
 

 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΤΙΡΑΝΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ – ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2010-2011 

 

     Σηµαντική αύξηση του δηµοσίου χρέους και επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών της Αλβανίας, καταγράφηκε το τρίτο τρίµηνο 2011, σύµφωνα µε στοιχεία του 

Υπουργείου Οικονοµικών της χώρας, που δόθηκαν στη δηµοσιότητα στις 13 ∆εκεµβρίου 2011.  

Με βάση τα ως άνω στοιχεία, στις 30 Σεπτεµβρίου 2011, το συνολικό χρέος της Αλβανίας 

ξεπέρασε κατά 53,4 δισ. ALL το συνολικό χρέος του έτους 2010, δηλαδή αυξήθηκε κατά 7,5%, 

κατά κύριο λόγο ως αποτέλεσµα της αύξησης του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, το οποίο στις 

30.9.2011 διαµορφώθηκε στα -31.625 εκ. ALL.  

 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις διεθνών αναλυτών και οργανισµών, όπως π.χ. του ∆ιεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου, το υψηλό χρέος της χώρας, σε συνδυασµό µε την αυξητική του τάση, αλλά 

και τα υψηλά επιτόκια συµβάλλουν στη µείωση του “δείκτη εµπιστοσύνης” των επενδυτών στο 

χρηµατοοικονοµικό σύστηµα της χώρας.  

 

Η αύξηση του δηµοσίου χρέους της Αλβανίας οφείλεται τόσο στην αύξηση του εσωτερικού, 

όσο και του εξωτερικού χρέους, µε ετήσιους ρυθµούς πολύ υψηλούς, σε σχέση µε τα προηγούµενα 

έτη. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι το τρίτο τρίµηνο του 2011, το εξωτερικό χρέος της κεντρικής 

κυβέρνησης ξεπέρασε το αντίστοιχο µέγεθος του προηγούµενου έτους (31 ∆εκεµβρίου 2010) κατά 

23,157 δισ. ALL,  ενώ το εγχώριο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης ξεπέρασε το αντίστοιχο 

µέγεθος του προηγούµενου έτους (31 ∆εκεµβρίου 2010) κατά 30,282 δισ. ALL.   

 

Το τρίτο τρίµηνο 2011, το 33,5% περίπου του αλβανικού δηµοσίου χρέους αφορά σε 

βραχυχρόνιες απαιτήσεις ύψους 242,451 δισ.  ALL, από τις οποίες το 76,3% αφορά σε απαιτήσεις 

ετήσιας ωρίµανσης. Από τις µακροχρόνιες απαιτήσεις, το 40,25% παρουσιάζει περίοδο ωρίµανσης 

δύο ετών, γεγονός που σηµαίνει ότι η Αλβανία θα πρέπει να εξυπηρετήσει πάνω από 70% του 

χρέους της την επόµενη διετία.  

 

1.  ∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα και χρηµατοδότηση του 

 

Πίνακας 1.1: ∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα Αλβανίας, 2005-2010, σε εκ. ALL 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

Συνολικά έσοδα 204.163  229.444  251.555  291.238  299.597  324.719  

Συνολική δαπάνη 232.339  258.816  285.674  351.492  379.602  362.752  

Έλλειµµα -28.176  -29.372  -34.119  -60.254  -80.005  -38.033  
               *προσωρινά στοιχεία  

 Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών της Αλβανίας 

 

 

Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα το 2010, περιορίστηκε κατά 42 δισ. ALL ή τέσσερις περίπου 

ποσοστιαίες µονάδες ως ποσοστό του ΑΕΠ και διαµορφώθηκε στα -38.033 εκ. ALL ή 3% του 

ΑΕΠ, από 80.005 εκ. ALL ή 7% του ΑΕΠ το 2009. Τα δηµόσια έσοδα αυξήθηκαν κατά 25.122 εκ. 

ALL ή 8,4% σε σχέση µε το 2009 και από 299.597 εκ. ALL ανήλθαν σε 324.719 εκ ALL, ενώ οι 
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δηµόσιες δαπάνες µειώθηκαν κατά 16.850 ALL ή 4,4% και από 379.602 εκ. ALL το 2009, 

περιορίστηκαν σε 362.752 εκ. ALL το 2010. 

 

Η χρηµατοδότηση του ελλείµµατος το 2010, πραγµατοποιήθηκε από εγχώριες πηγές κατά 

73%. Πρόκειται για το χαµηλότερο ποσοστό εγχώριας χρηµατοδότησης την τελευταία 5ετία, µε 

εξαίρεση το έτος 2008, όπου το ποσοστό χρηµατοδότησης του ελλείµµατος από εγχώριες πηγές 

ανήλθε στο 40% και από το εξωτερικό στο 60% περίπου.   

 

Το ποσοστό του εσωτερικού δανεισµού στη χρηµατοδότηση του ελλείµµατος αυξήθηκε το 

2010 σε 68% (από 54% το 2009 και 25% το 2008), ενώ τα έσοδα ιδιωτικοποιήσεων συνέβαλαν 

µόλις κατά 1% στη χρηµατοδότησή του, από 34,5% το 2009, 9,1% το 2008 και 38,8 το 2007.   

 

Σηµαντική υπήρξε το 2010 η αύξηση του ποσοστού συµµετοχής των «άλλων πηγών» στη 

χρηµατοδότηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, σε 4% περίπου, που αποτελεί το µεγαλύτερο 

ποσοστό µετά το 2005.  

 

Η χρηµατοδότηση του ελλείµµατος από το εξωτερικό διατηρήθηκε το 2010 στο ίδιο επίπεδο 

µε το 2009, στα 10 δισ. ALL περίπου, ποσό διπλάσιο από τα αντίστοιχα των ετών 2004 κ. επ., που 

ήταν της τάξης των 5 δισ. ALL, µε εξαίρεση βέβαια και πάλι το έτος 2008, οπότε η χρηµατοδότηση 

από το εξωτερικό ανήλθε στα 35 δισ. ALL. Το 2010, η χρηµατοδότηση από το εξωτερικό 

πραγµατοποιήθηκε µέσω µακροπρόθεσµων δανείων, των οποίων το ύψος αυξήθηκε κατά 20% σε 

σχέση µε το έτος 2009.  

 

 

Πίνακας 1.2: Χρηµατοδότηση δηµοσιονοµικού ελλείµµατος Αλβανίας, 2005-2010, σε εκ  ALL 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

Συνολικό έλλειµµα -28.176  -29.372  -34.119  -60.254  -80.005  -38.033  

Χρηµατοδότηση ελλείµµατος 28.176  29.372  34.119  60.254  80.005  38.033  

Από εγχώριες πηγές 23.298  23.623  28.829  24.417  69.824  27.821  

      – Ιδιωτικοποιήσεις 887  1.972  13.246  5.538  27.650  411  

      – Εσωτερικός δανεισµός 20.617  20.742  17.039  15.012  43.339  25.948  

      – Απευθείας δανεισµός    3.000  0  0  

      – Άλλες πηγές 1.795  909  -1.456  866  -1.165  1.462  

Από το εξωτερικό 4.878  5.749  5.289  35.837  10.182  10.212  

      - Μακροπρόθεσµα δάνεια 

       (Drawings) 

9.221  9.936  9.109  39.794  15.375  18.429  

      - Chang. οf stat. Account -979  403  279  292  567  -1.705  

      - Επιστροφές -3.364  -4.590  -4.098  -4.248  -5.760  -6.512  
*προσωρινά στοιχεία 

Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών της Αλβανίας 

 

 

1.2   ∆ηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ 

Το δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, κατέγραψε το 2010 µείωση και διαµορφώθηκε στο 

58,51% του ΑΕΠ, από 59,7% το 2009, παραµένει όµως ακόµη σε επίπεδο υψηλότερο από το 

αντίστοιχο του 2005.  

  

Η αύξηση του δηµόσιου χρέους, σε τρέχουσες τιµές, περιορίστηκε το 2010 σε 4,82%, από 

ποσοστό της τάξης του 14,5% το 2009 έναντι του 2008, και ρυθµό αύξησης 15,2% το 2008 έναντι 

του 2007. ∆ηλαδή, ο ετήσιος ρυθµός αύξησης του δηµοσίου χρέους της Αλβανίας επανήλθε το 

2010 στα επίπεδα των ετών 2006 και 2007 (5,7% και 4,5% αντίστοιχα). 

 

 



 3 

Πίνακας 1.3: ∆ηµόσιο χρέος της Αλβανίας, σε τρέχουσες τιµές, 2005-2010, σε εκ  ALL 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Συνολικό χρέος 467.974 494.637 516.923 595.786 682.404 715.357 

-Εγχώριο 327.353 348.935 369.536 400.456 415.028 407.372 

-Εξωτερικό 140.621 145.702 147.387 195.330 267.376 307.985 

ΑΕΠ 814.797 882.209 967.670 1.088.132 1.143.609 1.222.631 

Συνολικό χρέος προς ΑΕΠ   57,43% 56,07% 53,42% 54,75% 59,67% 58,51% 

 – Εγχώριο χρέος προς ΑΕΠ  40,18% 39,55% 38,19% 36,80% 36,29% 33,32% 

 – Εξωτερικό χρέος προς 

ΑΕΠ 

17,26% 16,52% 15,23% 17,95% 23,38% 25,19% 

 Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών της Αλβανίας 

 

Το ποσοστό συµµετοχής του εγχώριου χρέους στο συνολικό δηµόσιο χρέος της χώρας, 

βαίνει µειούµενο, από 71% το 2006 σε 57% το 2010, µε παράλληλη αύξηση του εξωτερικού χρέους 

τόσο σε τρέχουσες τιµές, όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το συνολικό χρέος σε τρέχουσες τιµές 

βαίνει την ίδια 5ετία αυξανόµενο, ακολουθώντας την τάση αύξησης του εξωτερικού χρέους. 

Εντούτοις, ως αποτέλεσµα της µεγαλύτερης ποσοστιαίας αύξησης του ΑΕΠ, το εξωτερικό χρέος ως 

ποσοστό του ΑΕΠ κατέγραψε το 2010, σε σχέση µε το 2009, µείωση.  

 

 

∆ιάγραµµα 1.1: ∆ηµόσιο χρέος της Αλβανίας ως ποσοστό του ΑΕΠ,  2005-2010 
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Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών της Αλβανίας 

 

 

Το 2010, το 33,94% του εγχώριου χρέους κατείχε η Raiffeisen Bank (2009: 4,57%), το  

35,37% ο λοιπός ιδιωτικός τραπεζικός τοµέας, το 15,4% η Τράπεζα της Αλβανίας και ποσοστό 

15,29% ο ιδιωτικός τοµέας, από τον οποίο το 3,21% µη τραπεζικά χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα.  

 

Η αξία των συναλλαγµατικών αποθεµάτων αυξήθηκε το 2010 στα 178,8 εκ. €, σε αντίθεση 

µε το 2009, οπότε είχε καταγραφεί αρνητική θέση στα µείον -32 εκ. €.  
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Πίνακας 1.4:  ∆ηµόσιο χρέος Αλβανίας ως ποσοστό του ΑΕΠ, 2005-2010, σε εκ  ALL  

 

 2007 2008 2009 2010 

Κεντρικής κυβέρνησης 516,923 595,786 682,404 715,357 

-Εγχώριο 369,536 400,456 415,028 407,372 

-Εξωτερικό 147,387 195,330 267,376 307,985 

ΑΕΠ 967,670 1.088,13 1.143,60 1.222,63 

∆ηµόσιο χρέος κεντρικής κυβέρνησης 

προς ΑΕΠ 

53,42% 54,75% 59,67% 58,51% 

- Εγχώριο χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 38,19% 36,80% 36,29% 33,32% 

- Εξωτερικό χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης  15,23% 17,95% 23,38% 25,19% 

 

 

1.3  ∆ηµοσιονοµική πολιτική  

 

Η δηµοσιονοµική πολιτική εστίασε κυρίως στην προσπάθεια συγκράτησης των δηµοσίων 

δαπανών, οι οποίες είχαν αυξηθεί σηµαντικά το έτος 2009, προκειµένου να απορροφηθούν οι 

συνέπειες  της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Οι δαπάνες µειώθηκαν στο 29,67% του ΑΕΠ  

(κατά 17 δισ. ALL περίπου ή 1,35 µονάδες ως ποσοστό του ΑΕΠ) και τα δηµόσια έσοδα ανήλθαν 

στο 26,56% του ΑΕΠ, µε αποτέλεσµα το δηµοσιονοµικό έλλειµµα να  συγκρατηθεί στο 3% του 

ΑΕΠ, από 7% το 2009. Η εν λόγω συγκράτηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος στο 3% αποτελεί 

σηµαντικό βήµα στην προσπάθεια µείωσης του δηµοσίου χρέους στο 50% του ΑΕΠ στο τέλος του 

2013.  

 

 

1.3.1  Φορολογική  πολιτική – έσοδα  

 

Η ακολουθούµενη στην Αλβανία φορολογική πολιτική στοχεύει στην ενίσχυση της 

επιχειρηµατικότητας, µε τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κερδών και εισοδηµάτων να 

διατηρείται στο 10% και το φόρο προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) στο 20%.  

 

Το 2010, σηµαντική ήταν η ετήσια αύξηση των µη φορολογικών εσόδων, της τάξης του 

29,3%, κυρίως λόγω αύξησης των εσόδων από ιδρύµατα και φορείς του αλβανικού δηµοσίου, αλλά 

και από “άλλες πηγές” που το 2010 αυξήθηκαν κατά 53% σε σχέση µε το 2009.  

 

Αντίθετα, τα έσοδα στον προϋπολογισµό από τις δραστηριότητες της Τράπεζας της 

Αλβανίας, µειώθηκαν το 2010 κατά -1,3 δισ. ALL ή -21% περίπου, περιοριζόµενα στο ποσό του 

2005, ύψους 4,9 δισ. ALL. Επίσης, µικρή µείωση σηµείωσαν και τα φορολογικά έσοδα από την 

τοπική αυτοδιοίκηση, όπως και τη φορολογία µικρών επιχειρήσεων. 

 

Τα φορολογικά έσοδα αποτέλεσαν το 89% περίπου των συνολικών δηµοσίων εσόδων της 

Αλβανίας το έτος 2010, έναντι ποσοστού 90,3% το 2009 και 90,8% το 2008. Από το σύνολο των 

φορολογικών εσόδων, το 16,5% αφορά σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ενώ µόνο το 3,64% σε 

έσοδα από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τα οποία µόλις το 16% προέρχεται από τη φορολογία 

ακινήτων (0,6% του συνόλου).  

 

Το 2010, τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν µε ρυθµό της τάξης του 6,5%, έναντι ανόδου 

2,4% το έτος 2009, σε σχέση µε το 2008, και αύξησης 15,8% το 2008, σε σχέση µε το 2007. Τα 

φορολογικά έσοδα της κεντρικής κυβέρνησης αυξήθηκαν κατά 6,8% το 2010, 1,7% το 2009 και 

16,1% το 2008, ενώ τα φορολογικά έσοδα από την τοπική αυτοδιοίκηση σηµείωσαν το 2010 

µείωση σε σχέση µε το έτος 2009, οπότε και είχαν καταγράψει αύξηση της τάξης του 7,4%, σε 

σχέση µε το 2008, σε συνέχεια αύξησης 20% το 2008 έναντι του 2007. 
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Πίνακας 1.5: Ανάλυση εσόδων ∆ηµοσίου τοµέα, 2005-2010, σε εκ. ALL 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
Συνολικά έσοδα 204.163   229.444   251.555   291.238   299.597   324.719    

Επιχορηγήσεις 6.168   8.025   1.280   4.228   4.430   4.605   I 

Φορολογικά έσοδα 183.816   205.523   228.164   264.421   270.830   288.628   II 

Φορολογικά έσοδα κεντρικής 

κυβέρνησης και τελωνείων 

135.605   155.102   176.808   205.292   208.870   223.083   II.1 

ΦΠΑ και ΦΚΕ 64.534   74.268   87.771   107.094   110.062   113.998   1 

Φορολογία κερδών 19.237   22.258   21.077   18.108   17.149   17.606   2 

Φορολογία από ειδικούς φόρους 18.523   22.997   28.731   32.510   33.504   38.788   3 

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών 

προσώπων 

7.402   8.580   14.850   24.498   26.820   27.058   4 

Εθνικοί φόροι κλπ 12.281   13.008   14.531   14.423   13.405   18.359   5 

Τελωνειακοί δασµοί 13.629   13.991   9.848   8.660   7.929   7.274   6 

Έσοδα από τοπική 

αυτοδιοίκηση 

12.019   11.112   9.366   11.307   12.148   11.898   II.2 

Φόροι τοπικής αυτοδιοίκησης 8.226   8.486   7.134   8.722   8.153   7.684   1 

Φορολογία µικρών επιχειρήσεων 3.793   2.626   2.232   2.584   2.486   2.318   2 

Φορολογία ακινήτων     1.509   1.896   3 

Εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης 

36.192   39.309   41.989   47.822   49.812   53.647   II.3 

Κοινωνική ασφάλιση 33.056   35.743   37.562   42.775   44.344   45.041   1 

Ασφάλιση υγείας 3.136   3.566   4.427   5.047   5.467   6.432   2 

Ταµείο αποζηµίωσης ιδιοκτητών      2.174   3 

Μη φορολογικά έσοδα 14.178   15.895   22.112   22.588   24.338   31.486   III 

Μεταφορές κερδών από ΤτΑ 4.953   5.211   5.010   5.700   6.241   4.936   1 

Έσοδα από ιδρύµατα και φορείς 7.172   8.233   9.458   10.927   9.860   13.928   2 

Άλλα έσοδα 2.054   2.451   7.644   5.961   8.237   12.622   3 

  Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών της Αλβανίας 

 

Η συµµετοχή των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών εσόδων από την τοπική 

αυτοδιοίκηση αποτελούν σταθερό ποσοστό στο σύνολο των δηµοσίων εσόδων της Αλβανίας την 

τελευταία 5ετία, της τάξης του 16,5% και 4% αντίστοιχα, ενώ οι επιχορηγήσεις ενισχύουν τον 

προϋπολογισµό της Αλβανίας κατά 1,4%, σε ετήσια βάση, την τελευταία 3ετία. 

 

1.3.2  ∆ηµόσιες δαπάνες  

 

Η συµµετοχή των δαπανών της κεντρικής κυβέρνησης στο σύνολο των δηµοσίων δαπανών 

παρουσίασε το 2010 αξιόλογη αύξηση, της τάξης του 11% σε σχέση µε το 2009, ενώ η συµµετοχή 

των  κεφαλαιουχικών δαπανών µειώθηκε κατά -26%. 

  

Συγκεκριµένα, το 2010 οι κρατικές δαπάνες κατέγραψαν, µεταξύ 2009 και 2010, ετήσια 

αύξηση 6% ή 17,2 δισ. ALL. Αντίθετα, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες µειώθηκαν µε ρυθµό της τάξης 

του -30%, σε σχέση µε το 2009, µε τις χρηµατοδοτούµενες από το εξωτερικό να παραµένουν 

σταθερές και τις χρηµατοδοτούµενες από εγχώριες πηγές να καταγράφουν µείωση ποσοστού -38%. 

Σε απόλυτες τιµές, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες µειώθηκαν κατά -28,3 δισ. ALL, συγκρατώντας τη 

µείωση των συνολικών δηµοσίων δαπανών στα -16,8 δισ. ALL ή  -4,4%.  
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Πίνακας 1.6: Ανάλυση δαπανών δηµοσίου τοµέα, 2005-2010, σε εκ. ALL  

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Συνολική δαπάνη 232.339   258.816   285.674   351.492   379.602   362.752   

Κρατικές δαπάνες 193.964   204.860   224.976   250.298   283.637   300.878   

Μισθοδοσία προσωπικού και κοιν. εισφορές 53.674   56.709   59.087   66.621   62.359   65.762   

Τόκοι  26.029   25.006   25.594   31.307   36.301   41.604   

       - Εγχώριοι τόκοι 24.184   22.978   23.499   28.386   31.408   35.583   

       - Τόκοι στο εξωτερικό 1.845   2.028   2.096   2.921   4.893   6.021   

Λειτουργικά έξοδα 24.515   22.794   25.259   28.788   31.797   34.318   

Επιδοτήσεις 3.653   3.835   3.536   2.555   2.004   3.535   

   5.000      

∆απάνες Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας 55.876   60.029   69.892   76.199   96.725   104.457   

Ενισχύσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης 19.999   22.713   21.340   27.079   33.583   30.764   

∆απάνες Κοινωνικής Πρόνοιας  10.218   13.775   14.768   17.750   19.129   18.688   

         -Ταµείο Ανεργίας 915   937   869   825   868   982   

         - Κοινωνικά επιδόµατα 9.303   12.838   13.491   15.925   16.060   16.706   

         - Επιδοτήσεις κατοικίας … … 408   … … … 

         - Αποζηµιώσεις πρώην πολιτ. διωκόµενων    1.000   2.200   1.000   

Αποζηµιώσεις ιδιοκτητών   500   … 1.739   1.750   

Αποθεµατικό ταµείο       

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 38.375   51.108   57.040   93.783   95.881   67.492   

         - Χρηµατοδοτούµενες εγχωρίως 24.321   35.440   48.220   50.046   75.600   46.642   

         - Χρηµατοδοτούµενες από το  εξωτερικό 14.054   15.668   8.819   43.587   20.281   20.850   

Καθαρός δανεισµός προς τρίτους       -5.618   

 Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών της Αλβανίας 

 

Η συµµετοχή της µισθοδοσίας προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών 

εισφορών, στο σύνολο της δηµόσιας δαπάνης παραµένει σταθερή στο 18-20% περίπου την 

τελευταία 5ετία, ενώ αντίθετα η δαπάνη για τόκους βαρύνει όλο και περισσότερο τον κρατικό 

προϋπολογισµό, από 8,9% το 2007 σε 11,5% το 2010. Η συµµετοχή των λειτουργικών εξόδων στο 

σύνολο των δηµοσίων δαπανών παραµένει σταθερή στο 8,5% περίπου, µε ελαφρά αύξηση το 2010 

στο 9,4%.  

 

Ελαφρά αύξηση του ποσοστού συµµετοχής στο σύνολο των δηµοσίων δαπανών, σηµείωσαν 

και οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης και υγείας, από 25,4% το 2009 σε 29% το 2010, ενώ οι 

δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίες µέχρι και το 2009 αυξάνονταν κατά 1-3 δισ. ALL ετησίως, 

µειώθηκαν (το 2010) κατά -441 εκ ALL   

 

1.4 Ισοζύγιο πληρωµών  

1.4.1 Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε το 2010 έλλειµµα ύψους -1.040 δισ. €, 

δηλαδή κατά -22,66% χαµηλότερο του αντίστοιχου του 2009, µε κύριο χαρακτηριστικό τη µείωση 

του εµπορικού ελλείµµατος, σε σχέση µε το 2009, όπως και των µεταναστευτικών εµβασµάτων, 

κατά 90 εκ. € περίπου. Ως ποσοστό του ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιµές), το έλλειµµα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών διαµορφώθηκε στο 11,9%, καταγράφοντας µείωση, σε σχέση µε το 2009,   

-3,6 ποσοστιαίων µονάδων περίπου.   

 

Η συνολική θετική καθαρή θέση της αξίας του ισοζυγίου υπηρεσιών, εισοδηµατικών ροών 

και µεταβιβαστικών πληρωµών, η οποία το 2010 αυξήθηκε κατά 8,7%, σε σχέση µε το 2009, 

κάλυψε το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά 47%.  

 

Το ισοζύγιο εισοδηµατικών ροών, διαµορφώνοντας αρνητική καθαρή θέση, κατέγραψε το 

2010 έλλειµµα ύψους -61,8 εκ. €, δηλαδή χαµηλότερου κατά 38,2% του αντίστοιχου του 

προηγούµενου έτους (2009).  
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Πίνακας 1.7: Ισοζύγιο πληρωµών, 2005-2010, σε εκ. € 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

       

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών -589,1 -471,0 -831,0 -1370,3 -1345,5 -1040,5 

         

Εµπορικό Ισοζύγιο -1.476,7 -1.659,0 -2.104,0 -2.431,5 -2.303,7 -2.216,0 

– Εξαγωγές, fob 530,2 630,7 786,3 917,5 750,7 1171,5 

– Εισαγωγές, fob -2.006,9 -2.289,6 -2.890,4 -3.348,9 -3.054,4 -3.254,2 

         

Υπηρεσίες        

– Πίστωση 967,3 1156,6 1415,2 1687,8 1718,5 1702,4 

– Χρέωση -1107,7 -1188,1 -1402,3 -1618,3 -1597,5 -1520,7 

         

Εισοδηµατικές ροές        

– Πίστωση 168,2 263,2 278,6 321,4 270,0 286,4 

– Χρέωση -37,0 -54,4 -61,4 -266,5 -370,6 -348,2 

         

Ιδιωτικές µεταβιβαστικές πληρωµές 835,5 968,1 982,8 905,4 910,8 877,1 

Επίσηµες µεταβιβαστικές πληρωµές 61,4 42,5 60,1 31,4 27,1 45,3 

       

Ισοζύγιο Κεφαλαίων 99,2 143,4 90,1 78,2 84,9 85,5 

       

Ισοζύγιο Χρηµατοοικονοµικών 

Ροών 351,8 415,0 758,3 1502,8 956,6 816,8 

– Άµεσες Ξένες Επενδύσεις 209,3 250,3 470,1 620,0 680,3 822,6 

– Επενδύσεις χαρτοφυλακίου -2,0 27,2 18,5 -44,5 14,2 225,8 

– Άλλα κεφάλαια 135,11 131,8 264,2 932,4 269,5 -222,4 

– Χρήση Οικονοµικών Καταστάσεων 9,4 5,8 5,5 -5,2 -7,4 -9,2 

       

Καθαρά σφάλµατα και 

παραλείψεις 262,9 119,2 131,2 -18,7 272,0 317,0 

       

Καθαρή θέση 125,1 206,6 148,6 191,9 -32,0 178,8 

       

Συναλλαγµατικά διαθέσιµα -124,8 -206,6 -148,6 -191,9 32,0 -178,8 

       

Καθαρή µεταβολή διαθεσίµων -47,4 -159,2 99,1 218,4 -33,1 254,6 

– Ανατιµήσεις -77,4 -47,9 -49,6 26,5 -1,1 75,7 

 Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας (Bank of Albania / BoA) 

 

 

Η καθαρή αξία τρεχουσών µεταβιβάσεων µειώθηκε το 2010 σε σχέση µε το 2009 κατά 

1,7%. Η αξία των µεταναστευτικών εµβασµάτων συνέχισε και το 2010 τη φθίνουσα τάση, που 

καταγράφεται από το 2007 και µετέπειτα, λόγω των οικονοµικών εξελίξεων στις χώρες όπου 

εργάζονται οι Αλβανοί µετανάστες (κυρίως Ελλάδα και Ιταλία). Ο ετήσιος ρυθµός µείωσης των 

µεταναστευτικών εµβασµάτων το 2010, ήταν της τάξης του -11,6%, δεδοµένου ότι περιορίστηκαν 

στα 690 εκ. € ή 7,7% του ονοµαστικού ΑΕΠ, από 781 εκ. € το 2009 ή 9% του ΑΕΠ.  
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Πίνακας 1.8: Εισροές µεταναστευτικών εµβασµάτων, 2005-2010, σε εκ. € 

 

Εισροές µεταναστευτικών εµβασµάτων 

Έτος 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Αξία σε εκατ. € 802 937 952 833 781 690 

Μεταβολή από προηγούµενο έτος 3,6% 16,8% 1,6% -12,5% -6,2% -11,6% 
   Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας  

 

1.4.2 Ισοζύγια κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών ροών  έτους 2010 

Η αξία της καθαρής θέσης των ισοζυγίων κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών ροών 

κατέγραψε το 2010, σε σχέση µε το 2009, µείωση της τάξης του 13,4% και διαµορφώθηκε στα 

902,3 εκ. €, ως αποτέλεσµα της µείωσης των χρηµατοοικονοµικών ροών από 956,6 εκ. € σε 816,8 

εκ. € το 2010 (-14,6%). 

 

 Το ύψος των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ/FDI), όσο και των επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου, σηµείωσε το 2010, σε σχέση µε το 2009, σηµαντική αύξηση.  

 

Ειδικότερα, η αξία των εισροών των ΑΞΕ ανήλθε το 2010 στα 822,6 εκ. € ή 9,4% του ΑΕΠ 

σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 20,91%, σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, και φθάνοντας 

στο υψηλότερο ποσό ξένων επενδύσεων που καταγράφηκε ποτέ στην Αλβανία. Ως ποσοστό του 

ΑΕΠ, η αύξηση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος ήταν της τάξης του 1,6% του ΑΕΠ ή 1,2 

ποσοστιαίες µονάδες. 

 

Η αύξηση αυτή των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων στην Αλβανία το έτος 2010, οφείλεται 

κυρίως σε επενδύσεις στον τοµέα της ενέργειας (υδροηλεκτρικές µονάδες, θερµοηλεκτρικός 

σταθµός), αλλά και σε εισροές λόγω ιδιωτικοποιήσεων. 

 

Οι  σηµαντικότεροι  ξένοι  επενδυτές στην Αλβανία είναι  η  Ελλάδα, η  Τουρκία, οι ΗΠΑ,  

η Αυστρία, η Ιταλία, η Γερµανία κ.ά..  

 

 

Πίνακας 1.9: Άµεσες Ξένες Επενδύσεις, σε εκ. € 

 

Έτος 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Αξία σε εκατ. Ευρώ 209,3 250,3 470,1 620 680,3 822,6 

Μεταβολή  

από προηγούµενο έτος -21,7% 19,6% 87,8% 31,9% 9,7% 20,91% 
        Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

 

 

 

 

 

∆εκέµβριος 2011 


