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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

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%.   

Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

Rr. Skenderbej, Nr. 88, 1023 Tirana 

Tel. : +355 4 222 8980, 224 7323 

Fax: +355 4 222 8979 

E-mail: ecocom-tirana@mfa.gr 

http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-

emporikon-upotheseon/office/805 

Στοιχεία άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) β΄ 

τριμήνου 2019 στην Αλβανία. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της 

Αλβανίας, η αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων 

που πραγματοποιήθηκαν στην Αλβανία κατά το β’ 

τρίμηνο τ.ε. ανήλθε  στα 248 εκ. ευρώ, έναντι 286 

εκατ. ευρώ κατά το α’ τρίμηνο του έτους.  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ 
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Εξάλλου, η συνολική αξία των ξένων επενδύσεων 

κατά το α΄ 6/μηνο του έτους ανήλθε στα 534 εκ. 

ευρώ, αυξημένη κατά 8,1% έναντι των αντίστοιχων 

ΑΞΕ που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα κατά την 

ίδια περίοδο του παρελθόντος έτους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το β΄ τρίμηνο τ.ε., οι  

ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία εμφανίζονται 

αισθητά μειωμένες κατά 595 εκατ. ευρώ, 

ανερχόμενες στα 550 εκατ. ευρώ,  έναντι συνολικού 

επενδυτικού αποθέματος ύψους 1,14 δις ευρώ κατά 

το α΄ τρίμηνο. Επομένως, καταγράφεται για πρώτη 

φορά στα στοιχεία η αποεπένδυση σημαντικών 

ελληνικών ομίλων από τη χώρα που σημειώθηκε 

κατά την περίοδο 2018-2019, ιδιαίτερα στους τομείς 

των τηλεπικοινωνιών και των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών (Cosmote, Tirana Bank/Τράπεζα 

Πειραιώς, NBG Albania/Εθνική Τράπεζα). Ως εκ 

τούτου, η χώρα μας, από την πρώτη θέση (που 

κατείχε επί μια και πλέον δεκαετία) μεταξύ των 

επενδυτριών χωρών, διολίσθησε στην 8
η
 θέση.  

Ενδεικτική του εν λόγω κλίματος είναι η αντίστοιχη 

αύξηση του επενδυτικού αποθέματος της 

Βουλγαρίας στην Αλβανία, κατά την ανωτέρω 

περίοδο, από 28 εκατ. σε 571 εκατ., λόγω της 

πώλησης του συνόλου των μετοχών που κατείχε 

μέχρι πρότινος ο Όμιλος ΟΤΕ στην Telekom 

Albania, προς την  Albania Telecom Invest AD, η 

οποία ελέγχεται από κοινού από το βασικό μέτοχο 

του μεγαλύτερου τηλεπικοινωνιακού παρόχου της 

Βουλγαρίας Vivacom, κ. Spas Roussev και από τον 

επενδυτή κ. Elvin Guri. 

 Το 25% περίπου των ξένων κεφαλαίων που 

εισέρευσαν στην Αλβανία κατά την α΄ 6/μηνο τ.ε. 

επενδύθηκαν στον ενεργειακό τομέα και αφορούν 

στα δύο μεγάλα ενεργειακά έργα, τα οποία πλέον 

βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης, δηλαδή 

το αλβανικό τμήμα του Αγωγού TAP, καθώς και την 

υδροηλεκτρική μονάδα Devoll. Επίσης, το 20% των 

επενδυτικών κεφαλαίων κατευθύνθηκε προς τον 

εξορυκτικό κλάδο της χώρας, και ιδιαίτερα στην 

εξόρυξη πετρελαίου, ενώ ο χρηματοπιστωτικός και 

ασφαλιστικός κλάδος απορρόφησαν το 15% των 

συνολικών ξένων επενδύσεων.     

Όσον αφορά τις χώρες προέλευσης των ξένων 

επενδυτικών κεφαλαίων, η Ελβετία κατέλαβε την 

πρώτη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτριών χωρών 

στην Αλβανία, με εισροές ύψους 48 εκατ. ευρώ και 

με συνολικό απόθεμα επενδύσεων 1,44 δισ. ευρώ. 

Σημειώνεται ότι στην Ελβετία βρίσκεται η έδρα της 

Κοινοπραξίας TAG AG, η οποία έχει αναλάβει το 

έργο κατασκευής του τμήματος του αγωγού φυσικού 

αερίου TAP που διέρχεται από την Αλβανία. 

ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 2016-Α’&Β’ ΤΡΙΜ. 2019 
(σε εκ. ευρώ) 

Χώρα 

2016 2017 2018 

Α’ 

ΤΡΙΜ 

2019 

Β’  

ΤΡΙΜ 

2019 

Ελβετία 550 894 1.316 1.365 1.441 

Ολλανδία 718 846 1.007 1.070 1.110 

Καναδάς 740 883 1.001 1.025 1.032 

Ιταλία 604 610 699 707 755 

Τουρκία 513 501 609 582 599 

Βουλγαρία 18 22 26 28 571 

Αυστρία 360 447 505 520 553 

Ελλάδα 1.233 1.217 1.149 1.075 550 

Γαλλία 88 178 307 253 275 

Κύπρος 142 145 161 159 165 

Σύνολο 

ΑΞΕ 
5.677 6.453 7.603 7.709 8.026 

Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας  

ΡΟΕΣ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ 2018-2019 
(σε εκ. ευρώ) 

Χώρα Α’ 

ΤΡΙ

Μ 

2018 

Β’ 

ΤΡΙΜ

2018 

Γ’ 

ΤΡΙΜ  

2018 

Δ’ 

ΤΡΙΜ 

2018 

Α’ 

ΤΡΙΜ 

2019 

Β’ 

ΤΡΙΜ  

2019 

Ελβετία 99 88 90 78 67 48 

Ολλανδία 90 10 39 30 77 30 

Καναδάς - - - - - - 

Ιταλία -1 20 18 16 15 36 

Τουρκία 9 30 33 26 19 15 

Βουλγαρία 0 1 1 2 2 4 

Αυστρία 8 14 29 5 25 20 

Ελλάδα 9 -15 -15 -7 -10 -1 

Γαλλία 26 9 16 48 12 18 

Κύπρος 5 4 0 -1 -1 4 

Σύνολο 

Ροών ΑΞΕ 
278 208 269 265 288 248 

Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας 



Η Ιταλία βρίσκεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των 

επενδυτριών χωρών, με εισροές ύψους 36 εκατ. 

ευρώ και συνολικό απόθεμα επενδυτικών κεφαλαίων 

755 εκατ. ευρώ. Στην τρίτη θέση, με εισροές 

κεφαλαίου ύψους 30 εκατ. ευρώ, κατατάσσεται η 

Ολλανδία, κυρίως λόγω της κατασκευής του 

υδροηλεκτρικού σταθμού Devoll από την κρατική 

νορβηγική εταιρεία Statkraft (μέσω της θυγατρικής 

της Statkraft Markets BV ολλανδικών 

συμφερόντων), καθώς και των επενδύσεων της 

αγγλο-ολλανδικής πολυεθνικής Royal Dutch Shell 

στον τομέα της εξόρυξης πετρελαίου. Ως εκ τούτου, 

το συνολικό απόθεμα των ολλανδικών επενδύσεων 

έφθασε τα 1,11 δισ. ευρώ, καθιστώντας την 

Ολλανδία το δεύτερο σημαντικότερο ξένο επενδυτή 

στην Αλβανία. 

Αξιολόγηση ανταγωνιστικότητας αλβανικής 

οικονομίας (Global Competitiveness Report 

2019). 

Σύμφωνα με την Έκθεση του Παγκόσμιου 

Οικονομικού Φόρουμ 2019 (Global Competitiveness 

Report), η ανταγωνιστικότητα της αλβανικής 

οικονομίας υποχώρησε κατά πέντε θέσεις στη διεθνή 

κατάταξη ανάμεσα σε 141 χώρες, καταλαμβάνοντας 

πλέον την 81η θέση έναντι της 76ης θέσης που 

κατείχε στην αντίστοιχη Έκθεση του 2018. 

Ειδικότερα,  οι πλέον επιβαρυντικοί παράγοντες 

στην ανταγωνιστικότητα της αλβανικής οικονομίας, 

έτσι όπως παρουσιάζονται στην Έκθεση, είναι α) η 

διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, β) η ελλιπής 

προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων  (στον 

συγκεκριμένο τομέα καταλαμβάνει την 129η θέση), 

ιδίως της έγγειας, αλλά και της πνευματικής 

ιδιοκτησίας, ενώ ακολουθούν: γ) η έλλειψη 

ανεξαρτησίας και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στη 

Δικαιοσύνη, δ) το περιορισμένο μέγεθος της τοπικής 

αγοράς, ε) οι ανεπάρκειες του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, λόγω των μη εξυπηρετουμένων 

δανείων, οι ελλείψεις στις  οδικές και 

σιδηροδρομικές υποδομές,  η αρνητική δυναμική 

εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, καθώς και 

παθογένειες στο ευρύτερο πλαίσιο της 

επιχειρηματικότητας.   

Στον αντίποδα, στα θετικά σημεία για την 

ανταγωνιστικότητα της αλβανικής οικονομίας 

περιλαμβάνονται α) η ευελιξία στην οργάνωση της 

αγοράς εργασίας, καθώς και β) το χαμηλό κόστος 

του εργατικού δυναμικού σε σχέση με ένα αρκετά 

ικανοποιητικό επίπεδο κατάρτισης. 

Αναλυτικότερα, στους 12 βασικούς τομείς που 

διαμορφώνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, 

κατά την εν λόγω Έκθεση, η Αλβανία καταλαμβάνει 

τις εξής θέσεις: «Θεσμοί» την 76η, «Υποδομές» την 

98η, «Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών» την 75η, «Μακροοικονομική 

Σταθερότητα» την 104η, «Υγεία» την 46η, 

«Δεξιότητες Εργατικού Δυναμικού» την 50η, 

«Αγορά Προϊόντων» την 75η, «Αγορά Εργασίας» 

την 38η, «Χρηματοοικονομικό Σύστημα» την 102η, 

«Μέγεθος Αγοράς» την 111η, «Δυναμικότητα των 

Επιχειρήσεων» την 63η και «Καινοτομία» την 110η. 

Σύσταση Εταιρείας Αλβανικών Επενδύσεων 

(Albanian Investment Corporation). 

Υπερψηφίστηκε από το Α/Κοινοβούλιο στις 17 

τρέχοντος,  νομοσχέδιο (Ν.71/2019) που αφορά στη 

σύσταση δημοσίου φορέα με την επωνυμία 

«Εταιρεία Αλβανικών Επενδύσεων», ο οποίος θα 

έχει την αρμοδιότητα για «τον σχεδιασμό και 

υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων, την 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας σε 

κεντρικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο», ενώ 

παράλληλα καθίσταται ο  κύριος φορέας διαχείρισης 

του συνόλου κινητής και ακίνητης περιουσίας του 

Δημοσίου.  

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω νομοσχέδιο είχε 

κατατεθεί προς διαβούλευση στις αρχές του 

τρέχοντος έτους, προκαλώντας την αντίδραση της 

Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου και άλλων διεθνών οργανισμών, καθώς, 

όπως επισημάνθηκε, ο νέος φορέας θα ελέγχεται 

άμεσα από την α/Κυβέρνηση, παρακάμπτοντας το 

Νόμο περί κρατικών συμβάσεων, ενώ θα επιφέρει 

πρόσθετη επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό 

και γενικότερα στην εθνική οικονομία της χώρας.  

Ειδικότερα, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία η 

υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στην Εταιρεία, η 

οποία θα λειτουργεί συγχρόνως ως χρηματοδοτικός 

οργανισμός, διαχειριστής κρατικής περιουσίας και 

φορέας υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, με όλους 

τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. Πιο 

συγκεκριμένα ο Ν.71/2019 προβλέπει: 

 H Εταιρεία Αλβανικών Επενδύσεων 

αποτελεί ανώνυμη εταιρεία με σκοπό τη 



διαχείριση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και 

αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του 

Δημοσίου. Η Εταιρεία υπόκειται στους 

κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, οι 

μετοχές της ανήκουν στο αλβανικό κράτος 

και συγκεκριμένα στο Υπουργείο 

Οικονομίας, ενώ με απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου, μετοχές της 

εταιρείας θα μπορούν να αποκτηθούν από 

διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς. 

 Η Εταιρεία Αλβανικών Επενδύσεων 

αποτελεί δημόσια εταιρεία, καθώς το 

μετοχικό κεφάλαιό της θα καλυφτεί κατ’ 

αρχήν εξ ολόκληρου από τον κρατικό 

προϋπολογισμό. 

 Στις αρμοδιότητες της Εταιρείας 

περιλαμβάνονται η διαχείριση και 

αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου, ο 

σχεδιασμός και η υλοποίηση επενδυτικών 

προγραμμάτων επί των περιουσιακών 

στοιχείων του κράτους, η ανάλυση και 

προώθηση επενδυτικών προγραμμάτων που 

υποβάλλονται από εγχώριους ή διεθνείς 

φορείς και η σύναψη εταιρικών σχέσεων με 

χρηματοδοτικούς οργανισμούς για τη 

διασφάλιση επενδυτικών κεφαλαίων. 

 Στην Εταιρεία μεταβιβάζονται και 

περιέρχονται εμπράγματα δικαιώματα, 

δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, 

κινητές αξίες, καθώς και άυλα δικαιώματα,. 

Η Εταιρεία προτείνει στο Υπουργικό 

Συμβούλιο τη μεταβίβαση στο 

χαρτοφυλάκιο της ακινήτων του δημοσίου 

στα οποία διαπιστώνει επενδυτικό 

ενδιαφέρον προκειμένου να τα αξιοποιήσει. 

Τα κριτήρια και οι διαδικασίες μεταβίβασης 

της κρατικής περιουσίας καθορίζονται από 

το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Το ανωτέρω Νομοσχέδιο επικρίθηκε με δριμύτητα 

από την Αντιπολίτευση, κατηγορώντας την 

Κυβέρνηση για προσπάθεια παράνομης υπεξαίρεσης 

των ιδιωτικών περιουσιών. 

Επισημαίνεται ότι ο Ν. 71/2019, σε συνδυασμό με 

δύο άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες που 

προωθούνται για ψήφιση, ήτοι το νομοσχέδιο «Περί 

Επενδύσεων», καθώς και τροποποιήσεις στο Ν. 

8561/1999, ο οποίος αφορά σε θέματα 

«απαλλοτριώσεως ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας για 

λόγους δημοσίου συμφέροντος», καθιστούν 

ιδιαίτερα επισφαλή την κατοχύρωση της ατομικής 

ιδιοκτησίας στην Αλβανία, καθώς παρέχουν την 

εξουσία στην Κυβέρνηση να μπορεί να 

απαλλοτριώνει, κατά το δοκούν, οποιοδήποτε 

ιδιωτικό ακίνητο, προκειμένου να υλοποιήσει 

κάποιο επενδυτικό σχέδιο.  

Έκθεση Παγκόσμιας Τράπεζας Doing Business 

2020 / Σημαντική υποχώρηση Αλβανίας 

Στην έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας «Doing 

Business 2020», η Αλβανία κατατάσσεται στην 82η 

θέση μεταξύ 190 χωρών, με συνολική βαθμολογία 

67,70 βαθμούς, από την 63η θέση και 69,51 βαθμούς 

στην αντίστοιχη έκθεση του 2019.  

Στα συνολικά δέκα κριτήρια αξιολόγησης 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος που 

συμπεριλαμβάνει η έκθεση της Παγκόσμιας 

Τράπεζας, η Αλβανία βελτίωσε τη θέση της μόνον 

σε ένα, παρέμεινε αμετάβλητη σε δύο, ενώ 

υποχώρησε στα υπόλοιπα επτά. 

Η μοναδική βελτίωση αφορά στο κριτήριο περί 

ηλεκτροδότησης και αξιοπιστίας του συστήματος 

διανομής ενέργειας, με την Αλβανία να ανελίσσεται 

στην 107
η
 θέση από την ιδιαίτερα χαμηλή 140

η
 θέση 

της περσινής έκθεσης. 

Παράλληλα, η καλύτερη επίδοση της αλβανικής 

οικονομίας σημειώθηκε στον τομέα της διεξαγωγής 

του διασυνοριακού εμπορίου, αν και υποχώρησε 

κατά μία θέση, και κατέλαβε την 25
η
 θέση έναντι της 

24
ης

 το 2019. 

Στον αντίποδα, η χειρότερη επίδοση της Αλβανίας 

καταγράφηκε στο δείκτη που αφορά τη χορήγηση  

οικοδομικών αδειών, όπου κατέλαβε την 166
η
 θέση, 

από την 151
η
 πέρυσι.  

Η μεγαλύτερη υποχώρηση σημειώθηκε στο κριτήριο 

της προστασία των μειοψηφικών μετόχων μιας 

εταιρείας όπου η Αλβανία κατέλαβε την 111
η
 έναντι 

της 26
ης 

 θέσης το 2019.   

Στο κριτήριο που σχετίζεται με τις διαδικασίες 

σύστασης επιχείρησης, η Αλβανία κατατάσσεται 

στην 53
η
 θέση, υποχωρώντας κατά τρεις θέσεις, ενώ 

στις διασυνοριακές συναλλαγές κατέλαβε την 25
η
 

από την 24
η
. 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 48
η
 θέση από την 44

η
 πέρυσι.  

Επιπρόσθετα, αμετάβλητη στην 98
η
 θέση παρέμεινε 

η χώρα ως προς την καταχώρηση ακίνητης 

περιουσίας, υποχώρηση κατά μία θέση σημειώθηκε 

στην πληρωμή εταιρικών φόρων (στην 123
η
 από 

122
η
), ενώ στον τομέα της εφαρμογής συμβάσεων 

υπήρξε διολίσθηση στην 120
η
 από την 98

η
 το 2019. 

Εν κατακλείδι, στην έκθεση της Παγκόσμιας 

Τράπεζας καταγράφεται η επιδείνωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Αλβανία κατά 

τα τελευταία χρόνια, παρά το ότι η αλβανική 

κυβέρνηση εφαρμόζει   ένα φιλικό προς το 

επιχειρείν πρόγραμμα, το οποίο ωστόσο πλήττεται 

από χρόνιες αδυναμίες, παθογένειες και υστερήσεις.     

ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Επίσκεψη Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών στα Τίρανα: 4
ο
 Forum Δημάρχων στο 

πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 17+1 (Τίρανα, 

24.10.2019). 

Στο πλαίσιο της κινεζικής Πρωτοβουλίας 17+1, 

πραγματοποιήθηκε  την Παρασκευή 24 τρέχοντος στο 

Κεντρικό Ξενοδοχείο PLAZA, το εν θέματι Forum, με 

τη συμμετοχή του Δημάρχου των Τιράνων κ. Erion 

Veliaj, του Αντιδημάρχου του Πεκίνου κ. Lu Yan, 

καθώς και των Δημάρχων Σεράγεβο, Ποντγκόριτσας, 

Σκοπίων και Βελιγραδίου, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο 

α/ Πρωθυπουργός κ. Edi Rama. Κεντρικό θέμα του 

Forum ήταν η βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού ιστού 

των χωρών μελών  «Urban Sustainable Development», 

ενώ τα ειδικότερα θέματα τα οποία εξετάστηκαν 

αφορούσαν στην χάραξη πολιτικών σχετικά με το 

χωροταξικό σχεδιασμό, την αειφόρο αστική ανάπτυξη, 

την περιβαλλοντική προστασία, την τουριστική και 

πολιτιστική ανάπτυξη των πόλεων. 

Παράλληλα διεξήχθη επιχειρηματικό Forum, καθώς 

και διμερείς επαφές (B2B), με σκοπό την ανάπτυξη 

των εμπορικών ανταλλαγών και των επενδύσεων 

μεταξύ των χωρών μελών της Πρωτοβουλία 17+1. 

Τέλος έλαβε χώρα και Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα 

την επαγγελματική κατάρτιση των στελεχών 

τουρισμού. 

 Σημειώνεται ότι στο εν λόγω Forum συμμετέσχε από 

ελληνικής πλευράς, το Επαγγελματικό  Επιμελητήριο 

Αθηνών (ΕΕΑ), εκπροσωπούμενο από το Πρόεδρό 

του κ. I. Χατζηθεοδοσίου, καθώς και από μέλη του 

Δ.Σ. ΕΕΑ , οι οποίοι, με την ευκαιρία αυτή, 

πραγματοποίησαν, με την υποστήριξη του Γραφείου 

μας, επαφές με τον α/Υπουργό Επικρατείας για την 

Προστασία της Επιχειρηματικότητας κ. Eduard Shalsi, 

τον α/Υπουργό Επικρατείας για τη Διασπορά κ. 

Pandeli Majko και το Πρόεδρο του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Τιράνων κ. Nikolin 

Jaka. 

Κατά τις εν λόγω επαφές, ανωτέρω αλβανοί 

συνομιλητές μας, αφού  αναφέρθηκαν στην πρόοδο 

της αλβανικής οικονομίας, ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά 

την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εξέφρασαν την 

επιθυμία να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία 

μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο 

χωρών. Εν προκειμένω, σημειώθηκαν, από πλευράς 

μας, ειδικότεροι τομείς ελληνικού ενδιαφέροντος, 

όπως ενεργειακός, τουριστικός,  αγροτικός/τροφίμων 

και ναυτιλιακός, για την προώθηση των οποίων  

έχουν προγραμματισθεί κατά το προσεχές έτος επί 

μέρους δράσεις, για τις οποίες ο κ. Jaka εξέφρασε την 

ετοιμότητά του για συνεργασία. 

Από πλευράς ΕΕΑ, ο κ. Χατζηθεοδοσίου  σημείωσε  

ότι το Επιμελητήριο αριθμοί μεταξύ των μελών του 

3.128 επιχειρήσεις ιδιοκτησίας αλβανών υπηκόων, 

τόσο από την ελληνική μειονότητα, όσο και αλβανών 

μεταναστών, οι οποίοι επιθυμούν τη συνεργασία με 

την εδώ επιχειρηματική κοινότητα 

(συμπεριλαμβανομένης και της Ένωσης Ελληνικών 

Επιχειρήσεων Αλβανίας) και μάλιστα σε θεσμικό 

επίπεδο, μέσω της δημιουργίας ενός μεικτού ελληνο-

αλβανικού επιμελητηρίου αρχικά και ενός αλβανο-

ελληνικού επιμελητηρίου στη συνέχεια. Εξέφρασε δε 

την πρόθεση του ΕΕΑ να πραγματοποιήσει ημερίδα 

στην Αθήνα με τη συμμετοχή αλβανικών 

επιχειρήσεων σε τομείς όπου υπάρχει δυνατότητα 

δραστηριοποίησης ελληνικών επιχειρήσεων στην 

Αλβανία, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου τη δαπάνη 

της διοργάνωσης. Ενδεικτικά αναφέρθηκε σε 

ελληνικό ενδιαφέρον για την ίδρυση φροντιστηρίων 

ξένων γλωσσών στην Αλβανία. 

Τέλος, ο κ. Majko ενημέρωσε σχετικά με την 

επικείμενη ίδρυση του Επιμελητηρίου Αλβανικής 

Διασποράς, τα εγκαίνια του οποίου θα λάβουν χώρα 



στις 27 τρέχοντος, προσκαλώντας συγχρόνως το ΕΕΑ 

να συμβάλει στο εν λόγω εγχείρημα. 

 

 

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

        2016 2017      2018 2019  
Α ΤΡΙΜΗΝΟ 

  2019  
Β ΤΡΙΜΗΝΟ 

2019 
Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 

Πραγματικό ΑΕΠ (μεταβολή %) 3,35% 3,86% 3,90%**  2,43% 2,41%  

ΑΕΠ Τρέχουσες Τιμές (εκ. λεκ) 1.475.251 
(9,97 δις. €) 

1.531.310 
(11,4 δις. €) 

    

ΑΕΠ Ισοτιμία Αγοραστικής Δύναμης 34,8 δισ. $ 35,97 δισ. $     

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ   3.734 € 3.980 €     

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ ΙΑΑ 10.651 € 11.014 €     

Βιομηχανική Παραγωγή (μεταβολή %) 2,9 3,5     

Οικοδομικές Άδειες (μεταβολή %) 170 86,3 118,1     

Δείκτης Λιανικού Εμπορίου (μεταβολή%) 6,2 1,5 1,5     

Εξαγωγές (δισ. €) 
Εισαγωγές δισ. €) 
Εμπορικό Ισοζύγιο (δισ. €) 
Όγκος Εμπορίου (δισ. €) 

  2,03 
4,66 

       -2,63 
        6,69 

2,50 
5,17 

      -2,67 
       7,68 

0,590 
1,213 
0,617 
1,803  

1,235 
2,585 
1,341 
3,821 

 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (εκ. €) -811,7 -866,0 859,7  -243.3    

Εισροές Α.Ξ.Ε. (εκ. €) 943 908,03 1.024  286 247.6  

Εισροές Α.Ξ.Ε. (μεταβολή %) 5,96% -3,71% 12,8% -28% έναντι δ’  
τριμήνου 2018 

-13,4% έναντι 
α’  τριμ. 2019 

 

Σωρευτική Αξία Α.Ξ.Ε. (εκ. €) 5.677 6.453 7.661 7.709 8.026  

Εισροές Μεταναστευτ. Εμβασμάτων (εκ. €) 615 636     

Εργατικό Δυναμικό (άνω των 15 ετών) 1.365.000 1.385.000 1.401.988 1.401.988 1.401.988  

Εργαζόμενοι (άνω των 15 ετών) 1.157.000 1.195.000 1.227.973 1.227.973 1.227.973  

Ανεργία (%) 15,6% 14,1%  12,3% 12,2% 11,5%,  

Κατώτατος Μηνιαίος Μισθός (λεκ) 22.000 24.000 24.000 24.000  24.000  

Μέσος Μηνιαίος Μισθός (λεκ) 46.933 49.150      50.392 51,531 52,645  

Πληθωρισμός (μέση ετήσια αύξηση) 1,28% 1,99% 1,90% 1,5% 1,4%  

Δείκτης Τιμών Παραγωγού -1,5% 3,3% 1,0%  0,5% 0,2%  

Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος (εκ. €) 7.881,5 7.949,4 8,346.6 8,411.1   

Εξωτερικό Χρέος (δις. λεκ) 504,6 510,3     

Εγχώριο Χρέος (δις. λεκ) 561,12 577,05 580,03    

Δημόσιο Χρέος (% ΑΕΠ) 72,05 70,1     

Έσοδα Προϋπολογισμού (εκ. λεκ) 
    Φορολογικά Έσοδα (εκ. λεκ) 

407,02 
369,88 

430,39 
398,62 

216,95 
202,25 

   

Έξοδα Προϋπολογισμού (εκ. λεκ) 
    Κεφαλαιακές Δαπάνες (εκ. λεκ) 

433,69 
59,47 

461,41 
68,45 

214,65 
29,91 

   

Έλλειμμα Προϋπολογισμού -26,67 -31,01 2,30    

Βασικό Επιτόκιο Κεντρικής Τράπεζας (%) 1,5%/1,25% 1,25% 1% 1% 1%  

Τραπεζ. Καταθέσεις /Εγχώριο (εκ. λεκ) 487,533 473,663 456,216 461,114 459,430  



Τραπ. Καταθέσεις/Συνάλλαγμα (εκ. λεκ) 526,511 528,006 532,625 542,116 535,007  

Συναλλαγματική ισοτιμία/ευρώ 137,36 134,15 127,59 124,99 122,00  

Συναλλαγματικά Αποθέματα (δις.$) 3,093 3,274     

 


