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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) στην 

Αλβανία, Δεκέμβριος 2021 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Α/Στατιστικής 

Υπηρεσίας INSTAT, ο Δείκτης Τιμών 

Καταναλωτή (ΔΤΚ) ανήλθε σε 103,7 κατά το 

Δεκέμβριο 2021 με περίοδο αναφοράς το 

Δεκέμβριο 2020, ενώ συγκριτικά με τον 

προηγούμενο μήνα (11/2021), καθώς και σε 

ετήσια βάση, παρουσίασε αύξηση της τάξεως 

του 0,8% και 3,7%, αντίστοιχα. 

 

 
 

 

 

Μηνιαία μεταβολή Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή (12/2019-12/2021) 

 

Πηγή: INSTAT 

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΔΤΚ κατά το 

Δεκέμβριο 2021, επηρεάστηκε κυρίως από την 

αύξηση των τιμών στις κατηγορίες «Τρόφιμα 

και μη αλκοολούχα ποτά» (+2,22%), 

«Μεταφορές» (+0,48%), «Στέγαση, νερό, 

ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα καύσιμα» (+0,38%), 

«Ψυχαγωγία και πολιτισμός» (+0,14%), 
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«Εστίαση και φιλοξενία» (+0,13%), 

«Επικοινωνία» (+0,10%), «Έπιπλα, είδη 

οικιακής χρήσης και συντήρηση» (+0,09%),  

«Αλκοολούχα ποτά και καπνός» (+0.08%), 

«Ρουχισμός και υπόδηση» (+0,07%), «Υγεία» 

(+0,03%), «Εκπαίδευση» (+0,02%) και 

«Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες» (-0,02%). 

 

Συμβολή κατηγοριών αγαθών και 

υπηρεσιών στην ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ 

 

Πηγή: INSTAT 
 

Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 2020, αύξηση 

σημείωσαν οι τιμές στις κατηγορίες 

«Μεταφορές» (+9%), «Τρόφιμα και μη 

αλκοολούχα ποτά» (+6,4%), «Ψυχαγωγία και 

πολιτισμός» (+4,2%), «Επικοινωνία» και 

«Εστίαση και φιλοξενία» (+3,3% έκαστη), 

«Αλκοολούχα ποτά και καπνός» (+2,1%), 

«Στέγαση, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα 

καύσιμα» (+1,9%), «Ρουχισμός και υπόδηση» 

(+1,7%), «Έπιπλα, είδη οικιακής χρήσης και 

συντήρηση» (+1,2%), «Υγεία» (+0,9%) και 

«Εκπαίδευση» (+0,5%). Αντιθέτως, μείωση 

σημείωσαν οι τιμές στην κατηγορία «Διάφορα 

αγαθά και υπηρεσίες» (-0,3%). Ειδικότερα, 

εντός της κατηγορίας τροφίμων, αύξηση 

σημείωσαν οι τιμές σε «Λαχανικά και πατάτες» 

(+11,7%), «Φρούτα» (+11,3%), «Έλαια και 

λίπη» (+9,4%), «Ψωμί και δημητριακά» 

(+6,3%), «Ζάχαρη, μαρμελάδα, μέλι, σιρόπι, 

σοκολάτες και γλυκά» (+5,6%), 

«Γαλακτοκομικά, τυροκομικά και αυγά» 

(+3,8%) και «Κρέατα» (+3,3%). 

Αντίστοιχα, σε σύγκριση με το Νοέμβριο 2021, 

αυξητικά κινήθηκαν οι τιμές στις κατηγορίες 

αγαθών και υπηρεσιών: «Τρόφιμα και μη 

αλκοολούχα ποτά» (+1,9%), «Εστίαση και 

φιλοξενία» (+0,9%), «Αλκοολούχα ποτά και 

καπνός» (+0,6%), «Μεταφορές» (+0,5%), 

«Στέγαση, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα 

καύσιμα» και «Ψυχαγωγία και πολιτισμός» 

(+0,2% έκαστη) «Έπιπλα, είδη οικιακής 

χρήσης και συντήρηση», «Υγεία» και 

«Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες» (+0,1% 

έκαστη κατηγορία).  

 

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας (Στοιχεία 

Δεκεμβρίου 2021 και 12/μηνου 2021) 

Σύμφωνα με στοιχεία της α/Στατιστικής 

Υπηρεσίας INSTAT, το Δεκέμβριο 2021 η αξία 

των αλβανικών εξαγωγών ανήλθε σε 32 δισ. 

ΛΕΚ, σημειώνοντας αύξηση 38,2% σε 

σύγκριση με το Δεκέμβριο 2020 και μείωση 

14,5% σε σχέση με το Νοέμβριο 2021. Επίσης 

το Δεκέμβριο 2021, η αξία των εισαγωγών 

ανήλθε σε 88 δισ. ΛΕΚ., σημειώνοντας αύξηση 

κατά 43,1%, έναντι του Δεκεμβρίου 2020 και 

κατά 9,1% έναντι Νοεμβρίου 2021. Κατά 

συνέπεια, το αλβανικό εμπορικό έλλειμμα κατά 

το Δεκέμβριο 2021, ανήλθε σε 56 δισ. ΛΕΚ, 

αυξημένο κατά 46,1% σε σύγκριση με το 

Δεκέμβριο 2020 και κατά 29,5% σε σύγκριση με 

το Νοέμβριο 2021.  

Συνολικά, κατά το 2021, η αξία των εξαγωγών 

της Αλβανίας ανήλθε σε 369 δισ. ΛΕΚ, 

σημειώνοντας αύξηση 35,6% σε σύγκριση με το 

2020. Αντίστοιχα, η αξία εισαγωγών ανήλθε σε 

801 δισ. ΛΕΚ, αυξημένη κατά 32,3% σε 

σύγκριση με το 2020. Το εμπορικό έλλειμμα 

αυξήθηκε 29,6% συγκριτικά με την αντίστοιχη 

περίοδο 2020, καθώς ανήλθε σε 432 δισ. ΛΕΚ. 

 

Εξαγωγές 

Ειδικότερα, στην αύξηση των εξαγωγών κατά 

38,2% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 2020, 

συνέβαλαν οι κατηγορίες αγαθών: «Ορυκτά, 

καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια» (+12,2%), 

«Κλωστοϋφαντουργία και υποδήματα» (+8,2%) 

και «Δομικά υλικά και μέταλλα» (+7,1%).  

Αντίστοιχα, στην αύξηση των εξαγωγών κατά 

35,6%, συνολικά κατά το 2021 σε σύγκριση με 

το προηγούμενο έτος, συνέβαλαν θετικά οι 

κατηγορίες αγαθών «Δομικά υλικά και 

μέταλλα» (+14,1%), «Ορυκτά, καύσιμα, 

ηλεκτρική ενέργεια» (+10,8%) και 



«Κλωστοϋφαντουργία και υποδήματα» 

(+3,7%). 

Εισαγωγές 

Η αύξηση των εισαγωγών κατά 43,1% 

συγκριτικά με το Δεκέμβριο 2020, οφείλεται 

κυρίως στις κατηγορίες αγαθών: «Ορυκτά, 

καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια» (+18,7%), 

«Δομικά υλικά και μέταλλα» (+6,3%) και 

«Χημικά και πλαστικά προϊόντα» (+4,9%).  

Τέλος, στην αύξηση των εισαγωγών κατά 32,3% 

το 2021 σε σύγκριση με το 2020, συνέβαλαν 

θετικά οι κατηγορίες αγαθών: «Ορυκτά, 

καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια» (+8,4%), 

«Μηχανήματα, ανταλλακτικά εξοπλισμού» 

(+6%), καθώς και «Δομικά υλικά και μέταλλα» 

(+5,5%).  

Εμπορικοί Εταίροι Αλβανίας 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της INSTAT, σε ό,τι 

αφορά τους εμπορικούς εταίρους της Αλβανίας, 

κατά το Δεκέμβριο 2021 συγκριτικά με την 

αντίστοιχη περίοδο 2020, η μεγαλύτερη αύξηση 

σημειώθηκε στις εξαγωγές προς: Γερμανία 

(140,9%), Ιταλία (46,4%) και Κόσσοβο (0,1%). 

Αντιθέτως, κατά την ίδια περίοδο σύγκρισης, οι 

χώρες στις οποίες η Αλβανία είχε μείωση των 

εξαγωγών της ήταν η Ρωσία (-100%) και η 

Τουρκία (-51,6%). Αντίστοιχα, συνολικά κατά 

το 2021 και σε σύγκριση με το 2020, η Αλβανία 

σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών 

προς: Κόσοβο (43,6%), Ισπανία (42%) και 

Ιταλία (26,1%) ενώ μείωση σημειώθηκε στις 

εξαγωγές της προς: Ρωσία (-49,3%) και 

Ουκρανία (-14,7%). 

Ως προς τις εισαγωγές του Δεκεμβρίου 2021 σε 

σύγκριση με το Δεκέμβριο 2020, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της INSTAT, οι χώρες με τη 

μεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών στην Αλβανία 

ήταν οι: Τουρκία (52,4%), Ελλάδα (46,6%), και 

Ιταλία (24%), ενώ μείωση σημείωσαν οι 

εισαγωγές από τις ΗΠΑ (-30,4%). Αντίστοιχα 

για το έτος 2021 και σε σύγκριση με το 2020, τη 

μεγαλύτερη αύξηση σημείωσαν οι εισαγωγές 

από Τουρκία (48,6%), Ιταλία (27,9%), και Κίνα 

(20,7%) ενώ τη μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν 

οι εισαγωγές από Ουκρανία (-6,6%). 

Κατά το Δεκέμβριο 2021, το εξωτερικό εμπόριο 

της Αλβανίας με τις χώρες ΕΕ αντιστοιχεί στο 

58% του συνολικού της εμπορίου. Κατά την ίδια 

περίοδο, οι α/εξαγωγές σε χώρες ΕΕ απετέλεσαν 

το 70,8% των συνολικών εξαγωγών της χώρας, 

ενώ οι εισαγωγές από χώρες ΕΕ το 52,1% των 

συνολικών εισαγωγών. Για το Δεκέμβριο 2021, 

κύριοι εμπορικού εταίροι της Αλβανίας ήταν η 

Ιταλία (30,1%), η Τουρκία (8%), η Ελλάδα 

(7,2%), και η Κίνα (5,6%). 

Τέλος, συνολικά για το 2021. το εξωτερικό 

εμπόριο με τις χώρες της ΕΕ αντιστοιχεί στο 

60,2% 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 54,6%. Κύριοι εμπορικοί εταίροι 

της Αλβανίας, κατά το έτος 2021, παρέμειναν οι: 

Ιταλία (30,1%), Τουρκία (7,8%), Ελλάδα (7,2%) 

και η Γερμανία (6,5%). 

 

Η α/κυβέρνηση αναβάλλει την απελευθέρωση 

της αγοράς ενέργειας 20 kV  

Το α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας 

αποφάσισε να αναβάλει κατά έξι μήνες (από τον 

Ιανουάριο τον Ιούνιο 2022), την υποχρέωση 

ορισμένων επιχειρήσεων να αγοράζουν 

ηλεκτρική ενέργεια από την απελευθερωμένη 

αγορά ενέργειας. Η απόφαση αυτή, η οποία 

αφορά σε 7.440 επιχειρήσεις περίπου που 

συνδέονται με γραμμές παροχής ενέργειας 20 

kV, ελήφθη κατόπιν αντιδράσεων από μέρους 

επιχειρηματικών ενώσεων και επιχειρήσεων, με 

το επιχείρημα ότι, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, 

η εν λόγω απελευθέρωση θα οδηγήσει στην 

αύξηση των τιμών.  

Η α/Υπουργός Υποδομών και Ενέργειας, κα 

Belinda Balluku, αναγνώρισε ότι η εν λόγω 

αναβολή καθυστερεί περαιτέρω την ήδη αργή 

απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

της Αλβανίας, καθώς η χώρα υπολείπεται εδώ 

και πέντε έτη χρόνια ως προς τις υποχρεώσεις 

που έχει αναλάβει έναντι της ΕΕ. Ωστόσο, 

εξήγησε ότι η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη 

στο πλαίσιο της διεθνούς ενεργειακής κρίσης για 

την προστασία των καταναλωτών. 

 

 



Ετήσια αξιολόγηση χρηματοπιστωτικού 

συστήματος της Αλβανίας από την Εθνική 

Συμβουλευτική Ομάδα Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας-FSAG. 

Η Εθνική Συμβουλευτική Ομάδα 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (National 

Financial Stability Advisory Group-FSAG), η 

οποία αποτελείται από εκπροσώπους της 

Κεντρικής Τράπεζας, της Αλβανικής Αρχής 

Χρηματοοικονομικής Εποπτείας, του 

Οργανισμού Ασφάλισης Καταθέσεων, καθώς 

και του Υπουργείου Οικονομικών, 

πραγματοποίησε στις 29 Δεκεμβρίου 2021 την 

ετήσια συνεδρίασή της, με σκοπό την 

αξιολόγηση της αλβανική οικονομίας της 

Αλβανίας για το 2021. 

Η Τράπεζα της Αλβανίας σημείωσε τις θετικές 

εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα, οι οποίες είναι 

ενδεικτικές της ανθεκτικότητας της 

α/οικονομίας από τις επιπτώσεις της πανδημίας. 

Ειδικότερα, παρατηρήθηκε η διεύρυνση του 

τραπεζικού τομέα, λόγω της αύξησης των 

καταθέσεων και της μείωσης της αξίας των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων στα 41 δισ. λεκ 

(περίπου 338,8 εκατ. ευρώ), ήτοι στο 6,2% των 

συνολικών δανείων κατά τον Νοέμβριο 2021.  

Αναφορικά με την ασφαλιστική αγορά, η Αρχή 

Χρηματοοικονομικής Εποπτείας σημείωσε την 

αύξηση των ακαθάριστων καταβληθέντων 

ασφαλίστρων και των αποζημιώσεων κατά τη 

διάρκεια του παρελθόντος έτους, με την 

υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων να κατέχει το 

μεγαλύτερο μερίδιο στα ακαθάριστα 

εγγεγραμμένα ασφάλιστρα. 

Επίσης η FSAG επεσήμανε την υπερβολική 

χρήση ξένου νομίσματος στην οικονομία, συχνά 

ως μέσο πληρωμής, ως αιτία πρόκλησης 

χρηματοοικονομικού κινδύνου και μείωσης της 

αποτελεσματικότητας των οικονομικών και 

χρηματοπιστωτικών πολιτικών, παρατηρώντας 

ότι πρέπει να περιορισθεί η χρήση των ξένων 

νομισμάτων, προκειμένου να ενισχυθεί η χρήση 

του εθνικού νομίσματος (ΛΕΚ). 

Τέλος, η FSAG αξιολόγησε θετικά τις εξελίξεις 

στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, τις 

χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς και το 

σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, ενώ σημείωσε την 

ανάγκη για περαιτέρω παρακολούθηση των 

οικονομικών εξελίξεων, δεδομένων των 

προκλήσεων που εξακολουθούν να υφίστανται 

στην εθνική οικονομία και δημόσια υγεία. 

 

Ανακοίνωση εξαγοράς της αλβανικής 

εταιρείας κινητής τηλεφωνίας ONE από την 

ουγγρική 4iG. 

Ανακοινώθηκε από την ουγγρική Εταιρεία 4iG 

PLC η σύναψη της τελικής συμφωνίας για την 

εξαγορά της αλβανικής εταιρείας κινητής 

τηλεφωνίας ONE Telecommunications sh.a., 

χωρίς ωστόσο να αποκαλυφθεί η αξία της 

εξαγοράς.  

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία ONE αποτελεί το 

δεύτερο μεγαλύτερο και ταχύτερα 

αναπτυσσόμενο πάροχο κινητής τηλεφωνίας 

στην Αλβανία με 1,36 εκατομμύρια 

συνδρομητές (41% των συνδρομητών κινητής 

τηλεφωνίας). Επίσης απασχολεί 420 άτομα, 

ενώ, καθώς το δίκτυό της ανανεώθηκε το 2020, 

διαθέτει 632 πύργους μετάδοσης, κατάλληλους 

για 5G κινητές τηλεπικοινωνίες. 

Η εν λόγω εξαγορά αποτελεί ένα ακόμη βήμα 

στη στρατηγική επέκτασης της 4iG στα Δυτικά 

Βαλκάνια, ενώ για την ολοκλήρωση της 

συναλλαγής εκκρεμούν ακόμη οι 

προβλεπόμενες ρυθμιστικές διαδικασίες στην 

Αλβανία. 

Ήδη από τις αρχές Δεκεμβρίου 2021, η 4iG είχε 

ανακοινώσει την υπογραφή τελικής συμφωνίας 

για την απόκτηση από την τουρκική 

Κοινοπραξία CETEL, του πλειοψηφικού 

πακέτου (80,27%) της ALBtelecom, η οποία 

αποτελεί τη μεγαλύτερη και εν μέρει κρατική 

εταιρεία τηλεπικοινωνιών  στην Αλβανία, με 

υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 

(σχετικό έγγραφο).  

Εφόσον οι εξαγορές της ONE και της 

ALBtelecom από την 4iG εγκριθούν από τις 

αλβανικές αρχές ανταγωνισμού και 

τηλεπικοινωνιών, η 4iG θα ελέγχει μερίδιο 

57% στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας στην 

Αλβανία, ενώ συγχρόνως ο αριθμός των 

παρόχων κινητής τηλεφωνίας θα μειωθεί από 



τρεις σε δύο, με δεύτερο πάροχο  τη Vodafone 

με μερίδιο αγοράς 43%. 

 

Κοινοπραξία ελληνικών εταιρειών ανάδοχος 

διεθνούς διαγωνισμού για τη λειτουργία της 

οργανωμένης αγοράς ενέργειας στην 

Αλβανία. 

Κοινοπραξία τριών ελληνικών εταιρειών, η 

οποία αποτελείται από το Ελληνικό 

Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (HELLENIC 

ENERGY EXCHANGE S.A), την Εταιρεία 

Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου 

Ενέργειας Α.Ε. (ENEX CLEARING HOUSE) 

και την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (HELLENIC 

EXCHANGES–ATHENS STOCK 

EXCHANGE S.A) ανακηρύχθηκε, με 

προσφορά 220 εκατ. Λεκ,. ανάδοχος του 

διεθνούς διαγωνισμού που είχε προκηρύξει το 

Αλβανικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ALPEX 

sh.a) για την ανάληψη του έργου «Πλατφόρμα 

ηλεκτρονικής εμπορίας/διαπραγμάτευσης για 

την προ-ημερήσια και ενδο-ημερήσια αγορά, 

απαιτούμενες υποδομές και υπηρεσίες για τη 

λειτουργία της οργανωμένης αγοράς στην 

Αλβανία και το Κόσσοβο». 

Ειδικότερα, η ανάδοχος Κοινοπραξία έχει 

αναλάβει να δημιουργήσει και να θέσει στη 

διάθεση του ALPEX την πλατφόρμα εμπορίας 

ηλεκτρικής ενέργειας, κατάλληλη για 

πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές με τη μορφή 

χρηματοοικονομικής συμφωνίας/εκκαθάρισης 

και διαχείρισης κινδύνων., ενώ παράλληλα θα 

συμβάλει στη βελτίωση της σχετικής 

υποδομής, καθώς και στην παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τους 

κανόνες λειτουργίας των συναλλαγών. Επίσης 

θα εγγυηθεί την οργάνωση της ενδο-ημερήσιας 

και προ-ημερήσιας αγοράς ενέργειας της 

Αλβανίας, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό μοντέλο, 

καθώς και τη μελλοντική συγχώνευση των 

αγορών ενέργειας Αλβανίας και Κοσσόβου. 

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, η 

ανάδοχος Κοινοπραξία οφείλει, εντός 9 μηνών 

από την υπογραφή της σύμβασης, να 

καταστήσει λειτουργικό το α/Χρηματιστήριο 

Ενέργειας, ως εκ τούτου το Νοέμβριο του 2022 

η Αλβανία αναμένεται να διαθέτει ένα 

λειτουργικό Χρηματιστήριο Ενέργειας για 

ενδο-ημερήσιες διαπραγματεύσεις.  

Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση του 

διαγωνισμού θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας 

για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Αλβανία και το Κόσσοβο, καθώς με την  

ολοκλήρωση της εν λόγω πλατφόρμας, θα 

αναδειχθούν ως οι δύο πρώτες χώρες των 

Δυτικών Βαλκανίων με κοινή αγορά ενέργειας. 

Επιπλέον, η κοινή αγορά ενέργειας αναμένεται 

να βελτιώσει την παροχή ρεύματος προς τους 

καταναλωτές των δύο χωρών  και θα 

προσδώσει περαιτέρω αξία στην ενεργειακή 

υποδομή στη Νότια Ευρώπη. 

Τέλος, αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η 

ALPEX συνεστήθη σε συνέχεια μνημονίου 

κατανόησης που είχε υπογραφεί μεταξύ των 

δύο χωρών το 2017 στα Τίρανα τον Οκτώβριο 

2021 από τους διαχειριστές συστημάτων 

μεταφοράς ενέργειας Αλβανίας OST και 

Κοσσόβου KOSTT, με μετοχική συμμετοχή 

57,45% και 42,75% αντίστοιχα. 

 

.  



 

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 

(11,4 δις. €) 

1.635.715 1.691.729  

ΑΕΠ Ισοτιμία Αγοραστικής Δύναμης 35,97 δισ. $    

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ   3.980 € 4.100 € (εκτίμηση) 4.200 € (εκτίμηση)  

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ ΙΑΑ 11.014 €    

Οικοδομικές Άδειες (μεταβολή %) 86,3 118,1   

Δείκτης Λιανικού Εμπορίου 

(μεταβολή%) 

1,5 1,5 1,3  

Εξαγωγές (δισ. €) 

Εισαγωγές δισ. €) 

Εμπορικό Ισοζύγιο (δισ. €) 

Όγκος Εμπορίου (δισ. €) 

2,03 

4,66 

-2,63 

6,69 

2,50 

5,17 

-2,67 

7,68 

2,42  

5,28  

-2,85 

7,71 

2,22 

4,95 

-2,71 

7,18 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (εκ. 

€) 

-866,0 859,7 -1041.3  

Εισροές Α.Ξ.Ε. (εκ. €) 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 

Εισροές Μεταναστευτ. Εμβασμάτων 

(εκ. €) 

636    

Εργατικό Δυναμικό (άνω των 15 

ετών) 

1.385.000 1.401.988 1.430.000 1.407.934 

Εργαζόμενοι (άνω των 15 ετών) 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 30.000 (από 

Οκτώβριο 2020) 

Μέσος Μηνιαίος Μισθός (λεκ) 49.150 50.392 53.458 53.662 

Πληθωρισμός (μέση ετήσια αύξηση) 1,99% 2,03% 1,41% 1,6% 

Δείκτης Τιμών Παραγωγού 3,3% 1,0% 0,5%  

Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος (εκ. €) 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 66,7 77,8 

Έσοδα Προϋπολογισμού (εκ. λεκ) 430,39 216,95   



    Φορολογικά Έσοδα (εκ. λεκ) 398,62 202,25 

Έξοδα Προϋπολογισμού (εκ. λεκ) 

    Κεφαλαιακές Δαπάνες (εκ. λεκ) 

461,41 

68,45 

214,65 

29,91 

  

Έλλειμμα Προϋπολογισμού -31,01 2,30   

Βασικό Επιτόκιο Κεντρικής Τράπεζας 

(%) 

1,25% 1% 1% 0,5 

Τραπεζ. Καταθέσεις /Εγχώριο (εκ. 

λεκ) 

473,663 456,216 466,612  

Τραπ. Καταθέσεις/Συνάλλαγμα (εκ. 

λεκ) 

528,006 532,625 542,116  

Συναλλαγματική ισοτιμία/ευρώ 134,15 127,59 123,01 123,75 

Συναλλαγματικά Αποθέματα (δις.$) 3,274    

 


