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ΘΕΜΑ:  Εκτιμήσεις Παγκόσμιας Τράπεζας για πορεία αλβανικής οικονομίας υπό αρνητική 
επίδραση πανδημίας covid 19 

Υποχώρηση κατά 1,4% προβλέπεται να καταγράψει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Αλβανίας το 
2020, εξ αιτίας της αρνητικής επίδρασης της πανδημίας COVID-19, επισημαίνει η Παγκόσμια Τράπεζα 
στην εαρινή έκθεσή της. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Διεθνής Οργανισμός αναθεώρησε επί τα χείρω την 
προηγούμενη αξιολόγηση της αλβανικής οικονομίας, η οποία προέβλεπε άνοδο του εθνικού προϊόντος 
κατά 3,4%, λόγω των έντονα αρνητικών επιπτώσεων σε βασικούς οικονομικούς τομείς, όπως ο 
τουρισμός, η μεταποίηση και το εμπόριο. Αντίθετα, παράγοντες που πρόκειται να επιδράσουν θετικά 
στην αλβανική οικονομία κατά τη διάρκεια του έτους εκτιμάται ότι θα είναι το πρόγραμμα ανοικοδόμησης  
των πληγέντων περιοχών από τον σεισμό του Νοέμβριου 2019 και η ανάκαμψη της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς της χώρας. 

Εντούτοις, σύμφωνα με τους αναλυτές της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενδεχόμενη αναχαίτιση της πανδημίας 
έως το τέλος του β´ εξαμήνου του έτους θα έχει ως αποτέλεσμα τη δυναμική επανεκκίνηση της αλβανικής 
οικονομίας, με βασικούς άξονες τους τομείς των κατασκευών και του τουρισμού, ενώ το ΑΕΠ της χώρας 
το 2021 προβλέπεται να επιτύχει ρυθμό ανάπτυξης 6,6%, το δε 2022 η άνοδος θα κυμανθεί στο 3,5%.  

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με την Τράπεζα, το δημόσιο χρέος της χώρας θα αυξηθεί στο 71,5% επί του 
αλβανικού ΑΕΠ, καθώς το έλλειμμα του προϋπολογισμού για έτος 2020 θα διαμορφωθεί στο 3,9%, ως 
αποτέλεσμα της δημοσιονομικής αντιμετώπισης της απώλειας εισοδήματος των αλβανικών νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων και της στήριξης στις κοινωνικές ομάδες που επλήγησαν από τον σεισμό. Το δημόσιο 
έλλειμμα προβλέπεται να περιοριστεί στο 2,4% του ΑΕΠ το 2021 και στο 2,1% το 2022. Με βάση αυτή 
την πρόβλεψη, το επίπεδο φτώχειας στη χώρα θα αυξηθεί κατά 0,4% το 2020, και η ανάκαμψη που θα 
ξεκινήσει το 2021 θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων και τις επιπτώσεις στην 
απασχόληση και τα εισοδήματα. 

Στην έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας επισημαίνεται επίσης ότι η ενδεχόμενη συνέχιση της πτωτικής 
τάσης των διεθνών τιμών των εμπορευμάτων και του πετρελαίου θα επηρεάσει αρνητικά τον εξορυκτικό 
κλάδο της χώρας, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο πετρελαϊκός, με αρνητικές επιπτώσεις στα 
δημόσια έσοδα και το εμπορικό ισοζύγιο (η Αλβανία παρήγαγε 910.000 μετρικούς τόνους αργού 
πετρελαίου το 2018, ενώ, την ίδια χρονιά, η παραγωγή χρωμίου ανήλθε σε περίπου 1,2 εκ. τόνους).  

Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να υποχωρήσει κατά 1,4% το 2020, οι εξαγωγές κατά 17% και οι 
εισαγωγές κατά 9,5%, σύμφωνα πάντα με την έκθεση. Ανοδικά κατά 3,9% προβλέπεται να κινηθούν οι 
επενδύσεις, καθώς προεξοφλείται η βούληση της κυβέρνησης να υλοποιήσει το πρόγραμμα 
ανασυγκρότησης και ανοικοδόμησης των περιοχών που επλήγησαν από τον σεισμό του Νοεμβρίου 
2019. Προδιαγράφεται επιπροσθέτως επιτάχυνση των πληθωριστικών πιέσεων στην εθνική οικονομία, 
με τον δείκτη τιμών καταναλωτή να διαμορφώνεται στο 2% στο τέλος του έτους. 

Καταλήγοντας, στην έκθεση επισημαίνονται οι αρνητικές επιπτώσεις από την υφεσιακή πορεία των 
ευρωπαϊκών οικονομιών, οι οποίες, εκτός από την επίδραση στις αλβανικές εξαγωγές, μεταφράζονται 
επίσης σε μειωμένα μεταναστευτικά εμβάσματα, πτώση στις ροές άμεσων ξένων επενδύσεων και 
καθίζηση στα τουριστικά έσοδα. Εκφράζονται τέλος φόβοι ότι η κατάσταση θα επιβραδύνει την 
υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης, γεγονός που θα ενισχύσει την 
αβεβαιότητα στην αλβανική κοινωνία και θα περιορίσει περαιτέρω την εγχώρια κατανάλωση. 


