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ΘΕΜΑ:  Επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης στην Αλβανία κατά το α΄ 6μηνο 2019. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η α/Στατιστική Υπηρεσία, κατά το α’ και β΄ 

τρίμηνο τ.ε, παρατηρήθηκε επιβράδυνση στην αλβανική οικονομία. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός οικονομικής 

ανάπτυξης κατέγραψε σημαντική υποχώρηση σε σύγκριση με το 2018,  διαμορφούμενος στο 2,21% 

κατά το α’ τρίμηνο και 2,31% κατά το β’ τρίμηνο τ.ε.  Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία 

του παρελθόντος έτους ό ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα ανήλθε στο 4,06%, ενώ κατά το 

2017 στο 3,86%. 

Η σημαντικότερη αιτία της  εν λόγω επιβράδυνσης ήταν η συρρίκνωση των αλβανικών 
εξαγωγών στην ηλεκτρική ενέργεια εξαιτίας της μεγάλης ανομβρίας που σημειώθηκε στη χώρα,  η οποία 
είχε ως συνέπεια την υπολειτουργία των υδροηλεκτρικών σταθμών. Ειδικότερα,  οι εξαγωγές 
ηλεκτρισμού από την Αλβανία ανήλθαν κατά το α΄ 6/μηνο τ.ε. σε 226,6 MWh, έναντι 2.311,1 MWh κατά 
την ίδια περίοδο του 2018, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν οι εισαγωγές ηλεκτρισμού  αντιστοίχως, 
προκειμένου να καλύψουν της ενεργειακές ανάγκες της χώρας. Άλλη αιτία επίσης για την επιβράδυνση 
της αλβανικής οικονομίας θεωρείται η αναστολή της λειτουργίας των 14 επιχειρήσεων τυχερών 
παιγνίων σε αλβανικά αστικά κέντρα, οι οποίες συνεισέφεραν στο ΑΕΠ της χώρας, κατά το 2018, 150 
εκατ. ευρώ. Εξάλλου, η σταδιακή ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου 
ΤΑΡ, και η σταδιακή μείωση  των σχετικών άμεσων ξένων επενδύσεων συνέβαλε περαιτέρω στην 
επιδείνωση του ρυθμού ανάπτυξης στον κατασκευαστικό τομέα της χώρας.    

Ωστόσο, ο τομέας των υπηρεσιών είχε την μεγαλύτερη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη κατά 
το α΄ 6μηνο τ.ε, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης του τουριστικού ρεύματος στη χώρα. 
Συγκεκριμένα, κατά την εν λόγω περίοδο, οι τουριστικές αφίξεις σημείωσαν άνοδο της τάξεως του 12%, 
ενώ ανάλογη αύξηση εκτιμάται στις  τουριστικές εισπράξεις, οι οποίες συνεισέφεραν  κατά 0,71% στο 
ΑΕΠ της χώρας. Τέλος θετική υπήρξε επίσης η συνεισφορά του τομέα «εκπαίδευση, υγεία», η οποία 
συνέβαλε στους ρυθμούς ανάπτυξης με 0,42%, καθώς και του τομέα «γεωργία, υλοτομία και αλιεία» με 
0,41%.   

 


