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Η EBRD αναμένει ότι η οικονομία της Αλβανίας θα αναπτυχθεί κατά 3% φέτος (Πηγή: Scan) 

Σύμφωνα με την έκθεση προόδου της EBRD, η οποία παρουσιάστηκε χθες στα Τίρανα, η αλβανική 

οικονομία θα επιβραδυνθεί φέτος ενώ η προβλεπόμενη ανάπτυξη θα αγγίξει το 3%, θεωρώντας ότι ο 

υψηλός πληθωρισμός αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές. "Είναι σημαντικό να προχωρήσουν οι  

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς αυτές θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην οικονομική 

ανάπτυξη. Σε αυτούς τους καιρούς της κρίσης, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η κύρια εστίαση 

ήταν στην επιβίωση, αλλά τώρα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ξανά τις μεταρρυθμίσεις", 

δήλωσε ο εκπρόσωπος της EBRD, Christop Denk. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της 

κεντρικής τράπεζας, Gent Sejko, ο πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί φέτος, ενώ πρόσθεσε ότι 

αναμένεται να επιστρέψει στο στόχο της τράπεζας για 3% το πρώτο εξάμηνο του 2024. 

 

Ο Πρωθυπουργός Ράμα ανακοίνωσε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού (Πηγή: Monitor) 

Ο πρωθυπουργός Edi Rama προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. "Πρέπει να γίνουν 

περισσότερα, ειδικά για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι πρέπει να αμείβονται 

περισσότερο. Σύντομα θα συζητήσουμε νέες πολιτικές για νέους κατώτατους μισθούς για ειδικές 

κατηγορίες", δήλωσε. Ο πρωθυπουργός Ράμα έχει υποσχεθεί ότι ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί στις 

36.000 λεκ το πρώτο εξάμηνο και στις 38.000 λεκ το δεύτερο εξάμηνο. Σύμφωνα με την INSTAT, το 16% 

των εργαζομένων στη χώρα αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Ο κατώτατος μισθός στην Αλβανία έχει 

καθοριστεί στις 34.000 λεκ. 

 

Υπογράφηκε συμφωνία για την κατασκευή του τουριστικού λιμανιού του Δυρραχίου (Πηγή: Top 

Channel) 

Η αλβανική κυβέρνηση υπέγραψε τη Δευτέρα τη συμφωνία για την ανάπτυξη του έργου "Durres Yacht & 

Marina". Στην τελετή υπογραφής συμμετείχαν ο πρωθυπουργός Edi Rama, η αντιπρόεδρος της 



κυβέρνησης και υπουργός Υποδομών Belinda Balluku, καθώς και ο επενδυτής Mohamed Alabbar. Στην 

ομιλία του, ο κ. Rama δήλωσε ότι το έργο "Durres Yacht & Marina" θα έχει εξαιρετικό αντίκτυπο στην 

επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Ο Rama πρόσθεσε επίσης ότι "πρόκειται για το σημαντικότερο 

τουριστικό έργο, τη μεγαλύτερη ξένη επένδυση στην ιστορία μας και ίσως στην περιοχή, η οποία θα 

μεταμορφώσει ριζικά το Δυρράχιο, τοποθετώντας το στους κύριους τουριστικούς προορισμούς της 

Μεσογείου, με σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο όχι μόνο για την παράκτια πόλη αλλά για ολόκληρη τη 

χώρα". Η αναπληρώτρια πρωθυπουργός Belinda Balluku τόνισε ότι το έργο αξίας 2 δισ. ευρώ είναι το 

μεγαλύτερο οικονομικό έργο για την Αλβανία, το οποίο θα αλλάξει τον τουρισμό για την περιοχή. Στο 

έργο αυτό, το αλβανικό κράτος είναι μέτοχος κατά 33%. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας που 

πραγματοποιήθηκε στην τελετή, ο πρόεδρος και εκπρόσωπος της "Eagle Hills Real Estate Development" 

Mohamed Alabbar δήλωσε ότι η επένδυση θα αποτελέσει καινοτομία για τις “έξυπνες πόλεις”, με ειδικά 

δομικά υλικά και χρήση πράσινης ενέργειας. 

 

 

Η Αλβανία έλαβε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε εμβάσματα το 2021 που αντιστοιχούν στο 9,4% του 

ΑΕΠ (Πηγή: Gazetadita) 

 Τα εμβάσματα το 2021 έφτασαν το 9,4% του ΑΕΠ της χώρας. Σύμφωνα με τη Eurostat, η Αλβανία ήταν η 

τέταρτη χώρα με τη μεγαλύτερη αξία εμβασμάτων, πάνω από 1,45 δισ. ευρώ. 119 εκατομμύρια ευρώ 

μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό το ίδιο έτος. Τα εμβάσματα στο Κόσσοβο αντιστοιχούν στο 18% του ΑΕΠ, 

ενώ ακολουθούν το Μαυροβούνιο με 13,5% και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη με 10,5%. Η περιοχή των 

Βαλκανίων και η Ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας και της Κροατίας, 

χαρακτηρίζονται ως χώρες που εξαρτώνται από τα εμβάσματα. Σύμφωνα με παλαιότερες εκθέσεις της 

Παγκόσμιας Τράπεζας, το υψηλότερο επίπεδο εμβασμάτων προς την Αλβανία προέρχεται από τη 

Μεγάλη Βρετανία και την Ιταλία.  

    

  


