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Γενικές πληροφορίες για την Αλβανία 
 
 

Γενικά 

Επίσημη ονομασία  
Δημοκρατία της Αλβανίας / Republic of Albania (Albania) / 
Republika e Shqiperise (Shqiperia) 
 

Έκταση 
28.748 τετρ. χλμ. (από τα οποία 1.350 τετρ. χλμ. ύδατα)  
Μήκος συνόρων: 1.094 χλμ., από τα οποία 362 χλμ. ακτογραμμή 
Μήκος συνόρων με Ελλάδα: 282 χλμ.  

Πληθυσμός  2.831.741 (απογραφή 2011, προσωρινά αποτελέσματα) 

Γλώσσα συναλλαγών 
Αλβανική (η χρήση της ελληνικής, όπως και της ιταλικής είναι 
ιδιαίτερα διαδεδομένη) 

Πολίτευμα Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία 

Θρησκεία 
Μουσουλμάνοι: 60-65%    –    Ορθόδοξοι: 22-27%    –     
Καθολικοί: 12-15%  –   Λοιπά θρησκεύματα 

Πρωτεύουσα Σίρανα (Tirana): 421.286 κάτοικοι (Δήμος Σιράνων) 

Νόμισμα 

Αλβανικό λέκ (ALL)  
Ισοτιμία: EUR/ALL=140,0 –  $ ΗΠΑ/ALL=106,35 (Απρ. 2012) 
Μέση ισοτιμία 2011: EUR/ALL = 140.1 – US$/ALL = 102,6 
Μέση ισοτιμία 2010: EUR/ALL = 137,8 – US$/ALL = 103,9  
Μέση ισοτιμία 2009: EUR/ALL = 132,1 – US$/ALL =  95,0 

Διεθνείς κωδικοί 
Διεθνής κωδικός Σηλεφωνικών κλήσεων:  00355 
Διεθνής κωδικός διαδικτύου: .al 

Σοπική ώρα 

+1 Greenwich (-1 ώρα με Ελλάδα) 
Θερινή ώρα: +1ώρα  
(έναρξη: τελευταία Κυριακή Μαρτίου – λήξη: τελευταία Κυριακή 
Οκτωβρίου) 

Διεθνές αεροδρόμιο 
Μητέρα Σερέζα, στη θέση Rinas (25 χλμ. από τα Σίρανα) 
http://www.tirana-airport.com/   

Εθνική εορτή 
28 Νοεμβρίου: Ημέρα Ανεξαρτησίας  
29 Νοεμβρίου: Ημέρα Απελευθέρωσης 

Οδικό δίκτυο 
υνολικό μήκος: 18.000 χλμ 
Εθνικό Οδικό Δίκτυο: 3.656 χλμ   
Π υκνότητα: 0,63 χλμ ανά τετραγωνικό χλμ 

 
 

Πολίτευμα – Διοίκηση 

ύνταγμα 
Σέθηκε σε ισχύ στις 21 Νοεμβρίου 1998 
http://www.president.al/english/pub/kushtetuta.asp  

Ανώτατα Δικαστικά 
ώματα 

 υνταγματικό Δικαστήριο  http://www.gjk.gov.al/ 
 Ανώτατο Δικαστήριο  http://www.gjykataelarte.gov.al/  

Κοινοβούλιο 

Εθνικό Κοινοβούλιο /  Kuvendi  
http://www.parlament.al/web/Albanian_Parliament_1_2.php  
(140 βουλευτές: 100 εκλεγόμενοι άμεσα και 40 από λίστα, 
ανάλογα την εκλογική δύναμη των κομμάτων – κομματικών 
συνασπισμών) 
Επόμενες βουλευτικές εκλογές: 2013 

http://www.tirana-airport.com/
http://www.president.al/english/pub/kushtetuta.asp
http://www.gjk.gov.al/
http://www.gjykataelarte.gov.al/
http://www.parlament.al/web/Albanian_Parliament_1_2.php
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Εκπρόσωπος 
Κοινοβουλίου 

κα Jozefina Topalli 
http://kryetari.parlament.al/  

Πρόεδρος 
Δημοκρατίας 

κ. Bujar Nishani (από Ιούλιο 2012)  
http://www.president.al/ 
 
 
 
 
 

Πρωθυπουργός 
Καθ. Δρ. Sali Berisha (από το επτ. 2005), δημοκρατικού 
κόμματος http://www.km.gov.al/?gj=gj2  

Κυβέρνηση 
15 Τπουργοί 
http://www.km.gov.al/?fq=showcabzvm  

Διοικητική διαίρεση 
12 Νομαρχίες: Berat, Diber, Durres, Elbasan, Fier, Gjirokaster, 
Korce, Kukes, Lezhe, Shkoder, Tirana, Vlore 

Δήμοι με πληθυσμό 
άνω των 50.000 
κατοίκων 

 Σίρανα (Σirane): 421.286 
 Δυρράχιο (Durres): 115.550 
 Αυλώνα (Vlore): 79.948  
 Ελμπασάν (Elbasan): 79.810 
 κόδρα (Shkoder): 74.876 
 Kamez: 67.301 
 Υιέρι (Fier): 57.198 
 Κορυτσά (Korce): 51.683 

Δήμαρχος Σιράνων κ. Lulzim Basha από 2011 (http://www.tirana.gov.al/?cid=2 ) 

 
 

Δημογραφικά στοιχεία 

Μεταβολή 
πληθυσμού 

Απογραφή 2011: 2.831.741 (προσωρινά αποτελέσματα) 
Απογραφή 2001: 3.069.275 – Μείωση – 7,7% 

Υύλα πληθυσμού Άνδρες: 50,2% (1.421.810) – Γυναίκες: 49,8% (1.409.931)  

Ηλικιακή δομή 
 0-14 χρονών: 23%  
 15-60 χρονών: 66.9%  
 60+  ετών: 10,1% 

Αριθμός 
νοικοκυριών 

2011: 740.256 

Αριθμός κατοικιών 2011: 1.075.881 

Αριθμός κτιρίων 2011: 686.405 

Εργατικό δυναμικό 2011: 1.075.338 

Εργαζόμενοι 2011: 932.388 

Ανεργία 2011: 13,3 – 2010: 13,5% – 2009: 13,6% – 2008: 12,5% 

Βασικός μισθός 
ιδιωτικού τομέα 

2011 (από Ιούλιο): 20.000 αλβ. λεκ (142,00 € περίπου) 

Μέσος μηνιαίος 
μισθός 
δημόσιου τομέα 

2011 (από 3ο τρίμηνο): 47.660 αλβ. λεκ (340,00 € περίπου) 

Αριθμός ανέργων 2011: 142.484 

Επίδομα ανεργίας 
2011 (από Αύγουστο): 6.850 αλβ. λεκ (49 € περίπου) 
Δικαιούχοι 2011: 9.569 άτομα 

 
 

http://kryetari.parlament.al/
http://www.president.al/
http://www.km.gov.al/?gj=gj2
http://www.km.gov.al/?fq=showcabzvm
http://www.tirana.gov.al/?cid=2
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Περιβάλλον 

Ποταμοί 
Δρίνος (μήκος 285 χλμ.), εμάν (281 χλμ.), Αώος (272 χλμ.), 
Shkumbin (181 χλμ.), Mat (115 χλμ.), Erzen, Ishmi, Buna 

 
Ορυκτός πλούτος – 
άδειες εξόρυξης 

 Πετρέλαιο και φυσικό αέριο 
Επίσης, μέχρι 1.1.2012 είχαν δοθεί 752 συνολικά άδειες εξόρυξης 
στην Αλβανία, από τις οποίες 673 για εκμετάλλευση, στην 
πλειονότητα για τις περιοχές Bulqiza, Kruja, Μπεράτι, Σίρανα 
και Librazhdi. Ειδικότερα, οι εν λόγω άδειες κατά προϊόν και 
περιοχή (βλ. ακολούθως χάρτη) κατανέμονται ως εξής: 
 211   για χρώμιο 
 231    για ασβεστόλιθο 
   32    για άργιλο 
   34    για σιδηρονικέλιο και πυριτικό νικέλιο 
   43    για πλάκες ασβεστόλιθου (tabulated lime- stone) και 
   30    για αμμόλιθο 
Αναλυτική παρουσίαση 
http://www.akbn.gov.al/index.php/en  

 
 

Μεταφορές 

Διεθνές αεροδρόμιο 
Μητέρα Σερέζα, στη θέση Rinas (25 χλμ. από τα Σίρανα) 
http://www.tirana-airport.com/    
 
http://www.tirana-airport.com/   

Αριθμός πτήσεων 2011: 21.250 τακτικές – 1.682 charter 
 

Επιβατική κίνηση 
αεροδρομίου 

2010: 1.536.822 άτομα, από τα οποία 752.483 εισήλθαν και 784.399 
          αναχώρησαν από τη χώρα 
2011: 1.817.084 άτομα 

Αερομεταφορές 
cargo 2011: 2.215 τόνοι 

ιδηρόδρομος Αλβανικοί ιδηρόδρομοι HSH 
http://www.hsh.com.al/  

Επιβατική κίνηση 2011: 453.147 άτομα 

Θαλάσσιες 
μεταφορές 

Αρχή Λιμένα Δυρραχίου 
http://www.apdurres.com.al/eng/index.html  
Λιμένας Αγ. αράντα Α.Ε. 
http://www.portisarande.com.al/  
Αρχή Λιμένα εντζίν 
http://www.portofshengjin.com/   

Κίνηση λιμανιών 

2011 Δυρραχίου Αυλώνα 
Αγ. 

αράντα 
Shengjin 

Αριθμός -  
επιβάτες  

853.748 190.225 121.793  

Σόνοι – 
εμπορεύματα 

3.475.274 281.769 23.772 362.112 

 
 

http://www.akbn.gov.al/index.php/en
http://www.tirana-airport.com/
http://www.tirana-airport.com/
http://www.hsh.com.al/
http://www.apdurres.com.al/eng/index.html
http://www.portisarande.com.al/
http://www.portofshengjin.com/
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Διαβίωση 

Αριθμός οχημάτων 2011: 410.629 οχήματα (με άδεια κυκλοφορίας) 

Κινητή Σηλεφωνία 2011: 5.236.300 συνδρομητές 

ταθερή Σηλεφωνία 2011: 338.844 συνδέσεις 

 
 

Εκπαίδευση (δημόσια και ιδιωτική) 

Αριθμός παιδιών σε 
νηπιαγωγεία 

χολικό έτος 2009 – 2010: 74.914 

Αριθμός παιδιών σε 
σχολεία  Α΄ βάθμιας – 
βασικής εκπαίδευσης 

χολικό έτος 2009 – 2010: 439.995 

Αριθμός παιδιών σε 
σχολεία  Β΄ βάθμιας 
εκπαίδευσης 

χολικό έτος 2009 – 2010: 140.657 

Αριθμός φοιτητών σε 
ιδρύματα Γ΄ βάθμιας 
εκπαίδευσης 

χολικό έτος 2009 – 2010: 116.292  

Ιδρύματα Γ΄ βάθμιας 
εκπαίδευσης 

χολικό έτος 2009 – 2010: 26 

 
 

Τγεία 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Αριθμός Νοσοκομείων 49 46 45 44 44 

- Αριθμός κλινών στα 
νοσοκομεία 

9.344 9.191 9.092 8.805 8.707 

- Αριθμός νοσηλευθέντων στα 
νοσοκομεία 

279.791 273.266 260.164 265.200 258.407 

- Μέση διάρκεια παραμονής 
στα νοσοκομεία (ημέρες) 

6,2 6 5,9 5,7 5,8 

- Μέση περίοδος 
επαναχρησιμοποίησης κλίνης 
(bed turn/ημέρες) 

29,8 29,6 28,5 29,9 29,3 

- Αριθμός ατόμων που 
υποβλήθηκαν σε 
χειρουργικές επεμβάσεις  

56.175 57.679 55.908 54.553 52.086 

Κέντρα Τγείας  682 605 580 616 475 

- Αριθμός επισκέψεων 
ασθενών στα κέντρα υγείας 

2.052.777 2.284.978 2.414.036 2.575.726 3.103.102 

Πολυκλινικές 50 50 46 46 46 
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- Αριθμός επισκέψεων 
ασθενών στις πολυκλινικές 

2.190.730 2.246.238 2.247.675 2.279.865 2.353.440 

Ασθενοφόρα 1.690 1.673 1.877 1.772 2.079 

- Αριθμός περιστατικών  που 
εξυπηρετήθηκαν από 
ασθενοφόρα 

573.376 776.882 908.403 893.652 1.094.574 

 
 

Βασικά οικονομικά μεγέθη 

ΑΕΠ σε τρέχουσες 
τιμές  

2011: 1.314,7 δισ. αλβ. λεκ (εκτίμηση Τπουργείου Οικονομικών)  

Κατά κεφαλή ΑΕΠ  2011: 485.000 αλβ. λεκ (3.500 € περίπου) εκτίμηση Τπ. Οικ/κών 

Σομεακή κατανομή 
ΑΕΠ (2011) 

 Αγροτικός τομέας: 20,8% 
 Βιομηχανία:   11,5% 
 Τπηρεσίες:   67,7%  

Εισροές  
άμεσων ξένων 
επενδύσεις 

Έτος 2007 2008 2009 2010 2011 

Αξία σε εκ. € 481,13 665,15 716,91 793,32 741,92 

Μεταβολή 
από προηγ. έτος 

 38,25% 7,78% 10,66% -6,48% 

Δημόσιο χρέος 2011: 772,5 δισ. αλβ. λεκ ή 58,76% ΑΕΠ  

Δημοσιονομικό 
έλλειμμα 

2011: -45,8 δισ. αλβ. λεκ -3,5% ΑΕΠ  
(εκτίμηση Τπουργείου Οικονομικών) 

Εισροές 
μεταναστευτικών 
εμβασμάτων 

Έτος 2007 2008 2009 2010 2011 

Αξία σε εκ. € 952 833 782 696 693 

Μεταβολή από 
προηγ. έτος 

 -12,4% -6,12% -11% -0,5% 

Ανεργία 2011: 13,3 – 2010: 13,5%  

Πληθωρισμός 2011: 3,5% – 2010: 3,6%                                                                           

Ανάπτυξη 

 2011 2012 2013 2014 

ΔΝΣ/IMF 1,1% 0,5% 1,7% 2,5% 

Παγκόσμια 
Σράπεζα/World Bank 

3,0% 1,6% 2,5%  

ΕΣΑΑ/EBRD 1,9% 1 – 1,2%   

Τπουργείο 
Οικονομικών Αλβανίας 

3,0% 3,0% 4,0% 4,2% 

 
 

υμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς – ΕΕ  

 Μέλος των ΗΕ και των κυριότερων διεθνών οργανισμών και φορέων, μεταξύ των 
οποίων από 28 επτεμβρίου 2000 του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, από το 
2007 της CEFTA (Central European Free Trade Agreement) και από 1 Απριλίου 2009 
του ΝΑΣΟ. 

 Έχει υπογράψει υμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με τις 4 χώρες ΕΖΕ και την 
Σουρκία. 

 τις 12 Ιουνίου 2006 υπογράφηκε η υμφωνία ταθεροποίησης και ύνδεσης ΕΕ – 
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Αλβανίας. Με βάση την Έκθεση Προόδου του Οκτωβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εισηγήθηκε τη χορήγηση στην Αλβανία καθεστώτος υποψήφιας χώρας 
προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό τον όρο να υιοθετηθούν και άλλες 
μεταρρυθμίσεις. 

 Έχει υπογράψει υμφωνίες Αποφυγής Διπλής Υορολογίας με 33 χώρες, μεταξύ των 
οποίων και με την Ελλάδα (θέση σε ισχύ από 1.1.2001). 

 

Κρατικός προϋπολογισμός 

Έσοδα 
 
 
  

2011: 330,5 δισ. αλβ. λεκ 
 Δαπάνες 

 
2011: 376,3 δισ. αλβ. λεκ 
 Έλλειμμα 

 
2012: -45,9 δισ. αλβ. λεκ 
 Έλλειμμα ως ποσοστό 

ΑΕΠ 
2011: -3,5% ΑΕΠ 
  

 

Εξωτερικό εμπόριο 

Όγκος εμπορίου 2011:  740,5 δισ. αλβ. λεκ – 2010:  638,5 δισ. αλβ. λεκ  

Εμπορικό ισοζύγιο  2011: -347,3 δισ. αλβ. λεκ – 2010: -316,1 δισ. αλβ.λεκ 

Εξαγωγές 2011:  196,6 δισ. αλβ. λεκ – 2010:  161,2 δισ. αλβ.λεκ 

Εισαγωγές 2011:  543,9 δισ. αλβ. λεκ – 2010:  477,3 δις. αλβ.λεκ 

Ποσοστό κάλυψης 
εξαγωγών/εισαγωγών 

2011: 36,15% - 2010: 33,78% 

Κυριότερες χώρες 
εξαγωγής      

2011:  Ιταλία 53,4%, Κόσοβο 7,4%, Σουρκία 7,4%, Ελλάδα 5,1% 

Κυριότερα εξαγόμενα 
προϊόντα    

2011:  Κλωστοϋφαντουργικά και είδη υπόδησης 33% – Ορυκτά, 
καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια 30%, Δομικά υλικά και 
μέταλλα 21% 

Κυριότερες χώρες 
εισαγωγής      

2011: Ιταλία 30,5%, Ελλάδα 10,6%, Κίνα 6,4%, Γερμανία 5,7%, 
Σουρκία 5,5% 

Κυριότερα εισαγόμενα 
προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2011: Μηχανήματα και ανταλλακτικά τους 20%, Ορυκτά, 
καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια 19%, Σρόφιμα, ποτά και 
καπνικά προϊόντα 17%, Δομικά υλικά και μεταλλικές 
κατασκευές 15%      

 
 

Ελληνο-αλβανικό εμπόριο 

Όγκος εμπορίου 2011: 67,8 δισ. αλβ. λεκ – 2010: 71,4 δισ. αλβ. λεκ  

Ισοζύγιο Ελλάδας 2011: 47,8 δισ. αλβ. λεκ – 2010: 53,8 δισ. αλβ. λεκ  

Αλβανικές εισαγωγές 
από Ελλάδα 

2011: 57,8 δισ. αλβ. λεκ – 2010: 62,6 δισ. αλβ. λεκ  

Κυριότερα εισαγόμενα 
προϊόντα 

2011: Πετρελαιοειδή 17%, Προϊόντα σιδήρου και χάλυβα 18%, 
Μηχανές και μηχανολογικός εξοπλισμός 7%, Πλαστικά 5%, 
Καπνικά προϊόντα 4%, Υρούτα νωπά 4%, Προϊόντα αλουμινίου 
3%, Προϊόντα χάρτου 3%, Προϊόντα ξυλείας 3%, Σσιμέντα 3%, 
Ποτά 2%, Ζώα ζωντανά 2%, Φρώματα και βαφές 2%.  
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Αλβανικές εξαγωγές 
προς Ελλάδα 

2011: 10 δισ. αλβ. λεκ – 2010:   8,8 δισ. αλβ. λεκ  

Κυριότερα εξαγόμενα 
προϊόντα 

2011: Προϊόντα σιδήρου και χάλυβα 32%, Ενδύματα κ.λπ. είδη 
κλωστοϋφαντουργίας 31%, Καπνικά προϊόντα 4%, Προϊόντα 
χάρτου 4%, Προϊόντα αλουμινίου 4%, Παρασκευάσματα 
διατροφής από φρούτα και λαχανικά 3%, Είδη επίπλωσης 3% 

 
 

Κατάταξη Αλβανίας σε εκθέσεις διεθνών οργανισμών 

 ύνολο 
αξιολογούμενων 

χωρών 

2010 
θέση 

2011 
θέση 

2012 
θέση 

Transparency International 
“Corruption Perceptions Index” 

182 87η 95η  

World Economic Forum 
“Διεθνής Έκθεση 

Ανταγωνιστικότητας” 
142 88η 78η 89η  

Heritage Foundation–Wall Street 
Journal 

“Index of Economic Freedom” 
183  70ή  

World Bank 
“Doing Business” 

183 82η 77η 82η 

World Economic Forum  
 “Global Enabling Trade”, 2012 

132  59η  49η  
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Άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Αλβανία 

 

Γενικά  

Με βάση το ισχύον στην Αλβανία θεσμικό πλαίσιο, οι ξένοι επενδυτές έχουν 
αρκετές επιλογές ως προς την οργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους 
στη χώρα, οι οποίες μπορούν να ασκηθούν είτε με την ίδρυση εταιρείας, είτε με τη 
δημιουργία υποκαταστήματος ή αντιπροσωπείας.  

Για όλες ανεξαίρετα τις εταιρικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην 
Αλβανία, υφίσταται, από 1ης επτεμβρίου 2007, υποχρέωση εγγραφής τους στο 
Εθνικό Κέντρο Εγγραφής (QKR, www.qkr.gov.al), το οποίο ιδρύθηκε με το Ν. 
9723/2007 «Για το Εθνικό Κέντρο Εγγραφής», με σκοπό να λειτουργήσει ως «one 
stop shop», προσφέροντας, με κόστος της τάξης των 100 αλβανικών λεκ/ALL, 
ταυτόχρονη εγγραφή στα φορολογικά μητρώα, στο μητρώο κοινωνικής ασφάλισης 
κ.ά., διαδικασία που μπορεί να ολοκληρωθεί σε μία ημέρα.  

 
Νομικές μορφές εταιρειών – Γενικές ρυθμίσεις 
 ύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ως άνω Ν. 9723/2007 και το Ν. 9901/2008 
«Περί επιχειρηματιών και εμπορικών εταιρειών», οι νομικές μορφές των εταιρειών 
που εγγράφονται στο QKR είναι οι ακόλουθες: 

 Ατομική Επιχείρηση - Sole Entrepreneur – Tregtri 

 Ομόρρυθμη Εταιρεία – General/Unlimited Partnership – Shoqeri Kolektive  

 Ετερόρρυθμη Εταιρεία – Limited Partnership – Shoqeri Komandite 

 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης – Limited Liability Company – Shoqeri me 
Pergjegjesi te Kufizuara (sh.p.k) 

 Ανώνυμη Εταιρεία – Joint Stock Company – Shoqeri Anonime (sh.a) 

 Κοινοπραξία – Joint Venture – Shoqeri e Thjeshte 
 

 Ατομική Επιχείρηση 

 Η ατομική επιχείρηση ασκεί τη δραστηριότητά της υπό την επωνυμία του 
ιδιοκτήτη. Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες υποβάλλουν αίτηση και αποδεικτικό 
έγγραφο ταυτότητας στο γραφείο του QKR της περιοχής, όπου θα εδρεύει η 
επιχείρηση. την αίτηση περιλαμβάνονται τα στοιχεία ταυτότητας, η ταχυδρομική 
διεύθυνση και δείγμα υπογραφής του ιδιοκτήτη. 
 
 Ομόρρυθμη Εταιρεία 

την ομόρρυθμη εταιρεία, όλοι οι εταίροι ευθύνονται χωρίς περιορισμό και σε 
ολόκληρο για τις υποχρεώσεις της. Η διαχείρισή της ανήκει σε όλους τους 
ομόρρυθμους εταίρους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό. Επίσης, 
κάθε εταίρος μπορεί να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων. Η ομόρρυθμη 
εταιρεία εκδίδει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,  ενώ τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των εταίρων ρυθμίζονται από το καταστατικό το οποίο υποβάλλεται 
στο QKR. 

 
 
 

http://www.qkr.gov.al/
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 Ετερόρρυθμη Εταιρεία 

 την ετερόρρυθμη εταιρεία, μορφή η οποία χρησιμοποιείται σπάνια, 
υπάρχουν ένας ή περισσότεροι ομόρρυθμοι εταίροι, με απεριόριστη και εις ολόκληρο 
ευθύνη, και ένας ή περισσότεροι ετερόρρυθμοι εταίροι που ευθύνονται μόνο μέχρι 
του ποσού της εισφοράς τους στο κεφάλαιο. Οι ετερόρρυθμοι εταίροι δεν δικαιούνται 
να συμμετέχουν στη διοίκηση της εταιρείας, ακόμα και αν λάβουν σχετική 
εξουσιοδότηση, αλλιώς ευθύνονται ως ομόρρυθμοι εταίροι. Η ετερόρρυθμη εταιρεία 
δεν λύεται λόγω θανάτου ή αποχώρησης ενός ή περισσοτέρων ετερόρρυθμων ετέρων. 
 
 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 

 Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης είναι η συνηθέστερη νομική μορφή 
εταιρείας στην Αλβανία και ιδρύεται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, τα οποία ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους στο 
κεφάλαιο. Σο κεφάλαιο της ΕΠΕ είναι διαιρεμένο σε μερίδια, για την ονομαστική 
αξία των οποίων δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις, ενώ το ελάχιστο απαιτούμενο 
κεφάλαιο για την ίδρυση ΕΠΕ ανέρχεται σε 100 αλβανικά λεκ/ALL. Η εισφορά των 
εταίρων μπορεί να είναι σε χρήμα ή σε είδος.  Οι διαχειριστές της εταιρείας ορίζονται 
από τη Γενική υνέλευση, για χρονική περίοδο μέχρι 5 έτη, με δυνατότητα 
ανανέωσης, και ο διορισμός τους ισχύει από την ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας 
στο QKR. 
 υνήθεις αποφάσεις λαμβάνονται από τη Γενική υνέλευση, εφόσον οι 
παρευρισκόμενοι αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 30% του μετοχικού κεφαλαίου, 
ενώ για τις έκτακτες (όπως αλλαγή καταστατικού, μεταβολή του μετοχικού 
κεφαλαίου, συγχωνεύσεις, εξαγορές, διανομή κερδών) απαιτείται πλειοψηφία ¾ των 
παρόντων στη Γ.. μετόχων, εφόσον οι τελευταίοι αντιπροσωπεύουν άνω του 50% 
του εταιρικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής υνέλευσης καταγράφονται στα 
πρακτικά και φυλάσσονται από τους διαχειριστές της εταιρείας. 
 
 Ανώνυμη Εταιρεία 

 Σο κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας διαιρείται σε μετοχές και οι μέτοχοι 
ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους στο κεφάλαιο. Σο ελάχιστο 
απαιτούμενο αρχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3,5 εκ. ALL για την ίδρυση Α.Ε. μη 
δημόσιας εγγραφής και σε 10 εκ. ALL για ίδρυση Α.Ε. δημόσιας εγγραφής. 
 Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με την ανάληψη από 
τους μετόχους της υποχρέωσης να το καταβάλουν στην εταιρεία σε χρήμα ή σε είδος 
(δεν επιτρέπεται καταβολή εισφοράς υπό μορφή παροχής υπηρεσιών), ενώ το σύνολο 
της αξίας των μετοχών που αντιστοιχούν σε εισφορές σε είδος και τουλάχιστον το 
25% της ονομαστικής αξίας των μετοχών που αντιστοιχούν σε χρηματικές εισφορές 

πρέπει να καταβληθούν πριν την εγγραφή της εταιρείας. Σο υπόλοιπο κεφάλαιο 
μπορεί να καταβληθεί σε δόσεις, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των διοικητικών 
οργάνων της εταιρείας.  
 Δικαιώματα που συνδέονται με τις μετοχές δεν μπορούν να μεταβιβαστούν 
πριν την εγγραφή της εταιρείας στο QKR. Όλες οι μετοχές έχουν την ίδια ονομαστική 
αξία, αλλά μπορεί να υπάρχει διάκριση «κοινών» και «προνομιούχων» μετοχών. Οι 
τελευταίες μπορεί, επίσης, να στερούνται δικαιώματος ψήφου στη Γενική υνέλευση 
και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 
49% του εγγεγραμμένου μετοχικού  κεφαλαίου. 
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 Ως προς το σύστημα διοίκησης των Ανώνυμων Εταιρειών, η αλβανική 
νομοθεσία προβλέπει την εκτέλεση των διοικητικών και εποπτικών καθηκόντων μέσω 
δύο υμβουλίων, ενός Διοικητικού και ενός Εποπτικού,     ή μέσω ενός μόνο 
Διοικητικού/Εποπτικού υμβουλίου, επιφορτισμένου και με τις δύο λειτουργίες. 

 
 Κοινοπραξία 

 Οι κοινοπραξίες αναφέρονται στην αλβανική νομοθεσία (αρ. 1074-1112 
Αστικού Κώδικα) με τον όρο «απλές εταιρείες» και αποτελούνται από δύο ή 
περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τα οποία 
συμφωνούν να ασκούν οικονομική δραστηριότητα και να μοιραστούν τα κέρδη που 
απορρέουν από αυτήν. 
 Οι εταίροι συνεισφέρουν στο κεφάλαιο βάσει της μεταξύ τους συναφθείσας 
συμφωνίας, ενώ δεν ορίζεται ελάχιστο απαιτούμενο ύψος κεφαλαίου. Κάθε εταίρος 
μπορεί να συμμετέχει στη διαχείριση της εταιρείας και να προβαίνει σε ενέργειες για 
τους σκοπούς της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη συμφωνία. Επίσης, όλοι οι 
εταίροι ευθύνονται από κοινού για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία και την εταιρική συμφωνία. 
 
 Τποκατάστημα - Αντιπροσωπεία 

 Ο ξένος επενδυτής μπορεί να ασκήσει τις δραστηριότητές του στην Αλβανία 
μέσω υποκαταστήματος ή αντιπροσωπείας. Και σε αυτή την περίπτωση απαιτείται 
εγγραφή στο QKR, καθώς και ορισμός νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Σα 
υποκαταστήματα αντιμετωπίζονται από το φορολογικό σύστημα ως εγχώριες 
οντότητες. 
 
Εγγραφή νέας εταιρείας στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφής – QKR 

Οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή νέας εταιρείας υποχρεούνται να 
υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο του QKR της περιοχής 
όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας (υπάρχουν ήδη 10 περιφερειακά γραφεία και, 
όπως έχει ανακοινωθεί, αναμένεται να λειτουργήσουν άλλα 19 σε διάφορες περιοχές 
της χώρας). 
 Σα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα: 

 Αίτηση, η οποία συμπληρώνεται και υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο 
της εταιρείας ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

 Καταστατικό της εταιρείας. 

 Πράξη διορισμού του διαχειριστή της εταιρείας. 
 

το καταστατικό θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 

 Επωνυμία της εταιρείας 

 Μέτοχοι 

 Αρχικό κεφάλαιο 

 Έδρα της εταιρείας 

 Κανονισμοί διοίκησης της εταιρείας 

 Αντικείμενο 

 Διάρκεια της εταιρείας 
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  Ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας, ενδέχεται να απαιτούνται 
επιπρόσθετες πληροφορίες.  

  Για την εγγραφή υποκαταστήματος ή αντιπροσωπείας, απαιτούνται τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 Αίτηση, η οποία συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο του 
υποκαταστήματος ή της αντιπροσωπείας ή της μητρικής εταιρείας ή από πρόσωπο 
νόμιμα εξουσιοδοτημένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποκαταστήματος ή της 
αντιπροσωπείας ή της μητρικής εταιρείας. 

 Καταστατικό της μητρικής εταιρείας. 

 Πρόσφατο (μέχρι 90 ημέρες προγενέστερο της αίτησης) απόσπασμα του 
Εμπορικού Επιμελητηρίου, όπου είναι εγγεγραμμένη η μητρική εταιρεία και από 
το οποίο να προκύπτει: 

 η εγγραφή της μητρικής εταιρείας στο εμπορικό μητρώο της χώρας 
προέλευσης, 

 ότι η εταιρεία δε βρίσκεται σε διάλυση ή χρεοκοπία, 

 η σύνθεση των διοικητικών οργάνων της εταιρείας. 

 Απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου της μητρικής εταιρείας ή 
οποιουδήποτε άλλου, εξουσιοδοτημένου από καταστατικό, οργάνου, για την 
ίδρυση υποκαταστήματος ή αντιπροσωπείας στην Αλβανία και το διορισμό του 
νόμιμου εκπροσώπου τους. 

 Οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας, καθώς και έκθεση ελεγκτή, 
για το τελευταίο οικονομικό έτος.  

 
Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία ίδρυσης εταιρείας στην 

Αλβανία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με τη νομική της μορφή, 
μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Εγγραφής 
(www.qkr.gov.al), στη θέση: 
 http://www.qkr.gov.al/nrc/Application_forms.aspx. 

το Εθνικό Κέντρο Εγγραφής μπορούν, επίσης, να αναζητηθούν πληροφορίες 
(όπως νομική μορφή, αντικείμενο δραστηριότητας, ημερομηνία ίδρυσης, ΑΥΜ, 
ονόματα και ποσοστά μετόχων, εταιρικό κεφάλαιο κ.ά.) για κάθε εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στην Αλβανία. Η αναζήτηση των πληροφοριών μπορεί να γίνει 
από τους ενδιαφερόμενους είτε ηλεκτρονικά 
(http://www.qkr.gov.al/nrc/Search_for_a_Registered_Business.aspx), βάσει 
ονόματος ή ΑΥΜ (NIPT), είτε κατόπιν αιτήματος προς το QKR με μικρή οικονομική 
επιβάρυνση. ημειώνεται, ότι τα στοιχεία εγγραφής είναι διαθέσιμα μόνο στην 
αλβανική γλώσσα.   

 

Διαδικασίες αδειοδότησης από το Εθνικό Κέντρο Αδειών – QKL  
 Μετά την εγγραφή στο QKR και ανάλογα με το αντικείμενο, ενδέχεται να 
απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων της 
εταιρείας. Οι δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση ειδικής άδειας είναι 
κυρίως εκείνες που άπτονται της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.  
 το ως άνω καθεστώς εμπίπτουν, ενδεικτικά, οι ακόλουθες κατηγορίες 
δραστηριοτήτων: 

 Τπηρεσίες ασφάλειας προσώπων, κτιρίων, επιχειρήσεων κ.λπ.. 

 Παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία τροφίμων. 

http://www.qkr.gov.al/
http://www.qkr.gov.al/nrc/Application_forms.aspx
http://www.qkr.gov.al/nrc/Search_for_a_Registered_Business.aspx


  

 17 

 Ιατρικές, νοσοκομειακές και υπηρεσίες πρώτης βοήθειας. 

 Παραγωγή, εμπορία και πώληση φαρμάκων. 

 Παραγωγή και επεξεργασία καπνικών προϊόντων. 

 Οικοδομικές και εργασίες με επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

 Εξόρυξη και εμπορία πετρελαίου και προϊόντων του. 

 Εξόρυξη και υπηρεσίες σχετικές με φυσικούς πόρους. 

 Νομικές – συμβολαιογραφικές υπηρεσίες. 

 Μεταφορές (επιβατικές και μη). 

 Τπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. 

 Τπηρεσίες τομέα καυσίμων και ενέργειας. 

 Αλιεία, ιχθυοκαλλιέργεια, εκτροφή και εμπορία ζώων. 

 Ανακύκλωση απορριμμάτων – επεξεργασία αποβλήτων. 

 Παραγωγή και εμπορία όπλων, στρατιωτικού εξοπλισμού και προϊόντων 
διττής χρήσης. 

 
   Οι αιτήσεις για αδειοδότηση εξετάζονται, κατά κανόνα, από τις αρμόδιες 
δημόσιες Αρχές, όμως σε κάποιες περιπτώσεις οι σχετικές αιτήσεις εξετάζονται από το 
Εθνικό Κέντρο Αδειών (National Licensing Center, www.qkl.gov.al), εφόσον 
υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ του τελευταίου και της αρμόδιας Αρχής. Ειδικά, 
για την εκτέλεση κατασκευαστικών έργων στην Αλβανία, απαιτείται και σχετική 
αδειοδότηση από το Τπουργείο Δημοσίων Έργων και Μεταφορών 
(http://www.mppt.gov.al/θέση Licensime, μόνο στην αλβανική γλώσσα). 
 Οι άδειες που εκδίδονται από το Εθνικό Κέντρο Αδειών είναι τριών τύπων. Ο 
πρώτος (group 1) αφορά άδειες που εκδίδονται κατόπιν αίτησης – δήλωσης του 
ενδιαφερόμενου, χωρίς να απαιτούνται άλλες διατυπώσεις. Ο δεύτερος (group 2) 
αφορά άδειες για την έκδοση των οποίων απαιτείται η κατάθεση των 
προβλεπόμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, ενώ για τις άδειες του τρίτου 
τύπου  (group 3) απαιτείται και επιθεώρηση από το Εθνικό Κέντρο Αδειών.  
 Κάθε άδεια που εκδίδεται από κεντρικό ή ανεξάρτητο φορέα, προκειμένου να 
τεθεί σε ισχύ, πρέπει να καταχωρείται στο Εθνικό Μητρώο Αδειών που τηρείται από 
το Εθνικό Κέντρο Αδειών. 
  Μεταβολές των στοιχείων που αναγράφονται στην άδεια πρέπει να 
γνωστοποιούνται στο Εθνικό Κέντρο Αδειών εντός 30 ημερών. ε περίπτωση που οι 
μεταβολές αφορούν σε δεδομένα που αποτελούν κριτήρια για τη χορήγηση της 
άδειας, εκτός από το Εθνικό Κέντρο Αδειών απαιτείται να ενημερώνεται και η Αρχή 
που εξέδωσε την άδεια, ενώ ο κάτοχος της άδειας παύει τις δραστηριότητές του μέχρι 
να ολοκληρωθεί η εξέταση των νέων στοιχείων από τις αρμόδιες Αρχές. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.qkl.gov.al/
http://www.mppt.gov.al/
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Υορολογικό – δασμολογικό καθεστώς 
 

Υορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων 
 Οι μόνιμοι κάτοικοι της Αλβανίας (μόνιμοι κάτοικοι θεωρούνται όσοι 
διαμένουν στη χώρα για διάστημα, συνεχές ή μη, μεγαλύτερο των 182 ημερών 
ετησίως) υπόκεινται σε φορολόγηση του εισοδήματός τους, με γενικό συντελεστή 
10%, από οποιαδήποτε χώρα αυτό προέρχεται (εκτός αν υπάρχουν υμφωνίες 
Αποφυγής Διπλής Υορολογίας που ορίζουν διαφορετικά), ενώ οι μη μόνιμοι 
κάτοικοι φορολογούνται μόνο για το εισόδημα που απέκτησαν στην Αλβανία. 
 Ενδεικτικά, στο φορολογητέο εισόδημα φυσικών προσώπων 
περιλαμβάνονται: μισθοί, μερίσματα, τόκοι τραπεζικών καταθέσεων, πνευματικά 
δικαιώματα, ενοίκια, υπεραξίες (π.χ. από πώληση μετοχών) κ.ά.. τις περισσότερες 
περιπτώσεις, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων παρακρατείται και 
αποδίδεται στο κράτος από την πηγή. Σα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται σε 
υποβολή φορολογικής δήλωσης μόνο εάν υπάρχουν εισοδήματα για τα οποία ο 

φόρος δεν έχει ήδη παρακρατηθεί. 
 Για το 2011, τα μηνιαία εισοδήματα μισθωτών υπηρεσιών, ύψους μέχρι 10.000 
ALL, δεν υπόκειντο σε φορολογία. Σα εισοδήματα έως 30.000 ALL φορολογούνταν 
με συντελεστή 10% για το ποσό που ξεπερνούσε τις 10.000 ALL, ενώ τα εισοδήματα 
άνω των 30.000 φορολογούνταν με συντελεστή 10% για ολόκληρο το ποσό. 
 Ο φόρος εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες παρακρατείται από τον 
εργοδότη και αποδίδεται στο κράτος σε μηνιαία βάση. Οι αυτοαπασχολούμενοι με 
ετήσιο εισόδημα άνω των 2 εκ ALL υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος (αφαιρουμένων 
των εκπιπτόμενων δαπανών) 10%, ενώ υποχρεούνται να εγγραφούν στο φορολογικό 
μητρώο και να υποβάλλουν φορολογική δήλωση. 
 

Υορολογία επιχειρήσεων 
 Όλες οι επιχειρήσεις στην Αλβανία, με ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει 
τα 2 εκ. ALL, υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος (κερδών) της τάξης του 10%, ενώ η 
φορολογητέα βάση υπολογίζεται βάσει των στοιχείων του ισολογισμού, 
αφαιρουμένων των εκπιπτόμενων δαπανών. 
 Σο λογιστικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό. Οι επιχειρήσεις 
προπληρώνουν τον φόρο κερδών σε μηνιαία βάση (την 15η ημέρα κάθε μήνα), ενώ οι 
νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να μην πραγματοποιήσουν τις 
προαναφερθείσες μηνιαίες καταβολές για χρονική περίοδο 6 μηνών ή μέχρι το τέλος 
του οικονομικού έτους, αν το διάστημα αυτό είναι μικρότερο. 
 Σο ποσό των μηνιαίων προκαταβολών του φόρου κερδών υπολογίζεται ως 
10% επί του 1/12 του φορολογητέου εισοδήματος του έτους αναφοράς (για τους 
μήνες Ιανουάριο έως Απρίλιο, έτος αναφοράς είναι το έτος πριν το αμέσως 
προηγούμενο, ενώ για τους μήνες Μάιο έως Δεκέμβριο το αμέσως προηγούμενο 
έτος). 
 Αν η επιχείρηση αποδείξει ότι το φορολογητέο εισόδημα του τρέχοντος έτους 
θα είναι σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο του έτους αναφοράς, οι αρμόδιες Αρχές 

μπορούν να μειώσουν το ποσό των μηνιαίων προκαταβολών. την περίπτωση αυτή 
όμως, αν ο συνολικός οφειλόμενος φόρος στο τέλος του έτους υπερβαίνει το 
άθροισμα των μηνιαίων προκαταβολών κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, 
επιβάλλεται τόκος υπερημερίας επί της διαφοράς. Επίσης, οι φορολογικές Αρχές 
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μπορούν να αυξήσουν το ποσό των μηνιαίων προκαταβολών, εάν κρίνουν ότι το 
φορολογητέο εισόδημα τους τρέχοντος έτους θα υπερβεί κατά ποσοστό υψηλότερο 
του 10% το εισόδημα του έτους αναφοράς. Οι επιχειρήσεις που σημείωσαν ζημίες 
κατά τα έτη αναφοράς υπολογίζουν το ύψος των μηνιαίων προκαταβολών βάσει των 

προβλέψεών τους για το τρέχον έτος. 
 Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν την ετήσια φορολογική δήλωση και να 
καταβάλλουν τη διαφορά, που ενδεχομένως προκύπτει μεταξύ του αθροίσματος των 
μηνιαίων προκαταβολών και του συνολικού οφειλόμενου φόρου, μέχρι την 31η 
Μαρτίου του επόμενου έτους. ε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες 
διαδικασίες και μη τήρησης των προβλεπόμενων προθεσμιών, επιβάλλονται 
πρόστιμα και τόκοι. 
 Οι φορολογικές οντότητες στη χώρα υποχρεούνται να παρακρατούν και να 
αποδίδουν στο αλβανικό κράτος, φόρο 10% (εκτός αν υπάρχει υμφωνία Αποφυγής 
Διπλής Υορολογίας που ορίζει διαφορετικά) επί των ακαθάριστων πληρωμών τους 
για μερίσματα, διανομή κερδών, τόκους, πνευματικά δικαιώματα, ενοίκια, τεχνικές, 
διοικητικές, οικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες κ.ά., προς άλλες οντότητες, της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίες δεν είναι εγγεγραμμένες στα αλβανικά 
φορολογικά μητρώα. 
 Περισσότερες λεπτομέρειες για το φορολογικό καθεστώς στην Αλβανία 
μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Υορολογίας 
www.tatime.gov.al. 
 
 

Ενδεικτικοί τοπικοί φόροι (local taxes)  
Υόρος μικρών επιχειρήσεων 

Οι μικρές επιχειρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 2 εκ. ALL, υπόκεινται 
σε τοπικό φόρο (local tax), ο οποίος καταβάλλεται ανά τρίμηνο, τους μήνες Απρίλιο, 
Ιούλιο, Οκτώβριο και Ιανουάριο (του επόμενου έτους), και είναι σταθερού ύψους 
ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριοτήτων και την έδρα της επιχείρησης.  

 
Υόρος ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας 

 Σα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν ακίνητη περιουσία υπόκεινται σε 
φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, οποίος καταβάλλεται στις τοπικές Αρχές, σε ετήσια 
βάση. Σο ποσό του επιβαλλόμενου φόρου διαφέρει ανάλογα με την περιοχή, το είδος 
και τη χρήση του ακινήτου. Ειδικότερα, ο ετήσιος φόρος ιδιοκτησίας αγροτικής γης 
κυμαίνεται μεταξύ 700-5600 ALL/εκτάριο, ενώ για τα κτήρια μεταξύ 5-200 ALL/m2. 
 

Υόρος μεταβίβασης ακινήτων 

Η μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας υπόκειται σε φόρο μεταβίβασης, ο οποίος 
καταβάλλεται με την αίτηση εγγραφής της μεταβίβασης. Η μεταβίβαση γης 
υπόκειται σε φορολογία 2% επί της τιμής πώλησης, εκτός εάν η τιμή αυτή είναι 
μικρότερη από την εκάστοτε τιμή αναφοράς (προβλέπονται ελάχιστες τιμές 
αναφοράς ανάλογα με την περιοχή, όπου βρίσκεται το ακίνητο), οπότε ο φόρος 
υπολογίζεται επί της τελευταίας. την περίπτωση μεταβίβασης κτηρίων ο φόρος 
κυμαίνεται μεταξύ 100-2000 ALL/m2, ανάλογα με την περιοχή και τη χρήση του 
ακινήτου. 

 
 

http://www.tatime.gov.al/
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Υόρος νέων κατασκευών 

ε κάθε νέα κατασκευή επιβάλλεται τοπικός φόρος 1-3% (για την περιοχή των 
Σιράνων το ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 2-4%) επί του συνολικού ποσού της 
επένδυσης. Για τα έργα υποδομής (εθνικές οδοί, λιμάνια, αεροδρόμια, σήραγγες, 
φράγματα κ.λπ.) ο φόρος ανέρχεται σε 0,1% επί του συνολικού ποσού του έργου, 
εφόσον αυτό δεν είναι μικρότερο από το κόστος αποκατάστασης των τυχόν ζημιών 
που προκλήθηκαν από τη νέα κατασκευή στις ήδη υπάρχουσες υποδομές. Ο εν λόγω 
φόρος καταβάλλεται μετά την έκδοση της άδειας κατασκευής. 

 

Ασφαλιστικές εισφορές 
Οι ασφαλιστικές εισφορές (κοινωνική και υγειονομική ασφάλιση) ανέρχονται 

στο 27,9% του μηνιαίου μισθού. Ποσοστό 16,7% βαρύνει τον εργοδότη, ενώ το 
υπόλοιπο 11,2% τον εργαζόμενο. Για το σκοπό του υπολογισμού των ασφαλιστικών 
εισφορών, ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός ανέρχεται σε 18.295 ALL, ενώ ο μέγιστος σε 
91.475 ALL. ημειώνεται ότι ο κατώτατος μισθός, για απασχόληση 174 ωρών 
μηνιαίως, ανέρχεται σε 20.000 ALL (περίπου 145 €), με προοπτική να αυξηθεί στις 
21.000 ALL. 
 

υμφωνίες Αποφυγής Διπλής Υορολογίας 
 Η Αλβανία έχει υπογράψει συνολικά 33 υμφωνίες Αποφυγής Διπλής 
Υορολογίας με Αίγυπτο, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, 
Ελλάδα, Ελβετία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κίνα, Κόσοβο, Κροατία, 
Λετονία, Μαλαισία, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ν. Κορέα, Νορβηγία, 
Ολλανδία, Ουγγαρία, ΠΓΔΜ, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, ιγκαπούρη, λοβενία, 
ουηδία, Σουρκία και Σσεχία. Με την Ελλάδα η συμφωνία αυτή υπεγράφη στις 
14.07.1995 και είναι σε ισχύ από 1.1.2001. 
 Οι διατάξεις των υμφωνιών Αποφυγής Διπλής Υορολογίας  υπερισχύουν 
των διατάξεων της αλβανικής φορολογικής νομοθεσίας. 
 

Υ.Π.Α. 
Ο γενικός συντελεστής ΥΠΑ είναι 20%, ενώ για συγκεκριμένες κατηγορίες, 

όπως τα φάρμακα και οι ιατρικές υπηρεσίες, επιβάλλεται μειωμένος συντελεστής της 
τάξης του 10%. Επίσης, ορισμένες συναλλαγές εξαιρούνται της επιβάρυνσης ΥΠΑ, οι 
κυριότερες από τις οποίες είναι: 

 Εξαγωγές 

 Πώληση και ενοικίαση γης 

 Πώληση και ενοικίαση ακινήτων (εκτός ξενοδοχειακών μονάδων), 
εφόσον ο χρόνος μίσθωσης υπερβαίνει τους δύο μήνες (η ενοικίαση 
μπορεί να υπόκειται σε ΥΠΑ κατόπιν αιτήσεως του εκμισθωτή) 

 Φρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

 Εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

 Ορισμένες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με 
τον πετρελαϊκό τομέα 

 Εφημερίδες και περιοδικά, καθώς και διαφημιστικές και εκτυπωτικές 
υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτά. 

 Τπηρεσίες στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων 
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Όσον αφορά στα εισαγόμενα προϊόντα, ο ΥΠΑ αποδίδεται στο αλβανικό 
κράτος κατά την εισαγωγή και υπολογίζεται επί της τελικής τιμής, όπως 
διαμορφώνεται με βάση την τιμή CIF ή την τιμή αναφοράς του τελωνείου και 
προστιθέμενων όλων των δασμών, τελών, ειδικών φόρων κατανάλωσης κ.λπ. 

επιβαρύνσεων.  
Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί συναλλαγές, συνολικής 

αξίας άνω των 5 εκ. ALL, που υπόκεινται σε Υ.Π.Α. υποχρεούται να εγγραφεί στο 
μητρώο «Τπόχρεων καταβολής ΥΠΑ». Σα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των εισαγωγών-εξαγωγών, καθώς και οι δικηγόροι, 
συμβολαιογράφοι, ιατροί, αρχιτέκτονες, λογιστές κ.ά., εγγράφονται στο μητρώο 
ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών. 

ύμφωνα με την από 4.11.2011 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Υορολογίας, 
οποιαδήποτε μη εγκατεστημένη στην Αλβανία επιχείρηση, παρέχει υπηρεσίες ή 
προϊόντα εντός της χώρας και υπόκειται σε καταβολή ΥΠΑ, είναι υποχρεωμένη να 
ορίσει ως εκπρόσωπο έναν μόνιμο κάτοικο Αλβανίας, ο οποίος θα εγγραφεί στο 
μητρώο ΥΠΑ, θα ενεργεί στο όνομα της επιχείρησης και θα φέρει ευθύνη για την 
εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων της εταιρείας. ημειώνεται ότι η ως άνω 
υποχρέωση αφορά και επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν ξεπερνά το 
όριο πέραν του οποίου απαιτείται εγγραφή στο μητρώο για ΥΠΑ. 

 
Ειδικός φόρος (excise tax) 
 ε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως τα αλκοολούχα ποτά, τα 
καπνικά προϊόντα, ο καφές, το πετρέλαιο και τα υποπροϊόντα αυτού, οι συσκευασίες 
(από πλαστικό, γυαλί ή μεικτές) κ.ά., επιβάλλεται ειδικός φόρος είτε παράγονται 
στην Αλβανία, είτε εισάγονται. 
 Σα προϊόντα που επιβαρύνονται με ειδικό φόρο, καθώς και οι σχετικές 
επιβαρύνσεις, όπως θα ισχύουν από 1.10.2012, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

Προϊόν Δασμολογική κλάση (CN) Υόρος 

Καφές 09011100, 09011200, 09012100, 09012200, 090190, 21011100, 
21011298 30-250 ALL/kg 

Αλκοολούχα ποτά 

2203, 220410, 220421, 220429, 22043010, 22043096, 22043098, 
22051010, 22051090, 22059010, 22059090,  22060010, 
22060031, 22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 
22060089, 22071000, 22072000, 2208 κ.ά. 1.000-65.000 ALL/hL 

Σσιγάρα  240220 3.500 ALL/ 1.000 τμχ 

Λοιπά καπνικά προϊόντα 24021000, 240290, 2403 1.500 – 2.500 ALL/kg 

Ενεργειακά προϊόντα 
(καύσιμα κ.ά.) 

27071010, 27071090, 27072010, 27072090, 27073010, 
27073090, 27075010, 27075090, 27101211, 27101241, 
27101245, 27101249, 27101251, 27101259, 27101911-27101929, 
27101921-27101925, 27101931-27101948, 382600 2 – 50 ALL/λίτρο 

27101951-27101969, 271020,  27101971-27101999, 27109100-
27109900, 27131100, 27131200, 27132000, 271390, 27149000, 
2715, 2901, 2902, 34031910, 34039900 2 – 40 ALL/kg 

Πυροτεχνήματα 36041000, 36049000 200 ALL/kg 

Ελαστικά 4011, 4012 20 – 100 ALL/kg 

Μπαταρίες – ηλεκτρικοί 
συσσωρευτές 8506, 8507 20 – 200 ALL/kg 

Λάμπες πυρακτώσεως 85392210, 85392290, 85392992, 85392998 100 ALL / τεμάχιο 

 



  

 22 

Αναλυτικός κατάλογος, των επιβαρύνσεων ειδικού φόρου των ως άνω 
προϊόντων, περιέχεται στο οικείο νομοσχέδιο (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην ΕτΚ), 
το πλήρες κείμενο του οποίου είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά, στην αγγλική γλώσσα, 
στην ιστοσελίδα της Γεν. Δ/νσης Σελωνείων (www.dogana.gov.al) στη θέση 

http://www.dogana.gov.al/doc/Excise%20draft%20Law%20-%20final.pdf.    
 

Υόρος υλικών συσκευασίας 
 Σα υλικά συσκευασίας μίας χρήσης από πλαστικό και γυαλί (κεφάλαια 39 και 
70 της υνδυασμένης Ονοματολογίας), εισαγόμενα ή εγχωρίως παραγόμενα, 

επιβαρύνονται με φόρο της τάξης των 100 ALL/kg για τα υλικά από πλαστικό και 10 
ALL/kg για τα υλικά από γυαλί. Σα εγχωρίως παραγόμενα υλικά συσκευασίας από 
ανακυκλωμένο πλαστικό επιβαρύνονται με 50 ALL/kg. 
 Ο ως άνω φόρος επιβάλλεται στα υλικά συσκευασίας που πωλούνται ως 
αυτοτελή προϊόντα, καθώς και στα προϊόντα που είναι συσκευασμένα με τα 
παραπάνω υλικά. Επίσης, με τον εν λόγω φόρων επιβαρύνονται και τα εισαγόμενα 
ημιτελή προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή των ως άνω υλικών, 
ανεξαρτήτως αν ο εισαγωγέας είναι εγχώριος παραγωγός. 
 

Δασμοί 
Η Αλβανία, ως μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, εφαρμόζει 

δασμολογική πολιτική βάσει της ρήτρας του «μάλλον ευνοούμενου κράτους», ενώ 
για την Σουρκία, καθώς και τα μέλη των CEFTA (Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Κροατία, 
ΠΓΔΜ, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, ερβία, Κόσοβο) και EFTA (Λίχτενσταϊν, 
Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία), με τις οποίες έχουν συναφθεί υμφωνίες Ελεύθερου 
Εμπορίου (FTA), εφαρμόζεται προτιμησιακό καθεστώς. 

το πλαίσιο της υμφωνίας ταθεροποίησης και ύνδεσης μεταξύ ΕΕ – 
Αλβανίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1.4.2009, για τα περισσότερα προϊόντα 
προέλευσης ΕΕ, εφόσον συνοδεύονται από EUR1 ή δήλωση καταγωγής επί του  
τιμολογίου, οι εισαγωγικοί δασμοί έχουν καταργηθεί, ή μειώνονται, βάσει 
χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στην ως άνω υμφωνία, μέχρι την οριστική 
κατάργησή τους. Ειδικότερα, στα βιομηχανικά προϊόντα (κεφάλαια 25 – 97 της 
υνδυασμένης Ονοματολογίας) προέλευσης ΕΕ δεν επιβάλλονται εισαγωγικοί 
δασμοί, ενώ ορισμένα αγροτικά προϊόντα επιβαρύνονται βάσει των σχετικών 
διατάξεων της υμφωνίας. 

Οι δασμοί, οι οποίοι επιβάλλονται βάσει των 8ψήφιων κωδικών της 
υνδυασμένης Ονοματολογίας, είναι αποκλειστικά επί της αξίας (ad valorem). Για 
τις δασμολογικές κλάσεις που επιβαρύνονται με εισαγωγικούς δασμούς, οι 
επιβαλλόμενοι συντελεστές είναι της τάξης του 2%, 5%, 6%, 10% και 15%. Αναλυτικός 
κατάλογος των επιβαλλόμενων δασμών ανά δασμολογική κλάση και προέλευση 
προϊόντος, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τπηρεσίας Αλβανικών Σελωνείων 
(www.dogana.gov.al), στη θέση 
http://www.dogana.gov.al/doc/The%20preferential%20tariff%202012.pdf.  

 Σο ποσό της δασμολογικής επιβάρυνσης υπολογίζεται επί της τιμής CIF, ενώ  
σε περίπτωση που η τιμή CIF είναι μικρότερη από την αντίστοιχη τιμή αναφοράς του 

τελωνείου (reference price), τότε όλες οι επιβαρύνσεις υπολογίζονται επί της τιμής 
αναφοράς και όχι επί της τιμής του τιμολογίου. 

http://www.dogana.gov.al/
http://www.dogana.gov.al/doc/Excise%20draft%20Law%20-%20final.pdf
http://www.dogana.gov.al/
http://www.dogana.gov.al/doc/The%20preferential%20tariff%202012.pdf
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Ιστοσελίδες δημοσίευσης διεθνών διαγωνισμών για έργα και 
προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών στην Αλβανία 
 

 Mε μέριμνα της Τπηρεσίας Δημοσίων Προμηθειών της Αλβανίας (Public 
Procurement Agency /ΑΡΡ, www.app.gov.al, 
https://www.app.gov.al/ep/default.aspx/, αγγλική γλώσσα), λειτουργεί στη χώρα 
Ηλεκτρονικό ύστημα Δημοσίων Προμηθειών (E-Procurement System), όπου 
αναρτώνται οι προκηρύξεις διαγωνισμών για έργα και προμήθειες προϊόντων και 
υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα (e-procurement), που χρηματοδοτούνται 
από εθνικούς πόρους και βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Διευκρινίζεται, ότι η ως άνω «ηλεκτρονική πλατφόρμα» λειτουργεί σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας προκήρυξης μέχρι και ανάθεσης και ως εκ τούτου οι 
προσφορές των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μέσω αυτής, ενώ από την εκπνοή της 
οριζόμενης ημερομηνίας υποβολής τους μέχρι την ανάθεση του διαγωνισμού 
προβλέπεται η μεσολάβηση χρονικού διαστήματος 25 ημερών. 

Ειδικότερα, οι προκηρύξεις των διαγωνισμών προμηθειών και έργων 
δημοσιεύονται στην πλατφόρμα στη θέση Contract Notices  
www.app.gov.al/ep/ContractNotice.aspx, όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τις 
αναζητήσουν, βάσει κριτηρίων.  

ημειώνεται, ότι ως προς τη συμμετοχή ξένων εταιρειών στους διαγωνισμούς 
δεν υφίσταται περιορισμός, εφόσον πληρούν τους εκάστοτε απαιτούμενους όρους 
και προϋποθέσεις, όμως μόνο οι προκηρύξεις που αφορούν τις διαδικασίες OPEN 
INT, RESTRICTED INT, NEGOTIATED WITH NOTICE INT δημοσιεύονται και στην 
αγγλική γλώσσα. 

Επιπρόσθετα, στην ως άνω ιστοσελίδα της αλβανικής Public Procurement 
Agency, στη θέση Information Links, μπορούν να αναζητηθούν (στην αγγλική 
γλώσσα), η ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες προμήθειες, οι αποφάσεις, 
κανονισμοί και οι κατευθυντήριες αρχές, όπως και εγχειρίδιο οδηγιών (Public 
Procurement Manual), όπου καταγράφονται τα βήματα και οι τεχνικές για την 
επιτυχή συμμετοχή στις διαδικασίες, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τους 
χρήστες.  

 

 Παράλληλα στη χώρα λειτουργεί το Αναπτυξιακό Σαμείο Αλβανίας (Albanian 
Development Fund /ADF, 
http://www.albaniandf.org/english/Pages/default.aspx), το οποίο αποτελεί 
δημόσιο φορέα, που  θεσμοθετήθηκε το Μάιο του 2009 (ν. 10130/11.5.2009). 

Σο ADF, έχοντας πλέον αποκτήσει την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία, 
είναι κυρίως αρμόδιο για την προκήρυξη και διενέργεια διαγωνισμών για έργα,  
προμήθεια αγαθών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, που χρηματοδοτούνται 
από την αλβανική Κυβέρνηση ή/και διεθνείς αναπτυξιακούς – χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς (World Bank, Council of Europe Development Bank, EBRD, EIB, 
Islamic Bank for Development, OPEC Fund for International Development, German 
KfW κ.ά.) και ξένες Κυβερνήσεις. την πλειονότητα πρόκειται για διαγωνισμούς 
παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων βασικών 
υποδομών και διαχείρισης υδάτινων πόρων (π.χ. αποκατάσταση - κατασκευή 
δρόμων, δικτύων ύδρευσης και άρδευσης, δημοτικών κτιρίων, νοσοκομείων, 
σχολείων κ.λπ.), που υλοποιούνται σε τοπικό – περιφερειακό  επίπεδο. 

http://www.app.gov.al/
https://www.app.gov.al/ep/default.aspx/
http://www.app.gov.al/ep/ContractNotice.aspx
http://www.albaniandf.org/english/Pages/default.aspx
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Όλες ανεξαίρετα οι προκηρύξεις διεθνών μειοδοτικών διαγωνισμών του 
Αναπτυξιακού Σαμείου της Αλβανίας δημοσιεύονται στον ιστότοπό του, στη θέση 
Procurements http://www.albaniandf.org/english/Prokurime/Pages/default.aspx, 
κατά κατηγορία (Civil Works, Consultancy services και Goods), ενώ περισσότερες 

πληροφορίες για τη λειτουργία και τη δομή του ADF, στην αγγλική γλώσσα, στη 
θέση http://www.albaniandf.org/english/rreth_nesh/Pages/default.aspx.  

 
Επιπλέον: 

 Προκηρύξεις διεθνών διαγωνισμών για έργα στην Αλβανία που 
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Σράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την 
Ανάπτυξη (EBRD) δημοσιεύονται και στην ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της 
EBRD στη χώρα http://www.ebrd.com/pages/country/albania.shtml, στη θέση 
Procurement 
http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=procurement_notice&country=Albania.  

 
 Πληροφορίες για διεθνείς διαγωνισμούς έργων, χρηματοδοτούμενων από την 
Παγκόσμια Σράπεζα στην Αλβανία, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της στη θέση 
Procurement 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,
,pagePK:84271~theSitePK:84266,00.html.   
 

 Διαγωνισμοί έργων που  χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (στο 
πλαίσιο του Φρηματοδοτικού Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας/IPA), μπορούν να 
αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αλβανία 
http://ec.europa.eu/delegations/albania/funding_opportunities/contracts/index_e
n.htm.  
 
 Προκηρύξεις έργων που υλοποιούνται στην Αλβανία από τον UNDP (United 
Nations Development Programme, Procurement and Administration Unit, UNDP 
Albania) αναρτώνται στην ιστοσελίδα του, στη θέση 
http://www.undp.org.al/index.php?page=bus_center/tender.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.albaniandf.org/english/Prokurime/Pages/default.aspx
http://www.albaniandf.org/english/rreth_nesh/Pages/default.aspx
http://www.ebrd.com/pages/country/albania.shtml
http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=procurement_notice&country=Albania
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,pagePK:84271~theSitePK:84266,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,pagePK:84271~theSitePK:84266,00.html
http://ec.europa.eu/delegations/albania/funding_opportunities/contracts/index_en.htm
http://ec.europa.eu/delegations/albania/funding_opportunities/contracts/index_en.htm
http://www.undp.org.al/index.php?page=bus_center/tender
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Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) 

την από 2.2.2012 χρηματοδοτική συμφωνία (IPA 2011 Financing Agreement) 
προβλέπονται συμβάσεις συνολικού ύψους 82 εκατ. €, που θα κατανεμηθούν σε 
επιμέρους έργα και προγράμματα στην Αλβανία, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν, στο 
πλαίσιο του Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας του 2011 (IPA 2011). 

Σο ως άνω ποσό προγραμματίζεται να κατανεμηθεί, κατά τομέα, ως 
ακολούθως:   

 Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις 23%  
 Μεταρρύθμιση δημόσιας διοίκησης    4%  
 Μεταφορές      24%   
 Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή  13%  
 Απασχόληση και κοινωνική ένταξη    4% 
 Γεωργία και περιφερειακή ανάπτυξη  12%  
 Λοιπές οριζόντιες δράσεις         3% 

 
Ειδικότερα, τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στην Αλβανία κατά τομέα 

είναι τα εξής: 
 

Προγράμματα – Έργα IPA 2011 

Πρόγραμμα κατά τομέα Αριθμός 

συμβάσεων 

Ποσό 

σε χιλ. € 

Περιγραφή 

Δικαιοσύνη και εσωτερικές 

υποθέσεις 

 18.500  

1.Κατασκευή κέντρου κράτησης και 

φυλακής στη κόδρα 

 2 18.500   κοπός: Βελτίωση της λειτουργίας του σωφρονιστικού 

συστήματος της Αλβανίας.  

Τλοποίηση: ύμβαση κατασκευής ύψους 17,6 εκ. € και  

σύμβαση  παροχής υπηρεσιών επίβλεψης ύψους  0,9 εκ. € 

περίπου. 

Φρόνος:  Α΄ τρίμηνο  2012 

Μεταρρύθμιση δημόσιας διοίκησης   3.000  

2.. Τποστήριξη αλβανικών τελωνείων  2 3.000 κοπός: Βελτίωση της λειτουργίας των αλβανικών 

τελωνείων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Τλοποίηση: υμφωνία twinning  εκτιμώμενου ύψους 1,5 

εκ. € και σύμβαση προμήθειας 1,5 εκ. €. 

Φρόνος:  Α΄ τρίμηνο  2012 

Μεταφορές  33.865  

3. Κατασκευή παρακαμπτηρίου στην 

Αυλώνα 

2 19.365 κοπός: Βελτίωση του οδικού δικτύου της περιοχής. 

Τλοποίηση: ύμβαση κατασκευής έργου ύψους 17 εκ. € 

και σύμβαση παροχής υπηρεσιών επίβλεψης ύψους  2.365  

εκ. €. 

Φρόνος:  Β΄ τρίμηνο  2012 
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4. Βελτίωση του επαρχιακού οδικού 

δικτύου  

1 14.500 κοπός: Βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου.  

Τλοποίηση: Σο έργο ύψους 14,5 εκ. € θα υλοποιηθεί σε 

συνεργασία με την EBRD.   

Φρόνος υπογραφής συμφωνίας: Β΄ τρίμηνο 2012 

Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή   10.500  

5.Κατασκευή συστήματος ύδρευσης 

και μονάδας διαχείρισης υδάτινων 

αποβλήτων (Waste Water Treatment 

Plant) στη  Velipoja (στην ακτή κοντά 

στα σύνορα με το Μαυροβούνιο), 

Υάση ΙΙΙ 

3 10.500 κοπός: Βελτίωση συνθηκών περιβάλλοντος και υγιεινής 

στην κοινότητα  Velipoja. 

Τλοποίηση: ύμβαση παροχής υπηρεσιών εκτιμώμενου 

ύψους 0, 89 εκ. € (Β΄ τρίμηνο  2012), σύμβαση κατασκευής 

έργου ύψους 8,9 εκ. (Δ΄  τρίμηνο  2012 ) και σύμβαση 

προμήθειας ύψους 0,71εκ. € (Α΄ τρίμηνο  2013). 

Φρόνος: Β΄ τρίμηνο 2012 – Α΄ τρίμηνο 2013  

Κοινωνική ανάπτυξη  3.700  

6. Αποκατάσταση σχολείων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (training) στις Leyha, Fier 

and Cerrik 

2 2.200 κοπός: Βελτίωση του γνωστικού πεδίου  της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Τλοποίηση: ύμβαση κατασκευής έργου ύψους 1,95 εκ. € 

και σύμβαση παροχής υπηρεσιών επίβλεψης ύψους 0,25 

εκ. € 

 Φρόνος: Α΄ τρίμηνο  2012 

7.Τποστήριξη της κοινωνική ένταξης 

των  Roma και των αιγυπτιακών 

κοινοτήτων 

 

1 1.500 κοπός: τήριξη της κοινωνικής ένταξης των  Roma και 

των αιγυπτιακών κοινοτήτων. 

Τλοποίηση:  Σο πρόγραμμα, εκτιμώμενου ύψους 1,5 εκ. €, 

θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το UNDP.  

Γεωργία και περιφερειακή 

ανάπτυξη 

 24.500  

8. Τποστήριξη της γεωργίας και της 

περιφερειακής ανάπτυξης  

1 10.000 κοπός: Βελτίωση της απόδοσης των απασχολούμενων 

στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης, ποιοτική 

βελτίωση των καλλιεργειών και ανάπτυξη του κλάδου της 

παραγωγής τροφίμων.  

Τλοποίηση: Σο πρόγραμμα, εκτιμώμενου ύψους 10 εκ. €, 

θα υλοποιηθεί από την Αντιπροσωπεία της ΕΕ σε 

συνεργασία με τη γερμανική Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

Λοιπές οριζόντιες δράσεις  2.435  

9. Τποστήριξη της συμμετοχής της 

Αλβανίας  σε προγράμματα της 

Ένωσης  

0 2.435 κοπός:Ενίσχυση της συμμετοχής της Αλβανίας στα 

προγράμματα της ΕΕ.  

Τλοποίηση: Επιστροφή εξόδων που πραγματοποιούν οι 

αλβανικές Αρχές για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα 

της ΕΕ.  
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τόχος του ΙΡΑ 2011 είναι πρωταρχικά η ενίσχυση των επενδύσεων κατά 
τομέα και δευτερευόντως η οικοδόμηση θεσμών, δεδομένου ότι προς αυτή την 
κατεύθυνση (οικοδόμηση θεσμών) ολοκληρώθηκαν ήδη, υλοποιούνται ή πρόκειται 
να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση σειράς προγραμμάτων, στο πλαίσιο προηγούμενων 

ΙΡΑ, όπως ενδεικτικά των: «Τποστήριξη της αλβανικής Αστυνομίας» (IPA 2007), 
«Τποστήριξη του συστήματος δημοσίων προμηθειών» (IPA 2008 / ολοκληρώθηκε 
πρόσφατα), «Τποστήριξη της εναρμόνισης των διαδικασιών των αλβανικών 
τελωνείων» (IPA 2008 / ολοκληρώθηκε τέλος Ιανουαρίου 2012), «Πρόγραμμα κατά 
της διαφθοράς» που υλοποιήθηκε από το υμβούλιο της Ευρώπης (IPA 2008), 
"Τποστήριξη του συστήματος και των ερευνητικών δομών για υποθέσεις ξεπλύματος 
χρήματος και οικονομικού εγκλήματος» (IPA 2009), «τήριξη ανάπτυξης του 
δικονομικού συστήματος του Τπουργείου Δικαιοσύνης» (IPA 2009), «Ενίσχυση του 
συστήματος προστασίας μαρτύρων» (IPA 2009), «Βελτίωση του συστήματος 
δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας» (IPA 2009), «Τποστήριξη του συστήματος 
προστασίας προσωπικών δεδομένων» (IPA 2009), «Βελτίωση του πληροφοριακού 
συστήματος των εισαγγελιών» (IPA 2010) και  «Ενίσχυση του αλβανικού 
Κοινοβουλίου» (IPA 2010).  

Από αλβανικής πλευράς έχουν ήδη υποβληθεί, μέσα στην προβλεπόμενη 
προθεσμία, τα δελτία ταυτοποίησης των 14 έργων και προγραμμάτων και των 6 
τομέων που προγραμματίζεται να ενταχθούν στο ΙΡΑ 2012. Σο συνολικό ποσό 
κατανέμεται σε ποσοστό 40% στις υποδομές και κατά 60% στην τεχνική βοήθεια, ενώ 
τα κυριότερα προγράμματα και έργα που θα χρηματοδοτηθούν είναι: 

 Η κατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου των Σιράνων.  
 Η παροχή υποστήριξης στο Τπουργείο Δικαιοσύνης για την εφαρμογή  

  της στρατηγικής του.  
 Η υποστήριξη της υλοποίησης της μεταρρύθμισης της Αστυνομίας. 
 Η υποστήριξη της μεταρρύθμισης των Δημοσίων Τπηρεσιών. 

 Η κατασκευή παρακαμπτήριου στη Rrogozhina.  
 Η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης της Αυλώνας. 
 Σο Σαμείο «Rural Credit Guarantee Fund».  
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Οικονομία 

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία διεθνώς και η κρίση χρέους στην ευρωζώνη  
επηρέασαν αρνητικά τις οικονομικές εξελίξεις στους κύριους εμπορικούς εταίρους 
της Αλβανίας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας στη χώρα το 
2011 και την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον, η μείωση των 
εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων και μεταναστευτικών εμβασμάτων, όπως και των 
εσόδων από τον τουρισμό, η συνεισφορά των οποίων στη στήριξη της αλβανικής 
οικονομίας είναι διαχρονικά ιδιαίτερα σημαντική,  συνέβαλαν στη μείωση της 
αγοραστικής δύναμης και της ζήτησης των Αλβανών καταναλωτών, καθώς και σε 
διστακτικότητα του ιδιωτικού τομέα για επενδύσεις, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί 
υποτονικότητα στην αλβανική αγορά, με  την επιχειρηματική κοινότητα να τηρεί 
στάση αναμονής. 

Οικονομική ανάπτυξη – ΑΕΠ  

ύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του αλβανικού Τπουργείου 
Οικονομικών, ο ρυθμός ανάπτυξης της αλβανικής οικονομίας (σε σταθερές τιμές) 
ανήλθε το 2011 στο 3%, έναντι 3,5% το 2010, ενώ για το 2012 αναμένεται επιτάχυνση 
και διαμόρφωσή του στο 4,3%. 

ε αντίθεση, διεθνείς οργανισμοί εκτιμούν, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της 
οικονομίας της Αλβανίας, θα επιβραδυνθεί και μάλιστα σημαντικά το τρέχον έτος, 
ενώ το 2013 θα διαμορφωθεί σε συγκριτικά υψηλότερο, σε σχέση με το 2012, επίπεδο.    

 

Με βάση τις εκτιμήσεις του Τπουργείου Οικονομικών της Αλβανίας, το 
ονομαστικό ΑΕΠ ανήλθε το 2011 σε 1,3 τρισ. ALL (12,7 δισ. $ ΗΠΑ ή 9,3 δισ. € 
περίπου), ενώ το κατά κεφαλή εισόδημα διαμορφώθηκε στα 485.000 ALL, δηλαδή σε 
3.500 € περίπου. 

 

Κατανομή ΑΕΠ, ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, σε σταθερές τιμές (2005=100) 

 
Αγροτική 
παραγωγή 

Βιομηχανία Κατασκευές Εμπόριο Μεταφορές 
Σηλ/κές και 

ταχυδρομικές 
υπηρεσίες 

Λοιπές 
υπηρεσίες 

2010 189.025 107.573 115.370 195.441 52.760 45.225 239.274 

2011 194.223 107.421 117.132 207.237 62.586 44.520 241.876 

Μεταβολή 2,75% -0,14% 1,53% 6,04% 18,62% -1,56% 1,09% 

Μερίδιο 2011 19,92% 11,02% 12,01% 21,26% 6,42% 4,57% 24,81% 
* Συμπεπιλαμβανόμενων ηων ξενοδοχείων και εζηιαηοπίων 

Πηγή: INSTAT 

Ρυθμός ανάπτυξης αλβανικής οικονομίας (εκτιμήσεις) 

Έτος 2011 2012 2013 2014 

Τπουργείο Οικονομικών Αλβανίας 3,0% 3,0% 4,0% 4,2% 

ΔΝΣ / IMF 1,1% 0,5% 1,7% 2,5% 

Παγκόσμια Σράπεζα 3,0% 1,6% 2,5% 2,5% 

ΕΣΑΑ / EBRD 1,9% 1-1,2%   
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Ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, σε σταθερές τιμές, το ΑΕΠ 
κατανέμεται το 2011 κατά 11% στη βιομηχανία, κατά 20% στον αγροτικό τομέα, η 
συνεισφορά του οποίου στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας διαχρονικά 
αυξάνεται, και κατά 69% στις υπηρεσίες. Αύξηση σημείωσαν το 2011, σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος, σε σταθερές όμως τιμές (έτος βάσης 2005), οι κλάδοι της 
«Αγροτικής παραγωγής», των «Κατασκευών», του «Εμπορίου», των «Μεταφορών» 
και των «Λοιπών υπηρεσιών», ενώ αντίθετα οι κλάδοι της «Βιομηχανίας» και των 
«Σηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών» κατέγραψαν μείωση. 

 
Απασχόληση – ανεργία  

ύμφωνα με την τελευταία απογραφή (Οκτ. 2011) της αλβανικής τατιστικής 
Τπηρεσίας (INSTAT), ο πληθυσμός της Αλβανίας ανέρχεται στα 2.831.741 άτομα, 
έναντι 3.069.275 ατόμων της απογραφής του 2001, από τα οποία  οι 1.421.810 (50,2%) 
άνδρες και 1.409.931 (49,8%) γυναίκες. 

Σο εργατικό δυναμικό ανερχόταν στα τέλη του 2011 στα 1.070.000 και ο 
συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στα 928.052 άτομα. Ο αριθμός των 
εργαζόμενων στον αγροτικό τομέα ανερχόταν το 2011 στα 506.664 άτομα, 
παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με το 2010, ενώ ο αριθμός των απασχολούμενων στον 
ιδιωτικό τομέα στα 256.288 από 244.255 άτομα το 2010. Ο αριθμός των εργαζόμενων 
στο δημόσιο τομέα, παρουσιάζοντας μικρή μείωση, περιορίστηκε το 2011 στα 165.100 
από 166.000 άτομα το 2010. 

Ο δείκτης ανεργίας διαμορφώθηκε το 2011 στο 13,3,%, καταγράφοντας 
ελαφρά μείωση από ποσοστό της τάξης του 13,6% το 2010, αν και το μέγεθος αυτό 
είναι υψηλότερο του στόχου του 12,5%. 

Ο επίσημος αριθμός ανέργων, δηλαδή μόνο εκείνων που αναζητούν εργασία, 
μέσω των Γραφείων Εργασίας (εξαιρούνται οι αγρότες κ.λπ. αυτοαπασχολούμενοι), 
ανερχόταν στα τέλη του 2011 στα 142.484 άτομα, από τα οποία μόνο τα 9.569 (ή 
ποσοστό 6%) ελάμβαναν επίδομα ανεργίας, το ύψος του οποίου από τις 3.8.2011, 
καθορίστηκε στα 6.850 ALL (49 € περίπου).  

Ο βασικός μηνιαίος μισθός, με την Απόφαση του Τπουργικού υμβουλίου αρ. 
527/20.7.2011, αυξήθηκε (από τον Ιούλιο) στα 20.000 ALL (142 € περίπου), από 19.000 
ALL το 2010 και 18.000 ALL το 2009, ενώ ο μέσος μηνιαίος μισθός στο δημόσιο τομέα 
διαμορφώθηκε το 2011 στα 47.660 ALL (340 € περίπου). 
 

Κατανομή εργαζόμενων ανά τομέα δραστηριότητας 

 2000 2005 2009 2010 2011 

ύνολο εργαζόμενων (σε χιλ.) 1.068  932  899  917  928  

Αγροτικός τομέας 767  545  496  507  507  

Εξορυκτική βιομηχανία 9 6 5 6 8 

Μεταποιητική βιομηχανία 34 56 53 53 63 
Ηλεκτρική ενέργεια 15 13 26 26 21 

Κατασκευές 13 52 40 39 35 

Εμπόριο 49 64 58 58 65 

Ξενοδοχεία, εστιατόρια 19 15 12 13 22 

Μεταφορές, Σηλεπικοινωνίες 26 19 23 24 26 

Εκπαίδευση 47 47 40 42 41 
Τγεία 23 24 26 27 28 

Λοιποί τομείς 66 91 120 122 112 
Πηγή: INSTAT 
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Πηγή: INSTAT 

 

Δημοσιονομικό έλλειμμα  

Σο δημοσιονομικό έλλειμμα, παρά την αύξηση των δημοσίων εσόδων, κατά 
1,77%, ως αποτέλεσμα της ταχύτερης αύξησης των δαπανών του δημοσίου, 
διευρύνθηκε το 2011 έναντι του 2010 κατά 7,85 δισ. ALL, αντιστρέφοντας και πάλι 
την πτωτική πορεία σε σχέση με το 2009. Ειδικότερα, το δημοσιονομικό έλλειμμα της 
Αλβανίας διαμορφώθηκε το 2011 στα -45,87 δισ. ALL, έναντι -38,031 δισ. ALL το 

2010 και -80,88 δισ. ALL το 2009.  
Σα δημόσια έσοδα αυξήθηκαν το 2011, κατά 5.754 δισ. ALL, ήτοι με ρυθμό της 

τάξης του 1,77% σε σχέση με το 2010. Σο συνολικό ύψος των εσόδων, που 
αντιστοιχούσε το 2011 στο 25% του ΑΕΠ της χώρας, ανήλθε το 2011 στα 330,47 δισ. 
ALL, από 324,72 δισ. ALL το 2010 και 298,98 δισ. ALL το 2009. ημειώνεται, ότι το 
μεγαλύτερο μέρος των δημοσίων εσόδων προέρχεται από τη φορολογία, ποσοστό 
που το 2011 διαμορφώθηκε στο 92% (36% από ΥΠΑ, 12% από ειδικούς φόρους / 
excise taxes).  

 

Δημοσιονομικό έλλειμμα Αλβανίας, 2007 – 2011, σε εκ. ALL 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

υνολικά έσοδα 251.555   291.238   298.981   324.721   330.475   

- Υορολογικά έσοδα 228.164   264.421   270.830   288.564   303.933   
- Μη φορολογικά έσοδα 22.112   22.588   23.720   31.552   22.731   
- Επιχορηγήσεις 1.280   4.228   4.430   4.605   3.811   

υνολική δαπάνη 285.674   351.492   379.863   362.752   376.352   

- Κοινωνική προστασία      77.421  86.112 94.646 102.092 107.446 
- Δημόσιες υπηρεσίες      54.385  63.054 71.483 72.639 78.079 
- Εκπαίδευση      31.630  37.923 39.311 42.310 42.037 
- Τγεία      24.104  26.713 30.738 32.658 35.024 
- Δημόσια τάξη      15.171  16.204 17.594 19.329 20.905 
- Άμυνα      11.494  11.970 11.683 13.325 12.600 

- Λοιπές      71.469    109.516    114.408       80.399       80.261  

Έλλειμμα -34.119   -60.254   -80.883   -38.031   -45.877   
Πηγή: Τπουργείο Οικονομικών Αλβανίας 
 

Αύξηση σημείωσαν όμως το 2011 και οι δημόσιες δαπάνες στην Αλβανία που 
ανήλθαν στα 376,35 δισ. ALL και διευρύνθηκαν κατά 13,6 δισ. ALL ή με ετήσιο 
ρυθμό, έναντι του 2010 (362,75 δισ. ALL), της τάξης του 3,75%,  υπερκαλύπτοντας την 
αντίστοιχη αύξηση των εσόδων. Η  εν λόγω αύξηση των δημοσίων δαπανών είναι 
ιδιαίτερα σημαντική, λαμβανομένου υπόψη, ότι το 2010 είχε καταγραφεί  μείωσή 
τους, σε σχέση με το 2009, κατά -4,5%. ύμφωνα με στοιχεία της αλβανικής 

Κατανομή εργαζόμενων ανά τομέα δραστηριότητας 

 
2000 2005 2009 2010 2011 

ύνολο εργαζόμενων 1.068.190 932.102 899.278 916.919 928.052 
Δημόσιος τομέας 191.166 175.015 166.250 166.000 165.100 

Μη αγροτικός ιδιωτικός τομέας 116.024 214.935 236.838 244.255 256.288 

Αγροτικός ιδιωτικός τομέας 761.000 542.152 496.190 506.664 506.664 
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τατιστικής Τπηρεσίας, τo 28,55% των δημοσίων δαπανών αφορούσε το 2011 σε 
δαπάνες κοινωνικής προστασίας (8,3% του ΑΕΠ), το 11,17% στην εκπαίδευση (3,2% 
του ΑΕΠ), το 9,31% στην υγεία (2,7% του ΑΕΠ), και το 3,35% στις δαπάνες για την 
άμυνα (1% του ΑΕΠ).  

 

Δημόσιο χρέος 

Σο δημόσιο χρέος της Αλβανίας στα τέλη του 2011 ανήλθε στα 772,5 δισ. ALL 
ή στο 58,75% ως ποσοστό του ΑΕΠ, με τη συμμετοχή του χρέους της τοπικής 
αυτοδιοίκησης να διαμορφώνεται στο 0,02%. Πρόκειται για ετήσια αύξηση του 

δημοσίου χρέους το 2011 κατά 8%, με το χρέος της τοπικής αυτοδιοίκησης να 
αυξάνεται κατά 48%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. ε όρους ΑΕΠ, το αντίστοιχο 
μέγεθος, σύμφωνα με το Τπουργείο Οικονομικών της Αλβανίας, ήταν το 2010 της 
τάξης του 57,78% και το 2009 του 59,3%.   

Σο δημόσιο χρέος της Αλβανίας αποτελείτο το 2011 από βραχυχρόνιες 
υποχρεώσεις κατά 33% (περίπου 241 δισ. ALL) και κατά 67% από μακροχρόνιες, ενώ 
το 65% αφορούσε σε χρεόγραφα και το 35% σε δάνεια. Σο εξωτερικό χρέος της 
Αλβανίας αντιστοιχούσε το 2011 στο 43% του συνόλου και ο δείκτης εξυπηρέτησης 
του συνολικού χρέους προς το ΑΕΠ, ανήλθε το 2011 στο 3,71%, έναντι 3,89% το 2010.  

Για το 2011, λαμβανομένης υπόψη της μείωσης του αλβανικού πληθυσμού, 
όπως προέκυψε από την τελευταία απογραφή, το κατά κεφαλή δημόσιο χρέος 
διευρύνθηκε στα 272.817 All, σημειώνοντας αύξηση ποσοστού 22% έναντι του 2010, 
ενώ το τρέχον έτος (2012) εκτιμάται ότι θα σημειώσει νέα αύξηση, της τάξης του 7%, 
και θα διαμορφωθεί στα 291.588  ALL (ή 1.166.352 ALL για κάθε 4μελή οικογένεια).   
 

Δημόσιο χρέος της Αλβανίας, σε τρέχουσες τιμές, 2009 – 2011, σε εκ. ALL 

 
2009 2010 2011 

υνολικό χρέος 682.519 715.484 772.548 

- Κεντρικής Κυβέρνησης 682.519 715.336 772.330 
-Εγχώριο 415.028 407.372 438.582 
-Εξωτερικό 267.491 307.965 333.748 

- Σοπικής Αυτοδιοίκησης - 147 218 
ΑΕΠ 1.151.020 1.238.093 1.314.702 

Φρέος Κεντρικής Κυβέρνησης προς ΑΕΠ   59,30% 57,78% 58,75% 

 – Εγχώριο χρέος προς ΑΕΠ  36,06% 32,90% 33,36% 
 – Εξωτερικό χρέος προς ΑΕΠ 23,24% 24,87% 25,39% 

Πηγή: Τπουργείο Οικονομικών Αλβανίας 

 

Κατά κεφαλή δημόσιο χρέος, σε ALL 

Έτος 
υνολικό 

δημόσιο χρέος 
Πληθυσμός 

Κατά κεφαλή 
δημόσιο χρέος 

2000 319.608.000.000 3.058.497 104.498 

2005 468.087.000.000 3.134.982 149.311 

2010 715.484.000.000 3.195.000 223.939 

2011 772.548.000.000 2.831.741 272.817 

2012 (εκτ.) 825.702.000.000 2.831.741 291.588 
Πηγή: Τπουργείο Οικονομικών Αλβανίας 
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Πληθωρισμός – Δείκτες  

Mε βάση τα στοιχεία του Τπουργείου Οικονομικών της Αλβανίας, ο 
πληθωρισμός στη χώρα ανήλθε το 2011 σε συγκριτικά ικανοποιητικό επίπεδο, της 
τάξης του 3,5%, σε σχέση με 3,6% το 2010. 

Ο Δείκτης Σιμών Καταναλωτή (CPI) διαμορφώθηκε στα τέλη του Δεκεμβρίου 
2011 (μέσος όρος) στο 111,4 % (με έτος βάσης το 2007) από 109,5% τον Δεκέμβριο του 
2010, ήτοι αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 1,7%. Μείωση του δείκτη τιμών 
καταναλωτή καταγράφηκε μόνο στην ένδυση, ενώ στους λοιπούς τομείς σημειώθηκε 
άνοδος, με τις σημαντικότερες αυξήσεις το 2011 να αφορούν στους κλάδους των 
αλκοολούχων ποτών και προϊόντων καπνού, της υγείας και των μεταφορών.   

Tο 2011, μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο, ο δείκτης κόστους του 
κατασκευαστικού τομέα (CCI) στην Αλβανία δεν παρουσίασε ιδιαίτερες 
διακυμάνσεις, σε σχέση με τα αντίστοιχα διαστήματα του προηγούμενου έτους. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με (μη οριστικοποιημένα) στοιχεία της τατιστικής Τπηρεσίας 
της Αλβανίας, το τέταρτο τρίμηνο του 2011 ο CCI σημείωσε μικρή μόνο άνοδο, της 
τάξης του 0,3%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 0,7% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2010. Οι επιμέρους δείκτες του CCI παρουσίασαν το 2011 
περιορισμένη, επίσης, αυξητική τάση, με τα υλικά να καταγράφουν τη μεγαλύτερη 
άνοδο, της τάξης του 1,23%, και να ακολουθούν οι μισθοί με ετήσιο ρυθμό μεταβολής 
1,1% σε σχέση με το 2010. 

 

Ισοζύγιο πληρωμών  

Σο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Αλβανίας κατέγραψε το 2011 
έλλειμμα ύψους -1,145 δισ. €, δηλαδή κατά 12,44% υψηλότερο του αντίστοιχου του 
2010, με κύριο χαρακτηριστικό την αύξηση του εμπορικού ελλείμματος, σε σχέση με 

το 2010.  
Ως ποσοστό του ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές), το έλλειμμα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε το 2011 στο 12,19%, καταγράφοντας μικρή 
αύξηση, σε σχέση με το 2010.   

Η καθαρή αξία τρεχουσών μεταβιβάσεων αυξήθηκε το 2011, σε σχέση με το 
2010, κατά 1,61%. Η αξία των μεταναστευτικών εμβασμάτων όμως συνέχισε, αν και 
με μικρότερη ένταση, και το 2011 τη φθίνουσα πορεία, που καταγράφεται από το 
2007 και μετέπειτα, συνεπεία των οικονομικών εξελίξεων στις χώρες όπου εργάζονται 
οι Αλβανοί μετανάστες (κυρίως Ελλάδα και Ιταλία). Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός 
μείωσης των συνολικών μεταναστευτικών εμβασμάτων (εισροές μείον εκροές) ήταν 
το 2011 της τάξης του 0,28%, δεδομένου ότι το ύψος τους περιορίστηκε στα 687,86 εκ. 
€ ή 7,3% του ονομαστικού ΑΕΠ, από 689,77 εκ. € το 2010. 

Σο ισοζύγιο εισοδηματικών ροών, διαμόρφωσε το 2011 θετική καθαρή θέση (σε 
αντίθεση με το 2010), καταγράφοντας πλεόνασμα 24,24 εκ. €, ενώ το ισοζύγιο 
υπηρεσιών κατέγραψε μείωση της τάξης του -41,94%, διατηρώντας όμως θετική 
καθαρή θέση. 

Η συνολική θετική καθαρή θέση των ισοζυγίων υπηρεσιών, εισοδηματικών 
ροών και τρεχουσών μεταβιβάσεων, η οποία το 2011 αυξήθηκε κατά 3%, σε σχέση με 
το 2010,  κάλυψε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά 48,9%. 

 
 



  

 33 

Ισοζύγιο πληρωμών, 2007 – 2011, σε εκ. € 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Ισοζύγιο Σρεχουσών υναλλαγών -824,21 -1.381,20 -1.329,80 -1.018,60 -1.145,40 

Εμπορικό Ισοζύγιο -2.104,03 -2.431,44 -2.303,69 -2.082,73 -2.241,59 

– Εξαγωγές 786,34 917,48 750,69 1171,5 1.405,53 

– Εισαγωγές -2.890,36 -3.348,94 -3.054,37 -3.254,24 -3.647,12 

Τπηρεσίες 18,92 69,43 173,9 231,84 134,63 

– Εξαγωγές 1.421,29 1.687,75 1.771,43 1.750,69 1.747,38 

– Εισαγωγές -1402,35 -1618,34 -1597,52 -1518,85 -1612,74 

Εισοδηματικές ροές 218,01 44,01 -137,89 -90,11 24,24 

– Εισροές 281,71 321,11 269,38 286,32 231,49 

– Εκροές -63,69 -277,09 -407,26 -376,45 -207,26 

Σρέχουσες μεταβιβάσεις 1.042,88 936,84 937,89 922,44 937,32 

– Μεταναστευτικά εμβάσματα 951,71 833,31 781,32 689,77 687,86 

– Επίσημες μεταβιβαστικές πληρωμές 60,13 31,39 27,08 45,31 20,89 

– Άλλες μεταβιβαστικές πληρωμές 31,05 72,14 129,45 187,35 228,56 

Ισοζύγιο Κεφαλαίων 90,1 78,19 84,87 85,53 84,9 

Ισοζύγιο Φρηματοοικονομικών Ροών 697,81 1542,82 937,33 786,58 836,33 

– Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 463,68 609,76 688,7 788,5 711,77 

– Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 61,4 -24,63 12,73 232,12 -82,5 

– Άλλα κεφάλαια 172,76 957,66 235,91 -234,06 207,05 

  

Καθαρά σφάλματα και παραλείψεις 202,54 -49,55 278,45 325,41 195,55 

  

Καθαρή θέση 166,25 190,27 -29,15 178,96 -28,64 

 

υναλλαγματικά διαθέσιμα -166,25 -190,27 29,15 -178,96 28,64 
Πηγή: Κεντρική Σράπεζα Αλβανίας  

 
Η αξία της καθαρής θέσης των ισοζυγίων κεφαλαίων και 

χρηματοοικονομικών ροών κατέγραψε το 2011, σε σχέση με το 2010, αύξηση της 
τάξης του 5,63% και διαμορφώθηκε στα 921,23 εκ. €, ως αποτέλεσμα κυρίως της 
αύξησης των χρηματοοικονομικών ροών από 786,58 εκ. € σε 836,33 εκ. € το 2011 
(αύξηση 6,32%). 
 

 
Εισροές τουρισμού 

ύμφωνα με το αλβανικό Τπουργείο Σουρισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και 
Αθλητισμού, η συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ διαμορφώθηκε το 2011 στο 4,1%, 
και οι αφίξεις των επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένων όμως και των transit, 
ανήλθαν συνολικά στους 2.734.045 αλλοδαπούς και 1.264.783 Αλβανούς πολίτες.  
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Εισροές – εκροές τουρισμού, 2005 – 2011, σε εκ. € 

Έτος 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Εισροές από τουρισμό 692 805 1.002 1.170 1.302 1.227 1.169 

Εκροές από τουρισμό -635 -768 -923 -1.057 -1.134 -1.032 -1.122 
Πηγή: Κεντρική Σράπεζα Αλβανίας  

 

Παρά την άνοδο του αριθμού των επισκεπτών, μειωμένα ήταν το 2011, για 3ο 
συνεχές έτος, τα έσοδα από τον τουρισμό στην Αλβανία, με βάση τα τελευταία 
στοιχεία της Κεντρικής Σράπεζας της Αλβανίας. Ειδικότερα, η αξία των εισροών από 
τον τομέα στη χώρα ανήλθαν το 2011 στα 1,17 δισ. €, έναντι 1,23 δισ. το 2010 και 1,3 
δισ. € το 2009. 

Αντίθετα, οι εκροές από την Αλβανία για τουρισμό και ταξίδια, ως 
αποτέλεσμα και της κατάργησης, για τους πολίτες της χώρας, από το Δεκέμβριο του 
2010 των θεωρήσεων εισόδου στα κ-μ της ΕΕ, σημείωσαν το 2011 άνοδο και η αξία 
τους αυξήθηκε στα 1,12 δισ. €, από 1,03 δισ. το 2010.   
 

 

Εισροές μεταναστευτικών εμβασμάτων  
Η συμβολή των εισροών μεταναστευτικών εμβασμάτων στην ανάπτυξη της 

αλβανικής οικονομίας είναι διαχρονικά ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι τη 

διετία 2010 – 2011 αντιστοιχούσαν σε ποσοστό άνω του 7% και τα προηγούμενα έτη 

σε 10% περίπου του ΑΕΠ της χώρας. 

Με βάση τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Σράπεζας της Αλβανίας, το 2011 

οι εισροές μεταναστευτικών εμβασμάτων διατηρήθηκαν τελικά στο επίπεδο του 2010. 

Ειδικότερα, ο ρυθμός μείωσης των εισροών μεταναστευτικών εμβασμάτων, που 

παρατηρείται από το 2008,  το 2011 ανακόπηκε και η αξία τους διαμορφώθηκε στα 

692,90 εκ. €, έναντι 696,49 εκ. € το 2010, σημειώνοντας μείωση -3,59 εκ. € μόνο. 

Εισροές μεταναστευτικών εμβασμάτων, 2007-2011, σε εκ. € 

Έτος 2007 2008 2009 2010 2011 

Αξία σε εκατ. € 951,72 833,31 782,31 696,49 692,90 

Μεταβολή από προηγούμενο έτος  -12,44% -6,12% -10,97% -0,52% 
Πηγή: Κεντρική Σράπεζα Αλβανίας  

 

 

Κινητή – σταθερή τηλεφωνία, διαδίκτυο 
Με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας αλβανικής Αρχής Ηλεκτρονικών και 

Σαχυδρομικών Επικοινωνιών / ΑΚΕΡ (www.akep.al), ο αριθμός των συνδρομητών 
κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία ανήλθε το 2011 σε 5,2 εκ., σε συνολικό πληθυσμό 
της χώρας 2,8 εκ., γεγονός που καταδεικνύει ότι σχεδόν κάθε κάτοικος της χώρας έχει 
στην κατοχή του τουλάχιστον δύο κάρτες SIM και ότι η διείσδυση της κινητής 
τηλεφωνίας διαμορφώνεται σε ποσοστό – ρεκόρ, της τάξης του 185%, σε σχέση με 12% 
μόνο της σταθερής. Η εν λόγω εξέλιξη της κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία 

http://www.akep.al/
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αντιστοιχεί σε ποσοστιαία αύξηση των συνδρομητών το 2011 κατά 15% περίπου, 
έναντι του 2010 (4.547.807), και ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου τα τελευταία έτη 
(2003: 1,1 εκ., 2006: 1,9 εκ., 2009: 4,2 εκ.). 

ύμφωνα με την ΑΚΕΡ, από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 

κλάδο, με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, την 1η θέση, από άποψη αριθμού συνδρομών, 
κατείχε το 2011 η AMC με 1,9 εκ. συνδρομητές και τη 2η η Vodafone με 1,8 εκ., ενώ  
ακολουθούσαν η Eagle Mobile και η Plus Communication με 1,1 εκ. και 397 χιλ. 
συνδρομητές, αντίστοιχα. 

 
 

Διείσδυση επιμέρους κλάδων,  2011 

Κλάδος 
ταθερή 

ευρυζωνική 
σύνδεση 

Κινητή  
ευρυζωνική 

σύνδεση 

ταθερή 
τηλεφωνία 

Κινητή 
τηλεφωνία 

Ευρυζωνική 
σύνδεση / 

νοικοκυριό 

Αλβανία 2011 4,93% 1,22% 11,97% 184,92% 19,05% 

 
 

Εξέλιξη τομέα τηλεφωνίας, 2000 – 2011  

 2000 2004 2008 2010 2011 

υνδρομητές 

ταθερή Σηλεφωνία 152.700 256.266 303.964 331.502 338.844 

Κινητή Σηλεφωνία 28.775 1.259.100 2.964.400 4.547.807 5.236.300 

Διείσδυση 

ταθερή Σηλεφωνία  8,16% 10,09% 10,20% 12,00% 

Κινητή Σηλεφωνία  40,09% 92,29% 140,00% 184,92% 
Πηγή: ΑΚΕΡ 

 

 

Διεθνής αξιολόγηση – κατάταξη  

Με βάση τις σχετικές ανακοινώσεις του Δεκεμβρίου 2011, των διεθνών οίκων 
αξιολόγησης Moody‟s και Standard & Poor‟s, οι αξιολογήσεις τους, όσον αφορά στην 
πιστοληπτική ικανότητα της Αλβανίας, διατηρήθηκαν σε Β1 και Β+/Β, αντίστοιχα, 
βαθμολογία που επιβεβαιώθηκε και τον Ιούλιο του 2012.  
 ύμφωνα με την Έκθεση της Παγκόσμιας Σράπεζας, όσον αφορά στην 
επιχειρηματικότητα «Doing Business»,  η Αλβανία το 2011 κατατάχθηκε στην 77η 
θέση σε σύνολο 183 χωρών, από την 82η που κατέλαβε το 2010 και στην οποία 
επέστρεψε το 2012. ύμφωνα με την τελευταία Διεθνή Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 
«Global Competitiveness Index 2011 – 2012» η Αλβανία, σε σύνολο 142 χωρών, 
κατατάχθηκε στην 78η θέση, από την 88η που κατείχε στην προηγούμενη (2010 – 
2011). 
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Κατάταξη Αλβανίας σε εκθέσεις διεθνών οργανισμών 

 ύνολο 
αξιολογούμενων 

χωρών 

2010 
θέση 

2011 
θέση 

2012 
θέση 

Transparency International 
“Corruption Perceptions Index” 

182 87η 95η  

World Economic Forum 
“Διεθνής Έκθεση Ανταγωνιστικότητας” 

142 88η 78η  

Heritage Foundation–Wall Street Journal 
“Index of Economic Freedom” 

183  70ή  

World Bank 
“Doing Business” 

183 82η 77η 82η 

World Economic Forum  
 “Global Enabling Trade”, 2012 

132  59η  49η  
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Νομισματική πολιτική – τραπεζικός τομέας 

Η νομισματική πολιτική ασκήθηκε με κύριο στόχο τη σταθεροποίηση των 
τιμών, λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων στον πραγματικό τομέα της οικονομίας. 
Δεδομένης της συγκριτικά αυξημένης ρευστότητας των εμπορικών τραπεζών, η 
Κεντρική Σράπεζα της Αλβανίας μείωσε για δεύτερο συνεχή χρόνο την ενίσχυση της 
ρευστότητας, από 22,4 δισ. ALL το 2010 σε 18,4 δισ.ALL το 2011, δηλαδή  κατά 4 
δισ.ALL  ή 18% περίπου.  

Επιδιώκοντας την τόνωση της αλβανικής οικονομίας και τη διαμόρφωση 
καταλληλότερων νομισματικών συνθηκών, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για τον 
πληθωρισμό (3% ±1%), το Εποπτικό υμβούλιο της Κεντρικής Σράπεζας της 
Αλβανίας αποφάσισε στις 29.9.2011 την πρώτη στη διάρκεια του έτους μείωση του 
βασικού επιτοκίου στο 5% και στις 26.10.2011 τη δεύτερη στο 4,75%. (σ.σ.: 
Ακολούθησαν τρεις ακόμη μειώσεις, μέχρι τον Ιούλιο του 2012 του βασικού 
επιτοκίου, που διαμορφώθηκε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 4,00%).  

Σο 2011, η εποπτική αρμοδιότητα της Κεντρικής Σράπεζας της Αλβανίας 
ασκήθηκε σε πιο αυστηρό πλαίσιο, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, σε μία 
προσπάθεια θωράκισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε ένα ασταθές 
οικονομικό περιβάλλον. ε εναρμόνιση με τα πρότυπα της Επιτροπής της Βασιλείας 
για την Σραπεζική Εποπτεία και οδηγιών της ΕΕ, τέθηκε σε εφαρμογή μεγάλος 
αριθμός νέων κανονισμών και τροποποιήσεων και επήλθαν βελτιώσεις στη ρύθμιση 
θεμάτων που αφορούν στους πιστωτικούς κινδύνους, τη ρευστότητα, όπως και στους 
διαχειριστικούς κινδύνους.  

Γενικότερα, ο τραπεζικός τομέας της Αλβανίας σημειώνει ιδιαίτερη ανάπτυξη 
την τελευταία 3ετία, με αύξηση των στοιχείων ενεργητικού, ενίσχυση της πιστωτικής 
αγοράς και εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω αυτοματοποίησης 

των τραπεζικών διαδικασιών, επέκτασης της λειτουργίας των Αυτόματων Σαμειακών 
Μηχανών (ΑΣΜ) και εισαγωγής νέων προϊόντων, όπως e-banking, mobile banking 
κ.λπ.. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι ιδιαίτερη ανάπτυξη γνωρίζουν στη χώρα 
και οι μη τραπεζικοί χρηματοδοτικοί οργανισμοί.  

ύμφωνα με στοιχεία της Αλβανικής Ένωσης Σραπεζών (Albanian Association 
of Banks, AAB, www.aab.al), που παρατίθενται ακολούθως, το σύνολο των τραπεζών 
ελληνικών συμφερόντων (συμπεριλαμβανομένης της Εμπορικής Σράπεζας) που 
δραστηριοποιούνται στην Αλβανία κατείχε το 2011 το 20,99% της αξίας τoυ συνόλου 
των στοιχείων ενεργητικού της αλβανικής τραπεζικής αγοράς (1,72 εκ. € από σύνολο 
8,2 εκ. €) και το 18,86% της συνολικής αξίας των καταθέσεων, ενώ το 28,92% των 
τραπεζικών υποκαταστημάτων και πρακτορείων που λειτουργούν στη χώρα 
ανήκουν σε τράπεζες ελληνικών συμφερόντων. Επίσης, το 20,46% του στελεχιακού 
δυναμικού του τραπεζικού τομέα στην Αλβανία απασχολείται σε τράπεζες 
ελληνικών συμφερόντων. 

Ι. Σραπεζικός τομέας  

Σο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αλβανικής τραπεζικής αγοράς ρυθμίζεται 
από το νόμο 9622/2006 «για τις τράπεζες στη Δημοκρατία της Αλβανίας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

http://www.aab.al/
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την Αλβανία δραστηριοποιούνταν στα τέλη του 2011 συνολικά 16 εμπορικές 
τράπεζες, με το σύνολο των καταστημάτων και πρακτορείων τους να ανέρχεται στα 
528, ενώ ένα τραπεζικό ίδρυμα (Banka Kombetare Tregtare) διέθετε κι ένα 
κατάστημα στο εξωτερικό. τη διάρκεια του 2011 εγκρίθηκε η λειτουργία δέκα (10) 

νέων τραπεζικών καταστημάτων και πρακτορείων, ενώ ανέστειλαν τις εργασίες τους 
έντεκα (11), λόγω αναδιοργάνωσης του δικτύου των τραπεζών.  

Ο τραπεζικός τομέας παραμένει ο κύριος φορέας χρηματοπιστωτικής 
διαμεσολάβησης στην Αλβανία, με τα στοιχεία ενεργητικού στα τέλη του 2011 να 
αντιστοιχούν στο 84,8% του ΑΕΠ της χώρας (σύμφωνα με εκτιμήσεις της Κεντρικής 
Σράπεζας της Αλβανίας) και να ανέρχονται στο ποσό των 1.120,2 δισ. αλβ. λεκ 
(ALL), αυξημένα κατά 129,6 δισ. ALL ή 13%, σε σχέση με το 2010 (80% ΑΕΠ ή 990,6 
δισ. ALL), σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Σράπεζας της Αλβανίας. Σα τελευταία 
έτη τα στοιχεία ενεργητικού υπερδιπλασιάστηκαν (από 496,6 δισ. ALL το 2005), 
σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 14%. 

Σο συνολικό ύψος των καταθέσεων ανήλθε το Δεκέμβριο του 2011 στα 924,1 
δισ. ALL, έναντι 816,7 δισ. ALL το 2010, ενώ ως ποσοστό επί του συνόλου των 
στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού τομέα, εξακολούθησαν και το 2011 να 
κυμαίνονται σε υψηλό επίπεδο, της τάξης του 82,5%.  

Σο 18,86% της συνολικής αξίας των τραπεζικών καταθέσεων για το έτος 2011, 
σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Αλβανικών Σραπεζών, έχουν τοποθετηθεί σε 
τράπεζες ελληνικών συμφερόντων, το 30% στην αυστριακή Raiffeisen Bank, το 
18,32% στην τουρκικών συμφερόντων Banka Kombetare Tregtare (ΒΚΣ), το 12,45% σε 
τράπεζες ιταλικών συμφερόντων, το 9,79% στις δύο τράπεζες αλβανικών 
συμφερόντων, κυρίως στην Credins Banκ, ενώ η τράπεζα γαλλικών συμφερόντων 
Société Générale κατέχει μερίδιο 5,07% επί των συνολικών καταθέσεων στις τράπεζες 
στην Αλβανία και η γερμανικών συμφερόντων ProCredit Bank 3,44%. 

Ο ρυθμός αύξησης της αξίας των χορηγούμενων δανείων για το έτος 2011 σε 
σχέση με το 2010 ανήλθε στο 15,34%, ενώ για το 2010 ήταν 9,23% (2009: 13,5%, 2008: 
36%). 

Σο ύψος των χορηγηθέντων δανείων ανήλθε στα 566,2 δισ. ALL ή στο 50% 
περίπου του ενεργητικού, καταγράφοντας ετήσια αύξηση ποσού 75,3 δισ. ALL (2010: 
491 δισ. ALL) ή ποσοστού 15,35%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

ημαντική αύξηση σημειώθηκε και στο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων (NPL) στην Αλβανία, το οποίο στα τέλη Δεκεμβρίου του 2011 ανήλθε στο 
18,8%, από 15,5% το προηγούμενο έτος, επίπεδο που βαίνει διαρκώς αυξανόμενο 
(τον Ιούλιο του 2012 το ποσοστό ήταν πάνω από 20%), ως αποτέλεσμα και των 
χαμηλών επιδόσεων της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα. 

Σο ποσοστό κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε το 2011 στο 15,6%, δηλαδή σε 
επίπεδο υψηλότερο από το αντίστοιχο του προηγουμένου έτους, όπως και από το 
ελάχιστο απαιτούμενο (12%/15%).  
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Ο τραπεζικός τομέας της Αλβανίας το 2011 

Επωνυμία Σράπεζας 
Αριθμός 

υποκ/μάτων 

Αριθμός 

πρακτορείων 

Αριθμός 

υποκ/μάτων 

στο 

εξωτερικό 

ύνολο 

υποκ/μάτων 

και 

πρακτορείων 

τοιχεία 

ενεργητικού 

(σε χιλ. €) 

Δάνεια 

(σε χιλ. €) 

Καταθέσεις 

(σε χιλ. €) 

Alpha Bank 46     46 532.409 278.130 441.222 

Banka Kombetare Tregtare 53 4 1 58 1.443.379 602.267 1.224.022 

Credins Bank 28 6   34 606.184 422.023 513.593 

Credit Bank of Albania 1 2   3 12.613 1.958 2.614 

Emporiki Bank 13 11   24 234.016 171.648 92.770 

First Investment Bank 5 4   9 66.694 29.641 55.033 

International Commercial Bank 9     9 62.429 17.010 44.044 

Intesa San Paolo Bank 17 14   31 974.037 371.068 771.595 

National Bank of Greece 5 22   27 279.999 206.686 222.577 

ProCredit Bank 24 17   41 286.846 171.545 230.061 

Raiffeisen Bank 103     103 2.311.986 965.510 2.004.724 

Société Générale Albania 44     44 408.350 216.909 338.792 

Tirana Bank 52 4   56 676.041 422.830 503.146 

Union Bank 15 14   29 168.545 83.800 140.708 

United Bank of Albania 4 2   6 44.610 12.919 33.611 

Veneto Banka 9     9 98.733 70.971 59.839 

ύνολο 428 100 1 529 8.206.871 4.044.915 6.678.351 

Πηγή: Κεντρική Σράπεζα Αλβανίας, Αλβανική Ένωση Σραπεζών 

τις 16 τράπεζες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Αλβανία, 
απασχολούνται πλέον των 6.710 τραπεζικών υπαλλήλων, καθώς και μεγάλος αριθμός 
βοηθητικού προσωπικού. Ο μέσος όρος εργαζομένων ανά 
υποκατάστημα/πρακτορείο ανέρχεται στα 12 άτομα. Σο μεγαλύτερο συντελεστή 
εργαζομένων ανά υποκατάστημα/πρακτορείο (18,2) παρουσιάζει η τουρκικών 
συμφερόντων τράπεζα Banka Kombetare Tregtare και ακολουθούν η Intesa San 
Paolo Bank (17,5) και η Credins Bank (17,3). Με υψηλό συντελεστή εργαζομένων ανά 
υποκατάστημα/πρακτορείο, της τάξης του 14,3, λειτουργεί και η μεγαλύτερη 
τράπεζα της Αλβανίας η Raiffeisen Bank, αυστριακών συμφερόντων. Αντίθετα, οι 
τράπεζες ελληνικών συμφερόντων λειτουργούν με συντελεστή εργαζομένων ανά 
υποκατάστημα/πρακτορείο, χαμηλότερο του μέσου όρου.  

ΙΙ.  Μη τραπεζικοί  χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 

Παρά τη χαμηλή συμμετοχή τους στο συνολικό χρηματοοικονομικό σύστημα, 
τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνται στην Αλβανία και μη τραπεζικοί 
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, ορισμένοι από τους οποίους υπόκεινται στην 
αρμοδιότητα εποπτείας και αδειοδότησης της Κεντρικής Σράπεζας της Αλβανίας. 
Πρόκειται για οργανισμούς οι οποίοι συμμετέχουν στη χρηματοπιστωτική 
διαμεσολάβηση κ.ά. παρόμοιες δραστηριότητες, αλλά δεν αποτελούν τράπεζες, ούτε 
ασφαλιστικούς οργανισμούς, ούτε και συνταξιοδοτικά ταμεία.  
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Φρηματοπιστωτικοί φορείς και ιδρύματα της Αλβανίας 

Αντικείμενο 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Σράπεζες 17 17 18 16 16 16 16 

Μη τραπεζικοί χρηματοδοτικοί οργανισμοί 7 6 6 7 13 17 19 

Γραφεία Ανταλλαγής υναλλάγματος 58 60 112 189 221 284 301 

Ενώσεις Αποταμιεύσεων και Δανείων 131 125 130 133 135 126 126 

Ομοσπονδίες Ενώσεων Απ. και Δανείων 2 2 2 2 2 2 2 

Πηγή: Κεντρική Σράπεζα της Αλβανίας 

Σο 2011, ο αριθμός των μη τραπεζικών χρηματοοικονομικών οργανισμών 
αυξήθηκε στους 19, από 17 το προηγούμενο έτος. Πρόκειται για χρηματοοικονομικά 
ιδρύματα χορήγησης δανείων, ιδρύματα χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών πληρωμών και μεταφοράς 
χρημάτων, ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων και χρηματοοικονομικά ιδρύματα 
παροχής υπηρεσιών factoring. Σα στοιχεία ενεργητικού των ιδρυμάτων αυτών 
ανήλθαν το 2011 σε 34 δισ. ALL, δηλαδή αντιστοιχούσαν στο 3,1% της συνολικής 
αξίας των στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος της Αλβανίας. 

Σο σύνολο των δανείων που χορήγησαν τα μη τραπεζικά χρηματοοικονομικά 
ιδρύματα, το έτος 2011 (γ‟ τρίμηνο), ανήλθε σε 20 δισ. ALL, δηλαδή στο 3,7% του 
συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων και στο 58,8% του συνόλου των στοιχείων 
ενεργητικού τους. 

 Σο 99% των χορηγηθέντων από τα εν λόγω ιδρύματα δανείων, προήλθαν από 
τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα χορήγησης δανείων (55%) και τα ιδρύματα 
χρηματοδοτικής μίσθωσης (44%). Ωστόσο, o αριθμός των επισφαλών  δανείων (NPL), 
τα οποία χορηγήθηκαν από τα μη τραπεζικά χρηματοοικονομικά ιδρύματα, 
αυξήθηκε το 2011 στο 8,3%. Σα καθαρά κέρδη αυτών των οργανισμών το 2011 
ανήλθαν σε 0,9 δισ. ALL.  

ΙΙΙ. Ενώσεις Αποταμιεύσεων και Δανείων - Ομοσπονδίες  

την Αλβανία δραστηριοποιούνται 126 χρηματοοικονομικά ιδρύματα, 
γνωστά ως “Ενώσεις Αποταμιεύσεων και Δανείων” (Savings and Loan 
Associations/SLA), 124 εκ των οποίων είναι οργανωμένα σε δύο Ομοσπονδίες, στην 
“Αλβανική Ομοσπονδία Αποταμιεύσεων και Δανείων” (The Albanian Savings and 
Loan Union/ASLU) και τη “Jehona Union”, με κύριο αντικείμενο την παροχή 
δανείων. 

Σα ως άνω ιδρύματα το 2011 κατείχαν στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν 
στο 0,5% της συνολικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού του αλβανικού τραπεζικού 

τομέα, ύψους 5,06 δισ. ALL, ενώ τα δάνεια που χορήγησαν αντιστοιχούν στο 0,9% 
των χορηγηθέντων από τον τραπεζικού τομέα δανείων. Η πλειονότητα των δανείων 
που χορηγήθηκαν από τα εν λόγω ιδρύματα αποτελούν δάνεια κλασσικού τύπου, με 
σχετικά χαμηλό βαθμό επικινδυνότητας. 
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Εμπορικές Σράπεζες στην Αλβανία 
 

*  Mέλη της Αλβανικής Ένωσης Σραπεζών/ Albanian Association of Banks / AAB 
http://aab.al/eng/default.asp  
 

 Πληροφορίες για τις Σράπεζες περιέχονται στην ετήσια Έκθεση της ΑΑΒ 

http://www.aab.al/en/reports.php  
 
 

 
National Bank of Greece – Albanian Branch  
Rruga e “Durrësit”, Godina Comfort 
Tirana – Albania  
Tel:  +355 4 2280000  
Fax: +355 4 2233613 
http://www.nbg.gr  
 
CEO: Mr. Ioannis Kougionas 
 

 
Alpha Bank – Albania 
Rruga e. Kavajes, G-Kam Center  
Tirana – Albania   
Tel.: 00355 4 2236861  
Fax: 00355 4 2236710 
http://www.alphabank.al 
 
CEO: Mr. Periklis Drougkas 

 
Tirana Bank 
Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Tirana – Albania  
Tel.: +355 4 2258458, 2258479 
Fax: +355 4 2263022 
www.tiranabank.al 
 
CEO: Mr. Georgios Charalampakis 
 

 
Emporiki Bank - Albania  
“Rruga Kavajës”, Nd. 27, H.1  
Njesha Bashkiake Nr. 10, 1001 Tirana – Albania  
Tel.: +355 4 2258755  
Fax: +355 4 2258752 
E-mail: headoffice@emporiki.com.al 

www.emporiki.com.al 

 
Credins Bank 
Rruga “Ismail Qemali” 4, Tirana – Albania  
Tel.: +355 4 2234096, 2233912 
Fax: +355 4 2222916 
E-mail: info@bankacredins.com  
www.bankacredins.com 

 

 
Raiffeisen Bank - Albania 

Rr.Kavajes, Nr.44, Tirana – Albania  

Tel.: +355 4 2381381 

Fax: +355 4 2275599 

E-mail: info@raiffeisen.al  

www.raiffeisen.al 

 
Credit Bank of Albania  
Perlat Rexhepi “Al-Kharafi” Administrative 
Building, Tirana – Albania  
Tel. +355 4 2272166, 168 
Fax. +355 4 2222916, 2272165 
E-mail: creditbkalb@icc-al.org  
www.creditbankofalbania.al 

 
Banka Societe Generale Albania 
Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Kullat Binjake, 
Kulla 1, Kati i 9-të, Twin Towers, Tirana – Albania  
Tel.: +355 4 2280442, 3 
Fax: +355 4 2280441 
E-mail: sgalb.info@socgen.com   

www.societegenerale.al   

http://aab.al/eng/default.asp
http://www.aab.al/en/reports.php
http://www.nbg.gr/
http://www.alpha.gr/
http://www.tiranabank.al/
mailto:headoffice@emporiki.com.al
http://www.emporiki.com.al/
mailto:info@bankacredins.com
http://www.bankacredins.com/
mailto:info@raiffeisen.al
http://www.raiffeisen.al/
mailto:creditbkalb@icc-al.org
http://www.creditbankofalbania.al/
mailto:sgalb.info@socgen.com
http://www.societegenerale.al/
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ProCredit Bank sh.a 
Dritan Hoxha", Nd.92, H.15, Njesia,  
Bashkiake Nr.11 
1026 Tirana – Albania 
Tel.: +355 4 2389300 
Fax: +355 4 2233918 
E-mail: info@procreditbank.com.al   
www.procreditbank.com.al  

 
Banka Kombetare Tregtare  
Bulevardi Zhan d‟ Ark 
Tirana – Albania         
Tel: +355 4 2250955                
Fax: +355 4  2250956             
E-mail: info@bkt.com.al  
www.bkt.com.al 

 
First Investment Bank – Albania 
Bulevardi "Deshmorët e Kombit", 
Twin Towers, Nr.2 Kati 14/15, Tirana 
Tel.: +355 4 2276702/3 
Fax: +355 4 2280210 

E–mail: cards@fibank.al 

 www.fibank.al  

 
Union Bank 
Bulevardi Zogu I, (prane stacionit te trenit) 
Tirana – Albania   
Tel.: +355 4 2389111, 2248938, 2274630 
Fax: +355 4 2262183 
E-mail: info@unionbank.al 
www.unionbank.com.al  

 
International Commercial Bank 
Rruga “Murat Toptani”, Pranë “Gjergji 
Center”,Tirana – Albania  
Tel.: + 355 4 2256254 
Fax: + 355 4 2235409 
www.icbankingroup.com 

 
United Bank of Albania  
Godina 14 kate “Teknoprojekt” 
Tirana – Albania  
Tel.: +355 4 2404575  
Fax: +355 4 2404558  
www.uba.com.al  

 
Intesa Sanpaolo Bank Albania  
Rruga “Ismail Qemali” No. 27,  
P.O. Box. 8319, Tirana – Albania  
Tel.: +355 4 2276000, 2276260/5  
FAX +355 4 2248762, 2276164  
E-mail: info@intesasanpaolobank.al 

CEO: Mr. Stefano Barati 

www.intesasanpaolobank.al 

 
Veneto Banka SH.A.  
Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" 
Kullat Binjake, Tirana - Albania 
Tel.: +355 4 2280555 
Fax: +355 4 2280356 
E-mail: info@venetobanka.al  
www.venetobanka.al 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.procreditbank.com.al/intro.html
http://www.procreditbank.com.al/intro.html
mailto:info@procreditbank.com.al
http://www.procreditbank.com.al/
mailto:info@bkt.com.al
http://www.bkt.com.al/
http://www.procreditbank.com.al/intro.html
http://www.procreditbank.com.al/intro.html
mailto:cards@fibank.al
http://www.fibank.al/
mailto:info@unionbank.al
http://www.unionbank.com.al/
http://www.icbankingroup.com/
http://www.uba.com.al/
mailto:info@intesasanpaolobank.al
http://www.intesasanpaolobank.al/
javascript:___sendEmailEncoded('6D61696C746F3A696E666F4076656E65746F62616E6B612E616C');
http://www.venetobanka.al/
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Ασφαλιστικός τομέας 
 

Κύριες εξελίξεις και μεγέθη της αλβανικής ασφαλιστικής αγοράς 

Ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση του αριθμού των ασφαλιστικών συμβολαίων, κατά 
77,46%, όπως και αύξηση του συνολικού ύψους των ακαθάριστων εγγεγραμμένων 
ασφαλίστρων, της τάξης του 1,81%, καταγράφηκε το 2011 στην Αλβανία, σε σχέση με 
το προηγούμενο έτος (2010), σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε πρόσφατα 
η αρμόδια αλβανική Αρχή “Albanian Financial Supervisory Authority”/AMF, 
http://amf.gov.al/default.asp?lang=1.  

Ειδικότερα:  

 Ο αριθμός των ασφαλιστήριων συμβολαίων ανήλθε το 2011 στα 1.306.610, από 
736.278 το 2010, και το συνολικό ύψος των ακαθάριστων εγγεγραμμένων 
ασφαλίστρων  διαμορφώθηκε στα 8,356 δισ. αλβ. λεκ (60 εκ. € περίπου), έναντι 

8,207 δισ. αλβ. λεκ το 2010.  

 Οι ασφάλειες ζωής αυξήθηκαν, τόσο ως προς τον αριθμό των ασφαλιστήριων 
συμβολαίων που το 2011 ανήλθε στα 97.512, δηλ. διευρύνθηκε κατά 39,47%, σε 
σχέση με το 2010, όσο και ως προς το ύψος των ακαθάριστων εγγεγραμμένων 
ασφαλίστρων που το 2011 διαμορφώθηκε στα 1,065 δισ. αλβ. λεκ, έναντι 849 εκ. 
αλβ. λεκ το 2010.  

 Οι λοιπές, πλην ζωής, ασφάλειες αυξήθηκαν μεν ως προς τον αριθμό των 
ασφαλιστήριων συμβολαίων, ο οποίος το 2011 ανήλθε στα 1.209.090, δηλ. 
διευρύνθηκε κατά 81,45%, σε σχέση με το 2010, αλλά ως προς το ύψος των 
ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που το 2011 διαμορφώθηκε στα 7,291 
δισ. αλβ. λεκ, έναντι 7,359 δισ. αλβ. λεκ το 2010, σημειώθηκε ελαφρά μείωση.  

 Οι ασφαλιστικές εταιρείες κατέβαλαν τo 2011 αποζημιώσεις συνολικού ύψους 2,2 
δισ. ALL  ή 15,8 εκ. € περίπου (έναντι ύψους 2,3 δισ. αλβ. λεκ το 2010), από το 
οποίο ποσοστό 78,12% αφορούσε ασφάλειες οχημάτων.  

 Ο αριθμός των περιπτώσεων αποζημίωσης αυξήθηκε το 2011 στις 16.951 (ήτοι 

κατά 1.630, σε σχέση με το 2010), από τις οποίες οι 142 αφορούσαν ασφάλειες ζωής 
και οι λοιπές άλλα συμβόλαια (εξαιρουμένων των ζωής).  

 Η κατά κεφαλή ασφαλιστική δαπάνη στη χώρα εκτιμάται στα 20 €. 

Κύριοι παράγοντες, που προσδιόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις στην 
ασφαλιστική αγορά της Αλβανίας το 2011, ήταν η κατάργηση στα τέλη του 2010 των 
θεωρήσεων εισόδου (visa) στα κ-μ της ΕΕ για τους Αλβανούς πολίτες, η οποία 
συνδυάζεται με την αύξηση του αριθμού των ταξιδιωτικών ασφαλειών και των 
«πράσινων καρτών» για αυτοκίνητα, καθώς και η απελευθέρωση του ύψους των 
ασφαλίστρων για την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων (κατάργηση ετήσιου 
ελάχιστου ορίου ύψους 11.000 αλβ. λεκ που ίσχυε) το καλοκαίρι του 2011. 

 

http://amf.gov.al/default.asp?lang=1


  

 44 

Θεσμικό πλαίσιο ασφαλιστικής αγοράς 

Όπως προκύπτει από τα στατιστικά δεδομένα για την αλβανική ασφαλιστική 
αγορά, η μεγέθυνση που παρατηρείται στον τομέα επηρεάζεται άμεσα από το 
εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

Ειδικότερα,  η ασφαλιστική αγορά στην Αλβανία άρχισε να μεγεθύνεται 
δυναμικά μετά το 2004, με την ψήφιση του βασικού ρυθμιστικού πλαισίου                
(Ν. 9267/29.7.2004) που καθόρισε τις γενικές αρχές και τους κανόνες λειτουργίας του 
κλάδου. Επίσης, η ανοδική πορεία επιταχύνθηκε το 2007, μετά τη λειτουργία της 
Albanian Financial Supervisory Authority / AMF (ιδρύθηκε με τον                             
Ν. 9572/3.7.2006), και τη θέση σε ισχύ σειράς Κανονισμών (από 8.2.2007) της εν λόγω 
Αρχής Εποπτείας και Ελέγχου, που ρύθμισαν θέματα αδειοδότησης και άσκησης της 
ασφαλιστικής δραστηριότητας στη χώρα, καθορίζοντας και υψηλότερο ελάχιστο 
απαιτούμενο κεφάλαιο για τις εταιρείες του τομέα, πρόβλεψη που ενίσχυσε την 
εμπιστοσύνη των πελατών στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 

ημειώνεται, ότι για τη δραστηριοποίηση ξένων ασφαλιστικών εταιρειών στην 
Αλβανία, απαραίτητη προϋπόθεση, πέραν βεβαίως της άδειας της AMF,  αποτελεί 
και η λειτουργία υποκαταστήματος στη χώρα.  

Σα κείμενα των Νόμων, Κανονισμών κ.λπ. ρυθμίσεων που διέπουν την 
αλβανική ασφαλιστική αγορά, στην αγγλική γλώσσα, περιέχονται στην ιστοσελίδα 
της Albanian Financial Supervisory Authority, 
http://amf.gov.al/default.asp?lang=1, θέση Legal Framework, Laws και By-Laws. 

 

Ανάπτυξη ασφαλιστικής αγοράς – Κατανομή 

Ο συνολικός αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων στην Αλβανία ανήλθε 

το 2011 στα 1.306.610, από 736.278 το 2010, δηλ. σημείωσε ιδιαίτερα σημαντική 
αύξηση ποσοστού 77,46%, με την αύξηση του αριθμού των συμβολαίων ζωής να 
διαμορφώνεται στο 39,47% και των λοιπών (πλην ζωής) στο 81,45%. 

 Όσον αφορά στο συνολικό ύψος των ακαθάριστων εγγεγραμμένων 
ασφαλίστρων, μετά τη σημαντική ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου ελέγχου και 
εποπτείας το 2007 και την, όπως προαναφέρθηκε, επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης 
το 2008 (19,4% σε σχέση με το 2007) της ασφαλιστικής αγοράς στην Αλβανία, το 2009 
η αύξησή του ήταν χαμηλότερη (της τάξης του 11,1%, σε σχέση με το 2008), το 2010 
διαμορφώθηκε στο 4,17%, σε σχέση με το 2009, και το 2011 περιορίστηκε έναντι του 
2010 στο 1,81%.  

Θα πρέπει πάντως να επισημανθεί, ότι η αξία των ακαθάριστων 
εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, συνολικού ύψους 8,356 δισ. αλβ. λεκ (60 εκ. € 
περίπου) το 2011 (έναντι 8,207 δισ. αλβ. λεκ το 2010), παρουσιάζει  αύξηση της τάξης 
σχεδόν του 100%, σε σχέση με το αντίστοιχο επίπεδο του 2005 (4,276 δισ. ALL).  

Ως προς την κατανομή του τομέα στην Αλβανία, αν και κυριαρχείται από την 
υποχρεωτική ασφάλιση, στην προαιρετική καταγράφεται μετά το 2008, επίσης, 
αυξητική τάση. Σο συνολικό ύψος των ασφαλίστρων για τις μη υποχρεωτικές 
ασφάλειες, ανήλθε το 2011 στα 4,621 δισ. αλβ. λεκ, σημειώνοντας, σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος (2010), αύξηση της τάξης 16,56%, ενώ παράλληλα διπλασιάστηκε 
και ο αριθμός των ασφαλιστήριων συμβολαίων της συγκεκριμένης κατηγορίας 

http://amf.gov.al/default.asp?lang=1
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(προαιρετική ασφάλιση), ως αποτέλεσμα της αύξησης των ασφαλειών του κλάδου 
ασθένειας. 

 

Αξία ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλιστικών συμβολαίων, 2007-2011, σε χιλ. ALL 

Κατηγορία  
 

2007 2008 2009 2010 

 

2011 

 Ασφάλειες ατυχημάτων 24.585 65.551 92.145 91.337 100.460 

Ασφάλειες ασθένειας 162.274 247.651 282.824 366.269 773.959 

Ασφάλειες οχημάτων 4.235.314 4.478.931 4.769.276 4.840.071 4.856.759 

    -Μικτή οχημάτων  370.064 495.906 580.472 597.545 626.203 

    -Οχημάτων έναντι τρίτων /  MTPL 3.865.250 3.983.025 4.188.804 4.242.526 3.734.793 

        – MTPL & πυρκαγιάς  / DMTPL 2.575.988 2.728.577 2.738.175 2.932.985 2.212.854 

        – «Πράσινη κάρτα» 789.405 932.675 1.046.546 896.273         
896.273 

1.102.217 

        – υνοριακή 499.857 321.774 404.083 413.268 419.722 

Ασφάλειες αεροσκαφών 43.026 52.483 206.936 215.818 173.050 

    -Αστική ευθύνη αεροσκαφών 37.957 49.170 203.246 194.446 154.168 

    -Μικτή ασφάλεια αεροσκαφών 5.069 3.313 3.690 21.372 18.882 

Ασφάλειες πλοίων 16.465 30.635 17.589 25.015 26.490 

    -Ασφάλεια σκαφών 959 10.782 312 316 2.814 

    -Αστική ευθύνη πλοίων 15.506 19.853 17.277 24.699 23.676 

Ασφάλειες transit αγαθών 22.259 33.547 42.600 26.668 24.893 

Ασφάλειες από πυρκαγιά και φυσικές 
καταστροφές 517.155 643.128 703.172 938.332 1.033.628 

Ασφάλειες για ζημιά και απώλεια 
ιδιοκτησίας 56.856 59.148 111.964 130.997 184.702 

Γενικές ασφάλειες αστικής ευθύνης 298.741 752.030 625.462 502.663 398.856 

Ασφάλειες εγγυήσεων 127.331 177.763 230.583 166.314 195.207 

Αποδεκτές αντασφαλίσεις 21.846 31.022 72.059 55.197 18.403 

Αξία συνόλου συμβολαίων 
πλην ζωής 5.525.852 6.571.889 7.154.611  7.358.681  7.290.644 

Αξία συνόλου συμβολαίων ζωής 409.525 517.652 723.649   848.804  1.065.511 

    -Ζωής / θανάτου        
155.364  

                  -                    -  - - 

    -Ζωής οφειλέτη        
154.300  

       379.857         469.680  554.059       

554.059  

 

697.205       

697.205  

 

    -Ζωής ομαδικά            
64.965  

         80.613         100.231  132.955 168.805 

    -Ζωής συνδυαστικά            
9.383  

           9.794           35.881  19.072 22.535 

    -Ζωής και υγείας για ταξίδια          
18.314  

         26.622           25.902  28.473 35.812 

    -Ζωής μαθητικά / φοιτητικά            
3.903  

           5.369             2.522  2.294 2.841 

    -Ζωής φοιτητικά                
992  

           1.771             1.035  996 547 

    -Ζωής επενδυτικά               
211  

           9.904           87.557  107.883 117.130 

    -Άλλα συμβόλαια ζωής 2.093 3.723 841 3.062 2.621 

ΑΞΙΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΜΒΟΛΑΙΩΝ 5.935.377 7.089.541 7.878.259 8.207.485 8.356.155 
Πηγή: Albanian Financial Supervisory Authority / ΑΜF  
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Ασφαλιστικές εταιρείες – Μερίδια 

ύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Αλβανίας, 
Albanian Insurance Bureau, www.insurers-al.org, μέλη της αποτελούν οκτώ (8) 
επιχειρήσεις (βλ. ακολούθως στοιχεία), οι οποίες δραστηριοποιούνται στην αλβανική 
ασφαλιστική αγορά, όπου κυρίαρχη θέση κατέχουν οι εταιρείες αυστριακών 
συμφερόντων. 

Μία σημαντική εξέλιξη στην ασφαλιστική αγορά της Αλβανίας το 2011 ήταν η 
εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου, 75% των μετοχών πλέον μίας, της αλβανικής 
ασφαλιστικής εταιρείας Intersig Sh.A. από τον όμιλο Sigma Vienna Insurance Group 
(Wiener Staedtische Versicherung Gruppe AG), στον οποίο είχαν περιέλθει το 2007 η 
Sigma και το 2010 η αλβανική Interalbanian. Με τη νέα εξαγορά, το συνολικό μερίδιο 
του εν λόγω αυστριακού ομίλου εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε το 2011 σε ποσοστό 
γύρω στο 30%, λαμβανομένου υπόψη ότι στο δικό της (13,23%) προστέθηκε το 
μερίδιο της Interalbanian, που το 2011 ανήλθε στο 10,07%, αλλά και το αναλογούν 

στη συμμετοχή της στην Intersig Sh.A.. Ας σημειωθεί, ότι η τελευταία, η οποία 
λειτουργεί από το 2001, διαθέτει 140 περίπου σημεία πώλησης και δραστηριοποιείται 
σε όλους τους κλάδους της ασφαλιστικής αγοράς, όπου το τελευταίο έτος κατείχε την 
5η θέση και σημαντικό μερίδιο της τάξης του 9,44%. 

Άλλη αυστριακή εταιρεία, με επίσης σημαντική θέση στην αλβανική 
ασφαλιστική αγορά,  που δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους, παραμένει 
σταθερά η Sigal Uniqa Group Austria, το μερίδιο της οποίας διαμορφώθηκε το 2011 
στο 32,34%.   

Περαιτέρω εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά της Αλβανίας αναμένεται να 
επιφέρει η επικείμενη ιδιωτικοποίηση της κρατικής Insig Sh.A., η οποία, με μερίδιο 
το 2011 ποσοστού 8,20%, δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους στη χώρα και 
εκτός Αλβανίας στο Κόσοβο και την πΓΔΜ. 

Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τις εξελίξεις στην αλβανική ασφαλιστική 
αγορά, όπως και για τα μερίδια που κατέχουν οι εταιρείες του τομέα, κατά κλάδο και 
κατηγορία, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της AMF, http://amf.gov.al/, θέση 
Publications & Statistics.  

Μερίδια ασφαλιστικών εταιρειών 2010-2011 

 
2010 

 

http://www.insurers-al.org/
http://amf.gov.al/default.asp?lang=1
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2011 

 

 Πηγή:  Albanian Financial Supervisory Authority / AMF 

 

Ασφαλιστικές εταιρείες 

 

1. Shoqëria e Sigurimeve INSIG sh.a. 
Adresa: Rr. Dibrës, Nr. 91, Tiranë 
Tel:  00 355 4 2234 169 / 170, 2234 191 
Fax: 00 355 4 2234 180 
E-mail: info@insig.com.al  
www.insig.com.al  
 

 

2. Shoqëria e Sigurimeve SIGMA sh.a. 
Adresa: Rruga: Komuna e Parisit, Pall. Lura, Tiranë 
Tel: 00 355 4 2258 254 
Fax: 00 355 4 2258 253 
E-mail: info@sigma-ks.net  
 http://www.sigma-al.com/index.php?lang=eng  
 

 

3. Shoqëria e Sigurimeve SIGAL sh.a. 
Adresa: Blvd. Zog I, Nr. 1, Tiranë 
Tel: 00 355 4 2253 308, 407 / 408, 2260 311 
Fax: 00 355 4 2250 220 
Kutia Postare 2387 
E-mail: info@sigal.com.al 
www.sigal.com.al  
 

mailto:info@insig.com.al
http://www.insig.com.al/
mailto:info@sigma-ks.net
http://www.sigma-al.com/index.php?lang=eng
mailto:info@sigal.com.al
http://www.sigal.com.al/
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4. Shoqëria e Sigurimeve ATLANTIK sh.a. 
Adresa: Rr. Themistokli Gërmenji, Nr. 3/1, Tiranë 
Tel: 00 355 4 2230 506 
Fax: 00 355 4 2235 088 
http://www.atlantik.com.al/  
 

 

5. Shoqëria e Sigurimeve INTERSIG sh.a. 
Adresa: Rr. e Durrësit, Godina e Intersigut,  
Pranë pallatit të sportit "Asllan Rusi", Tiranë 
Tel/Fax: 00355 4 2270 576 / 577 
Fax: 00355 4 2270 577 
E-mail: info@intersig.com.al  
http://intersig.al/   
 

 

6. Shoqëria e Sigurimeve INTERALBANIAN sh.a 
Adresa: Rr. Sulejman Delvina,  
Zayed Business Center, Tiranë 
Tel: 00 355 4 2229 578 
Fax: 00 355 4 2229 511 
Internet: http://www.interalbanian.com/ 

 

 

7. Shoqëria e Sigurimeve ALBSIG sh.a. 
Adresa: Rr. Punëtorët e Rilindjes, Nr. 10, Tiranë 
Tel:  00 355 4 2254 764 
Fax: 00 355 4 2254 664 
E-mail: info@albsig.com  
www.albsig.com.al 

 

8. Shoqëria e Sigurimeve EUROSIG sh.a. 
Adresa: Rr. Lek Dukagjini, Nr. 5, Tiranë 
Tel:  00 355 4 2238 899 / 999 
Fax: 00 355 4 2223 841 
E-mail: info@eurosig.al 
www.eurosig.al 
 

Πηγή : Albanian Insurance Bureau 
 

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Αλβανίας 
Rr. "Gjergj Fishta", Pall. Edil-Al-It, Kati II-te, Tirana - Albania  
Tel: 00 355 4 22 254 033/00 355 4 22 267 221 
Fax: 00 355 4 22 267 221  
Ε-mail: bshs@insurers-al.org 
www.insurers-al.org  
 

 
 

http://www.atlantik.com.al/
mailto:info@intersig.com.al
http://intersig.al/
http://www.interalbanian.com/
mailto:info@albsig.com
http://www.albsig.com.al/
mailto:info@eurosig.al
http://www.eurosig.al/
mailto:bshs@insurers-al.org
http://www.insurers-al.org/


  

 49 

Ηλεκτρική ενέργεια 
 

 Παρά τη διαρκή αύξηση της εγκατεστημένης στη χώρα ισχύος, η Αλβανία 
παραμένει σταθερά ελλειμματική σε ηλεκτρική ενέργεια, με την παραγωγή της να 
μην επαρκεί για την κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών των 
καταναλωτών και επιπλέον, προερχόμενη σχεδόν αποκλειστικά από 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς, να εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τις καιρικές 
συνθήκες και ειδικότερα από την ποσότητα των ετήσιων βροχοπτώσεων. 

 Από κυβερνητικής πλευράς, έχει υιοθετηθεί ένα μακροπρόθεσμο ενεργειακό 
πρόγραμμα μέχρι το 2020, η Εθνική τρατηγική Ενέργειας (National Energy 
Strategy), που επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και παράλληλα, τον 
επτέμβριο του 2011, με κύριο στόχο την ενίσχυση της απόδοσης του τομέα, σε κάθε 
στάδιο, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, 
εγκρίθηκε το “Albanian National Energy Efficiency Action Plan” (NEEAP) 2012 – 
2018,  εναρμονισμένο με την Οδηγία 2006/32/EC.  
το πλαίσιο αυτό, έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του Ν/ “On Energy 
Efficiency”, όπου προβλέπονται πολιτικές και μέτρα για την προώθηση και 
ενίσχυση της απόδοσης του ενεργειακού συστήματος της χώρας, την εξοικονόμηση 
ενέργειας, τη στήριξη παρεμβάσεων και τη θέσπιση νέων κανονισμών στον 
κατασκευαστικό κλάδο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 
κ.λπ., ενώ έχει αρχίσει και στοχευμένη ενημέρωση του κοινού για τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης και τα οφέλη που προκύπτουν από εφαρμογές εξοικονόμησης 
ενέργειας (σχετικό πληροφοριακό έντυπο αναρτήθηκε πρόσφατα στην ιστοθέση 
http://www.aab.al/edu/ee/en/index.php).  
Επιπλέον, προωθείται σειρά μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στην απελευθέρωση 
και ανάπτυξη της αλβανικής ενεργειακής αγοράς.  

 Η Αλβανία συμμετέχει στην Ενεργειακή Κοινότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
“EU/South Eastern Europe Energy Community”, www.energy-community.org, 
υμφωνία της ΕΕ και χωρών της περιοχής, που υπογράφηκε τον Οκτώβριο 2005 
στην Αθήνα και τέθηκε σε ισχύ από 1.7.2006, αποσκοπώντας στη δημιουργία μίας 
ολοκληρωμένης αγοράς ενέργειας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
συμβαλλομένων μερών κι ενός ενιαίου ενεργειακού ρυθμιστικού και κανονιστικού 
πλαισίου.  

 Επίσης, προς ενίσχυση της επάρκειας του συστήματός της, η χώρα διαθέτοντας τις 
απαιτούμενες υποδομές – διασυνδέσεις, προβαίνει σε διασυνοριακές ανταλλαγές 
ηλεκτρικής ενέργειας με τις γειτονικές της χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. 

 ημειώνεται ότι, καθώς η κατάσταση του δικτύου μεταφοράς της ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Αλβανία δεν είναι ικανοποιητική και οι απώλειες παραμένουν 

μεγάλες, ενώ παράλληλα η διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια δεν επαρκεί, όπως 
προαναφέρθηκε, για την κάλυψη των σταθερά αυξανόμενων αναγκών των 
καταναλωτών, με την υποστήριξη και χρηματοδότηση Διεθνών Οργανισμών και 
Αναπτυξιακών Υορέων (USAID, EBRD, Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / KfW της 
Γερμανίας, Παγκόσμιας Σράπεζας κ.ά.), υλοποιείται ένα ευρύ πρόγραμμα έργων 
στον τομέα, που εκτείνεται σε όλες τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας. το εν 
λόγω πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η ανανέωση, αναβάθμιση και 
επέκταση του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η συντήρηση των 
λειτουργούντων και η κατασκευή νέων, μεγαλύτερης δυναμικότητας, σταθμών και 

http://www.aab.al/edu/ee/en/index.php
http://www.energy-community.org/
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υποσταθμών, η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, η συντήρηση και 
ανακατασκευή φραγμάτων, η κατασκευή Τ/Η σταθμών, η κατασκευή νέων 
γραμμών σύνδεσης μέσα στη χώρα, αλλά και υπέργειας – υποθαλάσσιας 
διασύνδεσης με τα γειτονικά κράτη και την ευρύτερη περιοχή κ.λπ..  

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι γραμμές διασύνδεσης 400kV Αλβανίας – Κοσόβου 
(συγχρηματοδότηση KfW, βρίσκεται στο στάδιο κατακύρωσης του διαγωνισμού 
ανάθεσης του έργου κατασκευής) και πΓΔΜ – Αλβανίας – Ιταλίας, ενώ το τελευταίο 
έτος (2011) τέθηκε σε λειτουργία και γραμμή διασύνδεσης 400kV Αλβανίας – 
Μαυροβουνίου (χρηματοδότηση KfW). 
 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 2011 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία ανήλθε το 2011 στις 4.057 
GWh καταγράφοντας δραματική μείωση (-47,4%), σε σχέση με το 2010 (7.714 GWh), 
αλλά και με το 2009, οπότε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είχε ανέλθει στις 5.230 
GWh (ο αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του έτους 2010 έναντι του 2009 ήταν 
αυξητικός, της τάξης του 47,5%).  

Σο ύψος της εγχώριας παραγωγής το 2011 κάλυψε μόνο το 54% περίπου των 
ετήσιων αναγκών της χώρας, ποσοστό πολύ χαμηλότερο του αντίστοιχου του 2010, 
που διαμορφώθηκε στο 88,5%, όπως και του 2009, της τάξης του 72,7%. Η εν λόγω 
εξέλιξη το 2011 οδήγησε, αφενός στη μείωση της συνολικής διαθέσιμης ποσότητας 

ηλεκτρικής ενέργειας κατά -13,6% σε σχέση με το 2010, και αφετέρου στη μεγάλη 
αύξηση (υπερτριπλασιασμό) των εισαγωγών  (συμπεριλαμβανομένων των 
ανταλλαγών), κατά 2.470 GWh, έναντι του 2010 (1.004 GWh). Μάλιστα, 
εξαιρουμένων των ανταλλαγών, η εισαχθείσα το 2011 ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Αλβανία ανήλθε στις 1.447 GWh, έναντι μηδενικής το 2010. 

Όπως προαναφέρθηκε, το σύνολο της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Αλβανία προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά, από Τδροηλεκτρικούς ταθμούς 
(Τ/).   

Η παραγωγή των Τ/ το 2011, εξαιτίας των μειωμένων βροχοπτώσεων, 
μειώθηκε κατά -48% σε σχέση με το 2010 και από 7.555 GWh περιορίστηκε σε 3.920 
GWh μόνο. Σο 96,6% της συνολικά παραχθείσας το 2011 από Τ/ ποσότητας 
ηλεκτρικής ενέργειας προήλθε από κρατικούς σταθμούς, που αποτελούν και την 
πλειονότητα των λειτουργούντων στη χώρα Τ/.  Μόνο το υπόλοιπο ποσοστό 3,4% 
της συνολικά παραχθείσας το 2011 ηλεκτρικής ενέργειας, αφορούσε σε παραγωγή 
από ιδιωτικούς Τ/, καθώς και Τ/ που λειτουργούν από ιδιώτες, στο πλαίσιο 
συμβάσεων παραχώρησης. Η ετήσια παραγωγή των τελευταίων σημείωσε, επίσης, 
μείωση της τάξης του -14% και από 159 GWh το 2010 περιορίστηκε σε 137 GWh το 
2011.  

Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία, το 2011 αυξήθηκε 
κατά 9,2%, στις 5.031 GWh, από 4.605,5 GWh το 2010,  έναντι αύξησης 7,1% το 2010 
σε σχέση με το 2009. Η μεγαλύτερη αύξηση, της τάξης του 21%, σημειώθηκε το 2011, 
σε σχέση με  το 2010, στην κατανάλωση από τους λοιπούς πλην των νοικοκυριών 
καταναλωτές, στους οποίους αντιστοιχεί το 49% της τελικά διαθέσιμης 
(αφαιρούμενων των απωλειών, εξαγωγών και αυτοκατανάλωσης) για κατανάλωση 
ποσότητας. Η οικιακή κατανάλωση, η οποία αντιστοιχούσε το 2011 στο 51% περίπου 
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της τελικά διαθέσιμης για κατανάλωση ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας σημείωσε, σε 
σχέση με το 2010, ελαφρά αύξηση, ποσότητας 372 ΜWh. 

Οι απώλειες του δικτύου, καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 0,6%, 
έναντι του 2010 (2.167 GWh), ανήλθαν το 2011 στις 2.179 GWh ή στο 29% περίπου 
της συνολικά διαθέσιμης για κατανάλωση ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

Ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας 2010 – 2011 (σε MWh) 

 Έτος 2010 2011 

Παραγωγή 7.714.546 4.057.089 

Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί 0 0 

Τδροηλεκτρικοί σταθμοί 7.555.506 3.920.257 

Τ/ ιδιωτικοί και υπό καθεστώς παραχώρησης 159.040 136.832 

Εισαγωγές (συμπ/νων των ανταλλαγών) 1.004.571 3.474.966 

Καθαρές εισαγωγές 0 1.447.832 

Αυτοκατανάλωση 40.818 20.780 

Εξαγωγές (συμπ/νων των ανταλλαγών) 1.905.549 300.544 

Καθαρές εξαγωγές 1.736.380 232.128 

Απώλειες δικτύου 2.167.199 2.179.157 

Απώλειες διανομής 1.910.952 2.006.218 

Εγχώρια κατανάλωση 4.605.551 5.031.574 

Οικιακή χρήση 2.587.535 2.587.907 

Μη οικιακή χρήση 2.018.016 2.443.667 

ύνολο 8.719.117  7.532.055  

 Πηγή: INSTAT 

 

 Όπως προκύπτει και από τον ως άνω πίνακα, η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς εξακολούθησε τα τελευταία χρόνια να 
είναι μηδενική, δεδομένου ότι ο μοναδικός (κρατικός) θερμοηλεκτρικός σταθμός της 
Αλβανίας στην Αυλώνα, ιδιοκτησίας της TEC Vlora Sh.A., θυγατρικής της KESH 
Sh.A., παρότι είναι έτοιμος από τα τέλη του 2009, δεν χρησιμοποιείται, λόγω υψηλού 
κόστους λειτουργίας (τιμές καυσίμων). 

 

Εξωτερικό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας 

Ως αποτέλεσμα της ιδιαίτερα μειωμένης παραγωγής, οι καθαρές εξαγωγές 
ηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας ανήλθαν το 2011 σε 232 GWh, καταγράφοντας 
ετήσια μείωση της τάξης του -87% περίπου, ενώ και η αυτοκατανάλωση των σταθμών 
παραγωγής και διανομής περιορίστηκε κατά 50% περίπου στις 20.780  GWh. 

ε αξία, οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από την Αλβανία περιο-ρίστηκαν 
το 2011 σε 6,67 δισ. ALL, σημειώνοντας μείωση της τάξης του -36,9%, σε σύγκριση με 
το 2010.  
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Αντίθετα, οι αλβανικές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, καταγράφοντας 
αύξηση της τάξης του 246%, ανήλθαν στις 3.475 GWh το 2011, από 1.005 GWh το 
2010, όταν ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής (σε σχέση με το 2009) ήταν -49%, σε συνέχεια 
μείωσης, έναντι του 2008, ποσοστού -29%. ημειώνεται, ότι η εισαχθείσα ποσότητα 

ηλεκτρικής ενέργειας το 2011, αντιστοιχούσε στο 46,1% της συνολικά προσφερθείσας 
στην Αλβανία (2010: 11,5%, 2009: 27,3%, 2008: 41,7%).  

Αντίστοιχη ήταν το 2011 και η εξέλιξη της αξίας των αλβανικών εισαγωγών 
ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες ανήλθαν το 2011 σε 22,57 δισ. ALL, καταγράφοντας 
σημαντική αύξηση της τάξης του 90,5%.  

Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας ήταν χώρες της ευρύτερης 
περιοχής, με σημαντικότερη την Ελβετία (μερίδιο 46%), από την οποία η αξία των 
εισαγωγών ανήλθε το 2011 σε 10,44 δισ. ALL (αύξηση 146% σε σχέση με το 2010), και 
δεύτερη τη ερβία με αξία εισαγωγών 6,11 δισ. ALL και αύξηση 35%. 

Αλβανικό εξωτερικό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας 2006 – 2011 (σε εκ. ALL) 

 

Πηγή: Albanian Centre for Competitiveness and International Trade (ACIT) – Albania 2011 trade report 

 

Γεωγραφική διάρθρωση αλβανικού εξωτερικού εμπορίου 

ηλεκτρικής ενέργειας 2011 

Εξαγωγές Εισαγωγές 

  

Πηγή: Albanian Centre for Competitiveness and International Trade (ACIT) – Albania 2011 trade report 



  

 53 

Ρυθμιστική αρχή – φορείς  

 Η ενέργεια αποτελεί τομέα που στην Αλβανία υπάγεται στην αρμοδιότητα 
του Τπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας, www.mete.gov.al. 

Ρυθμιστικός φορέας του τομέα στην Αλβανία είναι η Ρυθμιστική Αρχή 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, Electricity Regulatory Authority (ERE, βλ. ακολούθως 
στοιχεία), στον ιστότοπο της οποίας περιέχονται όλες οι πληροφορίες για το ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο, τις τιμές, τη νομοθεσία και τη διαδικασία αδειοδότησης, καθώς 
και μητρώο των επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως και των 
παραχωρησιούχων, που διαθέτουν άδεια δραστηριοποίησης στον κλάδο: 

 

 Albanian Electricity Regulatory Authority  
Enti Rregullator i Energjisë (ERE) 

 http://www.ere.gov.al/mat.php?idr=203&idm=187&lang=2  
(Πληροφορίες για νομοθεσία και διαδικασία αδειοδότησης) 

 http://www.ere.gov.al/mat.php?idr=202&idm=258&lang=2   
(Μητρώο αδειών και συμβάσεων παραχώρησης, δικαιούχων κατά κλάδο) 
Bulevardi Gjergj Fishta, Nr. 10, Tirana, Albania 

Tel./Fax: 00355 4 2258112 

E-mail: erealb@ere.gov.al  

www.ere.gov.al  

http://www.ere.gov.al/index.php?lang=2  

 

Πληροφορίες για τον τομέα και τις εξελίξεις του, περιέχονται, επίσης στις 

ιστοσελίδες του ακόλουθων φορέων: 

 National Agency of Natural Resources 
Agjensia Kombetar e Burimeve Natyrore (AKBN ) 

 http://www.akbn.gov.al/index.php?ak=details&cid=2&lng=en#  (Πληροφορίες 
για νομοθεσία και στοιχεία κατά κλάδο, όπως ΑΠΕ, υδροηλεκτρική ενέργεια 
κ.λπ.) 
Bulevardi "Bajram Curri", Blloku "Vasil Shanto", Tiranα, Albania 

Tel.: 00355 4 2246195  

Fax: 00355 4 2257382 

E-mail: info@akbn.gov.al   

www.akbn.gov.al  

 

 Albania – EU Energy Efficiency Centre (EEC) 

 http://www.eec.org.al/Newsletter.html  
(3μηνιαία ενημερωτικά δελτία για εξελίξεις ενεργειακού τομέα) 
Bulevardi Gjergj Fishta, Nr. 10, Tirana, Albania 
Tel.: 00355 4 2233835, Fax: 00355 4 2233834 
E-mail: info@eec.org.al   
www.eec.org.al  
 
 

http://www.mete.gov.al/
http://www.ere.gov.al/mat.php?idr=203&idm=187&lang=2
http://www.ere.gov.al/mat.php?idr=202&idm=258&lang=2
mailto:erealb@ere.gov.al
http://www.ere.gov.al/
http://www.ere.gov.al/index.php?lang=2
http://www.akbn.gov.al/index.php?ak=details&cid=2&lng=en
mailto:info@akbn.gov.al
http://www.akbn.gov.al/
http://www.eec.org.al/Newsletter.html
mailto:info@eec.org.al
http://www.eec.org.al/
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 Albania Energy Association (AEA) 
 Αλβανική Ένωση Επιχειρήσεων Ενέργειας 

 P.O. Box 2424/1, Tirana, Albania  
 Tel.: 00355 4 4517260, Mobile: 00355 672043806 
 E-mail: info@aea-al.org 

www.aea-al.org 
 

Διάρθρωση τομέα – επιχειρήσεις 
 

 την Αλβανία έχει θεσμοθετηθεί διαχωρισμός της παραγωγής, μεταφοράς και 
διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Βασική εταιρεία παραγωγής, του 99% περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας, είναι 
η Korporata Elektroenergjitike Shqiptare / KESH SH.A., δημόσια –100% κρατική– 
επιχείρηση, η οποία διενεργεί και τις απαιτούμενες εισαγωγές – εξαγωγές, 
διασφαλίζοντας την ενεργειακή κάλυψη της χώρας, ενώ αποτελεί και τον 
προμηθευτή των εταιρειών διανομής στις καθοριζόμενες από την ERE τιμές. 

 
 Korporata Elektroenergjitike Shqiptare SH.A. (KESH) 

Blloku “Vasil Shanto”, P.O.Box 259/1, Tirana, Αlbania 
Σel./Fax: 00355 4 2259729 
E-mail: mail@kesh.al 
www.kesh.com.al 
 

Διαχειριστής μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η επίσης κρατική 
επιχείρηση Operatori i Sistemit te Transmetimit SH.A. (OST), www.ost.al, η οποία 
είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της συντήρησης και την ανάπτυξη του δικτύου σε 
ολόκληρη τη χώρα, όπως και των διασυνδέσεών του με τα δίκτυα άλλων κρατών. Η 
OST διενεργεί, επίσης, και τους διαγωνισμούς εγκατάστασης των γραμμών 
μεταφοράς ρεύματος, εντός και εκτός της χώρας, όπως και προμήθειας του 
απαιτούμενου για τη λειτουργία του δικτύου εξοπλισμού. 

 Η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας είχε αρχικά ανατεθεί στην Electricity 
Distribution Company of Albania SH.A. (OSSH), της οποίας όμως το μεγαλύτερο 
μερίδιο, 76%, μετά από διαγωνισμό, εξαγόρασε η ιδιωτική επιχείρηση 
CEZ Shpërndarje SH.A. (του ομίλου CEZ της Σσεχίας). Η εν λόγω εταιρεία είναι 
πλέον, από το Μάρτιο του 2009, υπεύθυνη για τη διανομή και πώληση ηλεκτρικού 
ρεύματος σε 1,1 εκ. περίπου τελικούς χρήστες, τον εφοδιασμό τους με μετρητές, ώστε 
να αποφεύγονται οι κλοπές, την έκδοση και αποστολή των λογαριασμών, όπως και 

την είσπραξη των ποσών, σε τιμές που εγκρίνονται από την ERE. 

 

 CEZ Shpërndarje SH.A. και CEZ Trade SH.P.K. 

 http://www.cez.al/en/prices.html  
(Πληροφορίες για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τιμές) 
EGT Tower 12/1, 2nd Floor, Rr. "Abdyl Frasheri", Tirana, Albania 
Tel./Fax: 00355 4 2421480 
www.cez.al  

 

mailto:info@aea-al.org
http://www.aea-al.org/
mailto:mail@kesh.al
http://www.kesh.com.al/
http://www.ost.al/
http://www.cez.al/en/prices.html
http://www.cez.al/
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Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 Όπως προαναφέρθηκε, το σύνολο της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Αλβανία προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(ΑΠΕ) και συγκεκριμένα από υδροηλεκτρικούς σταθμούς (Τ/). 

 Με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου 
στα πρότυπα της ΕΕ, τη δημιουργία ελκυστικού επενδυτικού κλίματος, για την 
προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στον τομέα, καθώς και την εκμετάλλευση 
άλλων πέραν της υδροηλεκτρικής μορφών ΑΠΕ, η αλβανική Κυβέρνηση, με τη 
στήριξη του Energy Efficiency Centre (EEC), έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία νέου 
Ν/ “On Renewable Energy Resources”, όπου ενσωματώνεται και η οδηγία 
2009/28/EC και καθιερώνεται μηχανισμός εγγυημένων τιμών. Η οριστική έγκριση – 
ψήφιση του Ν/ αναμένεται στις αρχές του 2013. 

Η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Αλβανία, υποστηρίζεται και από τον 

οργανισμό International Finance Corporation (IFC) της Παγκόσμιας Σράπεζας, που 
λειτουργεί ως σύμβουλος της Κυβέρνησης, αλλά και ενδιαφερόμενων επενδυτών – 
ιδιωτών,  παρέχοντας τεχνογνωσία και υποστήριξη για πρόσβαση σε πηγές 
χρηματοδότησης 

(http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/regions/europe+m
iddle+east+and+north+africa/ifc+in+europe+and+central+asia/countries/albania+c
ountry+landing+page).  

 Περισσότερες πληροφορίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη χώρα, το 
δυναμικό, τα υπό υλοποίηση προγράμματα κ.λπ. περιέχονται στην έκδοση του 
ΑΚΒΝ “Renewable Energy in Albania” που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 
Αλβανικής Ένωσης Επιχειρήσεων Ενέργειας, στη θέση  http://aea-al.org/?p=1640, 
όπως και στον ιστότοπο της Ενεργειακής Κοινότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
“EU/South Eastern Europe Energy Community”, www.energy-community.org. 

 

Τδροηλεκτρική ενέργεια 

 Η Αλβανία, λόγω της μορφολογίας της, διαθέτει αφθονία χειμάρρων και 
μικρών ποταμών (πάνω από 150) και παραποτάμων που σχηματίζουν μεγάλους 
ποταμούς, με συνολική κατά μέσο όρο παροχή νερού γύρω στα 1.245 κυβικά μέτρα 
ανά δευτερόλεπτο. 

 Μεταξύ των ποταμών της χώρας, οι μεγαλύτεροι είναι ο Δρίνος (285 χλμ. 
μήκος και 352 κυβ.μέτρα/δευτ.), ο εμάν (281 χλμ. και 95,7 κυβ.μέτρα/δευτ.), ο Αώος 

(272 χλμ. και 195 κυβ.μέτρα/δευτ.), ο κουμπίν (181 χλμ. και 61,5 κυβ.μέτρα/δευτ.), 
ο Ματ (115 χλμ. και 103 κυβ.μέτρα/δευτ.) και οι Erzen, Ishmi και Buna.  

ύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Υυσικών Πόρων (ΑΚΒΝ, 
“Hydro Energy Potential in Albania” που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα http://aea-
al.org/?p=1649), η εγκατεστημένη ισχύς από υδροηλεκτρικά έργα στην Αλβανία 
εκτιμάται ότι ανέρχεται σήμερα σε 1.466 MW (αντιστοιχεί στο 1/3 μόνο του Τ/Η 
δυναμικού της), με παραγωγή 5.283 GWh, και λειτουργούν 7 μεγάλοι Τ/ και 38 
μικροί, ενώ άλλοι 32 μικροί Τ/ βρίσκονται εκτός λειτουργίας.  

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/regions/europe+middle+east+and+north+africa/ifc+in+europe+and+central+asia/countries/albania+country+landing+page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/regions/europe+middle+east+and+north+africa/ifc+in+europe+and+central+asia/countries/albania+country+landing+page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/regions/europe+middle+east+and+north+africa/ifc+in+europe+and+central+asia/countries/albania+country+landing+page
http://aea-al.org/?p=1640
http://www.energy-community.org/
http://aea-al.org/?p=1649
http://aea-al.org/?p=1649
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Από το σύνολο των ως άνω 70 μικρών Τ/, οι 22 είναι κρατικοί, οι 16 έχουν 
ιδιωτικοποιηθεί και οι 32 λειτουργούν βάσει συμβάσεων παραχώρησης. Μέχρι 
σήμερα έχουν υπογραφεί 105 συμβάσεις παραχώρησης για την επισκευή, κατασκευή 
και λειτουργία 293 συνολικά Τ/, δυναμικότητας 1.296 MW και παραγωγής 5.114 

TWh, η πλειονότητα των οποίων όμως βρίσκεται ακόμη υπό σχεδιασμό/υλοποίηση. 

Ειδικότερα έχουν υπογραφεί 

- 91 συμβάσεις παραχώρησης τύπου ΒΟΣ (Build-Operate-Transfer) για την 
κατασκευή 251 μικρών Τ/, 

- 3 συμβάσεις παραχώρησης τύπου ΒΟΣ για την κατασκευή 6 μεγάλων Τ/, 

- 8 συμβάσεις παραχώρησης τύπου ROT (Rehabilitate-Operate-Transfer) για την 
επισκευή 31 υφιστάμενων Τ/ και 

- 3 συμβάσεις παραχώρησης τύπου BOO (Build-Open-Operate) για την κατασκευή 
5 Τ/. 

Πλήρης κατάσταση των κατόχων αδειών λειτουργίας και παραχωρησιούχων 
Τ/ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕRE, στη θέση 
http://www.ere.gov.al/doc/Licensees_Register.pdf και 

http://www.ere.gov.al/mat.php?idr=202&idm=216&lang=1.   

Μεγάλο είναι και το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται σταθερά από πλευράς 
ξένων επιχειρήσεων για εξαγορά μεριδίων και συμμετοχή σε εταιρείες 
παραχωρησιούχων ή/και λήψη άδειας κατασκευής και λειτουργίας Τ/ στην 
Αλβανία, με κύρια χώρα προέλευσης των επενδυτών την Αυστρία (EVN AG, 
Verbund Hydro Power AG, Enso Hydro GmbH), αλλά και την Ιταλία, τη Γερμανία, 
τη Νορβηγία κ.λπ., όπως και την Ελλάδα.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ere.gov.al/doc/Licensees_Register.pdf
http://www.ere.gov.al/mat.php?idr=202&idm=216&lang=1
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Μεγαλύτεροι υδροηλεκτρικοί σταθμοί 

Ονομασία 
Εγκατεστημένη 

ισχύς 
(kW) 

Ετήσια 
δυναμικότητα 

παραγωγής 
(kWh) 

Παρατηρήσεις 

Ulez (Mατ) 25.000 120.000.000 Τπό ιδιωτικοποίηση* 

Shkopet (Mατ) 24.500 94.000.000 Τπό ιδιωτικοποίηση* 

Bistrica I και  II  27.500 100.000.000 Τπό ιδιωτικοποίηση* 

Vau Dejes (Δρίνος) 250.000 1.000.000.000  

Fierze (Δρίνος) 500.000 1.800.000.000  

Koman (Δρίνος) 600.000 2.000.000.000  
ύνολο 1.471.500 5.114.000.000  

Τπό κατασκευή 

Ashta (Δρίνος)** 48.200  Εnergji Ashta (50% Verbund 
AG/50% EVN AG Αυστρίας) 

Lozhan-Grabove, 
Skenderbegas-Cekin, 
Banje (Δεβόλης)*** 

319.000 985.000.000 Devoll Hydropower Sh.A. 
(50% EVN AG Aυστρίας/ 
50% Statkraft AS Νορβηγίας) 

Kalivac (Αώος) 100.000  Kalivac Green Energy 
Τπό εξέταση  

Skaviva (Δρίνος) 350.000 1.100.000.000  

 
* Η προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού, στον οποίο έχουν υποβάλει προσφορά και 
κατά πληροφορίες έχουν προεπιλεγεί οι αυστριακές EVN AG και Verbund Hydro Power AG 
και η γαλλική κοινοπραξία  CNR & CN'AIR, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα: 
http://www.mete.gov.al/index.php?idr=519&idm=996&lang=1&mod=1 

** Σο έργο, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 200 εκ. €, με χρήση της τεχνολογίας 
hydromatrix (Andritz Hydro AG), εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία εντός του τ.έ. (2012).  

*** Η κατασκευή του 1ου από τους Τ/Η σταθμούς (συνολικός εκτιμώμενος 
προϋπολογισμός: 1 δισ. €), αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2013. 

 

Γεωθερμική ενέργεια  

Παρά τις εκτιμήσεις για σημαντικό γεωθερμικό δυναμικό και πηγές και τον 
εντοπισμό αξιοποιήσιμων γεωθερμικών πεδίων, στον κλάδο της γεωθερμικής 
ενέργειας δεν έχει πραγματοποιηθεί πρόοδος για τη χρήση της στην Αλβανία για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

 
Αιολική ενέργεια 

Η χώρα διαθέτει αξιόλογο και εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό και  έχουν 
δοθεί άδειες (συμβάσεις παραχώρησης), στην πλειονότητα σε εταιρείες ιταλικών 
συμφερόντων,  για την κατασκευή 11 αιολικών πάρκων, μέχρι το 2038, 
δυναμικότητας 1.600 MW περίπου, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει υλοποιηθεί 
κάποιο σχέδιο. 

http://www.mete.gov.al/index.php?idr=519&idm=996&lang=1&mod=1
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Κατάσταση των παραχωρησιούχων αιολικών πάρκων δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα της ΕRE, στη θέση 

http://www.ere.gov.al/doc/Licensees_Register.pdf. 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται:  
- το αιολικό πάρκο Bilisht – Kapshtice, δυναμικότητας 150 MW, με 

παραχωρησιούχο τη Hera Shpk,    
- τα δύο αιολικά πάρκα Shengin – Kodrat και Rencit στη Lezhe, δυναμικότητας 108 

και 114 MW αντίστοιχα, με παραχωρησιούχο την ιταλική Albania Green Energy 
Shpk, 

- τα πάρκα Karaburun και Llogara, δυναμικότητας 500 MW, με παραχωρησιούχο 
την  Enpower Albania Shpk, θυγατρική της ιταλικής Moncada Energy Group, 

- το πάρκο Butrint – Markat, δυναμικότητας 72 MW, με παραχωρησιούχο την 
ιταλική E-Vento Srl Albania Shpk, 

- τα δύο αιολικά πάρκα Grykederdhja e Shkumbint, δυναμικότητας 145 MW, και 
Tepran, δυναμικότητας 72 MW, με παραχωρησιούχο την Alb Wind Energy  Shpk, 

- το πάρκο Kryevidh – Kavaja, που θα κατασκευαστεί από την ERS-08 Shpk (40 
MW) και την ιταλική Unione Eolika Albania Shpk (150MW).  

 

Ηλιακή ενέργεια 

Η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται στην Αλβανία κυρίως για τη θέρμανση 
ύδατος, ενώ η παραγωγή ηλεκτρισμού είναι ιδιαίτερα περιορισμένη και αφορά μόνο 
κάλυψη ιδιωτικών ενεργειακών αναγκών.  

Όπως εκτιμάται, το 2010 βρίσκονταν σε λειτουργία 52.000 τ.μ. ηλιακών 

συλλεκτών, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των αναγκών της χώρας (νοικοκυριών, 
ξενοδοχείων κ.ά. χώρων προσφοράς υπηρεσιών κ.λπ.) σε ζεστό νερό.  

Για την επιτάχυνση της ανάπτυξης του κλάδου των συστημάτων ηλιακής 
θέρμανσης νερού (Solar Water Heating/SWH) υλοποιείται από το United Nations 
Development Programme (UNDP), με την υποστήριξη και συγχρηματοδότηση 
αναπτυξιακών φορέων (π.χ. German International Cooperation / GIZ), σχέδιο 
παροχής διευκολύνσεων, που στοχεύει στην εγκατάσταση 75.000 τ.μ. νέων συλλεκτών 
και την πώληση 20.000 τ.μ. συλλεκτών ετησίως, ώστε να επιτευχθεί λειτουργία 520.000 
τ.μ. συλλεκτών μέχρι το 2020. Νέα συστήματα SWH έχουν μάλιστα πρόσφατα 
εγκατασταθεί, στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου, σε δημόσιες επαγγελματικές σχολές 
σε διάφορες πόλεις, όπως και σε κέντρα φιλοξενίας ξένων σε τουριστικές περιοχές της 
χώρας. 

Περισσότερες πληροφορίες για το ως άνω Πρόγραμμα δημοσιεύονται στις 
ιστοθέσεις http://www.undp.org.al/index.php?page=detail&id=210 και  
http://www.undp.org.al/index.php?page=detail&id=209. 

ημειώνεται, ότι στο προαναφερθέν νέο υπό επεξεργασία Ν/ για τις ΑΠΕ 
στην Αλβανία “On Renewable Energy Resources”, περιλαμβάνεται κεφάλαιο για την 
προώθηση των συστημάτων SWH, όπου προβλέπεται η καθιέρωση υποχρέωσης 
εγκατάστασής τους, η δασμοφορολογική απαλλαγή των εισαγόμενων ή εγχώρια 
συναρμολογούμενων συστημάτων SWH κ.λπ.. 

http://www.ere.gov.al/doc/Licensees_Register.pdf
http://www.undp.org.al/index.php?page=detail&id=210
http://www.undp.org.al/index.php?page=detail&id=209
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Αντίστοιχες προβλέψεις περιέχονται για τα φωτοβολταϊκά συστήματα, η 
εγκατάσταση των οποίων σήμερα, λόγω έλλειψης θεσμικού πλαισίου, κινήτρων και 
Feed-In Tariffs, κρίνεται αντιοικονομική.  

 

Βιομάζα – βιοκαύσιμα  

Λαμβανομένου υπόψη ότι τα δάση καλύπτουν στην Αλβανία το 36% του 
συνολικού εδάφους της και παράγονται σημαντικές ποσότητες ξυλείας, ότι η γεωργία 
συνεισφέρει κατά 20% στο ΑΕΠ και η παραγωγή απορριμμάτων υπολογίζεται ότι 
υπερβαίνει τα 240 κιλά ανά άτομο, στη χώρα υπάρχουν άφθονες πηγές πρώτων υλών 
για παραγωγή βιομάζας και βιοκαυσίμων, που όμως δεν έχουν αξιοποιηθεί.  

Μέχρι σήμερα έχει δοθεί άδεια κατασκευής και λειτουργίας μονάδας 
εκμετάλλευσης βιομάζας (φοινικέλαιο) στη Lezha, δυναμικότητας 140 MW και 
προϋπολογιζόμενου κόστους 150 εκ. €, με δικαιούχο την ιταλική Albania Green 
Energy Shpk. 

Επίσης, στα τέλη του 2011 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της πρώτης 
μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων στην Αλβανία, στο Πόρτο Ρομάνο του 
Δυρραχίου,  επένδυση ύψους 5,5 εκατ. €, των εταιρειών πετρελαιοειδών Kastrati 
Group Αλβανίας και Bussinello Prodoti Petroliferi/B.P.P. SpA Ιταλίας, με 

εκτιμώμενη παραγωγή γύρω στους 100.000 τόν. ετησίως.  
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Ορυκτά μεταλλεύματα 
  

Η εξορυκτική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό πυλώνα της ανάπτυξης της 
οικονομίας της Αλβανίας, η οποία συγκαταλέγεται στους σημαντικούς παραγωγούς 
μεταλλευμάτων χρωμίου (μέχρι το 1990 κατείχε την 3η θέση), όπως και νικελίου, 
σιδήρου και χαλκού, σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Ο τομέας υπάγεται στην αρμοδιότητα του Τπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου 
και Ενέργειας, www.mete.gov.al, και εποπτεύεται από τον Εθνικό Οργανισμό 
Υυσικών Πόρων, National Agency of Natural Resources, Agjensia Kombetar e 
Burimeve Natyrore (AKBN ), www.akbn.gov.al. 

τον ιστότοπο του ως άνω Οργανισμού, στη θέση “Mining Activity”, 
δημοσιεύονται αναλυτικές πληροφορίες για τον ορυκτό πλούτο της Αλβανίας, τις 
εξελίξεις και τις προοπτικές, τις άδειες έρευνας, εξόρυξης και εκμετάλλευσης, τις 
συμβάσεις παραχώρησης, τη διαδικασία χορήγησής τους, την ισχύουσα νομοθεσία 
κ.λπ., καθώς και ενημερωτικό έντυπο, στην αγγλική γλώσσα,  στην ιστοθέση 
http://www.akbn.gov.al/images/pdf/publikime/Broshura_Minierat.pdf.  

  

 

Πηγή: ΑΚΒΝ 

 

 

 

 

http://www.mete.gov.al/
http://www.akbn.gov.al/
http://www.akbn.gov.al/images/pdf/publikime/Broshura_Minierat.pdf
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Με βάση τα στοιχεία του ΑΚΒΝ, μέχρι τα τέλη του 2011 είχαν εκχωρηθεί 752 
συνολικά άδειες εξόρυξης στην Αλβανία, από τις οποίες 673 για εκμετάλλευση, στην 
πλειονότητα για τις περιοχές Bulqiza, Kruja, Μπεράτι, Σίρανα και Librazhdi. 
Ειδικότερα, οι εν λόγω άδειες κατά προϊόν και περιοχή (βλ. ακολούθως χάρτη) 

κατανέμονται ως εξής: 

 211 για χρώμιο 
 231 για ασβεστόλιθο 
   32 για άργιλο 
   34 για σιδηρονικέλιο και πυριτικό νικέλιο 
   43 για πλάκες ασβεστόλιθου (tabulated limestone) και 

  30 για αμμόλιθο 

  
Σα κυριότερα κοιτάσματα μεταλλευμάτων χρωμίου βρίσκονται στη Β.Α. 

Αλβανία, στις περιοχές Σropoja και Kukes, στην Κεντρική Αλβανία στην Bulqize, 
όπου  και το σημαντικότερο κοίτασμα, και στη Lura, καθώς και στη Ν.Α. Αλβανία 
στην περιοχή Shebenik-Pogradec.  

H κυριότερη εταιρεία εξόρυξης και εκμετάλλευσης χρωμίου (ορυχείο Bulqize) 
είναι η ACR Albanian-Chrome, albanianchrome-al.com/mining.shtml, του ομίλου 
Deco-Metal/DMC Austria, ενώ αντίστοιχη άδεια για χρωμίτη στην περιοχή Bulqize-
Batra έχει παραχωρηθεί στην καναδική Empire Mining Corporation, 
www.empireminingcorp.com.  

Σα κυριότερα κοιτάσματα χαλκού βρίσκονται στις περιοχές Κορυτσά, Mirdita, 
κόδρα, Puka, Kukes και Has. 

Φρώμιο 

 
 

ιδηρονικέλιο και πυριτικό νικέλιο 

 

 

http://albanianchrome-al.com/mining.shtml
http://www.empireminingcorp.com/
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Φαλκός 

 

Άνθρακας 

 

 

Μη σιδηρούχα μεταλλέυματα 
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Αξιόλογες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ορυκτών  
μεταλλευμάτων στην Αλβανία είναι, επίσης, η Albanian Minerals & Bytyci Sh.p.k., 
http://www.albanianminerals.com/, η καναδική Tirex Resources Ltd 
http://www.tirexresources.com/s/Home.asp, ο τουρκικός όμιλος Ekin Maden, 

http://www.ekinmaden.com.tr/# κ.ά.. 

Πλήρης κατάλογος των εταιρειών, στις οποίες έχουν παραχωρηθεί άδειες 
εξόρυξης και εκμετάλλευσης μεταλλευμάτων στην Αλβανία, δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα του  Τπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας, www.mete.gov.al, 
στη θέση 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEUQFjAF

&url=http%3A%2F%2Fwww.mete.gov.al%2Fdoc%2F20110627105713_lejetezistuese_6m20

11.xls&ei=kiKBUPfVCYaC4gShfw&usg=AFQjCNHdrJSb1vZD0dNbW9pzO67PBRjV9w.    

Η παραγωγή των κυριότερων ορυκτών μεταλλευμάτων στην Αλβανία, καθώς 
και τα γεωλογικά αποθέματα της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία της Αλβανικής 
Ένωσης Ενέργειας, Albanian Energy Association (AEA), http://aea-al.org/, 
καταγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν. 

 

 Sort of mineral Unit Production 
2007 2008 2009 2010 

1. Chrome tons 202371 225373 283558 328322 

2. Copper tons 98000 105000 114286 139926 

3. Iron-Nickel and Nickel-
Silicate (Fe-Ni and Ni-Si)  

tons 369559 353320 68840 269300 

4. Coal tons 4000 1500 2000   

5. Limestone m3 1716122 3837529 3271617 2363445 

6. Slab Limestone  m3 29263 27900 39749 34132 

7. Massif Limestone m3 2505 3964 5403 7331 

8. Bedded Sandstone  m3 7100 25237 45415 22902 

9. Clays tons 764674 648760 796241 795126 

10. Gypsum tons 53629 87261 71276 77400 

Πηγή: ΑΚΒΝ 
 

 

http://www.albanianminerals.com/
http://www.tirexresources.com/s/Home.asp
http://www.ekinmaden.com.tr/
http://www.mete.gov.al/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEUQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.mete.gov.al%2Fdoc%2F20110627105713_lejetezistuese_6m2011.xls&ei=kiKBUPfVCYaC4gShfw&usg=AFQjCNHdrJSb1vZD0dNbW9pzO67PBRjV9w
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEUQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.mete.gov.al%2Fdoc%2F20110627105713_lejetezistuese_6m2011.xls&ei=kiKBUPfVCYaC4gShfw&usg=AFQjCNHdrJSb1vZD0dNbW9pzO67PBRjV9w
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEUQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.mete.gov.al%2Fdoc%2F20110627105713_lejetezistuese_6m2011.xls&ei=kiKBUPfVCYaC4gShfw&usg=AFQjCNHdrJSb1vZD0dNbW9pzO67PBRjV9w
http://aea-al.org/
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Πηγή: Albanian Energy Association, 2010 
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Εξωτερικό Εμπόριο 
 
Όγκος Εμπορίου 

Με βάση τα τελευταία αναθεωρημένα στοιχεία της αλβανικής τατιστικής 
Τπηρεσίας (INSTAT), η συνολική αξία των εμπορικών συναλλαγών της Αλβανίας, 
καταγράφοντας νέα σημαντική αύξηση, της τάξης του 16%, ανήλθε το 2011 στα 
740,55 δισ. ALL, έναντι 638,50 δισ. ALL το 2010 και 532,36 δισ. ALL το 2009. 

 Επισημαίνεται, ότι την τελευταία εξαετία, 2006 – 2011, με εξαίρεση το 2009 
(οπότε σημειώθηκε μείωση), η αξία των εμπορικών συναλλαγών της Αλβανίας 
ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία, σημειώνοντας θετικούς ετήσιους ρυθμούς 
διεύρυνσης άνω του 15%. 
 

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας,  2009 – 2011,  σε εκ. ALL 

 
2009 2010 

Μεταβολή 
2009/2010 

2011 
Μεταβολή 
2010/2011 

Εισαγωγές 428.755,00  477.293,68  11,32% 543.923,70  13,96% 

Εξαγωγές      103.603,00  161.207,00  55,60% 196.623,21  21,97% 

Εμπορικό Ισοζύγιο -325.152,00  

 

-316.086,68  

 

2,79% 

 

-347.300,48  

 

-9,88% 

 
Όγκος εμπορίου 532.358,00  638.500,68  19,94% 740.546,91  15,98% 

Δείκτης κάλυψης εξ./εισ. 24,16% 33,78%  36,15%  

Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 

Η ΕΕ-27 παραμένει σταθερά ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της 
Αλβανίας και για το 2011, κατέχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο επί της συνολικής αξίας 
του αλβανικού όγκου εμπορίου, της τάξης του 66,29%, οριακά αυξημένο κατά 0,34 
ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η συνολική αξία των 
εμπορικών συναλλαγών της Αλβανίας με την ΕΕ-27 ανήλθε  το 2011 στα 490,88 δισ. 
ALL, σημειώνοντας αύξηση ποσοστού 16,57% σε σχέση με το 2010 (421,10 δισ. ALL). 

Από τα κ-μ της ΕΕ, σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Αλβανίας 
εξακολούθησαν να είναι η Ιταλία με ποσοστό 36,59% και η Ελλάδα με 9,15% και 
ακολούθησαν η Γερμανία, η Ισπανία και η Γαλλία με ποσοστό 4,98%,  2,49% και 

1,90%αντίστοιχα.    
 

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας, 2009 – 2011, σε εκ. ALL 

 
Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 
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Εμπορικό ισοζύγιο – έλλειμμα 

Σο έλλειμμα, που διαχρονικά σημειώνεται στο εμπορικό ισοζύγιο της 
Αλβανίας, σημείωσε το 2011 αύξηση, της τάξης του 9,88%, σε σχέση με το 2010, 
αντιστρέφοντας την τάση μείωσης που καταγράφηκε τα δύο προηγούμενα χρόνια. 

Ειδικότερα, το ύψος του εμπορικού ελλείμματος ανήλθε το 2011 στα -347,3 δισ. 
ALL (από -316,09 δισ. ALL το 2010), με την αξία εξαγωγών της Αλβανίας να 
αυξάνεται κατά 35,42 δισ. ALL και ρυθμό της τάξης του 21,97%, σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος και την αξία των αλβανικών εισαγωγών να αυξάνεται, κατά 66,63 
δισ. ALL, από 477,29 δισ. ALL το 2010, στα 543,92 δισ. ALL το 2011, καταγράφοντας 
άνοδο της τάξης του 13,96%.   

Σο ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές το 2011 ήταν 36,15%, 
δηλαδή αυξημένο κατά 2,37 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το προηγούμενο έτος 
(33,78%).    

Σο εμπορικό έλλειμμα της Αλβανίας με τις χώρες της ΕΕ-27 αυξήθηκε το 2011, 
κατά 9,67 δισ. ALL, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μεταβολή της τάξης του 4,95%.  

Από τα κ-μ της ΕΕ, το 2011 καταγράφηκε αύξηση, σε σχέση με το 2010,  του 
ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου με την Ιταλία κατά 16,29%, την Ισπανία κατά 
148,17%, τη Γερμανία κατά 14,23% και με τη Γαλλία κατά 33,84%, ενώ αντίθετα το 
αλβανικό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου με την Ελλάδα μειώθηκε κατά -11,23%. 
Με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ-27 συνολικά, το εμπορικό έλλειμμα της Αλβανίας το 
2011 μειώθηκε κατά -3,05%.  
 

Εμπορικό ισοζύγιο Αλβανίας με κυριότερους προμηθευτές, 2010 – 2011, σε εκ. ALL 

 Προέλευση / 
Προορισμός 

Εισαγωγές Εξαγωγές Εμπορικό ισοζύγιο 

2011 2010 
Μεταβολή 
2010/2011 

2011 2010 
Μεταβολή 
2010/2011 

2011 2010 
Μεταβολή 
2010/2011 

ΤΝΟΛΟ 543.923,70 477.293,68 13,96% 196.623,21 161.207,00 21,97% -347.300,48 -316.086,68 -9,88% 

Φώρες Ε.Ε. 347.930,25 308.205,24 12,89% 142.953,02 112.898,85 26,62% -204.977,23 -195.306,39 -4,95% 

Ιταλία 166.015,04 134.557,98 23,38% 104.956,35 82.051,84 27,91% -61.058,69 -52.506,14 -16,29% 

Ελλάδα 57.780,56 62.610,94 -7,71% 9.977,27 8.762,21 13,87% -47.803,30 -53.848,73 11,23% 

Γερμανία 31.162,37 26.697,65 16,72% 5.693,96 4.402,76 29,33% -25.468,41 -22.294,89 -14,23% 

Γαλλία 13.085,52 10.386,95 25,98% 1.017,76 1.370,08 -25,72% -12.067,76 -9.016,87 -33,84% 

Ισπανία 11.440,56 7.374,43 55,14% 7.010,20 5.589,22 25,42% -4.430,36 -1.785,21 -148,17% 

Λοιπές χώρες Ε.Ε. 68.446,20 66.577,29 2,81% 14.297,49 10.722,74 33,34% -54.148,72 -55.854,55 3,05% 

Κίνα 34.729,77 30.226,78 14,90% 4.902,54 8.866,32 -44,71% -29.827,24 -21.360,46 -39,64% 

Σουρκία 30.199,95 27.044,06 11,67% 14.484,27 9.572,07 51,32% -15.715,68 -17.472,00 10,05% 

ερβία 19.604,65 17.706,79 10,72% 3.596,17 1.949,89 84,43% -16.008,47 -15.756,90 -1,60% 

Ελβετία 14.183,14 7.276,94 94,91% 5.279,21 6.692,44 -21,12% -8.903,93 -584,50 -1423,34% 

Ρωσία 10.539,80 10.474,51 0,62% 14,11 3,58 293,88% -10.525,69 -10.470,93 -0,52% 

ΠΓΔΜ 8.875,13 7.542,92 17,66% 4.147,28 2.660,78 55,87% -4.727,84 -4.882,15 3,16% 

ΗΠΑ 7.779,70 7.342,42 5,96% 2.005,66 2.379,23 -15,70% -5.774,03 -4.963,19 -16,34% 

Κροατία 6.988,25 9.196,64 -24,01% 308,84 252,27 22,42% -6.679,41 -8.944,36 25,32% 

Ουκρανία 6.631,74 4.457,92 48,76% 31,73 1,22 2503,13% -6.600,01 -4.456,70 -48,09% 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη 5.428,75 3.782,52 43,52% 237,08 322,65 -26,52% -5.191,67 -3.459,86 -50,05% 

Ισραήλ 5.008,97 3.948,67 26,85% 16,71 54,30 -69,22% -4.992,26 -3.894,37 -28,19% 

Καναδάς 4.748,99 1.294,32 266,91% 98,97 97,07 1,95% -4.650,03 -1.197,25 -288,39% 

Κόσοβο 4.508,80 3.795,66 18,79% 14.638,29 9.957,52 47,01% 10.129,48 6.161,85 64,39% 

Λοιπές 36.765,81 34.998,30 5,05% 3.909,34 5.498,81 -28,91% -32.856,47 -29.499,49 -11,38% 

Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 
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Ως προς τους εκτός ΕΕ σημαντικότερους προμηθευτές της Αλβανίας, στην 
πλειονότητα σημειώθηκε αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της, με 
εξαίρεση την Σουρκία, με την οποία το έλλειμμα μειώθηκε κατά -10,05%, την 
Κροατία (μείωση ελλείμματος κατά -25,32%) και την πΓΔΜ (μείωση ελλείμματος 

κατά -3,16%). Αντίθετα, με την Κίνα σημειώθηκε σημαντική διεύρυνση του 
εμπορικού ελλείμματος της Αλβανίας, κατά 8,47 δισ. ALL ή ποσοστού 39,64%, ως 
αποτέλεσμα της μείωσης (σε ποσοστό -45% περίπου) της αξίας των αλβανικών 
εξαγωγών στη χώρα, με παράλληλη αύξηση των αλβανικών από την Κίνα 
εισαγωγών. 

Από τις χώρες εκτός ΕΕ, σημαντικοί εμπορικοί εταίροι της Αλβανίας 
παρέμειναν η Σουρκία με ποσοστό της τάξης του 6,03%,  η Κίνα με 5,35%, η ερβία 
με 3,13%, η Ελβετία με ποσοστό της τάξης του 2,63% και το Κόσοβο με ποσοστό 
2,59%.   

 

Εισαγωγές  

Η συνολική αξία των εισαγωγών της Αλβανίας σημείωσε το 2011 νέα 
σημαντική αύξηση, της τάξης του 13,96% σε σχέση με το 2010, και ανήλθε στα 543,92 
δισ. ALL από 477,29 δισ. ALL (το 2010) και 428,75 δισ. ALL το  2009.  

 

Εισαγωγές Αλβανίας, 2010 – 2011, σε εκ. ALL 

Προέλευση 

Εισαγωγές 

2011 
Μεταβολή 
2010/2011 

Μερίδιο 
2011 

2010 
Μερίδιο 

2010 

ΤΝΟΛΟ 543.923,70 13,96%   477.293,68   

Φώρες Ε.Ε. 347.930,25 12,89% 63,97% 308.205,24 64,57% 

Ιταλία 166.015,04 23,38% 30,52% 134.557,98 28,19% 

Ελλάδα 57.780,56 -7,71% 10,62% 62.610,94 13,12% 

Γερμανία 31.162,37 16,72% 5,73% 26.697,65 5,59% 

Γαλλία 13.085,52 25,98% 2,41% 10.386,95 2,18% 

Ισπανία 11.440,56 55,14% 2,10% 7.374,43 1,55% 

Λοιπές χώρες Ε.Ε 68.446,20 2,81% 12,58% 66.577,29 13,95% 

Κίνα 34.729,77 14,90% 6,39% 30.226,78 6,33% 

Σουρκία 30.199,95 11,67% 5,55% 27.044,06 5,67% 

ερβία 19.604,65 10,72% 3,60% 17.706,79 3,71% 

Ελβετία 14.183,14 94,91% 2,61% 7.276,94 1,52% 

Ρωσία 10.539,80 0,62% 1,94% 10.474,51 2,19% 

ΠΓΔΜ 8.875,13 17,66% 1,63% 7.542,92 1,58% 

ΗΠΑ 7.779,70 5,96% 1,43% 7.342,42 1,54% 

Κροατία 6.988,25 -24,01% 1,28% 9.196,64 1,93% 

Ουκρανία 6.631,74 48,76% 1,22% 4.457,92 0,93% 

Βοσνία - Ερζεγοβίνη 5.428,75 43,52% 1,00% 3.782,52 0,79% 

Ισραήλ 5.008,97 26,85% 0,92% 3.948,67 0,83% 

Καναδάς 4.748,99 266,91% 0,87% 1.294,32 0,27% 

Κόσοβο 4.508,80 18,79% 0,83% 3.795,66 0,80% 

Λοιπές 36.765,81 5,05% 6,76% 34.998,30 7,33% 

Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 
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Η αξία των εισαγωγών της Αλβανίας από τα κ-μ της ΕΕ-27 συνολικά, ανήλθε 
το 2011 στα 347,93 δισ. από 308,2 δισ. ALL το 2011, σημειώνοντας ρυθμό αύξησης της 
τάξης του 12,89%. H EE-27 εξακολούθησε να αποτελεί το βασικό προμηθευτή της 
Αλβανίας και για το 2011, με ελαφρά μειωμένο όμως μερίδιο στη συνολική αξία των 

αλβανικών εισαγωγών, της τάξης του 63,97%, έναντι 64,57% το 2010.  
 

Κατανομή αξίας εισαγωγών Αλβανίας, ανά χώρα προέλευσης, 2011 

 
  Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 

Νέα αξιόλογη διεύρυνση, κατά 31,46 δισ. ALL ή ποσοστού 23,38%, σημείωσε 
το 2011, έναντι του προηγούμενου έτους, η αξία των εισαγωγών της Αλβανίας από 
την Ιταλία, η οποία μάλιστα πέτυχε και αύξηση του μεριδίου της στην αλβανική 
αγορά στο 30,52% από 28,19% που κατείχε το 2010, εξέλιξη που οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στην ιδιαίτερα σημαντική διεύρυνση των αλβανικών εισαγωγών 
πετρελαιοειδών από τη χώρα. Ειδικότερα, η συνολική αξία των αλβανικών 
εισαγωγών προϊόντων της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων (HS 27) από την 
Ιταλία, ανήλθε το 2011 στα 40,7 δισ. ALL, σημειώνοντας διεύρυνση ποσοστού 160%, 
σε σχέση με το 2010 (15,7 δισ. ALL) και μάλιστα σε συνέχεια αύξησης 956% έναντι του 
2009 (1,5 δισ. ALL μόνο). 

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν επίσης και η αύξηση της αξίας των αλβανικών 
εισαγωγών από την Ισπανία, κατά 4,06 δισ. ALL ή 55,14%, την Ελβετία κατά 6,89 δισ. 
ALL (94,91%) και την Ουκρανία κατά 2,17 δισ. ALL (48,76%), οι οποίες παράλληλα 
διεύρυναν ελαφρά τα μερίδιά τους στην αγορά της Αλβανίας. 

ε αντίθεση, από τους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, βάσει εισαγωγών, 
της Αλβανίας, μείωσαν τη συμμετοχή τους στη συνολική αξία των αλβανικών 
εισαγωγών το 2011, σε σχέση με το 2010, η Ελλάδα κατά 4,83 δισ. ALL  (-7,71%) και η 
Κροατία κατά 2,2 δισ. ALL (-24,01%). 
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Ειδικότερα, η Ελλάδα διατήρησε μεν τη 2η θέση μεταξύ των κυριότερων 
προμηθευτριών χωρών της Αλβανίας, σημείωσε όμως το 2011, σε σχέση με το 2010, 
σημαντικό αρνητικό ρυθμό μεταβολής, της τάξης του -7,71%, στη συνολική αξία των 
αλβανικών εισαγωγών, ενώ μείωσε και κατά -2,5 ποσοστιαίες μονάδες, το μερίδιό της 

στην αλβανική αγορά, πτώση που οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη συνεχιζόμενη 
μείωση (κατά -30% το 2011, σε σχέση με το 2010) της αξίας των εισαγωγών ελληνικών 
προϊόντων υδρογονανθράκων (τα οποία και αντικαθίστανται από ιταλικά). 

Ως προς τις κατηγορίες εισαγόμενων αγαθών, περίπου το 1/5 της συνολικής 
αξίας των εισαγωγών της Αλβανίας για το 2011 αφορά στα «μηχανήματα και 
ανταλλακτικά», το 18,8% αφορά στα «ορυκτά, καύσιμα, ενέργεια» και το 16,9% στα 
«τρόφιμα, ποτά και τσιγάρα», τρεις ομάδες που από κοινού κάλυψαν ποσοστό 55,9% 
του συνόλου.  

ημειώνεται, ότι τα μερίδια της πλειονότητας των κατηγοριών προϊόντων στη 
συνολική αξία των εισαγωγών της Αλβανίας το 2011, διαμορφώθηκαν σχεδόν στο 
ίδιο επίπεδο με τα αντίστοιχα των προηγούμενων ετών, γεγονός που καταδεικνύει 
ότι η διάρθρωση των αλβανικών εισαγωγών, διαχρονικά, δεν παρουσιάζει 
διαφοροποιήσεις.   

 

Κατανομή εισαγωγών Αλβανίας, ανά κατηγορία προϊόντων, 2009 – 2011 

Κατηγορία προϊόντων 
% στη συνολική αξία 

2009 2010 2011 

Σρόφιμα, ποτά και τσιγάρα 17,37% 18,21% 16,90% 

Ορυκτά, καύσιμα, ενέργεια 14,44% 15,39% 18,80% 

Φημικά και πλαστικά προϊόντα 11,85% 11,78% 11,21% 

Δέρμα και προϊόντα δέρματος 1,61% 1,76% 1,73% 

Κατασκευές ξύλου και είδη από χαρτί 4,06% 4,28% 3,75% 

Κλωστοϋφαντουργία και υποδηματοποιία 9,15% 9,58% 9,28% 

Κατασκευαστικά υλικά και μέταλλα 15,42% 16,00% 15,09% 

Μηχανήματα και ανταλλακτικά 22,81% 19,40% 20,17% 

Λοιπά 3,28% 3,60% 3,06% 
Πηγή: : INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 

 
Εξαγωγές 

Η συνολική αξία των εξαγωγών της Αλβανίας, μετά από ιδιαίτερα μεγάλη 
αύξηση, ποσοστού 55,60% το 2010 έναντι του 2009, αυξήθηκε και το 2011 με ταχύ 
ρυθμό, της τάξης του 21,97%, σε σχέση με το 2010, και ανήλθε στα 196,62 δισ. ALL 
(2010: 161,21 δισ., 2009: 103,6 δισ. ALL). 

Σο 2011, η αξία των αλβανικών εξαγωγών προς τις χώρες της  ΕΕ-27 ανήλθε 
στα 143 δισ. ALL, δηλαδή αυξήθηκε κατά 30 δισ. ALL ή με ρυθμό της τάξης του 
26,62%, έναντι του 2010 (112,9 δισ. ALL). H EE-27 αποτέλεσε ως εκ τούτου και το 2011 
τη βασική αγορά για τα αλβανικά προϊόντα, συμμετέχοντας στη συνολική αξία των 
εξαγωγών της χώρας με ποσοστό της τάξης του 72,70%, έναντι 70,03% το 2010. 

Παράλληλα, θετικούς ρυθμούς μεταβολής σημείωσε το 2011 η αξία των 
εξαγωγών της Αλβανίας προς όλους τους εκτός ΕΕ κυριότερους εμπορικούς εταίρους 
της, πλην της Κίνας, των ΗΠΑ και της Ελβετίας. 

Σους σημαντικότερους προορισμούς των αλβανικών προϊόντων αποτέλεσαν 
το 2011 η Ιταλία, το Κόσοβο, η Σουρκία και η Ελλάδα, προς τις οποίες κατευθύνθηκε 
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το 53,38%, το 7,44% , το 7,37% και το 5,07%, αντίστοιχα, της συνολικής αξίας των 
αλβανικών εξαγωγών. Μεταξύ αυτών (των τεσσάρων χωρών), το μεγαλύτερο ρυθμό 
θετικής μεταβολής επέδειξε η αγορά της Σουρκίας, προς την οποία οι αλβανικές 
εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 51,32%, του Κοσόβου κατά 47,01%, αλλά και της Ιταλίας 

με 27,91% (από 82,05 δισ. ALL το 2010 σε 104,96 δισ. ALL το 2011), προς την οποία 
την τελευταία τετραετία κατευθύνεται πάνω από το 50% των αλβανικών εξαγωγών.  

Η αξία των εξαγωγών της Αλβανίας προς την Ελλάδα, το 2011 διευρύνθηκε 
στα 9,98 δισ. ALL, έναντι 8,76 δισ. ALL το 2010, σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση 
13,87%.  

Όσον αφορά στους υπόλοιπους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της 
Αλβανίας, εντυπωσιακή ήταν η μείωση της αξίας των αλβανικών εξαγωγών προς την 
Κίνα κατά -44,71%, το 2011 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά και προς την 
Ελβετία κατά -21,12%.  

Αντίθετα, σημαντική ήταν η αύξηση της αξίας των αλβανικών εξαγωγών προς 
την πΓΔΜ κατά 55,87%, το 2011 σε σχέση με το 2010, και προς το Κόσοβο κατά 
47,01%. 
 

Εξαγωγές Αλβανίας, 2010 – 2011, σε εκ. ALL 

Προορισμός 

Εξαγωγές 

2011 
Μεταβολή 
2010/2011 

Μερίδιο 
2011 

2010 
Μερίδιο 

2010 

ΤΝΟΛΟ 196.623,21 21,97% 100,00% 161.207,00 100,00% 

Φώρες Ε.Ε. 142.953,02 26,62% 72,70% 112.898,85 70,03% 

Ιταλία 104.956,35 27,91% 53,38% 82.051,84 50,90% 
Ελλάδα 9.977,27 13,87% 5,07% 8.762,21 5,44% 

Ισπανία 7.010,20 25,42% 3,57% 5.589,22 3,47% 

Γερμανία 5.693,96 29,33% 2,90% 4.402,76 2,73% 

Μάλτα 4.683,50 282,17% 2,38% 1.225,51 0,76% 

Λοιπές χώρες Ε.Ε. 10.631,74 -2,17% 5,41% 10.867,31 6,74% 

Κόσοβο 14.638,29 47,01% 7,44% 9.957,52 6,18% 

Σουρκία 14.484,27 51,32% 7,37% 9.572,07 5,94% 

Ελβετία 5.279,21 -21,12% 2,68% 6.692,44 4,15% 

Κίνα 4.902,54 -44,71% 2,49% 8.866,32 5,50% 

ΠΓΔΜ 4.147,28 55,87% 2,11% 2.660,78 1,65% 

ερβία 3.596,17 84,43% 1,83% 1.949,89 1,21% 

ΗΠΑ 2.005,66 -15,70% 1,02% 2.379,23 1,48% 

Μαυροβούνιο 1.648,92 32,14% 0,84% 1.247,84 0,77% 

Λοιπές 2.967,84 -40,43% 0,02 4.982,06 0,03 
Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 

 

Ως προς τις αλβανικές εξαγωγές, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι συνεχίζουν 
σταθερά να βασίζονται στην επανεξαγωγή αγαθών, τα οποία παράγονται με 
εισαγόμενες πρώτες ύλες των επιχειρήσεων – παραγγελιοδόχων και εισάγονται στη 
χώρα υπό καθεστώς τελειοποίησης (inward processing), ενώ και ο βαθμός 
συγκέντρωσης των εξαγόμενων προϊόντων της Αλβανίας εξακολουθεί να παραμένει 
πολύ υψηλός. 
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Ειδικότερα, η «κλωστοϋφαντουργία και υποδηματοποιία», κύρια κατηγορία 
επανεξαγόμενων αγαθών, η οποία το 2010 αποτελούσε το 46,62% της αξίας των  
εξαγωγών της Αλβανίας και το 2009 το 34,52% το 2010, σημείωσε και το 2011 
αξιόλογες εξαγωγικές επιδόσεις, αντιπροσωπεύοντας το 32,59% του συνόλου. Ση 2η 

σημαντικότερη θέση διατήρησε το 2011 η κατηγορία «ορυκτά, καύσιμα, ενέργεια», η 
συμμετοχή της οποίας ανήλθε στο 29,89% της αξίας των συνολικών εξαγωγών της 
Αλβανίας, έναντι ποσοστού της τάξης του 27,82% το 2010 και 19,89% το 2009.  
Ακολούθησε και το 2011 η κατηγορία «κατασκευαστικά υλικά και μέταλλα», τα 
οποία πέτυχαν ταχύρρυθμη αύξηση των εξαγωγών τους, κατά 27,77%, σε σχέση με το 
2010, αν και το μερίδιό τους επί της συνολικής αξίας αυξήθηκε κατά μία μόνο 
ποσοστιαία μονάδα και ανήλθε στο 21%.  

Οι ως άνω τρεις κατηγορίες από κοινού, αντιστοιχούσαν το 2011 στο 83,5% 
περίπου της συνολικής αξίας των αλβανικών εξαγωγών, ενώ και τα προηγούμενα έτη 
(2009 – 2010) κάλυψαν εξίσου υψηλό ποσοστό, γύρω στο 80%. 

 

Κατανομή εξαγωγών Αλβανίας, ανά κατηγορία προϊόντων, 2009 – 2011 

Κατηγορία προϊόντων 
% στη συνολική αξία 

2009 2010 2011 

Σρόφιμα, ποτά και τσιγάρα 7,24% 5,78% 5,65% 

Ορυκτά, καύσιμα, ενέργεια 19,89% 27,82% 29,89% 

Φημικά και πλαστικά προϊόντα 1,71% 1,02% 1,42% 

Δέρμα και προϊόντα δέρματος 1,48% 1,59% 1,49% 

Κατασκευές ξύλου και είδη από χαρτί 3,32% 2,97% 2,32% 

Κλωστοϋφαντουργία και υποδηματοποιία 46,62% 34,52% 32,59% 

Κατασκευαστικά υλικά και μέταλλα 12,54% 20,05% 21,00% 

Μηχανήματα και ανταλλακτικά 4,94% 4,13% 3,90% 

Λοιπά 2,26% 2,11% 1,74% 
 Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 
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Διμερείς εμπορικές συναλλαγές Ελλάδας – Αλβανίας 

 

Εμπορικό Ισοζύγιο   
Με βάση τα τελευταία, αναθεωρημένα, στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από 

την αλβανική τατιστική Τπηρεσία (INSTAT), η χώρα μας διατήρησε και το 
τελευταίο έτος τη 2η θέση μεταξύ των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της 
Αλβανίας, με τη συνολική αξία των διμερών ελληνο-αλβανικών εμπορικών 
συναλλαγών να διαμορφώνεται όμως στα 67,8 δισ. ALL (483,5 εκ. €) το 2011, έναντι 
71,4 δισ. ALL το 2010 (518 εκ. €) και 74,3 δισ. ALL (563 εκ. €) το 2009.  

Σο διμερές εμπορικό ισοζύγιο εξακολούθησε το 2011 να παραμένει θετικό για 
την Ελλάδα, αν και περιορίστηκε στα 47,8 δισ. ALL, από 53,8 δισ. ALL το 2010 και 
58,9 δισ. ALL το 2009, ως αποτέλεσμα της μείωσης των αλβανικών από τη χώρα μας 
εισαγωγών και παράλληλα της αύξησης των εξαγωγών της Αλβανίας προς την 
Ελλάδα που παρουσίασαν ανοδική εξέλιξη.  

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί, ότι εξαιρούμενων των πετρελαιοειδών, που 

αποτελούν τη σημαντικότερη κατηγορία εισαγόμενων στην Αλβανία ελληνικών 
προϊόντων, ο όγκος του διμερούς εμπορίου, την τριετία 2009 – 2011, παρουσίασε 
αυξητική πορεία και το πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο για τη χώρα μας 
διαμορφώθηκε το 2011 στα 38 δισ. ALL. 

 

Εξωτερικό εμπόριο Ελλάδας-Αλβανίας, 2009 – 2011, σε εκ. ALL 

 
2009 2010 2011 

Μεταβολή 
2010/2011 

Εισαγωγές από Ελλάδα 66.608 62.611 57.781 -7,71% 

Εξαγωγές προς Ελλάδα 7.693 8.762 9.977 13,87% 

Όγκος Εμπορίου 74.301 71.373 67.758 -5,07% 

Ισοζύγιο Ελλάδας 58.915 53.849 47.803 -11,23% 

       Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 

Εξωτερικό εμπόριο Ελλάδας-Αλβανίας, 2009 – 2011,  σε εκ. ALL, 
χωρίς πετρελαιοειδή 

 
2009 2010 2011 

Μεταβολή 
2010/2011 

Εισαγωγές από Ελλάδα 46.999 48.549 47.943 -1,25% 

Εξαγωγές προς Ελλάδα 6.988 8.589 9.896 15,21% 

Όγκος Εμπορίου 53.987 57.138 57.839 1,23% 

Ισοζύγιο Ελλάδας 40.012 39.960 38.047 -4,79% 

       Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 

 
τατιστικά στοιχεία των αλβανικών εισαγωγών και εξαγωγών από και προς 

την Ελλάδα, κατά 2ψήφιο κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας, κατά τα έτη 2009 – 
2011, όπως και αναλυτικότερα δεδομένα κατά 4ψήφιο κωδικό συνδυασμένης 
ονοματολογίας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Γραφείου ΟΕΤ της Πρεσβείας της 
Ελλάδος στα Σίρανα, στη διαδικτυακή πύλη Agora, www.agora.mfa.gr, στη θέση: 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=332
57.  

http://www.agora.mfa.gr/
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=33257
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=33257
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Εισαγωγές Αλβανίας από Ελλάδα 
Ση 2η θέση διατήρησε η χώρα μας το 2011 και μεταξύ των κυριότερων 

προμηθευτών της αλβανικής αγοράς, αν και η αξία των εισαγωγών της Αλβανίας 

από την Ελλάδα ανήλθε το 2011 στα 57,78 δισ. ALL, από 62,61 δισ. ALL το 
προηγούμενο έτος, σημειώνοντας μείωση της τάξης του -7,71% (ή ποσού 4,83 διζ. 

ALL). Παράλληλα, μείωση κατέγραψε το 2011, κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες σε 
σχέση με το 2010, το μερίδιο της χώρας μας στη συνολική αξία των αλβανικών 
εισαγωγών, το οποίο διαμορφώθηκε στο 10,62% έναντι 13,12% του προηγούμενου 
έτους.  

Διάρθρωση αλβανικών από την Ελλάδα εισαγωγών,  2011 

 
 

Αλβανικές εισαγωγές από την Ελλάδα, κατά κατηγορία, 2010 – 2011 (σε εκ. ALL) 

HS 2011 
Μερίδιο 

2011  
Μεταβολή 
2010/2011 

2010 

HS 72-73 Προϊόντα σιδήρου και χάλυβα 10.509,93 18,19% 31,53% 7.990,57 

HS 27 Πετρελαιοειδή 9.837,47 17,03% -30,04% 14.061,63 

HS 84-85 Μηχανές και μηχανολογικός εξοπλισμός 4.005,80 6,93% -11,03% 4.502,66 

HS 39 Πλαστικά 3.196,38 5,53% -0,76% 3.220,93 

HS 24 Καπνικά προϊόντα 2.217,69 3,84% -25,47% 2.975,74 

HS 08 Υρούτα νωπά 2.200,58 3,81% -20,79% 2.778,06 

HS 76 Προϊόντα αλουμινίου 1.739,51 3,01% -14,81% 2.041,95 

HS 48 Προϊόντα χάρτου 1.712,86 2,96% -6,22% 1.826,40 

HS 44 Προϊόντα ξυλείας 1.711,58 2,96% -2,32% 1.752,21 

HS 25 Σσιμέντο, γύψος, ασβέστης κ.ά. 1.500,75 2,60% -47,33% 2.849,12 

HS 22 Ποτά 1.400,80 2,42% 5,01% 1.333,91 

HS 01 Ζώα ζωντανά 1.054,62 1,83% -1,61% 1.071,93 

HS 32 Φρώματα και βαφές 978,80 1,69% 1,03% 968,83 

Λοιπά 15.713,79 27,20% 3,13% 15.237,01 

ΤΝΟΛΟ 57.780,56 100% -7,71% 62.610,94 
           Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η καθοδική πορεία το 2011 των αλβανικών 
εισαγωγών από την Ελλάδα οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην αρνητική εξέλιξη της 
αξίας των εισαγόμενων ελληνικών προϊόντων υδρογονανθράκων που, συνεπεία της 
σταδιακής μείωσης των δραστηριοτήτων των ελληνικών πετρελαϊκών εταιρειών στην 

αλβανική αγορά, συνεχίστηκε και το τρέχον έτος (-30,04%). Αφαιρούμενων ως εκ 
τούτου των πετρελαιοειδών (HS 27), τα οποία αποτελούν το κυριότερο σε αξία 
εισαγόμενο στην Αλβανία ελληνικό προϊόν (συμμετοχή στη συνολική αξία των 
αλβανικών από την Ελλάδα εισαγωγών ποσοστού 17,03% το 2011, 22,46% το 2010 και 
26,40% το 2009), η μείωση που καταγράφεται το 2011 στη συνολική αξία των 
αλβανικών από τη χώρα μας εισαγωγών, περιορίζεται στο -1,25%, σε σχέση με το 
2010. 

Άλλη ομάδα αγαθών, που διαχρονικά συγκαταλέγονται στα κύρια εξαγόμενα 
στην Αλβανία προϊόντα ελληνικής προέλευσης και οι εισαγωγές τους παρουσίασαν, 
την τριετία 2009 – 2011, πτωτική πορεία, είναι τα «τσιμέντο, γύψος, ασβέστης κ.λπ.» 
(HS 25), όπως και άλλα δομικά υλικά (π.χ. προϊόντα αλουμινίου, ξυλεία κ.ά.), 
γεγονός που αποδίδεται στη συνεχιζόμενη μείωση των αλβανικών εισαγωγών 
οικοδομικών υλικών, ως αποτέλεσμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο 
κατασκευαστικός κλάδος στη χώρα. Δεδομένου μάλιστα, ότι στην οικοδομική 
δραστηριότητα στην Αλβανία εξακολουθεί να παρατηρείται στασιμότητα και δεν 
διαφαίνεται ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων, η πτωτική τάση των αλβανικών 
εισαγωγών δομικών υλικών εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί και το τρέχον έτος. 

 Ειδικότερα, όσον αφορά στα τσιμέντα (HS 2523), τα οποία το 2009 και το 2010 
κατείχαν από τις πρώτες θέσεις μεταξύ των εισαγόμενων στην Αλβανία ελληνικών 
προϊόντων, η περαιτέρω ιδιαίτερα σημαντική μείωση των εισαγωγών τους τα 
τελευταία έτη (η αξία τους περιορίστηκε στα 967,3 εκ. ALL, έναντι 2,3 δισ. ALL το 
2010 και 5,1 δισ. ALL το 2009) οφείλεται και στις ελληνικών συμφερόντων επενδύσεις 
στον κλάδο στη χώρα, που συνέβαλαν στη σταδιακή αύξηση της εγχώριας 

παραγωγής. 
Πέραν των ανωτέρω, μείωση των αλβανικών εισαγωγών από την Ελλάδα 

καταγράφηκε το 2011 και σε μία σειρά προϊόντων ειδών διατροφής, οικιακής χρήσης 
και ευρείας κατανάλωσης, που όμως αποτελεί συνέπεια της παρατηρούμενης 
στροφής των Αλβανών καταναλωτών σε φθηνότερα προϊόντα. Η διαρκώς μειούμενη 
αγοραστική τους δύναμη, αλλά και η αβεβαιότητα, λόγω της δυσμενούς οικονομικής 
συγκυρίας, της μείωσης των μεταναστευτικών εμβασμάτων και της αυξανόμενης 
ανεργίας στο εσωτερικό και στις χώρες του εξωτερικού, όπου διαμένει η πλειονότητα 
των Αλβανών μεταναστών, αποτελούν παράγοντες που έχουν επηρεάσει αρνητικά 
την ζήτηση και τον κύκλο εργασιών του εμπορίου και των δραστηριοποιούμενων 
στην Αλβανία επιχειρήσεων γενικότερα.  

Ειδικά όμως όσον αφορά στις ανωτέρω ομάδες προϊόντων (είδη διατροφής, 
οικιακής χρήσης και ευρείας κατανάλωσης, αλλά και προσωπικής φροντίδας), θα 
πρέπει να επισημανθεί, ότι η επέκταση στην Αλβανία επιχειρήσεων ελληνικών 
συμφερόντων (π.χ. /Μ Euromax του Delhaize Group, μέλος του οποίου αποτελεί 
και η αλυσίδα ΑΒ Βασιλόπουλος, Carrefour που περιήλθε στον όμιλο 
Μαρινόπουλου, Fresh Line κ.ά.) έχει αυξήσει ήδη την παρουσία ειδών ελληνικής 
προέλευσης στην αλβανική αγορά, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί και το 
επόμενο έτος, με την περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη δραστηριοποιούμενων στη χώρα 
ελληνικών ομίλων, όπως και τη σχεδιαζόμενη είσοδο νέων. 
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Εξαγωγές Αλβανίας προς την Ελλάδα  

Σο σύνολο της αξίας των αλβανικών προς την Ελλάδα εξαγωγών ανήλθε το 
2011 σε 9,98 δισ. ALL, έναντι 8,76 δισ. ALL το 2010, καταγράφοντας αξιοσημείωτη 
ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 13,87% και κατατάσσοντας πλέον τη χώρα μας 
στην 4η θέση μεταξύ των κυριότερων πελατών της Αλβανίας (2010: 5η)  
 

Διάρθρωση αλβανικών προς την Ελλάδα εξαγωγών, 2011 

 

Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 

 

Αλβανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα, κατά κατηγορία, 2010 – 2011 (σε εκ. ALL) 

HS 2011 
Μερίδιο 

2011 
Μεταβολή 
2010/2011 

2010 

HS 72-73 Προϊόντα σιδήρου και χάλυβα 3.205,11 32,12% 117,20% 1.475,61 

HS 61-62-63 Ενδύματα κ.λπ. είδη κλωστοϋφαντουργίας 3.077,68 30,85% 8,70% 2.831,42 

HS 24 Καπνικά προϊόντα 413,38 3,84% -4,66% 433,59 

HS 48 Προϊόντα χάρτου 389,58 3,81% -11,80% 441,70 

HS 76 Προϊόντα αλουμινίου 379,92 3,59% 83,80% 206,70 

HS 20 Παρασκευάσματα διατροφής από φρούτα και λαχανικά 327,09 3,34% 8,72% 300,87 

HS 94 Προϊόντα επίπλωσης 315,58 3,01% 34,76% 234,17 

HS 39 Πλαστικά 262,32 2,96% -42,44% 455,74 

HS 44 Προϊόντα ξυλείας 254,68 2,96% 50,15% 169,62 

HS 07 Υρούτα και λαχανικά βρώσιμα 247,34 2,74% 154,77% 97,08 

HS 69 Προϊόντα κεραμευτικής 124,02 1,83% -15,13% 146,14 

HS 84 Μηχανές και μηχανολογικός εξοπλισμός 110,20 1,69% 92,96% 57,11 

Λοιπά 870,37 8,72% -54,49% 1.912,46 

ύνολο 9.977,27 100,00% 13,87% 8.762,21 
 Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 
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Όσον αφορά στις ελληνο-αλβανικές εμπορικές συναλλαγές, θα πρέπει να 
σημειωθεί, ότι με βάση τα στοιχεία της ελληνικής τατιστικής Αρχής (ΕΛΣΑΣ), η 
συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Αλβανία ανήλθε το 2011 στα 
425,8 έναντι 394,3 εκ. € το 2010, κατατάσσοντας την Αλβανία στη 14η θέση μεταξύ 

των σημαντικότερων κρατών προορισμού των ελληνικών προϊόντων (2009: 390 εκ. €). 
ε αντίθεση, πτωτική ήταν το 2011 η εξέλιξη της συνολικής αξίας των εισαγωγών της 
Ελλάδας από την Αλβανία, η οποία διαμορφώθηκε στα 77,53 εκ. €, έναντι 100,2 εκ. € 
το 2010 και 76,6 εκ. € το 2009. 
 

Ελληνικές εξαγωγές προς Αλβανία (σε €) 

  
2011 2010 

Μεταβολή 
2010/2011 

υνολικές 425.768.924 394.321.313 7,98% 

Φωρίς πετρελαιοειδή 353.699.155 348.072.218 1,62% 

Πετρελαιοειδή 72.069.769 46.249.095 55,83% 
Πηγή: ΕΛΣΑΣ 

Ελληνικές εισαγωγές από Αλβανία (σε €) 

  
2011 2010 

Μεταβολή 
2010/2011 

υνολικές 77.533.275 100.212.560 -22,63% 

Φωρίς πετρελαιοειδή 77.518.637 100.212.560 -22,65% 

Πετρελαιοειδή 14.638 0 --- 
Πηγή: ΕΛΣΑΣ 
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Διμερείς εμπορικές σχέσεις με Κόσοβο, Σουρκία και Ιταλία 
 
Κόσοβο 

Με βάση τα τελευταία, αναθεωρημένα, στοιχεία της αλβανικής τατιστικής 
Τπηρεσίας (INSTAT), η αξία του διμερούς εμπορίου διευρύνθηκε το 2011 σε ποσοστό 
39,2% και ανήλθε στα 19,147 δισ. ALL, από 13,753 δισ. ALL το 2010 (2009: 10,162 δισ. 
ALL), εξέλιξη που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη συνεχιζόμενη, τα τελευταία χρόνια, 
άνοδο των αλβανικών προς το Κόσοβο εξαγωγών.  

 

Εξωτερικό εμπόριο Αλβανίας – Κοσόβου, 2009 – 2011, σε εκ. ALL 

 2009 2010 2011 
Μεταβολή 

2010/2011 

Εισαγωγές Αλβανίας από Κόσοβο 2.966 3.796 4.509 18,8% 

Εξαγωγές Αλβανίας προς Κόσοβο 7.196 9.958 14.638 47,0% 

Όγκος Εμπορίου 10.162 13.753 19.147 39,2% 

Ισοζύγιο Αλβανίας 4.230 6.162 10.129 64,4% 

Πηγή: Αλβανική τατιστική Τπηρεσία (INSTAT) 

Ειδικότερα, η αξία των εξαγωγών της Αλβανίας προς το Κόσοβο παρουσίασαν 
το 2011, σε σχέση με το 2010, νέα αξιοσημείωτη αύξηση της τάξης του 47% και 
ανήλθαν στα 14,638 δισ. ALL έναντι 9,958 και 7,196 δισ. ALL το 2010 και 2009, 
αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, το Κόσοβο διατήρησε τη 2η θέση (στην οποία προωθήθηκε 
το 2010) μεταξύ των σημαντικότερων προορισμών των αλβανικών προϊόντων, ενώ 
και το μερίδιό του στο σύνολο διευρύνθηκε το 2011 στο 7,44%, από 6,18% το 2010 (της 
συνολικής αξίας των εξαγωγών της Αλβανίας). 

Παράλληλα αξιοσημείωτη, αν και με βραδύτερο ρυθμό της τάξης του 18,8%, 
ήταν το 2011, σε σχέση με το 2010, και η αύξηση των εισαγωγών της Αλβανίας από το 
Κόσοβο, η αξία των οποίων ανήλθε στα 4,509 δισ. ALL από 3,796 δισ. ALL το 2010 
(2009: 2,966 δισ. ALL). Εντούτοις, η θέση του Κοσόβου μεταξύ των προμηθευτών της 
Αλβανίας παραμένει σταθερά σε χαμηλό επίπεδο, ενώ και το μερίδιό του στην 
αλβανική αγορά, ακόμη και την τελευταία τριετία διατηρείται σε ένα μικρό ποσοστό, 
γύρω στο 0,70% - 0,80%. 

Όπως προκύπτει από τα αναλυτικότερα στοιχεία των αλβανικών προς το 
Κόσοβο εξαγωγών που παρατίθενται ακολούθως, οι δύο σημαντικότερες κατηγορίες 
εξαγόμενων προϊόντων παραμένουν σταθερά τα δομικά υλικά (κυρίως τούβλα – 
κεραμίδια, αλλά και τσιμέντο, μεταλλικές κατασκευές κ.ά.) και τα είδη διατροφής, 
κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιούνται στην Αλβανία και επιχειρήσεις 
ελληνικών και ομογενειακών συμφερόντων που έχουν αναπτύξει εμπορικές 
συνεργασίες με επιχειρηματίες του Κοσόβου. Επίσης, αξιόλογη είναι και η 
επισκεψιμότητα των εμπορικών εκθέσεων που διοργανώνονται στα Σίρανα από 
επιχειρηματίες του Κοσόβου, οι οποίοι, όπως μας πληροφορούν οι Έλληνες εκθέτες, 
επιδεικνύουν ενδιαφέρον για εισαγωγές από την Ελλάδα και συνεργασίες με τη 
χώρα μας.   
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Αλβανικές εξαγωγές προς Κόσοβο (σε εκ. ALL) 

HS 2011 
Μερίδιο 

2011 

Μεταβολή 

2010/2011 
2010 

Μεταβολή 

2009/2010 
2009 

HS 72-73 Προϊόντα από χυτοσίδηρο, 

σίδηρο ή χάλυβα 6.512,53 44,49% 47,91% 4.403,10 29,28% 3.405,99 

HS 25 Σσιμέντο 2.260,90 15,45% 108,68% 1.083,45 544,11% 168,21 

HS 27 Πετρελαιοειδή 1.071,13 7,32% -16,57% 1.283,92 -6,44% 1.372,30 

HS 76 Προϊόντα από αργίλιο 643,11 4,39% 31,97% 487,32 79,87% 270,93 

HS 26 Μεταλλεύματα, σκουριές και 

τέφρες 450,28 3,08% 5,28% 427,68 7,35% 398,40 

HS 84-85 Μηχανές και μηχανολογικός 

εξοπλισμός 656,57 4,49% -14,64% 769,16 72,89% 444,88 

HS 94 Είδη επίπλωσης 307,07 2,10% 60,17% 191,72 40,02% 136,92 

HS 69 Προϊόντα κεραμικής 255,96 1,75% 3793,83% 6,57 -39,32% 10,83 

HS 15 Λίπη και έλαια 235,06 1,61% 129,71% 102,33 175,53% 37,14 

HS 07 Λαχανικά 202,15 1,38% 118,82% 92,38 124,60% 41,13 

HS 30 Υαρμακευτικά προϊόντα 183,20 1,25% 183,95% 64,52 -2,95% 66,48 

HS 87 Οχήματα και μέρη τους 173,43 1,18% 643,76% 23,32 -23,44% 30,46 

HS 04 Γαλακτοκομικά προϊόντα 172,58 1,18% 483,49% 29,58 79,64% 16,47 

Λοιπά 1.514,32 10,34% 52,58% 992,47 24,63% 796,36 

ΤΝΟΛΟ 14.638,29   47,01% 9.957,52 38,37% 7.196,49 

Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 

 

 

 

Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 
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Σουρκία 

Ο όγκος του αλβανο-τουρκικού εμπορίου σημείωσε την τριετία 2009 – 2011 
σημαντική αύξηση, εξέλιξη που όμως οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην ιδιαίτερα 
αξιόλογη άνοδο των αλβανικών εξαγωγών προς την Σουρκία, καθώς ο ρυθμός 
αύξησης των εισαγωγών ήταν συγκριτικά περιορισμένος. 

Διαχρονικά, η Σουρκία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς 
εταίρους της Αλβανίας και όσον αφορά την αξία του διμερούς όγκου εμπορίου,  το 
2011 κατέλαβε την 3η θέση (μετά την Ιταλία και την Ελλάδα), από την 4η και 5η που 
κατείχε το 2010 και το 2009, αντίστοιχα.  

Ειδικότερα, η αξία των αλβανο-τουρκικών εμπορικών συναλλαγών 
διαμορφώθηκε το 2011 στα 44,7 δισ. ALL, έναντι 36,6 δισ. ALL το 2010, σημειώνοντας 
για δεύτερο συνεχές χρόνο αξιόλογη αύξηση, της τάξης του 22%, σε συνέχεια 
σημαντικής διεύρυνσης ποσοστού σχεδόν 30% το 2010, σε σχέση με το 2009 (28,3 δισ. 
ALL). 

Ως αποτέλεσμα της ως άνω εξέλιξης, το αλβανικό έλλειμμα στο διμερές 
εμπορικό ισοζύγιο με την Σουρκία περιορίστηκε στα -15,7 δισ. ALL το 2011, δηλ. 
κατά 10% έναντι του 2010 (-17,5 δισ. ALL) και κατά πάνω από 40% συνολικά, σε 
σχέση με το 2009 (-27,1 δισ. ALL). 

 

Διμερές εμπόριο Αλβανίας – Σουρκίας 2006 – 2011 (σε εκ. ALL) 

 

Πηγή: Albanian Centre for Competitiveness and International Trade (ACIT) – Albania 2011 trade report 

 

Εξαγωγές της Αλβανίας προς την Σουρκία 

Η αξία των αλβανικών εξαγωγών προς την Σουρκία ανήλθε το 2011 σε 14,5 
δισ. ALL, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 51,3%, σε σχέση με το 2010 (9,6 δισ. 
ALL), αλλά και σε συνέχεια εντυπωσιακής ανόδου, ποσοστού 1.580%, το 2010 έναντι 
του 2009 (569,8 εκ. ALL μόνο). 

Θα πρέπει όμως να σημειωθεί, ότι η ως άνω ανοδική εξέλιξη των αλβανικών 
προς την Σουρκία εξαγωγών οφείλεται στις δραστηριότητες στην Αλβανία 
επιχειρήσεων τουρκικών συμφερόντων και πρωταρχικά της Kürüm International 
Sh.A., του ομίλου Kürüm Holding, βιομηχανίας παραγωγής ειδών από σίδηρο και 
χάλυβα, που αποτελούν και το κυριότερο προς την Σουρκία εξαγόμενο προϊόν. 
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υγκεκριμένα, το 2011 με μερίδιο 68,4% στο σύνολο, η αξία των εξαγωγών ημιτελών 
προϊόντων από σίδηρο ή χάλυβα (βλ. συνημ. Πίνακα 1 με αναφορά εξαψήφιων 
κωδικών .Ο.), σημειώνοντας αύξηση κατά 25,6%, ανήλθε στα 9,9 δισ. ALL, από 7,9 
δισ. ALL το 2010, πρώτο έτος καταγραφής εξαγωγών του είδους από την Αλβανία 

στην Σουρκία. 

 Αντίστοιχα, συνεπεία της δραστηριοποίησης εταιρειών τουρκικών 
συμφερόντων στην εξορυκτική βιομηχανία στην Αλβανία, το δεύτερο εξαγόμενο 
αλβανικό προς την Σουρκία προϊόν ήταν το 2011 τα μεταλλεύματα χαλκού, με 
μερίδιο στο σύνολο 19,6% και αξία ύψους 2,8 δισ. ALL (το 2010 δεν καταγράφηκαν 
εξαγωγές). 

 

Βασικές κατηγορίες εξαγόμενων προς την Σουρκία αλβανικών προϊόντων, 2011 

 

Πηγή: Αλβανική τατιστική Τπηρεσία (INSTAT) 

 

Εισαγωγές της Αλβανίας από την Σουρκία 

Η αξία των αλβανικών εισαγωγών από την Σουρκία διαμορφώνεται την 
τελευταία πενταετία, 2007 – 2011, σε ένα σταθερό επίπεδο, ύψους 28 δισ.ALL κατά 
μέσο όρο, ενώ δεδομένης της αύξησης των συνολικών εισαγωγών της Αλβανίας, το 
μερίδιο της χώρας στην αλβανική αγορά σταδιακά μειώνεται. Κατά συνέπεια, η 
Σουρκία κατέλαβε το τελευταίο έτος την 5η θέση (μετά τις Ιταλία και Ελλάδα, οι 
εισαγωγές από τις οποίες ανήλθαν το 2011 στα 166 και 57,8 δισ.ALL, αντίστοιχα, 
όπως και τις Γερμανία και Κίνα) μεταξύ των προμηθευτών της Αλβανίας, από την 4η 
που κατείχε το 2010. 

Ειδικότερα, το 2011 η αξία των αλβανικών από την Σουρκία εισαγωγών 
ανήλθε στα 30,2 δισ. ALL και σημείωσε αύξηση της τάξης του 11,7%, σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος (27 δισ. ALL) 2010, όπου είχε καταγραφεί μικρή μείωση έναντι του 
2009 (27,7 δισ.ALL), ποσοστού -2,4%. 

 Αντίθετα, το τουρκικό μερίδιο κατέγραψε και το 2011 μείωση στην αλβανική 
αγορά και περιορίστηκε στο 5,55%, από 5,67% το 2010 και 6,46% το 2009. 
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 Η διάρθρωση των εισαγωγών της Αλβανίας από την Σουρκία, κατά βασικές 
κατηγορίες αγαθών, παρέμεινε το 2011 αντίστοιχη με εκείνη του προηγούμενου 
έτους, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί, αφενός μεν ότι το σύνολο της αξίας τους 
κατανέμεται σε ευρεία γκάμα προϊόντων και αφετέρου ότι σημαντικό μέρος τους 

αφορά σε προμήθειες τουρκικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αλβανική 
αγορά.  

Η σημαντικότερη πάντως κατηγορία εισαγόμενων από την Σουρκία 
προϊόντων ήταν και το 2011 τα τεχνουργήματα και προϊόντα από βασικά μέταλλα, 
κυρίως σίδηρου και χάλυβα, που αντιστοιχούσαν στο 25% της συνολικής αξίας των 
αλβανικών εισαγωγών από την Σουρκία, επιτυγχάνοντας μάλιστα αύξηση της τάξης 
του 18%, σε σχέση με το 2010. Ακολούθησαν τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, με 
ποσοστό 15% (από το οποίο 7% είδη ένδυσης) και έχοντας σημειώσει αύξηση 13,5%, 
σε σχέση με το 2010, και ο μηχανολογικός εξοπλισμός με μερίδιο 14% το 2011 και 
αύξηση 7,4%, έναντι του προηγούμενου έτους. Οι εν λόγω τρεις βασικές κατηγορίες 
προϊόντων από κοινού, αποτέλεσαν μεν το 2011 το 54% της αξίας των αλβανικών 
από την Σουρκία εισαγωγών, σε επίπεδο όμως μεμονωμένων προϊόντων (βλ. συνημ. 
Πίνακα 2 με αναφορά εξαψήφιων κωδικών .Ο.), η διάρθρωση των αλβανικών 
εισαγωγών παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη διαφοροποίηση από τις εξαγωγές, με τα 10 
κυριότερα προϊόντα να καλύπτουν μόνο το 29% του συνόλου. 

 

Βασικές κατηγορίες εισαγόμενων στην Αλβανία τουρκικών προϊόντων, 2011 

 

Πηγή: Albanian Centre for Competitiveness and International Trade (ACIT) – Albania 2011 trade report 
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Ιταλία 

Ο όγκος εμπορίου Αλβανίας - Ιταλίας παρουσιάζει αυξητική τάση τα 
τελευταία χρόνια, με το μερίδιο της Ιταλίας, η οποία είναι σταθερά ο σημαντικότερος 

εμπορικός εταίρος της Αλβανίας, να ξεπερνά το 33%. 

Η αξία του όγκου εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών ανήλθε το 2011 σε 270,97 
δισ. ALL, έναντι 216,61 το 2010 και 176,89 το 2009, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 
της τάξης του 25,1%. 

Σο αλβανο-ιταλικό εμπορικό ισοζύγιο είναι σταθερά ελλειμματικό για την 
Αλβανία παρά τη σημαντική αύξηση των αλβανικών εξαγωγών προς την Ιταλία τα 
τελευταία χρόνια. Σο 2011 το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου με την Ιταλία 
αυξήθηκε κατά 16,29% και ανήλθε σε -47,48 δισ. ALL. 

 

Εξωτερικό εμπόριο Αλβανίας-Ιταλίας, 2009 – 2011, σε εκ. ALL 

 
2009 2010 2011 

Μεταβολή 
2010/2011 

Εισαγωγές από Ιταλία 112.187,21 134.557,98 166.015,04 23,38% 

Εξαγωγές προς Ιταλία 64.709,63 82,051,84 104.956,35 27,91% 

Όγκος Εμπορίου 176.896,84 216.609,82 270.971,39 25,10% 

Ισοζύγιο Αλβανίας -47.477,59 -52.506,14 -61.058,69 -16,29% 

       Πηγή: INSTAT 

 

Εισαγωγές της Αλβανίας από την Ιταλία 

Η Ιταλία παραμένει σταθερά ο σημαντικότερος προμηθευτής της Αλβανίας, με 
την αξία των αλβανικών εισαγωγών από τη χώρα να ανέρχεται το 2011 σε 166 δισ. 
ALL, καταγράφοντας σημαντική αύξηση, της τάξης του 23,28%, σε σχέση με το 2010. 

χεδόν το 25% των εισαγωγών από Ιταλία το 2011, αξίας 40,7 δισ. ALL, 
αφορούσε σε πετρελαιοειδή προϊόντα, για τα οποία καταγράφηκε αύξηση της τάξης 
του 159,45%. ημαντική αύξηση, της τάξης του 60,21%, σημειώθηκε και στις 
εισαγωγές οχημάτων από την Ιταλία, η αξία των οποίων διαμορφώθηκε το 2011 σε 
7,11 δισ. ALL ή στο 4,28% του συνόλου των αλβανικών εισαγωγών από Ιταλία. 
Αντίστοιχα σημαντική αύξηση καταγράφηκε και στις εισαγωγές εμποτισμένων 
υφασμάτων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 54,55% το 2011, σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος, και ξεπέρασαν τα 3 δισ. ALL. 

Αντίθετα, μείωση σημειώθηκε στις εισαγωγές προϊόντων από κοινά μέταλλα          
(-10,03%), που περιορίστηκαν στα 5,91 δισ. ALL, ποτών (-5,12%), των οποίων η αξία 
ανήλθε το 2011 σε 2,79 δισ. ALL, και μηχανολογικού εξοπλισμού (-4,72%), που 
περιορίστηκαν σε 20,51 δισ. ALL, από 21,52 δισ. ALL το 2010. 
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Αλβανικές εισαγωγές από Ιταλία, 2009-2011 

(σε εκ. ALL) 

 2011 
Μερίδιο 

2011 

Μεταβολή 

2010/2011 
2010 2009 

Μεταβολή 

2009/2010 

HS 27 Πετρελαιοειδή 40.703,46 24,52% 159,45% 15.688,51 1.485,89 955,83% 

HS 84-85 Μηχανές και μηχανολογικός εξοπλισμός 20.511,74 12,36% -4,72% 21.527,15 20.565,66 4,68% 

HS 61-62 Είδη ένδυσης 12.432,08 7,49% 10,13% 11.288,17 10.704,18 5,46% 

HS 41 Δέρματα 8.191,30 4,93% 10,78% 7.393,95 6.007,67 23,08% 

HS 64 Είδη υπόδησης 7.263,88 4,38% 15,48% 6.290,28 3.831,54 64,17% 

HS 87 Οχήματα και μέρη τους 7.112,29 4,28% 60,21% 4.439,28 5.495,98 -19,23% 

HS 83 Προϊόντα από κοινά μέταλλα 5.915,57 3,56% -10,03% 6.574,92 5.706,16 15,22% 

HS 73 Προϊόντα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 4.633,47 2,79% 11,86% 4.142,12 5.011,06 -17,34% 

HS 39 Πλαστικά 4.631,85 2,79% 6,81% 4.336,46 4.333,80 0,06% 

HS 52 Βαμβάκι 3.792,02 2,28% 23,56% 3.068,92 2.218,14 38,36% 

HS 48 Προϊόντα χάρτου 3.635,01 2,19% 2,37% 3.550,85 3.163,75 12,24% 

HS 59 Τφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα 3.008,92 1,81% 54,55% 1.946,88 821,47 137,00% 

HS 22 Ποτά 2.791,95 1,68% -5,12% 2.942,76 2.970,74 -0,94% 

Λοιπά 41.391,50 24,93% 0,06% 41.367,73 39.871,15 3,75% 

ΤΝΟΛΟ 166.015,04   23,38% 134.557,98 112.187,21 19,94% 

Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 

 

Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 

Εξαγωγές της Αλβανίας προς την Ιταλία 

Η αξία των αλβανικών εξαγωγών προς την Ιταλία ανήλθε το 2011 σε 104,95 
δισ. ALL, σημειώνοντας αύξηση 27,91% σε σύγκριση με το 2010 και κατατάσσοντας 

την Ιταλία στην πρώτη θέση μεταξύ των προορισμών των αλβανικών εξαγωγών. 

Ποσοστό άνω του 50% αφορούσε σε είδη ένδυσης και υπόδησης, ενώ το 20% σε 
πετρελαιοειδή προϊόντα, οι εξαγωγές των οποίων προς την Ιταλία 
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υπερδιπλασιάστηκαν σε σύγκριση με το 2010. ημαντική αύξηση σημειώθηκε στις 
εξαγωγές τσιμέντου (155,19%), η αξία των οποίων ανήλθε σε 1,85 δισ. ALL, 
μηχανολογικού εξοπλισμού (αύξηση 22,03%, αξία 4,68 δισ. ALL και προϊόντων 
χαλκού (αύξηση 20,93%, αξία 2 δισ. ALL). Αντίθετα, μείωση σημειώθηκε στις 

εξαγωγές προϊόντων αλουμινίου (-6%), ξυλείας (-2,33%) και κοινών μετάλλων             
(-1,18%). 

Αλβανικές εξαγωγές προς Ιταλία, 2009-2011 

(σε εκ. ALL) 

HS 2011 
Μερίδιο 

2011 

Μεταβολή 

2010/2011 
2010 2009 

Μεταβολή 

2009/2010 

HS 61-62 Είδη ένδυσης 27.163,23 25,88% 12,84% 24.072,08 22.241,23 8,23% 

HS 64 Είδη υπόδησης 26.493,55 25,24% 20,92% 21.909,39 17.745,43 23,46% 

HS 27 Πετρελαιοειδή 21.190,76 20,19% 108,91% 10.143,47 6.341,17 59,96% 

HS 83 Προϊόντα από κοινά μέταλλα 5.262,14 5,01% -1,18% 5.324,94 4.357,90 22,19% 

HS 85 Μηχανές και μηχανολογικός εξοπλισμός 4.684,23 4,46% 22,03% 3.838,58 2.804,74 36,86% 

HS 16 Παρασκευάσματα από κρέας, ψάρια κλπ 2.592,95 2,47% 7,86% 2.404,03 2.082,29 15,45% 

HS 74 Προϊόντα χαλκού 1.990,95 1,90% 20,93% 1.646,37 558,62 194,72% 

HS 41 Δέρματα (εκτός από γουνοδέρματα) 1.962,54 1,87% 12,68% 1.741,69 1.103,57 57,82% 

HS 25 Σσιμέντο 1.854,24 1,77% 155,19% 726,62 255,64 184,24% 

HS 48 Προϊόντα χάρτου 1.643,64 1,57% 4,81% 1.568,14 1.392,22 12,64% 

HS 76 Προϊόντα αλουμινίου 1.517,80 1,45% -6,05% 1.615,49 419,63 284,98% 

HS 44 Προϊόντα ξυλείας 1.170,02 1,11% -2,33% 1.197,94 905,16 32,35% 

HS 94 Έπιπλα 820,55 0,78% 18,38% 693,13 570,95 21,40% 

HS 72 Προϊόντα σιδήρου και χάλυβα 771,60 0,74% 74,59% 441,96 31,16 1318,29% 

Λοιπά 5.838,16 5,56% 23,48% 4.728,04 3.899,92 21,23% 

ΤΝΟΛΟ 104.956,35 100,00% 27,91% 82.051,84 64.709,63 26,80% 

Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 

 

Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 
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Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 
 

 Σο ύψος των  άμεσων ξένων επενδύσεων, σημείωσε το 2011, σε σχέση με το 
2010, σημαντική μείωση της τάξης του 9,73%, ενώ οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου 
μειώθηκαν κατά 135,54%. Ειδικότερα, η αξία των εισροών των ΑΞΕ ανήλθε το 2011 
στα 741,92 εκ. € ή 7,9% του ΑΕΠ, σημειώνοντας μείωση της τάξης του -6,48%,  σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος 2010. 

Η Ελλάδα παραμένει σταθερά ένας από τους σημαντικότερους ξένους 

επενδυτές στην Αλβανία (μέχρι και το 2010, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία κατείχε 
την 1η θέση στις ΑΞΕ/stock) και παράλληλα ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό, της 
τάξης του 26 – 28%, των ξένων επενδυτών στην Αλβανία προέρχεται από την 
Ελλάδα. 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (stock) στην Αλβανία 
 (σε εκ. ευρώ) 

Προέλευση 2007 2008 2009 2010 

Ελλάδα 771 694 671 724 

Ιταλία 213 318 350 401 

Αυστρία 147 186 212 362 

Καναδάς 1 8 103 280 

Σουρκία 154 190 234 279 

Γερμανία 52 66 76 84 

Ολλανδία 16 29 61 84 

Κουβέιτ 90 84 71 69 

Ελβετία 14 137 106 66 

Γαλλία 19 24 36 50 

Κύπρος 34 54 46 38 

Λίβανος 30 40 36 33 

Διεθνείς Οργανισμοί 22 25 16 28 

ΗΠΑ 72 87 45 27 

ΠΓΔΜ 15 28 22 21 

Βουλγαρία 13 15 21 18 

ΗΑΕ 3 8 16 17 

λοβενία 4 11 15 15 

Νορβηγία 0 0 5 13 

Λοιπά 127 5 7 12 

Ηνωμένο Βασίλειο 5 3 6 6 

Κόσοβο 5 14 6 6 

Κίνα 1 0 5 4 

Κροατία 1 2 3 4 

Ουγγαρία 0 3 1 3 

Μονακό 1 4 4 3 

Αίγυπτος 1 1 1 1 

Ισπανία 0 0 0 0 

Ισραήλ 2 3 1 0 

Μαυροβούνιο -1 0 0 0 

Ρουμανία 2 -1 0 0 

Σσεχία - 0 55 -10 

ύνολο 1.815 2.040 2.233 2.640 
Πηγή: Κεντρική Σράπεζα της Αλβανίας 
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Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (stock) στην Αλβανία, κατά δραστηριότητα  
(σε εκ. ευρώ) 

Δραστηριότητα 2007 2008 2009 2010 

Γεωργία, θήρα και δασοκομία 6 19 7 8 

Αλιεία - 2 3 2 

Ορυχεία και λατομεία 10 29 146 331 

Βιομηχανία 227 439 403 417 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου και νερού 10 18 96 122 

Κατασκευές 132 196 185 228 

Φονδρικό - λιανικό εμπόριο 99 271 255 244 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 94 94 80 76 

Τπηρεσίες μεταφορών, αποθήκευσης και επικοινωνιών 590 383 356 402 

Φρηματοοικονομική διαμεσολάβηση 573 526 584 651 

Real estate 57 25 47 54 

Εκπαίδευση 2 3 3 4 

Τγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες 0 26 47 62 

Άλλες κοινωνικές υπηρεσίες 13 8 10 13 

Διεθνείς οργανισμοί - - 10 24 

ύνολο 1.815 2.040 2.233 2.640 
Πηγή: Κεντρική Σράπεζα της Αλβανίας 

 

Εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, 2007 – 2011, σε εκ. € 

Έτος 2007 2008 2009 2010 2011 

Αξία σε εκατ. € 481,13 665,15 716,91 793,32 741,92 

Μεταβολή από προηγούμενο έτος  38,25% 7,78% 10,66% -6,48% 
Πηγή: Κεντρική Σράπεζα Αλβανίας  
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Διάρθρωση αλβανικών επιχειρήσεων 
το τέλος του 2010 στην αλβανική οικονομία δραστηριοποιούνταν πάνω από 

100.000 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 16.290 ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους εντός 
του 2010. 

Σο μεγαλύτερο μέρος των αλβανικών επιχειρήσεων (38,1%) έχει έδρα την 
Περιφέρεια των Σιράνων, ενώ το 12,15% την Περιφέρεια Δυρραχίου, το 9,27% την 
Περιφέρεια Υιέρι και το 8,35% την Περιφέρεια Αυλώνας.  

Οι πιο συνηθισμένες νομικές μορφές εταιρειών είναι οι ατομικές επιχειρήσεις, 
οι οποίες αποτελούν το 80% του συνόλου, και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 
(Sh.p.k.) οι οποίες συναντώνται σε ποσοστό 17,5%. Οι ανώνυμες εταιρείες 
αντιπροσωπεύουν μόλις 0,72% του συνόλου. 

Σο 44,4% των αλβανικών επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στο εμπόριο, το 
15,57% στον κλάδο των ξενοδοχείων και της εστίασης, το 10,29% στον τομέα 
μεταφορών και επικοινωνιών, το 9,9% στη βιομηχανία, το 4,22% στον 
κατασκευαστικό κλάδο και το 1,69% στον αγροτικό τομέα. 

Η συντριπτική πλειοψηφία (90,94%) των επιχειρήσεων είναι μικρού μεγέθους 
και απασχολούν 1-4 εργαζόμενους. Σο 4,75% απασχολεί 5-9 εργαζόμενους, ενώ μόλις 
0,84% των επιχειρήσεων αριθμούν περισσότερους από 50 υπαλλήλους.  

 

  

Πηγή: INSTAT 
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Κατανομή επιχειρήσεων βάσει νομικής μορφής 

Μορφή ύνολο Μερίδιο 

Έναρξη 

δραστηριοτήτων 

το 2010 

Ατομικές επιχειρήσεις 80.863 80,32% 14.035 

Ομόρρυθμες εταιρείες 70 0,07% 2 

Ετερόρρυθμες εταιρείες 15 0,01% 0 

Ε.Π.Ε. 17.642 17,52% 2.088 

Κοινοπραξίες 27 0,03% 4 

Α.Ε. 725 0,72% 60 

Φρηματοπιστωτικές εταιρείες 116 0,12% 9 

Τποκαταστήματα και αντιπροσωπείες ξένων 

εταιρειών 289 0,29% 81 

Δημόσιες επιχειρήσεις 931 0,92% 11 

ύνολο * 100.678 100,00% 16.290 

*  Μη συμπεριλαμβανομένων διεθνών οργανισμών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και δημόσιου 

τομέα 

Πηγή: INSTAT 

 

 

 

 
Πηγή: INSTAT 
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Πηγή: INSTAT 

  

Πηγή: INSTAT 
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100 Μεγαλύτερες εταιρείες στην Αλβανία,  

βάσει κύκλου εργασιών 2011 
 

1.  CEZ SHPERNDARJE  
http://www.cez.al/  

Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας 

2.  BANKERS PETROLEUM   
www.bankerspetroleum.com  

Εξόρυξη πετρελαίου 
 

3.  EURO PETROL DURRES ALBANIA  
http://www.europetrolalbania.com 

Εμπορία πετρελαιοειδών 

4.  BANKA KOMBETARE TREGTARE / BKT 
http://www.bkt.com.al/  

Σράπεζα 

5.  RAIFFEISSEN BANK   
http://www.raiffeisen.al/ 

Σράπεζα 

6.  KURUM INTERNATIONAL  
http://www.kurumholding.com.tr  

Φαλυβουργία 

7.  ARMO 
www.armorefinery.com 

Διυλιστήριο 

8.  KASTPETROL 
http://www.kastrati-group.com/  

Εμπορία πετρελαιοειδών 

9.  KASTRATI 
http://www.kastrati-group.com/  

Εμπορία πετρελαιοειδών 

10.  VODAFONE ALBANIA  
www.vodafone.al 

Kινητή τηλεφωνία 

11.  AMC / COSMOTE GROUP 
www.amc.al  

Kινητή τηλεφωνία 

12.  BELLE AIR 
www.belleair.it 

Αεροπορική εταιρεία 

13.  GENKLAUDIS  
www.genklaudis.al  

Εμπορία πετρελαιοειδών 

14.  KORPORATA ELEKTROENERGJETIKE SHQIPTARE / 
KESH 
www.kesh.com.al 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

15.  ΑLFA   
www.agnagroup.com 

Εισαγωγές – διανομή τροφίμων – 
ποτών κ.λπ. ειδών 

16.  AGNA  GROUP 
www.agnagroup.com 

Εισαγωγές – διανομή τροφίμων – 
ποτών κ.λπ. ειδών 

17.  INTER DISTRIBUTION SERVICES 
 

Εισαγωγές – πώληση τσιγάρων 

18.  MARKETING DISTRIBUTION 
www.markdist.com   

Εισαγωγές – διανομή τροφίμων – 
ποτών κ.λπ. ειδών 

19.  ALBTELEKOM 
www.albtelecom.al   

ταθερή τηλεφωνία 

20.  ANTEA CEMENT / ΣΙΣΑΝ 
www.anteacement.com   

Παραγωγή τσιμέντου 

21.  PHILIP MORRIS ALBANIA SHPK 
http://www.pmi.com  

Εισαγωγές – πώληση τσιγάρων 

22.  BANKA CREDINS  
www.bankacredins.com  

Σράπεζα 

23.  SKENDERI G / EURO PETROL 
www.europetrolalbania.com  

Εμπορία πετρελαιοειδών 

24.  KUID  SHPK  / TACI OIL                                                            
www.taci-oil.com  

Εμπορία  πετρελαιοειδών 

25.  FUSHE KRUJE CEMENT FACTORY 
www.seament.com  

Παραγωγή τσιμέντου 

http://www.cez.al/
http://www.bankerspetroleum.com/
http://www.europetrolalbania.com/
http://www.bkt.com.al/
http://www.kurumholding.com.tr/
http://www.armorefinery.com/
http://www.kastrati-group.com/
http://www.kastrati-group.com/
http://www.vodafone.al/
http://www.amc.al/
http://www.belleair.it/
http://www.genklaudis.al/
http://www.kesh.com.al/
http://www.agnagroup.com/
http://www.agnagroup.com/
http://www.markdist.com/
http://www.albtelecom.al/
http://www.anteacement.com/
http://www.pmi.com/
http://www.bankacredins.com/
http://www.europetrolalbania.com/
http://www.taci-oil.com/
http://www.seament.com/
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26.  TIRANA ΒΑΝΚ / PIRAEUS GROUP 
www.tiranabank.al  

Σράπεζα 

27.  ALB PETROL  
www.alb-petrol.com   

Παραγωγή υδρογονανθράκων  

28.  ALB STAR 
www.albstar.com                                                                                              

Κατασκευαστική εταιρεία 

29.  PRIMALL 
 

Εισαγωγές – διανομή τσιγάρων 

30.  GEN I TIRANA  
www.gen-i.si 

Εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας 

31.  ANI 
 

Εμπορία σκυροδέματος 

32.  INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA  
www.intesasanpaolobank.al  

Σράπεζα 

33.  Α&V – GAS  
 

Διανομή φυσικού αερίου 

34.  ALEAT 
www.morpho.com   

Τπηρεσίες ασφάλειας 

35.  DIGIT ALB 
www.digitalb.al   

Πλατφόρμα TV – τηλεοπτικές υπηρεσίες 

36.  ALPHA ΒΑΝΚ ΑLΒΑΝΙΑ 
www.alphabank.al  

Σράπεζα 

37.  GENER 2 
www.gener2.al   

Κατασκευαστική εταιρεία 

38.  EAGLE MOBLE  
www.eaglemobile.al  

Κινητή τηλεφωνία 

39.  TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT www.tirana-
airport.com.al 

Διαχείριση αερολιμένα Σιράνων 

40.  TACI OIL INTERNATIONAL 
www.taci-oil.com  

Εμπορία πετρελαιοειδών 

41.  PORR BAU G – ΑLBANIA 
www.porr-group.com  

Κατασκευαστική εταιρεία 

42.  BERALB 
www.beralb.com  

Παραγωγή – εξαγωγή ορυκτών 

43.  OPERATORI SISTEMIT TRANSMETIMIT  / OST  
www.ost.al  

Μεταφορά – διαχείριση  ηλεκτρικής  
ενέργειας 

44.  NEPTUN 
www.neptun.com.al  

Αλυσίδα πώλησης ηλεκτρικών - 
ηλεκτρονικών ειδών  

45.  PROCREDIT BANK  
www.procreditbank.com.al  

Σράπεζα 

46.  LARTI  
 

Εμπορική εταιρεία 

47.  BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA  
www.societegenerale.al  

Σράπεζα 

48.  MANETCI  
www.manetci.com.al  

Όμιλος επιχειρήσεων (εισαγωγές – 
διαχείριση εμπορικών κέντρων – 

ανάπτυξη γης - κατασκευές) 

49.  SHIJAKU 
 

Εμπόριο 

50.  FERRA & CO  
www.ferracom.com  

Εισαγωγή – συσκευασία – διανομή 
ζάχαρης κ.ά. τροφίμων 

51.  MOBAL ALBANIA  
www.mshop.al  

Καταστήματα πώλησης  προϊόντων 
κινητής τηλεφωνίας 

52.  KLODI  
 

Εμπορία πετρελαιοειδών 

http://www.tiranabank.al/
http://www.alb-petrol.com/
http://www.albstar.com/
http://www.gen-i.si/
http://www.intesasanpaolobank.al/
http://www.morpho.com/
http://www.digitalb.al/
http://www.alphabank.al/
http://www.gener2.al/
http://www.eaglemobile.al/
http://www.tirana-airport.com.al/
http://www.tirana-airport.com.al/
http://www.taci-oil.com/
http://www.porr-group.com/
http://www.beralb.com/
http://www.ost.al/
http://www.neptun.com.al/
http://www.procreditbank.com.al/
http://www.societegenerale.al/
http://www.manetci.com.al/
http://www.ferracom.com/
http://www.mshop.al/
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53.  VIN INTERNATIONAL DISTRIBUTION 
 

Εμπορία – διανομή ποτών 

54.  ΙΝΣΕRAS GROUP  
 

Εμπόριο 

55.  TABBACCO HOLDINGS GROUP  
www.thg-shpk.com  

Εισαγωγές – πώληση τσιγάρων 

56.  DEGA Ε SIMMONS DRILLING (OVERSEAS) 
  

 

57.  REJSI FARMA 
www.rejsifarma.com  

Εισαγωγές – εμπορία  φαρμακευτικών 
προϊόντων 

58.  NATIONAL BANK OF GREECE – ALBANIA  
www.nbg.gr  

Σράπεζα 

59.  PHARMA ONE    
www.pharmaone.al  

Εισαγωγές – εμπορία  φαρμακευτικών 
προϊόντων 

60.  GSA GROUP  
www.gsa.al  

χεδιασμός – υλοποίηση μονάδων 
ηλεκτρικής ενέργειας 

61.  FIT MEK OIL   
www.fit-mek-oil.com  

Εμπορία πετρελαιοειδών 

62.  DONIANNA  
www.donianna.com  

Παραγωγή - εξαγωγές υποδημάτων 

63.  DELHAΙZE ALBANIA / EUROMAX 
www.euromax.com.al 

Αλυσίδα /Μ 

64.  VEGA GROUP 
www.vega.al  

Κατασκευαστική εταιρεία 

65.  SHOQERIA ANONIME “MIELLI” 
 

Αλευροβιομηχανία 

66.  AEGEK ΑΛΒΑΝΙΑ 
www.aegek.gr  

Κατασκευαστική εταιρεία 

67.  JT INTERNATIONAL TIRANA  
www.jti.com  

Εισαγωγές – πώληση τσιγάρων 

68.  AUTORITETI PORTUAL DURRES 
www.apdurres.com.al  

Διαχείριση λιμένα Δυρραχίου 

69.  TEA CONSTRUCTION & PETROL 
teaoilgroup.net  

Εμπορία πετρελαιοειδών 

70.  COCA COLA BOTTLING SHQIPERIA 
www.ccbs.al  

Παραγωγή Coca Cola 

71.  VILOIL SHA  
www.alpet.al/ 

Εμπορία πετρελαιοειδών  

72.  ALBAΝIAN DISTRIBUTION & DEVELOPMENT  Εισαγωγές – διανομή ποτών – 
αναψυκτικών – τροφίμων κ.λπ.  

73.  SIGAL 
www.sigal.com.al  

Ασφαλιστική εταιρεία 

74.  EMPORIKΙ BANK / CREDIT AGRICOLE  
http://emporiki.com.al  

Σραπεζικός τομέας 

75.  EURONUOVO 
 

Εισαγωγές – διανομή τροφίμων – 
ποτών κ.λπ. ειδών 

76.  AGRO BLEND  
www.agroblend.com  

Εμπορία λιπασμάτων – φυτο-
φαρμάκων και γεωργικών ειδών 

77.  ITD  
www.itd-al.com  

Εισαγωγές – πώληση Η/Τ και ειδών 
πληροφορικής 

78.  BLOJA / PRIMA 
www.prima.al  

Αλευροβιομηχανία 

79.  UJESJELLES KANALIZIME TIRANA / UKT 
www.uktsha.com  

Επιχείρηση ύδρευσης Σιράνων 

80.  CEZ TRADE ALBANIA  
www.cez.al  

Εμπορία - πώληση ηλεκτρικής ενέργειας 

http://www.thg-shpk.com/
http://www.rejsifarma.com/
http://www.nbg.gr/
http://www.pharmaone.al/
http://www.gsa.al/
http://www.fit-mek-oil.com/
http://www.donianna.com/
http://www.euromax.com.al/
http://www.vega.al/
http://www.aegek.gr/
http://www.jti.com/
http://www.apdurres.com.al/
http://teaoilgroup.net/
http://www.ccbs.al/
http://www.sigal.com.al/
http://emporiki.com.al/
http://www.agroblend.com/
http://www.itd-al.com/
http://www.prima.al/
http://www.uktsha.com/
http://www.cez.al/
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Πηγή: Αγγλόφωνο οικονομικό περιοδικό «Μόνιτορ», Αύγουστος 2012 

 
 

 

 

 

 

 

81.  ATLAS  
www.atlasmills.com   

Αλευροβιομηχανία 

82.  BRITISH AMERICAN TOBACCO ALBANIA  
www.bat.com  

Εισαγωγές – πώληση τσιγάρων 

83.  INTERMED  
www.intermed.al  

Εισαγωγές – εμπορία  φαρμακευτικών 
προϊόντων 

84.  CLASSIC – VOLKSWAGEN  
 

Εισαγωγές – πώληση αυτοκινήτων 

85.  ALB – UNIVERS  
 

Παραγωγή πλαστικών ειδών 
συσσκευασίας 

86.  FRIGO FOOD  
 

Εμπορία – πώληση προϊόντων κρέατος 

87.  IZVOR 99  
 

Κατασκευαστική εταιρεία 

88.  IKONA   
 

Εμπόριο 

89.  ELBASAN CEMENT FACTORY  
www.elbasanfactory.com  

Παραγωγή τσιμέντου 

90.  ELKA  
www.elka-sa.com  

Παραγωγή – εισαγωγές – διανομή 
ειδών διατροφής 

91.  ZODIAC  
www.zodiac-recycling.com   

Ανακύκλωση σκραπ 

92.  INTERCOM SHPK 
intercom-grup.com  

Καταστήματα πώλησης  προϊόντων 
κινητής τηλεφωνίας 

93.  EMI TRANS  
 

Μεταφορική εταιρεία 

94.  EUROTECH CEMENT  
www.italcementigroup.com  

Παραγωγή τσιμέντου 

95.  PHOENIX TECHNOLOGY SERVICES ALBANIA 
www.phoenixcan.com  

Εξορύξεις 

96.  POSTA SHQIPTARE 
www.postashqiptare.al  

Αλβανικά ταχυδρομεία 

97.  CONAD SHQIPERI 
www.conad.it   

Αλυσίδα /Μ 

98.  ICS GRANDI LAVORI SPA 
www.icsspa.it  

Κατασκευαστική 

99.  INFOSOFT SYSTEM 
www.infosoftsystems.al  

Τπηρεσίες πληροφορικής 

100.  ALUMIL ALBANIA  
www.alumil.gr   

Παραγωγή – διανομή προφίλ κ.ά. ειδών 
αλουμινίου 

http://www.atlasmills.com/
http://www.bat.com/
http://www.intermed.al/
http://www.elbasanfactory.com/
http://www.elka-sa.com/
http://www.zodiac-recycling.com/
http://intercom-grup.com/
http://www.italcementigroup.com/
http://www.phoenixcan.com/
http://www.postashqiptare.al/
http://www.conad.it/
http://www.icsspa.it/
http://www.infosoftsystems.al/
http://www.alumil.gr/
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Οικονομικές Ζώνες στην Αλβανία 

 

Ρυθμιστικό  

πλαίσιο 

 Ν. 9789/19.7.2007 «Περί σύστασης και λειτουργίας 
Οικονομικών Ζωνών». 

 Απόφαση Τπουργικού υμβουλίου 860/10.10.2007 
«Ρυθμίσεις για τη σύσταση και λειτουργία των 
Οικονομικών Ζωνών».  

Διαδικασία 

 

 υστήνονται με απόφαση του Τπουργικού υμβουλίου, 
μετά από πρόταση του αρμόδιου Τπουργού 
Οικονομίας, όπου μεταξύ άλλων προβλέπονται: 
- τα όρια, η κατηγορία, η περίοδος και το συμβατικό 

καθεστώς  λειτουργίας (ενοικίαση ή παραχώρηση 
κ.λπ.) της ζώνης, 

- οι δραστηριότητες που θα ασκούνται και 
- η ακολουθητέα διαδικασία επιλογής του υπεύθυνου 

ανάπτυξης (developer). 
 Για την επιλογή του υπεύθυνου ανάπτυξης 

(developers), που μπορεί να είναι κάθε εγκεκριμένη, 
νόμιμη, εγχώρια ή ξένη οντότητα, ισχύουν τα κριτήρια 
που καθορίζονται στο Ν. 9663/18.12.2006 «Περί 
παραχωρήσεων». 

Κατηγορίες       Οι Οικονομικές Ζώνες αποτελούν περιοχές με ειδικό 

      οικονομικό καθεστώς και διακρίνονται σε: 

 Ελεύθερες Ζώνες 
 Βιομηχανικά Πάρκα 

Ελεύθερες 

Ζώνες 

 υγκεκριμένες εκτάσεις γης ή κτίρια ή ακίνητα του 
εθνικού τελωνειακού χώρου με οικονομική 
δραστηριότητα (παραγωγή, μεταποίηση, εμπόριο, 
εισαγωγές-εξαγωγές παροχή υπηρεσιών κ.λπ.), στις 
οποίες ισχύει το καθοριζόμενο, με βάση τον ως άνω 
Νόμο ειδικό τελωνειακό και φορολογικό καθεστώς. 

 Οι παρεχόμενες στους δικαιούχους άδειες μπορούν να 
έχουν μέγιστη διάρκεια 35 ετών.  

Βιομηχανικά 

Πάρκα 

 Οριοθετημένες, βάσει γενικού σχεδίου, περιοχές, 

ιδιοκτησία του δημοσίου ή/και ιδιωτών, που διαθέτουν 
τις αναγκαίες υποδομές (οδικό/μεταφορικό δίκτυο, 
δημόσιες παροχές και ενδεχομένως βιομηχανικά κτίρια) 
και προορίζονται για βιομηχανική ανάπτυξη. 
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Εγκεκριμένες οικονομικές ζώνες*   

Ελεύθερες οικονομικές ζώνες 

 Ελεύθερη Οικονομική Ζώνη Αυλώνας 
ε έκταση 478,14  εκταρίων – σύμβαση παραχώρησης από 2009/2010. 
Τπεύθυνος ανάπτυξης (developer): Εταιρεία Zumax AG με έδρα την 
Ελβετία, http://zumaxag.com/. 
Προγραμματιζόμενη επένδυση ύψους 1,5 δισ. € και δημιουργία 25.000 
θέσεων εργασίας. 
Η επένδυση συνδυάζεται με την κατασκευή τερματικού σταθμού 
εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι της Αυλώνας 
http://zumaxag.com/vlore.html, που σχεδίασε η υπεύθυνη ανάπτυξης 
εταιρεία, για την οποία όμως απαιτείται σύμβαση με το αρμόδιο αλβανικό 
Τπουργείο (Δημοσίων Έργων και Μεταφορών) που εκκρεμεί. 
 

Βιομηχανικά πάρκα 

 Βιομηχανικό Πάρκο Koplik / κόδρα 

ε κρατική έκταση 61 εκταρίων – σύμβαση παραχώρησης από 29.9.2008, η 
οποία όμως δεν εγκρίθηκε από το Τπουργικό υμβούλιο και βρίσκεται σε 
διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης. 
Τπεύθυνος ανάπτυξης (developer): Εταιρεία Zona Industriale dhe Tregtare 
Koplik Shpk, η οποία εκπροσωπεί επιχειρηματικό όμιλο από το Μπάρι 
Ιταλίας.  
Προγραμματιζόμενη επένδυση ύψους 18.519.539 € και δημιουργία 16.374 
θέσεων εργασίας.  
 
 Βιομηχανικό Πάρκο Shengjin / Lezhe 
ε κρατική έκταση 3,2 εκταρίων – σύμβαση παραχώρησης από 29.9.2008. 

Τπεύθυνος ανάπτυξης (developer): Εταιρεία ATX International Tirana Shpk 
(Atlasinvest Shpk), http://atx-capital-invest.com/index.html.  
Προγραμματιζόμενη επένδυση ύψους 17.054.152 € και δημιουργία 3.000 
θέσεων εργασίας. 
 
 Βιομηχανικό Πάρκο Αυλώνας 
ε συνολική έκταση 125 εκταρίων, από τα οποία τα 113 εκτάρια είναι 

κρατικής ιδιοκτησίας – σύμβαση παραχώρησης (ΒΟΣ) από 26.11.2008. 

Τπεύθυνος ανάπτυξης (developer): Εταιρεία Idea Vlora Sha, ως εκπρόσωπος 
ομίλου επιχειρηματιών της περιοχής. 
Προγραμματιζόμενη επένδυση ύψους 20.819.797 € και δημιουργία 18.586 
περίπου θέσεων εργασίας. 
 
 
 

http://zumaxag.com/
http://zumaxag.com/vlore.html
http://atx-capital-invest.com/index.html
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 Βιομηχανικό Πάρκο Spitalle / Δυρράχιο   
Έχει προσδιοριστεί συνολική έκταση 850 εκταρίων, από τα οποία τα 520 
εκτάρια είναι κρατικής ιδιοκτησίας.  
Η μελέτη του έργου, με στόχο τη διευκόλυνση και προώθηση του εμπορίου, 
έχει ενταχθεί στο πλαίσιο χρηματοδότησης του κοινοτικού προγράμματος 
CARDS. 
Σο Τπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας βρίσκεται σε αναζήτηση 
επενδυτών και πρόκειται να προκηρύξει νέο διαγωνισμό για την επιλογή 
developer, δεδομένου ότι στον αρχικό δεν παρουσιάστηκαν ενδιαφερόμενοι.  
τα τέλη του 2011 υποβλήθηκαν δύο προσφορές για μικρές εκτάσεις εντός 
του Β/Π, που αξιολογούνται. 
 
 Βιομηχανικό Πάρκο Elbasan  
Έχει προσδιοριστεί συνολική έκταση 254,7 εκταρίων, από τα οποία τα 188,4 
εκτάρια είναι κρατικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβάνεται το πρώην 
εργοστάσιο μεταλλουργίας). 
Έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση (776/4.6.2008), η οποία τροποποιήθηκε 
πρόσφατα (797/16.11.2011), προκειμένου να παρασχεθεί δυνατότητα, σε 
περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πλευράς επενδυτών, για 
ιδιωτικοποίηση των κτιρίων του δημοσίου που βρίσκονται στο χώρο του 
πάρκου. 
Εξετάζεται η περίπτωση προκήρυξης διαγωνισμού, ώστε να διαπιστωθεί η 
ενδεχόμενη ύπαρξη ενδιαφέροντος. 
 
 Βιομηχανικό Πάρκο κόδρας 

Έχει προσδιοριστεί, στο πλαίσιο προγράμματος του γερμανικού φορέα 
αναπτυξιακής συνεργασίας GTZ για την αναβάθμιση της περιοχής, 
συνολική έκταση 137 εκταρίων ιδιωτικής και κρατικής ιδιοκτησίας. 
Δεδομένου ότι δεν υφίσταται ενδιαφέρον από πλευράς επενδυτών, 
προωθήθηκε διαδικασία ιδιωτικοποίησης του τμήματος που ανήκει στο 
δημόσιο.  
 
 Βιομηχανικό Πάρκο Lezha 
Έχει προσδιοριστεί συνολική έκταση 54,3 εκταρίων, από τα οποία τα 42 
εκτάρια είναι κρατικής ιδιοκτησίας. 
Προωθείται από το Δήμο της πόλης διαδικασία διαγωνισμού για εξεύρεση 
επενδυτή.  
 
 Βιομηχανικό Πάρκο Laknas 
ε έκταση 9,48 εκταρίων ιδιοκτησίας της αλβανικής εταιρείας Mane TCI,  
http://www.manetci.com.al/new/index.php. 
Προγραμματιζόμενη επένδυση ύψους 25.279.016 €.  
Αναμένεται η ολοκλήρωση των σχεδίων και της μελέτης 
χρηματοοικονομικής σκοπιμότητας από την ιδιοκτήτρια εταιρεία, 
προκειμένου ακολούθως να προωθηθεί από το Τπουργείο Οικονομίας, 

http://www.manetci.com.al/new/index.php
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Εμπορίου και Ενέργειας η προβλεπόμενη διαγωνιστική διαδικασία 
ανάδειξης αναδόχου. 
 
 Βιομηχανικό Πάρκο Rrashbull / Δυρράχιο 

ε έκταση 16,2 εκταρίων, ιδιοκτησίας της Κοινότητας Rrashbull του 
Δυρραχίου.  
Προβλεπόμενη επένδυση ύψους 30 εκ. € και δημιουργία 80 θέσεων εργασίας. 
Έχει υποβληθεί πρόταση από τον ιταλικό όμιλο Gruppo Maio, 
http://www.gruppomaio.com/, αλλά ο διαγωνισμός που 
πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο (2011) δεν είχε αποτέλεσμα.  
 
*ημ.: Ως προς τις ανωτέρω οικονομικές ζώνες (ελεύθερη ζώνη και 
βιομηχανικά πάρκα), θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν έχουν τεθεί ακόμη 
σε λειτουργία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gruppomaio.com/
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Εμπορικά κέντρα στην Αλβανία 

Ο κύκλος εργασιών του τομέα λιανικού εμπορίου στην Αλβανία 
ανέρχεται σε 2 δισ. €, εκ των οποίων τα 1,2 δισ. € αφορούν την περιοχή 
Σιράνων-Δυρραχίου, ενώ ο κύκλος εργασιών των εμπορικών κέντρων 
ανέρχεται σε 150 εκ. € μόνο, ως αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων, μεταξύ 
των οποίων και η ύπαρξη ανεπίσημου λιανικού εμπορίου.  

Η συνολική επιφάνεια των εμπορικών κέντρων στην Αλβανία 
ξεπερνάει τις 240.000 τ.μ., που σημαίνει ότι σε εθνικό επίπεδο αντιστοιχούν 
80 τ.μ. ανά 1000 κατοίκους. Δεδομένου όμως ότι τα περισσότερα εμπορικά 
κέντρα βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των Σιράνων (200.000 τ.μ.), η 
πραγματική αντιστοιχία ανέρχεται σε 208 τ.μ. ανά 1000 κατοίκους. 

Η επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων δεν έχει φτάσει ακόμα στο 
επιθυμητό επίπεδο, όμως διαφαίνεται αυξητική τάση, καθώς αποτελούν και 
προορισμό διασκέδασης. 

 

TIRANA EAST GATE 

Autostrada Tiranë – Elbasan, km 0, ALBANIA    

Mr. Elona Hametaj,  Managing Director 

Tel: 00355 4 2395001 

Mobile: 00355 662098042 

Email: e.hametaj@acrem.al; info@teg.al 

www.teg.al    

QENDRA TREGTARE UNIVERS – QTU   

Autostrada Tirana- Durres Km 6, Tirana, ALBANIA 

Mrs. Eva  Seraizi, Manager  

Tel.: 00355 4 2380116, 2380103  

Fax: 00355 4 2380101 

Email: e.seraizi@acrem.al; office@acrem.al 

www.qtu.al   

  

CITYPARK ALBANIA  

Autostrada Tirana - Durres Km 12, Gjokaj 

01000 Tirana, ΑLBANIA  

Tel.: 00355 4 4509111 

Fax: 00355 4 4509009 

Email: info@cityparkalbania.com; 

marketing@cityparkalbania.com; 

http://www.cityparkalbania.com  

 CASA ITALIA  

Autostrada Tirana-Durres, ek Mbikalimi i Kamzes 

1000 Tirana, ALBANIA 

Mr. Carlo Alberto Rossi, Manager  

Mobile:  00355  692066850 

Tel:  00355 4 2245656/7  

Email: info@casaitalia.al; rossi@casaitalia.al  

www.casaitalia.al/ 

  

QENDRA TREGTARE BLUE STAR 

Lagjia 4 Rr. Skenderbej, Durres, ALBANIA 

Tel.: 00355 52 239460 

Mobile: 00355 682092263 

Email: info@qtbluestar.com; 

julijana@qtbluestar.com; 

shpetimvata@qtbluestar.com; 

specialevents@qtbluestar.com   

www.qtbluestar.com  

QENDRA TREGTARE ORTI 

Autostrada Elbasan-Metalurgji Km-1, Elbasan, 

ALBANIA 

Mobile: 00355 692042551 

Email: marketing@qtorti.com  

www.qtorti.com  

  

mailto:e.hametaj@acrem.al
mailto:info@teg.al
http://www.teg.al/
mailto:e.seraizi@acrem.al
mailto:office@acrem.al
http://www.qtu.al/
mailto:info@cityparkalbania.com
mailto:info@cityparkalbania.com
http://www.cityparkalbania.com/
mailto:info@casaitalia.al
mailto:rossi@casaitalia.al
http://www.casaitalia.al/
mailto:info@qtbluestar.com
mailto:julijana@qtbluestar.com
mailto:shpetimvata@qtbluestar.com
mailto:specialevents@qtbluestar.com
http://www.qtbluestar.com/
mailto:marketing@qtorti.com
http://www.qtorti.com/
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ΕUROPEAN TRADE CENTER – ETC  

Blvd. Bajram Curri,  

Tirana, ALBANIA  

Tel.: 00355 4 2254100 

Tel./Fax: 00355 4 2251600 

Email: ermirnauni@edilal.com; 

a.begoetc@gmail.com  

 ABA BUSINESS CENTER  

Coin Department Store,  Rr. Papa Gjon Pali II  

(ish Leke Dukagjini) 

Tirana, ALBANIA 

Tel.: 00355 4 2248313, 4501700, 4501710, 4501711, 

4501737                                                        

Fax: 00355 4 2248312  

Email: info@ababusinesscenter.al;  

customer.care@abatrade.al  

www.ababusinesscenter.al  

  

TWIN TOWERS 

Blvd. Deshmoret e Kombit 

Tirana, ALBANIA 

Tel./Fax : 00355 4 2280300-1 

Email : artan_kola@yahoo.it 

 VESA CENTER    

Rr. Abdyl Frasheri, No.5 

Tirana, ALBANIA  

Tel.: 00355 4 2278816 

Fax: 00355 4 2278839 

Email: artel@icc-al.org 

www.vesacenter.com 

  

G KAM  

Rr. e Kavajes 

Tirana, ALBANIA  

Tel.: 00355 4 2233002  

Email: shyze.biznes@yahoo.com;  

shyze_manager@yahoo.com  

PLAZA SHOPPING CENTER  

Sheshi Italia, tek Hotel Sheraton 

Tirana, ALBANIA  

Tel.: 00355 4 2274683, 2274707 (ext. 8002 ) 

Email: eriona.poda@sheraton.com 

www.sheraton.com 

  

KRISTAL CENTER  

Rr. Frang Bardhi, Tirana, ALBANIA 

Tel.: 00355 4 2271885, 4801028 

Fax : 00355 4 2322216, 4804609 

Email : info@kristalcenter.com  

www.kristalcenter.com  

ΜΕΣΡΟPΟL 

Rr. Sami Frasheri, Tirana, ALBANIA 

Tel.: 00355 4 2258887 

Fax: 00355 4 2236953 

Email : office@bybest.com.al 

  

CENTER TORRE DRINI  

Rr.Abdi Toptani, Tirana, ALBANIA 

Σel.: 00355 4 2235195 

Mobile: 00355 682036816  

Email: investndertim@albmail.com   

FLAGSHIP CENTER 

Rr. Skenderbej, Durres, ALBANIA 

Tel: 00355 52 235 075  

Fax: 00355 52 238 493  

Email: info@flagshipcenter.com  

www.flagshipcenter.com/ 

 

 

mailto:ermirnauni@edilal.com
mailto:a.begoetc@gamil.com
mailto:info@ababusinesscenter.al
mailto:customer.care@abatrade.al
http://www.ababusinesscenter.al/
mailto:artan_kola@yahoo.it
http://www.vesacenter.com/
mailto:shyze.biznes@yahoo.com
mailto:shyze_manager@yahoo.com
mailto:eriona.poda@sheraton.com
mailto:eriona.poda@sheraton.com
mailto:eriona.poda@sheraton.com
mailto:eriona.poda@sheraton.com
mailto:info@kristalcenter.com
http://www.kristalcenter.com/
mailto:office@bybest.com.al
mailto:investndertim@albmail.com
mailto:info@flagshipcenter.com
http://www.flagshipcenter.com/


   101 

Εκθέσεις και εκθεσιακές εκδηλώσεις 2012 

 

Πρόγραμμα εκθέσεων και εκθεσιακών εκδηλώσεων που 

πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν στα Σίρανα το 2012, σύμφωνα 

με στοιχεία που μας έχουν περιέλθει μέχρι σήμερα. 

 

Αρ. Διοργανωτής Έκθεση / Εκδήλωση Ημερομηνία 

Διοργάνωσης 

Σόπος 

Διοργάνωσης 

1 NATIONAL FAIR CENTER (NFC)  

+ NEW GENESIS CO 

www.newgenesis.gr  

12th INTERNATIONAL 

EXHIBITION 

CONSTRUCTIONS 

www.kataskeves.com.gr 

23-25/3/2012 PALACE OF 

CONGRESSES 

2 EXPO-PA  INTERNATIONAL SPRING 

FAIR 

12-15/4/2012 PALACE OF 

CONGRESSES 

3 ELIDA & CO + FIAA ALBEXPO 2012 FAIR 

http://albexpo.com 

19-21/4/2012 PALACE OF 

CONGRESSES 

4 ELIDA & CO TOURISM IN WESTERN 

BALKANS FAIR 

26-28/4/2012 PALACE OF 

CONGRESSES 

5 ALBANIAN BOOK SOCIETY SPRING BOOK FAIR 2-6/5/2012 PALACE OF 

CONGRESSES 

6 L. GROUP THE HOTEL EXPO 2012 26-28/5/2012 PALACE OF 

CONGRESSES 

7 GREEN TIRANA 

http://greentirana.com 

INTERNATIONAL WINE 

EXPO 

24-25/6/2012 PALACE OF 

CONGRESSES 

8 ALBANIAN AGRIBUSINESS 

COUNCIL (AAC) 

www.kash.org.al  

AGROBUSINESS 2012 20-24/9/2012 PALACE OF 

CONGRESSES 

9 TIRANA CHAMBER OF 

COMMERCE AND INDUSTRY 

www.cci.al 

LABOUR FAIR “Work & 

Study” 

12-14/10/2012 PALACE OF 

CONGRESSES 

10 NATIONAL FAIR CENTER (NFC)  

+ L. GROUP 

EXPOMEDICAL TIRANA 25-27/10/2012 PALACE OF 

CONGRESSES 

11 GREEN TIRANA 

http://greentirana.com  

FURNITURE AND 

LIGHTING EXPO 

3-4/11/2012 PALACE OF 

CONGRESSES 

12 KLIK EKSPO GROUP 

http://www.klikekspogroup.com  

19th ALBANIAN 

INTERNATIONAL TRADE 

FAIR 

24-28/11/2012 PALACE OF 

CONGRESSES 

 
 

 

 

http://www.newgenesis.gr/
http://www.kataskeves.com.gr/
http://albexpo.com/
http://greentirana.com/
http://www.kash.org.al/
http://www.cci.al/
http://greentirana.com/
http://www.klikekspogroup.com/
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ημειώματα και μελέτες Γρ. ΟΕΤ Σιράνων, 2011-2012 

 

την ιστοσελίδα του Γραφείου μας http://agora.mfa.gr/al51, έχουν 
αναρτηθεί, το διάστημα 2011 – 2012, έρευνες και σημειώματά μας με στοιχεία 
για την Αλβανία που συγκεντρώσαμε  για τα ακόλουθα θέματα: 

 την αγορά καλλυντικών 
(http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=
57&fid=31051),  
 

 την αγορά φαρμακευτικών 
(http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=
57&fid=31179), 
 

 την αγορά μπύρας 
(http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=
57&fid=31246),  
 

 την αγορά αναψυκτικών και χυμών 
(http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=
57&fid=31298), 
 

 την αγορά κρασιού 
(http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=
57&fid=31510), 
 

 τις εξελίξεις στον τομέα υγείας 
(http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=

57&fid=32226),  

 τις εξελίξεις στον ασφαλιστικό τομέα 

(http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=

57&fid=32194),  

 τη διάρθρωση του λιανικού και εισαγωγικού εμπορίου τροφίμων 
(http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=

57&fid=32400),  

 το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και καθεστώς για άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας 
(http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=

57&fid=31956),  

 

http://agora.mfa.gr/al51
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=31051
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=31051
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=31051
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 τις εξελίξεις στο δημόσιο χρέος και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, 
2010 – 2011 
(http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=

57&fid=31835), 

 το εξωτερικό εμπόριο ειδών επίπλωσης 

(http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid

=33253),  

 το εξωτερικό εμπόριο του αγροτικού τομέα 

(http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid

=33054), 

 τον κατασκευαστικό κλάδο   

(http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid

=32846),  

 τις εξελίξεις στην οικονομία και το εξωτερικό εμπόριο της Αλβανίας, 2011 

(http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid

=33380), 

 αναλυτικά στατιστικά στοιχεία ελληνο-αλβανικού εξωτερικού εμπορίου 

2009 – 2011  

(http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid

=33257), 

 τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και των ΑΠΕ στην Αλβανία 

(http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=

57&fid=33645), 

  τον τομέα των υδρογονανθράκων και των πετρελαιοειδών στην Αλβανία 

(http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=

57&fid=33955), 

 

 Ετήσια Έκθεση Αλβανίας έτους 2011 

(http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=

57&fid=33568). 
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Φρήσιμες Διευθύνσεις 

 

O κατάλογος που ακολουθεί είναι ενδεικτικός.  

Αρχιεπισκοπή Σιράνων, Δυρραχίου & πάσης Αλβανίας 
Rr. e Kavajës 151, Tirana, Albania. 
Σel: 00355 4 2234 117,  2235095 
Fax:  00355 4 2232 109 
Email: orthchal@orthodoxalbania.org  
www.orthodoxalbania.org  
 
 

Ελληνικές Αρχές 

 

Πρεσβεία της Ελλάδας                                                                                                                                         

Rr. Frederik Shiroka, Nr.3,  1000 Tirana, Albania 

Tel: 00355 4 2274668-9, 2274670 

Fax: 00355 4 2234290 

Email: gremb.tir@mfa.gr 

www.mfa.gr/tirana  

 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέσεων                                                                                                                                                        

Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, Sky Tower, Nr.5, Tirana, Albania                                                                                                                                    
Tel:00355 4 2228980, 2247323, 2247324                                                                                                                                 
Fax: 00355 4 2228979                                                                                                                                                          
Email: ecocom-tirana@mfa.gr 
http://agora.mfa.gr/al51  
 
Προξενικό Γραφείο Σιράνων                                                                                                                                                                   

Rr. Frederik Shiroka, Nr.3, 1000 Tirana, Albania 

Tel: 003554 2274644-5 

Fax: 003554 2234443 

Email: grcon.tir@mfa.gr   

                    

Γενικό Προξενείο στο Αργυρόκαστρο                                                                                                                             

Sheshi I Cercizit, Gjirokaster, Albania 

Tel: 00355 8 4263804, 4263091, 4262010 

Fax: 00355 8 4268141                                                                                                                                                          

Email: grgencon.arg@mfa.gr  

 

Γενικό Προξενείο στην Κορυτσά                                                                                                                                   

Pavlo Katro 4, Korca, Albania 

Tel: 00355 8 2252888-9 

mailto:orthchal@orthodoxalbania.org
http://www.orthodoxalbania.org/
mailto:gremb.tir@mfa.gr
http://www.mfa.gr/tirana
mailto:ecocom-tirana@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/al51
mailto:grcon.tir@mfa.gr
mailto:grgencon.arg@mfa.gr


   105 

Fax: 00355 8 2245052                                                                                                                                                     

Email: grgencon.kor@mfa.gr  

www.ypex.gov.gr/korytsa  

 
Φρήσιμα Σηλέφωνα 

Αστυνομικό Σμήμα Κακκαβιάς 003 026570 51202, 51230 

Σελωνειακός ταθμός Κακκαβιάς 003 026570 51100, 51102 

Αστυνομικό Σμήμα Κρυσταλλοπηγής 003 023850 45894, 45809 

Σελωνειακός ταθμός Κρυσταλλοπηγής 003 023850 45923, 45898  

Άμεση Δράση 129 

Πυροσβεστική Τπηρεσία 00355 4 2222333 

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 127, 00355 4 2222235 

 

Κυβέρνηση της Αλβανικής Δημοκρατίας 

 
ΑLBANIAN PARLIAMENT 
Blvd.Deshmoret e Kombit,  Nr.4,Tirana, ALBANIA 

Tel: 00355 4 2228333, 2227673, Fax: 00355 4 2227673  

www.parlament.al  
 

COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF ALBANIA  

Blvd.Deshmoret e Kombit,  Nr.1,Tirana, ALBANIA 

Tel: 00355 4 2277444, 2228399, Fax: 00355 4 2237501  

www.keshilliministrave.gov.al    
 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 

Blvd. Gjergj Fishta, Nr. 6, Tirana, ALBANIA 

Σel: 00355 4 2373796, 2364090, Fax : 00355 4 2362084/5 

www.mfa.gov.al 

MINISTRY OF INTEGRATION 

Str."Papa Gjon Pali II", No. 3, Postal Code No. 8302, Tirana, ALBANIA 

Tel. : 00355 4 2228358, 2228623, Fax : 00355 4 2256267 

www.mie.gov.al  

MINISTRY OF INTERIOR   

Sheshi Skenderbej, Nr. 3, Tirana, ALBANIA 

Σel: 00355 4 2228167, Fax : 00355 4 2258625 

www.moi.gov.al   

MINISTRY OF DEFENCE      

Blvd.Deshmoret e Kombit, Tirana, ALBANIA 

Tel: 00355 4 2226601, 2232675, Fax: 00355 4 2228325 

www.mod.gov.al  

mailto:grgencon.kor@mfa.gr
http://www.ypex.gov.gr/korytsa
http://www.parlament.al/
http://www.keshilliministrave.gov.al/
http://www.mfa.gov.al/
http://www.mie.gov.al/
http://www.moi.gov.al/
http://www.mod.gov.al/
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MINISTRY OF FINANCE     

Blvd. Deshmoret e Kombit, Nr. 1, 1001 Tirana, ALBANIA 

Tel. : 00355 4 2228405, 2267654,  Fax : 00355 4 2228494 

www.minfin.gov.al 

 

MINISTRY OF JUSTICE       

Blvd. Zogu I Pare, Tirana, ALBANIA 

Σel: 00355 4 2259395, 2259384, Fax: 00355 4 2234560 

www.justice.gov.al 

MINISTRY OF ECONOMY, TRADE & ENERGY  

Sheshi Skenderbej, Tirana, ALBANIA 

Tel: 00355 4 2234647, 2222245, 2222172, Fax : 00355 4 2232389 

www.mete.gov.al   

MINISTRY OF EDUCATION & SCIENCE     

Rr. e Durresit, Nr. 23, Tirana, ALBANIA 

Tel: 00355 4 2240468, Fax : 00355 4 2232002 

www.mash.gov.al   

 

MINISTRY OF HEALTH     

Βlvd. Bajram  Curri, Nr. 1, Tirana, ALBANIA 

Tel: 00355 4 2363663, Fax : 00355 4 2362937 

www.moh.gov.al  

 

MINISTRY OF LABOR, SOCIAL AFFAIRS & EQUAL OPPORTUNITIES 

Rr. e Kavajes, Tirana, ALBANIA 
Σel: 00355 4 2228340, 2226132, Fax : 00355 4 2233429 

www.mpcs.gov.al  

 

MINISTRY OF AGRICULTURE, FOOD & CONSUMERS PROTECTION 

Sheshi Skenderbej, Nr.2, Tirana, ALBANIA 
Σel: 00355 4 2227924, 2232796, 2226551, Fax : 00355 4 2226551 

www.mbumk.gov.al  

MINISTRY OF TOURISM, CULTURE, YOUTH & SPORTS  

Rr. e Kavajes, Tirana, ALBANIA 

Σel: 00355 4 2232488, Fax : 00355 4 2271259 

www.mtkrs.gov.al  

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTRY & WATER MANAGEMENT   

Rr. E Durresit,  Nr 27, Tirana, ALBANIA  

Σel: 00355 4 2270630, Fax : 00355 4 2270627 

www.moe.gov.al  

http://www.minfin.gov.al/
http://www.justice.gov.al/
http://www.mete.gov.al/
http://www.mash.gov.al/
http://www.moh.gov.al/
http://www.mpcs.gov.al/
http://www.mbumk.gov.al/
http://www.mtkrs.gov.al/
http://www.moe.gov.al/
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MINISTRY OF PUBLIC AFFAIR, TRANSPORT & TELECOMMUNICATION   

Tira Sheshi Skënderbej, Nr. 5, Tirana, ALBANIA 

Σel: 00355 4 2380833, Fax : 00355 4 2232389 

www.mpptt.gov.al    
 
MINISTRY OF INNOVATION, TECHNOLOGY OF INFORMATION  

& COMMUNICATION 

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tirana, Albania  

Tel: 00355 4 2277306, Fax:  00355 4 2248298 

www.mitik.gov.al  

 

Δημόσιες Τπηρεσίες και Οργανισμοί Αλβανίας 

 
 =  Ιστοσελίδες με χρήσιμες πληροφορίες στην αγγλική γλώσσα 
 

I. ΔΗΜΟΙΕ ΑΡΦΕ – ΕΠΟΠΣΕΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ 
 http://www.e-albania.al/web/Welcome_to_e_Albania_1_2.php (Πληροφορίες 

για τη χώρα, την Κυβέρνηση και τη δομή της, τις δημόσιες υπηρεσίες και τους 
οργανισμούς, τη νομοθεσία, την εγκατάσταση αλλοδαπών κ.λπ.)  

 

 ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟ – ΤΠΟΤΡΓΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
COUNCIL OF MINISTERS 

 http://www.km.gov.al/?gj=gj2 (Πληροφορίες για τα μέλη του Τπουργικού 
υμβουλίου, το Κοινοβούλιο, τη διοικητική δομή της χώρας και επιμέρους 
τομείς της οικονομίας) 

 

 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
MINISTRY OF FINANCE 

 http://www.minfin.gov.al/minfin/Ministry_of_Finance_1_2.php  
(Πληροφορίες για τομείς αρμοδιότητας του Τπουργείου) 

 

Γενική Διεύθυνση Σελωνείων 

Directorate General of Customs  

 http://www.dogana.gov.al/index.php?lang=EN  
(Πληροφορίες για τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης) 

 http://www.dogana.gov.al/index.php?mid=100 (Πληροφορίες για το 
ισχύον δασμο-φορολογικό και εισαγωγικό καθεστώς)  

 http://www.dogana.gov.al/index.php?mid=200 (Πληροφορίες για ΥΠΑ 
και ειδικούς φόρους εισαγωγής)  
Rr.Durresi, "Laprake",Tirana, Albania 

Tηλ.: 00355 4 2243920, 2234499 

Fax : 00355 4 2243914  

Εmail : drejtoripergjithshem@dogana.gov.al; f_gjymishka@dogana.gov.al  

 

http://www.mpptt.gov.al/
http://www.mitik.gov.al/
http://www.e-albania.al/web/Welcome_to_e_Albania_1_2.php
http://www.km.gov.al/?gj=gj2
http://www.minfin.gov.al/minfin/Ministry_of_Finance_1_2.php
http://www.dogana.gov.al/index.php?lang=EN
http://www.dogana.gov.al/index.php?mid=100
http://www.dogana.gov.al/index.php?mid=200
mailto:drejtoripergjithshem@dogana.gov.al
mailto:f_gjymishka@dogana.gov.al
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Σελωνείο Σιράνων 

Tηλ.: 00355 4 2410120, 2356145 

Fax : 00355  4 2356145 

 

 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΝΕΟΛΑΙΑ & 
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
MINISTRY OF TOURISM, CULTURE, YOUTH & SPORTS 

 http://www.mtkrs.gov.al/  (Πληροφορίες για τομείς αρμοδιότητας του 
Τπουργείου) 

 http://www.albaniantourism.com/ (Πληροφορίες για ξενοδοχεία, τουριστικούς 
προορισμούς, ταξιδιωτικά γραφεία, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ.) 

 

Εθνικός Οργανισμός Σουρισμού 

National Agency of Tourism 

 http://www.akt.gov.al/index.php?lang=2 (Πληροφορίες για τον αλβανικό 
τουρισμό) 
Muhamet Gjollesha, ish-godina Shtëpia Botuese 8-Nëntori, Tiranë, Albania 

Tel./Fax: 00355 4 2260224  

E-mail: info@akt.gov.al 

 

 YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ & 
TΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΜINISTRY OF PUBLIC WORKS, TRANSPORT & 

TELECOMMUNICATION  

 

Διεύθυνση Πολιτικής Οδικών Μεταφορών  

Road Transport Policy Directorate  

Scanderberg Sq. 5, Tirana, Albania 

Tηλ.: 00355 4 2380833 

Fax: 00355 4 2232389 
E-mail:  jeta.rustemi@mppt.gov.al ,  stela.basha@mppt.gov.al 
http://www.mppt.gov.al/  

 

Διεύθυνση Οδοποιίας  

Drejtoria e Ρegjithshme e Rrugeve  

Rr. Irfan Tomini, Tirana, Albania 

Tηλ.: 00355 4 672079073, 4 

Fax: 00355 4 2238138 

E-mail: dpshtrr@dpshtrr.gov.al  

www.dpshtrr.gov.al  

 

Γενική Διεύθυνση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

General Directory of Water Supply and Sewerage 

 http://www.dpuk.gov.al/mat.php?lang=1&idm=108&idr=330 (Προκηρύξεις 
έργων) 

Rr. Sami Frasheri Nr. 4, Tirana Albania 

http://www.mtkrs.gov.al/
http://www.albaniantourism.com/
http://www.akt.gov.al/index.php?lang=2
mailto:info@akt.gov.al
mailto:jeta.rustemi@mppt.gov.al
mailto:stela.basha@mppt.gov.al
http://www.mppt.gov.al/
mailto:dpshtrr@dpshtrr.gov.al
http://www.dpshtrr.gov.al/
http://www.dpuk.gov.al/mat.php?lang=1&idm=108&idr=330
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Tηλ./Fax: 00355 4 2256091 

E-mail: ehali@dpuk.gov.al  

www.dpuk.gov.al  

 

 YΠΟΤΡΓΕΙΟ OIKONOMIA, EMΠΟΡΙΟΤ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
MINΙSTRY OF ECONOMY, TRADE & ENERGY 

 http://www.mete.gov.al/index.php?l=e (Πληροφορίες για τομείς 
αρμοδιότητας του Τπουργείου) 

Διεύθυνση Πιστοποίησης  

Directorate of Accreditation  
 http://www.albanianaccreditation.gov.al/en/accreditation 

(Πληροφορίες για τη διαδικασία, τη νομοθεσία, τα τέλη κ.λπ. 
πιστοποίησης)                       
Blloku Vasil Shanto, Rr "Viktor Eftimiu" 
Ish Godina e KESH-it, kati i II-të,Tiranë, Albania 
Tηλ.: 00355 4 2269097, 2269325 
E-mail: info@albanianaccreditation.gov.al  

Διεύθυνση Προτύπων  

Drejtoria e Pergjithshme e Standartizimit                                                        

Rruga "Mine Peza", Nr. 143/3, 1014,  Kutia Postare Nr. 98, Tiranë, Albania                                                             

Tηλ.: 00355 4 2226255 

Fax: 00355 4 22471 77 

E-mail: www@dps.gov.al 

www.dps.gov.al   

 

Διεύθυνση Μετρολογίας  

Drejtoria e Pergjithshme  e Metrologjise   

Rruga “ Sami Frasheri” Nr.33 Tirana, Albania  

Tηλ.: 00355 4 2233174 

Fax: 00355 4 2233462 

E-mail: metrology@dpmk.gov.al    

www.dpmk.gov.al  

 

Γενική Διεύθυνση Ευρεσιτεχνιών & ημάτων  

General Directorate of Patents & Trademarks 

 http://www.alpto.gov.al/home.asp?l=en (Πληροφορίες για τη νομοθεσία, 
τη διαδικασία, τη δομή της υπηρεσίας, τα αρμόδια στελέχη κ.λπ.)   
Blloku Vasil Shanto  

Rruga Viktor Eftimiu  

(Godina 5-katëshe e Ish Institutit te Energjetikës) 

Kati i katërt, Tirana, Albania 

Tηλ./Fax: 00355 4 2271678, 2271471, 2234412 

E-mail: mailinf@alpto.gov.al 

 

mailto:ehali@dpuk.gov.al
http://www.dpuk.gov.al/
http://www.mete.gov.al/index.php?l=e
http://www.albanianaccreditation.gov.al/en/accreditation
mailto:info@albanianaccreditation.gov.al
mailto:www@dps.gov.al
http://www.dps.gov.al/
mailto:metrology@dpmk.gov.al
http://www.dpmk.gov.al/
http://www.alpto.gov.al/home.asp?l=en
mailto:mailinf@alpto.gov.al
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Eθνικό Κέντρο Εγγραφής  

National Registration Center  

Qendra Kombetare e Regjistrimit 

 http://www.qkr.gov.al/nrc/default.aspx (Πληροφορίες για τη νομοθεσία, 
τη διαδικασία υποχρεωτικής εγγραφής επιχειρήσεων για έναρξη 
δραστηριότητας στη χώρα, τη δομή της υπηρεσίας, τις αρμοδιότητες, τα 
στελέχη της κ.λπ.)                           
"Ismail Qemali" Street (behind Prime Μinister building), Tiranë, Albania 

Tηλ.: 00355 4 2250066, 2259057 

Fax: 00355 4 2255532 

E-mail: info@qkr.gov.al   

 

Εθνικό Κέντρο Έκδοσης Άδειας Λειτουργίας 

National Licencing Center 

Qendra Kombetare e Licensimit  

 http://www.qkl.gov.al/  (Πληροφορίες για τη νομοθεσία και τη διαδικασία 
λήψης άδειας λειτουργίας και άσκησης επαγγέλματος για συγκεκριμένες 
κατηγορίες, όπως π.χ. κλάδων υγείας, κτηνοτροφίας, παροχής υπηρεσιών 
προσωπικής ασφάλειας, κατασκευών, μεταφορών κ.λπ.)  
Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, Kati III, Tiranë, Albania 

Tηλ.: 00355 4 2229416, 2274499 

Fax: 00355 4 2239957 

E-mail: info@qkl.gov.al    

 

Eθνικός Οργανισμός Υυσικών Πόρων  

National Agency of Natural Resources 

Agjensia Kombetar e Burimeve Natyrore (AKBN ) 

 http://www.akbn.gov.al/index.php?ak=details&cid=2&lng=en#  
(Πληροφορίες για νομοθεσία και στοιχεία φυσικών πόρων κατά κλάδο, 
όπως ΑΠΕ, υδρογονάνθρακες, ορυκτά, υδροηλεκτρική ενέργεια κ.λπ.) 
Bulevardi "Bajram Curri", Blloku "Vasil Shanto", Tiranë, Albania 

Tel.: 00355 4 2246195  

Fax: 00355 4 2257382 

E-mail: info@akbn.gov.al   

 

Αλβανική Ρυθμιστική Αρχή Ηλεκτρικής Ενέργειας   
Albanian Electricity Regulatory Authority  
Enti Rregullator i Energjisë (ERE) 

 http://www.ere.gov.al/mat.php?idr=203&idm=187&lang=2 (Πληροφορίες 
για νομοθεσία και διαδικασία αδειοδότησης) 

 http://www.ere.gov.al/mat.php?idr=202&idm=258&lang=2   
(Μητρώο αδειών και συμβάσεων παραχώρησης, δικαιούχων κατά κλάδο) 
Bulevardi Gjergj Fishta, Nr. 10, Tirane, Albania 
Tηλ./Fax: 00355 4 2258112 
E-mail: erealb@ere.gov.al  
http://www.ere.gov.al/index.php?lang=2  
 

http://www.qkr.gov.al/nrc/default.aspx
mailto:info@qkr.gov.al
http://www.qkl.gov.al/
mailto:info@qkl.gov.al
http://www.akbn.gov.al/index.php?ak=details&cid=2&lng=en
mailto:info@akbn.gov.al
http://www.ere.gov.al/mat.php?idr=203&idm=187&lang=2
http://www.ere.gov.al/mat.php?idr=202&idm=258&lang=2
mailto:erealb@ere.gov.al
http://www.ere.gov.al/index.php?lang=2
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 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 
MINISTRY OF HEALTH  

 

Εθνικός Οργανισμός Ελέγχου Υαρμάκων  

Qendra Kombetare e Kontrolli te Barnave 

Rr. e Dibres, Prane Fakultetit te Farmacise, Tiranë, Albania 

Tηλ.: 00355 4 2376045 

E-mail: kontakt@qkkb.gov.al  

www.qkkb.gov.al    

 

Ινστιτούτο Ασφάλειας Ιατρικής Περίθαλψης                                                                       
Instituti i Sigurimeve te Kujdesit Shendetesor  

 http://www.isksh.com.al/ (Περιέχεται κατάσταση εγκεκριμένων 
φαρμάκων) 
Rr. Sami  Frasheri, Lgj. 8,  Tiranë, Albania 

Tηλ.: 00355 4 2230984, 2232810, 2232 815                                                                    
Fax: 00355 4 2274953  
Ε-mail: ehana@isksh.com.al                                                                     
www.isksh.com.al  

 

II. ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ, ΑΡΦΕ κ.ά. ΥΟΡΕΙ 

 Κεντρική Σράπεζα Αλβανίας 
Bank of Albania   

 http://www.bankofalbania.org/web/Welcome_to_Bank_of_Albania_webp
age_5186_2.php?kc=0,0,0,0,0 (Πληροφορίες για δημοσιονομική και 
νομισματική πολιτική και εξελίξεις, στατιστικά κ.λπ. στοιχεία)                                                                                                                   
Sheshi Skenderbej, Nr. 1, Tirana, Albania                                                                                                           
Tel.: 00355 4 2419301 – 3, 2419409 – 11                                                                                                                       
Fax:  00355 4 2419408  
Email : public@bankofalbania.org   

www.bankofalbania.org  

 

 τατιστική Τπηρεσία  
Institut of Statistics 

 http://www.instat.gov.al/ (τατιστικά στοιχεία και ανακοινώσεις)     
Blvd. Zhan d‟Ark, Tiranë, Albania 

Tηλ.: 00355 4 2233358, 2222411, 2233356  

Fax: 00355 4 2228300 
Εmail: marketing@instat.gov.al; botim_difuzion@instat.gov.al  
www.instat.gov.al 
 

 Οργανισμός Δημοσίων Προμηθειών  
Agjensia Kombetare E Prokurimeve Publike 

 https://www.app.gov.al/ep/default.aspx (Πληροφορίες για τη λειτουργία 
της κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημόσιων διαγωνισμών προϊόντων 
και έργων) 

mailto:drejtori@qkkb.gov.al
http://www.qkkb.gov.al/
http://www.isksh.com.al/
mailto:ehana@isksh.com.al
http://www.isksh.com.al/
http://www.bankofalbania.org/web/Welcome_to_Bank_of_Albania_webpage_5186_2.php?kc=0,0,0,0,0
http://www.bankofalbania.org/web/Welcome_to_Bank_of_Albania_webpage_5186_2.php?kc=0,0,0,0,0
http://www.bankofalbania.org/
http://www.instat.gov.al/
mailto:marketing@instat.gov.al
mailto:botim_difuzion@instat.gov.al
http://www.instat.gov.al/
https://www.app.gov.al/ep/default.aspx
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 https://www.app.gov.al/ep/ContractNotice.aspx (Προκηρύξεις δημόσιων 
διαγωνισμών για προϊόντα και έργα) 
Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" 

Këshilli i Ministrave, Tiranë, Albania 

Tel.: 00355 4 2277510 
Εmail : infoapp@app.gov.al  
www.app.gov.al  

 
 Αλβανικός Οργανισμός Ανάπτυξης Επενδύσεων 

Albanian Investment Development Agency 
 http://www.aida.gov.al/web/Albanian_Investment_Development_Agency

_1_2.php  (Πληροφορίες για επενδυτικό καθεστώς, κίνητρα υποστήριξης 
αλβανικών επιχειρήσεων κ.λπ.) 
Blv. Gjergji Fishta, Pall. Shallvare, Tiranë, Albania 

Tel.: 00355 4 2251001 
Fax: 00355 4 2250970 
Εmail : info@aida.gov.al  
www.aida.gov.al  

 
 Αλβανικό Σαμείο Ανάπτυξης 

Fondi Shqiptar i Zhvillimit 
 http://www.albaniandf.org/english/Prokurime/Pages/default.aspx 

(Προκηρύξεις διαγωνισμών για έργα, προϊόντα και υπηρεσίες) 

Rruga "Sami Frasheri", Nr 10 Tirana - Albania  
Tηλ.: 00355 4 235597/8 
Tηλ./Fax: 00355 4 234885 
Email: adf@albaniandf.org 
www.albaniandf.org  
 

 Αλβανικά Σαχυδρομεία Α.Ε. 
Posta Shqiptare SH.A.  
Rr. “Reshit Çollaku”, Nr. 4, Tirana, Albania                                                                                    
Tel:    00355 4 2258828, 2222315  
Fax:    00355 4 2266559                                                                                                                                   
E-mail: posta@postashqiptare.al  
www.postashqiptare.al   
 

 Εθνικός Οργανισμός Εναέριας Κυκλοφορίας A.E. 
Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror SH.A. (ANTA) 
Aeroporti   "Nënë  Tereza", Kutia Postare  Nr. 8172, Rinas , Tiranë, Albania 

Tηλ./Fax : 00355 4 2375805 

E-mail: anta@anta.com.al   
www.anta.com.al   

 

 Αρχή Ηλεκτρονικής Πιστοποίησης  
Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik (AKCE) 

Asim Vokshi Str. 19/1, Tiranë, Albania 

Tηλ.: 00355 4 2221039 

https://www.app.gov.al/ep/ContractNotice.aspx
mailto:infoapp@app.gov.al
http://www.app.gov.al/
mailto:info@aida.gov.al
http://www.aida.gov.al/
http://www.albaniandf.org/english/Prokurime/Pages/default.aspx
mailto:adf@albaniandf.org
http://www.albaniandf.org/
mailto:posta@postashqiptare.al
http://www.postashqiptare.al/
mailto:anta@anta.com.al
http://www.anta.com.al/
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Fax: 00355 5 2227040 

E-mail: shoti@akce.gov.al 

www.akce.gov.al 

 

 Επιχείρηση Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Αλβανίας 
Korporata Elektroenergjitike Shqiptare SH.A. (KESH) 

Blloku “Vasil Shanto”, P.O.Box 259/1, Tiranë, Αlbania 

Tel./Fax: 00355 4 2259729 

E-mail: mail@kesh.al 

www.kesh.com.al/ 

 
 Επιχείρηση Παροχής – Διανομής Ηλεκτρισμού 

CEZ Trade SH.P.K. 

 http://www.cez.al/en/prices.html (Πληροφορίες για αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας και τιμές) 
EGT Tower 12/1, 2nd Floor, Rr. "Abdyl Frasheri", Tirana, Albania 
Tηλ./Fax: 00355 4 2421480 
www.cez.al  
 

 Οργανισμός Κοινωνίας Πληροφορικής                                                                               
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit    
Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, Kati I, Tiranë, Albania 

Tηλ. : 00 355 4 2277750 

Fax: 00 355 4 2277764 

Ε-mail: info@akshi.gov.al     

www.akshi.gov.al  

 
 Aρχεία Κράτους  

Arkivi Qendror i Shtetit  

Rr. "Jordan Misja", Kutia Postare 8303, Tiranë, Albania 

Tηλ.: 00355 4 2225944, 2253324 

Fax : 00355 4 2227959 

Email : dpa@albarchive.gov.al  
www.albarchive.gov.al 

 
 Aρχή Εποπτείας – Ελέγχου Ασφαλιστικής Αγοράς 

Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare   

Rr."Dora D'istria" street, No. 10, P.O. Box 8363, Tirana, Albania,  

Tηλ.: 00355 4 2251355/6  

Fax: 00355 4 2250686  

E-mail: amf@amf.gov.al  

www.amf.gov.al 

 
 Φρηματιστήριο Tιράνων  

Bursa e Tiranas SH.A. 

mailto:shoti@akce.gov.al
http://www.akce.gov.al/
mailto:mail@kesh.al
http://www.kesh.com.al/
http://www.cez.al/en/prices.html
http://www.cez.al/
http://www.e-albania.al/web/Agjencia_Kombetare_e_Shoqerise_se_Informacionit_16_1.php
mailto:info@akshi.gov.al
http://www.akshi.gov.al/
mailto:dpa@albarchive.gov.al
http://www.albarchive.gov.al/
mailto:amf@amf.gov.al
http://www.amf.gov.al/
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Rruga “Dora d‟ Istria”, Nr.2, Kutia Postare Nr. 274/1, Tirana, Albania 

Tηλ./Fax: 00355 4 2265058 

Email: tseinfo@abcom-al.com 

www.tse.com.al  

 

 Oργανισμός Έρευνας, Σεχνολογίας και Καινοτομίας 
Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit                                                                    

Rr. " Abdi Toptani", Νr. 4, ish Ministria e Transporteve, Tirana, Albania                                                               

Tel.: 00355 4 2222409                                                                                          

E-mail: info@akti.gov.al                                                                                                       

www.akti.gov.al 

 
 Αρχή Διασφάλισης Καταθέσεων  

Agjensia e Sigurimit te Depozitave  

Rruga e Elbasanit, Nr.317, Tirana, Albania 

Tηλ: 00355 4 2362989, 2347298 

Fax: 00355 4 2362984 

Email: info@dia.org.al 

www.dia.org.al 

 
 Ρυθμιστική Αρχή Tηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομείων  

Αutoriteti i Komunikimit Elektronike Postal   

Reshit Collaku Street 43, 1001, Tirana, Albania 

Tηλ.: 00355 4 2259571 

Fax: 00355 4 2259106 

E-mail: info@akep.al     

www.akep.al   
 
 υνήγορος του Πολίτη 

Avokati i Popullit  

Bulevardi “Zhan D'Ark”, No. 2, Zip Code 1001, Tirana, ALBANIA  
Tel.: 00355 4 2380300, 2380333  
Fax: 00355 4 2379826, 2380315    
E-mail: ap@avokatipopullit.gov.al 
www.avokatipopullit.gov.al  
 

 Κεντρικό Τποθηκοφυλακείο Εγγραφής Ακίνητης Περιουσίας 
 Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 

Central Immovable Property Registration Office 
Rr: "Jordan Misja", Tirana, ALBANIA 
Tηλ.: 00355 4  22403301 
Fax: 00355 4 22403306 
www.zrpp.al.gov  
 
 

mailto:tseinfo@abcom-al.com
http://www.tse.com.al/
mailto:info@akti.gov.al
http://www.akti.gov.al/www.akti.gov.al
http://www.dia.org.al/
mailto:info@akep.al
http://www.akep.al/
mailto:ap@avokatipopullit.gov.al
http://www.avokatipopullit.gov.al/
http://www.zrpp.al.gov/
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 Αρχή Ανταγωνισμού 
Autoriteti I Konkurrencës 

 Competition Authority 
Rruga “S. Frashëri”, Nr. 4, Kati IV 
Kutia Postale 2435 
Tel: 00355 4 2234504 
Fax: 00355 4 2234497 
E-mail: competition@caa.gov.al 
www.caa.gov.al 
 

 Αρχή Λιμένα Δυρραχίου 
Autoriteti Portual Durres   
Rruga Tregtare Lagjja nr 1, Durres, Albania 
Tel.: 00355 52222028  
Ε-mail: info@apdurres.com.al  
www.apdurres.com.al  

 
 Λιμένας Αγ. αράντα A.E.  

SH.A. Porti Detar Sarande  
Σηλ.: 00355 85222235 
Fax: 00355 85225542 
Email: info@portisarande.com.al    
www.portisarande.com.al   

 

 Λιμένας Shengjin  Α.Ε. 
Porti Detar Shengjin SH.A.  

Lezhe, Albania 
Tηλ./Fax: 00355 28122201 

Ε-mail: zgjoka@portofshengjin.com 
www.portofshengjin.com 

 

Ελληνικοί Επιχειρηματικοί Υορείς στην Αλβανία  

 
HELLENIC BUSINESS ASSOCIATION OF ALBANIA (HBAA) 
ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑ (EEEA) 
Rr. “Deshmoret e 4 Shkurtit”, Sky Tower, floor 3, Tirana, ALBANIA 
Tel./ Fax : +355 4 22 59 000  
E-mail : contact@hbaa.al, Website: http://www.hbaa.al/  
 Members List: 

http://www.hbaa.al/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid
=60 
 
ΕΛΛΗΝΟ-ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ  

GREEK-ALBANIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY  

DHOMA GREKO-SHQIPTARE E TREGTISE & INDUSTRISE  

Rr. Qemal Stafa Nr. 31, Tirana, ALBANIA 

mailto:competition@caa.gov.al
http://www.caa.gov.al/
mailto:%20info@apdurres.com.al
http://www.apdurres.com.al/
mailto:info@portisarande.com.al
http://www.portisarande.com.al/
http://www.portofshengjin.com/
mailto:contact@hbaa.al
http://www.hbaa.al/
http://www.hbaa.al/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=60
http://www.hbaa.al/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=60
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κ. Konstantinos Ydraios, Πρόεδρος  

κα Belinda Shtylla, Εκτελεστική Δ/ντρια  

Tel./Fax:  00355 42262618  

E-mail: info@gacci.al  

http://www.gacci.al    

ΓΡΑΥΕΙΟ ΚΟΡΤΣΑ 

κ. Vladimir Cepa, Δ/ντής 

Σel.: 00355 693011711 

Email: korca.office@gacci.al    

 

ημαντικότερες Επιχειρηματικές Ενώσεις – Κλαδικοί Υορείς 
Αλβανίας 

 
FOREIGN INVESTORS ASSOCIATION OF ALBANIA 
ΤΝΔΕΜΟ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ ΣΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 
Str. “Themistokli Germenj”, Pall. "Pegasso", kati 2 (Perballe Ambasades Rumune) 
Tirana – Albania 
Tel.: ++355 4 2225553, Mob.: ++355 0682055818, ++355 0692034469 
E-mail: fiaalb@albaniaonline.net  
Website: www.fiaalbania.com  
 Members List:  http://www.fiaalbania.com/index.php?option=com_members  
 
KONFINDUSTRIA SHQIPTARE 
ΤΝΔΕΜΟ ΒΙΟΜΗΦΑΝΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 

Ismail Qemali Street, Ap. Fratari, No. 30  
Tirana – Albania  
Tel: ++355 4 2272290, Mob.: ++355 0693636884 
Fax: ++355 4 2250269 
E-mail: f.affairs@konfindustria.org.al  
Website: http://www.konfindustria.org.al/en/index.html  
 
BIZNESALBANIA 
ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 
Rr. Ismail Qemali, Vila 31, ish-Blloku 
Tirana – Albania  
Tel./Fax: ++355 4 2280222, 2235237 
Email: info@biznesalbania.com  
http://www.biznesalbania.org.al/  
 Members List: http://www.biznesalbania.org.al/?page_id=28  
 
ALBANIAN ASSOCIATION OF BANKS 
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΝΩΗ ΣΡΑΠΕΖΩΝ 
Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 6-të, A3  
Tirana – Albania  
Tel.:  ++355 4 2280372 
Fax:++355 4 2280371 
E-mail: secretariat@aab-al.org 
Website: http://www.aab.al/eng/  

mailto:info@gacci.al
http://www.gacci.al/
mailto:korca.office@gacci.al
mailto:fiaalb@albaniaonline.net
http://www.fiaalbania.com/
http://www.fiaalbania.com/index.php?option=com_members
mailto:f.affairs@konfindustria.org.al
http://www.konfindustria.org.al/en/index.html
mailto:info@biznesalbania.com
http://www.biznesalbania.org.al/
http://www.biznesalbania.org.al/?page_id=28
mailto:secretariat@aab-al.org
http://www.aab.al/eng/
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 Members List: http://www.aab.al/eng/anetaret.asp  
 
ALBANIAN CONSTRUCTORS ASSOCIATION 
ENΩΗ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ 
Blvd. Zhan Dark, Kulla 2 
Tirana – Albania  
Tel.: ++355 4 2269957 
Tel./Fax: ++355 4 2269956, Mob.: ++355 692090036 
E-mail: maksmuci@gmail.com  
www.shnsh.org (under construction) 
 
ALBANIAN ASSOCIATION OF MECHANICAL ENGINEERS 
ENΩΗ ΑΛΒΑΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 
Tirana – Albania  
Tel./Fax: ++355 4 2225650, Mob.: ++355 662032608 
E-mail: info@aace.al  
www.aace.al  
 
ALBANIA ENERGY ASSOCIATION 
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
P.O. Box 2424/1 
Tirana – Albania  
Tel.: ++355 4 4517260, Mobile: ++355 672043806 
E-mail: info@aea-al.org 
www.aea-al.org  
 
ALBANIAN INFORMATION TECHNOLOGY ASSOCIATION 
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 
Ismail Qemali, P. Ish Manhattan, St. 2, Ap. 7 
Tirana – Albania 
Mobile: ++355 694047900, 902 
E-mail: aita@aita-al.org; lkomani@aita-al.org  
Website: www.aita-al.org  
 Members Catalogue: http://aita-al.org/images/stories/katalogu.pdf  
 
ALBANIAN TOURISM ASSOCIATION 
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΝΩΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
Rr.Vaso Pasha, Vila 27, IInd floor 
Tirana – Albania 
Tel./Fax: ++355 4 2400433, Mob.: ++355 0694035153  
Email : ata@ata.org.al  
Website: www.ata.org.al 
 Κατάσταση μελών κατά τομέα (ξενοδοχεία/διαμονή, τουριστικά γραφεία, 

εστιατόρια): 
http://www.ata.org.al/english/memb.asp?idd=454&siper=po&lloji=An%EBtar%E
B%20t%EB%20zakonsh%EBm  
 Ιστότοπος για τον κλάδο και την Αλβανία:http://www.albaniantourism.com/  
 
ALBANIAN INSURANCE BUREAU 
ΕΝΩΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 
Rr. "Gjergj Fishta", Pall. Edil-Al-It, Kati II-te  

http://www.aab.al/eng/anetaret.asp
mailto:maksmuci@gmail.com
http://www.shnsh.org/
mailto:info@aace.al
http://www.aace.al/
mailto:info@aea-al.org
http://www.aea-al.org/
mailto:aita@aita-al.org
mailto:lkomani@aita-al.org
http://www.aita-al.org/
http://aita-al.org/images/stories/katalogu.pdf
mailto:ata@ata.org.al
http://www.ata.org.al/
http://www.ata.org.al/english/memb.asp?idd=454&siper=po&lloji=An%EBtar%EB%20t%EB%20zakonsh%EBm
http://www.ata.org.al/english/memb.asp?idd=454&siper=po&lloji=An%EBtar%EB%20t%EB%20zakonsh%EBm
http://www.albaniantourism.com/
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Tirana – Albania  
Tel.: ++355 4 22254033, 22267221 
Fax: ++355 4 22267221  
Ε-mail: bshs@insurers-al.org 
www.insurers-al.org  
 Members List: http://www.insurers-al.org/en/anetaret.php 
 Πληροφορίες για τον κλάδο στην Αλβανία: http://www.insurers-

al.org/en/statistika.php  
 
 
DHOMA E FASONISTEVE TE SHQIPERISE 
CHAMBER OF FACON OF ALBANIA 
Rr Ismail Qemali, Pallati 34/1; Ap2/3 
Tirana – Albania  
Tel./Fax: ++355 4 2238084 
E-mail: chamber_facon.albania@yahoo.com  
Website: http://albania-textile.com/cfa.html  
 Members List: http://albania-textile.com/anetaret.html  
  Ιστότοπος για τον κλάδο ένδυσης στην Αλβανία: 
http://albaniangarment.com/  
 Πληροφορίες για την αλβανική αγορά του κλάδου: 

http://albaniangarment.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item
&id=391&Itemid=237&lang=en 
 
SHOQATA KOMBETARE E TRANSORTESVE NDERKOMBETARE RRUGORE 
“ANALTIR” 
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΝΩΗ ΜΕΣΑΥΟΡΕΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ 
“ANALTIR” 
Sheshi “Avni Rustemi” Rr.“Xhorxhi Martin” Pall. 9 katesh, K.2  
Σirana – Albania  
Tel./Fax: ++355 4 2273442 
E-mail: info@analtir.org.al  
Website: www.analtir.org.al  
 
ALBANIAN AGROBUSINESS COUNCIL, KASH 
ENΩΗ - ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 

Rr. Mine Peza, Pall.87/3, Hyrja 1, Kati I  
Tirana - Albania 
Tel./ Fax : ++355 4 2229445 

E-mail :  info@kash.org.al; kashtirana@gmail.com 
Website: http://www.kash.org.al/index.php  
 Members List: http://www.kash.org.al/nationalorganization.php  
 
ASSOCIATION AND BUSINESS MANAGEMENT CENTER / ABMC 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΕΝΩΕΩΝ 
Rr. Mine Peza, Pall.87/3, Hyrja 1, Kati I 
Tirana - Albania 
Tel./ Fax : ++355 4 2259195 

E-mail :  abmc@abmc.org.al  
Website: http://abmc.org.al/blog/  

mailto:bshs@insurers-al.org
http://www.insurers-al.org/
http://www.insurers-al.org/en/anetaret.php
http://www.insurers-al.org/en/statistika.php
http://www.insurers-al.org/en/statistika.php
mailto:chamber_facon.albania@yahoo.com
http://albania-textile.com/cfa.html
http://albania-textile.com/anetaret.html
http://albaniangarment.com/
http://albaniangarment.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=391&Itemid=237&lang=en
http://albaniangarment.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=391&Itemid=237&lang=en
mailto:info@analtir.org.al
http://www.analtir.org.al/
mailto:info@kash.org.al
mailto:kashtirana@gmail.com
http://www.kash.org.al/index.php
http://www.kash.org.al/nationalorganization.php
mailto:abmc@abmc.org.al
http://abmc.org.al/blog/
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 Members List: http://abmc.org.al/blog/?page_id=7  

 Ιστότοπος στην ελληνική γλώσσα:  http://abmc.org.al/greek/  
 
TREGU AGRO-USHQIMOR “DINAMO” 
KENTRIKH AΓΟΡΑ ΟΠΩΡΟΛΑΦΑΝΙΚΩΝ ΣΙΡΑΝΩΝ 
Rr. Ferit Xhajko 
Tirana – Albania  
Tel./Fax: ++355 4 2253798, 2248210 
E-mail market@dinamo-sha.com; director@dinamo-sha.com     
Website: http://www.dinamo-sha.com/tregu_page.php?id=5&l=e 
 
LIVESTOCK ENTREPRENEURS ASSOCIATION OF ALBANIA 
ΕΝΩΗ ΚΣΗΝΟΣΡΟΥΙΚΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 
Rr. Brigada VII, P. 11, Shk. 1 
Tirana – Albania 
Tel.: ++355 4 2252732, Mob.: ++355 0682054905 
E-mail: lea@albmail.com  
 
PROFESSIONAL BUSINESSWOMEN & HANDICRAFTERS ASSOCIATION 
OF ALBANIA 
ΕΝΩΗ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΕΙΡΟΣΕΦΝΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 
Rr.Bogdani, pallati 10 katesh”4 Bimo”,kati 7, ap.45 
Tirana – Albania 
Tel.:/Fax: ++355 4 2235726, Mob.: ++355 0682071640 
E-mail: info.shgpaz@yahoo.com; fluturaxhabija@yahoo.com;  
 

Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αλβανίας 

 

ENΩΗ EMΠΟΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑ  

UNION OF CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY OF ALBANIA 

BASHKIMI I DHOMAVE TE TREGTISE & INDUSTRISE SE SHQIPERISE  

Blvd. Zhan D‟ Ark Nr. 23, Tirana, ALBANIA 

κ. Ilir Zhilla, Πρόεδρος  

κα Κlorela Pacma, Γενική Γραμματέας 

Tηλ./Fax : 00355 42247105   

Email : info@uccial.al; ilir.zhilla@uccial.al;  

http://uccial.al/en/   

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΙΡΑΝΩΝ  

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY TIRANA 

DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE TIRANA 

Skanderberg Square 

Pallati I Kultures, 3rd Floor, Tirana, ALBANIA 

κ. Nikolin Jaka, Πρόεδρος  

κ. Gezim Podgorica, Γενικός Γραμματέας  

Tηλ.: 00355 42230284, Fax : 00355 42227997 

http://abmc.org.al/blog/?page_id=7
http://abmc.org.al/greek/
mailto:market@dinamo-sha.com
mailto:director@dinamo-sha.com
http://www.dinamo-sha.com/tregu_page.php?id=5&l=e
mailto:lea@albmail.com
mailto:info.shgpaz@yahoo.com
mailto:fluturaxhabija@yahoo.com
mailto:info@uccial.al
mailto:ilir.zhilla@uccial.al
http://uccial.al/en/
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Email: info@cci.al;  kabineti@cci.al; sekretaria@cci.al;  

http://www.cci.al/  

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΚΟΔΡΑ 

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY SHKODER 

DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE SHKODER  

Lagj.V. Shanto, Rr.Kinema Verore, 1, Shkodra, ALBANIA 

κ. Anton Leka, Πρόεδρος  

κα Elida Boshnjaku, Γενική Γραμματέας 

Tηλ. : 00355 22243656/2460,  Fax : 00355 22243656 

Email: info@cci-shkodra.org; elida.boshnjaku@cci-shkodra.org;      

http://www.cci-shkodra.org/?lang=2  

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΔΤΡΡΑΦΙΟΤ  

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY DURRES 

DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE DURRES   

Lagjja Nr. 11, Rr. A. Goga, Ref. Prane Rotondes, Durres, ALBANIA 

κ. Andrea Xhavara, Πρόεδρος  

κα Brisida Hoxha, Γενική  Γραμματέας 

Tηλ. : 00355 52224440, Fax : 00355 52222199 

Email: info@ccidr.al  

http://www.ccidr.al/  

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΚΟΡΤΣΑ 

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY KORCE 

DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE KORCE  

Blloku “Demokracia”, P.2/6, Korca, ALBANIA  

κ. Ilir Selenica, Πρόεδρος  

κ. Irvin Bode, Γενικός Γραμματέας  

Tel. : 00355 82242457, Fax  : 00355 82242457 

Email: dhti_korce@yahoo.com  ; ilirselenica@gmail.com 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΥΙΕΡΙ 

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY FIER 

DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE FIER  

Lagjia  “Apollonia”  Rr. Rauf Nallbani, Fier, ALBANIA 

κ. Shezai Cobo, Πρόεδρος  

κ. Edmond Sulejmani, Γενικός Γραμματέας  

Tel. : 00355 38821596, Fax : 00355 34223209  

Email: cciqarkufier@yahoo.com;  cobo_telecom@yahoo.com;   

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΜΠΑΑΝ  

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY ELBASAN 

DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE ELBASAN  

mailto:info@cci.al
mailto:kabineti@cci.al;%20sekretaria@cci.al
http://www.cci.al/
mailto:info@cci-shkodra.org
mailto:elida.boshnjaku@cci-shkodra.org
http://www.cci-shkodra.org/?lang=2
mailto:info@ccidr.al
http://www.ccidr.al/
mailto:dhti_korce@yahoo.com
mailto:ilirselenica@gmail.com
mailto:cciqarkufier@yahoo.com
mailto:cobo_telecom@yahoo.com
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Prane Keshillit te Rrethit, Elbasan, ALBANIA 

κ. Veli Kazazi, Πρόεδρος  

κ. Edmond Popa, Γενικός Γραμματέας  

Tηλ./Fax : 00355 54255490/2477, Fax  : 00355 54252030 

Email: cciel@albmail.com    

http://www.cciel.org   
 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΜΠΕΡΑΣΙOY 

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY BERAT 

DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE BERAT  

Ndertesa e Keshillit te Qarkut, Kati i 2-te, Berat, ALBANIA 

κ. Petraq Picinane, Πρόεδρος  

κ. Nikolla Langore, Γενικός Γραμματέας  

Tηλ./Fax : 00355 32232249 

Email: cciberat@yahoo.com  

http://www.cciberat.com/en/index.php  
 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΤΛΩΝΑ  

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY VLORE 

DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE VLORE  

Pallati i Kultures, Vlora, ALBANIA 

κ. Ing. Arben Breshani, Πρόεδρος  

κα Merita Murati, Γενική Γραμματέα  

Tηλ./Fax  : 00355 33225737 

Email: ccivlore@gmail.com;  

ΣMHMA ΑΓΙΩΝ ΑΡΑΝΣΑ   

κα. Esmeralda Isufi, Γενική Γραμματέας 

Tηλ./Fax  : 00355 85226505 

Email : e.isufi@ccivlora.com   

http://www.ccivlora.org/  
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ&ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ AΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ  

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY GJIROKASTER 

DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE GJIROKASTER  

Rr. Nacionale 55, Gjirokaster, ALBANIA 

κ. Mustafa Devolli, Πρόεδρος  

κ. Spiro Lili, Γενικός Γραμματέας  

Tηλ./Fax  : 00355 84263707 

Email: e.diamanti@ccigjirokaster.com; ediamanti@gmail.com;  

http://www.ccigjirokaster.com 
 

 

 

 

mailto:cciel@albmail.com
http://www.cciel.org/
mailto:cciberat@yahoo.com
http://www.cciberat.com/en/index.php
mailto:ccivlore@gmail.com
mailto:e.isufi@ccivlora.com
http://www.ccivlora.org/
mailto:e.diamanti@ccigjirokaster.com
mailto:ediamanti@gmail.com
http://www.ccigjirokaster.com/
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΛΕΖΑ  

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY LEZHE 

DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE LEZHE 

Sheshi  Skenderbej, Lezhe, ALBANIA 

κ. Pashkο  Palokaj, Πρόεδρος  

κ. Besim Hamataj, Γενικός Γραμματέας  

Tηλ./ Fax: 00355 21252332/ 000355 21252235 

Email: dhti_lezhe@yahoo.com    

http://www.cci-lezhe.al  
 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΝΣΙΜΠΕΡ  

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY DIBER  

DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE DIBER  

κ. Ilir Bulk, Πρόεδρος 

κ. Halim Kaleci, Γενικός Γραμματέας  

Tηλ./Fax : 00355 21284240 

Email: ilirbulku63@yahoo.com 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ KΟΤΚΕ   

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY KUKES  

DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE KUKES  

κ. Beqir Basha, Πρόεδρος  

κ. Bashkim Ngjeci, Γενικός Γραμματέας  

Tηλ./Fax: 00355 24222574 

Email: kureg.cci.sec@gmail.com 

 

Διμερή &  Ξένα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια στην 
Αλβανία 

 

ΕΛΛΗΝΟ-ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ  

GREEK-ALBANIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY  

DHOMA GREKO-SHQIPTARE E TREGTISE & INDUSTRISE  

Rr. Qemal Stafa Nr. 31, Tirana, ALBANIA 

κ. Konstantinos Ydraios, Πρόεδρος  

κα Belinda Shtylla, Εκτελεστική Δ/ντρια  

Tηλ./Fax:  00355 42262618, Mob. : 00355 686074221 

Email: info@gacci.al  

http://www.gacci.al    

ΓΡΑΥΕΙΟ ΚΟΡΤΣΑ 

κ. Vladimir Cepa, Δ/ντής 

Tel.: 00355 693011711 

Email: korca.office@gacci.al    

 

mailto:dhti%1F_lezhe@yahoo.com
http://www.cci-lezhe.al/
mailto:ilirbulku63@yahoo.com
mailto:kureg.cci.sec@gmail.com
mailto:info@gacci.al
http://www.gacci.al/
mailto:korca.office@gacci.al
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ΑΛΒΑΝΟ-ΒΡΕΣΑΝΙΚΟ  ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ 

ALBANIAN-BRITISH CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY  

DHOMA SHQIPTARO-BRITANIKE E TREGTISE & INDUSTRISE  

Bulevardi Petro Nini Luarasi Nr. 57, P.O.Box 1547, 1001 Tirana, ALBANIA 

κ. Zenel Hoxha, Πρόεδρος   

κα Silvana Xhaferri, Γενική Γραμματέας  

Tηλ.: 00355 42341010, Mob.: 00355 692024001 

Email: info@abcci.com;  

http://www.abcci.com/   

 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ  

ΑΜΕRICAN CHAMBER OF COMMERCE ΙΝ ΑΛΒΑΝΙΑ  

DHOMA AMERIKANE E TREGTISE ΝΕ SHQIPERI 

Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, Sky Tower, Kati 11, Ap. 3, Tirana, ALBANIA 

κ. Robert Wood, Πρόεδρος  

κα Floreta Luli Faber, Eκτελεστική Δ/ντρια  

Tηλ/Fax  : 00355 42259779, Fax : 00355 42235350 

E-mail: info@amchamal.com.al;    

http://www.amcham.com.al/  

 Oδηγός για την Αλβανία: http://www.amcham.com.al/articles/ccg-en.php  

 

DΕUTSCHE INDUSTRIE-UND HANDELSVEREINIGUNG / DIHA                  

GERMAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY IN ALBANIA 

DHOMA GJERMANE  E TREGTISE & INDUSTRISE NE SHQIPERI                                                                

Rruga Skenderbeg Pall. 4/7, Tirana, ALBANIA  

κα Αndrea Gebbecken, Πρόεδρος  

κα Αnette Kasten, Γενική Γραμματέας                         
Tηλ.: 00355 42227146 
Fax: 00355 42251791  
E-mail: info@dih-al.com; 
http://www.dih-al.com        
 Members List: http://www.dih-

al.com/index.php?id=51216&tx_cpsmvz_pi1[selectBoxMM][10][0]=3  

 

ΙΣΑΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ 

ITALIAN NATIONAL CHAMBER OF COMMERCE IN ALBANIA  / ICE 

DHOMA ITALIANE E TREGTISE NE SHQIPERI  

Sheshi Skënderbej, Pallati i Kulturës, Tirana, ΑLΒΑΝΙΑ 

κ. Francesco Vitulli, Δ/ντής 

Tηλ.: 00355 4 2251051, 036 

Fax: 00355 2251034                                                                                      

E-mail: tirana@ice.it  

www.ice.gov.it; http://www.ice.gov.it/paesi/europa/albania/ufficio.htm?sede  

 

 

mailto:info@abcci.com
http://www.abcci.com/
mailto:info@amchamal.com.al
http://www.amcham.com.al/
http://www.amcham.com.al/articles/ccg-en.php
mailto:info@dih-al.com
http://www.dih-al.com/
http://www.dih-al.com/index.php?id=51216&tx_cpsmvz_pi1%5bselectBoxMM%5d%5b10%5d%5b0%5d=3
http://www.dih-al.com/index.php?id=51216&tx_cpsmvz_pi1%5bselectBoxMM%5d%5b10%5d%5b0%5d=3
mailto:tirana@ice.it
http://www.ice.gov.it/
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/albania/ufficio.htm?sede
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Οργανισμοί Ηνωμένων Εθνών στην Αλβανία 

 

      

 

International Monetary Fund (IMF) 

 
IMF at a glance  
 
IMF Global Web site – Albania page 

  

 

International Organization for Migration (IOM) 

IOM at a glance  

IOM Web site in Albania  
 

  

 

United Nations Development Programme (UNDP) 

UNDP at a glance 

 

UNDP Web site in Albania  

  

  

  

 

United Nations Volunteers (UNV) 

UNV at a glance 

UNV Web site in Albania 

  

 

United Nations Populations Fund (UNFPA) 

UNFPA at a glance 

 

UNFPA Web site in Albania  

  

  

http://www.un.org.al/subindex.php?faqe=details&id=30
http://www.imf.org/external/country/ALB/rr/index.htm
http://www.un.org.al/subindex.php?faqe=details&id=25
http://www.iom.int/albania
http://www.un.org.al/subindex.php?faqe=details&id=22
http://www.undp.org.al/
http://www.un.org.al/subindex.php?faqe=details&id=41
http://www.unv.undp.org.al/
http://www.un.org.al/subindex.php?faqe=details&id=27
http://albania.unfpa.org/
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United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR) 

UNHCR at a glance  

 

UNHCR Global Web site – Albania page 

  

 

United Nations Children´s Fund (UNICEF) 

UNICEF at a glance 
 
UNICEF Web site in Albania 
 

  

 

World Bank (WB)  

WB at a glance  
 
WB Web site in Albania  

  

 

World Health Organization (WHO) 
 
WHO at a glance 

WHO Global Web site – Albania page 

  

 

International Labour Organization (ILO) 

ILO at a glance 

ILO Decent Work Team and Country Office for 
Central and Eastern Europe 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.un.org.al/subindex.php?faqe=details&id=32
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/country?iso=alb
http://www.un.org.al/subindex.php?faqe=details&id=35
http://www.unicef.org/albania/
http://www.un.org.al/subindex.php?faqe=details&id=26
http://www.worldbank.org.al/
http://www.worldbank.org.al/
http://www.un.org.al/subindex.php?faqe=details&id=28
http://www.who.int/countries/alb/en/
http://www.un.org.al/subindex.php?faqe=details&id=24
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/budapest/info/country/albania.htm
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/budapest/info/country/albania.htm
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Λοιποί Διεθνείς Οικονομικοί κ.ά. Οργανισμοί και Αναπτυξιακοί 
Υορείς Ξένων Φωρών στην Αλβανία 

 

ORGANIZATION FOR SECURITY AND CORPORATION IN EUROPE / OSCE 

Presence in Albania 

Sheshi "Italia", Sheraton Hotel, 1st Floor 

Tirana – Albania 

Tel.:  ++355 4 2235993 

Fax: ++355 4 2235994 

E-mail: pm-al@osce.org  

Website: http://www.osce.org/albania  

 

DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION IN ALBANIA  

ABA Business Center, Rr. Papa Gjon Pali II, 17th floor, 

Tirana – Albania  

Tel.: ++355 4 2228320, 2230871, 2228479, 2234284  

Fax: ++355 4 2230752  

E-mail:delegation-albania@eeas.europa.eu 

Website: http://eeas.europa.eu/delegations/albania/index_en.htm  

 Πληροφορίες για τις σχέσεις ΕΕ – Αλβανίας και τη χώρα: 

http://eeas.europa.eu/delegations/albania/eu_albania/political_relations/index_en.

htm  

 Προκηρύξεις διαγωνισμών για grants, έργα και προμήθειες 

http://eeas.europa.eu/delegations/albania/funding_opportunities/grants/index_en.

htm  

http://eeas.europa.eu/delegations/albania/funding_opportunities/contracts/index_

en.htm  

 

COUNCIL OF EUROPE  

Office in Tirana 

Skenderbej Square, Pallati i Kulturës, First Floor  

Tirana – Albania 

Tel.: ++355 4 2228419, 2234375, 2254227  

Fax: ++355 4 2248940  

E-mail: informtirana@coe.int 

Website: http://www.coe.al 

 

INTERNATIONAL MONETARY FUND / IMF 

Resident Representative in Albania 

Twin Tower I, Suite 5-4 

Dëshmorët e Kombit Boulevard 

Tirana – Albania 

mailto:pm-al@osce.org
http://www.osce.org/albania
mailto:delegation-albania@ec.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/albania/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/albania/eu_albania/political_relations/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/albania/eu_albania/political_relations/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/albania/funding_opportunities/grants/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/albania/funding_opportunities/grants/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/albania/funding_opportunities/contracts/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/albania/funding_opportunities/contracts/index_en.htm
mailto:informtirana@coe.int
http://www.coe.al/
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Tel.: ++355 4 2280400 

Fax: ++355 4 2280401 

E-mail: RR-ALB@imf.org 

Website: http://www.imf.org/external/country/alb/rr/index.htm 

 Έκθεση για την Αλβανία (Οκτώβριος 2011):  

 http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11313.pdf  

 

WORLD BANK OFFICE IN ALBANIA 

"Dëshmorët e 4 Shkurtit" St. 

Tirana – Albania 

Tel.: ++355 4 2233148, 2280650,1 

Fax. ++355 4 2240590 

E-mail Communications Officer: Ana Gjokutaj, agjokutaj@worldbank.org 

Website: www.worldbank.org.al  

 Πληροφορίες για προγράμματα και έργα και για τη χώρα: 

http://www.worldbank.org.al/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/AL

BANIAEXTN/0,,menuPK:301417~pagePK:141159~piPK:141110~theSitePK:301412,0

0.html  

 

ΙΝΣΕRNATIONAL FINANCE CORPORATION / IFC 

(World Bank Group) 

Deshmoret e 4 Shkurtit, Sky Tower 8/1 

Tirana – Albania 

Tel.: ++355 4 2231401 

Fax: ++355 4 2231260 

E-mail Representative: Denisa Bilali, DBilali@ifc.org  

 Πληροφορίες για την Αλβανία: 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/regions/europe+m

iddle+east+and+north+africa/ifc+in+europe+and+central+asia/countries/albania+

country+landing+page  

 

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT / EBRD 

Torre Drin Building, 4th Floor, Abdi Toptani Street 

Tirana – Albania 

Tel: ++355 4 2232898 

Fax: ++355 4 2230580 

E-mail: alickola@ebrd.com 

Website: http://www.ebrd.com/pages/country/albania.shtml  

 Πληροφορίες για προγράμματα και έργα και για τη χώρα: 

http://www.ebrd.com/pages/country/albania.shtml 

http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=procurement_notice&country=Alban

ia  

 

 

mailto:RR-ALB@imf.org?subject=Resident%20Representative%20Office%20in%20Albania%20Site
http://www.imf.org/external/country/alb/rr/index.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11313.pdf
mailto:agjokutaj@worldbank.org
http://www.worldbank.org.al/
http://www.worldbank.org.al/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/ALBANIAEXTN/0,,menuPK:301417~pagePK:141159~piPK:141110~theSitePK:301412,00.html
http://www.worldbank.org.al/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/ALBANIAEXTN/0,,menuPK:301417~pagePK:141159~piPK:141110~theSitePK:301412,00.html
http://www.worldbank.org.al/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/ALBANIAEXTN/0,,menuPK:301417~pagePK:141159~piPK:141110~theSitePK:301412,00.html
mailto:dbilali@ifc.org
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/regions/europe+middle+east+and+north+africa/ifc+in+europe+and+central+asia/countries/albania+country+landing+page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/regions/europe+middle+east+and+north+africa/ifc+in+europe+and+central+asia/countries/albania+country+landing+page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/regions/europe+middle+east+and+north+africa/ifc+in+europe+and+central+asia/countries/albania+country+landing+page
mailto:alickola@ebrd.com?subject=Email%20via%20www.inyourpocket.com&body=%0A%20%0A%20%20%0A%20%0A%20%0A%20This%20email%20was%20sent%20via%20your%20listing%20in%20the%20In%20Your%20Pocket%20city%20guide;%20%0A%20please%20help%20our%20reader%20as%20best%20as%20you%20can.%20Thank%20you%21
http://www.ebrd.com/pages/country/albania.shtml
http://www.ebrd.com/pages/country/albania.shtml
http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=procurement_notice&country=Albania
http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=procurement_notice&country=Albania
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KfW – ENTWICKLUNGSBANK  

Office Albania 

Rr. "Skenderbej", 21/1, Kati 3, 

Tirana – Albania 

Tel./Fax: ++355 4 2227869  

E-Mail: kfw.tirana@kfw.de 

http://www.kfw-entwicklungsbank.de/  

 Πληροφορίες για προγράμματα και έργα: 

http://www.kfw-

entwicklungsbank.de/ebank/DE_Home/Laender_und_Programme/Europa/Alba

nien/index.jsp  

 

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUER INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 

/ GIZ 

Koordinierungsbüro Tirana  

Rr. Skenderbeg Nr. 21/1, P.O.Box 2391 

Tirana – Albanien 

Tel.: ++355 4 2230414 

Fax: ++355 4 2251792 

E-Mail: giz-albanien@giz.de 

 Προγράμματα και έργα στην Αλβανία: 

Website: http://www.gtz.de/de/weltweit/europa-kaukasus-zentralasien/648.htm  

 

SWISS COOPERATION OFFICE IN ALBANIA 

c/o Embassy of Switzerland 

Rruga Brigada e VIII, Nd.23, H.9, Ap.1 

1019 Tirana – Albania 

Tel.: ++355 4 2240102  

Fax: ++355 4 2240103  

E-mail: tirana@sdc.net   

Website: www.swiss-cooperation.admin.ch/albania/ 

 Προγράμματα και έργα στην Αλβανία: 

http://www.swiss-cooperation.admin.ch/albania/en/Home/Programs_and_Projects  

 

USAID ALBANIA 

c/o American Embassy  

Rr. Elbasanit, Nr. 103  

Tirana – Albania  

Tel.: ++355 4 2247285 

Fax: ++355 4 2233520  

Email: tirana-webcontact@usaid.gov  

Website: http://albania.usaid.gov  

 

 

mailto:kfw.tirana@kfw.de
http://www.kfw-entwicklungsbank.de/
http://www.kfw-entwicklungsbank.de/ebank/DE_Home/Laender_und_Programme/Europa/Albanien/index.jsp
http://www.kfw-entwicklungsbank.de/ebank/DE_Home/Laender_und_Programme/Europa/Albanien/index.jsp
http://www.kfw-entwicklungsbank.de/ebank/DE_Home/Laender_und_Programme/Europa/Albanien/index.jsp
mailto:giz-albanien@giz.de
http://www.gtz.de/de/weltweit/europa-kaukasus-zentralasien/648.htm
mailto:tirana@sdc.net
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/albania/
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/albania/en/Home/Programs_and_Projects
mailto:tirana-webcontact@usaid.gov
http://albania.usaid.gov/
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TURKISH INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT 

AGENCY / TIKA 

c/o Embassy of Turkey 

Rruga e Elbasanit, Nr. 125/1 

Tirana – Albania 

Tel.: +355 4 2366416 

Fax: +355 4 2366418 

Email: turkishembassy@albaniaonline.net 

Website: http://www.tika.gov.tr 

 

SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION  

AGENCY / SIDA 

c/o Embassy of Sweden  

Office of SIDA in Tirana  

Rr Pjeter Budi No. 76  

Tirana – Albania 

Tel.:+ + 355 4 2380650  

Fax: ++ 355 4 2380660  

Email: swedishoffice.tirana@sida.se  

Website: http://www.sida.se/English/Countries-and-regions/Europe/Albania-/   

 Πληροφορίες για προγράμματα και έργα: 

http://www.sida.se/English/Countries-and-regions/Europe/Albania-

/Programmes-and-projects1/  

 

AUSTRIAN DEVELOPMENT COOPERATION / ADA 

Office in Tirana  

Rr. Mustafa Matohiti, Pallati Abau, No. 1/7, Kutia Postare 222/1,  

Tirana – Albania 

Tel.: ++355 4 2235717  

Fax: ++355 4 2234546  

E-mail: tirana@ada.gv.at 

Website: http://www.entwicklung.at/countries-and-

regions/south_eastern_europewestern_balkans/albania/en/  

 

ITALIAN DEVELOPMENT COOPERATION OFFICE 

Rr. „Abdi Toptani‟, Torre Drin, 5-th Floor 

Tirana – Albania 

Tel: +355 4 2240881, 2, 3 

Fax: +355 4 2240884 

E-mail: utl.albania@esteri.it 

Homepage: http://www.italcoopalbania.org/  

 Πληροφορίες για προγράμματα και έργα: 

http://www.italcoopalbania.org/index.php?ttp://www.italcoopalbania.org/=&l=e  

 

mailto:turkishembassy@albaniaonline.net
http://www.tika.gov.tr/
mailto:swedishoffice.tirana@sida.se
http://www.sida.se/English/Countries-and-regions/Europe/Albania-/
http://www.sida.se/English/Countries-and-regions/Europe/Albania-/Programmes-and-projects1/
http://www.sida.se/English/Countries-and-regions/Europe/Albania-/Programmes-and-projects1/
mailto:tirana@ada.gv.at
http://www.entwicklung.at/countries-and-regions/south_eastern_europewestern_balkans/albania/en/
http://www.entwicklung.at/countries-and-regions/south_eastern_europewestern_balkans/albania/en/
mailto:utl.albania@esteri.it
http://www.italcoopalbania.org/
http://www.italcoopalbania.org/index.php?ttp://www.italcoopalbania.org/=&l=e
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JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION OFFICE / JICA 

Tirana Office 

Qendra e Biznesit Gurten, Zyra 145, Rruga e Kavajes, Nr.116 

Tirana – Albania 

Tel./Fax: +355 4 2259561 

E-mail: mailto:mtirana@jica.rs 

Homepage: http://www.jica.go.jp/english/index.html 

 Πληροφορίες για προγράμματα και έργα: 

 http://www.jica.go.jp/balkan/english/activities/activity01.html#albania  

  

 

mailto:mtirana@jica.rs
http://www.jica.go.jp/english/index.html
http://www.jica.go.jp/balkan/english/activities/activity01.html#albania

