
  

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA / NJOFTIM PËR SHTYP  
 

PREOCCUPAZIONI SUL RECENTE ANDAMENTO ECONOMICO E PROSPETTICO  
 

SHQETËSIME LIDHUR ME ZHVILLIMIET E FUNDIT TË EKONOMISË DHE PARASHIKIMET 
 

Tirana, 14 ottobre 2019 - E’ con una certa preoccupazione che la Camera di Commercio Italiana in Albania – CCIA e 

Confindustria Albania - Associazione degli Industriali Italiani in Albania leggono i dati recentemente diffusi da INSTAT 

sulla crescita del PIL nell’ultimo trimestre.  
 

Per il secondo trimestre consecutivo, la crescita del PIL si è attestata al 2% circa rispetto allo stesso periodo dello scorso 

anno.    
 

Secondo le stime del Governo la crescita avrebbe dovuto raggiungere il 4,3% nel 2019 e il 4,4% nel 2020.  Le previsioni 

della Banca Mondiale e del Fondo Monetario - che erano state più moderate - sono state successivamente riviste al ribasso 

per attestarsi ad un 2,9% per il 2019.  
 

Da qualche trimestre l’economia albanese non sta pertanto crescendo ad un ritmo che permetta di aumentare 

l’occupazione e di migliorare i redditi.   
 

Una crescita del 2,31% non è da ritenersi soddisfacente ne sufficiente a generare nuovi posti di lavoro o rilanciare un ciclo 

economico virtuoso.   
 

Non solo la crescita si è quasi dimezzata rispetto alle stime del governo per l’anno in corso, ma risulta dimezzata anche se 

paragonata ai tassi di crescita del 2017 (4%) e del 2018 (4,2%).  
 

Sebbene sia innegabile che il peggioramento dei dati sulla crescita degli ultimi due trimestri dipenda in parte da questioni 

esterne e imprevedibili, come la scarsa piovosità negli ultimi mesi, sarebbe oggettivamente riduttivo circoscrivere l’analisi 

di tali negativi indicatori macroeconomici alla semplice minor produttività energetica nel Paese. 
 

La preoccupante realtà è che tali numeri dipendono anche da un progressivo deterioramento, aggravatosi nell’ultimo anno, 

del business climate in Albania. La maggioranza delle aziende italiane e straniere, così come delle stesse imprese albanesi, 

segnala che troppe cose non stanno funzionando come annunciato, rendendo più difficile la nascita o lo sviluppo di attività 

economiche – la vera e naturale fonte di redditi e occupazione. Il funzionamento della Pubblica amministrazione desta 

altresì crescente preoccupazione negli investitori, stanchi di Funzionari pubblici che tendono a sottrarsi alle decisioni per 

cui sarebbero, invece, responsabili e ad ogni forma di dialogo costruttivo con le aziende; il sistema imprenditoriale ha 

evidenti difficoltà nel trovare interlocutori competenti, ottenendo solo raramente risposte adeguate.   
 

Questi ostacoli non solo alimentano la sfiducia delle imprese che operano in Albania con effetti negativi sulla loro 

propensione all'investimento, ma contribuiscono anche a peggiorare la percezione di rischio del Paese e la sua attrattività 

per qualunque altro potenziale investitore. 
 

Ciò nonostante l’attenzione delle Istituzioni pare concentrarsi esclusivamente sul dibattito politico, senza analizzare le 

vere cause del rallentamento economico e del clima di crescente sfiducia che sembra coinvolgere gli imprenditori, 

preferendo invece ricorre ai soliti capri espiatori, normalmente attribuiti a fattori esterni.  
 

La CCIA e Confindustria Albania sollecitano un immediato e rinnovato impegno da parte del Governo, dei suoi 

funzionari, di tutte le Istituzioni, ivi comprese le Associazioni di categoria al confronto sull’efficacia delle riforme e a 

porre in atto tutte le azioni necessarie a dare chiarezza, certezza e prevedibilità al business environment nel rispetto di 

regole giuste, condivise e trasparenti. Quanto sopra esposto è fondamentale al fine di una crescita sostenibile, capace di 

migliorare le condizioni di vita del popolo albanese e di avvicinare concretamente l’Albania all’Unione Europea, 

nell’auspicio di contrastare la preoccupante fuga, dal Paese, delle giovani generazioni. 
 

*************** 



 

Tiranë, me 14 Tetor 2019 - Dhoma e Tregtisë Italiane në Shqipëri - CCIA dhe Confindustria Albania – Shoqata e 

Industrialistëve Italianë në Shqipëri i kanë ndjekur me shqetësim shifrat e publikuara së fundmi nga INSTAT lidhur me 

rritjen e PBB për temujorin e dytë të këtij viti.  
 

Referuar shifrave në fjalë, rritja e PBB, për të dytin tremujor rradhazi, është  rreth 2% në krahasim me të njëjtën periudhë 

të vitit të shkuar.      
 

Sipas parashikimeve të Qeverisë, rritja do të duhej të ishte 4,3% në vitin 2019 dhe 4,4% për 2020-ën.  Parashikimet e 

Bankës Botërore dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar – që ishin më të moderuara – u ripanë më pas në ulje, 2,9% për 

vitin 2019. 
 

Prej disa tremujorësh tashmë, ekonomia shqiptare nuk po rritet me një ritëm që të mund të çojë drejt rritjes së punësimit 

dhe përmirësimit të pagave.   
 

Një rritje ekonomike prej 2,31% nuk mund të konsiderohet e kënaqshme dhe as e mjaftueshme për të gjeneruar vende të 

reja pune, apo për t’iu rikthyer nje cikli ekonomik rritës.   
 

Jo vetëm rritja ekonomike është thuajse e përgjysmuar krahasuar me parashikimet e Qeverisë për vitin 2019, por është e 

përgjysmuar edhe në krahasim më normën e rritjes së vitit 2017 (4%) dhe të vitit 2018 (4,2%).  
 

Megjithëse nuk mund të mohohet se përkeqësimi i të dhënave të rritjes ekonomike në tremujorët e fundit varet pjesërisht 

nga faktorë të jashtëm e të paparashikueshëm, si reshjet e pakta të shiut në këta muajt e fundit, gjithsesi do të ishte 

kufizuese nëse analiza e ketyre indikatorëve negativë do t’i atribuohej thjesht prodhimit më të ulët të energjisë elektrike në 

Vend. 
 

E vërteta shqetësuese është se shifrat në fjalë varen edhe nga një përkeqësim progresiv i klimës së biznesit që është 

rënduar edhe më shumë këtë vitin e fundit.  Shumica e bizneseve italiane dhe ato të huaja në përgjithësi, ashtu si dhe 

firmat shqiptare, japin sinjalin se shumë gjëra nuk po funksionojnë ashtu siç është premtuar, duke e vështirësuar krijimin 

apo zhvillimin e veprimtarive ekonomike – burimi i vërtetë i të ardhurave dhe punësimit. Funksionimi i administratës 

publike gjithashtu ka krijuar shqetësim ndër investitorët, të cilët janë tashmë të lodhur nga nëpunësit publikë që kanë 

tendencën t’u shmangen vendimeve për të cilat ata do të duhej të ishin kompetentë, si dhe çdo lloj forme dialogu 

konstruktiv dhe të vazhdueshëm me bizneset; biznesi has vështirësi të dukshme në gjetjen e bashkëbiseduesve kompetentë 

dhe vetëm rrallë herë merr përgjigjet e duhura.   
 

Këto pengesa jo vetëm shtojnë mosbesimin e bizneseve që operojnë në Shqipëri me pasoja negative në synimet e tyre për 

investime, por kontribuuojnë edhe në përkeqësimin e perceptimit të riskut të Vendit dhe për tërheqjen e cilitdo investitor 

të mundshëm. 
 

Pavarësisht këtyre, vëmendja e institucioneve duket se përqëndrohet vetëm në debatet politike, pa u thelluar në analizën e 

shkaqeve të vërteta të ngadalësimit ekonomik dhe të klimës në rritje të humbjes së besimit që duket ka përfshirë të gjithë 

sipërmarrësit, duke preferuar, në vend të kësaj, të gjendet faji tek ndikimi i faktorëve të jashtëm.  
 

Dhoma e Tregtisë Italiane në Shqipëri dhe Confindustria Albania, kërkojnë angazhimin e menjëhershëm të Qeverisë, të 

nëpunësve të saj dhe të të gjitha institucioneve, përfshirë dhe shoqatat e biznesit, për t’u përqëndruar në efikasitetin e 

reformave dhe që të vihen në zbatim të gjitha veprimet e nevojshme për t’i dhënë qartësi, siguri dhe parashikueshmëri, 

mjedisit të biznesit në respekt të rregullave të drejta, të përbashkëta dhe transparente.  Sa u tha më sipër është themelore 

për një rritje të qëndrueshme, që të mund të përmirësojë kushtet e jetesës së popullit shqiptar e të përafrojë Shqipërinë me 

Bashkimin Europian, me shpresën për të ndalur largimin shqetësues të brezave të reja nga Vendi.  

 

Per ulteriori informazioni contattare / Për informacione të mëtejshme kontaktoni:  

 

 

Camera di Commercio Italiana In Albania (CCIA) 

Riconosciuta dal Governo Italiano ai sensi della legge 1 

luglio 1970, n. 518 

Sheshi Skënderbej, Pallati i Kulturës  

Tirana – Albania 

Tel/Fax +355 4 2234243 

Email: segreteria@ccia.al 

www.ccia.al 

Confindustria Albania  

Rruga Themistokli Germenji, Pallati Frasheri, shkalla 1, ap 

12, 

Tirana - Albania 

Tel/Fax: +355 4 2252687 

Email: info@confindustriaalbania.it  

www.confindustriaalbania.it  
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