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 Η έκταση της χώρας είναι 28.750 τετρ. χλμ (1/4 Ελλάδας). 
 
 Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (Οκτ. 2011), ο πληθυσμός ανέρχεται στα 2.831.741 

άτομα,  έναντι 3.069.275 της απογραφής του 2001, από τα οποία: 
 Άνδρες 1.421.810 (50,2%) και γυναίκες 1.409.931 (49,8%) 

Ποσοστό 53,7% του πληθυσμού κατοικεί σε αστικές και 46,3% σε μη αστικές περιοχές (ο 
πληθυσμός των αστικών αυξάνεται). 
Αξιοσημείωτο είναι ότι 67% του πληθυσμού είναι ηλικίας μεταξύ 14 και 60 ετών, μόνο 
10% άνω των 60 και 23% κάτω των 14. 

  
 Μεγαλύτερες πόλεις είναι τα Τίρανα (421.286) και το Δυρράχιο (115.550), στις οποίες, με 

τα περίχωρά τους από κοινού, κατοικούν 1 εκ. άτομα (1/3 συνόλου). 
 
 Συμμετέχει στην πλειονότητα των Διεθνών Οργανισμών, μεταξύ των οποίων από 28 

Σεπτεμβρίου 2000 στον ΠΟΕ, από το 2007 στη CEFTA (Central European Free Trade 
Agreement) και από 1 Απριλίου 2009 στο ΝΑΤΟ. 
Ως προς λήψη καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας αναμένεται (θα 
δημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες) Έκθεση της Ευρ. Επιτροπής. 

 
 Νόμισμα είναι το αλβανικό λεκ – 1 € = 140,00 περίπου αλβ. λεκ  

(Σεπτ. 2012: EUR/ALL = 138,89 – US$/ALL = 108,10,  
Μέση ισοτιμία 2011: EUR/ALL = 140,33 – US$/ALL = 100,89). 

 

 Το εργατικό δυναμικό ανερχόταν στα τέλη Ιουνίου 2012 στα 1.076.391 άτομα και στα 
933.263 ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων (από τους οποίους 506.664 στον 
αγροτικό και 164.600 στο δημόσιο τομέα). 

 Ο δείκτης ανεργίας διαμορφώθηκε το 2011 σε ποσοστό της τάξης του 13,3% (2010: 
13,5% – 2009: 13,6% – 2008: 12,5%) και ο επίσημος αριθμός των ανέργων, δηλαδή 
μόνο εκείνων που αναζητούν εργασία, μέσω των Γραφείων Εργασίας (εξαιρούμενων 
των αγροτών κ.λπ. αυτοαπασχολούμενων), στα 143.421 άτομα, από τα οποία μόνο τα 
9.569 λάμβαναν το προβλεπόμενο επίδομα ανεργίας, ύψους 6.850 ALL (49 € περίπου).  

  



 
 Ο βασικός μισθός στον ιδιωτικό τομέα  αυξήθηκε τον Ιούλιο του 2011 στα 20.000 ALL = 

142 € (Κοινή Υπουργική Απόφαση 527/20.07.2011) από 19.000 ALL το 2010. 
Ο μέσος μηνιαίος μισθός του δημόσιου τομέα αυξήθηκε το 3ο τρίμηνο του 2011 στα 
47.660 αλβ. λεκ = 340,00 €. 

 
 Οι εκτιμήσεις των οικονομικών αναλυτών για το ρυθμό ανάπτυξης της αλβανικής 

οικονομίας, τη διετία 2011 – 2012 παρουσιάζονται διαφοροποιημένες, ενώ το ΔΝΤ 
αναθεωρώντας και πάλι, για 3η συνεχή φορά το τελευταίο διάστημα, τις προβλέψεις του 
για τη χώρα, εκτιμά την επέκταση του ΑΕΠ της Αλβανίας για το 2012 στο 0,5% μόλις. 

 
 

 Με βάση εκτιμήσεις της Eurostat, το 2011, το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν στην Αλβανία (ΑΕΠ), εκφραζόμενο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης PPS 
διαμορφώθηκε στο 31% του μέσω όρου των κ-μ της ΕΕ (Ελλάδα 82% - προσωρινά 
στοιχεία). Αντίστοιχη θέση κατέλαβε η χώρα και στο δείκτη (κατά κεφαλή) 
Πραγματικής Ατομικής Κατανάλωσης (AIC: Actual Individual Consumption), όπου το 
ποσοστό της Αλβανίας διαμορφώθηκε το 2011 στο 34%.  

 
 Το (ονομαστικό) κατά κεφαλή ΑΕΠ, με βάση τα στοιχεία του Υπ. Οικονομικών 

ανερχόταν το 2011 στα 3.500 €. 
Το ονομαστικό ΑΕΠ, με βάση τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών της Αλβανίας 
ανήλθε το 2011 στα 1.314,7 δισ. αλβ. λεκ.  
 

 Η τομεακή κατανομή του ΑΕΠ διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
Γεωργία 20% – Βιομηχανία 11% – Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των 
κατασκευών) 69%. 

    Όσον αφορά στις υπηρεσίες κατανέμονται ως ακολούθως: 
Εμπόριο, ξενοδοχεία, εστίαση 21% – Κατασκευές 12% – Μεταφορές 6% – 
Ταχυδρομεία, τηλεπικοινωνίες 5% – Λοιπές υπηρεσίες 25%. 

Στον τομέα των ιδιωτικών κατασκευών συνεχίζεται η μείωση που καταγράφεται από το 
2009, κυρίως λόγω μη έκδοσης νέων αδειών και προβλημάτων στο ιδιοκτησιακό 
καθεστώς και το ρυθμιστικό πλαίσιο.  

 
 Η Αλβανία διαθέτει ορυκτό πλούτο και μέχρι το 2009 έχουν δοθεί 832 άδειες 

εκμετάλλευσης (concessions), κυρίως για χρώμιο 262 (η χώρα διαθέτει τα μεγαλύτερα 
αποθέματα χρωμίου στην Ευρώπη), σιδηρο-νικέλιο και πυριτικό νικέλιο 37 άδειες, 
ασβεστόλιθο 282, αλλά και άργιλο, χαλκό κ.λπ.. 
Επίσης διαθέτει αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.  
 

 Ο πληθωρισμός συγκρατείται σε ικανοποιητικό επίπεδο και το 2011 εκτιμάται ότι 
διαμορφώθηκε στο 3,5%,  ποσοστό χαμηλότερο του 2010 (3,6%). 

 
 
 

 2012 2013 2014 

ΔΝΤ / IMF 0,5% 1,7% 2,5% 

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



 
 
 

Κατάταξη Αλβανίας σε εκθέσεις διεθνών οργανισμών 

 Σύνολο αξιολογούμενων 
χωρών 

2010 
θέση 

2011 
θέση 

2012 
θέση 

Economist Intelligence Unit 
“Democracy Index” 

167 84η  87η   

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  

 
 Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Ιοθνίου – Ιουλίου 2012, των διεθνών οίκων 

αξιολόγησης Moody’s και Standard & Poor’s, επιβεβαιώνονται οι αξιολογήσεις τους, 
όσον αφορά στην πιστοληπτική ικανότητα της Αλβανίας, με Β1 και Β+/Β, αντίστοιχα. 

 
 Το δημόσιο χρέος αποτελεί το κυριότερο πρόβλημα της αλβανικής οικονομίας και 

σύμφωνα με το  ΔΝΤ, το 2011 διαμορφώθηκε στο όριο του 60% του ΑΕΠ, ενώ σε 
περίπτωση που δεν επέλθουν αλλαγές στην ακολουθούμενη δημοσιονομική πολιτική, 
υφίσταται κίνδυνος διεύρυνσής του (στο 61,7% το 2012 κατά το ΔΝΤ).  

 
 Η ακολουθούμενη στην Αλβανία φορολογική πολιτική στοχεύει στην ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας, με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κερδών και 
εισοδημάτων να διατηρείται στο 10% και το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στο 20%.  

 
 Στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας καταγράφεται σταθερά έλλειμμα, το 

οποίο το 2011 διαμορφώθηκε στα -1,145 δισ. € δηλ. αυξήθηκε κατά 12,44% σε σχέση με 
το 2010 (το 2010 μειώθηκε κατά 23,4% σε σχέση με το 2009 και διαμορφώθηκε στα -1.018 
εκ. €), με κύριο χαρακτηριστικό την περαιτέρω διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος –  
παρά  τη σημαντική αύξηση, με ρυθμό της τάξης του 22%, των αλβανικών εξαγωγών– 
και τη μείωση των εσόδων από τον τουρισμό (οι εισροές των μεταναστευτικών 
εμβασμάτων και των ΑΞΕ, παρότι ελαφρά μειωμένες, διατηρήθηκαν συγκριτικά σε 
ικανοποιητικό επίπεδο). 

 

Εισροές μεταναστευτικών εμβασμάτων 

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% 

 
 Όσον αφορά στα μεταναστευτικά εμβάσματα, η συμβολή των οποίων στην ανάπτυξη 

της αλβανικής οικονομίας είναι ιδιαίτερα σημαντική (τη διετία 2010 – 2011 
αντιστοιχούσαν σε ποσοστό άνω του 7% και τα προηγούμενα του 2010 έτη σε 10% 



περίπου του ΑΕΠ της χώρας), το 2011 οι εισροές τους 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 ή σε ποσοστό -
0,52% μόλις. 
Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας, στο επίπεδο του 
2011 διαμορφώνονται περίπου οι εισροές των μεταναστευτικών εμβασμάτων το Α΄ 
εξάμηνο του 2012, ανερχόμενες στα 341 εκ. €, δηλ. κατά -7 εκ. € μόνο μειωμένες, σε σχέση 
με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.  
 

 Παρά την άνοδο του αριθμού των επισκεπτών, τα έσοδα της Αλβανίας από τον 
τουρισμό δεν ήταν τα αναμενόμενα. Ειδικότερα, σύμφωνα με το αλβανικό Υπουργείο 
Τουρισμού, 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. 
Εντούτοις, μειωμένα ήταν το 2011, για 3ο συνεχές έτος, τα έσοδα από τον τουρισμό με 
βάση τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας. Ειδικότερα, η αξία 
των εισροών από τον τομέα στη χώρα περιορίστηκαν 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 – 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 
 

 Η αξία των εισροών των ΑΞΕ ανήλθε το 2011 στα 741,92 εκ. € ή 7,9% του ΑΕΠ 
σημειώνοντας, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, μείωση της τάξης του -6,48%. 
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. 

 

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% 

 

 Σύμφωνα με στοιχεία της Αλβανικής Ένωσης Τραπεζών, το σύνολο των τραπεζών 
ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία (Alpha Bank, Εθνική 
Τράπεζα Ελλάδας, Tirana Bank του ομίλου Τράπεζας Πειραιώς και Εμπορική Τράπεζα 
που όμως στο μεταξύ περιήλθε στο γαλλικό όμιλο Credit Agricole) κατείχε το 2011 το 
20,99% της αξίας του 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. Το 28,92% των τραπεζικών υποκαταστημάτων και πρακτορείων που 
λειτουργούν στη χώρα ανήκουν σε τράπεζες ελληνικών συμφερόντων 
(συμπεριλαμβανομένης της Εμπορικής Τράπεζας) και το 20,46% του στελεχιακού 
δυναμικού του τραπεζικού τομέα στην Αλβανία απασχολείται σε τράπεζες ελληνικών 
συμφερόντων. 

 Πέρα από τις  270 περίπου επιχειρήσεις ελληνικών και ομογενειακών συμφερόντων 
που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Αλβανία, ένας ακόμη σημαντικός αριθμός  
αλβανικών εταιρειών που λειτουργούν στη χώρα διαθέτουν επικεφαλής και 
υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη από την Ελλάδα, αντιπροσωπεύουν ελληνικές 
εταιρείες, εισάγουν ελληνικά προϊόντα και γενικότερα διατηρούν συνεργασίες με τη 
χώρα μας. 

 
 Η συνολική αξία των εμπορικών συναλλαγών της Αλβανίας το 2010 ανήλθε στα 638 

δισ. ALL (4,6 δισ. €) και το 2011 στα 740 δισ. (5,3 δισ. €), δηλ. και τα δύο έτη αυξήθηκε, σε 
σχέση με τα προηγούμενα, σε ποσοστό της τάξης του 20% και 16%, αντίστοιχα, σε ετήσια 
βάση. Κύριοι εμπορικοί εταίροι της χώρας παραμένουν σταθερά η Ιταλία και η Ελλάδα, 
με μερίδια 37% η 1η και 9% η 2η (46% από κοινού) στην αξία του αλβανικού όγκου 
εμπορίου το 2011. 
Επισημαίνεται, ότι η αξία των συνολικών εμπορικών ανταλλαγών της Αλβανίας την 
τελευταία 10ετία ακολουθεί σταθερά αυξητική τάση, καταγράφοντας (με εξαίρεση το 
2009) θετικούς ετήσιους ρυθμούς μεταβολής άνω του 10% κατά μέσο όρο. 
 

 Στο εμπορικό ισοζύγιο της Αλβανίας σημειώνεται σταθερά μεγάλο έλλειμμα, το οποίο 
μάλιστα το 2011, παρά τη μεγάλη άνοδο των εξαγωγών (22%), διευρύνθηκε σημαντικά 
(10%) και διαμορφώθηκε στα -347 δισ. ALL (2,5 δισ. €) ή 26% του ΑΕΠ, έναντι -316 δισ. 
ALL το 2010. 

 
 Η Ιταλία, η Τουρκία, το Κόσοβο και η Ελλάδα, αποτελούν τις σημαντικότερες αγορές 

για τα αλβανικά προϊόντα, με την Ιταλία να απορροφά το 2011 το 53,38% και την 
Ελλάδα το 5,07% του συνόλου. Δύο κατηγορίες και ειδικότερα τα είδη ένδυσης και 
υπόδησης και τα ορυκτά, τα καύσιμα και η ηλεκτρική ενέργεια, αντιπροσώπευαν και το 
2011, η 1η το 33% και η 2η το 30%, του συνόλου της αξίας των αλβανικών εξαγωγών, 
ύψους 197,4 εκατ. αλβ. λεκ (1,4 δισ. €).  

 
 Η συνολική αξία των εισαγωγών της Αλβανίας το έτος 2011, σημείωσε άνοδο της τάξης 

του 14%, σε συνέχεια αύξησης 11% περίπου το 2010 έναντι του 2009, και ανήλθε στα 544 
δισ. ALL (3,9 δισ. €) από 477 δισ. ALL το 2010.  
Η Ιταλία και η Ελλάδα παραμένουν διαχρονικά οι δύο βασικές προμηθεύτριες της 
Αλβανίας, με την 1η να αυξάνει σταθερά το μερίδιό της, το οποίο το 2011 διευρύνθηκε 
στο 30,52% του συνόλου της αξίας των αλβανικών εισαγωγών (εξέλιξη που οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στην ιδιαίτερα σημαντική διεύρυνση των αλβανικών εισαγωγών 
πετρελαιοειδών από τη χώρα). Το μερίδιο στην αλβανική αγορά της χώρας μας, η οποία 
το 2010 κατείχε το 13,12%, το 2011 διαμορφώθηκε στο 10,62%.  
 

 Η σύνθεση των εισαγωγών της Αλβανίας και το 2011 περιορίζεται ουσιαστικά σε 4 
κατηγορίες που αποτελούν πάνω από το 70% του συνόλου και ειδικότερα ο 
μηχανολογικός εξοπλισμός, οι μηχανές και τα ανταλλακτικά τους (20%), τα ορυκτά, 



καύσιμα και ο ηλεκτρισμός (19%), τα τρόφιμα, ποτά και τα καπνικά προϊόντα (17%) και 
τα υλικά οικοδομών και οι μεταλλικές κατασκευές (15%). 
 

 Μεταξύ των δεδομένων της ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της αλβανικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας, παρουσιάζεται διαφοροποίηση και αντίστροφη εικόνα των εξαγωγικών 
επιδόσεων της χώρας μας στην Αλβανία. 
Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΑΣ, η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την 
Αλβανία ανήλθε το 2011 στα 425,8 εκ. € (έναντι 394,3 εκ. € το 2010), κατατάσσοντας την 
Αλβανία στη 14η θέση μεταξύ των σημαντικότερων χωρών προορισμού των ελληνικών 
προϊόντων (2010: 10η θέση, 2009: 390 εκ. € και 11η θέση). 
 

 Με βάση τα στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η αξία των αλβανικών 

εισαγωγών από την Ελλάδα,  διαμορφώθηκε το 2011 στα 57.780 εκ. ALL ή 416 εκ. € 
έναντι 62.610 εκ. ALL το 2010, δηλ. σημείωσε μείωση της τάξης του -7,71%. 
Οι αλβανικές εισαγωγές ελληνικών προϊόντων αποτελούνταν το 2011, μεταξύ άλλων, 
κατά 18% από προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, 17% πετρελαιοειδή, 7% μηχανολογικό 
εξοπλισμό, 5,5% πλαστικά, 4% καπνικά προϊόντα και 4% νωπά φρούτα. 

 
 Η παρατηρούμενη και το 2011 μείωση του ως άνω ελληνικού μεριδίου στην αλβανική 

αγορά αποδίδεται κατά κύριο λόγο: 
-  Στον περαιτέρω περιορισμό των δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων 
πετρελαιοειδών στην Αλβανία, τα οποία παραδοσιακά καλύπτουν ένα ιδιαίτερα 
σημαντικό μέρος της αξίας των αλβανικών από τη χώρα μας εισαγωγών. 
-   Στη συνεχιζόμενη μείωση των αλβανικών εισαγωγών οικοδομικών υλικών κ.λπ. 
συναφών προϊόντων, ως αποτέλεσμα των προβλημάτων που εξακολουθεί να 
αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στη χώρα (μη έγκριση αδειών, μείωση 
επενδύσεων δημόσιου τομέα, έλλειψη ρευστότητας κ.λπ.). 

 - Στην αύξηση του βαθμού διαφοροποίησης όσον αφορά τις χώρες προέλευσης των 
αλβανικών εισαγωγών, ως αποτέλεσμα και της αυξανόμενης ζήτησης για φθηνότερα 
προϊόντα, δεδομένης της μειούμενης αγοραστικής δύναμης του καταναλωτικού κοινού, 
της φθίνουσας κατανάλωσης και της διστακτικότητας που επικρατεί στην αγορά. 

 
Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Αλβανίας, 2006 – 2011, σε εκ ALL  

 
 
 
 
 



 
 

Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Αλβανίας, 2006 – 2011, σε εκ ALL 

  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Μεταβολή              
2010-2011 

Όγκος εμπορίου 54.352 63.132 74.257 74.300 71.373 67.757 -5,07% 

Εισαγωγές Αλβανίας από Ελλάδα 47.033 55.040 64.353 66.607 62.610 57.780 -7,71% 

Εξαγωγές Αλβανίας προς Ελλάδα 7.319 8.092 9.904 7.693 8.762 9.977 13,87% 

Ισοζύγιο Ελλάδας 39.714 46.949 54.448 58.914 53.848 47.803 -11,23% 
 
 Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από την αλβανική Στατιστική 

Υπηρεσία, μετά την απογραφή του τελευταίου Οκτωβρίου που διενεργήθηκε στην 
Αλβανία, όσον αφορά τις επιχειρήσεις: 
- Το Δεκέμβριο του 2010 λειτουργούσαν 103.038 επιχειρήσεις, σε σχέση με 109.267 τον 
ίδιο μήνα του 2009, δηλ. ο συνολικός αριθμός τους μειώθηκε κατά περισσότερες από 
6.000 επιχειρήσεις. 
- Το 50% περίπου από τις ως άνω σε λειτουργία 103.038 επιχειρήσεις, ιδρύθηκαν την 
5ετία 2005 – 2009 και ποσοστό 50% επίσης λειτουργούν στις δύο μεγαλύτερες πόλεις, τα 
Τίρανα και το Δυρράχιο.  
- Τα 4/5 των επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών και 
κυρίως το εμπόριο, τα ξενοδοχεία, εστιατόρια και μπαρ.  
- Το 99% είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μόνο το 1% μεγάλες, δηλ. με δυναμικό 
άνω των 50 ατόμων, οι οποίες και απασχολούν το 42% των εργαζόμενων.  
- Οι 2.739 είναι αποκλειστικά ξένες ή κοινοπραξίες με ξένες. 
- Τα 2/3 των επιχειρήσεων ή ποσοστό 62,7% είναι μονοπρόσωπες, με μόνο εργαζόμενο 
τον ιδιοκτήτη. 

 
Χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς: 

 Στη χώρα δεν κυκλοφορούν επιχειρηματικοί – επαγγελματικοί  κ.λπ. κατάλογοι με 
έγκυρα, πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας εταιρειών. 

 Διαπιστώνονται συχνές αλλαγές σε δ/νσεις, αριθμούς τηλεφώνων, ιδιοκτήτες – 
αρμόδιους κ.λπ. στοιχεία επιχειρήσεων. 

 Η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τις αλβανικές επιχειρήσεις παραμένει 
ιδιαίτερα περιορισμένη. 

 Η χρήση της αγγλικής γλώσσας παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη. 
 Για την επικοινωνία χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά η κινητή τηλεφωνία, η 

διείσδυση της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό σχεδόν 185%, έναντι 12% μόνο της σταθερής 
τηλεφωνίας. Ο αριθμός των συνδρομών κινητών τηλεφώνων στη χώρα εκτιμάται 
σήμερα σε 5,2 εκατ., δηλ. μεγάλο ποσοστό διαθέτει πάνω από 1 κινητό. 

 Συνιστάται σε κάθε περίπτωση επιτόπια επίσκεψη και γνωριμία με τους εισαγωγείς και 
δυνητικούς συνεργάτες. 

 Κρίνεται εξαιρετικά χρήσιμο να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία, κατά προτίμηση 
στην αλβανική γλώσσα, για καθορισμό συνάντησης με τους εισαγωγείς και δυνητικούς 
συνεργάτες. 
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ΑΛΒΑΝΙΑ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΑ – ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ



Πρωτεύουσα: Τίρανα

Έκταση: 28.750 τετρ. χλμ

(1/4 Ελλάδας)

Πληθυσμός: 2.831.741

Νόμισμα: αλβανικό λεκ (ALL)

1 € = 138,89 ALL (9/2012)

ΑΕΠ: 1.314,7 δισ. αλβ. λεκ

Κατά κεφαλή ΑΕΠ: 3.716 δολλ. ΗΠΑ (IMF)

Πληθωρισμός: 3,5%

Εργατικό δυναμικό: 1.076.391

Βασικός μισθός: 142 € (ιδιωτ. τομέας)

Δημόσιο χρέος: 60% του ΑΕΠ

Εισαγωγές: 543,923 δισ. αλβ. ιεκ

Εξαγωγές: 196,623 δισ. αλβ. λεκ

Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων

ΑΛΒΑΝΙΑ



Ρυκμόσ ανάπτυξθσ - εκτιμιςεισ

2012 2013 2014

ΔΝΣ / IMF 0,5% 1,7% 2,5%

Τπ. Οικονομικϊν Αλβανίασ 3,0% 4,0% 4,2%
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Σομεακι κατανομι ΑΕΠ
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φνολο 
αξιολογοφμενων 

χωρϊν

Θζςθ

2010 2011 2012

Economist Intelligence Unit
“Democracy Index”

167 84θ 87θ

Transparency International
“Corruption Perceptions Index”

182 87θ 95θ

World Economic Forum
“Διεκνισ Ζκκεςθ Ανταγωνιςτικότθτασ”

142 88θ 78θ 89η

Heritage Journal
“Index of Economic Freedom”

183 70ι

World Bank
“Doing Business”

183 82θ 77θ 82θ

Κατάταξθ Αλβανίασ
ςε εκκζςεισ διεκνϊν οργανιςμϊν

Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων
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Ειςροζσ μεταναςτευτικϊν εμβαςμάτων

2007 2008 2009 2010 2011

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

Μεταβολι -12,44% -6,12% -10,97% -0,52%

Ζλλειμμα ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν Αλβανίασ
2000 - 2011



Άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ
(ειςροζσ)

2007 2008 2009 2010 2011

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

Μεταβολή - 38,25% 7,78% 10,66% -6,48%
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Προζλευςθ αλβανικϊν ειςαγωγϊν 2011

Ιταλία
30,52%

Ελλάδα
10,62%

Γερμανία
5,73%Γαλλία

2,41%
Ιςπανία
2,10%

Λοιπζσ χώρεσ Ε.Ε
12,58%

Κίνα
6,39%

Σουρκία
5,55%

ερβία
3,60%

Ελβετία
2,61%

Ρωςία
1,94%

ΠΓΔΜ
1,63%

ΗΠΑ
1,43%

Κροατία
1,28% Ουκρανία

1,22%

Βοςνία - Ερηεγοβίνθ
1,00%

Ιςραιλ
0,92%

Καναδάσ
0,87%

Κόςοβο
0,83%

Λοιπζσ
6,76%



φνκεςθ αλβανικϊν ειςαγωγϊν
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φνκεςθ αλβανικϊν ειςαγωγϊν από Ελλάδα

Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων

HS 72-73 Προϊόντα 
ςιδιρου και χάλυβα

18,19%

HS 27 Πετρελαιοειδι
17,03%

HS 84-85 Μθχανζσ και 
μθχανολογικόσ 

εξοπλιςμόσ
6,93%

HS 39 Πλαςτικά
5,53%

HS 24 Καπνικά προϊόντα
3,84%

HS 08 Φροφτα νωπά
3,81%

HS 76 Προϊόντα 
αλουμινίου

3,01%

HS 48 Προϊόντα χάρτου
2,96%

HS 44 Προϊόντα ξυλείασ
2,96%

HS 25 Σςιμζντο, γφψοσ,
αςβζςτθσ κ.ά.

2,60%

HS 22 Ποτά
2,42%

HS 01 Ηϊα ηωντανά
1,83%

HS 32 Χρϊματα και βαφζσ
1,69%

Λοιπά
27,20%
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Επιχειριςεισ ςτθν Αλβανία

103.038 επηρεηξήζεηο ζε ιεηηνπξγία ηνλ Δεθέκβξην 2010

 6% κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνύκελν έηνο

 50% ηδξύζεθαλ ηελ 5εηία 2005-2009

 50% ιεηηνπξγνύλ ζε Σίξαλα θαη Δπξξάρην

 80% δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ 

(εκπόξην, μελνδνρεία, εζηηαηόξηα, κπαξ)

 99% είλαη κηθξνκεζαίεο

 1% έρνπλ δπλακηθό άλσ ησλ 50 αηόκσλ θαη απαζρνινύλ ην 

42% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαδνκέλσλ

 2.739 απνθιεηζηηθά μέλεο ή θνηλνπξαμίεο κε μέλεο

 62,7% κνλνπξόζσπεο κε κόλν εξγαδόκελν ηνλ ηδηνθηήηε
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Χριςιμεσ πλθροφορίεσ για εξαγωγείσ

 Δελ θπθινθνξνύλ επηρεηξεκαηηθνί – επαγγεικαηηθνί  θ.ιπ. 

θαηάινγνη κε έγθπξα, πιήξε θαη επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο εηαηξεηώλ

 Πεξηνξηζκέλε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη αγγιηθήο 

γιώζζαο

 ρεδόλ απνθιεηζηηθή ρξήζε θηλεηή ηειεθσλίαο

 πληζηάηαη επηηόπηα επίζθεςε θαη γλσξηκία κε ηνπο εηζαγσγείο θαη 

δπλεηηθνύο ζπλεξγάηεο

 Χξήζηκν λα πξνεγεζεί ηειεθσληθή επηθνηλσλία, θαηά πξνηίκεζε 

ζηελ αιβαληθή γιώζζα, γηα θαζνξηζκό ζπλάληεζεο κε ηνπο εηζαγσγείο 

θαη δπλεηηθνύο ζπλεξγάηεο
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