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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας (Στοιχεία
Σεπτεμβρίου 2021 και 9/μηνου 2021)
Σύμφωνα με στοιχεία της α/Στατιστικής
Υπηρεσίας INSTAT, το Σεπτέμβριο 2021 η
αξία των αλβανικών εξαγωγών ανήλθε σε 33
δισ. ΛΕΚ, σημειώνοντας αύξηση 31,1% σε
σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2020 και
αντίστοιχα 39,4% σε σχέση με τον Αύγουστο
2021. Επιπρόσθετα, τον Σεπτέμβριο 2021, η
αξία των εισαγωγών ανήλθε σε 69 δισ. ΛΕΚ.,
σημειώνοντας αύξηση κατά 31,6%, έναντι του
Σεπτεμβρίου 2020 και κατά 13,4% σε σύγκριση
με τον Αύγουστο 2021. Κατά συνέπεια, το
αλβανικό εμπορικό έλλειμμα κατά το
Σεπτέμβριο 2021, ανήλθε σε 36 δισ. ΛΕΚ,
αυξημένο κατά 32% σε σύγκριση με το
Σεπτέμβριο 2020 και μειωμένο κατά 3,3% σε
σύγκριση με τον Αύγουστο 2021.
Αντίστοιχα, κατά το διάστημα ΙανουαρίουΣεπτεμβρίου 2021, η αξία των εξαγωγών της

Αλβανίας ανήλθε σε 266 δισ. ΛΕΚ,
σημειώνοντας αύξηση 36,5% σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Αντίστοιχα,
η αξία εισαγωγών ανήλθε σε 556 δισ. ΛΕΚ,
αυξημένη κατά 29,6% σε σύγκριση με το 2020.
Επιπρόσθετα, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε
23,9% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο
2020, καθώς ανήλθε σε 290 δισ. ΛΕΚ.
Εξαγωγές
Ειδικότερα, στην αύξηση των εξαγωγών κατά
31,1% έναντι Σεπτεμβρίου 2020, συνέβαλαν οι
κατηγορίες αγαθών: «Δομικά υλικά και
μέταλλα» (+15,1%), «Ορυκτά, καύσιμα,
ηλεκτρική ενέργεια» (+10,6%) και «Τρόφιμα,
ποτά και καπνός» (+2,2%).
Επιπρόσθετα, στην αύξηση των εξαγωγών κατά
36,5%, κατά το διάστημα ΙανουάριοςΣεπτέμβριος 2021 σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο 2020, συνέβαλαν θετικά οι
κατηγορίες αγαθών «Δομικά υλικά και
μέταλλα» (+14,3%), «Ορυκτά, καύσιμα,

ηλεκτρική
ενέργεια»
(+11,6%)
και
«Κλωστοϋφαντουργία
και
υποδήματα»
(+3,5%).
Εισαγωγές
Η αύξηση των εισαγωγών κατά 31,6%
συγκριτικά με το Σεπτέμβριο 2020, οφείλεται
κυρίως στις κατηγορίες αγαθών: «Ορυκτά,
καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια» (+12,9%),
«Τρόφιμα, ποτά και καπνός» (+5%) και
«Δομικά υλικά και μέταλλα» (+4,1%).
Τέλος, στην αύξηση των εισαγωγών κατά
29,6% το διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος
2021 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του
2020, συνέβαλαν θετικά οι κατηγορίες αγαθών:
«Μηχανήματα, ανταλλακτικά εξοπλισμού»
(+7,8%), «Δομικά υλικά και μέταλλα» (+4,7%)
και «Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια»
(+4,6%),
Εμπορικοί Εταίροι Αλβανίας
Σύμφωνα με τα στοιχεία της INSTAT, σε ό,τι
αφορά τους εμπορικούς εταίρους της Αλβανίας,
κατά το Σεπτέμβριο 2021 και σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περίοδο 2020, η μεγαλύτερη
αύξηση σημειώθηκε στις εξαγωγές προς:
Ισπανία (74%), Κόσσοβο (36,4%) και Ιταλία
(19,7%). Αντίστοιχα, κατά την περίοδο
Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2021 και σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, η Αλβανία
σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών
προς: Κόσοβο (52,4%), Ισπανία (39,6%) και
Ιταλία (24,2%) ενώ μείωση σημειώθηκε στις
εξαγωγές της προς: Ρωσία (-38,1%) και
Ουκρανία (-22%).
Ως προς τις εισαγωγές του Σεπτεμβρίου 2021
σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο 2020, σύμφωνα
με τα στοιχεία της INSTAT, οι χώρες με τη
μεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών στην Αλβανία
ήταν οι: Ελλάδα (27,5), Τουρκία (24,8%) και
Ιταλία (18,7%), ενώ μείωση σημείωσαν οι
εισαγωγές από την Ουκρανία (-52,9%).
Αντίστοιχα για το διάστημα ΙανουάριοςΣεπτέμβριος 2021 και σε σύγκριση με την ίδια
περίοδο 2020, τη μεγαλύτερη αύξηση
σημείωσαν οι εισαγωγές από Τουρκία (45,3%),
Ιταλία (29,8%), και Κίνα (25,8%) ενώ τη
μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν οι εισαγωγές
από Ουκρανία (-20,2%), Ελβετία (-3,4%), και
Ρωσία (-2,7%).

Κατά το Σεπτέμβριο 2021, το εξωτερικό
εμπόριο της Αλβανίας με τις χώρες ΕΕ
αντιστοιχεί στο 59,2% του συνολικού της
εμπορίου. Κατά την ίδια περίοδο, οι α/εξαγωγές
σε χώρες ΕΕ απετέλεσαν το 73% των
συνολικών εξαγωγών της χώρας, ενώ οι
εισαγωγές από χώρες ΕΕ το 52,5% των
συνολικών εισαγωγών. Για το Σεπτέμβριο
2021, κύριοι εμπορικού εταίροι της Αλβανίας
ήταν η Ιταλία (29,2%), η Ελλάδα (8,3%), η
Τουρκία (6,5%) και η Κίνα (6,4%).
Τέλος, κατά το διάστημα 9/μηνου (ΙανουάριοςΣεπτέμβριος 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% των συνολικών εξαγωγών
της χώρας, ενώ οι εισαγωγές από χώρες ΕΕ το
55%. Κύριοι εμπορικοί εταίροι της Αλβανίας,
κατά το εν λόγω 9/μηνο, παρέμειναν οι: Ιταλία
(30,2%), Τουρκία (7,8%), Ελλάδα (7,1%) και η
Γερμανία (6,7%).
ΑΕΠ Αλβανικής οικονομίας (Στοιχεία 2ου
τριμήνου 2021)
Σύμφωνα με στοιχεία της α/Στατιστικής
Υπηρεσίας INSTAT, κατά το 2ο τρίμηνο 2021,
το
Ακαθάριστο
Εγχώριο
Προϊόν/ΑΕΠ
αυξήθηκε κατά 17.89% σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2020. Οι κλάδοι της
οικονομίας που συνέβαλαν στην εν λόγω
αύξηση ήταν: «Βιομηχανία, Ηλεκτρική
Ενέργεια και Παροχή Νερού» (+4,13%),
«Εμπόριο, Μεταφορές, Υπηρεσίες Παροχής
Καταλύματος και Υπηρεσίες Εστίασης»
(+4,09%)
«Κατασκευαστικός
Κλάδος»
(+3,42%), «Δημόσια Διοίκηση, Εκπαίδευση και
Υγεία» (+1,56%), «Επαγγελματικές και
Διοικητικές
Δραστηριότητες»
(+1,04%),
«Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας» (+0,64%),
«Τέχνη, Ψυχαγωγία, Διασκέδαση και άλλες
Υπηρεσίες», (+0,59%), «Χρηματοοικονομικές
και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες» (+0,50%)
και «Ενημέρωση και Επικοινωνία» (+0,38%),.
Αντιθέτως, αρνητική συμβολή στο ΑΕΠ είχε ο
κλάδος «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» (0,19%). Οι καθαροί φόροι επί των προϊόντων
συνέβαλαν θετικά κατά +1,73%.

Συμβολή στην πραγματική αύξηση ΑΕΠ,
(Q2_2021/Q2_2020) ανά κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας (%)

Μεταβολές ανά κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας, (Q2_2021/Q2_2020) (%)

Πηγή: INSTAT

Πηγή: INSTAT
Παρατίθενται κατωτέρω οι μεταβολές ανά
κλάδο για το 2ο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση
με την ίδια περίοδο του 2020:

Επίσης κατά το 2ο τρίμηνο του 2021, ο δείκτης
του ΑΕΠ σημείωσε αύξηση κατά 2,11% σε
σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2021.
Ειδικότερα, σημειώνονται οι αλλαγές ανά
κλάδο:

- «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» (0,61%).

- «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (0,23%)

- Βιομηχανία, Ηλεκτρική Ενέργεια και
Παροχή Νερού» (+39,85%.)

- «Βιομηχανία, Ηλεκτρική Ενέργεια και
Παροχή Νερού» (+6,75%)

- «Κατασκευαστικός
(+41,68%)

- «Κατασκευαστικός κλάδος» (+9,09%)

κλάδος»

- «Εμπόριο, Μεταφορές, Υπηρεσίες
Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσίες
Εστίασης» (+31,8%)
- «Ενημέρωση
(+13,34%)

και

Επικοινωνία»

- «Χρηματοοικονομικές
και
Ασφαλιστικές
Δραστηριότητες»
(+27,31%)
- «Διαχείριση
(+10,09%)

Ακίνητης

Περιουσίας»

- «Εμπόριο, Μεταφορές, Υπηρεσίες
Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσίες
Εστίασης (+1,71%)
- «Ενημέρωση
(+5,26%)

και

Επικοινωνία»

- «Χρηματοπιστωτικές
και
Ασφαλιστικές Δραστηριότητες» (-3,93%).
- «Διαχείριση
(+3,04%)

Ακίνητης

- «Επαγγελματικές και
Δραστηριότητες» (+3,01%).

Περιουσίας»
Διοικητικές

- «Επαγγελματικές και Διοικητικές
Δραστηριότητες» (+18,48%)

- «Δημόσια Διοίκηση, Εκπαίδευσης και
Υγεία» (-0,60%)

- «Δημόσια Διοίκηση, Εκπαίδευση και
Υγεία» (+13,06%)

- «Τέχνη, Ψυχαγωγία, Διασκέδαση και
άλλες Υπηρεσίες» (+0,62%).

- «Τέχνες, Ψυχαγωγία, Διασκέδαση και
άλλες Υπηρεσίες» (+34,04%)

- Οι καθαροί φόροι στα
αυξήθηκαν κατά +0,52%.

- Οι καθαροί φόροι στα
αυξήθηκαν κατά 13,96%.

προϊόντα

προϊόντα

Μεταβολές ανά κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας (Q2_2021/Q1_2021) (%)

κατά το 2ο τρίμηνο 2021 σε σύγκριση με το 1ο
τρίμηνο 2021 διαμορφώνονται ως εξής:
- Η
τελική
κατανάλωση
των
νοικοκυριών μειώθηκε κατά -0,46%
- Η
κατανάλωση
της
Γενικής
Κυβέρνησης αυξήθηκε κατά +1,91%.
- Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου
κεφαλαίου αυξήθηκε κατά +7,30%.

Πηγή: INSTAT
Τα στοιχεία του ΑΕΠ, όσον αφορά τις δαπάνες
κατά το 2ο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, εμφανίζονται ως
εξής:
- Η
τελική
κατανάλωση
των
νοικοκυριών, η οποία αφορά σε
σημαντικό
μέρος
της
συνολικής
οικονομίας, παρουσίασε αύξηση κατά
+9,83%.

- Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
αυξήθηκαν κατά +10,73%.
- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
αυξήθηκαν κατά +1,98%.
Στοιχεία ΑΕΠ με προσέγγιση δαπανών,
εποχικά προσαρμοσμένα
(Q2_2021/Q1_2021) (%)

- Η
κατανάλωση
της
Γενικής
Κυβέρνησης αυξήθηκε κατά +10,97%.
- Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου
κεφαλαίου αυξήθηκε κατά +35,72%.
- Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
αυξήθηκαν κατά +130,55%.
- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
αυξήθηκαν κατά +53,64%.
Στοιχεία ΑΕΠ με προσέγγιση δαπανών,
εποχικά μη προσαρμοσμένα
(Q2_2021/Q2_2020) (%)

Πηγή: INSTAT
Μήνυμα Α/ ΠΘ για επερχόμενη ενεργειακή
κρίση και αύξηση των τιμών.
Ο A/ΠΘ Έντι Ράμα απηύθυνε στις 3
Οκτωβρίου, μέσω του προσωπικού του
λογαριασμού στο Facebook, μήνυμα προς στον
α/λαό, σχετικά με την επερχόμενη παγκόσμια
ενεργειακή κρίση, η οποία οφείλεται στην
αύξηση των διεθνών τιμών ενέργειας,
προοιωνίζοντας «έναν δύσκολο για όλους
χειμώνα».
Ειδικότερα, Α/ΠΘ αναφέρθηκε στην εκρηκτική
άνοδο των τιμών αερίου, άνθρακα και
πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, η οποία
αναμένεται να συμπαρασύρει ανοδικά τις τιμές
καταναλωτικών προϊόντων.

Πηγή: INSTAT
Σύμφωνα με τα εποχικά
προσαρμοσμένα
στοιχεία, οι μεταβολές που παρατηρούνται

Επίσης, Α/ΠΘ σχολίασε ότι η άνοδος των
τιμών στην ενέργεια αποτελεί ένα γενικευμένο
διεθνώς γεγονός, το οποίο οφείλεται, μεταξύ
άλλων, σε ευρύτερες ανακατατάξεις, όπως στην
αύξηση των τιμών αερίου στην Ευρώπη και τη

στροφή προς την πράσινη ενέργεια. Ιδιαίτερα
όσον αφορά την Αλβανία, σημείωσε ότι το
μέσο κόστος αγοράς ενέργειας από τις
εισαγωγές έχει σχεδόν τριπλασιαστεί σε σχέση
με το προηγούμενο έτος.
Τέλος, Α/ΠΘ δήλωσε ότι η α/Κυβέρνηση θα
προσπαθήσει να προστατεύσει τον αλβανικό
λαό και ιδιαίτερα τα χαμηλά οικογενειακά
εισοδήματα και τις μικρές επιχειρήσεις, από τις
συνέπειες της νέας κρίσης, χωρίς ωστόσο, να
αναφερθεί σε συγκεκριμένα μέτρα ή
προτεραιότητες.
Κήρυξη έκτακτης ανάγκης στην Αλβανία
ενόψει ενεργειακής κρίσης και μέτρα
στήριξης
Σε συνέχεια μηνύματος Α/ΠΘ, Α/Κυβέρνηση
κήρυξε την Αλβανία σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης έως τις 15 Απριλίου 2022, εξαιτίας της
κρίσης στην ενέργεια. Συγχρόνως, συνέστησε
διυπουργική επιτροπή για τη διαχείριση
επερχόμενων επιπτώσεων ενεργειακής κρίσης,
υπό
τον
Αναπληρωτή
Πρωθυπουργό
(Αντιπρόεδρο της Α/κυβέρνησης) κ. Arben
Ahmetaj.
Στην εν λόγω Επιτροπή συμμετέχουν, μεταξύ
άλλων, η Υπουργός Υποδομών και Ενέργειας,
η Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας
καθώς και εκπρόσωποι φορέων, οι οποίοι έχουν
επιλεγεί κατά την κρίση του κ. Ahmetaj. Η
Υπουργός Οικονομικών & Οικονομίας είναι
επιφορτισμένη με την εξασφάλιση των
αναγκαίων πόρων του χρηματοδοτικού
μηχανισμού και την εισαγωγή ενέργειας, με
σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του
εφοδιασμού σε ενέργεια. Αντίστοιχα, ο
Αντιπρόεδρος της Α/κυβέρνησης, η Υπουργός
Υποδομών και Ενέργειας, καθώς και οι
εταιρείες ενέργειας KESH, OST και OSHEE
είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των μέτρων
στήριξης.
Περαιτέρω στις 9 Οκτωβρίου., Α/ΠΘ,
καθησύχασε στο καταναλωτικό κοινό ότι δεν
θα υπάρξουν διακοπές ρεύματος λόγω της
επερχόμενης ενεργειακής κρίσης και ότι θα
προστατευτούν τα νοικοκυριά καθώς και οι
μικρές επιχειρήσεις από την αύξηση των τιμών
ενέργειας, ενώ συγχρόνως εξήγγειλε τη

διάθεση €200 εκατ. για την εταιρεία διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας OSHEE για την
διασφάλιση των ανωτέρω μέτρων στήριξης.
Συμφωνία για την επιβολή ελαχίστου
φορολογικού συντελεστή σε πολυεθνικές
εταιρείες.
Η Αλβανία υπέγραψε, μαζί με 136 χώρες,
Συμφωνία-Δήλωση σχετικά με τη λύση δύο
πυλώνων για την αντιμετώπιση των
φορολογικών προκλήσεων της ψηφιοποιημένης
οικονομίας “Statement on a Two-Pillar
Solution to Address the Tax Challenges Arising
from the Digitalization of the Economy”.
Από πλευράς εδώ ΜΜΕ δόθηκε έμφαση στο
ότι η εν λόγω Συμφωνία, η οποία, όπως
τονίζουν, αφορά στην επιβολή, από το 2023,
ελάχιστου φορολογικού συντελεστή της τάξεως
του 15% στις πολυεθνικές εταιρείες, ήταν
αποτέλεσμα
πολυετών
εντατικών
διαπραγματεύσεων και υπεγράφη από 136 (από
τις 140 χώρες που συνεργάζονται στο πλαίσιο
του OECD/G20 Inclusive Framework on
BEPS/Base Erosion and Profit Shifting), ενώ
δεν έχουν ακόμα προσχωρήσει Κένυα, Νιγηρία,
Πακιστάν και Σρι Λάνκα.
Επίσης, εδώ ΜΜΕ υπογραμμίζουν ότι η
Συμφωνία, η οποία αντιστοιχεί στο 90% και
πλέον του παγκοσμίου ΑΕΠ, επιδιώκει να
καταστήσει δυσχερέστερη την φοροαποφυγή
για τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες
μεταφέρουν την έδρα τους σε χώρες με χαμηλή
εταιρική φορολογία, καθώς και ότι η εν λόγω
Συμφωνία είναι δυνατόν να αποφέρει έσοδα
ύψους 150 δις δολαρίων ετησίως, τα οποία θα
μπορούσαν να αναδιανεμηθούν εν μέρει στις
χώρες προέλευσης των εν λόγω εταιρειών.
Σημειώνεται, εξ άλλου, ότι ο ελάχιστος
φορολογικός συντελεστής 15% θα ισχύει για
εταιρείες με ετήσια έσοδα άνω των €750 εκατ..
Τέλος, τα α/ΜΜΕ, επικαλούμενα σχετικές
ανακοινώσεις του ΟΟΣΑ επισημαίνουν ότι η
ανωτέρω Συμφωνία προσβλέπει σε δικαιότερες
και αποτελεσματικότερες διεθνείς φορολογικές
ρυθμίσεις, καθώς και σε ένα διεθνές
φορολογικό σύστημα, το οποίο θα μπορούσε να
λειτουργεί αποτελεσματικότερα στο πλαίσιο
της ψηφιοποιημένης παγκόσμιας οικονομίας.

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ/
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ανάληψη έργου κατασκευής σήραγγας
Λογαρά από Τουρκική κοινοπραξία
Α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας,
ανακοίνωσε την Κοινοπραξία των τουρκικών
εταιρειών Intekar Yapi Turizm Elektrik Insaat
Sanayi Ticaret Limited και Asl Insaat Taahhut
Ve Sanayi Ticaret Limited, ως ανάδοχο του
έργου για την κατασκευή της σήραγγας
Λογαρά (Llogara) που οδηγεί στη Χειμάρρα.
Σημειώνεται ότι o εν λόγω διαγωνισμός είχε
θέσει ανώτατο όριο προσφορών 18,9 δις λεκ,
ενώ ανωτέρω Κοινοπραξία υπέβαλε τελική
προσφορά
ύψους
17.036.526.000
λεκ,
συγκεντρώνοντας από την αρμόδια Επιτροπή
Αξιολόγησης Προσφορών 76,2 μονάδες.
Υποβλήθηκαν συνολικά 5 προσφορές, εκ των
οποίων μάλιστα η μια ήταν χαμηλότερη κατά
12 εκατ. δολάρια από την προσφορά της
ανάδοχου κοινοπραξίας. Η εν λόγω προσφορά
υποβλήθηκε από Κοινοπραξία της αιγυπτιακής
εταιρείας Concord Engineering και δύο
αλβανικών εταιρειών, την Alb Building και την
Alb Star.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά παρέκκλιση των
όρων του διαγωνισμού, σύμφωνα με τους
οποίους θα δινόταν προτεραιότητα στην
χαμηλότερη προσφορά, η Αναθέτουσα Αρχή
απέρριψε την προσφορά της εν λόγω
Κοινοπραξίας, με την αιτιολογία ότι αυτή δεν
διέθετε την απαραίτητη εμπειρία στην
κατασκευή τέτοιου είδους υποδομών, παρόλο
που α/εταιρείες της εν λόγω κοινοπραξίας
έχουν υλοποιήσει πολλά σημαντικά έργα σε
όλη την Αλβανία (για την Alb-Building
http://alb-building.com/all-projects/ και για την
Alb Star https://albstar.al/en/all-projects/).
Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για
οδικά έργα στο Μαυρομάτι (Ν. Αλβανία).
Αλβανική
Οδική
Αρχή
ανακοίνωσε
διαγωνισμό για κατάθεση προσφορών για την
ολοκλήρωση των εργασιών στα οδικά
τμήματα της γέφυρας "Kranes Qafë Bote" και
γέφυρας "Kranes" & "Gajdari", στο

Μαυρομάτι, καθώς και για τη βελτίωση του
οδικού τμήματος στη γέφυρα "Shijan
Gajdari".
Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου,
σύμφωνα με το τεύχος δημοπράτησης,
ανέρχεται
σε
1.416.561.808,68
λεκ
(11.650.315,06 €), πλέον ΦΠΑ .
Η
υποβολή
προσφορών
μπορεί
να
πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 17
Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00.
Περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με το
διαγωνισμό είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα
της α/Υπηρεσίας Δημοσίων Διαγωνισμών,
στον
σύνδεσμο:
http://www.app.gov.al/contract-notice/,
ενώ
περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να
αναζητηθούν με Reference Number (REF08254-10-14-2021).
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τον
σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση και
παραχώρηση του Διεθνούς Αεροδρομίου
Αγίων Σαράντα.
Α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας
προκήρυξε εκ νέου ανοικτό διαγωνισμό για
την επιλογή αναδόχου για το σχεδιασμό,
κατασκευή, συντήρηση και παραχώρηση του
Διεθνούς Αεροδρομίου Αγίων Σαράντα,
καθώς ο προηγούμενος κηρύχθηκε άγονος.
Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται σε €34.320.000 εκατ. (πλέον ΦΠΑ)
και η διάρκεια παραχώρησης σε 35 έτη.
Η υποβολή των προσφορών πρέπει να
πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 26
Νοεμβρίου 2021 (12:00μμ), μέσω της
διαδικτυακής πλατφόρμας www.app.gov.al.
Ενημέρωση σχετικά με το διαγωνισμό είναι
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της α/Υπηρεσίας
Δημοσίων Διαγωνισμών, στον σύνδεσμο:
http://www.app.gov.al/contract-notice/ καθώς
και περαιτέρω λεπτομέρειες με Reference
Number (REF-09417-10-25-2021).

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Εργαστήριο σχετικά με ολοκλήρωση
Προγράμματος SMART AL (Τίρανα, 56.10.2021). Συνέργεια με Γραφείο ΟΕΥ
Τιράνων
για
προώθηση
διμερούς
συνεργασίας στον αγροτικό τομέα.
Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της
εκπαιδευτικής δράσεως του Προγράμματος
SMART AL, έλαβε χώρα στο Αγροτικό
Πανεπιστήμιο των Τιράνων (6-7.10.2021)
Εργαστήριο με θέμα «Η διεθνοποίηση της
Ανώτατης
Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό
διαβατήριο για την αγορά εργασίας στην
Αλβανία;».
Η ανωτέρω δράση αφορά στην επαγγελματική
κατάρτιση στελεχών με τη χορήγηση
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MASTER
στον αγροτικό τομέα στην Αλβανία και
χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα
ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του
Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, του
Μεσογειακού
Αγρονομικού
Ινστιτούτου
Montpellier
και
του
Γερμανικού
Πανεπιστημίου Hohenheim. Το μεταπτυχιακό
πρόγραμμα SMART AL έχει ως θεματική την
παροχή δεξιοτήτων για το σχεδιασμό της
αγροτικής πολιτικής και τη βιώσιμη ανάπτυξη
του αγροτικού τομέα στην Αλβανία.
Στην εκδήλωση παρενέβησαν με ομιλίες τους
οι α/Υφυπουργοί Παιδείας κ. Oltion
Rrumbullaku και Γεωργίας & Αγροτικής
Ανάπτυξης κ. Dhimiter Kote, καθώς και οι
υπεύθυνοι
για
την
υλοποίηση
του
Προγράμματος κα Magali Maire του Institut
Agronomique Méditerranéen de Montpellier
(IAMM), ο Πρύτανης κ. Fatbardh Sallaku και
κ. Fatmir Guri από το Αγροτικό Πανεπιστήμιο
των Τιράνων. Κοινή διαπίστωση των
ομιλητών ήταν ο ιδιαίτερα επιτυχημένος
απολογισμός του Προγράμματος, το πολύ
υψηλό επίπεδο της παρεχομένης εκπαίδευσης
ήδη σε 25 μεταπτυχιακούς σπουδαστές, η
υποδειγματική συνεργασία του Αγροτικού
Πανεπιστημίου των Τιράνων με τα ανωτέρω
Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, καθώς και η κοινή

επιδίωξη τους με σκοπό την ανανέωση του
Προγράμματος.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν η κυρία Πρέσβης
με κοινή παρέμβαση εξ ονόματος και των εδώ
Πρεσβειών Γαλλίας και Γερμανίας, οποίες
εκπροσωπήθηκαν, καθώς και ο επικεφαλής
για την αναπτυξιακή συνεργασία στην εδώ
Αντιπροσωπεία Ε.Ε. κ. Hubert Perr.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Γραφείο μας,
διαβλέποντας ήδη από την αρχή, τη σημασία
της ανωτέρω εκπαιδευτικής δράσεως για την
Αλβανία, αξιοποίησε, σε συνεννόηση με τους
ιθύνοντες του Προγράμματος, καθώς και των
Πρεσβειών Γαλλίας και Γερμανίας, την
ευκαιρία για διμερή συνεργασία με την
Αλβανία στον αγροτικό τομέα, ιδιαίτερα σε
ό,τι αφορά την μεταφορά της πολύτιμης
ελληνικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας
(capacity
building)
στην
κατάρτιση
ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον αγροτικό
τομέα.
Παρουσίαση “White Book 2021-2025”
Ένωσης Ξένων Επενδυτών Αλβανίας
(FIAA).
Έλαβε χώρα στις 12 τρέχοντος από την
Ένωση Ξένων Επενδυτών Αλβανίας (FIAA),
η επίσημη παρουσίαση της 3ης έκδοσης της
Λευκής Βίβλου “White Book 2021-2025.
Recommendations for improvement of the
business climate in Albania”, η οποία
εκδίδεται περιοδικά κάθε τέσσερα έτη.
Η παρουσίαση έγινε παρουσία της νέας
Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών κας
Delina
Ibrahimaj,
του
Μονίμου
Αντιπροσώπου στην Αλβανία κ. Luigi Soreca,
καθώς και εκπροσώπων της εδώ διπλωματικής
κοινότητας και στελεχών των εταιρειώνμελών της Ένωσης και του επιχειρηματικού
κόσμου της χώρας.
Η «Λευκή Βίβλος» αποτελεί κατ’ ουσία
έμμεσο «εργαλείο πίεσης» προς την
Α/Κυβέρνηση
από
μέρους
των
σημαντικότερων ξένων επενδυτών στη χώρα,
μελών της FIAA, με στόχο τη βελτίωση του
επιχειρηματικού κλίματος, την προώθηση
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, την ενίσχυση

του ρόλου των θεσμικών φορέων και την
πάταξη της διαφθοράς. Σημειώνεται ότι
μεταξύ των μελών της FIAA συγκαταλέγονται
εταιρείες-κολοσσοί όπως οι Shell, Huawei,
Coca Cola Bottling, Philipp Morris, Nokia και
Ericsson, μεταξύ των οποίων και εταιρείες
ελληνικών συμφερόντων όπως Alpha Bank,
Vodafone Albania, Antea Cement (Όμιλος
Τιτάνα) κ.ά., οι οποίες συμβάλλουν στη
σύνταξη της ανωτέρω έκδοσης με τη
συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων της
FIAA.
Στις τοποθετήσεις τους, ο Πρόεδρος FIAA, κ.
Constantin von Alvensleben, CEO του
Διεθνούς Αεροδρομίου Τιράνων, καθώς και ο
κ. Soreca αναφέρθηκαν στην πρόοδο που έχει

συντελεστεί στη χώρα, όσον αφορά στην
άσκηση της επιχειρηματικότητας “Doing
Business”, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει
μετά το «διπλό σοκ» του σεισμού του
Νοεμβρίου 2019 και της πανδημίας Covid-19,
καθώς και στην ανάγκη επιτάχυνσης των
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Επίσης η κα
Ibrahimaj εξήρε τη σημασία της FIAA και της
Λευκής Βίβλου, ως επίσημης «πλατφόρμας»
διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ του α/
κράτους και των σημαντικότερων ξένων
επιχειρήσεων στη χώρα, με στόχο την
ανάδειξη των προοπτικών βελτίωσης του
επιχειρηματικού κλίματος στη χώρα.

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

2,03
4,66
-2,63
6,69

2,50
5,17
-2,67
7,68

2,42
5,28
-2,85
7,71

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

2,22
4,95
-2,71
7,18

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (εκ.
€)
Εισροές Α.Ξ.Ε. (εκ. €)

-866,0

859,7

-1041.3

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

1.385.000

1.401.988

1.430.000

1.407.934

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

Μέσος Μηνιαίος Μισθός (λεκ)

49.150

50.392

53.458

30.000 (από
Οκτώβριο 2020)
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)
Φορολογικά Έσοδα (εκ. λεκ)
Έξοδα Προϋπολογισμού (εκ. λεκ)
Κεφαλαιακές Δαπάνες (εκ. λεκ)
Έλλειμμα Προϋπολογισμού

430,39
398,62
461,41
68,45
-31,01

216,95
202,25
214,65
29,91
2,30

Βασικό Επιτόκιο Κεντρικής Τράπεζας
(%)
Τραπεζ. Καταθέσεις /Εγχώριο (εκ.
λεκ)

1,25%
473,663

Εισροές Μεταναστευτ. Εμβασμάτων
(εκ. €)
Εργατικό Δυναμικό (άνω των 15
ετών)
Εργαζόμενοι (άνω των 15 ετών)

Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος (εκ. €)

636

66,7

77,8

1%

1%

0,5

456,216

466,612

Τραπ. Καταθέσεις/Συνάλλαγμα (εκ.
λεκ)
Συναλλαγματική ισοτιμία/ευρώ

528,006

532,625

542,116

134,15

127,59

123,01

Συναλλαγματικά Αποθέματα (δις.$)

3,274

123,75

