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ΘΕΜΑ: Στοιχεία για πληθωρισμό, απασχόληση και μισθούς στην Αλβανία
Σύμφωνα με τα στοιχεία της α/Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
κατά τον μήνα Αύγουστο 2019 παρουσίασε αύξηση, σε ετήσια βάση, κατά 1,4%, έναντι αύξησης της
τάξεως του 2,1% κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους. Παράλληλα, ο γενικός ΔΤΚ τον
Αύγουστο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 0,3%, σε σχέση με τον Ιούλιο 2019 (σημειωτέον ότι κατά το
παρελθόν έτος μεταξύ Ιουλίου και Ιουνίου 2019 είχε καταγραφεί αύξηση της τάξεως του 0,2%).
Ειδικότερα, σε ετήσια βάση, το επίπεδο τιμών στην κατηγορία προϊόντων «τρόφιμα και μη
αλκοολούχα ποτά» αυξήθηκε κατά 2,6%, ενώ ακολουθούν οι Κατηγορίες «ξενοδοχεία, καφετερίες και
εστιατόρια» με 2,2%, «αλκοολούχα ποτά και καπνός» με 1,4%, «οίκηση, ύδρευση, ηλεκτρισμός» με
0,9%, «ρουχισμός και υπόδηση» με 0,5%, «υγεία» με 0,3%. Ωστόσο, μικρότερες αυξήσεις τιμών
καταγράφηκαν στις Κατηγορίες «μεταφορές» με 0,1%, «εκπαίδευση» με 0,2% και «επικοινωνία» με
0,1%. Αντίθετα, μείωση στο επίπεδο τιμών σημειώθηκε στη κατηγορία «αναψυχή και πολιτισμός» με 0,4%.
Εξάλλου, ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής
αγοράς) υποχώρησε κατά 0,3% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
τρίμηνο 2018. Αντίθετα, ως προς το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ο γενικός δείκτης τιμών
παραγωγού το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 0,1%.
Σε ετήσια βάση, η μείωση στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών κατά το β΄
τρίμηνο του έτους οφείλεται στη σημαντική υποχώρηση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς
κατά 3,3%. Αντίθετα, ο δείκτης τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς αυξήθηκε κατά 0,8%.
Επίσης το επίσημο ποσοστό ανεργίας στη χώρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019
διαμορφώθηκε στο 11,5%, σημειώνοντας μείωση κατά 0,9%, έναντι του αντιστοίχου τριμήνου του 2018,
ενώ ως προς το α΄ τρίμηνο του έτους, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε κατά 0,6%. Πρόκειται για το
χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας που έχει καταγραφεί στη χώρα μετά το 1997.
Το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας
15-64 ετών που εργάζεται ή αναζητεί ενεργά εργασία είναι 69,8%, αυξημένο κατά 1,8% έναντι του α΄
τριμήνου 2018. Το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό των γυναικών είναι 61,9%, ενώ των
ανδρών 77,8%. Αντίστοιχα, το ποσοστό απασχόλησης στον πληθυσμό ηλικίας 15-64 ετών
διαμορφώθηκε στο 61,4%.
Κατά το β΄ τρίμηνο του 2019, ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός σε όλους τους τομείς της
οικονομίας ανήλθε στα 52.645 λεκ (περίπου 431 €), σημειώνοντας αύξηση κατά 4,5% έναντι του
αντίστοιχου τριμήνου 2018. Ειδικότερα, ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός στο δημόσιο τομέα ανήλθε σε
63.207 λεκ (περίπου 518 €) ενώ ο αντίστοιχος μισθός στον ιδιωτικό τομέα ήταν 47.894 λεκ (περίπου
392 ευρώ). Σημαντική διαφορά παρατηρείται επίσης στον μέσο μικτό μηνιαίο μισθό που παρέχεται από
ξένες εταιρείες, ο οποίος ανέρχεται περίπου στα 75.000 λεκ (περίπου 614 €). Υπενθυμίζεται ότι από 1 η
Ιανουαρίου 2019 ο κατώτατος μηνιαίος μισθός στην Αλβανία αυξήθηκε από τα 24.000 λεκ (περίπου 195
ευρώ) στα 26.000 λεκ (περίπου 211 ευρώ).

