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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Αλβανία το 2018
Tο συνολικό ύψος του αποθέματος των άμεσων ξένων
επενδύσεων στην Αλβανία το 2018 ανήλθε σε 7.661
εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 15,32% σε
σχέση με το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που
δημοσίευσε η Τράπεζα της Αλβανίας. Οι συνολικές
εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων κατά τη διάρκεια
του έτους ανήλθαν σε 1.024 εκατ. ευρώ, αυξημένες
κατά 12,8% έναντι του 2017.
Απόθεμα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Αλβανία
2008 – 2018 (σε εκατ. ευρώ)
2015
Συνολική
αξία
επενδύσεων
Μεταβολής
αποθέματος
ΑΞΕ

4.982

9,2%

2016

5.677

14,0%

2017

6.547

15,32%

2018

7.661

15,64%

Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας

Κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας το ύψος
του συνολικού αποθέματος των ΑΞΕ στην Αλβανία
σημείωσε θεαματική άνοδο. Ωστόσο, μολονότι ο
ρυθμός ανάπτυξης των άμεσων επενδύσεων είναι
ανοδικός
παρουσιάζει
σημαντικές
ετήσιες
αυξομειώσεις, ανάλογα με τη διεθνή και την
εσωτερική οικονομική συγκυρία.
Κατά το 2018, το 60% των ΑΞΕ προήλθε από
τέσσερεις χώρες, ενώ εννέα χώρες καλύπτουν
συνολικά το 89% των ξένων επενδύσεων στην
Αλβανία. Παράλληλα, το 46% περίπου των ξένων
κεφαλαίων που εισέρευσαν στη χώρα κατά την εν

λόγω περίοδο επενδύθηκαν στον ενεργειακό τομέα
και αφορούν κυρίως στα δύο μεγάλα ενεργειακά έργα
που βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης, το
αλβανικό μέρος του Trans Adriatic Pipeline και την
υδροηλεκτρική μονάδα Devoll. Το γεγονός αυτό
ωστόσο προκαλεί προβληματισμό σχετικά με την
πορεία των ξένων επενδύσεων στη χώρα μετά την
ολοκλήρωση των δύο συγκεκριμένων έργων.
Εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Αλβανία
2008 – 2018 (σε εκατ. ευρώ)
Αξία
εισροών
%
μεταβολής

2015

2016

2017

2018

890

943

908

1.024

2,42%

5,96%

-3,71%

12,8%

Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας

Την πρώτη θέση στην κατάταξη των επενδυτριών
χωρών στην Αλβανία το 2018 κατέλαβε για πρώτη
φορά η Ελβετία, χώρα έδρα της εταιρείας κατασκευής
του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου ΤΑΡ AG,
η οποία σημείωσε αύξηση του συνολικού αποθέματος
των επενδύσεων της από τα 79 εκατ. ευρώ το 2014
στα 1.326 εκατ. ευρώ κατά το 2018,
καταλαμβάνοντας μερίδιο 17,3% επί των συνολικών
άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα.
Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
Rr. Skenderbej, Nr. 88, 1023 Tirana
Tel. : +355 4 222 8980, 224 7323
Fax: +355 4 222 8979
E-mail: ecocom-tirana@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikonemporikon-upotheseon/office/805

Η Ελλάδα παρέμεινε για πολλά χρόνια στην πρώτη
θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών στην Αλβανία,
ωστόσο το 2018 υποχώρησε στη δεύτερη θέση, καθώς
εντός του έτους αποχώρησαν από τη χώρα 4
«εμβληματικές» ελληνικές εταιρείες, δύο από τον
τραπεζικό τομέα (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα
Πειραιώς), από τον τομέα υγείας (Νοσοκομείο Υγεία)
και τον εκπαιδευτικό τομέα (New York College).
Παράλληλα, ο Όμιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε στις 16
Ιανουαρίου 2019 τη σύναψη συμφωνίας με την
βουλγαρική εταιρεία Albania Telecom Invest AD για
την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει
στην Telekom Albania. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε
τον Απρίλιο 2019 με την έγκριση της εξαγοράς από
την αλβανική Επιτροπή Ανταγωνισμού.Το απόθεμα
των ελληνικών επενδύσεων στο τέλος του 2018
αυξήθηκε κατά 3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2017 και
διαμορφώθηκε στα 1.220 εκ. ευρώ, με μερίδιο
15,92% επί του συνολικού αποθέματος ΑΞΕ στην
Αλβανία.
Στην τρίτη θέση κατατάσσεται η Ολλανδία με μερίδιο
της τάξεως του 13,6% στο συνολικό απόθεμα των
ξένων επενδύσεων, σημαντικό τμήμα των οποίων
αφορά την επένδυση για την κατασκευή του
υδροηλεκτρικού σταθμού Devoll από την κρατική
νορβηγική εταιρεία Statkraft μέσω της ολλανδικών
συμφερόντων θυγατρικής της Statkraft Markets BV.
Η αγγλο-ολλανδική πολυεθνική Royal Dutch Shell
παράλληλα δραστηριοποιείται στον τομέα της
εξόρυξης πετρελαίου.
Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Καναδάς με 951 εκ.
ευρώ που αντιστοιχούν στο 12,4% των συνολικών
επενδύσεων στη χώρα, με επενδυτικά κεφάλαια που
αφορούν κυρίως στην καναδική εταιρεία εξόρυξης
υδρογονανθράκων Bankers Petroleum (παρά την
εξαγορά των μετοχών των θυγατρικών της εταιρειών,
Alberta Ltd και Charter Power Investment Limited,
από τον κινεζικό Όμιλο Geo-Jade Petroleum
Corporation.
Τέλος, η Ιταλία με 686 εκ. ευρώ και μερίδιο της
τάξεως του 8,9% καταλαμβάνει την πέμπτη θέση
μεταξύ των κυριότερων επενδυτριών χωρών στην
Αλβανία, ακολουθούμενη από την Τουρκία με 604 εκ.
ευρώ και μερίδιο 6,9%.

Απόθεμα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Αλβανία
ανά χώρα 2014 - 2018 (εκατ. ευρώ)
Χώρα

2015

2016

2017

2018

Ελβετία

121

550

894

1.326

Ελλάδα

1.205

1.233

1.217

1.220

Ολλανδία

703

718

846

1.043

Καναδάς

691

740

883

951

Ιταλία

547

604

610

686

Τουρκία

411

513

501

604

Αυστρία

387

360

447

525

Γαλλία

75

88

178

297

Κύπρος

140

142

145

158

Σύνολο

4.280

4.918

5.824

6.810

Σύνολο
ΑΞΕ

4.981

5.677

6.453

7.661

Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας

Επισημαίνεται ότι λόγω του μικρού μεγέθους της
αλβανικής αγοράς, η ρήτρα εμπιστευτικότητας για τη
μη δημοσιοποίηση στοιχείων, η οποία εφαρμόζεται σε
περιπτώσεις όπου τρείς ή και λιγότερες επιχειρήσεις
εκπροσωπούν το 85% της κατηγορίας αναφοράς,
καθιστά μη εφικτή την άντληση στοιχείων ανά
κατηγορία δραστηριότητας και χώρα προέλευσης.
Κύριοι τομείς πάντως είναι: οι τηλεπικοινωνίες, οι
τραπεζικές υπηρεσίες, η μεταποιητική βιομηχανία και
οι εξορυκτικές βιομηχανίες. Ειδικότερα, οι
επενδύσεις, που προέρχονται από τα κ-μ της ΕΕ,
κατέχουν την πρώτη θέση στους τομείς των
υπηρεσιών (22,6%), του εμπορίου (20,6%) και της
βιομηχανίας (14,4%). Επίσης, σημειώνεται ότι το
71,7% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων κ-μ
της ΕΕ στην Αλβανία είναι μικρές επιχειρήσεις (σε
σχέση με τον αριθμό εργαζομένων) και μόνο 5,1%
χαρακτηρίζονται μεγάλες επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής
Υπηρεσίας, το 2015, ο συνολικός αριθμός των
ενεργών
επιχειρήσεων
ξένων
και
μικτών
συμφερόντων ήταν 5.010, εκ των οποίων 2.753 (55%)
ήταν ιταλικές, 675 ελληνικές (14%), τουρκικές 461
(9%), 411 από το Κόσοβο (8%) και 710 (14%) από
άλλες χώρες.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ελλείψεις σε ηλεκτρική ενέργεια στην Αλβανία
Ευρείας κλίμακας εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας,
εξαιτίας της ανεπάρκειας της εγχώριας παραγωγής
πραγματοποιούνται στην Αλβανία. Τούτο οφείλεται
στη χαμηλή παραγωγή των υδροηλεκτρικών σταθμών,
στους οποίους στηρίζεται κατά βάση η χώρα, καθώς
και στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση, η οποία όξυνε
περαιτέρω το πρόβλημα.
Συγκριμένα, ήδη κατά το πρώτο τρίμηνο του
τρέχοντος έτους, η εταιρία ηλεκτρισμού της Αλβανίας
OSHEE προχώρησε σε εισαγωγές ρεύματος ύψους 78
εκατ. ευρώ, ενώ συγχρόνως προσανατολίζεται και σε
περαιτέρω εισαγωγές, ζητώντας πρόσθετα κονδύλια
από τον κρατικό προϋπολογισμό για να εξασφαλίσει
την επάρκεια της χώρας σε ηλεκτρικό ρεύμα.
Η χαμηλή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται
στην σημαντική πτώση της στάθμης των λιμνών που
τροφοδοτούν τις υδροηλεκτρικές μονάδες, λόγω των
μειωμένων βροχοπτώσεων. Αξίζει να σημειωθεί
ότι η στάθμη της Λίμνης Fierza, η οποία τροφοδοτεί
την κεντρική μονάδα της παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύματος στη χώρα έχει υποχωρήσει κατά 22 μέτρα
κάτω από τον μέσο όρο των τελευταίων 15 ετών,
φθάνοντας τα 267 μέτρα.
Η εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην
Αλβανία αυξήθηκε κατά το 2018 κατά 89%,
φθάνοντας τα 8.552 GWh (από 4.525 GWh κατά το
2017). Εξάλλου, οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας,
κατά το ίδιο διάστημα, ανήλθαν στα 1.772 GWh (από
3.403 GWh το 2017), ενώ οι εξαγωγές στα 2.685
GWh (από 488 GWh το 2017). Τέλος, κατά το
παρελθόν έτος, η συμμετοχή του ενεργειακού τομέα
στην αύξηση του αλβανικού ΑΕΠ ανήλθε σε 4%.
Ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο
πεδίο 4 στη νότιο Αλβανία
Η Shell Upstream Albania, θυγατρική της Royal
Dutch Shell, ανακοίνωσε την ανακάλυψη νέων
κοιτασμάτων ελαφρού αργού πετρελαίου στο πεδίο 4
στο βουνό Σπιράγκ στη νότιο Αλβανία, όπου κατέχει
δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης. Το επόμενο
βήμα, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι η
πραγματοποίηση νέων γεωτρήσεων για την
αξιολόγηση της παραγωγικής ικανότητας των
κοιτασμάτων στο πεδίο 4, καθώς και η συνέχιση των
δοκιμών στα πεδία 2 και 3 στο Σπιράγκ.

Σε κοινή συνέντευξη τύπου της Υπουργού Υποδομών
και Ενέργειας κας Belinda Balluku με τον εκπρόσωπο
της Shell Upstream Albania, η Αλβανίδα υπουργός
επεσήμανε ότι πρόκειται για τη σημαντικότερη
ανακάλυψη στον τομέα των υδρογονανθράκων στην
Αλβανία κατά τα τελευταία 30 χρόνια, η οποία, εάν
επιβεβαιωθεί, θα έχει μακροπρόθεσμο θετικό
αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας. Τόνισε
παράλληλα ότι η παραγωγή πετρελαίου στη χώρα,
που ανέρχεται σήμερα σε περίπου 18 χιλ. βαρέλια
ημερησίως, θα αυξηθεί σημαντικά σε περίπτωση
επιτυχούς έκβασης των τελικών δοκιμαστικών
γεωτρήσεων.
Η Shell Upstream Albania δραστηριοποιείται στις
έρευνες
για
την
ανακάλυψη
κοιτασμάτων
υδρογονανθράκων στην Αλβανία από το 2012,
έχοντας λάβει άδεια διενέργειας ερευνών και
γεωτρήσεων εξόρυξης από το αλβανικό Υπουργείο
Υποδομών και Ενέργειας για τα πεδία 2 και 3 που
βρίσκονται στο βουνό Σπίραγκ, ενώ το Φεβρουάριο
2018 υπέγραψε σύμβαση έρευνας και εξόρυξης
υδρογονανθράκων για το πεδίο 4. Η συνολική έκταση
των πεδίων 2, 3 και 4 ανέρχεται σε 4.084 τετρ.
χιλιόμετρα, ενώ η σύμβαση μεταξύ της Shell
Upstream Albania και του Υπουργείου Υποδομών και
Ενέργειας της Αλβανίας προβλέπει επενδύσεις σε
έρευνες για υδρογονάνθρακες ύψους 42,5 εκ. ευρώ σε
διάστημα 7 ετών.
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία το
2018
Σύμφωνα με την αλβανική Εταιρεία Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας (OSHEE), το ισοζύγιο της
ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα κατά το 2018 υπήρξε
θετικό. Αυτό οφείλεται, εκτός από τις ευνοϊκές
υδρολογικές συνθήκες, στην αύξηση της παραγωγής
ενέργειας από τους ιδιωτικούς Υ/Η σταθμούς και στη
μείωση των απωλειών. Επιπλέον, το ενεργειακό
ισοζύγιο ευνοήθηκε από τη βελτιωμένη διαχείριση
του φορέα διανομής.
Οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην
Αλβανία κατά το 2018 είχαν ως αποτέλεσμα την
παραγωγή ιδιαίτερα υψηλών ποσοτήτων ηλεκτρικής
ενέργειας από τις υδροηλεκτρικές μονάδες της χώρας.
Συγκεκριμένα, η συνολική εγχώρια παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του 2018 ήταν
8.552 GWh από 4.525 GWh το 2017, καταγράφοντας
αύξηση κατά 89%. Το 68,42% της παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιήθηκε από
δημόσιους υδροηλεκτρικούς σταθμούς και το 31,58%
(2.701 GWh) από ιδιωτικούς ανεξάρτητους σταθμούς
και παραχωρησιούχους.
Η αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2018
συνέβαλε στη μείωση των καθαρών εισαγωγών
ηλεκτρισμού κατά 47.93% και στην αύξηση των
καθαρών εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας κατά
81,82%, σε σύγκριση με το 2017. Κατά τη διάρκεια
αυτού του έτους, η Αλβανία απετέλεσε καθαρό
εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, για πρώτη φορά κατά
την τελευταία πενταετία.
Οι απώλειες δικτύου μειώθηκαν κατά 5,0% το 2018,
από 1.876 GWh το 2017 σε 1.783 GWh. Όσον αφορά
στις απώλειες του συστήματος διανομής το 2018
μειώθηκαν κατά 10,3%, σε σύγκριση με το
προηγούμενο έτος. Μείωση κατά 14,2% κατέγραψαν,
ακόμη, οι απώλειες στο σύστημα μεταφοράς, οι
οποίες αντιπροσωπεύουν το 13,6 % των συνολικών
απωλειών δικτύου.
Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από
τους καταναλωτές το 2018 ανήλθε σε 5.841 GWh από
5.563 GWh το 2017. Κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου, ο συγκεκριμένος δείκτης σημείωσε αύξηση
5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 2018 η
τελική κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά
0,5%, ενώ η τελική κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας από μη νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 4,5% σε
σύγκριση με το 2017.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Επενδυτικό πρόγραμμα για την «Παροχή
ύδρευσης στην Αγροτική Ζώνη 4» στην Αλβανία.
Συμφωνία για την υλοποίηση επενδυτικού
προγράμματος κατασκευής, αναβάθμισης και
εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης παραλιακών
αγροτικών περιοχών της Αλβανίας, ύψους 42 εκ.
ευρώ, υπεγράφη μεταξύ της Υπουργού Υποδομών
και Ενέργειας κα B. Balluku και της Πρέσβεως της
Γερμανίας στην Αλβανία κα S. Schutz.
Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση της
υδροδότησης, η αναβάθμιση της ποιότητας του
νερού, καθώς και η κατασκευή και αναβάθμιση
δικτύων αποχέτευσης στις παραλιακές περιοχές της
Ν. Αλβανίας, και ιδιαίτερα στους Δήμους Χιμάρας

και Ορικούμ. Σύμφωνα με την κα Balluku, τα έργα
που θα πραγματοποιηθούν αποσκοπούν στην
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στην
προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη
του τουριστικού προϊόντος στην ευρύτερη περιοχή,
ενώ παράλληλα αναμένεται να επιλυθεί οριστικά το
πρόβλημα της παροχής πόσιμου νερού στους
κατοίκους των ανωτέρω Δήμων. Η Α/Υπουργός
επεσήμανε επίσης ότι η τουριστική ανάπτυξη
αποτελεί
κορυφαία
προτεραιότητα
της
Α/Κυβέρνησης, η οποία έχει επικεντρωθεί στην
υλοποίηση μιας σειράς έργων κατασκευής και
αναβάθμισης των υφιστάμενων υποδομών στις
τουριστικές περιοχές της χώρας.
Το εν λόγω Πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να
χρηματοδοτηθεί από τη Γερμανική Κυβέρνηση μέσω
της Γερμανικής Τράπεζας Επενδύσεων KfW,
αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου επενδυτικού
προγράμματος αναβάθμισης του
συστήματος
ύδρευσης της Αλβανίας.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Έγκριση Α/Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη
συμφωνία πώλησης μετοχών Telekom Albania.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Αλβανίας ενέκρινε
στις 7 τρέχοντος τη συμφωνία πώλησης των
μετοχών της Telekom Albania, από τον Όμιλο ΟΤΕ
στη βουλγαρική Εταιρεία Telekom Albania Invest, η
οποία είχε υπογραφεί κατά τον παρελθόντα
Ιανουάριο. Το συνολικό τίμημα, σύμφωνα με τη
σχετική
ανακοίνωση
του
ελληνικού
τηλεπικοινωνιακού ομίλου, ανήλθε στα 50 εκατ.
ευρώ. Ως εκ τούτου, η εν λόγω συμφωνία πώλησης
έχει ολοκληρωθεί, καθώς ήδη από τον Απρίλιο είχε
λάβει και τη σχετική έγκριση από την Αρχή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων της χώρας.
Σημειώνεται ότι η Albania Telecom Invest AD
ελέγχεται από κοινού από το βασικό μέτοχο του
μεγαλύτερου τηλεπικοινωνιακού παρόχου της
Βουλγαρίας Vivacom, κ. Spas Roussev, καθώς και
από τον επενδυτή κ. Elvin Guri.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Κατασκευαστικός τομέας
Οικοδομικές άδειες 2018

στην

Αλβανία

–

Σύμφωνα με την INSTAT, το 2018 εγκρίθηκαν και
εκδόθηκαν 1.194 οικοδομικές άδειες για νέα κτίρια,
που αφορούσαν σε συνολική έκταση 1.442.783 τ.μ,
έναντι 819 οικοδομικών άδειων συνολικής έκτασης
868.534 τ.μ το 2017. Οι άδειες για οικιστικά κτίρια
(συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών) αποτελεί το
67,6% του συνολικού αριθμού των αδειών που
εκδόθηκαν την εν λόγω περίοδο, και εκείνες για μη
οικιστικά κτίρια (όπου περιλαμβάνονται ξενοδοχεία,
χονδρικό και λιανικό εμπόριο, βιομηχανικά κτίρια
και άλλα κτίρια) αποτελεί το 32,4%.
Η κατά προσέγγιση αξία των αδειών οικοδομής που
εκδόθηκαν το 2018 ανήλθε σε 63,7 εκατ. €,
καταγράφοντας αύξηση κατά 20,1% σε σύγκριση με
το προηγούμενο έτους (8,1 εκατ. €).
Η αξία των νέων κατασκευών ανήλθε σε 34,2 εκατ.
€, ενώ οι εργασίες ανακατασκευής σε 29,4 εκατ. €.
Η πλειοψηφία των οικοδομικών αδειών που
εκδόθηκαν για νέα κτίρια συγκεντρώνεται στο νομό
Τιράνων με 388 άδειες και ακολουθεί το Δυρράχιο
με 156, το Φιερ με 129, η Κορυτσά με 100, η
Σκόδρα με 89 και το Ελμπασάν με 88.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
2016

2017

2018

Πραγματικό ΑΕΠ (μεταβολή %)

3,35

3,86*

3,90**

ΑΕΠ Τρέχουσες Τιμές (εκ. λεκ)

1.475.251

1.531.310

(9,97 δις. €)

(11,4 δις. €)

34,8 δισ. $

35,97 δισ. $

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ

3.734 €

3.980 €

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ ΙΑΑ

10.651 €

11.014 €

Βιομηχανική Παραγωγή (μεταβολή %)

2,9

3,5

Οικοδομικές Άδειες (μεταβολή %)

170

86,3

118,1

Δείκτης Λιανικού Εμπορίου (μεταβολή%)

6,2

1,5

1,5
2,50
5,17
-2,67
7,68

-811,7

2,03
4,66
-2,63
6,69
-866,0

943

908,03

1.024

Εισροές Α.Ξ.Ε. (μεταβολή %)

5,96%

-3,71%

12,8%

Σωρευτική Αξία Α.Ξ.Ε. (εκ. €)

5.677

6.453

7.661

ΑΕΠ Ισοτιμία Αγοραστικής Δύναμης

Εξαγωγές (δισ. €)
Εισαγωγές δισ. €)
Εμπορικό Ισοζύγιο (δισ. €)
Όγκος Εμπορίου (δισ. €)
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (εκ. €)
Εισροές Α.Ξ.Ε. (εκ. €)

2019 Α ΕΞ.

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

615

636

1.365.000

1.385.000

1.401.988

1.401.988

Εργαζόμενοι (άνω των 15 ετών)

1.157.000

1.195.000

1.227.973

1.227.973

15,6

14,1

12,3

12,2

Κατώτατος Μηνιαίος Μισθός (λεκ)

22.000

24.000

24.000

24.000

Μέσος Μηνιαίος Μισθός (λεκ)

46.933

49.150

50.392

Πληθωρισμός (μέση ετήσια αύξηση)

1,28

1,99

1,90

Δείκτης Τιμών Παραγωγού

-1,5

3,3

1,0

7.881,5

7.949,4

8.111,4

Εξωτερικό Χρέος (δις. λεκ)

504,6

510,3

Εγχώριο Χρέος (δις. λεκ)

561,12

577,05

Δημόσιο Χρέος (% ΑΕΠ)

72,05

70,1

Έσοδα Προϋπολογισμού (εκ. λεκ)
Φορολογικά Έσοδα (εκ. λεκ)
Έξοδα Προϋπολογισμού (εκ. λεκ)
Κεφαλαιακές Δαπάνες (εκ. λεκ)
Έλλειμμα Προϋπολογισμού

407,02
369,88
433,69
59,47
-26,67

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

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

Βασικό Επιτόκιο Κεντρικής Τράπεζας (%)

1,5/1,25

1,25

1

Τραπεζ. Καταθέσεις /Εγχώριο (εκ. λεκ)

487,533

473,663

459,663

Τραπ. Καταθέσεις/Συνάλλαγμα (εκ. λεκ)

526,511

528,006

513,625

Συναλλαγματική ισοτιμία/ευρώ

137,36

134,15

125,95

Συναλλαγματικά Αποθέματα (δις.$)

3,093

3,274

Ανεργία (%)

Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος (εκ. €)

2019 Β ΕΞ.

580,03

1

2019 Γ ΕΞ.

