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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΑΕΠ Αλβανίας 4

ο
 τρίμηνο 2021 

Σύμφωνα με στοιχεία της α/Στατιστικής 

Υπηρεσίας INSTAT, κατά το 4
ο
 τρίμηνο 2021 

το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν/ΑΕΠ 

αυξήθηκε κατά 5,52% σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2020. Οι κλάδοι της 

οικονομίας που συνέβαλαν στην εν λόγω 

αύξηση ήταν: «Κατασκευαστικός Κλάδος» 

(1,8%), «Εμπόριο, Μεταφορές, Υπηρεσίες 

Φιλοξενίας και Εστίασης» (1,03%), 

«Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας» (0,7%), 

«Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» (0,3%), 

«Δημόσια Διοίκηση, Εκπαίδευση και Υγεία» 

(0,3%), «Ενημέρωση και Επικοινωνία» (0,2%), 

«Τέχνη, Ψυχαγωγία, Διασκέδαση και άλλες 

Υπηρεσίες», (0,2%), καθώς και οι 

«Χρηματοοικονομικές και Ασφαλιστικές 

Υπηρεσίες» (0,01%). Αντιθέτως, αρνητική 

συμβολή στο σχηματισμό του ΑΕΠ είχαν οι 

κλάδοι «Επαγγελματικές και Διοικητικές 

Δραστηριότητες» (-0,29%) και «Βιομηχανία, 

Ηλεκτρική Ενέργεια και Παροχή Νερού» (-

0,02%). Οι καθαροί φόροι επί των προϊόντων 

συνέβαλαν θετικά κατά 1,4%. 

Συμβολή στην πραγματική αύξηση ΑΕΠ (Q4-

2021/Q4-2020) ανά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας (%) 
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Οι επιδόσεις των επιμέρους κλάδων της 

οικονομίας, κατά το 4
ο
 τρίμηνο 2021, σε 

σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2020, είχαν ως 

εξής:  

- Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία: 1,9%  

- Βιομηχανία, Ηλεκτρική Ενέργεια και 

Παροχή Νερού: -0,02% 

- Κατασκευαστικός κλάδος: 16,1% 

- Εμπόριο, Μεταφορές, Υπηρεσίες 

Φιλοξενίας&Εστίασης: 5,9% 

- Ενημέρωση και Επικοινωνία: 5,4% 

- Χρηματοοικονομικές και Ασφαλιστικές 

Υπηρεσίες: 1,7% 

- Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας: 12,0% 

- Επαγγελματικές και Διοικητικές 

Δραστηριότητες: -4,1% 

- Δημόσια Διοίκηση, Εκπαίδευση και Υγεία: 

2,0% 

- Τέχνες, Ψυχαγωγία, Διασκέδαση και άλλες 

Υπηρεσίες: 5,3% 

- Τέλος, οι καθαροί φόροι στα προϊόντα 

αυξήθηκαν κατά 11,7%.  

Μεταβολές ανά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας (Q4-2021/Q4-2020) (%) 

 
Πηγή: INSTAT 

Αντίστοιχα, κατά το 4
ο
 τρίμηνο 2021 το 

εγχώριο ΑΕΠ σημείωσε αύξηση 0,17% σε 

σύγκριση με το 3
ο
 τρίμηνο του ίδιου έτους. 

Ειδικότερα, σημειώνονται οι επιδόσεις ανά 

κλάδο: 

- Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία: 0,2% 

- Βιομηχανία, Ηλεκτρική Ενέργεια και 

Παροχή Νερού: 3,3% 

- Κατασκευαστικός κλάδος: 10,0% 

- Εμπόριο, Μεταφορές, Υπηρεσίες Φιλοξενίας 

και Εστίασης: -1,2% 

- Ενημέρωση και Επικοινωνία: 0,8% 

- Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές 

Υπηρεσίες: -3,4%  

- Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας: 5,3% 

- Επαγγελματικές και Διοικητικές 

Δραστηριότητες: -4.9% 

- Δημόσια Διοίκηση, Εκπαίδευσης και Υγεία: 

0,4% 

- Τέχνη, Ψυχαγωγία, Διασκέδαση και άλλες 

Υπηρεσίες: 0,90% 

- Οι καθαροί φόροι στα προϊόντα αυξήθηκαν 

κατά 2,2%. 

Μεταβολές ανά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας (Q4-2021/Q3-2021) (%) 

 
Πηγή: INSTAT 

Τα στοιχεία του ΑΕΠ, όσον αφορά τις δαπάνες 

κατά το 4
ο
 τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, εμφανίζονται ως 

εξής:  

- Η τελική κατανάλωση των νοικοκυριών 

παρουσίασε αύξηση κατά 5,3% 

- Οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης 

αυξήθηκαν κατά 6,8% 

- Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου 

κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 15,9% 

- Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 

αυξήθηκαν κατά 24,4% 

- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 

αυξήθηκαν κατά 32,8%. 

Στοιχεία ΑΕΠ (δαπάνες), εποχικά μη 

προσαρμοσμένα (Q4-2021/Q4-2020)  

(%) 

 
Πηγή: INSTAT 

Σύμφωνα με τα εποχικά προσαρμοσμένα 

στοιχεία, οι μεταβολές που παρατηρούνται 



κατά το 4
ο
 τρίμηνο 2021, σε σύγκριση με το 3

ο
 

τρίμηνο 2021, διαμορφώνονται ως εξής: 

- Η τελική κατανάλωση των νοικοκυριών 

αυξήθηκε κατά 1,3% 

- Η κατανάλωση της Γενικής Κυβέρνησης 

αυξήθηκε κατά 1,4% 

- Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου 

κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 5,6% 

- Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 

μειώθηκαν κατά -4,1% 

- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 

αυξήθηκαν κατά 8,9%. 

Στοιχεία ΑΕΠ (δαπάνες), εποχικά 

προσαρμοσμένα (Q4-2021/Q3-2021) (%) 

 
Πηγή: INSTAT 

Προκήρυξη διαγωνισμών για την 

κατασκευή οδικού άξονα Milot-Fier στην 

Αλβανία 

H Α/Κυβέρνηση προκήρυξε στις 2/8/2022, 

διαγωνισμούς για την κατασκευή του οδικού 

άξονα που συνδέει τις πόλεις Milot (ΒΔ 

Αλβανία) και Fier (ΝΑ Αλβανία). Πρόκειται 

για οδικό άξονα ο οποίος συνδέει την Αλβανία 

βορείως με την Κροατία και νοτίως με την 

Ελλάδα και αποτελεί τμήμα του Γαλάζιου 

Διαδρόμου (Blue Corridor) συνολικού μήκους 

1550 χλμ. Επίσης θα αποτελεί τον πρώτο 

αυτοκινητόδρομο στη χώρα με ανώτατο 

επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας 130 χλμ./ώρα, 

όπου τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητα έως 

σήμερα κυμαίνονται μεταξύ 90-130 χλμ./ώρα. 

Η Α/Υπουργός Ενέργειας & Υποδομών 

διευκρίνισε ότι η κατασκευή ανωτέρω 

τμήματος οδικού άξονα μήκους 114 χλμ., η 

συνολική δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε €837 

εκατ., δεν θα προκηρυχθεί με ένα μόνο 

διαγωνισμό, αλλά θα διαιρεθεί σε τρία 

τμήματα, ήτοι Milot-Thumane, Kashar-Lekaj 

και Lekaj–Fier, ενώ κάθε εταιρεία θα 

διαγωνισθεί χωριστά για κάθε τμήμα. Επίσης 

σημείωσε ότι οι εργασίες για το τμήμα 

Thumane-Kashar έχουν ήδη εκκινήσει, ενώ 

αναμένεται να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του 

τμήματος Milot-Muriqan. Στα ανωτέρω 

τμήματα θα κατασκευαστούν εξ αρχής 53 χλμ., 

ενώ θα αποκατασταθούν τα υφιστάμενα 62 χλμ. 

Η υποβολή των προσφορών και για τους τρείς 

διαγωνισμούς θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το 

αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 

12.00. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις τεχνικές 

προδιαγραφές του έργου κατασκευής των τριών 

τμημάτων παρέχεται πληροφόρηση στην 

ιστοσελίδα της Α/Υπηρεσίας Δημοσίων 

Διαγωνισμών:  http://www.app.gov.al/contract-

notice/. 

Milot-Thumane (REF-37639-08-01-2022): 

μήκος13,5 χλμ., προϋπολογισμός €44.620.189 

και ολοκλήρωση εντός 30 μηνών. 

Kashar-Lekaj (REF-37642-08-01-2022): μήκος 

26,6 χλμ., προϋπολογισμός €474.869.965 και 

ολοκλήρωση εντός 42 μηνών. 

Lekaj –Fier (REF-37643-08-01-2022): μήκος 

46 χλμ., προϋπολογισμός €317.595.539 και 

ολοκλήρωση εντός 33 μηνών. 

Έγκριση συμφωνίας πώλησης Alpha 

Bank ShA από την Κεντρική Τράπεζα 

Αλβανίας 

Εγκρίθηκε στις 6/7/2022, κατά τη συνεδρίαση 

του αρμόδιου εποπτικού οργάνου της Τραπέζης 

της Αλβανίας, η πώληση του συνόλου των 

μετοχών της Alpha Bank (Albania) στον 

τραπεζικό όμιλο OTP, η οποία είχε εκκινήσει 

στα τέλη του 2021, έναντι τιμήματος €55 εκατ., 

μετά την έγκριση, τον παρελθόντα Μάρτιο, και 

της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 

ολοκληρώνοντας εν τέλει την εν λόγω 

διαδικασία.  

Ο ουγγρικών συμφερόντων Όμιλος OTP, ο 

οποίος εισήλθε στην α/αγορά το 2019, 

εξαγοράζοντας το δίκτυο της γαλλικής Societe 

Generale, είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο 

Βουδαπέστης, με παρουσία σε 11 χώρες, δίκτυο 

1.500 καταστημάτων και περισσότερους από 

37.500 υπαλλήλους.  

Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της 

Αλβανίας στα τέλη 2021, η OTP διέθετε 38 

υποκαταστήματα με 464 εργαζομένους, 

ενεργητικό ύψους €794,080 εκατ. και 

καταθέσεις €599,981 εκατ., ενώ ήταν η 5
η
 

μεγαλύτερη από άποψη ενεργητικού τράπεζα 
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στη χώρα (~6,4% της εγχώριας τραπεζικής 

αγοράς), μετά τις BKT, Credins, Raiffeisen, 

and Intesa Sanpaolo και η 4
η
 από άποψη 

δανείων (~10,6% επί του συνόλου), μετά τις 

Credins Bank, Raiffeisen Bank και BKT. Με 

την εξαγορά της Alpha Bank Albania, το 

μερίδιο της OTP στην εγχώρια τραπεζική 

αγορά αναμένεται να ανέλθει στο 11,3% και 

στην 3
η
 θέση των δανειοδοτών, με ποσοστό 

άνω του 16%. 

Η πώληση της Alpha Bank Sh.Α., της 8
ης

 

μεγαλύτερης τράπεζα στην Αλβανία (μερίδιο 

αγοράς ~5% από άποψη ενεργητικού), αποτελεί 

την 6
η
, κατά σειρά, πώληση μεγάλης εταιρείας 

ελληνικών συμφερόντων στην Αλβανία, μετά 

τις: Tirana Bank (Όμιλος Τραπέζης Πειραιώς), 

NBG Albania (Όμιλος Εθνικής Τράπεζας), 

Hygeia Hospital (Όμιλος Υγεία), New York 

University Tirana (New York College Group) 

και Telekom Albania (Όμιλος ΟΤΕ), 

εντείνοντας περαιτέρω την παρατηρούμενη, 

κατά τα τελευταία χρόνια, αποεπένδυση των 

ελληνικών κεφαλαίων στην Αλβανία. Εξάλλου 

μετά την πώληση της Alpha Bank Albania, η 

χώρα μας, η οποία μέχρι πρότινος  κυριαρχούσε 

με την παρουσία τριών συστημικών τραπεζών  

(Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank), θα είναι 

πλέον απούσα από το αλβανικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Υπενθυμίζεται ότι η πώληση της Alpha Bank 

Albania δεν υπαγορεύτηκε (όπως οι πωλήσεις 

θυγατρικών Εθνικής και Πειραιώς στην 

Αλβανία) από  δεσμεύσεις έναντι του Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά 

αποτελεί συνειδητή επιλογή  στο πλαίσιο της 

ευρύτερης στρατηγικής του Ομίλου Alpha 

Bank.  

Σχέδιο νόμου περί φορολογικής 

αμνηστίας και εθελοντικής δήλωσης 

περιουσιακών στοιχείων – Δημόσια 

Διαβούλευση 

Στις 15 Ιουλίου 2022 έλαβε χώρα, σε κεντρικό 

χώρο διοργάνωσης εκδηλώσεων στα Τίρανα, η 

σημαντικότερη δημόσια συζήτηση επί του 

σχεδίου νόμου περί «Φορολογικής και Ποινικής 

Αμνηστίας μετά από Εθελοντική Δήλωση 

Περιουσιακών Στοιχείων» (“Fiscal and 

Criminal Amnesty of Subjects that make the 

Voluntary Declaration of Assets”), το οποίο 

στοχεύει στην υπό προϋποθέσεις νομιμοποίηση 

αδήλωτων εισοδημάτων από κινητά και ακίνητα 

περιουσιακά στοιχεία, τόσο στο εσωτερικό, όσο 

και στο εξωτερικό. 

Η συζήτηση διοργανώθηκε από την 

α/Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της εν εξελίξει 

δημόσιας διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου, 

με προσκεκλημένους εκπροσώπους των εδώ 

διπλωματικών Αρχών, της Αντιπροσωπείας 

ΕΕ, Εμπορικών & Βιομηχανικών 

Επιμελητηρίων, Επιχειρηματικών Ενώσεων 

κλπ., αλλά και μεμονωμένων επιχειρήσεων, με 

τη συμμετοχή να είναι μεγάλη. 

Από πλευράς α/Κυβέρνησης το νομοσχέδιο 

παρουσίασε αρχικώς η Υπουργός 

Οικονομικών&Οικονομίας κα Delina 

Ibrahimaj (εισηγήτρια νομοσχεδίου και 

συντονίστρια συζήτησης), ενώ στη συνέχεια 

τοποθετήθηκαν ο Αντιπρόεδρος της 

Κυβέρνησης κ. Arben Ahmetaj και ο 

Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Ulsi Manja. Τις 

προτεραιότητες και τη στοχοθεσία του α/ΠΘ 

κατά τη σύνταξη του εν λόγω σ. ν. 

παρουσίασε η Αναπλ. Γεν. Γραμματέας του 

Πρωθυπουργικού Γραφείου κα Elira Kokona, 

ενώ την οπτική της Κεντρικής Τράπεζας της 

Αλβανίας επί του νομοσχεδίου παρουσίασε η 

κα Luljeta Minxhozi, Αναπλ. Διοικητής της 

Τραπέζης. 

Κοινή συνισταμένη των τοποθετήσεων των 

κρατικών παραγόντων περί της αναγκαιότητας 

προώθησης και ψήφισης του νόμου, μέσω του 

οποίου η Κυβέρνηση προσδοκά «ένεση» 

ρευστότητας στην εγχώρια οικονομία και 

αύξηση των δημοσίων εσόδων, κατά την 

παρούσα συγκυρία, αποτέλεσαν: α) η πίεση 

στα δημόσια οικονομικά λόγω της ρωσο-

ουκρανικής σύρραξης και της ενεργειακής 

κρίσης, που κατέστησαν αναγκαίες 

σημαντικές δημοσιονομικές παρεμβάσεις για 

τη στήριξη νοικοκυριών και βιομηχανίας, 

περιορίζοντας τη ρευστότητα στα δημόσια 

ταμεία, και β) η «ωρίμανση» (sic) των 

υπηρεσιών και υποδομών του α/Δημοσίου, οι 

οποίες μπορούν πλέον να διαχειριστούν τόσο 

την ορθή εφαρμογή του νόμου, όσο και την 

πάταξη της φοροδιαφυγής και της παράνομης 

οικονομικής δραστηριοποίησης, άρα και της 

επισυσσώρευσης φορολογικών 

παραπτωμάτων στο μέλλον. 

Σημειώνεται η προβολή σύντομου βίντεο, 

αμέσως μετά την αρχική τοποθέτηση της 



ΥΠΟΙΟ κας Ibrahimaj, στο οποίο ο αλβανικής 

καταγωγής δικηγόρος Αθηνών κ. Edmond 

Guri αναφέρθηκε στο θετικό αντίκτυπο που 

αναμένει να έχει το υπό κατάρτιση 

νομοσχέδιο για τους >600 χιλ. Αλβανούς που 

διαβιούν στην Ελλάδα και στις ~25 χιλ. 

καταγεγραμμένες ελληνικές επιχειρήσεις 

αλβανικής ιδιοκτησίας ή συμμετοχής, οι 

δυνατότητες των οποίων να 

επαναπατρίσουν/επενδύσουν τις 

αποταμιεύσεις ή τα κεφάλαιά τους στην 

πατρίδα τους είναι επί του παρόντος 

περιορισμένες. 

Προσκεκλημένος της Κυβέρνησης κατά τη 

συζήτηση ήταν, επίσης, ο δικηγόρος κ. John 

Gibson, εταίρος του δικηγορικού Γραφείου 

Cohen&Gresser (έδρα Λονδίνο), με ειδίκευση 

σε θέματα φορολογικής αμνηστίας και εκτενή 

διεθνή εμπειρία, ο οποίος τοποθετήθηκε εν 

συντομία επί του αντικειμένου, εστιάζοντας 

κυρίως στη σωστή εφαρμογή των προβλέψεων 

του νόμου, καθώς και στην ανάγκη θέσπισης 

αυστηρών ποινών για τους παραβάτες στο 

μέλλον, προκειμένου να εμπεδωθεί το 

αίσθημα νομικής ασφάλειας και φορολογικής 

ακεραιότητας στην οικονομία και στη 

δημόσια διοίκηση. 

Τέλος, μακροσκελή τοποθέτηση επί του 

νομοσχεδίου είχε και ο α/ΠΘ κ. Ράμα, ο 

οποίος συμμετείχε στο panel των ομιλητών 

από την αρχή της συζήτησης, επιδιώκοντας, 

πιθανώς, να εκπέμψει μήνυμα για τη σημασία 

που αποδίδεται από την Κυβέρνησή του στην 

λόγω νομοθετική πρωτοβουλία. Ο κ. Ράμα 

επικρότησε το έργο των Υπουργών του και 

υπογράμμισε και από πλευράς του ότι το 

συγκεκριμένο σ. ν. είναι μία κατά πολύ 

βελτιωμένη εκδοχή τόσο του νομοσχεδίου που 

είχε καταρτιστεί και προωθηθεί για δημόσια 

διαβούλευση τον Ιούλιο του 2020, για να 

αποσυρθεί τελικώς μερικές εβδομάδες 

αργότερα, όσο και του προσχεδίου που 

κυκλοφόρησε για διαβούλευση τον Ιούνιου 

2022. Από την τοποθέτηση του α/ΠΘ 

συγκρατούνται επίσης εξής σημαντικά 

σημεία: 

α. Η Αλβανία δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε η 

μόνη χώρα στον κόσμο που επιδιώκει την 

φορολογική (και συνδυαζόμενη ποινική) 

αμνήστευση μετά από εθελοντική δήλωση 

περιουσιακών στοιχείων. 

β. Η δυνατότητα της α/Κυβέρνησης να 

προωθήσει νομοθετικές πρωτοβουλίες που 

αφορούν φορολογική και ποινική αμνήστευση 

προκύπτει από το α/Σύνταγμα και είναι 

έκφανση της εθνικής της κυριαρχίας. 

γ. Ο υπό συζήτηση νόμος καταρτίστηκε μετά 

από εξέταση διαφόρων διεθνών «μοντέλων» 

φορολογικής αμνηστίας, ενώ ελήφθησαν 

υπόψη τόσο οι ιδιαιτερότητες της 

α/οικονομίας και διασποράς, όσο και οι 

παρατηρήσεις των διεθνών οργανισμών και 

των εταίρων της Αλβανίας. 

δ. Η Αλβανία και η α/Κυβέρνηση, η οποία 

έχει την ευθύνη του νομοθετικού έργου, 

καλωσορίζει την όποια κριτική ασκείται στον 

εν λόγω νομοσχέδιο και τις παρατηρήσεις 

προς βελτίωσή του, δεν θα απεμπολήσει, 

ωστόσο, το εθνικό της δικαίωμα να 

νομοθετήσει όπως η ίδια κρίνει. 

Σημειώνεται ότι με απόφαση του α/ΠΘ, η 

περίοδος δημόσιας διαβούλευσης του επί του 

νομοσχεδίου παρατείνεται πέραν της αρχικώς 

τεθείσης ημερομηνίας (23 Ιουλίου 2022), 

μέχρι και το τέλος Αυγούστου τ. έ., 

προκειμένου να υπάρξει επαρκέστερος χρόνος 

για ενσωμάτωση τυχόν παρατηρήσεων και 

βελτιώσεων επί του κειμένου, προοιωνίζοντας 

τελική ψήφισή του από την α/Βουλή το 

φθινόπωρο. 

Κατασκευή νέου τουριστικού λιμένα 

Δυρραχίου-Υπογραφή MoU με Εμιρατινό 

Επενδυτικό Όμιλο Emmar 

Μετά από σχεδόν 3 χρόνια διαπραγματεύσεων, 

μεταξύ της α/Κυβέρνησης και του Εμιρατινού 

επενδυτικού ομίλου Emaar Properties, οι δύο 

πλευρές υπέγραψαν τελικώς στις 10 Αυγούστου 

τ. έ. στα Τίρανα το σχετικό Μνημόνιο 

Συνεργασίας για την κατασκευή του νέου 

τουριστικού λιμένα του Δυρραχίου. 

Το MoU υπεγράφη από τον ιδιοκτήτη της 

Emaar Properties και της αλβανικής 

θυγατρικής της Eagle Hills Real Estate 

Development Sh.p. k., κ. Muhammed El 

Alabbar και τον κ. Erlis Hereni εκ μέρους της 

Albanian Seaports Development Company sh. 

A., παρουσία του α/ΠΘ κ. Rama και προβλέπει 

την υλοποίηση του έργου «Durrës 

Yachts&Marina», επένδυση συνολικού ύψους 

$2 δις, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή 

μαρίνας για υποδοχή κρουαζιερόπλοιων και 



τουριστικών σκαφών αναψυχής, καθώς και 

ξενοδοχείων, εστιατορίων, κινηματογράφων 

και πολυτελών κατοικιών. 

Ο επενδυτής κ. El Alabbar διαβεβαίωσε ότι το 

έργο θα είναι διεθνών προδιαγραφών και θα 

αποτελέσει μαγνήτη για την τουριστική 

ανάπτυξη της περιοχής και της Αλβανίας εν 

γένει, κάνοντας αναφορά και στον ανερχόμενο 

τουριστικό κλάδο της χώρας, ενώ εκτίμησε ότι 

τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν εντός των 

επομένων 2-3 μηνών. 

Από πλευράς του, ο α/ΠΘ εστίασε στην 

επίδραση που θα έχει το έργο στον αλβανικό 

τουρισμό, αναφέροντας ότι θα είναι το 

μεγαλύτερο τουριστικό λιμάνι της Μεσογείου. 

Σημείωσε, παράλληλα, ότι η υπογραφή του 

Μνημονίου είναι η καλύτερη απάντηση στους 

επικριτές του έργου, το οποίο θα απασχολεί 

περίπου 12 χιλ. εργαζομένους και θα αλλάξει 

δια παντός όχι μόνο το Δυρράχιο, αλλά και την 

Αλβανία για πάντα, βελτιώνοντας ταυτόχρονα 

την εικόνα της χώρας στην Ευρώπη. 

Τέλος, η α/Αναπληρωτής ΠΘ και Υπουργός 

Υποδομών&Ενέργειας κα Belinda Balluku 

αναφέρθηκε στη μεταφορά του υφιστάμενου 

εμπορικού λιμένα Δυρραχίου βορείως, στο 

Porto Romano, το οποίο θα συνδεθεί 

σιδηροδρομικώς με τον «ξηρό» λιμένα στην 

Πρίστινα, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για 

φιλοξενία στρατιωτικών εγκαταστάσεων υπό 

την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. 

Οριστικοποίηση τεχνικής συμφωνίας 

Αλβανίας-Ιταλίας για την αμοιβαία 

αναγνώριση συντάξιμου χρόνου. 

Ανακοινώθηκε στα τέλη Ιουλίου (έπειτα από 

διαβουλεύσεις που χρονολογούνται από το 

2014) η οριστικοποίηση της συμφωνίας για την 

αμοιβαία αναγνώριση συντάξιμου χρόνου από 

τις Αντιπροσωπείες των αρμοδίων για θέματα 

κοινωνικής ασφάλισης υπηρεσιών Αλβανίας 

και Ιταλίας, η οποία αναμένεται να λάβει την 

έγκριση των Κυβερνήσεων τους και στη 

συνέχεια να κυρωθεί από τα Κοινοβούλια. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της 

α/Υπουργού Οικονομικών&Οικονομίας κας 

Ibrahimaj, στο ανωτέρω σχέδιο συμφωνίας 

πέραν των συνταξιοδοτικών ζητημάτων έχουν 

επίσης συμπεριληφθεί θέματα περίθαλψης, 

αδειών μητρότητας και ασφάλισης ανέργων, 

ενώ συγχρόνως σημειώνεται στο στοιχείο της 

αμοιβαιότητας σε ό,τι αφορά την αναγνώριση 

όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων των 

εργαζομένων Αλβανών στην Ιταλία και των 

εργαζομένων Ιταλών στην Αλβανία κατά το 

χρόνο συνταξιοδότησής τους, σύμφωνα με τις 

νομοθεσίες των δύο χωρών αντίστοιχα. 

Τονίζεται επίσης από τις δύο πλευρές η 

σημασία της εν λόγω συμφωνίας εκατέρωθεν, 

καθώς έχει αυξηθεί σημαντικά, όχι μόνο ο 

αριθμός των Αλβανών εργαζομένων στην 

Ιταλία (700.000 περίπου), αλλά και το γεγονός 

ότι 50.000 εγγεγραμμένες ιταλικές επιχειρήσεις 

λειτουργούν με Αλβανούς πολίτες, ενώ 

συγχρόνως αυξάνεται ολοένα και ο αριθμός 

των Ιταλών που ζουν, εργάζονται και 

πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές στην 

Αλβανία. 

 



 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

 2017 2018 2019 2020 

Πραγματικό ΑΕΠ (μεταβολή %) 3,86% 3,90%** 2,43% -5,5% (εκτίμηση 

ΚΤ Αλβανίας) 

ΑΕΠ Τρέχουσες Τιμές (εκ. λεκ) 1.531.310 

(11,4 δις. €) 

1.635.715 1.691.729  

ΑΕΠ Ισοτιμία Αγοραστικής Δύναμης 35,97 δισ. $    

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ   3.980 € 4.100 € (εκτίμηση) 4.200 € (εκτίμηση)  

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ ΙΑΑ 11.014 €    

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

Δείκτης Λιανικού Εμπορίου 

(μεταβολή%) 

1,5 1,5 1,3  

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 

2,42  

5,28  

-2,85 

7,71 

2,22 

4,95 

-2,71 

7,18 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (εκ. 

€) 

-866,0 859,7 -1041.3  

Εισροές Α.Ξ.Ε. (εκ. €) 908,03 1.024 1.081 933 

Εισροές Α.Ξ.Ε. (μεταβολή %) -3,71% 12,8% 5,7% -13% 

Σωρευτική Αξία Α.Ξ.Ε. (εκ. €) 6.456 7.455 8.147 8.818 

Εισροές Μεταναστευτ. Εμβασμάτων 

(εκ. €) 

636    

Εργατικό Δυναμικό (άνω των 15 

ετών) 

1.385.000 1.401.988 1.430.000 1.407.934 

Εργαζόμενοι (άνω των 15 ετών) 1.195.000 1.230.000 1.266.000 1.243.321 

Ανεργία (%) 14,1% 12,3% 11,2% 11,7% 

Κατώτατος Μηνιαίος Μισθός (λεκ) 24.000 24.000 26.000 30.000 (από 

Οκτώβριο 2020) 

Μέσος Μηνιαίος Μισθός (λεκ) 49.150 50.392 53.458 53.662 

Πληθωρισμός (μέση ετήσια αύξηση) 1,99% 2,03% 1,41% 1,6% 

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

Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος (εκ. €) 7.949,4 8,346.6 8,258.3  

Εξωτερικό Χρέος (δις. λεκ) 510,3 520,4 550,5  

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

Δημόσιο Χρέος (% ΑΕΠ) 70,1 70,0 66,7 77,8 

Έσοδα Προϋπολογισμού (εκ. λεκ) 

    Φορολογικά Έσοδα (εκ. λεκ) 

430,39 

398,62 

216,95 

202,25 

  



Έξοδα Προϋπολογισμού (εκ. λεκ) 

    Κεφαλαιακές Δαπάνες (εκ. λεκ) 

461,41 

68,45 

214,65 

29,91 

  

Έλλειμμα Προϋπολογισμού -31,01 2,30   

Βασικό Επιτόκιο Κεντρικής Τράπεζας 

(%) 

1,25% 1% 1% 0,5 

Τραπεζ. Καταθέσεις /Εγχώριο (εκ. 

λεκ) 

473,663 456,216 466,612  

Τραπ. Καταθέσεις/Συνάλλαγμα (εκ. 

λεκ) 

528,006 532,625 542,116  

Συναλλαγματική ισοτιμία/ευρώ 134,15 127,59 123,01 123,75 

Συναλλαγματικά Αποθέματα (δις.$) 3,274    

 


