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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2022 στην
Αλβανία.
Εν μέσω θερμού κλίματος, υπερψηφίστηκε στις
25 Νοεμβρίου από το α/ Κοινοβούλιο το
Σχέδιο Προϋπολογισμού για το έτος 2022, με
76 ψήφους υπέρ και 52 κατά και χωρίς αποχές.
Συγκεκριμένα
το
Δημοκρατικό
Κόμμα
καταψήφισε
το
εν
λόγω
Σχέδιο
Προϋπολογισμού, με το αιτιολογικό ότι ευνοεί
«μικρή
ομάδα
ολιγαρχών,
ενώ
δεν
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών».
Επίσης κριτική ασκήθηκε από τους βουλευτές
του Σοσιαλιστικού Κόμματος κ.κ. Erjon Brace
και Fatmir Xhafaj, σχετικά με την φορολογική
πολιτική έναντι των αγροτών και τις ελλείψεις
στις κτιριακές υποδομές στη Δικαιοσύνη.

Ειδικότερα, το προϋπολογιζόμενο έλλειμμα
εκτιμάται σε 5,4% του ΑΕΠ, η προβολή της
οικονομικής ανάπτυξης στο 4,1% του ΑΕΠ,
ενώ αναμένεται μικρή πτώση του δημοσίου
χρέους, εκφραζόμενο σε ποσοστό του ΑΕΠ,
από το 80% στο 78,9. Τα έσοδα υπολογίζονται
σε 536,8 δις Λεκ (ήτοι 4,4, δις Ευρώ),
αυξημένα κατά 7,4 % σε σχέση με τα
προϋπολογισθέντα το 2021, ενώ οι δαπάνες
αναμένεται να αυξηθούν κατά 4,6% στα 637,7
δις Λεκ.
Οι προτεραιότητες του Προϋπολογισμού του
επομένου έτους είναι η οικονομική ανάκαμψη
της χώρας και η προώθηση των δομικών
μεταρρυθμίσεων για την τόνωση της
οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης,

η καταπολέμηση της φτώχειας, η ενίσχυση της
παραγωγικότητας και του κράτους δικαίου και
των επενδύσεων σε υποδομές, καθώς και η
ψηφιοποίηση της οικονομίας. Υπό το φως των
ανωτέρω οι δημόσιες επενδύσεις έχουν
προϋπολογιστεί στο 6,4% του ΑΕΠ, ενώ
αναμένεται πτώση της ανεργίας στο 10,3%,
έναντι 11,4% για το 2021.
Τέλος σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της
α/Στατιστικής Υπηρεσίας, η οικονομική
ανάπτυξη κατά το τρέχον έτος αναμένεται στο
7,6% του ΑΕΠ, έναντι πτώσης της τάξεως του
4% κατά το 2020 και αύξησης 2,2% κατά το
2019.
Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας (Στοιχεία
Οκτωβρίου 2021 και 10/μηνου 2021)
Σύμφωνα με στοιχεία της α/Στατιστικής
Υπηρεσίας INSTAT, τον Οκτώβριο 2021 η
αξία των αλβανικών εξαγωγών ανήλθε σε 34
δισ. ΛΕΚ, σημειώνοντας αύξηση 26,3% σε
σύγκριση με τον Οκτώβριο 2020 και
αντίστοιχα 2,5% σε σχέση με το Σεπτέμβριο
2021. Επίσης τον Οκτώβριο 2021, η αξία των
εισαγωγών ανήλθε σε 77 δισ. ΛΕΚ.,
σημειώνοντας αύξηση κατά 29,2%, έναντι του
Οκτωβρίου 2020 και κατά 11,2% σε σύγκριση
με το Σεπτέμβριο 2021. Κατά συνέπεια, το
αλβανικό εμπορικό έλλειμμα κατά τον
Οκτώβριο 2021, ανήλθε σε 43 δισ. ΛΕΚ,
αυξημένο κατά 31,6% σε σύγκριση με τον
Οκτώβριο 2020 και κατά 19,1% σε σύγκριση
με το Σεπτέμβριο 2021.
Εξάλλου, κατά το διάστημα ΙανουαρίουΟκτωβρίου 2021, η αξία των εξαγωγών της
Αλβανίας ανήλθε σε 300 δισ. ΛΕΚ,
σημειώνοντας αύξηση 35,2% σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Αντίστοιχα,
η αξία εισαγωγών ανήλθε σε 632 δισ. ΛΕΚ,
αυξημένη κατά 29,5% σε σύγκριση με το 2020.
Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε 24,8%
συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο 2020,
καθώς ανήλθε σε 333 δισ. ΛΕΚ.
Εξαγωγές
Ειδικότερα, στην αύξηση των εξαγωγών κατά
26,3% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2020,
συνέβαλαν οι κατηγορίες αγαθών: «Δομικά

υλικά και μέταλλα» (+14,3%), «Ορυκτά,
καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια» (+8%) και
«Μηχανήματα, ανταλλακτικά εξοπλισμού»
(+2,6%). Αντιθέτως, αρνητική επίδραση είχαν
οι κατηγορίες «Τρόφιμα, ποτά και καπνός» (0,8%)
και
«Κλωστοϋφαντουργία
και
υποδήματα» (-0,1%).
Εξάλλου, στην αύξηση των εξαγωγών κατά
35,2%, κατά το διάστημα ΙανουάριοςΟκτώβριος 2021 σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2020, συνέβαλαν
θετικά οι κατηγορίες αγαθών «Δομικά υλικά
και μέταλλα» (+14,3%), «Ορυκτά, καύσιμα,
ηλεκτρική
ενέργεια»
(+11,2%)
και
«Κλωστοϋφαντουργία και υποδήματα» (+3%).
Εισαγωγές
Η αύξηση των εισαγωγών κατά 29,2%
συγκριτικά με τον Οκτώβριο 2020, οφείλεται
κυρίως στις κατηγορίες αγαθών: «Ορυκτά,
καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια» (+11%),
«Δομικά υλικά και μέταλλα» (+8,1%) και
«Χημικά και πλαστικά προϊόντα» (+3,4%).
Τέλος, στην αύξηση των εισαγωγών κατά
29,5% το διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος
2021 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του
2020, συνέβαλαν θετικά οι κατηγορίες αγαθών:
«Μηχανήματα, ανταλλακτικά εξοπλισμού»
(+6,8%), «Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρική
ενέργεια» (+5,4%) και «Δομικά υλικά και
μέταλλα» (+5,1%).
Εμπορικοί Εταίροι Αλβανίας
Σύμφωνα με τα στοιχεία της INSTAT, σε ό,τι
αφορά τους εμπορικούς εταίρους της Αλβανίας,
κατά τον Οκτώβριο 2021 συγκριτικά με την
αντίστοιχη περίοδο 2020, η μεγαλύτερη
αύξηση σημειώθηκε στις εξαγωγές προς:
Ισπανία (103,5%), Κόσσοβο (22,7%) και Ιταλία
(15,2%). Αντιθέτως, κατά την ίδια περίοδο
σύγκρισης, οι χώρες στις οποίες η Αλβανία είχε
μείωση των εξαγωγών της ήταν η Γερμανία (10%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (-5,1%).
Αντίστοιχα, κατά την περίοδο ΙανουάριοςΟκτώβριος 2021 και σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2020, η Αλβανία
σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών
προς: Κόσοβο (48,2%), Ισπανία (45%) και
Ιταλία (23,1%) ενώ μείωση σημειώθηκε στις

εξαγωγές της προς: Ρωσία (-31,9%) και
Ουκρανία (-20,2%).
Ως προς τις εισαγωγές του Οκτωβρίου 2021 σε
σύγκριση με τον Οκτώβριο 2020, σύμφωνα με
τα στοιχεία της INSTAT, οι χώρες με τη
μεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών στην Αλβανία
ήταν οι: Τουρκία (45,8%), Ελλάδα (26,1%), και
Ιταλία (19,2%), ενώ μείωση σημείωσαν οι
εισαγωγές από την Ελβετία (-34,5%), Αυστρία
(-16,2%) και Γερμανία (-5,2%). Αντίστοιχα για
το διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος 2021 και
σε σύγκριση με την ίδια περίοδο 2020, τη
μεγαλύτερη αύξηση σημείωσαν οι εισαγωγές
από Τουρκία (45,4%), Ιταλία (28,4%), και Κίνα
(23,7%) ενώ τη μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν
οι εισαγωγές από Ουκρανία (-19,2%), Ελβετία
(-7,6%) και Ρωσία (-2,4%).
Κατά τον Οκτώβριο 2021, το εξωτερικό
εμπόριο της Αλβανίας με τις χώρες ΕΕ
αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού της
εμπορίου. Κατά την ίδια περίοδο, οι α/εξαγωγές
σε χώρες ΕΕ απετέλεσαν το 73,5% των
συνολικών εξαγωγών της χώρας, ενώ οι
εισαγωγές από χώρες ΕΕ το 54,1% των
συνολικών εισαγωγών. Για τον Οκτώβριο 2021,
κύριοι εμπορικού εταίροι της Αλβανίας ήταν η
Ιταλία (30,1%), η Ελλάδα (8%), η Τουρκία
(7,2%) και η Γερμανία (6,1%).
Τέλος, κατά το 10/μηνο (ΙανουάριοςΟκτώβριος 2021), το εξωτερικό εμπόριο με τις
χώρες της ΕΕ αντιστοιχεί στο 60,5% του
συνολικού εμπορίου της Αλβανίας. Κατά την
εν λόγω περίοδο, οι α/εξαγωγές σε χώρες ΕΕ
απετέλεσαν το 72,2% των συνολικών
εξαγωγών της χώρας, ενώ οι εισαγωγές από
χώρες ΕΕ το 54,9%. Κύριοι εμπορικοί εταίροι
της Αλβανίας, κατά το εν λόγω 10/μηνο,
παρέμειναν οι: Ιταλία (30,1%), Τουρκία
(7,7%), Ελλάδα (7,2%) και η Γερμανία (6,6%).
Συμφωνία πώλησης της Alpha Bank Sh. A.
στην OTP Bank
Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, ανακοινώθηκε η
υπογραφή της συμφωνίας για την εξαγορά του
συνόλου (100%) των μετοχών της θυγατρικής
του Ομίλου της Alpha Bank στην Αλβανία,
Alpha Bank Sh. A. από την ουγγρική Τράπεζα
OTP Bank. Η εν λόγω εξαγορά έγινε έναντι

τιμήματος 55 εκατ. ευρώ, ενώ η ολοκλήρωσή
της αναμένεται μέχρι το τέλος του 2ου
τριμήνου 2022, υπό την προϋπόθεση ότι θα
λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών
βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας στην Αλβανία.
Η Alpha Bank Sh.Α. είναι η 8η μεγαλύτερη
τράπεζα στην Αλβανία με μερίδιο αγοράς ως
προς τα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως
περίπου 5%.Υπενθυμίζεται ότι η πώλησή της, η
οποία είχε ήδη αποφασιστεί από το Μάιο τ.έ.,
δεν υπαγορεύτηκε λόγω σχετικών δεσμεύσεων
στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης
στρατηγικής του Ομίλου Alpha Bank.
Σημειώνεται ότι εν λόγω πώληση αποτελεί την
6η, κατά σειρά, πώληση μεγάλης εταιρείας
ελληνικών συμφερόντων στην Αλβανία, μετά
την 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),
επιτείνοντας περαιτέρω την παρατηρούμενη,
κατά τα τελευταία χρόνια, αποεπένδυση των
ελληνικών κεφαλαίων στην Αλβανία. Επιπλέον
με την πώληση της Alpha Bank Albania
καταγράφεται πλέον η παντελής απουσία της
χώρας μας, η οποία κάποτε κυριαρχούσε με 3
συστημικές τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Alpha
Bank) από το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην
Αλβανία.
Σημειώνεται επίσης ότι ο Όμιλος OTP είναι
εισηγμένος
στο
Χρηματιστήριο
της
Βουδαπέστης και διατηρεί παρουσία σε 11
χώρες, με δίκτυο 1.500 καταστημάτων και
περισσότερους από 37.500 υπαλλήλους. Επίσης
στην Αλβανία, σύμφωνα με στοιχεία της
Ετήσιας Έκθεσης της Ένωσης Τραπεζών στην
Αλβανία έτους 2020, η OTP Bank διαθέτει 38
καταστήματα με 464 εργαζομένους, ενεργητικό
ύψους 794,080 εκατ. ευρώ και καταθέσεις
599,981 εκατ. ευρώ. Με την εν λόγω εξαγορά,
η OTP Bank θα ενισχύσει την παρουσία της
στην εγχώρια αγορά, αυξάνοντας το μερίδιο
αγοράς της στο 11% περίπου και όντας η
πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Αλβανία ως
προς το συνολικό ενεργητικό της και η δεύτερη
σε δάνεια πελατών. Αξίζει επίσης να σημειωθεί
ότι η εξαγορά της Alpha Bank Sh. A. αποτελεί

τη δεύτερη εξαγορά τράπεζας από την OTP
Bank στη χώρα, καθώς τον Απρίλιο του 2019, η
Societe Generale Albania είχε επίσης
προχωρήσει σε σύναψη συμφωνίας για την
πώληση των μετοχών της στην OTP Bank.
Έκθεση ΔΝΤ για αλβανική οικονομία και
προοπτικές της.
Το ΔΝΤ, έπειτα από την ολοκλήρωση των
διμερών διαβουλεύσεων1 με την Αλβανία,
δημοσίευσε την Έκθεση του σχετικά με τις
εξελίξεις στην αλβανική οικονομία 20202021, καθώς και για τις προοπτικές της στο
μέλλον.
Σύμφωνα με την Έκθεση, οι επιπτώσεις από
το σεισμό του Νοεμβρίου 2019 και από την
πανδημία COVID-19, προκάλεσαν κατά το
2020 μικρότερη, από ό,τι αρχικά αναμενόταν,
συρρίκνωση της αλβανικής οικονομίας.
Επίσης κατά το τρέχον έτος, το πραγματικό
ΑΕΠ εμφανίζει ανάκαμψη της τάξεως του
7,8%, η οποία αποδίδεται στη συνεχή στήριξη
της νομισματικής και δημοσιονομικής
πολιτικής, στα έργα ανασυγκρότησης, στη
μείωση των περιορισμών στις μετακινήσεις,
στην αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, λόγω των ευνοϊκών καιρικών
συνθηκών τους πρώτους μήνες του έτους,
καθώς και την γενικά καλή τουριστική
περίοδο.
Επίσης, παρατηρείται άνοδος του γενικού
πληθωρισμού, εξαιτίας των υψηλότερων
τιμών σε τρόφιμα και ενέργεια, ωστόσο ο
βασικός
πληθωρισμός
καταγράφει
περιορισμένη αύξηση, ενώ συγχρόνως
παραμένουν υποτονικές και οι πληθωριστικές
πιέσεις. Το δημοσιονομικό έλλειμμα, το 2020
διευρύνθηκε απότομα στο 6,8% του ΑΕΠ, ενώ
αναμένεται να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και
στο τέλος του τρέχοντος έτους, καθώς επίσης
και το δημόσιο χρέος στο 77,2% του ΑΕΠ,
Εν λόγω διαβούλευση με Αλβανία πραγματοποιείται
στο πλαίσιο του άρθρου IV του Καταστατικού της
Συμφωνίας του ΔΝΤ, σύμφωνα με το οποίο το ΔΝΤ
πραγματοποιεί διμερείς συναντήσεις στα μέλη του,
ετησίως, για να συλλέξει οικονομικές και
χρηματοπιστωτικές πληροφορίες και να συζητήσει με
αξιωματούχους τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις
της χώρας.
1

ενώ αναμένεται η περαιτέρω διεύρυνση του
κατά το 2021. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα
διατηρήθηκε σταθερό, καθώς οι ροές
ρευστότητας και πιστώσεων συνέχισαν να
στηρίζουν την οικονομία.
Σύμφωνα με την Έκθεση, από το 2022 και
μετά, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται
να ενταθεί με τον περιορισμό των επιπτώσεων
της πανδημίας και τη σταδιακή ανάκαμψη
τουρισμού. Ωστόσο, η εν λόγω ανάπτυξη θα
συγκρατηθεί, λόγω της σταδιακής μείωσης της
δημοσιονομικής
στήριξης
και
της
ολοκλήρωσης των έργων ανασυγκρότησης
από το σεισμό. Μεσοπρόθεσμα, οι ρυθμοί
ανάπτυξης εκτιμώνται στο 3,4%, ενώ ο
πληθωρισμός, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί
περαιτέρω μέχρι τα μέσα του 2022, στη
συνέχεια αναμένεται να μειωθεί και να
επιτευχθεί ο στόχος του 3%, τον οποίον έχει
θέσει η Τράπεζα της Αλβανίας. Το χρέος της
γενικής
κυβέρνησης
προβλέπεται
να
αποκλιμακωθεί σταδιακά από το 81% του
ΑΕΠ το 2021, στο 74% του ΑΕΠ μέχρι το
2026, εφόσον φυσικά δεν υπάρξουν νέοι
κραδασμοί στην οικονομία.
Ωστόσο,
η αβεβαιότητα σχετικά με τις
προοπτικές της αλβανικής οικονομίας
εξακολουθεί να παραμένει, καθώς η εμφάνιση
ανθεκτικών στα εμβόλια παραλλαγών σε
παγκόσμιο επίπεδο, τα υψηλά κρούσματα
στην Αλβανία, καθώς και αναμενόμενες
διεθνώς δυσχερείς οικονομικές συνθήκες με
την άνοδο των τιμών ενέργειας, περιορίζουν
το ενδεχόμενο για θετικές εξελίξεις.
Συμπερασματικά, το ΔΝΤ σχολιάζει θετικά
την ανθεκτικότητα της αλβανικής οικονομίας,
παρά τις επιπτώσεις του σεισμού του 2019 και
της πανδημίας COVID-19, ενώ δίνει έμφαση
στην ένταση των προσπαθειών για τη
εξασφάλιση
χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας
και
την
αντιμετώπιση
διαρθρωτικών προβλημάτων της εγχώριας
οικονομίας. Στο εν λόγω πλαίσιο, σημειώνεται
η ανάγκη για αξιόπιστη δημοσιονομική
εξυγίανση, η οποία θα στηρίζεται στην
υλοποίηση
μεσοπρόθεσμης
στρατηγικής
εσόδων, σύμφωνα με τις συστάσεις του ΔΝΤ.

Περαιτέρω, επισημαίνεται η ανάγκη για την
ενίσχυση της διαφάνειας των δημοσίων
δαπανών και για την ορθή διαχείριση των
δημοσίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, καθώς και η ολοκλήρωση
των μεταρρυθμίσεων στη Δικαιοσύνη. Τέλος,
σύμφωνα με την αξιολόγηση του ΔΝΤ, η
ικανότητα της Αλβανίας να αποπληρώσει το
Ταμείο είναι επαρκής, καθώς οι σχετικοί
κίνδυνοι παραμένουν διαχειρίσιμοι.
Η Έκθεση είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο:
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issue
s/2021/12/07/Albania-2021-Article-IVConsultation-Press-Release-Staff-Report-andStatement-by-the-510834 .
Παράταση ισχύος του Ν. 55/2015 «Περί
Στρατηγικών Επενδύσεων» στην Αλβανία.
Υπερψηφίστηκε από το α/Κοινοβούλιο (με 75
ψήφους από την κυβερνητική πλειοψηφία) και
με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (χωρίς
συζήτηση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική
Επιτροπή για την Οικονομία) η παράταση της
ισχύος του Ν.55/2015 «Περί Στρατηγικών
Επενδύσεων».
Η εν λόγω παράταση ήταν απαραίτητη, καθώς
εκκρεμεί δύο και πλέον έτη η ψήφιση του νέου
επενδυτικού νόμου, το σχέδιο του οποίου έχει
εντονότατα
επικριθεί,
ως
προς
τη
συνταγματικότητα και συμβατότητά του με το
ευρωπαϊκό κεκτημένο, σε ό,τι αφορά την
κατοχύρωση του δικαιώματος στην ακίνητη
ιδιοκτησία και μάλιστα τη διαδικασία
εγγραφής των εμπράγματων δικαιωμάτων στο
Κτηματολόγιο με διαφανή και αξιόπιστο
τρόπο.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο ανωτέρω
Νόμος, ο οποίος είχε επίσης επικριθεί στο
παρελθόν ως προς τον τρόπο εφαρμογής του,
καθώς και για τις επανειλημμένες παρατάσεις
της ισχύος του, με την τελευταία έως την
31.12.2023, προσδίδει την ιδιότητα του
«στρατηγικού επενδυτή στον τουρισμό» στον
καθένα που επενδύει πάνω από 5 εκατ. ευρώ
και απασχολεί 80 τουλάχιστον εργαζομένους
για την υλοποίηση ενός έργου.

Υπενθυμίζεται ότι το Δεκέμβριο του 2015, η
α/Κυβέρνηση, προκειμένου να διευκολύνει
τους στρατηγικούς επενδυτές, εξέδωσε 10
αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται
η ενοποίηση των τίτλων ιδιοκτησίας, ενώ
παράλληλα παρέχεται στους στρατηγικούς
επενδυτές η πρόσβαση στις βοηθητικές
υποδομές, όπως ύδρευση, αποχέτευση,
ηλεκτροδότηση, επεξεργασία λυμάτων και
οδική πρόσβαση.
Σημειώνεται επίσης ότι, από το 2015 και
εντεύθεν, έχουν ολοκληρωθεί 31 έργα, τα
οποία έχουν χαρακτηρισθεί «στρατηγικής
σημασίας», ενώ άλλα 20 τελούν υπό εξέλιξη.
Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς δεν
προχωρήσει η διαδικασία εγγραφής των
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο
και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η
ολοκλήρωση των επενδυτικών έργων.
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ/
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Νέα ακύρωση του διαγωνισμού για το
Διεθνές Αεροδρόμιο των Αγίων Σαράντα.
Το α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας
προέβη για δεύτερη φορά στην ακύρωση του
ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή,
συντήρηση και παραχώρηση του Διεθνούς
Αεροδρομίου των Αγίων Σαράντα, καθώς δεν
κατατέθηκαν προσφορές.
Υπενθυμίζεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός είχε
προκηρυχθεί τον Αύγουστο τ.έ. με αρχική
προθεσμία τις 23.9.2021 η οποία παρατάθηκε
μέχρι τις 14.10.2021, χωρίς ωστόσο να έχουν
κατατεθεί προσφορές. Ο διαγωνισμός
επαναπροκηρύχθηκε
στις 26.10 τ.έ. με
προθεσμία υποβολής τις 26.11.2021.
Σημειώνεται ότι, η διάρκεια της παραχώρησης
προβλεπόταν για περίοδο 35 ετών, ενώ το
Διεθνές Αεροδρόμιο των Αγίων Σαράντα
προοριζόταν να λειτουργεί κατά βάση 7-8
μήνες κατ’ έτος, για την εξυπηρέτηση της
τουριστικής κίνησης, με αρχική δυνατότητα
για 130.000 επιβάτες/έτος και σε βάθος
10ετίας 700.000επιβάτες/έτος.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Συνέδριο Καινοτομίας & Τεχνολογίας στην
Κορυτσά – Συναντήσεις με τοπικούς
επιχειρηματίες (Κορυτσά, 6.11.2021).
Με την ενεργό συμμετοχή του Γραφείου ΟΕΥ
Τιράνων, έλαβε χώρα στην Κορυτσά συνέδριο
με θέμα “Korca Innovation and Technology
Festival ”, με αντικείμενο την προώθηση των
τεχνολογιών
πληροφορικής
και
τηλεπικοινωνιών (ICT). Το συνέδριο, το οποίο
διοργανώθηκε από το Κέντρο Καινοτομίας και
Τεχνολογίας Κορυτσάς (Korça Innovation and
Technology Hub/KITH), ήταν πρωτοβουλία
του Δήμου Κορυτσάς με σκοπό την ανάδειξη
της περιοχής σε κόμβο νέων τεχνολογιών στην
Αλβανίας.
Το συνέδριο προλόγισαν ο Δήμαρχος
Κορυτσάς κ. Sotiraq Filo, καθώς και ο
Υπουργός Άμυνας και τοπικός βουλευτής του
κυβερνώντος κόμματος κ. Niko Peleshi, ενώ
χαιρετισμό απηύθυνε ο καθηγητής κ. Edmond
Hajrizi, ιδρυτής, Πρόεδρος και Πρύτανης του
ιδιωτικού Παν/μίου UBT της Πρίστινα, το
οποίο υποστηρίζει το ΚΙΤΗ οργανωτικά και
θεματικά.
Κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου ήταν ο
ισραηλινός κ. Tal Catran, ο οποίος έχει
αναπτύξει
πολύπλευρη
επιχειρηματική
δραστηριότητα, ως επενδυτής, ιδρυτής σειράς
επιχειρηματικών επιταχυντών στο Ισραήλ και
ειδικός
σε
θέματα
νεοφυούς
επιχειρηματικότητας.

Το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων αναφέρθηκε στις
προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο εν
λόγω τομέας στην Αλβανία κατά τη διεθνή
ανάπτυξη και δραστηριοποίηση του, καθώς
και στις προοπτικές συνεργασιών με τη χώρα
μας, σε διμερές και μάλιστα διασυνοριακό
πλαίσιο με τις όμορες περιοχές της Δυτικής
Μακεδονίας (π.χ. προγράμματα Interreg),
καθώς και σε πολυμερές με την αξιοποίηση
ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ.
το νέο IPA III/2021-2027), ανταγωνιστικών
ερευνητικών/επιχειρηματικών προγραμμάτων
της ΕΕ και διεθνών χρηματοδοτικών ταμείων
(Παγκόσμια Τράπεζα, EBRD κλπ.).
Εξάλλου, στα πλαίσια του Συνεδρίου σε
συνεννόηση με το Γενικό Προξενείο
Κορυτσάς,
πραγματοποιήθηκε
άτυπη
συνάντηση του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων με
τοπικούς
επιχειρηματίες
ελληνικού
ενδιαφέροντος στο Ξενοδοχείο Grand Hotel
Κορυτσάς,
Από τη συζήτηση, συγκρατείται και πάλι το
ζήτημα της θεσμικής νομιμοποίησης και
αντιπροσωπευτικότητας του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητήριο Κορυτσάς, το
οποίο αποτελεί τροχοπέδη στην εξωστρέφεια
και τη διεθνή παρουσία των επιχειρήσεων της
πόλης. Από πλευράς Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων
σημειώθηκε και πάλι η ανάγκη επίλυσης του
εν λόγω θέματος για την ανάπτυξη των
συνεργασιών μεταξύ της επιχειρηματικής
κοινότητας της περιοχής και μάλιστα με τις
επιχειρήσεις ελληνικού ενδιαφέροντος με
αντίστοιχους
φορείς
στην
Ελλάδα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
2017

2018

2019

2020

Πραγματικό ΑΕΠ (μεταβολή %)

3,86%

3,90%**

2,43%

-5,5% (εκτίμηση
Κεντρικής
Τράπεζας
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

430,39

216,95

Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος (εκ. €)

Έσοδα Προϋπολογισμού (εκ. λεκ)

66,7

77,8

Φορολογικά Έσοδα (εκ. λεκ)

398,62

202,25

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

