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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Αλβανία
Απρίλιος 2022

Σύμφωνα με στοιχεία της Α/Στατιστικής
Υπηρεσίας INSTAT, ο Δείκτης Τιμών
Καταναλωτή (ΔΤΚ) τον Απρίλιο 2022 ανήλθε
σε 109,7 μονάδες, με περίοδο αναφοράς το
Δεκέμβριο 2020, ενώ συγκριτικά με τον
προηγούμενο μήνα (03/2022) παρουσίασε
αύξηση 1,9%. Αύξηση 6,2% του Δείκτη
καταγράφηκε, επίσης, και σε ετήσια βάση.
Μηνιαία
μεταβολή
Δείκτη
Τιμών
Καταναλωτή (04/2020-04/2022)

Πηγή: INSTAT

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΔΤΚ, τον
Απρίλιο τ. έ., επηρεάστηκε κυρίως από την
αύξηση των τιμών στις κατηγορίες «Τρόφιμα
και
μη
αλκοολούχα
ποτά»
(3,6%),
«Μεταφορές» (1,2%), «Στέγαση, νερό,
ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα καύσιμα» (0,5%),
«Ψυχαγωγία και πολιτισμός» (0,1%), «Εστίαση
και φιλοξενία» (0,2%), «Επικοινωνία» (0,03%),
«Έπιπλα,
είδη
οικιακής
χρήσης
και
συντήρηση» (0,2%), «Αλκοολούχα ποτά και
καπνός» (0,2%), «Ρουχισμός και υπόδηση»
(0,05%), «Εκπαίδευση» (0,02%) και «Διάφορα
αγαθά
και
υπηρεσίες»
(0,05%).

Συμβολή κατηγοριών αγαθών και υπηρεσιών
στην ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
4ο Οικονομικό Φόρουμ Τιράνων: Albania’s
Leading Role for Regional Development in
the Western Balkans
(Τίρανα, 10/5/022)

Πηγή: INSTAT

Σε σύγκριση με Απρίλιο 2021, αύξηση
σημείωσαν οι τιμές στις κατηγορίες:
«Μεταφορές» (22,5%), «Τρόφιμα και μη
αλκοολούχα ποτά» (9,9%), «Εστίαση και
φιλοξενία» (4,9% ), «Αλκοολούχα ποτά και
καπνός» (4,3%), «Ψυχαγωγία και πολιτισμός»
(4,1%), «Στέγαση, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και
άλλα καύσιμα» (2,6%), «Έπιπλα, είδη οικιακής
χρήσης και συντήρηση» (2,7%),«Ρουχισμός και
υπόδηση» (1,2%), «Διάφορα αγαθά και
υπηρεσίες» (1,0%). «Επικοινωνία» (0,8%),
«Υγεία» και «Εκπαίδευση» (αμφότερα με
0,6%),
Ειδικότερα, εντός της κατηγορίας των
τροφίμων, τη μεγαλύτερη αύξηση 24,2%
παρουσίασαν οι τιμές στην κατηγορία «λίπη
και έλαια», με τις κατηγορίες «γάλα, τυρί και
αυγά» (17,1%), «ψωμί και δημητριακά»
(16,7%), «ζάχαρη, μαρμελάδα μέλι, σιρόπι,
σοκολάτες και γλυκά» (14,3%), «κρέας»
(7,8%) και «λαχανικά-πατάτες» (5,2%) να
ακολουθούν.
Αντίστοιχα, σε σύγκριση με το Μάρτιο 2022, οι
τιμές της κατηγορίας «Ψυχαγωγία και
πολιτισμός»» αυξήθηκαν κατά 2,7 %,
ακολουθούμενες
από
τις
κατηγορίες:
«Μεταφορές» (0,3%), «Τρόφιμα και μη
αλκοολούχα ποτά» (1,1%), «Έπιπλα οικιακά
είδη και συντήρηση» (0,8%), «Ξενοδοχεία,
καφετέριες και εστιατόρια» (0,5%), «Στέγαση,
νερό, ρεύμα και άλλα καύσιμα» και
«Επικοινωνίες» (0,3% αμφότερες), «Διάφορα
αγαθά και υπηρεσίες» (0,2%). Αντίθετα,
μείωση παρουσίας οι τιμές της κατηγορίας
«Αλκοολούχα ποτά και καπνός» (-0,5%),
καθώς και στην κατηγορία «Ενδύματα και
υπόδηση» (-0,1%).

Πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου στο
κεντρικό ξενοδοχείο Plaza, το 4ο Tirana
Economic Forum με τίτλο «Albania’s
Leading Role for Regional Development in
the Western Balkans», με διοργανωτή την
ομώνυμη εταιρεία του κ. Τσομώκου.
Στο εν λόγω Φόρουμ απηύθυνε χαιρετισμό ο
Δήμαρχος Τιράνων κ. Erion Veliaj, ενώ
παρενέβησαν με ομιλίες τους η α/ Υπουργός
Οικονομίας&Οικονομικών
κα
Denila
Ibrahimaj, ο Γ. Γ. του α/ Υπουργείου για την
Ευρώπη και Εξωτερικών κ. A. Skapi, οι
Πρέσβεις Ελλάδος, Γαλλίας και Ιταλίας,
εκπρόσωπος της Αντιπροσωπείας της ΕΕ, o
Υφυπουργός Οικονομικών της Βόρειας
Μακεδονίας κ. Filip Nikoloski, εκπρόσωποι
διεθνών οργανισμών (World Bank, EBRD
και EIB), παραγωγικών φορέων και
επιμελητηρίων, καθώς και διευθυντικά
στελέχη σημαντικών
εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στην α/αγορά όπως:
Hill International, Balfin Group, Tirana
Bank, Voltalia, PPC Albania, Bankers
Petroleum Albania, πολλές εκ των οποίων
ελληνικών συμφερόντων.
Η Πρέσβης της Ελλάδος αναφέρθηκε στην
ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας στο
πλαίσιο
των
Δυτ.
Βαλκανίων,
επισημαίνοντας την πάγια ελληνική θέση
υπέρ αυτής, επισημαίνοντας, ωστόσο, την
αναγκαιότητα επίσπευσης των απαραίτητων
μεταρρυθμίσεων.
Σχολιάζοντας
τη
σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως
προς την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας,
τόνισε την ανάγκη να ολοκληρωθεί η εν
εξελίξει μεταρρυθμιστική πορεία σε όλους
τους τομείς της κοινωνίας και οικονομίας.
Οι Πρέσβεις Γαλλίας και Ιταλίας
αναφέρθηκαν
στη
νέα
ευρωπαϊκή
πραγματικότητα
που
έχει
πλέον
διαμορφωθεί μετά την ουκρανική κρίση,
ενώ σημείωσαν την ανάγκη για την
επίσπευση των διαδικασιών για την έναρξη
του προενταξιακού διαλόγου Αλβανίας και
Βόρειας Μακεδονίας με την Ε.Ε.

Ο εκπρόσωπος της Αντιπροσωπείας της ΕΕ
στα Τίρανα αναφέρθηκε επίσης στην
ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών για την
ευρωπαϊκή προοπτική Αλβανίας και
Βόρειας
Μακεδονίας,
σημειώνοντας
ωστόσο τις προκλήσεις που καλείται να
αντιμετωπίσει η Αλβανία, όσον αφορά
την υλοποίηση
των
απαραίτητων
μεταρρυθμίσεων.
Η
α/
Υπουργός
Οικονομίας
και
Οικονομικών αναφέρθηκε στη σημαντική
βελτίωση που έχει επιτευχθεί κατά τα
τελευταία
έτη
στους
βασικούς
μακροοικονομικούς δείκτες, παρά την
δυσμενή συγκυρία αρχικά του σεισμού του
Νοεμβρίου 2019, στη συνέχεια της
πανδημίας COVID 19, και στην παρούσα
φάση της ενεργειακής κρίσης και τις
ελλείψεις βασικών αγαθών που προκάλεσε ο
πόλεμος
στην
Ουκρανία.
Ιδιαίτερα
αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης που έλαβε
η α/ Κυβέρνηση για τις ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού και τις επιχειρήσεις και την
ανάταξη της οικονομίας. Στη συνέχεια
αναφέρθηκε στη σημαντική πρόοδο που έχει
επιτελέσει η χώρα του με στόχο την
ευρωπαϊκή της προοπτική, σημειώνοντας τις
μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη, τον
εκσυγχρονισμό
των
τελωνιακών
διαδικασιών και την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες.
Στη συνέχεια συζητήθηκαν οι εξής
επιμέρους θεματικές ενότητες:
• Οι προοπτικές ένταξης της Αλβανίας στην
ΕΕ μετά τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
• Έξυπνες πόλεις, η ενδυνάμωση της
ψηφιακής οικονομίας και η ψηφιοποίηση των
δημοσίων υπηρεσιών
• Μετατρέποντας τα μεγάλα κατασκευαστικά
κέντρα σε πράσινα και βιώσιμα: το κλειδί για
την ευημερία
• Real Estate, Τράπεζες και Τουρισμός:
οδεύοντας προς ένα υγιές επενδυτικό
περιβάλλον στην Αλβανία
• Η ενεργειακή πολιτική στην Αλβανία εν
μέσω της διεθνούς ενεργειακής κρίσης
Από τις παρεμβάσεις των ομιλητών
συγκρατούνται
οι
επισημάνσεις
του
εκπροσώπου της θυγατρικής της ΔΕΗ στην
Αλβανία PPC Albania κ. Γ. Λάντζα για την
περιφερειακή συνεργασία, ως προϋπόθεση για

τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην
Αλβανία και τα Βαλκάνια, καθώς και του
CEO του Ομίλου Χρηματιστηρίου Ενέργειας
κ. Γ. Ιωάννου για καθοριστική σημασία της
διαμόρφωσης των τιμών ενέργειας στην
ελεύθερη αγορά για την αντιμετώπιση της
οικονομικής κρίσης. Εν προκειμένω, έγινε
ειδικότερη αναφορά στη σημασία της
πράσινης ενέργειας στην Αλβανία και την
ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών μορφών
ενέργειας πέραν της υδροηλεκτρικής, όπως
ηλιακή και αιολική, καθώς επίσης και την
παροχή
ελληνικής
τεχνογνωσίας
στη
δημιουργία του Αλβανικού Χρηματιστηρίου
Ενέργειας (ALPEX).
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η επιτυχημένη
διοργάνωση του Φόρουμ, τόσο ως προς την
αρτιότητα της οργάνωσης, όσο και ως προς το
υψηλό επίπεδο και την ποιότητα των
ομιλητών, για τα οποία εξέφρασαν την
ικανοποίησή τους όλοι οι συμμετέχοντες.
Εκδήλωση για την έναρξη πτήσεων μεταξύ
Ηρακλείου Κρήτης και Τιράνων
(Τίρανα, 17/5/022)

Με την ευκαιρία της έναρξης αεροπορικής
σύνδεσης των Τιράνων με το Ηράκλειο με
απευθείας πτήσεις της AEGEAN AIRLINES,
έλαβε χώρα στο Διεθνές Αεροδρόμιο “Rinas”
των Τιράνων στις 17 Μαΐου 2022, ειδική
εκδήλωση που διοργάνωσε η Διοίκηση του
Αεροδρομίου.
Η εν λόγω εκδήλωση, η οποία είχε ελληνικό
«χρώμα» με τη συνοδεία ελληνικής μουσικής
και ελαφρών εδεσμάτων, έλαβε χώρα σε
ειδικά
διαμορφωμένο
χώρο
του
αεροδιαδρόμου, καλωσορίζοντας την άφιξη
της πρώτης απευθείας πτήσεως της AEGEAN
AIRLINES από το Ηράκλειο.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω σύνδεση είναι
δεύτερη (μετά την Αθήνα) απευθείας σύνδεση
μεταξύ
Ελλάδος
και
Αλβανίας
και
σηματοδοτεί την αρχή της θερινής πτητικής
περιόδου για το Αεροδρόμιο Rinas. Κατά την
εκδήλωση
απηύθυναν
σύντομους
χαιρετισμούς: ο Δ/νων Σύμβουλος του
Αεροδρομίου, κ. Constantin von Alvensleben,
ο Δήμαρχος Τιράνων κ. Erion Veliaj και εκ
μέρους της Πρεσβείας ο Προϊστάμενος του
Γραφείο ΟΕΥ κ. Σαράντης Μοσχόβης.
Η εκδήλωση έλαβε ευρεία δημοσιότητα στα
τοπικά ΜΜΕ και ιστοσελίδες, καθώς και τα

κοινωνικά δίκτυα της Πρεσβείας, του Δήμου
Τιράνων και του Αεροδρομίου.
Εκδήλωση «Διπλωματία Προορισμών»
(Τίρανα, 19/5/022)

Πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου, σε
κεντρικό ξενοδοχείο των Τιράνων, η
εκδήλωση «Διπλωματία Προορισμών» από
την εταιρεία τουριστικής ανάπτυξης και
marketing “Wise Ram”, η οποία ανήκει στον
επί σειρά ετών Αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης με
αρμοδιότητα κυρίως στα θέματα τουρισμού κ.
Σπύρο Πέγκα. Η εκδήλωση, η οποία τελούσε
υπό την αιγίδα του Δήμου Ιωαννιτών και του
ΕΟΤ, υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της
Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων, της
Ένωσης Ξενοδόχων Θεσ/νίκης και της Aegean
Airlines, ενώ έτυχε ευρείας δημοσιότητας και
μάλιστα από εξειδικευμένα ΜΜΕ και
ιστοσελίδες του τουριστικού και ταξιδιωτικού
κλάδου.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η στοχευμένη
παρουσίαση του τουριστικού «προϊόντος»
Ιωαννίνων
και
Θεσσαλονίκης
σε
εξειδικευμένο αλβανικό κοινό του κλάδου
τουρισμού και ταξιδιών. Από ε/πλευράς στην
εκδήλωση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος
Τουρισμού, Επιχειρηματικότητας και Πολ.
Προστασίας του Δήμου Ιωαννίνων κ. Γιώργος
Λώλης και ο Αναπλ. προϊστάμενος του
Τμήματος Τουρισμού του Δήμου κ. Αιμίλιος
Νέος, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Ένωσης
Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων κ. Σουρελής, ο
Γ.Γ. της Ένωσης κ. Βαντόλας και το μέλος του
ΔΣ κα Εξάρχου, υπό τη θεσμική τους ιδιότητα,
καθώς
και
εκπρόσωποι
σημαντικών
ξενοδοχείων από Θεσ/νίκη και Ιωάννινα, όπως
Hyatt Regency, Grand Hotel Palace,
Metropolitan Hotel από Θεσ/νίκη και The
Lake Hotel, SAZ City Life Hotel, Ξενοδοχείο
Παλλάδιο κ. ά.
Την εκδήλωση, τον συντονισμό της οποίας
έκανε ο κ. Πέγκας, χαιρέτισαν με παρεμβάσεις
τους η κα Πρέσβης και ο κ. Λώλης. Στη
συνέχεια, σε συνεργασία με το Γραφείο μας,
διοργανώθηκαν συναντήσεις δικτύωσης (Β2Β
meetings)
με
εκπροσώπους
των
σημαντικότερων ταξιδιωτικών γραφείων και
tour operators της Αλβανίας.
Στην εκδήλωση σημειώθηκε ότι η χώρα μας
αποτελεί γενικότερα δημοφιλή προορισμό για
την τουριστική αγορά της Αλβανίας, με

ιδιαίτερα δημοφιλείς επιμέρους προορισμούς
Ήπειρο, Δ. Ελλάδα, καθώς και Δυτ. και Κεν.
Μακεδονία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα
στοιχεία μάλιστα, οι Αλβανοί τουρίστες
επισκέπτονται την Ελλάδα καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους όχι μόνο για τουριστικούς
λόγους, αλλά και για εμπορικές και
επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ το 2021
κατέλαβαν την 11η θέση μεταξύ των
επισκεπτών
με
τις
περισσότερες
διανυκτερεύσεις στη συμπρωτεύουσα (17.188
διανυκτερεύσεις), έναντι 37.550 το 2019 (118,5%).
Εξάλλου, οι απευθείας πτήσεις της Aegean
Airlines μεταξύ Τιράνων και Ηρακλείου
Κρήτης και Ρόδου, οι οποίες εντάχθηκαν το
2021 στο θερινό πτητικό πρόγραμμα της
Εταιρείας, κατέγραψαν πληρότητες πάνω από
80% (και μάλιστα χωρίς σημαντική
διαφημιστική προώθηση), με αποτέλεσμα η εν
λόγω εταιρεία να σχεδιάζει την ένταξη και
νέων απ’ ευθείας προορισμών από τα Τίρανα.
Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές για
περαιτέρω
ενίσχυση
του
τουριστικού
ρεύματος προς τη χώρα μας από την Αλβανία,
διαγράφονται
ιδιαίτερα
ευοίωνες.
Εν
προκειμένω, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αφίξεις
Αλβανών επισκεπτών στην Ελλάδα κατά το
2019 και πριν την έκρηξη της πανδημίας
ανήλθαν σε 944.500 με το ύψος της
τουριστικής κατανάλωσης να ανέρχεται στα
€212,4 εκατ. και το έτος-ρεκόρ αφίξεων το
2018 με 986,6 χιλ. Ωστόσο εξαιτίας της
πανδημίας, η ταξιδιωτική κίνηση από την
Αλβανία μειώθηκε αισθητά (κατά 71,8%), το
2020, καταγράφοντας 166,2 χιλ. αφίξεις, ενώ
σημείωσε μικρή ανάκαμψη της τάξεως του
15,9% το 2021 (308,5 χιλ. αφίξεις). Ομοίως
και οι αφίξεις στην Αλβανία από την Ελλάδα
σημείωσαν κατά το 2020 ανάλογη μείωση,
ήτοι από 596,9 χιλ. το 2019 σε 203,4 (65,9%),
για να ανακάμψουν εν μέρει κατά το
2021(276,9 χιλ., +36,1%).
Τέλος, αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η εν
λόγω εκδήλωση αποτελεί τη 2η δράση της
εταιρείας Wise Ram, στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας «Διπλωματία Προορισμών»,
μετά
την
πραγματοποίηση
ανάλογης
εκδήλωση στο Βουκουρέστι, το Σεπτέμβριου
2021,
στην
οποία
συμμετείχαν
και
προβλήθηκαν οι τουριστικοί προορισμοί
Θεσσαλονίκης και Πιερίας.

Εβδομάδα Ελληνικού Πολιτισμού στην
Αλβανία
(23-29.5.2022):
Δράσεις
προώθησης της ελληνικής γαστρονομίας.
(Σκόδρα και Τίρανα, 15&26/5/022)

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ελληνικού
Πολιτισμού στην Αλβανία (23-29.5.2022)
πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, δράσεις
προώθησης της ελληνικής γαστρονομίας και
μάλιστα της ηπειρώτικης κουζίνας, σε Σκόδρα
και Τίρανα (25 και 26.5.2022). Στο σκεπτικό
των εν λόγω δράσεων ήταν η ανάδειξη της
συγγένειας που παρουσιάζουν οι κουζίνες των
δύο χωρών, λόγω της γεωγραφικής τους
εγγύτητας και της ιστορικής και πολιτιστικής
συνύπαρξης των λαών τους.
Οι δράσεις, οι οποίες συντονίστηκαν από το
Γραφείο
Οικονομικών
&
Εμπορικών
Υποθέσεων της Πρεσβείας, στο πλαίσιο των
δράσεων προβολής των ελληνικών τροφίμων
και του τουρισμού για το έτος 2022,
υλοποιήθηκαν από το φορέα Food&Paths,
μαγειρικό
«βραχίονα»
της
Λέσχης
Γαστρονομίας Ηπείρου.
Οι εν λόγω δράσεις περιελάμβαναν δια ζώσης
επίδειξη μαγειρικής σε ειδικά διαμορφωμένα
«περίπτερα» από έξι μέλη του ανωτέρω
φορέα, μεταξύ των οποίων και δύο
επαγγελματίες chef, με ειδίκευση στην
παραδοσιακή ηπειρώτικη κουζίνα. Στα
περίπτερα υπήρχε σχετική σήμανση στο
πλαίσιο
της
Εβδομάδας
Ελληνικού
Πολιτισμού στην Αλβανία.
Ειδικότερα,
η
δράση
στη
Σκόδρα
πραγματοποιήθηκε, σε συντονισμό με την εκεί
Δημοτική Αρχή το απόγευμα της 25.5.2022,
στην αρχή του κεντρικού πεζοδρόμου της
πόλεως, ενώ η αντίστοιχη δράση στα Τίρανα,
με την υποστήριξη του Δήμου Τιράνων, το

απόγευμα της 26.5.2022 στην κεντρικότερη
και πολυσύχναστη λαϊκή αγορά της πόλεως
(Pazari i Ri).
Το μενού, το οποίο προσφερόταν στους
περαστικούς
σε
ατομικές
μερίδες,
περιελάμβανε παραδοσιακές ηπειρώτικες
πίτες, με διάφορες παραλλαγές (γλυκές και
αλμυρές), τραχανότο με μανιτάρια, κρύα
σαλάτα από φακές beluga με καπνιστή
πέστροφα
τοπικής
εκτροφής
και
παρασκευής, σπετσοφάι και παραδοσιακές
ηπειρώτικες τηγανίτες με τοπικό μέλι και
σουσάμι.
Όλα
τα
εδέσματα
παρασκευάστηκαν επί τόπου από τους
μάγειρες της Food&Paths, με επεξήγηση
των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς
και της διαδικασίας παρασκευής στο κοινό,
ενώ το σπετσοφάι παρασκευάστηκε με τον
παραδοσιακό τρόπο, σε ειδική μεταλλική
γάστρα πάνω σε φωτιά διαμορφωμένη για
το σκοπό αυτό.
Και οι δύο δράσεις σημείωσαν εξαιρετική
επιτυχία και ως εκ τούτου παρατάθηκαν
πέραν του αρχικά καθορισμένου χρόνου
(17.00-20.00), ενώ οι επισκέπτες των
περιπτέρων, μεταξύ των οποίων και η
Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αλβανία κα Yuri
Kim, κατανάλωσαν το σύνολο των
εδεσμάτων. Επίσης προβλήθηκαν ευρέως
από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, την
Πρεσβεία, καθώς και τη συνεργαζόμενη
εταιρεία διοργάνωση “Red Cloud”, ενώ ο
Πρόεδρος της Λέσχης Γαστρονομίας
Ηπείρου κ. Θεόδωρος Αλεξίου παραχώρησε
σύντομη
συνέντευξη
στην
Εθνική
Ραδιοτηλεόραση της Αλβανίας.

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

1.635.715

1.691.729

4.100 € (εκτίμηση)

4.200 € (εκτίμηση)

(11,4 δις. €)

ΑΕΠ Ισοτιμία Αγοραστικής Δύναμης

35,97 δισ. $

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ

3.980 €

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. €)

2,03

2,50

2,42

2,22

Εισαγωγές δισ. €)

4,66

5,17

5,28

4,95

Εμπορικό Ισοζύγιο (δισ. €)

-2,63

-2,67

-2,85

-2,71

Όγκος Εμπορίου (δισ. €)

6,69

7,68

7,71

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%

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

Έσοδα Προϋπολογισμού (εκ. λεκ)

430,39

216,95

Φορολογικά Έσοδα (εκ. λεκ)

398,62

202,25

Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος (εκ. €)

66,7

77,8

Έξοδα Προϋπολογισμού (εκ. λεκ)

461,41

214,65

68,45

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

Κεφαλαιακές Δαπάνες (εκ. λεκ)

0,5

123,75

