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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Αλβανικό ΑΕΠ, 2
ο
 τρίμηνο 2020 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της 

Αλβανίας που ανακοινώθηκαν σήμερα, το ΑΕΠ 

της Αλβανίας κατά το 2
ο
 τρίμηνο 2020 

καταγράφηκε μείωση της τάξεως του 10,23%, σε 

σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο προηγουμένου 

έτους, εξαιτίας της γενικότερης οικονομικής 

επιβράδυνσης λόγω της πανδημίας του ιού COVID 

19. 

Οι 9 από τους 11 υπό εξέταση κλάδους της 

οικονομίας παρουσίασαν επιβράδυνση, με την 

ισχυρότερη να παρατηρείται στο 

Εμπόριο/Μεταφορές/Φιλοξενία (-4,11%), στη 

Μεταποίηση/Ενέργεια/Εξόρυξη (-1,45%) και τις 

Τεχνικές, Επιστημονικές και Επαγγελματικές 

δραστηριότητες και υπηρεσίες (-1,23%), ενώ και 

τα έσοδα από φόρους υποχώρησαν κατά 1,85%, με 

τη Γεωργία/Κτηνοτροφία/Δασοκομία (+0,7%) και 

την Κτηματομεσιτεία (+0,29%) να είναι οι μόνοι 

κλάδοι που κινήθηκαν θετικά. 

Συμβολή στο ΑΕΠ κατά Κλάδο Οικονομικής 

Δραστηριότητας (Q2-2020/Q2-2019) % 

 

Παρόμοια εικόνα προκύπτει και στη σύγκριση μεταξύ 

των πρώτων 2 τριμήνων του τ. έ.: το αλβανικό ΑΕΠ 

υποχώρησε συνολικά κατά 8,8%, με το κλάδο 

Εμπορίου/Μεταφορών/Φιλοξενίας να καταποντίζεται 

κατά 28,4%, την Ψυχαγωγία/Διασκέδαση να 

υποχωρούν κατά 11,5% και τις Τεχνικές, 
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Επιστημονικές και Επαγγελματικές δραστηριότητες 

και υπηρεσίες κατά 10,1%), ενώ και τα φορολογικά 

έσοδα μειώθηκαν κατά 12,7%. Αντίθετα, θετική 

συμβολή στο ΑΕΠ, μεταξύ 1
ου

 και 2
ου

 τριμήνου 2020 

είχαν: οι Κτηματομεσιτικές υπηρεσίες (+2,5%), η 

Μεταποίηση/Ενέργεια/Εξόρυξη (+0,6%) και η 

Γεωργία/Κτηνοτροφία/Δασοκομία (+0,5%). 

Συμβολή στο ΑΕΠ κατά Κλάδο Οικονομικής 

Δραστηριότητας (Q2-2020/Q1-2020) % 

 

Τέλος, εξετάζοντας το ΑΕΠ από απόψεως δαπανών 

(σε τρέχουσες τιμές), μεταξύ 2
ου

 τριμήνου των ετών 

2019 και 2020, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 

μειώθηκαν έως και 50%, οι εισαγωγές  υποχώρησαν 

κατά 36,1%, ενώ ισχυρές απώλειες καταγράφηκσν 

τόσο στις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 

(-11,14%), όσο και στις δαπάνες των νοικοκυριών (-

7,6%). Τέλος, η κρατική δαπάνη για το ίδιο διάστημα 

υποχώρησε κατά 0,65%. 

Συμβολή στη διάρθρωση του ΑΕΠ, πλευρά 

δαπανών (Q2-2020/Q1-2019) %, τρέχουσες τιμές 
 

 

Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (ΞΑΕ) στην Αλβανία 

A΄ 6/μηνο 2020 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της 

Αλβανίας, η αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων 

που πραγματοποιήθηκαν στην Αλβανία (flow) 

κατά το Α΄ τρίμηνο τ.έ. ανήλθε σε €221 εκατ., 

έναντι €233 εκατ. το Β΄ τρίμηνο του έτους, μείωση 

5,15%. Μείωση 10,88% καταγράφεται σε σχέση 

και με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου 

έτους, όπου οι ροές ξένων επενδύσεων είχαν 

ανέλθει σε €248 εκατ. (συγκριτικά: αξία ροών 

ΞΑΕ Β΄ τρίμηνο 2018: €208 εκατ., Β΄ τρίμηνο 

2017: €201 εκατ.). 

Αντίθετα, η συνολική αξία των ξένων επενδύσεων 

(stock) κατά το Β΄ τρίμηνο του έτους, ανερχόμενη 

σε €8,419 δις, σημείωσε αύξηση τόσο έναντι του 

προηγουμένου τριμήνου (€7,927 δις, +6,2%), όσο 

και έναντι του Β΄ τριμήνου του προηγουμένου 

έτους (€7,772 δις, +8,32%). 

Το απόθεμα των ελληνικών άμεσων επενδύσεων 

στην Αλβανία συρρικνώθηκε περαιτέρω το Β΄ 

τρίμηνο τ.έ., ανερχόμενο σε €487 εκατ., έναντι 

€501 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, όσο και το 

Β΄ τρίμηνο του 2019 (-2,79%). 

Σημειώνεται ότι η ελληνική επενδυτική παρουσία 

στη χώρα, κατά την τελευταία εξαετία, 

κορυφώθηκε το Β΄ τρίμηνο 2017, όταν και έφτασε 

στα €1,265 δις. Έκτοτε, λόγω της έντονης 

αποεπένδυσης σημαντικών ελληνικών 

επιχειρηματικών ομίλων που καταγράφεται, 

ιδιαίτερα στους τομείς τηλεπικοινωνιών και 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Cosmote, Tirana 

Bank/Τράπεζα Πειραιώς, NBG Albania/Εθνική 

Τράπεζα), αλλά και στην παροχή υπηρεσιών 

υγείας (όμιλος Υγεία), το απόθεμα των ελληνικών 

ΞΑΕ συρρικνώνεται διαρκώς, με μερικές 

επιμέρους διακυμάνσεις, φτάνοντας ουσιαστικά 

στο ναδίρ του το Β΄ τρίμηνο τ. έ, με €487 εκατ. 

Ως εκ τούτου, η χώρα μας, από την 1
η
 θέση μεταξύ 

των επενδυτριών χωρών στην Αλβανία, την οποία 

κατείχε επί μία και πλέον δεκαετία, διολίσθησε 

στην 8
η
 θέση. Ενδεικτικά, παρατίθεται η κατάταξη 

των σημαντικότερων επενδυτριών χωρών στην 

Αλβανία μεταξύ 2
ου

 τριμήνου 2019 και 2020 

(ποσά σε εκατ. €): 

Τρίμηνο 
 

Χώρα 

QII 
2019 

QIII 
2019 

QIV 
2019 

QI 
2020 

QII 
2020 

QII-QI 
2020 

% 

QII 
2019-

20 

% 

Ελβετία 1.423 1.453 1.495 1.443 1.584 9,77 11,31 

Ολλανδία 1.126 1.183 1.245 1.235 1.353 9,55 20,16 



Καναδάς 1.060 1.072 1.115 1.070 1.107 3,46 4,43 

Ιταλία 723 744 765 753 795 5,58 9,96 

Τουρκία 588 603 604 608 608 0,00 3,40 

Αυστρία 546 539 546 520 550 5,77 0,73 

Βουλγαρία 526 531 535 505 530 4,95 0,76 

Ελλάδα 501 499 500 501 487 -2,79 -2,79 

Γαλλία 274 278 307 303 313 3,30 14,23 

Κύπρος 169 169 189 176 186 5,68 10,06 

Γερμανία 133 138 147 157 163 3,82 22,56 

ΗΠΑ 79 84 82 109 123 12,84 55,70 

Όπως αποτυπώνεται στον ανωτέρω πίνακα, η 

επενδυτική παρουσία όλων των σημαντικών 

χωρών-προέλευσης ΞΑΕ, με εξαίρεση αυτήν της 

Ελλάδας, ενισχύθηκε κατά το υπό εξέταση 

διάστημα, τόσο μεταξύ των 2 πρώτων τριμήνων 

τ.έ. (πλην Τουρκίας, η οποία παρέμεινε σταθερή), 

όσο και μεταξύ των αντίστοιχων τριμήνων 2019 

και 2020. Ενδεικτικά σημειώνεται, επίσης ότι το 

απόθεμα των βουλγαρικών ΞΑΕ στη χώρα, από 

μόλις €19 εκατ. το Α΄ τρίμηνο 2017 εκτοξεύτηκε 

στα €530 εκατ. στα μέσα του 2020, κυρίως 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. S. Roussev και από τον Αλβανό 

επενδυτή κ. E. Guri. 

Τέλος, €161 εκατ. ή το 35,5% των ξένων 

κεφαλαίων που εισέρευσαν στην Αλβανία κατά το 

1
ο
 εξάμηνο τ.έ., €454 εκατ. εν συνόλω, 

επενδύθηκαν στον ευρύτερο ενεργειακό τομέα 

(Η/Ε, Φ/Α και ύδατα) και αφορούν κυρίως στα 2 

μεγάλα ενεργειακά έργα, τα οποία πλέον 

βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης, ήτοι το 

αλβανικό τμήμα του αγωγού TAP, καθώς και η 

υδροηλεκτρική μονάδα Devoll. Το 18,1% (€82 

εκατ.) των επενδύσεων κατευθύνθηκε προς τον 

εξορυκτικό κλάδο της χώρας, ενώ ακολούθησαν ο 

κλάδος χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών 

υπηρεσιών (€60 εκατ. ή 13,2%), ο 

κτηματομεσιτικός κλάδος (€28 εκατ. ή 6,2%), η 

εμπορικές δραστηριότητες (χονδρεμπόριο/ 

λιανεμπόριο, €19 εκατ. ή 4,2%) και η μεταποίηση 

(€18 εκατ. ή 4,0%). 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

Κατακύρωση διαγωνισμού κατάρτισης 

μελέτης σκοπιμότητας και τεχνικού 

σχεδιασμού για την κατασκευή σήραγγας 

Llogara 

Σε κοινοπραξία αποτελούμενη από την 

αυστριακών συμφερόντων iC Consulenten 

Ziviltechniker, τις σλοβενικές κατασκευαστικές 

ELEA iC και IB, καθώς και τις αλβανικές SEED 

Consulting shpk and InfraKonsult shpk 

κατακυρώθηκε ο ανοικτός διαγωνισμός επιλογής 

αναδόχου του α/Υπουργείου Υποδομών και 

Ενέργειας, για την κατάρτιση μελέτης 

σκοπιμότητας και τεχνικό σχεδιασμό του έργου 

κατασκευής της σήραγγας Llogara. Ο 

προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 

€6,3 εκατ. και η μελέτη αναμένεται να 

ολοκληρωθεί εντός ενός έτους. Η χρηματοδότηση 

της μελέτης θα προέλθει από τον κρατικό 

προϋπολογισμό. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του 

α/Υπουργείου Υποδομών και Ενέργειας έκρινε ότι 

η πρόταση της συγκεκριμένης κοινοπραξίας είναι 

σύμφωνη με τις διεθνείς προδιαγραφές και παρέχει 

τις πλέον κατάλληλες τεχνικές επιλογές για την 

κατασκευή του έργου.  

Η σήραγγα Llogara θα έχει συνολικό μήκος 6 χλμ. 

και αναμένεται να περιορίσει τη διαδρομή 

Ορικούμ-Παλάσσα από περίπου 55 λεπτά σήμερα 

σε 10 λεπτά. 

Απόφαση Διεθνούς Διαιτητικού 

Δικαστηρίου (ΔΔΔ) υπέρ εταιρείας ΑΚΤΩΡ 

Το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (ΔΔΔ) του 

Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), 

εξέδωσε ευνοϊκή απόφαση υπέρ της 

κατασκευαστικής εταιρείας ΑΚΤΩΡ στη δικαστική 

διαφορά που προέκυψε με το Αλβανικό Δημόσιο, 

αναφορικά με το έργο κατασκευής του 

αυτοκινητόδρομου Τιράνων-Ελμπασάν. 

Ειδικότερα το ΔΔΔ επιδίκασε στο σύνολό της την 

αποζημίωση που είχε ζητήσει η εν λόγω Εταιρεία 

($44 εκατ.) σε σχετική αγωγή της κατά του 

Αλβανικού Δημοσίου. 



Υπενθυμίζεται ότι Κοινοπραξία της 

κατασκευαστικής ΑΚΤΩΡ με την εταιρεία COPRI 

(συμφερόντων Κουβέιτ), είχε αναλάβει το 2012 το 

έργο κατασκευής του οδικού άξονα Τίρανα–

Ελμπασάν, το οποίο χρηματοδοτήθηκε με δάνειο 

ύψους $220 εκατ. από την Ισλαμική Τράπεζα 

Ανάπτυξης. Ωστόσο, κατά την υλοποίηση του 

έργου, η εν λόγω Κοινοπραξία διαπίστωσε 

σοβαρές ελλείψεις στις αρχικές τεχνικές, 

γεωλογικές κυρίως μελέτες, ζητώντας την αύξηση 

του προϋπολογισμού του έργου κατασκευής, 

αίτημα που απερρίφθη από την αλβανική 

Κυβέρνηση. 

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά η 

α/Υπουργός Ενέργειας και Υποδομών κα Baluku 

επέρριψε τις ευθύνες για την καταδίκη της χώρας 

σε ελλιπή προετοιμασία και κακούς χειρισμούς 

από μέρους της τότε Κυβέρνησης του 

Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς η σύμβαση που 

υπεγράφη το 2012 μεταξύ του Αλβανικού 

Δημοσίου και της ανωτέρω Κοινοπραξίας δεν 

περιελάμβανε τις απαραίτητες γεωλογικές μελέτες, 

με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες 

καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου. Ως εκ 

τούτου, ακολούθησαν στη συνέχεια τροποποιήσεις 

στη σύμβαση υπό καθεστώς αδιαφάνειας, οι οποίες 

διόγκωσαν το τελικό κόστος κατασκευής του 

έργου.  

Ωστόσο, από την πλευρά του Δημοκρατικού 

Κόμματος υποστηρίζεται ότι οι καθυστερήσεις στο 

έργο κατασκευής οφείλονται σε παρεμβάσεις του 

Α/ Πρωθυπουργού κ. Rama, με σκοπό την εκδίωξη 

της αναδόχου Κοινοπραξίας και την ανάληψη του 

έργου από εταιρεία του στενού περιβάλλοντός του. 

Σημειώνεται πάντως ότι στα σχετικά 

δημοσιεύματα δεν επιρρίπτεται ουδεμία μομφή 

προς την εταιρεία ΑΚΤΩΡ. 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Σημαντική μείωση διεθνών αφίξεων στην 

Αλβανία μεταξύ Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020 

Σημαντική μείωση 64,7% των διεθνών αφίξεων 

στην Αλβανία καταγράφηκε τους πρώτους επτά 

μήνες του 2020, έναντι της αντίστοιχης περιόδου 

του 2019, εξαιτίας της πανδημίας Covid-19. 

Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 

2020 επισκέφθηκαν την Αλβανία 1.169.610 

πολίτες ξένων χωρών, έναντι 3.313.762 αφίξεων 

την ίδια περίοδο του 2019.  

Σημειώνεται ότι άνω του 50% των ανωτέρω 

διεθνών αφίξεων στην Αλβανία αφορά σε 

αλβανόφωνους κατοίκους του Κοσσόβου και της 

Β. Μακεδονίας, ενώ σημαντικό είναι το ποσοστό 

αλβανών πολιτών που έχουν μεταναστεύσει σε 

ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Ελλάδα και Ιταλία 

και έχουν αποκτήσει την υπηκοότητα των χωρών 

διαμονής τους.  

Οι αφίξεις στην Αλβανία από Ελλάδα την ίδια 

περίοδο ανήλθαν σε 146.088, μειωμένες κατά 

53,1% έναντι του A΄ επταμήνου 2019, ενώ οι 

αφίξεις από Ιταλία υποχώρησαν κατά 68,8% και 

έφθασαν τις 69.772. Σημαντική υποχώρηση 

σημειώθηκε στις αφίξεις από Γερμανία (21.731, -

75,6%), Ην. Βασίλειο (27.821, -61,5%), ΗΠΑ 

(11.807, -83,7%) και Πολωνία (11.391, -85%).  

Ο βασικός όγκος των διεθνών μετακινήσεων στην 

Αλβανία πραγματοποιήθηκε οδικώς, καθώς οι 

αφίξεις στους χερσαίους μεθοριακούς σταθμούς 

της χώρας ανήλθαν σε 2.297.367, έναντι 5.045.904 

το A΄ επτάμηνο 2019. Επίσης, κατεγράφησαν 

335.908 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, έναντι 

870.702 κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2019, 

ενώ οι αφίξεις στους διεθνείς λιμένες της χώρας 

ανήλθαν σε 134.530 έναντι 367.438 το 2019. 

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία 

αφίξεων συμπεριλαμβάνουν και αλβανούς πολίτες 

που εισέρχονται στη χώρα. 

Οι εκτιμώμενες απώλειες εισπράξεων του 

τουριστικού κλάδου της Αλβανίας το 2020, 

σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ένωσης 

Ταξιδιωτικών Γραφείων, θα φθάσουν τα €1,3 δις, 

γεγονός που θα επιφέρει σημαντική υποχώρηση 

στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, στο 

ΑΕΠ και στην απασχόληση στη χώρα. 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 2017 2018 2019 

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

ΑΕΠ Τρέχουσες Τιμές (εκ. λεκ) 1.531.310 
(11,4 δις. €) 

1.635.715  

Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ   3.980 €   

Κατά Κεφαλήν 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 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (εκ. €) -866,0 859,7 -1041.3 

Εισροές ΑΞΕ (εκατ. €) 908,03 1.024 1.083 

Εισροές Α.ΞΕ. (μεταβολή %) -3,71% 12,8% 5,7% 

Σωρευτική Αξία Α.Ξ.Ε. (εκ. €) 6.453 7.603 8.542 

Εισροές Μεταναστευτ. Εμβασμάτων (εκ. €) 636   

Εργατικό Δυναμικό (>15 ετών) 1.385.000 1.401.988 1.434.887 

Εργαζόμενοι (>15 ετών) 1.195.000 1.227.973 1.274.857 

Ανεργία (%) 14,1% 12,3% 11,2% 

Κατώτατος Μηνιαίος Μισθός (λεκ) 24.000 24.000 26.000 

Μέσος Μηνιαίος Μισθός (λεκ) 49.150 50.392 53.458 

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

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 71 

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% 

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 

Συναλλαγματικά Αποθέματα (δις.$) 3,274   

 


