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ΘΕΜΑ:  Έκθεση Παγκόσμιας Τράπεζας Doing Business 2020 για την Αλβανία. 

 

Στην Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας «Doing Business 2020», η Αλβανία κατατάσσεται στην 
82η θέση μεταξύ 190 χωρών, με συνολική βαθμολογία 67,70 βαθμούς, σε σύγκριση με την 63η θέση και 
69,51 βαθμούς που κατείχε στην αντίστοιχη Έκθεση του 2019.  

Στα δέκα συνολικά κριτήρια για την αξιολόγηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που 
χρησιμοποιεί η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Αλβανία βελτίωσε τη θέση της σε ένα μόνο, 
παρέμεινε αμετάβλητη σε δύο, ενώ υποχώρησε στα υπόλοιπα επτά. 

Η μοναδική βελτίωση αφορά στο κριτήριο που αφορά στην ηλεκτροδότηση και την αξιοπιστία του 
συστήματος διανομής  ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η Αλβανία αναβαθμίζεται στην 107η θέση από την 
ιδιαίτερα χαμηλή 140η θέση της περσινής έκθεσης. 

Εξάλλου, η καλύτερη επίδοση της αλβανικής οικονομίας σημειώθηκε στον τομέα του 
διασυνοριακού εμπορίου,  παρόλο που υποχώρησε κατά μία θέση, καταλαμβάνοντας την 25η θέση έναντι 
της 24ης  που κατείχε.  

Αντίθετα, η χειρότερη επίδοση της Αλβανίας καταγράφηκε στο δείκτη που αφορά στη χορήγηση  
οικοδομικών αδειών, όπου κατέλαβε την 166η θέση, από την 151η πέρυσι.  

Σημειώνεται ότι η μεγαλύτερη υποχώρηση σημειώθηκε στο κριτήριο που αφορά στην προστασία 
των μειοψηφικών μετόχων μιας εταιρείας όπου η Αλβανία κατέλαβε την 111η έναντι της 26ης  θέσης το 
2019.   

Επίσης, στο κριτήριο σχετικά με τις διαδικασίες σύστασης επιχείρησης, η Αλβανία, υποχωρώντας 
κατά τρεις θέσεις, κατατάσσεται στην 53η θέση,  ενώ στις διασυνοριακές συναλλαγές στην 25η (από την 
24η). Παράλληλα, ως προς το κριτήριο της χορήγησης πιστώσεων, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις κατά τη χρηματοδότηση τους από το τραπεζικό σύστημα είχαν ως συνέπεια την υποχώρηση 
της αλβανικής οικονομίας στην 48η θέση από την 44η πέρυσι.  

Επιπλέον, αμετάβλητη στην 98η θέση παρέμεινε η χώρα, ως προς την καταχώρηση των 
δικαιωμάτων επί της ακίνητης περιουσίας, επίσης υποχώρηση κατά μία θέση σημειώθηκε στην πληρωμή 
εταιρικών φόρων (στην 123η από 122η), ενώ στον τομέα της εφαρμογής συμβάσεων διολίσθησε στην 120η 
(έναντι της 98ης κατά το 2019). 

Συμπερασματικά, στην Έκθεση 2020 της Παγκόσμιας Τράπεζας καταγράφεται η επιδείνωση του 
επιχειρηματικού κλίματος στην Αλβανία κατά τα τελευταία χρόνια, παρά την εφαρμογή ενός κατ’ αρχήν 
φιλικού προς το επιχειρείν πρόγραμμα στη χώρα, καθώς αυτό πλήττεται από τις χρόνιες αδυναμίες, 
παθογένειες και υστερήσεις του κρατικού μηχανισμού. 

 


