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  ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΙΡΑΝΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
ΘΕΜΑ: Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τρέχουσα κατάσταση αλβανικής 

οικονομίας. 
    

  
Η αλβανική οικονομία αναμένεται να πληγεί έντονα από την πανδημία covid 19 το 2020, 

ωστόσο θα ανακάμψει το 2021, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έκθεση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τρέχουσα κατάσταση των οικονομιών των υποψήφιων 

προς ένταξη στην ΕΕ χωρών. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι η υποχώρηση του αλβανικού 

εθνικού προϊόντος ξεκίνησε από το δ’ τρίμηνο 2019 και διευρύνθηκε στο α’ τρίμηνο 2020, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση στη χώρα έχει βαθύτερα αίτια 

που δεν περιορίζονται στην επίδραση της τρέχουσας αρνητικής συγκυρίας. Πιο 

συγκεκριμένα: 

1. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Αλβανίας αυξήθηκε κατά 2,2% σε ετήσια βάση 

το 2019, ωστόσο το δ’ τρίμηνο του έτους σημειώθηκε οριακή υποχώρηση κατά 

0,1%, ενώ κατά το α’ τρίμηνο 2020 η ύφεση κλιμακώθηκε φθάνοντας το 2,5%. Η 

μείωση του αλβανικού εθνικού προϊόντος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 

υποχώρηση των επενδύσεων στους τομείς της ενέργειας και των κατασκευών, η 

οποία διαμορφώθηκε στο 12% κατά το δ’ τρίμηνο 2019 και στο 16,7% το α’ τρίμηνο 

2020. Για το σύνολο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει υποχώρηση του 

αλβανικού ΑΕΠ κατά 4,8%, ενώ για το 2021 η ανάκαμψη προσδιορίζεται στο 4,2%. 

2. Αντίστοιχα πτωτικά κινήθηκε και ο εξωτερικός τομέας της οικονομίας, καθώς οι 

εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 2,1% σε ετήσια βάση το δ’ 

τρίμηνο 2019, ενώ κατά το α΄ πεντάμηνο 2020 η πτώση διευρύνθηκε στο 19,1%. 

Σημαντική κάμψη κατά 50,2 μονάδες παρουσίασε ο δείκτης οικονομικού κλίματος το 

β’ τρίμηνο 2020, φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο που ιστορικά έχει καταγραφεί 

στη χώρα. Τον  ούνιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος μεταποίησης ανέκαμψε 

ελαφρά, καθώς βελτιώθηκαν οριακά οι παραγωγικές προσδοκίες στους κλάδους 

της μεταλλουργίας, της κατασκευής υποδημάτων και των ειδών διατροφής. 

3. Στον τομέα της απασχόλησης, κατά το α’ τρίμηνο 2020 σημειώθηκε αύξηση του 

ποσοστού ανεργίας, το οποίο διαμορφώθηκε στο 11,9% έναντι 11,6% στο δ’ 

τρίμηνο 2019. Οι μεγαλύτερες απώλειες σε όρους απασχόλησης καταγράφηκαν 

στους κλάδους της εστίασης και φιλοξενίας, στους οποίους η μείωση έφθασε το 

22%, ενώ στον κλάδο της μεταποίησης η υποχώρηση περιορίστηκε στο 4%.  Οι 

ονομαστικοί μισθοί αυξήθηκαν κατά 3,3% στο α’ τρίμηνο 2020, άνοδος που 

αντανακλά την αύξηση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ οι μισθοί στη 

βιομηχανία υποχώρησαν κατά 3,8% σε ετήσια βάση. 

4. Η αλβανική κυβέρνηση κατέθεσε αναθεωρημένο ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό τον 

 ούνιο 2020, στον οποίο το δημόσιο έλλειμμα προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί, 

από 4% του ΑΕΠ στο 8,4%. Οι δαπάνες του προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 

3,8%, ενώ τα έσοδα εμφανίζονται μειωμένα κατά 8%. Το δημόσιο χρέος 
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διαμορφώθηκε στο 73,5% του ΑΕΠ στο α’ τρίμηνο του έτους, έναντι 66,3% κατά το 

δ’ τρίμηνο 2019, ενώ προβλέπεται ότι στο τέλος του έτους θα αυξηθεί περαιτέρω 

στο 80% του αλβανικού ΑΕΠ. 

5. Η συναλλαγματική ισοτιμία του εθνικού νομίσματος υποτιμήθηκε οριακά κατά 1% 

έναντι του ευρώ κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα του 2020 και διαμορφώθηκε τον  ούνιο 

στα 124 λεκ ανά ευρώ. Ο μέσος πληθωρισμός αυξήθηκε, από 1,6% στο α΄ τρίμηνο 

του έτους στο 1,9% στο β’ τρίμηνο, εξαιτίας κυρίως της ανόδου των τιμών στα είδη 

διατροφής. Το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αλβανίας παρέμεινε στο 0,5%, 

όπως είχε διαμορφωθεί τον Μάρτιο 2020. 

 

 
   


