
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΤΙΡΑΝΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
           ΘΕΜΑ:  Έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για την 

Αλβανία 2019-20. 

Στις 25 τρέχοντος σε κεντρικό Ξενοδοχείο των Τιράνων, παρατέθηκε δεξίωση της Ομοσπονδίας 

Ξένων Επενδυτών στην Αλβανία (FIAA),  στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε ενημέρωση της εδώ 

επιχειρηματικής κοινότητας, σχετικά με τον απολογισμό της δραστηριότητας της FIAA κατά το τρέχον έτος. 

Στην εν λόγω εκδήλωση έλαβαν το λόγο ο Αντιπρόεδρος FIAA κ. Mario Bracci, καθώς και ο α/Υπουργός 

Επικρατείας για την Προστασία της Επιχειρηματικότητας κ. Edouard Salshi.  

Ο κ. Bracci αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη δραστηριοποίησή τους οι 

ξένοι επενδυτές στη χώρα, περιγράφοντας με μελανά χρώματα την εικόνα της επιχειρηματικότητας, 

εστιάζοντας κυρίως στη διαφθορά που επικρατεί στη χώρα και στην ανάγκη να τεθεί αξιόπιστο νομοθετικό 

πλαίσιο και δικανικό σύστημα στη χώρα.  

Ειδικότερα, επικαλέστηκε τα πορίσματα της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (Transition Report 2019-20) για τη χώρα, όπου,  τονίζεται για ακόμη μια 

φορά η εξάπλωση της παραοικονομίας στη χώρα, η οποία εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 25% και 50% 

του ΑΕΠ. Ως σημαντικότερες αιτίες αναφέρονται το αδύναμο κράτος δικαίου, η συχνή αλλαγή των 

φορολογικών κανόνων, οι διοικητικές επιβαρύνσεις, η έλλειψη εμπιστοσύνης στους δημόσιους φορείς και 

το χαμηλό επίπεδο διαβίωσης των αλβανών πολιτών.  

Εξάλλου, όσον αφορά στα προγράμματα ΣΔΙΤ, επισημαίνονται για ακόμη μία φορά οι 

παθογένειες της μεθόδου των «αυτόκλητων προτάσεων» κατά την υλοποίηση έργων σύμπραξης δημοσίου 

και ιδιωτικού τομέα, λόγω του τεράστιου κόστους για τον κρατικό προϋπολογισμό και του 

αναποτελεσματικού τρόπου υλοποίησης των δημοσίων έργων.  

Συγκεκριμένα,  στην ανωτέρω Έκθεση αναφέρεται ότι οι συμπράξεις δημόσιου - ιδιωτικού τομέα 

με τη χρήση της μεθόδου της αυτόκλητης πρότασης παρέχουν στις αλβανικές αρχές τη δυνατότητα να 

συνάπτουν συμβάσεις με εταιρείες αμφιβόλου επάρκειας, για υποδομές μεγάλης κλίμακας, σε συνθήκες 

ανεπαρκούς ή ανύπαρκτου ανταγωνισμού και έλλειψης διαφάνειας. Παραδείγματα της στρεβλής χρήσης 

της μεθόδου ΣΔΙΤ, σύμφωνα με την εν λόγω Έκθεση, αποτελούν  τα έργα κατασκευής των οδικών αξόνων 

Milot-Balldren και Orikum Llogara, τα οποία δημοπρατήθηκαν χωρίς την υλοποίηση ολοκληρωμένων 

μελετών κόστους-οφέλους και την τήρηση βασικών κανόνων ανταγωνισμού.  

Επίσης αναφέρεται η υποχώρηση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ  από 4,1% το 2018 στο 2,8% το 

2019, ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης παραγωγής ενέργειας, ενώ για το έτος 2020, αναμένεται 

επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο 3,5%, υπό την προϋπόθεση αύξησης των τουριστικών ροών στη 

χώρα και των αντίστοιχων τουριστικών εισπράξεων, καθώς και υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων 

στους τομείς των υποδομών και μεταφορών.  

Παράλληλα, τονίζεται ότι, παρά την επίτευξη πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων κατά 

τα τελευταία χρόνια, το δημόσιο χρέος της χώρας παραμένει υψηλό, στο 68% περίπου του ΑΕΠ της 



χώρας, ποσοστό που ενδεχομένως θα αυξηθεί περαιτέρω εάν συνυπολογισθούν οι δαπάνες που αφορούν 

στα προγράμματα σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).  

Όσον αφορά στον τραπεζικό τομέα, στην Έκθεση διαπιστώνεται η συνεχιζόμενη τάση 

συγκέντρωσης του τραπεζικού κλάδου, και παράλληλα η σταδιακή μεταβίβαση του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος των αλβανικών τραπεζών, από χώρες της ΕΕ σε εγχώριους επενδυτές ή επενδυτές από χώρες 

εκτός ΕΕ. Τονίζεται επίσης ότι παρά τη σημαντική μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων κατά τα τελευταία χρόνια, αυτά παραμένουν σε διψήφια νούμερα.  

Τέλος, στην ανωτέρω Έκθεση αναφέρεται η υποχώρηση της κατάταξης της Αλβανίας σύμφωνα με 

την Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας «Doing Business 2020», όπου η χώρα καταλαμβάνει την 82η θέση 

μεταξύ 190 χωρών, έναντι της 63ης θέσης που κατείχε στην αντίστοιχη Έκθεση του 2019, καθώς και στην 

Έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ 2019 (Global Competitiveness Report), στην οποία η 

ανταγωνιστικότητα της αλβανικής οικονομίας υποχώρησε κατά πέντε θέσεις, καταλαμβάνοντας την 81η 

θέση έναντι της 76ης θέσης στην Έκθεση του 2018.  

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Salshi, ο οποίος αναφέρθηκε στα θετικά σημεία για την 

ανταγωνιστικότητα της αλβανικής οικονομίας, τονίζοντας την ευελιξία στην οργάνωση της αγοράς 

εργασίας, καθώς και το χαμηλό κόστος του εργατικού δυναμικού σε συνδυασμό με ένα αρκετά 

ικανοποιητικό επίπεδο κατάρτισης.  

Παράλληλα, στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει τη ζοφερή εικόνα της επιχειρηματικότητας 

στη χώρα του, επέρριψε την ευθύνη στη γραφειοκρατία, καθώς και στην έλλειψη επαρκούς κατανόησης 

των προβλημάτων από μέρους του κρατικού μηχανισμού και της δημόσιας διοίκησης για την ανα΄ληψη 

των ενδεδειγμένων δράσεων. Για το σκοπό αυτό, προέβαλε την ανάγκη για τακτική επικοινωνία και 

συνεννόηση, εξαίροντας τις σχετικές πρωτοβουλίες του α/Πρωθυπουργού, καθώς και του ιδίου προς την 

εν λόγω κατεύθυνση, αναφερόμενος στη θέσπιση του θεσμού του «συνηγόρου του επιχειρηματία» σε 

κάθε ένα υπουργείο  και διοικητική μονάδα. 

 

 


