτελεί σημαντικό πρόβλημα του δημόσιου 

τομέα. 

 

Πηγή: Global Corruption Barometer, 2013. 

Η επόμενη ερώτηση διερευνούσε το κατά πόσο στις συναλλαγές τους με το 

δημόσιο οι προσωπικές επαφές είναι σημαντικές προκειμένου να διεκπεραιωθούν 

οι υποθέσεις των ερωτηθέντων. Σημαντικές και πολύ σημαντικές θεωρεί ότι είναι 

το 64% των ερωτηθέντων, ενώ καθόλου ή λίγο σημαντικές τις θεωρεί μόλις το 8% 
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του δείγματος, όταν το αντίστοιχο συνολικό ποσοστό της έρευνας είναι 17%. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί. 

Διάγραμμα 7. Η σημαντικότητα των προσωπικών επαφών στον δημόσιο τομέα. 

 

Πηγή: Global Corruption Barometer, 2013. 

Η επόμενη ερώτηση διερευνούσε το κατά πόσο οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι 

η κυβέρνηση του τόπου τους λειτουργεί κάτω από την πίεση συγκεκριμένων 

κύκλων που στόχο έχουν να εξυπηρετήσουν πρωτίστως τα δικά τους συμφέροντα. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, σχεδόν το 70% του δείγματος θεωρεί 

ότι αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό ή εντελώς, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για το 

σύνολο των ερωτηθέντων προσεγγίζει το 55%. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στο διάγραμμα που ακολουθεί. 
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Διάγραμμα 8. Ο βαθμός επηρεασμού της κυβέρνησης από κέντρα ισχυρών 

συμφερόντων 

 

Πηγή: Global Corruption Barometer, 2013. 

Η επόμενη ερώτηση διερευνούσε το κατά πόσο οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι 

τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η κυβέρνηση σχετικά με την καταπολέμηση της 

διαφθοράς είναι αποτελεσματικά. Και στην ερώτηση αυτή, η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων στην έρευνα δεν θεωρεί ότι τα μέτρα της κυβέρνησης είναι 

αποτελεσματικά, καθώς σε ποσοστό σχεδόν 60% θεωρεί ότι αυτά δεν αποδίδουν. 

Επιπλέον και σε αυτήν την ερώτηση, οι απαντήσεις των αλβανών που έχουν αυτές 

τις πεποιθήσεις βρίσκονται αρκετά πάνω από τον μέσο όρο του συνόλου του 

δείγματος (για την ακρίβεια, 6 ποσοστιαίες μονάδες). Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί. 
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Διάγραμμα 9. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων της κυβέρνησης για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς. 

 

Πηγή: Global Corruption Barometer, 2013. 

Η επόμενη ερώτηση διερευνά τον βαθμό στον οποίο θεωρούν οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα ότι συγκεκριμένοι τομείς της δημόσιας διοίκησης της 

Αλβανίας είναι διεφθαρμένοι. Το τελικό ποσοστό που προκύπτει και που 

παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει εκείνο το ποσοστό των 

ερωτηθέντων που θεωρεί ότι το συγκεκριμένο ίδρυμα ή θεσμός ή οργανισμός είναι 

διεφθαρμένος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο θεσμός στον οποίο 

συναντώνται τα υψηλότερα επίπεδα διαφθοράς είναι η δικαιοσύνη (ποσοστό 81%) 

και ο χώρος της Υγείας (ποσοστό 80%), ενώ ακολουθούν το εκπαιδευτικό 

σύστημα και τα πολιτικά κόμματα (ποσοστά 70 και 72% αντίστοιχα). Από την άλλη 

πλευρά, οι θεσμοί με την μικρότεροι διαφθορά θεωρείται ότι είναι οι θρησκείες, οι 

μη κυβερνητικές οργανώσεις και ο στρατός (ποσοστά 9%, 16% και 33% 

αντίστοιχα).  
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Διάγραμμα 10. Το ποσοστό των ερωτώμενων που θεωρεί ότι η εκάστοτε αρχή 

είναι διεφθαρμένη. 

 

Πηγή: Global Corruption Barometer, 2013. 

Η επόμενη ερώτηση διερευνούσε τις απόψεις των συμμετεχόντων στην 

έρευνα σχετικά με το κατά πόσο είναι δυνατό οι απλοί άνθρωποι να αναλάβουν 

δράσεις που να φέρουν αποτέλεσμα, προκειμένου να καταπολεμηθεί η διαφθορά. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 65% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η 

δράση των απλών ανθρώπων έχει να προσφέρει ουσιαστικά πράγματα στην 

καταπολέμηση της διαφθοράς, όταν ένας στους τέσσερις θεωρεί ότι αυτό δεν έχει 

νόημα. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον συνολικό μέσο όρο των συμμετεχόντων 

ανέρχονται σε 67% και 33% αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο 

διάγραμμα που ακολουθεί. 
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Διάγραμμα 11. Οι απλοί άνθρωποι μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην 

καταπολέμηση της διαφθοράς. 

31%

44%

20%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνά Διαφωνώ Διαφωνώ απόλυτα

 

Πηγή: Global Corruption Barometer, 2013. 

Η επόμενη ερώτηση διερευνά το κατά πόσο οι ερωτώμενοι είναι 

διατεθειμένοι να συμμετέχουν στην μάχη κατά της διαφθοράς. Για τον λόγο αυτό, η 

Διεθνής Διαφάνεια προτείνει κάποιες συγκεκριμένες δράσεις και ζητά από τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα να προσδιορίζουν το αν είναι διατεθειμένοι να 

συμμετέχουν σε αυτές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, δυο στους 

τρεις αλβανούς είναι διατεθειμένοι να υπογράψουν ένα χαρτί με το οποίο να 

ζητούν από την κυβέρνηση να αναλάβει περισσότερη δράση για το θέμα, ενώ ένας 

στους δυο είναι διατεθειμένος να συμμετέχει σε μια ειρηνική διαδήλωση για τον 

σκοπό αυτό. Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στο διάγραμμα που 

ακολουθεί. 
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Διάγραμμα 12. Τα ποσοστά των ερωτηθέντων που είναι διατεθειμένοι να 

εμπλακούν στην καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω συγκεκριμένων δράσεων. 

 

Πηγή: Global Corruption Barometer, 2013. 

Η επόμενη ερώτηση διερευνά το κατά πόσο οι ερωτώμενοι είναι 

διατεθειμένοι να καταγγείλουν περιστατικά διαφθοράς. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, ο πληθυσμός είναι μοιρασμένος καθώς ενώ το 51% 

του δείγματος δηλώνει έτοιμο να καταγγείλει ένα τέτοιο περιστατικό, το υπόλοιπο 

49% δηλώνει ότι δεν θα προέβαινε σε μια τέτοια αντίδραση. Σημειώνεται οτι τα 

αντίστοιχα ποσοστά για το σύνολο του δείγματος της έρευνας είναι 69% και 31% 

αντίστοιχα, γεγονός που δείχνει την απροθυμία των αλβανών να συμμετέχουν 

ενεργά στον περιορισμό του φαινομένου. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο 

διάγραμμα που ακολουθεί. 
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Διάγραμμα 13. Τα ποσοστά των ερωτηθέντων που είναι διατεθειμένοι να 

καταγγείλουν ένα περιστατικό διαφθοράς. 

 

Πηγή: Global Corruption Barometer, 2013. 

Η τελευταία ερώτηση αναφέρεται στην διερεύνηση του κατά πόσο στους 

ερωτώμενους έχει ζητηθεί ποτέ να πληρώσουν ένα ποσό ως δωροδοκία. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το ποσοστό που απαντά καταφατικά 

ξεπερνά το 70%, όταν ο μέσος όρος του συνόλου του δείγματος απαντά 

καταφατικά μόλις σε ποσοστό 34%. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο 

διάγραμμα που ακολουθεί. 
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Διάγραμμα 14. Το ποσοστά των ερωτηθέντων που τους ζητήθηκε να καταβάλουν 

ένα ποσό ως δωροδοκία. 

 

Πηγή: Global Corruption Barometer, 2013. 

2.4.1 Συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων του Βαρόμετρου για την 

διαφθορά το 2013 και το 2007 

Στην παράγραφο αυτή επιχειρείται η καταγραφή των ομοιοτήτων και των 

διαφορών ανάμεσα στις απαντήσεις που έδωσαν οι αλβανοί συμμετέχοντες στην 

έρευνα της Διεθνούς Διαφάνεια σχετικά με το Βαρόμετρο για την διαφθορά το 

2007 και έξι χρόνια αργότερα. 

Αναφορικά με την πρώτη ερώτηση που αναφέρονταν στην μεταβολή των 

επιπέδων διαφθοράς στην χώρα, το 2013 οι αλβανοί απάντησαν σε ποσοστό 

πάνω από 50% ότι τα πράγματα χειροτέρεψαν. Το αντίστοιχο ποσοστό για το 

2007 ήταν μόλις 15%, όταν ο μέσος όρος των ερωτηθέντων που προέρχονταν 

από τις βαλκανικές χώρες ήταν 37%. Δηλαδή, στην εξαετία οι πεποιθήσεις των 

αλβανών χειροτέρεψαν σε μεγάλο βαθμό. 
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Η επόμενη κοινή ερώτηση των δυο ερωτηματολογίων (2007 και 2013) ήταν 

η ερώτηση 5 του 2013 που αναφέρονταν στην αποτελεσματικότητα των 

κυβερνητικών μέτρων κατά της διαφθοράς. Ενώ το 2013 το ποσοστό των 

αλβανών που θεωρούσαν τα κυβερνητικά μέτρα τελείως ή ελάχιστα 

αποτελεσματικά ανέρχονταν σε 58%, το αντίστοιχο ποσοστό για το 2007 ήταν 

μόλις 26%, όταν ο μέσος όρος των ερωτηθέντων που προέρχονταν από τις 

βαλκανικές χώρες ήταν 32%. Έτσι, και από την ερώτηση αυτή είναι δυνατόν να 

εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η κατάσταση στην Αλβανία το 2007 ήταν καλύτερη σε 

σχέση με τον μέσο όρο των βαλκανικών χωρών και σε κάθε περίπτωση, κατά 

πολύ καλύτερη από ότι έξι χρόνια αργότερα. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Βαρόμετρο για την Διαφθορά 

του 2007, η μέση τιμή για το ποσό ανά δωροδοκία που ζητήθηκε από τους 

αλβανούς πολίτες ήταν 88 ευρώ στο εκπαιδευτικό σύστημα (σε σχέση με τα 80 

ευρώ που ήταν ο μέσος όρος των βαλκανικών χωρών), 120 ευρώ στο χώρο της 

δικαιοσύνης (σε σχέση με τα 400 ευρώ που ήταν ο μέσος όρος των βαλκανικών 

χωρών) και 40 ευρώ στον χώρο της υγείας (σε σχέση με τα 88 ευρώ που ήταν ο 

μέσος όρος των βαλκανικών χωρών). Δυστυχώς, ωστόσο, τα αντίστοιχα στοιχεία 

για το 2013 δεν κατέστη εφικτό να βρεθούν. 

2.5 Η παρουσίαση του δείκτη οικονομικής Ελευθερίας για την Αλβανία 

την περίοδο από το 1995 μέχρι και το 2017 

Στην συνέχεια, λαμβάνει χώρα η παρουσίαση των διαχρονικών τιμών του 

δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας από το 1995 μέχρι και το 2016, όπως αυτές 

παρουσιάζονται από τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την δημιουργία του 

δείκτη αυτού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα, 

διαχρονικά η Αλβανία κατατάσσεται στην μέση και προς το τέλος του 

συγκεκριμένου πίνακα, αφού η καλύτερη επίδοσή της καταγράφεται το 2014 σε 

σειρά κατάταξης, οπότε και καταλαμβάνει την 53η θέση σε σύνολο 177 χωρών, 

ενώ από την άποψη της τιμής του δείκτη, η καλύτερη  της επίδοση σημειώνεται 

πάλι την ίδια χρονιά, με 66,9 πόντους σε σύνολο 100. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί 

ότι η διαχρονική μέση τιμή της Αλβανίας στον συγκεκριμένο δείκτη είναι οι 58,96 

πόντοι, ενώ την χειρότερή της επίδοση την πραγματοποιεί το 1995, οπότε και 

συγκεντρώνει μόλις 49,7 πόντους.  



-- 72 -- 
 

 

 

 

Πίνακας 18. Η διαχρονική εξέλιξη του δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας την περίοδο 

1995 – 2017, για την Αλβανία. 

Έτος Τιμή δείκτη Κατάταξη Αλβανίας 

1995 49,7 79η σε σύνολο 101 χωρών 

1996 53,8 91η σε σύνολο 141 χωρών 

1997 54,8 91η σε σύνολο 141 χωρών 

1998 53,9 100η σε σύνολο 155 χωρών 

1999 53,4 114η σε σύνολο 160 χωρών 

2000 53,6 108η σε σύνολο 160 χωρών 

2001 56,6 98η σε σύνολο 155 χωρών 

2002 56,8 103η σε σύνολο 157 χωρών 

2003 56,8 99η σε σύνολο 157 χωρών 

2004 58,5 78η σε σύνολο 155 χωρών 

2005 57,8 82η σε σύνολο 155 χωρών 

2006 60,3 75η σε σύνολο 157 χωρών 

2007 61,4 69η σε σύνολο 157 χωρών 

2008 62,4 68η σε σύνολο 157 χωρών 

2009 63,7 63η σε σύνολο 178 χωρών 

2010 66,0 55η σε σύνολο 178 χωρών 

2011 64,0 
68η σε σύνολο 178 χωρών 
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2012 65,1 
59η σε σύνολο 178 χωρών 

2013 65,2 
58η σε σύνολο 176 χωρών 

2014 66,9 
53η σε σύνολο 177 χωρών 

2015 65,7 
63η σε σύνολο 177 χωρών 

2016 65,9 
58η σε σύνολο 176 χωρών 

2017 64,4 
68η σε σύνολο 178 χωρών 

Πηγή: The Global Economy, 2017. 

2.5.1 Οι επιμέρους δείκτες για την Αλβανία, για το 2017 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι επιμέρους δείκτες, η στάθμιση των 

οποίων οδηγεί στην κατασκευή του δείκτη οικονομικής ελευθερίας, για την 

Αλβανία, για το έτος 2017. Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει την τιμή των υπό- 

δεικτών αυτών, παράλληλα με την κατάταξη της Αλβανίας σε σχέση με τις 

υπόλοιπες χώρες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα αυτού, θα πρέπει να 

επισημανθεί το γεγονός ότι οι χειρότεροι επιμέρους τομείς της αλβανικής 

κοινωνίας εκφράζονται μέσω της αναποτελεσματικότητας της Δικαιοσύνης (είναι 

χαρακτηριστικό ότι η Αλβανία σε αυτόν τον δείκτη παίρνει την 135η θέση, ενώ το 

σκορ που συγκεντρώνει είναι μόλις 28,5 μονάδες σε σύνολο 100) και της 

κυβερνητικής ακεραιότητας, όπου η χώρα κατατάσσεται στην 79η θέση. Από την 

άλλη πλευρά, τομείς όπως η επιχειρηματική ελευθερία και η κατανομή του 

φορολογικού βάρους αποτελούν τα δυνατά σημεία του αλβανικού κράτους. Αξίζει, 

ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι δυο τομείς στους οποίους υστερεί το αλβανικό 

κράτος, είναι χαρακτηριστικοί της παρουσίας της διαφθοράς στους τομείς αυτούς, 

όπως έδειξαν και οι άλλοι δείκτες προηγουμένως. 
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Πίνακας 19. Οι επιμέρους δείκτες για την Αλβανία, το 2017. 

Επιμέρους δείκτης 
Τιμή του δείκτη για την 

Αλβανία 

Κατάταξη της 

Αλβανίας σε σχέση με 

τον επιμέρους δείκτη 

Δικαιώματα Ιδιοκτησίας 54,0 81η 

Αποτελεσματικότητα της 

Δικαιοσύνης 
28,5 135η 

Κυβερνητική 

Ακεραιότητα 
39,7 79η 

Φορολογικό βάρος 86,9 38η 

Δημόσιες δαπάνες 72,5 81η 

Υγεία του φορολογικού 

συστήματος 
51,5 137η 

Επιχειρηματική 

Ελευθερία 
79,3 32η 

Εργασιακή Ελευθερία 50,7 135η 

Νομισματική Ελευθερία 81,4 58η 

Ελευθερία για το 

Εμπόριο 
87,7 13η 

Ελευθερία για 

Επενδύσεις 
70,0 59η 

Χρηματοοικονομική 

Ελευθερία 
70,0 17η 

Πηγή: Index of Economic Freedom, 2017. 
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2.5.2 Συνολική αποτίμηση της Αλβανίας με βάση τον δείκτη Οικονομικής 

Ελευθερίας για το 2017 

Η μετάβαση της Αλβανίας σε ένα πιο ανοικτό και ευέλικτο οικονομικό 

σύστημα διευκολύνθηκε από την ουσιαστική αναδιάρθρωση της χώρας που 

ξεκίνησε να πραγματοποιείται κατά την τελευταία δεκαετία. Η χώρα έχει σημειώσει 

σημαντική πρόοδο όσον αφορά την αύξηση του εισοδήματος και τη μείωση της 

φτώχειας. Εξάλλου, ένα ανταγωνιστικό εμπορικό καθεστώς που υποστηρίζεται 

από ένα σχετικά αποτελεσματικό κανονιστικό πλαίσιο, ενθάρρυνε την ανάπτυξη 

ενός αναπτυσσόμενου επιχειρηματικού τομέα.  

Η Αλβανία συνεχίζει την πορεία της σταδιακής οικονομικής ανάκαμψης, 

αντιμετωπίζοντας δύσκολες εξωτερικές συνθήκες. Ωστόσο, απαιτούνται 

περισσότερες μεταρρυθμίσεις για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη της οικονομικής 

ελευθερίας και να ενθαρρυνθεί η δυναμική οικονομική ανάπτυξη. Το δικαστικό 

σύστημα, όπως σημειώθηκε και παραπάνω, παραμένει αναποτελεσματικό και 

ευάλωτο στις πολιτικές παρεμβάσεις και η διαφθορά εξακολουθεί να θεωρείται 

εκτεταμένη. Εξάλλου, οι εκτεταμένες κρατικές δαπάνες έχουν οδηγήσει σε 

δημοσιονομικά ελλείμματα και αυξανόμενο δημόσιο χρέος τα τελευταία χρόνια, αν 

και τα τελευταία χρόνια τα ελλείμματα έχουν περιοριστεί. 

Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι το 2017 η Αλβανία έχασε 1,5 μονάδες στο 

σύνολο του δείκτη οικονομικής ελευθερίας και ταυτόχρονα,, βρίσκεται 3,6 μονάδες 

κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ωστόσο, στο σύνολο των χωρών που 

συμμετέχουν στην κατασκευή του συγκεκριμένου δείκτη, βρίσκεται 4,4 μονάδες 

πάνω από τον μέσο όρο. Επιπλέον, σημειώνεται ότι από την πρώτη φορά που 

συμμετείχε η Αλβανία στον συγκεκριμένο δείκτη, το 1995, έχει καταφέρει να 

βελτιώσει την απόδοση της κατά 14,7 μονάδες, βελτίωση που ισοδυναμεί με 

αύξηση του σκορ της κατά 29,5%.  

Εξάλλου, η ανάπτυξη της νομοθεσίας περί ιδιοκτησίας ήταν 

αποσπασματική και ασυντόνιστη, ενώ και οι διαδικασίες εφαρμογής της ήταν 

αναποτελεσματικές. Το δικαστικό σώμα, επιπλέον, αν και ανεξάρτητο με βάση το 

σύνταγμα της χώρας, υπόκειται σε πολιτική πίεση και εκφοβισμό και έχει 
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περιορισμένους πόρους. Στο πλαίσιο αυτό, η δημόσια διοίκηση εξακολουθεί να 

μαστίζεται από αναποτελεσματικότητα, ανικανότητα και εκτεταμένη διαφθορά. 

Στον χώρο της οικονομίας, ο ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος 

είναι 23% και ο υψηλότερος συντελεστής φόρου εισοδήματος είναι 15%. Κάποιοι 

ακόμη σημαντικοί φόροι είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας και ο φόρος 

κληρονομιάς. Η συνολική φορολογική επιβάρυνση αντιστοιχεί στο 23,6% του 

συνολικού εγχώριου εισοδήματος. Οι κυβερνητικές δαπάνες ανήλθαν στο 30,3% 

της συνολικής παραγωγής (ΑΕΠ), ενώ τα τελευταία τρία χρόνια, τα δημοσιονομικά 

ελλείμματα ανήλθαν κατά μέσο όρο σε ποσοστό της τάξης του 4,9% του ΑΕΠ. 

Εξάλλου, το δημόσιο χρέος ισοδυναμεί με το 71,9% του ΑΕΠ. 

Τέλος, σημειώνεται ότι το εμπόριο αποτελεί ένα σημαντικό μέγεθος για την 

οικονομία της Αλβανίας. Καθώς η αξία των εξαγωγών και των εισαγωγών που 

λαμβάνονται μαζί ανέρχεται στο 71% του ΑΕΠ. Ο μέσος όρος του εφαρμοζόμενου 

δασμολογικού συντελεστή είναι 1,1%, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

γραφειοκρατικοί φραγμοί αποτρέπουν την εξάπλωση του διεθνούς εμπορίου και 

τις επενδύσεις. 

2.5.3 Συγκριτική παρουσίαση του δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας για την 

Αλβανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Κροατία, την Σερβία, την 

Εσθονία και την Λετονία 

Στην συνέχεια, παρατίθεται μια αντίστοιχη συγκριτική μελέτη ανάμεσα στις 

Χώρες με τις οποίες είχε συγκριθεί η Αλβανία, κατά την εξέταση του δείκτη CPI. 

Αρχικά, ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει την σύγκριση της Αλβανίας με τις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όπως εύκολα συμπεραίνει κανείς από την 

παράθεση των σχετικών στοιχείων, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πολύ υψηλότερη θέση 

από την Αλβανία στην διαχρονική κατάταξη με βάση τον δείκτη οικονομικής 

ελευθερίας, μιας και πρόκειται για μια χώρα πολύ πιο ώριμη σε όλους τους 

επιμέρους τομείς του συγκεκριμένου δείκτη. Παράλληλα με την επιμέρους 

σύγκριση των δυο χωρών, έχει αξία να παρατηρήσει κανείς την πτώση των ΗΠΑ 

στον συγκεκριμένο δείκτη, η οποία ξεκίνησε το 2009 και συνεχίστηκε τα επόμενα 

χρόνια. Μια λογική εξήγηση για το φαινόμενο αυτό είναι οι αναπροσαρμογές που 

έλαβαν χώρα στο ευρύτερο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο των ΗΠΑ, την 
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περίοδο που ακολούθησε την έκρηξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. 

Αναλυτικά τα συγκριτικά αποτελέσματα για τις δυο χώρες παρατίθενται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 20. Σύγκριση της Αλβανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 

σύμφωνα με τον δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας για την περίοδο 1995 – 2017. 

Έτος Σκορ Αλβανίας 

Σκορ Ηνωμένων 

Πολιτειών της 

Αμερικής 

1995 49,7 76,7 

1996 53,8 76,7 

1997 54,8 75,6 

1998 53,9 75,4 

1999 53,4 75,5 

2000 53,6 76,4 

2001 56,6 79,1 

2002 56,8 78,4 

2003 56,8 78,2 

2004 58,5 78,7 

2005 57,8 79,9 

2006 60,3 81,2 

2007 61,4 81,2 

2008 62,4 81,0 
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2009 63,7 80,7 

2010 66,0 78,0 

2011 64,0 77,8 

2012 65,1 76,3 

2013 65,2 76,0 

2014 66,9 75,5 

2015 65,7 76,2 

2016 65,9 75,4 

2017 64,4 75,0 

Πηγή: The Global Economy, 2017. 

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει την σύγκριση ανάμεσα στις δυο 

βαλκανικές χώρες, με τις οποίες είχε λάβει χώρα και η σύγκριση της Αλβανίας, στα 

πλαίσια της παρουσίασης του δείκτη CPI για την διαφθορά. Ωστόσο, τα ευρήματα 

από την σύγκριση με τον δείκτη οικονομικής ελευθερίας είναι διαφορετικά. 

Συγκεκριμένα, η Αλβανία φαίνεται να είναι σε καλύτερη θέση σε σχέση με την 

Κροατία και την Σερβία, καθώς για όλα τα υπό μελέτη έτη, η τιμή του δείκτη για την 

Αλβανία είναι υψηλότερη σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές για τις υπόλοιπες δυο 

χώρες. Το σημείο αυτό είναι αρκετά σημαντικό με την έννοια ότι με την σύγκριση 

ανάμεσα στους δυο δείκτες δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται η επαλήθευση της 

αρχικής σκέψης ότι τα αποτελέσματα σε αυτόν τον τομέα θα ήταν παρόμοια με 

αυτά του δείκτη CPI. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λάβει χώρα η σύγκριση και 

άλλων δεικτών, προκειμένου να είμαστε σε θέση να εξάγουμε γενικότερα 

συμπεράσματα. Σε κάθε περίπτωση, ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τα 

αναλυτικά αποτελέσματα της σύγκρισης των τριών χωρών. 
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Πίνακας 21. Σύγκριση της Αλβανίας με την Κροατία και την Σερβία σύμφωνα με 

τον δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας για την περίοδο 1995 – 2017. 

Έτος Σκορ Αλβανίας Σκορ Κροατίας Σκορ Σερβίας 

1995 49,7 -  

1996 53,8 48,0  

1997 54,8 46,7  

1998 53,9 51,7  

1999 53,4 53,1  

2000 53,6 53,6  

2001 56,6 50,7  

2002 56,8 51,1 46,6 

2003 56,8 53,3 43,5 

2004 58,5 53,1  

2005 57,8 51,9  

2006 60,3 53,6  

2007 61,4 53,4  

2008 62,4 54,1  

2009 63,7 55,1 56,6 

2010 66,0 59,2 56,9 

2011 64,0 61,1 58,0 

2012 65,1 60,9 58,0 
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2013 65,2 61,3 58,6 

2014 66,9 60,4 59,4 

2015 65,7 61,5 60,0 

2016 65,9 59,1 62,1 

2017 64,4 59,4 58,9 

Πηγή: The Global Economy, 2017. 

Τέλος, λαμβάνει χώρα η σύγκριση ανάμεσα στην Αλβανία και τις δυο χώρες 

της Βαλτικής, κατά τα πρότυπα της σύγκρισης των χωρών αυτών στα πλαίσια του 

δείκτη CPI. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί, τόσο η Εσθονία, όσο και η Λετονία παρουσιάζουν τιμές του δείκτη 

σαφώς καλύτερες από αυτές της Αλβανίας. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αρμονία 

με τα αποτελέσματα του δείκτη CPI. Ωστόσο, έχει αξία να παρατηρήσει κανείς ότι 

οι διαφορές ανάμεσα στις τρεις χώρες είναι μικρότερες σε σχέση με τον δείκτη της 

διαφθοράς, γεγονός που είναι σε θέση να αποτελέσει κάποιου είδους ένδειξη για 

την τελική συσχέτιση των τιμών των δυο δεικτών που θα λάβει χώρα στο επόμενο 

κεφάλαιο. 

Πίνακας 22. Σύγκριση της Αλβανίας με την Εσθονία και την Λετονία σύμφωνα με 

τον δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας για την περίοδο 1995 – 2017. 

Έτος Σκορ Αλβανίας Σκορ Εσθονίας Σκορ Λετονίας 

1995 49,7 65,2 - 

1996 53,8 65,4 55,0 

1997 54,8 69,1 62,4 

1998 53,9 72,5 63,4 
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1999 53,4 73,8 64,2 

2000 53,6 69,9 63,4 

2001 56,6 76,1 66,4 

2002 56,8 77,6 65,0 

2003 56,8 77,7 66,0 

2004 58,5 77,4 67,4 

2005 57,8 75,2 66,3 

2006 60,3 74,9 66,9 

2007 61,4 78,0 67,9 

2008 62,4 77,9 68,3 

2009 63,7 76,4 66,6 

2010 66,0 74,7 66,2 

2011 64,0 75,2 65,8 

2012 65,1 73,2 65,2 

2013 65,2 75,3 66,5 

2014 66,9 75,9 68,7 

2015 65,7 76,8 69,7 

2016 65,9 77,2 70,4 

2017 64,4 79,1 74,8 

Πηγή: The Global Economy, 2017. 
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Τέλος, το επόμενο διάγραμμα, κατά τα πρότυπα του διαγράμματος που 

παρουσιάστηκε κατά την παράθεση των στοιχείων για τον δείκτη CPI για την 

διαφθορά, απεικονίζει την διαχρονική εξέλιξη των τιμών των χωρών που 

παρουσιάστηκαν προηγουμένως, για τον δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας, για την 

περίοδο από το 1995 μέχρι και το 2017. 

Διάγραμμα 15. Η συγκριτική ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης του δείκτη 

Οικονομικής ελευθερίας για την Αλβανία σε σχέση με τις ΗΠΑ, την Κροατία, την 

Σερβία, την Λετονία και την Εσθονία από το 1995 μέχρι και το 2017. 

 

Πηγή: The Global Economy, 2017. 

2.6 Οι υπόλοιποι δείκτες 

Στην συνέχεια, παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία για τους δείκτες για τους 

οποίους στάθηκε ικανό να βρεθούν. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στοιχεία για 

την πορεία της Αλβανίας σε σχέση  με τον δείκτη της Παγκόσμιας Τράπεζας που 
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αναφέρεται στην ευκολία με την οποία πραγματοποιούνται οι επιχειρηματικές 

δραστηριότητες (Doing Business Index) και σε σχέση με τον Παγκόσμιο Δείκτη 

Ανταγωνιστικότητας, από πλευράς δεικτών που ασχολούνται κυρίως με 

οικονομικά θέματα.  

2.6.1 Τα αποτελέσματα του δείκτη Doing Business 

Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Αλβανία για το 2017 

βρέθηκε στην 58η θέση της συγκεκριμένης κατάταξης, καθώς ανέβηκε 32 θέσεις σε 

σχέση με το 2016. Έτσι, βρέθηκε στην 58η θέση, όταν το 2016 βρισκόταν στην 

90η. Σε όρους σκορ, η Αλβανία συγκέντρωσε το 2017 68,9 πόντους με άριστα το 

100, όταν το 2016 είχε συγκεντρώσει 61,3 πόντους. Το γεγονός αυτό δείχνει την 

βελτίωση που παρατηρείται στην Αλβανία στο θέμα αυτό, ενώ, αξίζει να σημειωθεί 

ότι από τους επιμέρους δείκτες των οποίων η εξέλιξη καθορίζει την τιμή του 

συνολικού δείκτη, η Αλβανία έδειξε σημάδια βελτίωσης του κανονιστικού πλαισίου 

σε δυο από αυτούς και συγκεκριμένα, στον χώρο των απαιτούμενων προκειμένου 

να διαθέτει κάποιος πρόσβαση σε ενέργεια και στον χώρο της διαμεσολάβησης 

σχετικά με κατασκευαστικά θέματα. Αντίθετα, οι αλλαγές που έλαβαν χώρα στον 

χώρο της φορολογίας, εκτιμάται ότι δυσκόλεψαν την επιχειρηματική 

δραστηριότητα, γενικά.  

Οι άλλοι τομείς τους οποίους λαμβάνει υπόψη του ο συγκεκριμένος δείκτης 

είναι η ευκολία έναρξης μιας επιχείρησης, η εκτίμηση της ευκολίας για την δήλωση 

στις αρμόδιες αρχές ενός περιουσιακού στοιχείου, η ευκολία πίστωσης, οι 

διαδικασίες προστασίας της μειοψηφίας των επενδυτών στα πλαίσια ενός 

συγκεκριμένου επενδυτικού πλάνου, η διαδικασία σύναψης συμβολαίων και οι 

διαδικασίες εξακρίβωσης της αφερεγγυότητας των επιχειρηματιών.  

Τέλος, σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για το 2017 

βρίσκονταν στην 8η θέση στον συγκεκριμένο δείκτη με σκορ 82,45 μονάδες, 

χάνοντας μια θέση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, οπότε και 

συγκέντρωσαν 82,46 μονάδες. Αντίστοιχα, οι χώρες των Βαλκανίων που 

συγκρίνονται με την Αλβανία παρουσίασαν τα εξής αποτελέσματα. Η Σερβία 

βρέθηκε στην 47η θέση για το 2017 συγκεντρώνοντας 72,29 πόντους, ενώ το 2016 

βρισκόταν στην 54η θέση, με 69,58 πόντους. Η Κροατία, επιπλέον, το 2017 
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βρέθηκε στην 43η θέση, χάνοντας 4 θέσεις σε σχέση με το 2016. Οι βαθμολογίες 

της για αυτές τις χρονιές ήταν 72,78 και 72,99 πόντοι αντίστοιχα (World Bank, 

2017). 

2.6.2 Τα αποτελέσματα του Παγκόσμιου Δείκτη Ανταγωνιστικότητας 

Στην συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του Παγκόσμιου Δείκτη 

Ανταγωνιστικότητας για τις έξι χώρες. Η παρουσίαση λαμβάνει χώρα σε δύο 

στάδια. Στο πρώτο στάδιο παρουσιάζονται οι σχετικές θέσεις των έξι χωρών, σε 

σχέση με την τελική κατάταξη που αυτές έλαβαν για την χρονική περίοδο από το 

2006 μέχρι και το 2017. Στην συνέχεια, παρατίθεται ένας πίνακας, στον οποίο 

εμφανίζονται τα σκορ των έξι χωρών. Σημειώνεται ότι τα σκορ προκύπτουν με 

άριστα το 7. Τέλος, προς επίρρωση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από 

την μελέτη των στοιχείων των δυο πινάκων, παρατίθεται και το αντίστοιχο 

διάγραμμα. 

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει την κατάταξη των χωρών που 

επιλέχτηκαν για την περίοδο 2006 - 2017. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται, η Αλβανία στην περίοδο των δώδεκα ετών κατόρθωσε να ανέβει 

23 θέσεις στην κατάταξη της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, η πρόοδος 

αυτή φαίνεται να συντελείται περισσότερο τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα, 

μετά το 2013. Το γεγονός αυτό φαίνεται να μην είναι άσχετο με την εκλογική 

διαδικασία εκείνης της περιόδου, η οποία οδήγησε στην πραγματοποίηση 

συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων στον χώρο της οικονομίας. Από την άλλη 

πλευρά, η σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν οδηγεί σε κάποιο 

συμπέρασμα, καθώς η διαφορά ανταγωνιστικότητας των δύο χωρών είναι 

τεράστια. Τέλος, σχετικά με την σύγκριση των άλλων τεσσάρων χωρών θα 

μπορούσαν να επισημανθούν τα εξής. Τόσο η πορεία της Κροατίας, όσο και αυτή 

της Σερβίας παρουσιάζουν παρόμοια εξέλιξη, καθώς ξεκινάν από σχετικά χαμηλές 

θέσεις (η Σερβία σε χειρότερη θέση σε σχέση με την Κροατία) και στην πορεία 

χάνουν θέσεις ανταγωνιστικότητας, μέχρι περίπου το 2012, οπότε και φαίνεται να 

καλυτερεύει κάπως η κατάσταση. Αξίζει, επίσης να σημειωθεί ότι ενώ το 2006 η 

Αλβανία απέχει από την Κροατία σχεδόν 40 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, το 

2017 η διαφορά αυτή έχει περιοριστεί σε μόλις μία θέση, γεγονός το οποίο 

οφείλεται κυρίως στην πτώση των θέσεων ανταγωνιστικότητας της Κροατίας, 
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παρά στην αντίστοιχη βελτίωση της Αλβανίας. Επιπλέον, ειδικά για την Σερβία η 

κατάσταση είναι σχεδόν στάσιμη για τα περισσότερα χρόνια, καθώς κυμαίνεται σε 

επίπεδα χαμηλότερα από την Αλβανία. Μόνο το 2017 δείχνει να κάνει μια στροφή 

στην ανταγωνιστικότητα της, κερδίζοντας 12 θέσεις, σε σχέση με την προηγούμενη 

χρονιά. Επιπλέον, η Εσθονία φαίνεται να παρουσιάζει μια αντίστοιχη πορεία με 

αυτήν της Κροατίας, με την διαφορά ότι η πορεία της πτώσης και στην συνέχεια 

της ανάκαμψης της ανταγωνιστικότητας της λαμβάνει χώρα σε αρκετά υψηλοτέρα 

επίπεδα σε σχέση με την Κροατία, καθώς το 2006 βρίσκονταν στην 25η θέση και 

το 2017 βρέθηκε στην 29η. Αντίθετα, η Λετονία φαίνεται να μην διατηρεί μια 

σχετικά σταθερή πορεία στο επίπεδο της ανταγωνιστικότητας, καθώς διαχρονικά 

εμφανίζει μεγάλες μεταβολές. 

Πίνακας 23. Η συγκριτική ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης της κατάταξης με 

βάση τον δείκτη GCI για την Αλβανία σε σχέση με τις ΗΠΑ, την Κροατία, την 

Σερβία, την Λετονία και την Εσθονία από το 2006 μέχρι και το 2017. 

Έτος Αλβανία ΗΠΑ Κροατία Σερβία Εσθονία Λετονία 

2006 
98η 6η 51η 87η 25η 36η 

2007 
109η 1η 57η 91η 27η 45η 

2008 
108η 1η 61η 85η 32η 54η 

2009 
96η 2η 72η 93η 35η 68η 

2010 
88η 4η 77η 96η 33η 70η 

2011 
78η 5η 76η 95η 33η 64η 

2012 
89η 7η 81η 95η 34η 55η 

2013 
95η 5η 75η 101η 32η 52η 

2014 
97η 3η 77η 94η 29η 42η 

2015 
93η 3η 77η 94η 30η 44η 
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2016 
80η 3η 74η 90η 30η 49η 

2017 
75η 2η 74η 78η 29η 54η 

Πηγή: GCI Indices 2006-2017. 

Πίνακας 24. Η συγκριτική ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης των τιμών του δείκτη 

GCI για την Αλβανία σε σχέση με τις ΗΠΑ, την Κροατία, την Σερβία, την Λετονία 

και την Εσθονία από το 2006 μέχρι και το 2017. 

Έτος Αλβανία ΗΠΑ Κροατία Σερβία Εσθονία Λετονία 

2006 
3,46 5,61 4,26 3,69 5,12 4,57 

2007 
3,48 5,67 4,2 3,78 4,74 4,41 

2008 
3,55 5,74 4,22 3,9 4,67 4,26 

2009 
3,72 5,59 4,03 3,77 4,56 4,06 

2010 
3,94 5,43 4,04 3,84 4,61 4,14 

2011 
4,06 5,43 4,08 3,88 4,62 4,24 

2012 
3,91 5,47 4,04 3,87 4,64 4,35 

2013 
3,85 5,48 4,13 3,77 4,65 4,4 

2014 
3,84 5,54 4,13 3,9 4,71 4,5 

2015 
3,93 5,61 4,07 3,89 4,74 4,45 

2016 
4,06 5,7 4,15 3,94 4,78 4,45 

2017 
4,18 5,85 4,19 4,14 4,85 4,4 

Πηγή: GCI Indices 2006 - 2017. 
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Διάγραμμα 16. Η συγκριτική ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης των τιμών του 

δείκτη GCI για την Αλβανία σε σχέση με τις ΗΠΑ, την Κροατία, την Σερβία, την 

Λετονία και την Εσθονία από το 2006 μέχρι και το 2017 

 

2.7 Σύγκριση της πορείας των διαφόρων δεικτών με μακροοικονομικά 

στοιχεία της Αλβανίας 

Στην παρούσα παράγραφο λαμβάνει χώρα η διαγραμματική, κυρίως, 

αποτύπωση της σύγκρισης των διαφόρων δεικτών, η παρουσίαση των οποίων 

έλαβε χώρα νωρίτερα, τόσο μεταξύ τους, όσο και με συγκεκριμένα 

μακροοικονομικά στοιχεία της οικονομίας της Αλβανίας, όπως είναι για 

παράδειγμα, η εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και η πορεία των 

άμεσων ξένων επενδύσεων της χώρας. Ο λόγος για τον οποίο λαμβάνει χώρα η 

σύγκριση αυτή είναι η διαπίστωση της όποιας εμφανούς αλληλεπίδρασης μεταξύ 

των δεικτών διαφθοράς και των οικονομικών δεικτών, σε σχέση με τις υποθέσεις 

της θεωρίας στο πεδίο αυτό. 
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2.7.1 Η σύγκριση του δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας με τον δείκτη CPI 

Αρχικά, παρουσιάζεται το επόμενο διάγραμμα, το οποίο εμφανίζει τον 

τρόπο με τον οποίο διαχρονικά κινούνται οι δύο δείκτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

που παρουσιάζονται στο διάγραμμα αυτό, είναι εμφανής η μεγάλη διαφορά που 

παρουσιάζει ο δείκτης για την διαφθορά σε σχέση με τον δείκτη για την οικονομική 

ελευθερία. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι και οι δυο δείκτες ακολουθούν 

σχετικά ανοδική πορεία, ο μεν δείκτης οικονομικής ελευθερίας περισσότερο 

σταθερή σε σχέση με την εξέλιξη του δείκτη διαφθοράς που παρουσιάζει 

μεγαλύτερη μεταβλητότητα. 

Διάγραμμα 17. Η κοινή διαχρονική εξέλιξη των δεικτών CPI και EFI για την 

Αλβανία, την περίοδο από το 1995 μέχρι και το 2016. 

 

2.7.2 Η σύγκριση του δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας με τον δείκτη 

CPI 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση του δείκτη Παγκόσμιας 

Ανταγωνιστικότητας με τον δείκτη CPI. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί, φαίνεται ότι εκτός από την 

περίοδο 2010 - 2012 όπου οι δύο δείκτες ακολουθούν αντίθετη πορεία, τόσο στην 

περίοδο 2006 - 2010, όσο και στην περίοδο μετά το 2012, η άνοδος των τιμών του 
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δείκτη διαφθοράς συνοδεύεται από αντίστοιχη άνοδο του δείκτη παγκόσμιας 

ανταγωνιστικότητας.  

Διάγραμμα 18. Η κοινή διαχρονική εξέλιξη των δεικτών CPI και GCI για την 

Αλβανία, την περίοδο από το 2006 μέχρι και το 2016. 

 

2.7.3 Η σύγκριση του δείκτη διαφθοράς με την εξέλιξη μακροοικονομικών 

μεγεθών της Αλβανίας 

Στην συνέχεια, λαμβάνει χώρα η παρουσίαση της κοινής εξέλιξης του δείκτη 

διαφθοράς σε σχέση με την εξέλιξη τριών βασικών μακροοικονομικών μεγεθών. 

Συγκεκριμένα, λαμβάνει χώρα η σύγκριση του CPI με το μέγεθος του ΑΕΠ της 

Αλβανίας, με τον ρυθμό ανάπτυξης και το ποσοστό των άμεσων ξένων 

επενδύσεων (εισροών) ως ποσοστό του ΑΕΠ  της χώρας. Αρχικά, παρατίθεται το 

παρακάτω διάγραμμα με την σύγκριση της πορείας του CPI με την εξέλιξη του 

ΑΕΠ της χώρας, το οποίο είναι εκφρασμένο σε δολάρια ΗΠΑ σταθμισμένα με την 

μέθοδο της αξίας της αγοραστικής δύναμης (PPP method), όπως αυτή 

παρουσιάζεται στην βάση δεδομένων της Παγκόσμιας Τράπεζας. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία που παρουσιάζονται στο διάγραμμα αυτό, φαίνεται η σχετικά σταθερή 

άνοδος του επιπέδου του ΑΕΠ της χώρας. Παράλληλα, θα μπορούσε να 

ισχυριστεί κανείς ότι ο δείκτης διαφθοράς παρουσιάζει μια συνολική άνοδο, η 
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οποία ωστόσο πραγματοποιείται με αρκετές έντονες μεταβολές. Σε κάθε 

περίπτωση, φαίνεται να υπάρχει μια θετική σχέση ανάμεσα στα δύο μεγέθη, 

γεγονός που εν μέρει  φαίνεται να επιβεβαιώνει τα ευρήματα της επιστημονικής 

έρευνας σύμφωνα με το θέμα αυτό, σύμφωνα με τα οποία, η αύξηση των 

επιπέδων διαφθοράς ακολουθείται  από μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος μιας χώρας (Lambsdorff, 2003). 

Διάγραμμα 19. Η κοινή διαχρονική εξέλιξη του δείκτη CPI και του ΑΕΠ της 

Αλβανίας, την περίοδο από το 2000 μέχρι και το 2016. 

 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την μελέτη του παρακάτω 

διαγράμματος, το οποίο παρουσιάζει την σύγκριση του δείκτη διαφθοράς με τον 

ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της χώρας είναι αρκετά διαφορετικά σε σχέση με αυτά 

της ανάλυσης που προηγήθηκε. Συγκεκριμένα, το παρακάτω διάγραμμα 

παρουσιάζει μια θετική σχέση ανάμεσα στα δυο μεγέθη μέχρι και το 2009. Το 

γεγονός αυτό από μόνο του έρχεται σε συμφωνία με τα ευρήματα της 

επιστημονικής έρευνας στον τομέα αυτό, σύμφωνα με τα οποία είναι αρκετά 

σύνηθες να συμβαδίζει η ύπαρξη ενός σχετικά μεγάλου ποσοστού διαφθοράς με 

θετικούς και φαινομενικά ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, η 

έρευνα του Khan (2002) κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα, όταν αυτό μελέτησε 
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στοιχεία για την Κίνα. Ωστόσο, από το 2010 και μετά και για μια περίοδο τεσσάρων 

χρόνων υπάρχει αρνητική σχέση ανάμεσα στα επίπεδα διαφθοράς και την εξέλιξη 

του ρυθμού ανάπτυξης, η οποία φαίνεται να επανέρχεται σε θετική σχέση από το 

2013 και έπειτα. Το γεγονός αυτό προκαλεί ενδιαφέρον και θα ήταν χρήσιμη η 

περαιτέρω διερεύνηση του, αν και είναι πιθανό να οφείλεται  σε άλλους 

παράγοντες, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην παρούσα συζήτηση. 

Διάγραμμα 20. Η κοινή διαχρονική εξέλιξη του δείκτη CPI και του ρυθμού 

ανάπτυξης της Αλβανίας, την περίοδο από το 2000 μέχρι και το 2016. 

 

Τέλος, στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του 

δείκτη διαφθοράς με την εξέλιξη των άμεσων ξένων επενδύσεων ως ποσοστό του 

ΑΕΠ. Ωστόσο, από τα στοιχεία του παρακάτω διαγράμματος δεν φαίνεται να 

προκύπτει μια ξεκάθαρη θετική ή αρνητική σχέση ανάμεσα στα δύο μεγέθη, 

γεγονός που έρχεται σε μια σχετική συμφωνία με την ισχύουσα βιβλιογραφία, στην 

οποία, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για αρνητική επιρροή των υψηλών 

επιπέδων διαφθοράς στις άμεσες ξένες επενδύσεις, δεν υπάρχουν στοιχεία που 

να δείχνουν με απόλυτο τρόπο την ύπαρξη αυτής της αρνητικής σχέσης (Soreide 

& Williams, 2014). 
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Διάγραμμα 21. Η κοινή διαχρονική εξέλιξη του δείκτη και των Άμεσων Ξένων 

Επενδύσεων (εισροών), ως ποσοστό του ΑΕΠ της Αλβανίας, την περίοδο από το 

2000 μέχρι και το 2016. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 

3.1 Εισαγωγικά στοιχεία 

Η διαφθορά της Αλβανίας, η οποία είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, όπως έδειξε 

και το προηγούμενο κεφάλαιο, με την αναλυτική παρουσίαση των συγκεκριμένων 

δεικτών, αποτελεί βασική πρόκληση για τη δημοκρατική ανάπτυξη της χώρας και 

τις προσδοκίες της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι τομείς της 

δημόσιας σφαίρας είναι επιρρεπείς τόσο στην λεγόμενη «μικρή» όσο και στην 

μεγάλη διαφθορά. Η κουλτούρα της ατιμωρησίας, η έλλειψη κράτους δικαίου και η 

ανεξέλεγκτη διαφθορά είναι θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως. Η 

σημερινή κυβέρνηση, που είναι στην εξουσία από το 2013, έχει ξεκινήσει μια 

φιλόδοξη μεταρρυθμιστική ατζέντα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία 

αποτελεί έναν από τους βασικότερους λόγους για τον μη εκσυγχρονισμό του 

συγκεκριμένου κράτους. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η ανάδειξη των 

αιτιών, η παρουσία των οποίων καθιστά την διαφθορά στη Αλβανία να είναι 

διαδεδομένη σε τόσο μεγάλη έκταση (Transparency International, 2016). 

3.2  Το πολιτικό σύστημα ως αιτία διαφθοράς 

Σε γενικές γραμμές, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους τόσο 

της Αλβανίας, όσο και των υπόλοιπων κρατών της ευρύτερης περιοχής των 

Βαλκανίων χαρακτηρίζονται από την παρουσία σχετικά ισχυρών διεθνών 

ανεξάρτητων υπηρεσιών εποπτείας (όπως είναι η ύπαρξη ανώτατων ελεγκτικών 

οργάνων, και υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς), ενώ οι κρατικοί φορείς 

και τα όργανα επιβολής του νόμου συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο αδύναμων 

θεσμών, καθώς δεν φαίνεται να διαθέτουν την δύναμη ή την θέληση να 

περιορίσουν αισθητά τα φαινόμενα διαφοράς στις χώρες τους. 

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που σε μεγάλο βαθμό είναι υπεύθυνο για την 

διατήρηση της διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο, τόσο στην Αλβανία, όσο και στις 

υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, είναι το γεγονός ότι σε όλες τις χώρες αυτές είναι 

έκδηλη η κυριαρχία των πολιτικών κομμάτων στον εκτελεστικό τομέα και σε όλα τα 
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άλλα θεσμικά όργανα του κράτους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την 

έλλειψη συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των κρατικών φορέων, δημιουργεί 

συνθήκες εκκόλαψης και διατήρησης φαινομένων διαφθοράς, καθώς και οι δύο 

αυτοί παράγοντες υπονομεύουν την ικανότητα των ανεξάρτητων οργανισμών 

εποπτείας να παρέχουν ουσιαστική βοήθεια και έλεγχο των κυβερνητικών 

δραστηριοτήτων και αποφάσεων. 

Από την άλλη πλευρά, ούτε οι μη κρατικοί παράγοντες που διαθέτουν 

κάποιου είδους εξουσία και ικανότητα επηρεασμού της κοινής γνώμης της 

Αλβανίας, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

διαθέτουν επαρκή ικανότητα και ανεξαρτησία, έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

ασκήσουν αποτελεσματική και συνεπή επιτήρηση και έλεγχο των πεπραγμένων 

των κυβερνήσεων. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από τη 

γενικευμένη πολιτική παρέμβαση στο έργο των (συνήθως μόνο κατ’ όνομα) 

ανεξάρτητων αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών οργάνων. Οι 

ανισορροπίες αυτές έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία του εθνικού 

δημόσιου συστήματος της Αλβανίας (Transparency International, 2016). 

Το τελικό αποτέλεσμα συνίσταται από μια κατάσταση, σύμφωνα με την 

οποία οι νόμοι και οι πολιτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς, αν και είναι 

πάντα σωστά σχεδιασμένες σε θεωρητικό επίπεδο, επιβάλλονται με τρόπο 

επιλεκτικό, με αποτέλεσμα η διαφθορά ανάμεσα στα δημόσια αξιώματα της 

Αλβανίας να παραμένει σε μεγάλο βαθμό ατιμώρητη.  

Ανεξάρτητα από το ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο, τα όργανα 

καταπολέμησης της διαφθοράς, αλλά και οι δικαστικές αρχές και οι αρχές επιβολής 

του νόμου θα πρέπει να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους, ώστε να είναι 

αποτελεσματικές. Ωστόσο, η παρατηρούμενη  αποτυχία συνεργασίας μεταξύ των 

φορέων αυτών οδηγεί πολλές φορές σε πολιτική απομόνωση, γεγονός που 

καθιστά τα όργανα αυτά πιο επιρρεπή στη χειραγώγηση και λιγότερο ικανά να 

εκτελούν τις λειτουργίες τους. Δυστυχώς, η έλλειψη θεσμικής συνεργασίας είναι 

ένα χαρακτηριστικό που παρατηρείται εδώ και πολλά χρόνια στην Αλβανία. 

Επιπλέον, στην Αλβανία, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (CEC) είναι 

υπεύθυνη για την εποπτεία τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών ταμείων 
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των πολιτικών κομμάτων, ενώ το Γραφείο Ελέγχου Υψηλού Κράτους μπορεί να 

ελέγχει τα πολιτικά κόμματα για κονδύλια που διατίθενται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό. Η ανεπαρκής ανεξαρτησία των δύο οργάνων αφήνει περιθώρια 

για μερική και διακριτική λήψη αποφάσεων, εις βάρος της ισονομίας και προς 

όφελος της διατήρησης των επιπέδων διαφθοράς μέσα στα πολιτικά κόμματα σε 

υψηλό βαθμό. Επιπλέον, είναι χαρακτηριστικό ότι η συγκεκριμένη Επιτροπή 

διαθέτει μόνο δυο μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους ως προσωπικό, οι οποίοι είναι 

υπεύθυνοι για να διαχειριστούν τη διαδικασία επίβλεψης των οικονομικών των 

πολιτικών κομμάτων της Αλβανίας. Όπως είναι αναμενόμενο, προκειμένου  να 

είναι στοιχειωδώς λειτουργική, απευθύνεται σε εξωτερικούς πιστοποιημένους 

επιστημονικούς εμπειρογνώμονες, γεγονός που επιτείνει την μη ανεξαρτησία της 

(Transparency International, 2016). 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με το οποίο η κακή 

οργάνωση και η μη πρόβλεψη οδηγούν σε συνθήκες διαφθοράς σχετίζεται με το 

γεγονός ότι ακόμη και οι προθεσμίες υποβολής οικονομικών στοιχείων από τους 

εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων δεν είναι σταθερές, ενώ ταυτόχρονα,  δεν 

υπάρχει καμία υποχρέωση γνωστοποίησης οικονομικών πληροφοριών κατά τη 

διάρκεια των προεκλογικών πολιτικών εκστρατειών. Εξάλλου, το όριο του ποσού 

δωρεάς προς ένα πολιτικό κόμμα πάνω από το οποίο είναι υποχρεωτική η 

αποκάλυψη των ταυτοτήτων των χορηγών του είναι ιδιαίτερα υψηλό και ασαφές, 

αφήνοντας περιθώρια για τεχνητό διαχωρισμό και μετέπειτα απόκρυψη 

κεφαλαίων, ενώ το κατώτατο όριο των δαπανών εκστρατείας είναι πολύ υψηλό, 

ώστε ουσιαστικά να επιτρέπει την συμμετοχή στις εκλογές μόνο κομμάτων που 

διαθέτουν μεγάλη οικονομική δύναμη. Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, πολύ 

λίγα κόμματα υποβάλλουν έγκαιρα τις οικονομικές τους εκθέσεις, αφού δεν 

υπάρχει κάποια ιδιαίτερη και έντονη θεσμική πίεση για να συμβεί αυτό. 

3.3 Ο Δικαστικός τομέας ως αιτία διαφθοράς 

Το δικαστικό σύστημα της Αλβανίας χαρακτηρίζεται επίσης από διάφορες 

θεσμικές συγκρούσεις, οι οποίες οδηγούν στην μη ύπαρξη σταθερότητας στον 

κρίσιμο αυτό τομέα, κάτι που με την σειρά του οδηγεί σε πρόσφορο έδαφος για 

την συνέχιση τέλεσης παράνομων πράξεων που σχετίζονται με την διαφθορά. 

Είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στην γειτονική χώρα ότι από 
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το 2008, 14 προεδρικές υποψηφιότητες έχουν απορριφθεί από το Ανώτατο 

Δικαστήριο. Ο ρόλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Δικαστών (HCJ), εν τω 

μεταξύ, υπονομεύθηκε, ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης μεταξύ του προέδρου του 

και του κοινοβουλίου, σχετικά με την απομάκρυνση του τελευταίου το 2014 από 

δύο μέλη του δικαστηρίου που είχαν διοριστεί από το προηγούμενο κοινοβούλιο. 

Εξάλλου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Αλβανία, η θέση του Γενικού 

Εισαγγελέα είναι ιδιαίτερα προβληματική και ο τρόπος με τον οποίο αυτή 

παραχωρείται σε κάποιον δικαστικό είναι τέτοιος που πολύ συχνά δημιουργεί 

εντάσεις και έριδες ανάμεσα στους αλβανούς πολιτευτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 

Γενικός Εισαγγελέας της χώρας είναι δυνατόν να διοριστεί μόνο με την απλή 

πλειοψηφία της υποψηφιότητας του στο κοινοβούλιο. Εξάλλου, το εισαγγελικό 

συμβούλιο, το οποίο αποτελεί έναν ελεγκτικό ρόλο, καθώς θα πρέπει να επιβλέπει 

το έργο των εισαγγελέων, είναι στην ουσία μια πολύ τυπική και αδύναμη δομή, η 

οποία αδυνατεί να ελέγξει στην πράξη την εξουσία του Γενικού Εισαγγελέα. Ως 

αποτέλεσμα, σχεδόν το 80 τοις εκατό των εισαγγελέων πιστεύει ότι η τρέχουσα 

φόρμα διορισμού του Γενικού Εισαγγελέα στερείται εγγυήσεων ανεξαρτησίας και 

πρέπει να αλλάξει. Από τους τέσσερις γενικούς εισαγγελείς, οι οποίοι κατείχαν το 

αξίωμά τους από την έναρξη ισχύος του συντάγματος του 1998, οι δύο 

εκδιώχθηκαν από τα καθήκοντά τους μέσω κοινοβουλευτικών επιτροπών έρευνας. 

Και οι δύο υποθέσεις αμφισβητήθηκαν στο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο 

αποφάνθηκε υπέρ των Γενικών Εισαγγελέων, παρόλο που οι αποφάσεις αυτές 

δεν εφαρμόστηκαν ποτέ (Transparency International, 2016). 

Η πολιτική παρέμβαση στην Αλβανία είναι επίσης εμφανής στον χώρο της 

αστυνομίας. Στον συγκεκριμένο χώρο, του οποίου η εύρυθμη λειτουργία είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να μην αυξάνεται η διαφθορά σε όλα τα 

επίπεδα μέσα στην κοινωνία, παρατηρείται το φαινόμενο της μαζικής αλλαγής των 

προσώπων που συμμετέχουν σε αυτήν, έπειτα από οποιαδήποτε μεταβολή σε 

πολιτικό επίπεδο εξουσίας. Έτσι, για παράδειγμα, κατά το πρώτο έτος της νέας 

αριστεράς κυβέρνησης (Σεπτέμβριος 2013 - Σεπτέμβριος 2014), πάνω από το 

60% των ατόμων που υπηρετούσαν στις αλβανικές αστυνομικές δυνάμεις, είτε 

απολύθηκαν, είτε υποβιβάστηκαν ή μεταφέρθηκαν σε άλλες υπηρεσίες, είτε 

προσλήφθηκαν στην αστυνομία με συνοπτικές διαδικασίες. 
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Εξάλλου, παραμένοντας στο θέμα της δικαιοσύνης ως σημαντική αιτία 

διατήρησης και αύξησης της διαφθοράς στην Αλβανία, δεν θα πρέπει να 

αποσιωπηθεί το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές εκθέσεις διεθνών οργανισμών, 

σύμφωνα με τις οποίες η παρέμβαση των πολιτικών δυνάμεων της χώρας στον 

χώρο της δικαιοσύνης θεωρείται δεδομένη και υπαρκτή σε σημαντική, μάλιστα, 

έκταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι καμία από τις ποινικές υποθέσεις κατά της 

υπηρεσίας κυβερνητικών αξιωματούχων στην Αλβανία δεν οδήγησε σε καταδίκες, 

ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο και η εισαγγελική αρχή κατηγορούσαν ο ένας τον 

άλλον για τις αποτυχίες. Οι μόνοι πολιτικοί που έχουν κριθεί ένοχοι από το 

Ανώτατο Δικαστήριο είναι μέλη της αντιπολίτευσης του κοινοβουλίου που 

κατηγορούνται για δυσφήμηση από μέλη της εκτελεστικής εξουσίας ή στενούς 

συνεργάτες αυτής.  

3.4 Η έλλειψη ανεξαρτησίας των Αρχών του κράτους, ως αιτία διαφθοράς 

Ο νόμος σπανίως εγγυάται την πλήρη ανεξαρτησία των θεσμών που 

προορίζονται να ελέγξουν την πολιτική εξουσία. Στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία, οι επικεφαλής των ανεξάρτητων θεσμικών οργάνων, τα οποία 

ιδρύονται προκειμένου να εγγυηθούν την ανεξάρτητη λειτουργία τους, διορίζονται 

με απλή πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών κομμάτων της αλβανικής βουλής και 

με βάση γενικά κριτήρια, τα οποία δεν είναι σαφώς καθορισμένα. Αυτό ισχύει για 

τον Ανώτατο Ελεγκτικό Οργανισμό της Αλβανίας, για τον Γενικό Εισαγγελέα, όπως 

αναφέρθηκε και προηγουμένως, τους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου, αλλά 

και του Συνταγματικού Δικαστηρίου, τον Αντιπρόεδρο του Ανωτάτου Συμβουλίου 

Δικαιοσύνης, τον Γενικό Επιθεωρητή της Ανώτατης Αρχής Ελέγχου Περιουσιακών 

Στοιχείων και Σύγκρουσης  Συμφερόντων (HIDAACI) και άλλα.  

Μοναδική εξαίρεση σε αυτόν τον μακρύ κατάλογο διορισμών ατόμων χωρίς 

αξιοκρατία και διαφάνεια, αποτελεί ο διορισμός της θέσης του Ανώτερου 

Επιτρόπου της Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος έλαβε την έγκριση των δύο τρίτων 

του αλβανικού Κοινοβουλίου. Ακόμη και ο Πρόεδρος της χώρας, ο οποίος είναι 

επίσης πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου Δικαιοσύνης είναι δυνατόν να 

διορίζεται με απλή πλειοψηφία της αλβανικής Βουλής.  
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Αυτό οδηγεί, όπως είναι αναμενόμενο, στο να λαμβάνουν χώρα διορισμοί 

σε νευραλγικές θέσεις του δημοσίου, ως προς την συγκράτηση της διαφθοράς σε 

ανεκτά επίπεδα, με σαφή πολιτικά κίνητρα και κριτήρια. Έτσι η ποιότητα ελέγχου 

των θεσμικών αυτών οργάνων αυτόματα μειώνεται στο ελάχιστο, αφού υπάρχει η 

κατάσταση, σύμφωνα με την οποία οι διορισμένοι από κάποιους, θα πρέπει να 

ελέγχουν αυτούς στους οποίους οφείλουν τον διορισμό τους. Είναι πρόδηλο ότι η 

βιωσιμότητα εναλλακτικών μοντέλων, όπου ζητούμενο είναι η ανεξαρτησία, με την 

παροχή ισορροπημένης συμμετοχής στα πολιτικά κόμματα σε διορισμούς είναι 

εξορισμού μικρή, αφού οι προσπάθειες αυτές αποτυγχάνουν καθώς η κομματική 

πολιτική έχει διαταράξει τη λειτουργία και την αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων.  

3.5 Η ατιμωρησία σε θέματα διαφθοράς 

Ένας ακόμη σημαντικός λόγος για την ύπαρξη ενός τόσο υψηλού επιπέδου 

διαφθοράς στην γειτονική χώρα είναι η διαπιστωμένη αδυναμία ή έλλειψη θέλησης 

της πολιτείας να καταδικάσει με αυστηρές ποινές τα άτομα τα οποία έχουν 

υποπέσει σε ποινικές παραβάσεις με θέμα την διαφθορά. Είναι χαρακτηριστικό και 

αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο από το 2009 μέχρι και το 2014, ο αριθμός των 

ετήσιων καταδικαστικών αποφάσεων για αδικήματα διαφθοράς είναι ανάμεσα σε 2 

και σε 24 υποθέσεις. Επιπλέον, οι υποθέσεις αυτές αφορούν κατά κανόνα 

αδικήματα που σχετίζονται μεν με την διαφθορά, αφορούν όμως άτομα τα οποία 

ανήκουν στο χαμηλό και μεσαίο επίπεδο της ιεραρχικής πυραμίδας του δημόσιο 

τομέα. Από την άλλη πλευρά, οι καταδίκες των αξιωματούχων υψηλού επιπέδου 

είναι εξαιρετικά σπάνιες. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που παραπέμφθηκαν σε δίκη 

για θέματα διαφθοράς ανώτεροι αξιωματούχοι του δημοσίου, οι δικαστές 

εφάρμοσαν σε αυτούς επιεικείς ποινές με συνοπτικές κρίσεις και διαδικασίες. 

Επίσης, στο ίδιο θέμα θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δικαστικές αρχές της χώρας 

δεν φαίνεται να κατανοούν στον βαθμό που πρέπει συγκεκριμένες έννοιες και 

διαδικασίες που εφαρμόζονται σε θέματα διαφθοράς και που είναι γνωστές 

παγκοσμίως, ενώ παράλληλα, δεν εξαντλούν τα όρια της δικαιοδοσίας τους 

προκειμένου να λαμβάνουν καλύτερη πληροφόρηση, ζητώντας για παράδειγμα 

την προσκόμιση όλων των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων. 
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3.6 Αιτίες διαφθοράς στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

Η πολιτικοποίηση του ρυθμιστικού φορέα για την λειτουργία των Μέσων 

μαζικής ενημέρωσης στην Αλβανία (Αρχή Οπτικοακουστικών Μέσων) και του 

αντίστοιχου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα αποτελεί επίσης χαρακτηριστικό 

του τρόπου με τον οποίο η διαφθορά στην γειτονική χώρα καλλιεργείται και 

παραμένει, μέσα από την άσκηση κυβερνητικού ελέγχου σε όλες τις επιμέρους 

πτυχές της δημόσιας σφαίρας της Αλβανίας. Οι Αλβανοί δημοσιογράφοι 

αντιμετωπίζουν επίσης πολιτικές και ποινικές πιέσεις υπό μορφή απειλών και βίας. 

Τουλάχιστον επτά τέτοιες περιπτώσεις έχουν καταχωρηθεί δημόσια τα τελευταία 

δύο χρόνια. Παρότι ορισμένες φορές παρέχεται αστυνομική προστασία και 

ξεκινούν έρευνες, δεν υπάρχουν ενδείξεις για δίωξη ή καταδίκη των υπευθύνων. 

Οι κατηγορίες εναντίον δημοσιογράφων είναι σπάνιες, αλλά έχουν επισημανθεί 

εχθρικές δηλώσεις πολιτικών εναντίον δημοσιογράφων. Επίσης, θα πρέπει να 

επισημανθεί και η διαπλοκή που πολλές φορές εντοπίζεται μεταξύ των λεγόμενων 

Μη κυβερνητικών Οργανώσεων της Αλβανίας και των πολιτικών της χώρας, 

καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που πολλοί ηγέτες κάποιων ΜΚΟ έχουν 

βρεθεί σε κυβερνητικά έδρανα με αποτέλεσμα να μην είναι εμφανής ο ρόλος των 

δυο πόλων και του πεδίου δράσης τους. 

3.7 Η απάθεια της κοινωνίας ως αιτία διαφθοράς 

Ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένος ο κρατικός μηχανισμός της 

Αλβανίας είναι τέτοιος που βασίζεται σε πολιτικά, κοινωνικοοικονομικά και 

πολιτιστικά θεμέλια που υποστηρίζουν ανεπαρκώς την ηθική ακεραιότητα των 

εμπλεκόμενων στους διαφόρους φορείς διοίκησης του κράτους. Η κοινωνία, σε 

γενικές γραμμές χαρακτηρίζεται από βαθιά δυσπιστία και απογοήτευση από τον 

τρόπο λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών στην χώρα και κυρίως των 

πολιτικών κομμάτων, αλλά και γενικότερα απέναντι στις κρατικές δομές. Γεγονός 

το οποίο, όπως θα αναλυθεί και στην συνέχεια, αποτελεί ένα σημαντικό 

παράγοντα για την διατήρηση της διαφθοράς σε αυτά τα υψηλά επίπεδα. 

Τα πολιτικά κόμματα κατατάσσονται εδώ και αρκετά χρόνια ως οι λιγότερο 

αξιόπιστοι θεσμικοί παράγοντες στο ευρύ κοινό, υποδεικνύοντας σοβαρά 

προβλήματα εκπροσώπησης. Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών δεν βλέπουν 
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τους αντιπροσώπους τους στο κοινοβούλιο ως σεβαστά μέλη των κοινοτήτων 

τους, ενώ θεωρεί τους πολιτικούς ως άτομα τα οποία ζουν σε έναν άλλο, 

παράλληλο κόσμο, σε σχέση με την αλβανική κοινωνία. Εξάλλου, υπάρχει πλήρης 

ταύτιση της έννοιας της πολιτικής με την έννοια του κομματικού συμφέροντος, 

γεγονός που δεν βοηθά καθόλου την καλλιέργεια συλλογικού πνεύματος 

αντιμετώπισης των κακώς κειμένων της αλβανικής κοινωνίας. 

Η κοινή γνώμη και η αδιαφορία που αυτή δείχνει απέναντι στα κοινά 

τονίζεται και από την σχετικά πρόσφατη εμπλοκή, την διείσδυση και την 

προώθηση υπόπτων ή καταδικασθέντων εγκληματιών σε διάφορα δημόσια 

αξιώματα. Αποτελεί βαθειά πεποίθηση των αλβανών πολιτών ότι η κοινωνική και 

οικονομική ελίτ θα λειτουργεί και θα δρα πάντα σε ένα άτυπο καθεστώς 

ατιμωρησίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλλιέργεια της αίσθησης της 

κόπωσης, η οποία εκφράζεται μέσα  από την έλλειψη αποφασιστικότητας για την 

συμμετοχή των πολιτών σε καταγγελίες της διαφθοράς, ακόμη και στο χώρο 

εργασίας τους. Αυτό πιθανότατα σχετίζεται με τη χαμηλή εμπιστοσύνη στη 

δικαιοσύνη και τους εκπροσώπους της, όπως σημειώθηκε και προηγουμένως, 

λόγω της διαφθοράς, της κακομεταχείρισης και της πολιτικοποίησης του 

συγκεκριμένου χώρου. 

Τα υψηλά επίπεδα κοινωνικής δυσπιστίας και απάθειας υποδηλώνουν την 

παρουσία μιας αδύναμης υποστήριξης των δομών και των αρχών του κράτους για 

την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ωστόσο, οι έρευνες γνώμης που κατά καιρούς 

πραγματοποιούνται, όπως για παράδειγμα η έρευνα του Βαρομέτρου για την 

διαφθορά που παρουσιάστηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, δείχνουν ότι οι Αλβανοί 

βρίσκουν σε θεωρητικό επίπεδο τις διεφθαρμένες πρακτικές απαράδεκτες και 

επιδιώκουν ειλικρίνεια και διαφάνεια από τους δημόσιους λειτουργούς. 

Είναι χαρακτηριστικό το ποσοστό της τάξης του 90% σχεδόν των αλβανών 

πολιτών που δήλωσαν στη έρευνα για τις ευρωπαϊκές αξίες που διενεργήθηκε το 

2012, ότι δεν μπορεί να εμπιστευθεί τους κρατικούς λειτουργούς. Εξάλλου και μια 

σειρά από άλλες έρευνες που διενεργήθηκαν υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης παρουσίασαν την πλειοψηφία των αλβανών πολιτών ως άκρως 

απογοητευμένους και χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες για ουσιαστική αλλαγή στο 
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χώρο της πάταξης της διαφθοράς. Είναι εξάλλου, εύλογο ότι ανάμεσα στους νέους 

τα ποσοστά αυτά είναι ακόμη μεγαλύτερα (Transparency International, 2016). 

Η γενικότερη αίσθηση απογοήτευσης και απάθειας είναι γεγονός ότι οδηγεί 

στην διατήρηση των φαινομένων διαφθοράς, καθώς δεν υπάρχει η απαραίτητη 

κοινωνική πίεση, προκειμένου να περιοριστούν τα φαινόμενα αυτά. Είναι 

χαρακτηριστική η αίσθηση των αλβανών πολιτών που συμμετέχουν σε έρευνες 

γνώμης με θέμα την διαφθορά, σύμφωνα με την οποία δηλώνουν ότι νιώθουν 

τελείως απροστάτευτοι σε θέματα διαφθοράς χωρίς να έχουν την παραμικρή 

εξουσία και έλεγχο των κινήσεων τους, στην περίπτωση που τεθούν μπροστά σε 

μια ανάλογη κατάσταση. 

Αυτή η τάση που δείχνει έλλειψη διάθεσης για κοινωνική και πολιτική 

συμμετοχή έχει επιβεβαιωθεί για μια μεγάλη χρονική περίοδο στην Αλβανία. 

Εξάλλου, ένα άμεσο αποτέλεσμα αυτής της απάθειας και της έλλειψης ελπίδας 

είναι η πολύ μικρή συμμετοχή των πολιτών σε θέματα που σχετίζονται με τον 

εθελοντισμό και την συμμετοχή στα κοινά. Αυτή η μη συμμετοχή, ωστόσο, 

αποτελεί ένα πεδίο εκμετάλλευσης των κέντρων διαφθοράς, με την έννοια ότι όσοι 

λιγότεροι είναι οι ενδιαφερόμενοι για ένα θέμα, τόσο πιο εύκολη γίνεται η μη 

τήρηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και η τέλεση παράνομων πράξεων 

στα πλαίσια της υπεράσπισης ατομικών συμφερόντων έναντι της προάσπισης των 

δημοσίων συμφερόντων. 

3.8 Το πολύπλοκο νομικό πλαίσιο ως αιτία διαφθοράς 

Το νομικό πλαίσιο για τις συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των διαφόρων 

οργανισμών και των υπαλλήλων τους, καθώς και για το θέμα της αποδοχής 

δώρων και φιλοξενίας από την πλευρά των δημοσίων υπαλλήλων είναι 

ανεπαρκές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η άσκηση πίεσης σε 

θεσμικό και νομικό επίπεδο προς τους δημοσίους υπαλλήλους που δέχονται 

ακριβά δώρα, ως μορφή απτής δωροδοκίας των πολιτών σε αυτούς. 

Οι ορισμοί των βασικών όρων - συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων 

συμφερόντων και των απαγορευμένων δώρων - είναι περίπλοκοι και δεν 

συμβαδίζουν με τις διεθνείς πρακτικές, με αποτέλεσμα να είναι σε κάθε 
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περίπτωση, αναποτελεσματικό το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι ειδικά η νομοθεσία περί συγκρούσεων συμφερόντων είναι 

υπερβολικά πολύπλοκη και κατακερματισμένη μέσα σε διαφορετικούς νόμους και 

διατάξεις.  

Τα νομικά κενά δεν δικαιολογούν πλήρως τη χαμηλή κατάταξη της χώρας 

στο θέμα αντιμετώπισης της διαφθοράς. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει σχεδόν 

κανένα αρχείο που να περιλαμβάνει περιστατικά συγκρούσεων συμφερόντων ή 

δωρεών και διαχείρισης φιλοξενίας σε αλβανικά ιδρύματα, παρόλο που ο νόμος 

ορίζει ότι στα μητρώα των δημοσίων οργανισμών θα πρέπει να τηρούνται και για 

τις δυο παραπάνω περιπτώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ερευνητική ομάδα της 

Διεθνούς Διαφάνειας ζήτησε στοιχεία από 14 θεσμικά όργανα σχετικά με τα 

μητρώα σύγκρουσης συμφερόντων. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα 

ιδρύματα αυτά, είτε ανέφεραν ότι δεν βρέθηκαν στο αρχείο τους ανάλογες 

περιπτώσεις, είτε δεν απάντησαν καθόλου στην συγκεκριμένη αίτηση 

(Transparency International, 2016). 

Ενώ ορισμένα θεσμικά όργανα, όπως ο Γενικός Επιθεωρητής της Ανώτατης 

Αρχής Ελέγχου Περιουσιακών Στοιχείων και Σύγκρουσης Συμφερόντων 

(HIDAACI) και ο Ανώτατος Διοικητικός Επίτροπος υποτίθεται ότι εμποδίζουν την 

δημιουργία καταστάσεων στις οποίες θα πρέπει να δηλωθεί σύγκρουση 

συμφερόντων, στην πράξη, θεωρείται σχεδόν αδύνατον να γίνει αποδεκτό ότι οι 

υπηρεσίες αυτές λειτουργούν με τρόπο αποτελεσματικό και διάφανο, καθώς 

υπάρχουν καταγεγραμμένες σε πολλές έρευνες, οι ευρύτατα διαδεδομένες  

αντιλήψεις και ανεπίσημες αναφορές για διαδεδομένη διαφθορά και η αναφορά 

πολλών περιστατικών κατά τα οποία λαμβάνει χώρα μια σύγκρουση 

συμφερόντων. 

Ανεξαρτήτως των προβλημάτων του νομικού σχεδιασμού, η σημασία των 

πολιτικών και των θεσμικών κανόνων που ευνοούν την διαφάνεια δεν μπορεί να 

υποτιμηθεί ή απλώς να αντικατασταθεί από μια εκτεταμένη και εξαιρετικά 

περιοριστική ρύθμιση, μέσω της ψήφισης ενός νόμου που κατά πάσα πιθανότητα 

δεν θα έχει καμία πρακτική συνεισφορά στην μάχη της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην Αλβανία.  
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Είναι αδύνατον να υποθέσει κανείς, για παράδειγμα, ότι η λύση για τον 

μεγάλο βαθμό διαφθοράς και για τη συνολική εξάρτηση της αλβανικής Αστυνομίας 

από την πολιτική εξουσία του τόπου, είναι η πλήρης κατάργηση του ρόλου του 

Υπουργού Εσωτερικών και της Εκτελεστικής Εξουσίας, καθώς η επιβολή του 

νόμου αποτελεί βασική πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης. Το ίδιο ισχύει για τον 

δημόσιο τομέα και την κομματοκρατία που παρατηρείται και εκεί. Οι νομικές 

βελτιώσεις πρέπει να συνοδεύονται από διακομματική δέσμευση τήρησής τους, 

προκειμένου να καθιερωθεί η αξιοκρατία σε αυτούς τους τομείς και με αυτόν τον 

τρόπο να δημιουργηθεί κουλτούρα επαγγελματισμού στον δημόσιο τομέα της 

χώρας. 

Ωστόσο, στο σημείο αυτό θα πρέπει να διασαφηνιστεί ένα συγκεκριμένο 

γεγονός. Είναι δυνατό, ορισμένες φορές η εξάπλωση του φαινομένου της 

διαφθοράς να οφείλεται στην έλλειψη θεσμικού και νομικού πλαισίου, ή την 

ύπαρξη ενός ιδιαίτερα περίπλοκου και αναποτελεσματικού κανονιστικού πλαισίου, 

όπως στην περίπτωση της διασαφήνισης των ανώτατων ορίων στην αξία ενός 

δώρου που επιτρέπεται να δεχτεί ένας δημόσιος υπάλληλος. Ωστόσο, τις 

περισσότερες φορές δεν φαίνεται να είναι η έλλειψη νομικού πλαισίου υπεύθυνη 

για την διαφθορά, όσο η έλλειψη διάθεση εφαρμογής των νόμων. Για παράδειγμα, 

οι επιτροπές ερευνών του Κοινοβουλίου δεν παρήγαγαν ποτέ αξιόπιστα 

αποτελέσματα ή συγκεκριμένα αποτελέσματα πολιτικής, παρόλο που υπάρχει ένα 

σαφές νομικό πλαίσιο που καθορίζει τις δράσεις τους. Αλλά ούτε οι μόνιμες 

επιτροπές του κοινοβουλίου δεν φαίνεται να αξιοποιούν σωστά το έργο των 

εποπτικών οργάνων, προκειμένου να επιτελέσουν με αποτελεσματικό τρόπο το 

έργο τους, που δεν είναι άλλο από τον έλεγχο της κυβερνητικής δράσης, γεγονός 

που επηρεάζει την ικανότητα αυτών των θεσμικών οργάνων να εκπληρώνουν 

αποτελεσματικά το ρόλο τους.  

Το ίδιο ισχύει και σε εκείνες τις περιπτώσεις που απαντάται η μη εφαρμογή 

των – υπαρχόντων - προτύπων από μη κρατικούς φορείς, όπως εξάλλου, έχει 

σημειωθεί και προηγουμένως. Η περιορισμένη οικονομική διαφάνεια των μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών, καθώς και η μη υιοθέτηση και τήρηση των 

δεοντολογικών επαγγελματικών προτύπων τόσο στις οργανώσεις της κοινωνίας 

των πολιτών και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, όσο και στα μέσα μαζικής 
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ενημέρωσης, αποτελούν, κατά κύριο λόγο αποτυχίες της αυτορρύθμισης και όχι 

αποτυχίες της έλλειψης κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου. Η έλλειψη αυτής της 

ικανότητας αυτορρύθμισης υπονομεύει με σαφή τρόπο την διεκπεραίωση των 

αποστολών των απεσταλμένων των διεθνών οργανισμών, που είναι η άσκηση της 

απαραίτητης πίεσης για καλή διακυβέρνηση, αλλά και την διατήρηση 

διεφθαρμένων πρακτικών (Transparency International, 2016). 

Η καθαρά ρητορική δέσμευση για ακεραιότητα και η καταπολέμηση της 

διαφθοράς στα πολιτικά κόμματα είναι επίσης θέμα αξιών και κανόνων, και όχι 

θέμα ύπαρξης κατάλληλης νομοθεσίας ή εποπτείας των θεσμών. Καθώς τα 

πολιτικά κόμματα της Αλβανίας δεν διακατέχονταν από τις αξίες της χρηστής 

διακυβέρνησης, προώθησαν άτομα με ποινικό μητρώο σε εκλεγμένα και δημόσια 

αξίωμα. Η αποκαλούμενη δέσμη «αποποινικοποίησης» που εγκρίθηκε από το 

αλβανικό κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του 2015, κάτω από έντονη διεθνή πίεση, 

διευκόλυνε τελικά την απομάκρυνσή τους από το αξίωμα, ωστόσο, συμβολίζει την 

έλλειψη ηθικών κανόνων μέσα στα αλβανικά κόμματα. Ορισμένα από τα 

σημαντικότερα και μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα της Αλβανίας έχουν στις τάξεις 

τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εκκρεμότητες με την δικαιοσύνη, καθώς έχουν 

κατηγορηθεί για διάφορες περιπτώσεις διαφθοράς.  

Όλα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, στόχο έχουν να καταδείξουν την 

σημασία που έχει η ηθική συνείδηση και η καλλιέργεια του επαγγελματισμού, μέσα 

στα πλαίσια εκτέλεσης καθηκόντων που συνδέονται και οφείλουν να 

προασπίζονται το δημόσιο συμφέρον. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 

αποτελεί πανάκεια για την τέλεση αδικημάτων που σχετίζονται με την διαφθορά, 

είτε η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου, είτε η παρουσία του. Σε κάθε περίπτωση, σε 

ότι αφορά την Αλβανία και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν 

προηγουμένως και οι δυο περιπτώσεις που αναφέρθηκαν φαίνεται ότι ισχύουν, 

ανάλογα με την περίπτωση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 

4.1 Γενικά 

Προκειμένου η Αλβανία να καταφέρει να απαλλαγεί από την μάστιγα της 

διαφθοράς και να συνεχίσει την πορεία της προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και παράλληλα, προς τον εκσυγχρονισμό της, θα πρέπει να προβεί σε μια 

σειρά από αναγκαία μέτρα στο εσωτερικό της, τα οποία θα τη βοηθήσουν να 

αναμορφωθεί ως κράτος. Σε αυτήν τη προσπάθεια, η μελέτη και υιοθέτηση καλών 

πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς σε άλλες χώρες, εκτιμάται ότι θα είναι 

καθοριστικής σημασίας. 

4.2 Τομείς ανάληψης δράσεων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στην 

Αλβανία 

Είναι σαφές ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς συνδέεται με τη 

μεταρρύθμιση του κράτους και η δυνατότητα να ληφθούν μέτρα που θα 

συμβάλουν στην αντιμετώπισή της θα έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή που πρέπει 

να συντελεστεί στο χαρακτήρα του ίδιου του κράτους.  Οι τομείς στους οποίος θα 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προσπάθεια πάταξης της διαφθοράς, είναι 

κατά μία έννοια εύκολο να προσδιοριστούν, καθώς από τη μια μεριά είναι οι τομείς 

στους οποίους η αλβανική δημόσια διοίκηση παρουσιάζεται περισσότερο ευάλωτη 

απέναντι στη διαφθορά και από την άλλη η απάθεια της αλβανικής κοινωνίας, που 

ενώ στη συντριπτική της πλειοψηφία αναγνωρίζει την ύπαρξή του φαινομένου, 

τηρεί παθητική στάση στην αντιμετώπισή του. Σε γενικές γραμμές, οι τομείς αυτοί 

είναι οι εξής: 

 Η λειτουργία της Δικαιοσύνης  

 Το πολιτικό σύστημα 

 Το νομοθετικό πλαίσιο 

 Η διαχείριση και λειτουργία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

 Η στάση της αλβανικής κοινωνίας 
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Ορισμένες από τις ενδεδειγμένες ενέργειες που δύναται να αναληφθούν, 

αναφέρονται στην συνέχεια αναλυτικότερα και ανά τομέα.  

4.2.1 Τομέας της Δικαιοσύνης  

Στο θέμα της δικαιοσύνης και του συστήματος με βάση το οποίο 

επιβάλλονται οι νόμοι, μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και αλλαγές κρίνονται 

απαραίτητες προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο συγκεκριμένος 

τομέας και να αμβλυνθούν οι παραβατικές συμπεριφορές.  

Αναλυτικότερα, κρίνεται απαραίτητη η επιδίωξη του στόχου εξάλειψης, ει 

δυνατόν, της επιρροής που ασκεί η εκτελεστική εξουσία στους διάφορους 

δικαστικούς εκπροσώπους. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να θεσπιστούν άμεσα 

περισσότερο αντικειμενικοί τρόποι διορισμού των δικαστών, οι οποίοι θα 

βασίζονται σε διαδικασίες αδιάβλητες και στηριζόμενες σε αξιοκρατική αποτίμηση 

των υποψηφιοτήτων και οι οποίες θα εφαρμόζονται μέσα από σύννομες και 

διαφανείς διαδικασίες. Οι ίδιας ποιότητας διαδικασίες, εξάλλου, θα πρέπει να 

τηρούνται όχι μόνο για τον διορισμό, αλλά και για την μετακίνηση και την 

απαλλαγή από τα καθήκοντα τους, τόσο των δικαστών, όσο και των εισαγγελέων 

και γενικότερα, των λειτουργών της δικαιοσύνης. Εξάλλου, η ύπαρξη της 

αρνητικής συσχέτισης ανάμεσα στα επίπεδα της διαφθοράς σε μια χώρα και της 

ποιότητας της δικαιοσύνης στην χώρα αυτή είναι ευρέως αποδεκτή (Cristi, 2009). 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των παραπάνω και σύμφωνα με τις προτάσεις 

της Διεθνούς Διαφάνειας (2016), θα πρέπει άμεσα τα αλβανικά πολιτικά κόμματα 

του κοινοβουλίου να υιοθετήσουν τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος με 

ευρεία διακοινοβουλευτική συναίνεση, η οποία θα απαιτεί τουλάχιστον τη 

σύμφωνη γνώμη των 2/3 του αλβανικού κοινοβουλίου, εξασφαλίζοντας, με αυτόν 

τον τρόπο, την απαραίτητη ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος.  

Επιπλέον, αποτελεί άμεση ανάγκη η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο 

κατοχυρώνονται οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες του Γενικού Εισαγγελέα. Σε 

αντιδιαστολή, προτείνεται ο κατακερματισμός των εξουσιών αυτών σε εισαγγελείς 

που ο καθένας θα απασχολείται σε συγκεκριμένο τομέα, ώστε να είναι 

περισσότερο εφικτή η αποτελεσματική ενασχόληση καθενός από αυτούς με το 
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συγκεκριμένο θέμα αφενός και αφετέρου, δεν θα είναι εφικτή η υπέρ - 

συγκέντρωση εξουσιών σε ένα μεμονωμένο άτομο, με ό, τι κινδύνους αυτό 

συνεπάγεται για την αύξηση των επίπεδων διαφθοράς στο χώρο της δικαιοσύνης. 

Ένα ακόμη σημαντικό πεδίο στο οποίο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 

είναι η προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση αρχικά και την εξάλειψη αργότερα, της 

εξάρτησης της Αστυνομίας της Αλβανίας από την εκάστοτε πολιτική εξουσία. Η 

σημαντικότητα της μεταρρύθμισης στον χώρο της Αστυνομίας, ως βασική 

προϋπόθεση για την πάταξη της διαφθοράς σε μια χώρα, έχει δειχτεί, εξάλλου, με 

τρόπο πειστικό, στην έρευνα των Ivkovic & Kutnjak (2015). Αυτό θα πρέπει να 

συμβεί παράλληλα με την ισχυροποίηση του επαγγελματισμού των αλβανών 

αστυνομικών, καθώς με τον τρόπο αυτό θα ισχυροποιηθεί η θέση τους έναντι των 

προκλήσεων της διαφθοράς. Για να συμβεί αυτό, αποτελεί ανάγκη η 

αυστηροποίηση του πλαισίου επιβολής κυρώσεων σε εκείνα τα μέλη του 

αστυνομικού σώματος που κατηγορούνται ή συλλαμβάνονται για συμμετοχή σε 

πράξεις διαφθοράς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητο η διακομματική εξεταστική επιτροπή 

του αλβανικού κοινοβουλίου για την αστυνομία να συμφωνήσει και να δημοσιεύσει 

ένα χρονοδιάγραμμα εργασίας και να παραδώσει μια διεξοδική έκθεση σχετικά με 

τις αποφάσεις που σχετίζονται με την ρύθμιση του τοπίου γύρω από το θέμα αυτό, 

παράλληλα με την υποβολή συστάσεων για την μελλοντική πορεία που θα πρέπει 

να ακολουθηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση. Θα πρέπει δηλαδή στην ατζέντα της 

κυβέρνησης να συμπεριληφθούν μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία οι οποίες θα 

είναι ενάντια στη διαφθορά και θα βασίζονται στη διεξοδική ανάλυση των 

επιπτώσεων και της υπογράμμισης – αποκάλυψης ανάλογων περιπτώσεων. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να λάβει χώρα άμεσα η σημαντική ενίσχυση της 

συνεργασίας μεταξύ των φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη διερεύνηση και την 

δίωξη της δωροδοκίας μέσα στα πλαίσια του αλβανικού δημόσιου τομέα και τη 

βελτίωση της ποιότητας και της συχνότητας συλλογής και επεξεργασίας 

πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τη δίωξη των παραβάσεων που 

σχετίζονται με την δωροδοκία, από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  
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Στο ανωτέρω πλαίσιο, κρίνεται σκόπιμη η ελαχιστοποίηση των 

καθυστερήσεων που συναντώνται σε περιπτώσεις διαλεύκανσης υποθέσεων 

διαφθοράς, ενώ παράλληλα, στην περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η απαλλαγή 

των κατηγορούμενων, θα πρέπει να διατυπώνονται ξεκάθαρα και κατανοητά 

επιχειρήματα υπέρ της απόφασης αυτής, ώστε να μην καλλιεργούνται εντυπώσεις 

στο κοινό για διάθεση συγκάλυψης τέτοιων υποθέσεων. 

Ωστόσο, η ύπαρξη μιας πραγματικά ανεξάρτητης δικαιοσύνης είναι 

σημαντική, αλλά δεν αρκεί από μόνη της για να λυθεί το πρόβλημα της διαφθοράς. 

Μόνο του το δικαστικό σώμα, ακόμα και αν είναι ανεξάρτητο, δεν μπορεί να 

καταπολεμήσει τη διαφθορά σε μια εποχή όπου η κουλτούρα της διαφθοράς 

διαπερνά κάθε τομέα και κάθε κλάδο του δημοσίου της χώρας. Για την επιτυχή 

καταπολέμηση της διαφθοράς, η αλβανική κυβέρνηση πρέπει να επιτεθεί στις 

ρίζες που δημιουργούν αυτή την κουλτούρα διαφθοράς και οπωσδήποτε να 

αλλάξει τη στάση που έχουν οι Αλβανοί πολιτικοί και οι εργαζόμενοι του δημόσιου 

τομέα προς τη διακυβέρνηση και τις προσδοκίες των πολιτών από τους 

πολιτικούς. 

4.2.2 Τομέας πολιτικού συστήματος 

Παρόμοιου βεληνεκούς αλλαγές θα πρέπει να λάβουν χώρα και στην δομή 

και τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος της χώρας. Η πολιτική 

διαφθορά συνιστά σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία και την εδραίωσή της στην 

Αλβανία. Τα πολιτικά κόμματα ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την κατάκτηση της 

εξουσία και των προνομίων που συνοδεύουν αυτή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η 

ασύδοτη συμπεριφορά των ηγετών τους να νομιμοποιεί την παράνομη 

συμπεριφορά των πολιτών.  

Η σημαντικότητα, εξάλλου, της διαφάνειας της χρηματοδότησης των 

πολιτικών κομμάτων στην προσπάθεια καταπολέμησης της πολιτικής διαφθοράς 

καταδεικνύεται με τρόπο πειστικό και στην έρευνα της Evertsoon (2008), η οποία 

θεωρεί την συγκεκριμένη προϋπόθεση ως την πιο σημαντική στον αγώνα κατά της 

πολιτικής διαφθοράς. Έτσι, η σημαντική βελτίωση της διαφάνειας των πολιτικών 

κομμάτων, μέσα από την καθιέρωση ενός τακτικού και ολοκληρωμένου ελέγχου 
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των οικονομικών των κομμάτων, αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για την 

αλλαγή του τοπίου στο θέμα αυτό.  

Επιπλέον, θα πρέπει να αναπτυχθεί ισχυρότερη και πιο συντονισμένη 

εποπτεία των δραστηριοτήτων και των οικονομικών πολιτικών των πολιτικών 

κομμάτων και να διασφαλιστεί με θεσμικό τρόπο ότι οι παραβιάσεις των εκλογικών 

κανονισμών και των κανονισμών που διέπουν τον τρόπο οργάνωσης και 

πραγματοποίησης των εκλογικών εκστρατειών τιμωρούνται με αποφασιστικότητα.  

Στο πνεύμα αυτό η γνωστοποίηση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται 

με τα οικονομικά των κομμάτων θα πρέπει να δίδονται σε πλήρη δημοσιότητα και 

να καταργηθεί οποιοδήποτε όριο στα ποσό δωρεάς προς ένα πολιτικό κόμμα 

πάνω από το οποίο είναι υποχρεωτική η αποκάλυψη των ταυτοτήτων των 

χορηγών του, γεγονός που επιτρέπει αφενός την απόκρυψη κεφαλαίων και 

αφετέρου την εξάρτηση των κομμάτων από σκοτεινούς επιχειρηματικούς κύκλους. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να μειωθεί σε λογικά επίπεδα το κατώτατο όριο 

των δαπανών εκστρατείας, ώστε να επιτρέπει την συμμετοχή στις εκλογές 

περισσότερων κομμάτων και όχι μόνο εκείνων που διαθέτουν μεγάλη οικονομική 

δύναμη. Επιπλέον, θα πρέπει  να εφαρμόζονται  αυστηρές κυρώσεις για την 

κατάχρηση δημόσιων πόρων, ειδικά όταν αυτή λαμβάνει χώρα για την 

χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών. 

Θα πρέπει, εξάλλου, τα πολιτικά κόμματα να υποχρεωθούν να δημοσιεύουν 

προληπτικά κάποια βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων τους για τις εκλογές, 

προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον περιστατικά, όπως αυτά που 

παρουσιάστηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο, όπου υποψήφιοι βουλευτές είχαν 

εκκρεμείς υποθέσεις με την δικαιοσύνη για θέματα συμμετοχής τους σε υποθέσεις 

διαφθοράς. Ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις εκλεγμένων βουλευτών που θα 

κατηγορηθούν για φαινόμενα διαφθοράς δεν θα πρέπει να υφίσταται κανενός 

είδους αμνηστία.  

4.2.3 Νομοθετικός τομέας 

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι, σε ένα κράτος που επιζητά την ευνομία, η 

νομοθεσία θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και απολύτως κατανοητή στους πολίτες 
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και όχι ασαφής και αποσπασματικά διεσπαρμένη σε ένα κυκεώνα νομοθετημάτων 

που δίνει τη διακριτική ευχέρεια στους δημόσιους λειτουργούς να την εφαρμόζουν 

- ερμηνεύουν επιλεκτικά και κατά το δοκούν.  

Απαιτείται ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για τις συγκρούσεις συμφερόντων 

μεταξύ των διαφόρων οργανισμών και των υπαλλήλων τους, καθώς και για το 

θέμα της αποδοχής δώρων και φιλοξενίας από την πλευρά των δημοσίων 

υπαλλήλων. Θα πρέπει να καθορίζεται σαφώς τι είναι προσωπικό δώρο για ένα 

υπάλληλο και η χρηματική αξία αυτού, ώστε να είναι ευκρινής η διαχωριστική 

γραμμή μεταξύ δώρου και δωροδοκίας. Η πρόβλεψη αυτή σε συνδυασμό με την 

υιοθέτηση καλών διεθνών πρακτικών θα έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση 

πίεσης σε θεσμικό και νομικό επίπεδο προς τους δημοσίους υπαλλήλους που 

δέχονται ακριβά δώρα, ως μορφή απτής δωροδοκίας των πολιτών σε αυτούς. 

Παράλληλα όμως με την εξυγίανση του νομοθετικού πλαισίου θα πρέπει να 

αναληφθούν οι απαραίτητες ενέργειες που θα καταδείξουν τη σημασία που έχει η 

ηθική συνείδηση και η καλλιέργεια του επαγγελματισμού, μέσα στα πλαίσια 

εκτέλεσης καθηκόντων που συνδέονται και οφείλουν να προασπίζονται το δημόσιο 

συμφέρον. 

Επιπλέον, η επιτυχής εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς απαιτεί συντονισμένη δράση από διάφορα 

υπουργεία και υπηρεσίες και συχνά απαιτεί συντονισμό με οντότητες που 

λειτουργούν ανεξάρτητα από την κυβέρνηση, όπως είναι για παράδειγμα, οι 

υπηρεσίες εισαγγελίας, τα ανώτατα ελεγκτικά γραφεία και οι διάφορες ρυθμιστικές 

αρχές (United Nations, 2015). Αποτελεί γεγονός ότι μόνο η διαμόρφωση μιας 

στρατηγικής που καλεί τις κυβερνητικές υπηρεσίες να υιοθετήσουν νέους κανόνες 

και πολιτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς δεν αρκεί γιατί μια επιτυχημένη 

εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει επίσης να παρέχει 

τα μέσα για την εξασφάλιση της συντονισμένης εφαρμογής της (United Nations, 

2015). Συνεπώς, για να επιτύχει η προσπάθεια θα πρέπει η κυβέρνηση να θέσει 

ένα συγκεκριμένο όργανο ή οργανισμό υπεύθυνο για το συντονισμό της 

εφαρμογής και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις εθνικές πολιτικές και 

τους στόχους της στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τα οποία θα 

πρέπει να έχουν σαφή εντολή, βασισμένη σε νόμους.  
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4.2.4 Τομέας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

Το θέμα της σύνδεσης, της άσκησης πίεσης στους εκπροσώπους των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης και της εξάπλωσης της διαφθοράς σε μια χώρα έχει 

δειχτεί σε πολλές έρευνες που έχουν λάβει χώρα μέχρι σήμερα. Ενδεικτικά, 

αναφέρεται εδώ η έρευνα του Ahrend (2002).  

Προκειμένου η ελευθερία του τύπου να διασφαλίζεται, θα πρέπει να 

δημιουργηθεί ένα κατάλληλο πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα είναι δυνατός ο 

ουσιαστικός έλεγχος των καταγγελιών των δημοσιογράφων για προσπάθειες από 

την πλευρά της πολιτικής ή της επιχειρηματικής ελίτ επηρεασμού του έργου και 

του ρόλου τους.  

Η ελευθερία έκφρασης των ΜΜΕ θα πρέπει να διασφαλίζεται, να ασκούνται 

οι προβλεπόμενες διώξεις στις περιπτώσεις εκβιασμού των δημοσιογράφων και τα 

λαμβανόμενα μέτρα να μην περιορίζονται μόνο στην αστυνομική προστασία.  

Παράλληλα, βέβαια, θα πρέπει να διασφαλίζεται και ο δίκαιος 

ανταγωνισμός ανάμεσα στα διάφορα μέσα δημοσιογραφίας, μέσα από την ισότιμη 

τήρηση των όρων ανταγωνισμού και δημοσιογραφικής δεοντολογίας. 

4.2.5  Τομέας της κοινωνίας 

Η ενεργοποίηση και ανάληψη δράσεων από τους απλούς πολίτες, σε σχέση 

με την αποκάλυψη και καταγγελία περιπτώσεων διαφθοράς είναι επιβεβλημένη, 

καθώς εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην κοινωνική και πολιτική περιθωριοποίηση 

διεφθαρμένων προσώπων που καταλαμβάνουν ή διεκδικούν θέσεις δημόσιων 

λειτουργών, ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει και ως μηχανισμός πίεσης σε 

κυβερνήσεις απρόθυμες να εφαρμόσουν αποτελεσματικές πρακτικές στην 

αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς. 

Τα άτομα θα πρέπει να αρνούνται, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, την 

καταβολή δώρων για την διεκπεραίωση των υποθέσεών τους και παράλληλα να 

καταγγέλλουν χωρίς καμία αναστολή τις περιπτώσεις διαφθοράς που 

αντιλαμβάνονται είτε στο χώρο των δημόσιων λειτουργών είτε στο χώρο της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 
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Οι πολίτες θα πρέπει να είναι περισσότερο ενεργοί, να συμμετέχουν στις 

εκλογικές διαδικασίες, να ψηφίζουν μόνο τους «καθαρούς» και να καταδικάζουν με 

την ψήφο τους εκείνους τους υποψήφιους που στο παρελθόν ενεπλάκησαν σε 

υποθέσεις διαφθοράς. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσει ο κάθε πολίτης ότι σε 

μια δημοκρατικά ευνομούμενη χώρα το πρώτο λόγο έχει ο ίδιος.  

Η κοινωνία θα πρέπει να αξιοποιήσει την αγοραστική δυνατότητα που έχει, 

για να απορρίψει τους παράνομους, αγοράζοντας καταναλωτικά αγαθά από 

εταιρίες και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν διαφανείς διαδικασίες και πρακτικές. 

Για να συμβούν τα παραπάνω θα πρέπει οι πολίτες να χαρακτηρίζονται 

από την ανάλογη συνείδηση και ηθική, αμφότερα των οποίων καλλιεργούνται μέσα 

από το θεσμό της οικογένειας και στοχευμένων δράσεων στον τομέα της παιδείας. 

4.3  Βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών 

Η Αλβανία δεν χρειάζεται να «ανακαλύψει τον τροχό» για να επιτύχει τον 

περιορισμό του φαινομένου. Μπορεί να μάθει από τις βέλτιστες πρακτικές πολλών 

χωρών που έχουν επιτύχει στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Η αλβανική 

κυβέρνηση μπορεί να πάρει σημαντικά μαθήματα από χώρες που θεωρούνται 

πρωταθλήτριες στην καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως είναι για παράδειγμα, η 

Νέα Ζηλανδία, η Δανία, η Φινλανδία, η Σουηδία και ιδιαίτερα το Χονγκ Κονγκ. 

Αυτές οι χώρες σημείωσαν επιτυχίες επειδή μοιράστηκαν μερικά χαρακτηριστικά, 

όπως το υψηλό επίπεδο συμμετοχής του κοινού, την διαφάνεια και την 

αποκάλυψη πληροφοριών. Επιπλέον, βασικές αιτίες επιτυχίας των προσπαθειών 

αυτών των χωρών είναι ότι διαθέτουν ένα αυτόνομο «σύστημα ακεραιότητας» και 

το ότι εκτός από την επιβολή του νόμου, υπάρχει μια ευρεία κοινωνική συναίνεση 

ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς συνεπάγεται τη συμμετοχή τόσο των πολιτών, 

όσο και των μηχανισμών διαφάνειας (Chene, 2011). 

Επιπλέον, οι χώρες αυτές έχουν μια μακρά παράδοση διαφάνειας 

αναφορικά με τις κυβερνητικές διαδικασίες, πολιτικού ακτιβισμού και κοινωνικής 

εμπιστοσύνης, με μηχανισμούς διαφάνειας και λογοδοσίας που επιτρέπουν στους 

πολίτες να παρακολουθούν τους πολιτικούς τους και να τους κρατούν υπόλογους 

για τις ενέργειες και τις αποφάσεις τους. Η αλβανική κυβέρνηση θα πρέπει να 
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προσαρμόσει αυτές τις πρακτικές στην Αλβανική πραγματικότητα 

χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό προσέγγισης από πάνω προς τα κάτω 

ταυτόχρονα με μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή. 

Η Αλβανία μπορεί επίσης να μάθει από πρώην κομμουνιστικές χώρες που 

έχουν σημειώσει κάποιο επίπεδο επιτυχίας στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Ο 

τέταρτος γύρος παρακολούθησης του σχεδίου δράσης του ΟΟΣΑ κατά της 

διαφθοράς στη Γεωργία αποκαλύπτει ότι η χώρα σημείωσε μεγάλη πρόοδο στην 

καταπολέμηση της διαφθοράς την τελευταία δεκαετία, η οποία οφειλόταν σε 

μεγάλο βαθμό στις αυστηρές κυρώσεις που προβλεπόταν από τον νόμο και στις 

διοικητικές απλοποιήσεις που εξάλειψαν τη μικρού επιπέδου διαφθορά στη 

δημόσια διοίκηση (OECD, 2016). 

Επιπλέον, ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζει ότι η Γεωργία πέτυχε να διατηρήσει ένα 

από τα υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας και προσβασιμότητας των δημόσιων 

συμβάσεων στον κόσμο μέσω της χρήσης μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής 

προμήθειας πλήρους κύκλου. Το σημαντικότερο είναι ότι η έκθεση αναφέρει ότι η 

Γεωργία έχει καλή ιστορία στη δίωξη των εγκλημάτων διαφθοράς και της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας 

σύγχρονες μεθόδους κατάσχεσης των εγκληματικών προϊόντων, γεγονός που 

βελτίωσε την αντίληψη του κοινού ότι η κυβέρνηση της Γεωργίας έχει κάνει 

αποτελεσματική δουλειά στον έλεγχο της διαφθοράς χαμηλού επιπέδου. 

Τέλος, η Αλβανία μπορεί να μάθει πολλά από την επιτυχημένη εμπειρία- 

προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς του Χονγκ Κονγκ. Η νέα στρατηγική 

της Αλβανίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς φαίνεται να χρησιμοποιεί την 

επιθετική στάση του Χονγκ Κονγκ βασισμένη σε στρατηγικά στοιχεία της έρευνας, 

της πρόληψης και της εκπαίδευσης, παρόλο που η αλβανική κυβέρνηση 

χρησιμοποιεί τους όρους πρόληψη, καταστολή και ευαισθητοποίηση. 

Εν κατακλείδι, τα βήματα που θα πρέπει να ακολoυθήσει η αλβανική 

κυβέρνηση για την πάταξη της διαφθοράς θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα 

παρακάτω: 
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 Πρώτον, η αλβανική κυβέρνηση πρέπει να παραδεχτεί ότι η 

διαφθορά στην Αλβανία δεν είναι πλέον ανεκτή. 

 

 Δεύτερον, είναι ζωτικής σημασίας η αλβανική κυβέρνηση να προβεί 

σε κάποιες συστημικές αλλαγές και να δημιουργήσει μια πραγματικά ανεξάρτητη 

υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς παρόμοια με την ICAC του Χονγκ 

Κονγκ. 

 

 Τρίτον, όπως και το ICAC του Χονγκ Κονγκ, η Αλβανική Υπηρεσία 

για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς θα πρέπει να διαθέτει εξουσίες για τη 

διερεύνηση της κυβερνητικής και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

 

 Τέταρτον, η αλβανική κυβέρνηση πρέπει να θέσει τις σωστές 

προτεραιότητες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, προκειμένου να αλλάξει την 

κουλτούρα της διαφθοράς και να ενσταλάξει την εμπιστοσύνη στον αλβανικό λαό 

ότι η κυβέρνησή του αγωνίζεται πραγματικά ενάντια στη διαφθορά. 

 

 Πέμπτον, για να είναι επιτυχημένη η καταπολέμηση της διαφθοράς, η 

κυβέρνηση θα πρέπει να εμπλέξει όλους τους ενδιαφερόμενους και να επιμερίσει 

τμήματα της στρατηγικής αυτής στο δημόσιο, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την 

επιχειρηματική κοινότητα, τα μέσα ενημέρωσης και τους διεθνείς οργανισμούς. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι σαφές ότι προκειμένου να επιτύχει, 

η αλβανική κυβέρνηση θα πρέπει να είναι διαφανής και πλήρως αφοσιωμένη σε 

αυτή τη νέα στρατηγική κατά της διαφθοράς. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η διαφθορά είναι ένα πρόβλημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωπες όλες οι 

κυβερνήσεις, σε οποιοδήποτε επίπεδο ανάπτυξης κι αν βρίσκονται οι οικονομίες 

τους. Η σημαντικότητα και η σοβαρότητα του θέματος της διαφθοράς στις 

σύγχρονες κοινωνίες είναι τόσο μεγάλη, ώστε η Διεθνής Διαφάνεια την κατατάσσει 

ανάμεσα στις μεγαλύτερες προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου. Ο τρόπος με τον 

οποίο η διαφθορά λειτουργεί μέσα στις κοινωνίες είναι τελείως διαβρωτικός των 

θεσμών πάνω στους οποίους στηρίζεται η εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών με 

στόχο την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, ενώ παράλληλα, οδηγεί με 

μαθηματική ακρίβεια σε λανθασμένη κατανομή των υλικών και των ανθρώπινων 

πόρων της δημόσιας διοίκησης. Οι σημαντικότερες εκφράσεις, επιπλέον, της 

διαφθοράς σχετίζονται με την δωροδοκία, την υπεξαίρεση, την αθέμιτη άσκηση 

επιρροής, την κατάχρηση θέσης και τον παράνομο πλουτισμό. 

Εξάλλου, θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε γενικές γραμμές, οι αντιλήψεις 

που επικρατούν με θέματα που σχετίζονται με την διαφθορά από τους πολίτες, δεν 

φαίνεται να επιβεβαιώνονται από την πολύχρονη επιστημονική έρευνα που 

διεξάγεται στον τομέα αυτό. Συγκεκριμένα, αξίζει να σημειωθεί ότι η έννοια της 

διαφθοράς δεν πρέπει να είναι ταυτισμένη σε απόλυτο βαθμό με τον δημόσιο 

τομέα μιας χώρας, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό των αδικημάτων διαφθοράς 

σχετίζεται με την ανάπτυξη παράνομων σχέσεων ανάμεσα στον δημόσιο με τον 

ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, δεν φαίνεται να ισχύει ο μύθος σύμφωνα με τον οποίο η 

μέτρηση της διαφθοράς δεν είναι εφικτή. Και μόνο το γεγονός της ύπαρξης μιας 

πληθώρας δεικτών μέτρησης, είτε με άμεσο, είτε με έμμεσο τρόπο, πτυχών της 

διαφθοράς αποδεικνύει ότι η μέτρηση της υπό συγκεκριμένους όρους, είναι μια 

εφικτή διαδικασία. Τέλος, δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η ανάγκη για την 

μεγάλη χρονική διάρκεια εφαρμογής μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να φανούν 

απτά σημάδια μετασχηματισμού της κοινωνίας προς το καλύτερο, καθώς υπάρχει 

πληθώρα επιστημονικών ερευνών που δείχνουν ότι το πλέον σημαντικό στοιχείο 

για την αλλαγή των κοινωνιών είναι η διάθεση της κοινωνίας να αλλάξει και όχι ο 

χρόνος που θα περάσει. 
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Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας παρουσιάστηκαν 

συνολικά 14 δείκτες, οι οποίοι, είτε με άμεσο, είτε με έμμεσο τρόπο παρουσιάζουν 

στοιχεία για την διαφθορά. Οι δείκτες αυτοί είναι ο Δείκτης Μετατροπής του 

Bertelsmann, ο Δείκτης Δωροδοκίας της διεθνούς Διαφάνειας, η Έρευνα 

Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας και της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο Δείκτης Αντιμετώπισης της Διαφθοράς 

της διεθνούς Διαφάνειας, η Εκτίμηση της Θεσμικής και της Πολιτικής κατάστασης 

μιας χώρας της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 

του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το Βαρόμετρο Παγκόσμιας Διαφθοράς της 

διεθνούς Διαφάνειας, ο Δείκτης Παγκόσμιας Ολοκλήρωσης του Οργανισμού 

Παγκόσμιας Ολοκλήρωσης, οι Δείκτες Παγκόσμιας Διακυβέρνησης της 

Παγκόσμιας Τράπεζας, ο Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας του Ιδρύματος για την 

Κληρονομιά, ο Δείκτης δημοσίων εξόδων και Χρηματοοικονομικής Ευθύνης της 

Παγκόσμιας Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείο Διεθνούς 

Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου και τα διάφορα Βαρόμετρα ανά γεωγραφική 

περιοχή (Αφρική, Ασία, Λατινική Αμερική, Ευρώπη), ενώ, τέλος, λαμβάνει χώρα 

και η παρουσίαση στοιχείων με βάση τον δείκτη Doing Business της Παγκόσμιας 

Τράπεζας. 

Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή η συγκέντρωση στοιχείων για όλους τους 

παραπάνω δείκτες, καθώς ο κυριότερος περιορισμός που διαπιστώθηκε κατά την 

διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, ήταν το γεγονός ότι πολλοί από τους παραπάνω 

οργανισμούς διέθεταν τα στοιχεία τους μόνο μετά την καταβολή συγκεκριμένου 

χρηματικού αντίτιμου, ή μόνο έπειτα από κατάλληλη διαπίστευση του αιτούντος τα 

συγκεκριμένα στοιχεία. Έτσι, η έρευνα περιορίστηκε και στηρίχτηκε σε εκείνα τα 

δεδομένα τα οποία ήταν διαθέσιμα στο διαδίκτυο και σχετικά επικαιροποιημένα. 

Για παράδειγμα, στοιχεία που βρέθηκαν και που αφορούσαν τον δείκτη BEEPS 

δεν περιελήφθησαν στην παρούσα διπλωματική εργασία, γιατί κρίθηκε ότι δεν 

ήταν δυνατόν να παραχθούν χρήσιμα συμπεράσματα με στοιχεία που 

αναφέρονταν μόνο στο 2004 και στο 2007. Τελικά, στοιχεία περιελήφθησαν από 

τον Δείκτη Μετατροπής του Bertelsmann, το Βαρόμετρο Παγκόσμιας Διαφθοράς 

και τον Δείκτη των Αντιλήψεων για την διαφθορά της διεθνούς Διαφάνειας, τον 

δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας, τον δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας και 

τον δείκτη Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας. 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η γενική εικόνα της Αλβανίας σε 

σχέση με τα επίπεδα της διαφθοράς που επικρατούν σε αυτήν δεν είναι ιδιαίτερα 

ενθαρρυντική, καθώς σε όλους τους δείκτες που αναφέρονται με άμεσο τρόπο 

στην διαφθορά, η Αλβανία καταλαμβάνει θέσεις που την τοποθετούν στην μέση 

και ενίοτε προς τα κάτω, στην παγκόσμια κατάταξη. Ενδεικτικά, αναφέρεται η 

κατάταξη της Αλβανίας στον δείκτη που μετρά τις αντιλήψεις για την Διαφθορά, 

στον οποίο η θέση της Αλβανίας είναι γύρω στην μέση της παγκόσμιας κατάταξης. 

Το δε σκορ που συγκεντρώνει, με άριστα το 100, σπανίως προσεγγίζει το 35 ή το 

40, ενώ τις περισσότερες φορές κυμαίνεται σε τιμές γύρω στο 30. Επιπλέον, τα 

αποτελέσματα από την έρευνα του Βαρόμετρου για την Διαφθορά που 

παρουσιάστηκαν αναλυτικά σε προηγούμενο κεφάλαιο δείχνουν ότι οι πεποιθήσεις 

των αλβανών πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα αυτή, ουσιαστικά 

επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα που εξάγονται από τον προηγούμενο δείκτη. 

Ωστόσο και οι δείκτες που μετρούν με έμμεσο τρόπο την διαφθορά, 

περισσότερο ως μεταβλητή  και υπό-δείκτη ενός καλαθιού δεικτών, από την 

στάθμιση του οποίου προκύπτει ένας δείκτης με κυρίως οικονομική σημασία, 

όπως είναι ο δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, ο δείκτης οικονομικής 

ελευθερίας και ο δείκτης Doing Business, δεν παρουσιάζουν ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα για την γενικότερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση της 

Αλβανίας. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε γενικές γραμμές, τα 

αποτελέσματα των δεικτών αυτών είναι καλύτερα από τα αποτελέσματα των 

δεικτών που αφορούν αποκλειστικά την έκταση και την ένταση της διαφθοράς. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε αυτούς τους δείκτες αρκετές φορές παρατηρήθηκε το 

φαινόμενο, η Αλβανία να καταφέρνει να βελτιώσει τις σχετικές της θέσεις μέσα σε 

μια περίοδο περίπου 15 ετών στην οποία αναφέρεται η παρούσα έρευνα, σε 

μεγαλύτερο ποσοστό από ότι παρόμοιες χώρες, όπως για παράδειγμα, η Σερβία 

και η Κροατία από τα Βαλκάνια, ή η Εσθονία και η Λετονία από τις βαλτικές χώρες. 

Ωστόσο, όταν έλαβε χώρα η σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 

φάνηκε σε σημαντικό βαθμό, το τεράστιο κενό που χωρίζει την Αλβανία από την 

μεταπήδησή της σε μια χώρα με ξεκάθαρο ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό προφίλ με 

σύγχρονες δομές και οικονομία. 
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Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα διπλωματική εργασία, μαζί με την έρευνα 

που αυτή περιελάμβανε δεν εξάντλησε το θέμα της ανάλυσης του επιπέδου 

διαφθοράς και των καθοριστικών παραγόντων αυτής για την συγκεκριμένη χώρα, 

καθώς μένουν πολλά θέματα ακόμη σε εκκρεμότητα, όπως είναι για παράδειγμα η 

αποτίμηση όλων των στοιχείων που είναι δυνατόν να συλλεχτούν από τους 

υπάρχοντες δείκτες. Ωστόσο, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι συνέβαλε, 

στον βαθμό που της αναλογεί στην εντατικοποίηση της προσπάθειας 

καταπολέμησης της διαφθοράς, όχι μόνο στην περίπτωση της Αλβανίας, αλλά και 

συνολικότερα, μέσα από την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και 

συσχετίσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα από την συγκεκριμένη έρευνα. 

 

     (Σύνολο Λέξεων: 26.900) 
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