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Η Αλβανία με μια ματιά 
 

Γενικά 

Επίσημη ονομασία  
Δημοκρατία της Αλβανίας / Republic of Albania (Albania) / 
Republika e Shqipërisë (Shqipëria) 
 

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  2.893.005 (1.1.2015) 

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

Πολίτευμα Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία 

Θρησκεία 
Μουσουλμάνοι (σουνίτες) : 56,7%    –    Ορθόδοξοι: 6,75%    –      Καθολικοί: 
10,03%  –   Λοιπά θρησκεύματα: 26,52% (Απογραφή 2011) 

Πρωτεύουσα Τίρανα (Tirana): Νομός Τιράνων: 800.986 κάτοικοι (1.1.2015) 

Νόμισμα 

Αλβανικό λεκ (ALL)  
Ισοτιμία: ALL/EUR =140,82 –  $ ΗΠΑ/ALL=125,61 (Ιούνιος 2015) 
Μέση ισοτιμία: 2014: ALL/EUR = 139,97 – ALL/ US$ = 105,48 

  2013: ALL/EUR = 140,26 – ALL/ US$ = 105,67 
  2012: ALL/EUR = 139,04 – ALL/ US$ = 108,18   

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

Τοπική ώρα 
+1 Greenwich (-1 ώρα από ώρα Ελλάδας) 
Θερινή ώρα: +1 ώρα  
(έναρξη: τελευταία Κυριακή Μαρτίου – λήξη: τελευταία Κυριακή Οκτωβρίου) 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tirana-airport.com/
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Πολίτευμα – Διοίκηση 

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

Ανώτατα Δικαστικά 
Σώματα 

 Συνταγματικό Δικαστήριο  http://www.gjk.gov.al/ 

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

Κοινοβούλιο 

Εθνικό Κοινοβούλιο /  Kuvendi  
http://www.parlament.al     
(140 βουλευτές: 100 εκλεγόμενοι άμεσα και 40 από λίστα, ανάλογα με την 
εκλογική δύναμη των κομμάτων – κομματικών συνασπισμών) 
Επόμενες βουλευτικές εκλογές: 2017 

Πρόεδρος Κοινοβουλίου 
κ. Illir Meta 
http://kryetari.parlament.al/  

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

Πρωθυπουργός 
κ. Edi Rama (από Σεπτέμβριο 2013), Σοσιαλιστικού Κόμματος 
http://www.km.gov.al  

Κυβέρνηση 
Αντιπρόεδρος + 19 Υπουργοί 
http://www.kryeministria.al/al/qeveria/ministrat  

Διοικητική διαίρεση 
12 Νομαρχίες: Berat, Dibër, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokaster, Korcë, Kukës, 
Lezhë, Shkodër, Tirana, Vlorë 

Πληθυσμός ανά Νομό 
(1.1.2015) 

 Τίρανα (Tiranë):  800.986 

 Φιέρι (Fier): 315.012 

 Ελμπασάν (Elbasan): 301.397 

 Δυρράχιο (Durrës): 276.191 

 Κορυτσά (Korçë): 224.165 

 Σκόδρα (Shkodër): 218.523 

 Αυλώνα (Vlorë): 183.100 

 Μπεράτι (Berat): 142.679 

 Λέζα (Lezhë): 136.814 

 Ντίμπερ: (Dibër): 136.476 

 Κούκες (Kukës): 85.461 

 Αργυρόκαστρο (Gjirokastër): 

72.201 

 

Δήμαρχος Τιράνων κ. Erion Veliaj από 21.06.2015 (http://www.tirana.gov.al)  

 
 
 

Δημογραφικά στοιχεία 

Μεταβολή πληθυσμού 
1/1/2001: 3.067.740 
1/1/2015: 2.893.005 

Φύλα πληθυσμού Άνδρες: 50,54% (1.462.005) – Γυναίκες: 49,46% (1.431.000)  

Ηλικιακή δομή 

 0-14 ετών: 18,59% (537.928) 

 15-59 ετών: 63,78% (1.845.138) 

 60+  ετών: 17,63% (509.939) 

Αριθμός νοικοκυριών απογραφή 2011: 722.262 

Αριθμός κατοικιών απογραφή 2011: 1.012.400 

Αριθμός κτιρίων απογραφή 2011: 598.267 

 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.president.al/english/pub/kushtetuta.asp
http://www.gjk.gov.al/
http://www.gjykataelarte.gov.al/
http://www.parlament.al/
http://kryetari.parlament.al/
http://www.president.al/
http://www.km.gov.al/
http://www.kryeministria.al/al/qeveria/ministrat
http://www.tirana.gov.al/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΑΛΒΑΝΙΑ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Στοιχεία Γεωγραφίας 

Η Αλβανία βρίσκεται στην Νότιο - Ανατολική Ευρώπη, στο νοτιοδυτικό δυτικό τμήμα της 
Βαλκανικής Χερσονήσου. Αποτελεί την 144η χώρα σε έκταση στον κόσμο, με 28.748 τ. χλμ., εκ 
των οποίων επιφάνεια 1.350 τ. χλμ καλύπτεται από ποταμούς και λίμνες.  

Η Αλβανία συνορεύει με την Ελλάδα στα νότια / νοτιοανατολικά (282 χλμ.), την ΠΓΔΜ 
προς τα ανατολικά (151 km), το Κοσσυφοπέδιο προς τα βορειοανατολικά (112 χλμ.) και το 
Μαυροβούνιο στα βορειοδυτικά (172 χλμ.). Στα δυτικά της βρέχεται από την Αδριατική 
Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος, σε ακτογραμμή μήκους 362 χλμ. 

Ένα μεγάλο μέρος της επιφάνειας της Αλβανίας είναι ορεινό - με μέσο υψόμετρο 
διπλάσιο από το μέσο ευρωπαϊκό, ήτοι 708 μέτρα και υψηλότερη κορυφή στα ανατολικά της 
χώρας το όρος Korabi (2.753 μ. από το επίπεδο της θάλασσας).  

Η χώρα είναι πλούσια σε υδάτινους πόρους. Συγκεκριμένα, τη χώρα διασχίζουν οκτώ 
μεγάλοι ποταμοί οι οποίοι διακλαδίζονται σε 152 παραποτάμους, και  εκβάλλουν στην 
Αδριατική θάλασσα. Από τη συνολική ετήσια ποσότητα  42,25 δις κυβικών μέτρων ύδατος, 
μόνο 12,8 δις αποτελούν υπόγεια ύδατα. Ο μεγαλύτερος ποταμός είναι ο Δρίνος, (πάνω από 
400 χλμ), ενώ ο ποταμός Buna μήκους 44 χλμ., είναι πλωτός. Επίσης, στη χώρα υπάρχουν 
τρεις λίμνες, της Σκόδρας (368 τ.χ.), της Οχρίδας και των Πρεσπών.  

Πάνω από το ένα τρίτο του εδάφους της Αλβανίας είναι δασική έκταση και η χώρα είναι 
πολύ πλούσια σε χλωρίδα. Η Αλβανία είναι μια χώρα πλούσια σε φυσικούς πόρους, οι οποίοι 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακα, βωξίτη, χρώμιο, χαλκό, 
σιδηρομεταλλεύματα, νικέλιο, αλάτι, ξυλεία και τεράστιο δυναμικό για την παραγωγή  
υδροηλεκτρικής ενέργειας. 

Πρωτεύουσα της Αλβανίας είναι τα Τίρανα. Άλλες σημαντικές πόλεις είναι το Δυρράχιο, 
η Αυλώνα, το Φίερι και η Σκόντρα. Οι κυριότερες παραλίες είναι: Velipoja, Tale, Shengjinit, 
Divjaka, Semani, Δυρράχιο, Αυλώνα,  Δερμή, Χειμάρα και Άγιοι Σαράντα.  

Η Αλβανία έχει ήπιο κλίμα, με ξηρά και θερμά καλοκαίρια και κρύους βροχερούς 
χειμώνες στα δυτικά και ήπιο ηπειρωτικό κλίμα στα ανατολικά. Η χώρα έχει κατά μέσο όρο 
περίπου 300 ημέρες ηλιοφάνειας το χρόνο. Ετήσια βροχόπτωση κυμαίνεται από περίπου 100 
cm (40 ίντσες) στην ακτή και σε περισσότερα από 250 cm (100 ίντσες) στα βουνά. 

Η τοπική ώρα είναι GMT +1. Από την τελευταία Κυριακή μηνός Μαρτίου μέχρι και την 
τελευταία Κυριακή μηνός Οκτωβρίου, ισχύει το θερινό ωράριο. (GMT+2).  

 

2. Πληθυσμός  

Ο συνολικός πληθυσμός της Αλβανίας είναι 2.893.005 άτομα (1.1.2015), σύμφωνα με τα 
στοιχεία του αλβανικού Ινστιτούτου Στατιστικής - INSTAT, εκ των οποίων 1.462.005 είναι 
άνδρες και 1.431.000 γυναίκες. Η πυκνότητα του πληθυσμού της χώρας είναι 100,6 
κάτοικοι/τ.χλμ., ωστόσο ο δείκτης αυτός διαφοροποιείται στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως τα 
Τίρανα και το Δυρράχιο (περίπου 435 κάτοικοι/τ.χλμ.). 

Ο πληθυσμός της Αλβανίας παρουσιάζει σταδιακή μείωση, κυρίως λόγω του φαινομένου 
μαζικής μετανάστευσης. Το 2014, μειώθηκε κατά 2.942 κατοίκους σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος. Την περίοδο 2001 – 2015, παρατηρείται σταδιακή συγκέντρωση του 
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πληθυσμού στα αστικά κέντρα. Συγκεκριμένα, ο αστικός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 27,93% 
και σήμερα αποτελεί το 57% του συνολικού πληθυσμού. Στα Τίρανα και το γειτονικό Δυρράχιο 
κατοικεί περισσότερο από το ένα τρίτο της χώρας, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. 

 

Κατανομή του πληθυσμού της Αλβανίας 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

1/1/2015 

Πληθυσμός 

% 
πληθυσμού 
Περιφέρειας 
επί συνόλου 

Άνδρες Γυναίκες 

Τίρανα 800.986 27,69% 399.163 401.823 

Φιέρι 315.012 10,89% 160.663 154.349 

Ελμπασάν 301.397 10,42% 153.389 148.008 

Δυρράχιο 276.191 9,55% 140.208 135.983 

Κορυτσά 224.165 7,75% 114.279 109.886 

Σκόδρα 218.523 7,55% 109.204 109.319 

Μπεράτι 142.679 4,93% 72.503 70.176 

Αυλώνα 183.100 6,33% 92.619 90.481 

Ντίμπερ 136.476 4,72% 70.419 66.057 

Λέζα 136.814 4,73% 69.281 67.533 

Αργυρόκαστρο 72.201 2,50% 36.756 35.445 

Κούκες 85.461 2,95% 43.521 41.940 

Σύνολο 2.893.005 100,00% 1.462.005 1.431.000 

Πηγή: INSTAT 
     

Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της Αλβανίας έχει ως εξής: 

Ηλικιακή κατηγορία % 

 0 - 14 18,6% 

15 - 35 30,6% 

35 - 65  38,3% 

65 και άνω 12,5% 

              Πηγή: INSTAT 

 
Η σύνθεση του πληθυσμού αποτελείται από: 82,6% Αλβανούς, 0,9% Έλληνες και 1% 

άλλες εθνότητες (συμπεριλαμβανομένης των Βλάχων, Ρομά (τσιγγάνων), από ΠΓΔΜ, 
Μαυροβούνιο και Αίγυπτο), ενώ 15,5% θεωρείται μη καθορισμένη εθνότητα, σύμφωνα με την 
απογραφή του 2011.  

Αναφορικά με το θρήσκευμα, σύμφωνα με την Απογραφή του 2011, 56,7%  είναι 
Μουσουλμάνοι, 10% Ρωμαιοκαθολικοί, 6,8% Ορθόδοξοι, 2,1% Μπεκτάσι, 2,5% άθεοι, άλλες 
5,7% και μη καθορισμένο θρήσκευμα 16,2% (λόγω απροθυμίας απάντησης στην απογραφή). 
Ο μουσουλμανικός πληθυσμός είναι διασκορπισμένος σχεδόν σε όλη τη χώρα ενώ οι 
ορθόδοξοι βρίσκονται κυρίως στο Νότο και οι Καθολικοί στο Βορρά. Ο ακριβής αριθμός των 
θρησκευτικών κοινοτήτων δεν είναι γνωστός αφού το 1967 είχε απαγορευτεί η λειτουργία και 
δραστηριότητα όλων των εκκλησιών και κάθε έκφραση θρησκευτικής λατρείας. 

Επίσημη γλώσσα της χώρας είναι η αλβανική (98,67%). Στις επιχειρηματικές επαφές 
και εμπορικές συναλλαγές χρησιμοποιείται ευρέως η αγγλική γλώσσα. Επίσης, η ιταλική και η 
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ελληνική γλώσσα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες λόγω του μεγάλου αριθμού  αλβανών 
μεταναστών στην Ελλάδα και την Ιταλία.   

3. Πολιτικό σύστημα – Πολίτευμα 

Το πολίτευμα της Αλβανίας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Ο 
αρχηγός του κράτους στην Αλβανία είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος εκλέγεται 
για θητεία 5 ετών από την Αλβανική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, που απαιτεί 
περισσότερο από το 60 % των ψήφων του συνόλου των βουλευτών. Η εκτελεστική εξουσία 
ασκείται από το Συμβούλιο των Υπουργών. Ο Πρωθυπουργός διορίζεται από τον Πρόεδρο, οι 
Υπουργοί διορίζονται από τον Πρόεδρο βάσει πρότασης του Πρωθυπουργού και έγκρισης του 
Κοινοβουλίου.  

4. Νομοθετική εξουσία  

Η Βουλή της Αλβανίας (Kuvendi i Shqipërisë) ασκεί τη νομοθετική εξουσία.  Αποτελείται 
από 140 βουλευτές, 100 εκ των οποίων εκλέγονται άμεσα και 40 από λίστα, ανάλογα με την 
εκλογική δύναμη των κομμάτων – κομματικών συνασπισμών. Οι βουλευτικές εκλογές 
διεξάγονται τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια. Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την 
παρούσα σύνθεση της Βουλής της Αλβανίας. 

 
 

ΣΥΝΤ. ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΔΡΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ 

Συμμαχία για την Ευρωπαϊκή Αλβανία 83  

SP Σοσιαλιστικό Κόμμα Edi Rama 65 Σοσιαλδημοκρατικό 

LSI 
Σοσιαλιστικό Κόμμα για την 
Ολοκλήρωση 

Ilir Meta 16 
Σοσιαλδημοκρατικό 

PBDNJ 
Κόμμα Ένωσης Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων 

Vangjel Dule 1 
Πολιτική ελληνικής 
μειονότητας κεντρο-
φιλελεύθερο 

PKDSH 
Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα της 
Αλβανίας 

Fran Dashi 1 
Χριστιανοδημοκρατικό 

Συμμαχία για την απασχόληση, την ευημερία και  την ένταξη 57  

PD Δημοκρατικό Κόμμα Lulzim Basha 50 
Φιλελεύθερο 
συντηρητικό 

PR Ρεπουμπλικανικό Κόμμα Fatmir Mediu 3 Εθνο- συντηρητικό 

PDIU 
Κόμμα Δικαιοσύνης, 
Ολοκλήρωσης  και Ενότητας 

Shpëtim Idrizi 4 
Εθνικιστικό 

Σύνολο Βουλευτών  140  
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5. Εξωτερικές σχέσεις  

5.1. Αλβανία – Ευρωπαϊκή Ένωση  

Η Αλβανία απέκτησε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στις 27 Ιουνίου 
2014, έντεκα χρόνια μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης του Ιουνίου του 2003, 
όπου είχε λάβει το καθεστώς εν δυνάμει υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην ΕΕ.   

Στις 28 Απριλίου 2009, η Αλβανία υπέβαλε την αίτησή της για την ιδιότητα μέλους την 
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις 10 Οκτωβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συνέστησε τη χορήγηση στην Αλβανία καθεστώτος υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην ΕΕ, 
με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης βασικών μέτρων σε συγκεκριμένους  τομείς. 

Στις 12 Ιουνίου 2006, υπεγράφη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) με 
την Αλβανία, η οποία  τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2009. Ένας εκ των κύριων στόχων της 
ΣΣΣ είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών. Στο πλαίσιο της ΣΣΣ, 
δημιουργείται μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου της Αλβανίας με την ΕΕ, σε συμφωνία με τη 
GATT και άλλες σχετικές διατάξεις του ΠΟΕ, καταργώντας όλους τους ποσοτικούς 
περιορισμούς και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος και σταδιακά τους δασμούς στις 
συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αλβανία κάνει χρήση της συνδυασμένης 
ονοματολογίας (CN) για την κατάταξη των εμπορευμάτων στις διεθνείς συναλλαγές. Επιπλέον, 
η Αλβανία, απαγορεύεται, κατ’  αρχήν, να επιβάλει την εισαγωγή νέων τελών, περιορισμών ή 
μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος στις συναλλαγές της με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Αλβανία 
οφείλει επίσης να καταργήσει κάθε εσωτερικό φορολογικό μέτρο ή πρακτική που εισάγει 
διακρίσεις, άμεσα ή έμμεσα, εις βάρος των προϊόντων της ΕΕ. Επιπλέον, οι εμπορικές  
συμφωνίες της Αλβανίας με τρίτα κράτη, πρέπει να ρυθμίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην 
οδηγούν σε διακρίσεις εις βάρος της ΕΕ. 

Η ΣΣΣ προβλέπει ότι η Αλβανία θα εξασφαλίζει μη διακριτική μεταχείριση όσον αφορά 
τους όρους εργασίας, αμοιβής και απόλυσης έναντι των εργαζομένων της ΕΕ, που είναι 
εγκατεστημένοι νόμιμα στην επικράτειά της. Η σύζυγος και τα παιδιά ενός εργαζομένου της 
ΕΕ που κατοικεί και απασχολείται  νόμιμα στην Αλβανία έχει πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας, κατά την περίοδο της εγκεκριμένης διαμονής του εργαζομένου. Η Αλβανία παρέχει 
παρόμοια μεταχείριση με τους υπηκόους της ΕΕ, οι οποίοι απασχολούνται νομίμως στην 
Αλβανία και στα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν μαζί τους. 

Σύμφωνα με τη ΣΣΣ, οι εταιρείες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα εγκατάστασης στην 
Αλβανία. Στις εταιρείες της ΕΕ χορηγείται είτε εθνική μεταχείριση ή του μάλλον ευνοούμενου 
κράτους, ανάλογα με το είναι η ευνοϊκότερη.  

Επιπλέον, η ΣΣΣ προβλέπει τη σταδιακή και αμοιβαία απελευθέρωση των συναλλαγών 
στον τομέα των υπηρεσιών, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του ΠΟΕ, ειδικότερα το 
άρθρο V της GATS. Οι εταιρείες της ΕΕ που δεν είναι εγκατεστημένες στην Αλβανία θα 
αποκτήσουν σταδιακά το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών στη χώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της GATS, και λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, την πρόοδο όσον αφορά στην προσέγγιση των 
νομοθεσιών στους διάφορους τομείς. 

Στο πλαίσιο της ΣΣΣ, η Αλβανία έχει δεσμευθεί για την σταδιακή απελευθέρωση τόσο 
προς την εσωτερική όσο και προς την εξωτερική κίνηση των κεφαλαίων, ιδίως όσον αφορά τις 
άμεσες επενδύσεις. Εξασφαλίζεται, επίσης, η προστασία των επενδυτών, αναφορικά με την 
εκκαθάριση και τον επαναπατρισμό των επενδύσεων και των κερδών. 

Τέλος, η ΣΣΣ περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη σταδιακή προσέγγιση της 
υφιστάμενης και μελλοντικής νομοθεσίας της Αλβανίας με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
Αλβανία ευθυγραμμίζει σταδιακά τη νομοθεσία της με το κεκτημένο (acquis), ιδίως σε κύριους 



Γραφείο ΟΕΥ – Πρεσβεία Τιράνων, Ετήσια Έκθεση 2014  10/115 

τομείς της νομοθεσίας για την Εσωτερική Αγορά και έχει συμφωνήσει σε δεσμευτικές 
προθεσμίες για την εναρμόνιση σε τομείς όπως ο ανταγωνισμός, η πνευματική, βιομηχανική 
και εμπορική ιδιοκτησία, οι δημόσιες συμβάσεις, τα πρότυπα και η πιστοποίηση, οι 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι χερσαίες μεταφορές, το εταιρικό δίκαιο, η λογιστική, η 
προστασία των καταναλωτών, η προστασία των δεδομένων, η υγεία και η ασφάλεια στην 
εργασία και η ισότητα των ευκαιριών. 

Τον Ιανουάριο του 2008 τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία της ΕΕ με την Αλβανία για την 
απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων. Στις 8 Νοεμβρίου 2010, το Συμβούλιο της ΕΕ 
αποφάσισε να άρει τις προϋποθέσεις θεώρησης εισόδου (visa) για τους Αλβανούς πολίτες για 
μικρής διάρκειας ταξίδια στο χώρο Σένγκεν. Η απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων 
τέθηκε σε ισχύ στις 15 Δεκεμβρίου 2010. 

Η ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλβανία είναι η 
ακόλουθη: http://eeas.europa.eu/delegations/albania/index_en.htm, όπου μεταξύ άλλων, 
μπορούν να αναζητηθούν και οι Εκθέσεις Προόδου της ΕΕ για την Αλβανία.  

Το πρόγραμμα χρηματοδοτικής υποστήριξης IPA II της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, 
το οποίο ανέρχεται σε 649,4 εκατ. ευρώ, αφορά το φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της 
Αλβανίας και επικεντρώνεται κυρίως στην υποστήριξη της ανάπτυξης της δημοκρατίας και της 
χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της 
κανονιστικής μεταρρύθμισης, στην οικοδόμηση της διοικητικής ικανότητας, στη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη των υποδομών, στη γεωργία και την 
περιφερειακή και εδαφική συνεργασία. Η χρηματοδότηση της ΕΕ για έργα στην Αλβανία 
παρέχεται με τη μορφή επιχορηγήσεων, συμβάσεων και όλο και περισσότερο με τη στήριξη 
του προϋπολογισμού. Περισσότερες πληροφορίες για το IPA II στην ιστοσελίδα: 

http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/funding-by-country/albania/index_en.htm  
 

 

5.2. Συμμετοχή Αλβανίας σε Διεθνείς Οργανισμούς    

H Αλβανία είναι μέλος των ακόλουθων Διεθνών Οργανισμών: BSEC, CD, CE, CEI, 
EAPC, EBRD, EITI (υποψήφια χώρα), FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (εθνικές επιτροπές), 
ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO 
(ανταποκριτής), ITU, ITUC, MIGA, MINURCAT, NATO, OIC, OIF, OPCW, OSCE, PCA, SELEC, 
SECI, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, 
WTO. 

 

5.3. Διεθνείς Συμφωνίες  

Ενδεικτικός κατάλογος με τις πολυμερείς συμφωνίες, τις οποίες έχει υπογράψει η 
Αλβανία είναι διαθέσιμος στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης, στον ακόλουθο σύνδεσμο:  

http://ec.europa.eu/world/agreements/searchByCountryAndContinent.do?countryId=3825&cou
ntryName=Albania  

 

5.4. Διμερείς συμφωνίες (οικονομικού περιεχομένου) 

Η Αλβανία έχει υπογράψει 40 Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, με τις 
χώρες: Αυστρία, Αίγυπτο, Βέλγιο, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, 
Ελλάδα, Ελβετία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ινδία, Ισπανία, 

http://eeas.europa.eu/delegations/albania/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/funding-by-country/albania/index_en.htm
http://ec.europa.eu/world/agreements/searchByCountryAndContinent.do?countryId=3825&countryName=Albania
http://ec.europa.eu/world/agreements/searchByCountryAndContinent.do?countryId=3825&countryName=Albania
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Ιταλία, Ιρλανδία, Κατάρ, Κίνα, Κόσσοβο, Κουβέιτ, Κροατία, Λεττονία, Μαλαισία, Μάλτα, 
Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ν. Κορέα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, πΓΔΜ, Πολωνία, 
Ρουμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία και 
Τσεχία. Με την Ελλάδα η Συμφωνία αυτή υπεγράφη στην Αθήνα, στις 14.07.1995 και είναι σε 
ισχύ από 01.01.2001. Αναλυτικά για κάθε συμφωνία στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης 
Φορολογίας:  

https://www.tatime.gov.al/sq-
al/Legjislacioni/Marr%C3%ABveshje%20tatimore/Pages/Nd%C3%ABrkomb%C3%ABtare.aspx  

Η Αλβανία έχει υπογράψει 44 Συμφωνίες Αμοιβαίας Προώθησης και Προστασίας 
Επενδύσεων, εκ των οποίων 9 δεν έχουν τεθεί ακόμη σε ισχύ, με τις χώρες Αυστρία, 
Αζερμπαϊτζάν,  Βέλγιο-Λουξεμβούργο,  Βοσνία και Ερζεγοβίνη,  Βουλγαρία, Κίνα, Κροατία, 
Κύπρος, Τσεχία, Δανία Αίγυπτο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα (σε ισχύ από 
04/01/199), Ουγγαρία,  Ιράν, Ισραήλ,  Ιταλία,  Ν. Κορέα, Κουβέιτ, Λιθουανία, ΠΓΔΜ, 
Μαλαισία, Μάλτα, Μολδαβία, Ολλανδία Πολωνία, Πορτογαλία, Κατάρ,  Ρουμανία, Ρωσική 
Ομοσπονδία, Σαν Μαρίνο, Σερβία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τυνησία, Τουρκία, 
Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Με την Ελλάδα η Συμφωνία 
αυτή υπεγράφη στα Τίρανα, την 01.08.1991 και τέθηκε σε ισχύ από 04.01.1995. Αναλυτικά 
για κάθε συμφωνία στην ιστοσελίδα της UNCTAD: 

http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/2  

Επίσης, η Αλβανία έχει υπογράψει 38 Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής, Εμπορικής 
και Τεχνικής Συνεργασίας με τις χώρες: Αίγυπτος, Αργεντινή, Αυστρία, Βουλγαρία, Κίνα, 
Κροατία, Τσεχία, Φινλανδία, Γαλλία, πΓΔΜ, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία,  Ισραήλ,  Ν. Κορέα, 
Κουβέιτ, Λιθουανία, Λίβανο, Μαλαισία, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Πολωνία, Κατάρ,  
Ρουμανία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τυνησία, 
Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ουρουγουάη. 

Η Αλβανία έχει Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου (Free Trade Agreements) με τις 
χώρες: 

 της ΕΕ μέσω της Συμφωνίας Σύνδεσης και Σταθεροποίησης 

 της Ευρώπης, που δεν είναι μέλη της ΕΕ (CEFTA): Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 
ΠΓΔΜ, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Σερβία και η Αποστολή Προσωρινής Διοίκησης των 
Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK) για λογαριασμό του Κοσσυφοπεδίου. 

 της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ / EFTA): Ελβετία, Νορβηγία, 
Ισλανδία, Λιχτενστάιν 

 την Τουρκία και  

 τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ). 
 
Η Αλβανία είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου από το 2000. 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο διμερούς συνεργασίας Ελλάδας – Αλβανίας καλύπτει ένα 
ευρύτατο πεδίο θεμάτων. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω Συμφωνίες οικονομικής 
συνεργασίας Ελλάδος – Αλβανίας:  

 

   Συμφωνία Οικονομικής, Βιομηχανικής, Τεχνικής και Επιστημονικής Συνεργασίας  
(Ν. 1973/91,ΦΕΚ 173 Α΄/20.11.91) 

   Συμφωνία Αμοιβαίας Προώθησης και Προστασίας των Επενδύσεων                             
(Ν. 2069/92, ισχύει από 4.1.1995) 

   Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος  
     (Ν. 2755/99, ΦΕΚ 252/99, ισχύει 16.12.2000) 

https://www.tatime.gov.al/sq-al/Legjislacioni/Marr%C3%ABveshje%20tatimore/Pages/Nd%C3%ABrkomb%C3%ABtare.aspx
https://www.tatime.gov.al/sq-al/Legjislacioni/Marr%C3%ABveshje%20tatimore/Pages/Nd%C3%ABrkomb%C3%ABtare.aspx
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/2
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   Συμφωνία Συνεργασίας στον Ενεργειακό Τομέα  
     (Ν. 3541/2007, ΦΕΚ 47 Α΄/ 23.02.2007) 
   Συμφωνία Διεθνών Οδικών Επιβατικών και Εμπορευματικών Μεταφορών  
     (κυρώθηκε με το Ν. 2649/ΦΕΚ Α΄246/3-11-1998) 
   Συμφωνία Συνεργασίας επί Τελωνειακών Θεμάτων (κυρ. Ν.2180/1994, ισχύει από 

28.08.1994) 
   Συμφωνία Εμπορικής Ναυτιλίας ((κυρ. Ν.1980/1991, ΦΕΚ 186/Α/09.12.1991, ισχύει 

13.05.1992) 
   Πενταετής Συμφωνία Αναπτυξιακής Συνεργασίας  

     (Ν. 3098/2003, ΦΕΚ 18Α/29.01.03, Ν.2996/2002, ΦΕΚ 62 Α΄/28.03.2002 και  Ν. 3530/2007, 
ΦΕΚ 36 Α΄/23.02.2007 - αφορούν στο ΕΣΟΑΒ και στη χρονική επέκτασή του)  

 
 

5.5. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  

Με ελεύθερη δημοσιογραφία μόλις λίγων δεκαετιών, μετά την πτώση του δικτατορικού 
καθεστώτος του Ενβέρ Χότζα και περίπου από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, η Αλβανία με 
πληθυσμό τρία εκατομμύρια διαθέτει περισσότερα από 300 ΜΜΕ. Τα περισσότερα εξ αυτών 
μικρά και επί το πλείστον περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας. Σε εθνικό επίπεδο και 
αναφορικά με τα έντυπα ΜΜΕ, οι εφημερίδες παναλβανικής κυκλοφορίας δεν υπερβαίνουν τις 
20, με συνολική ημερήσια κυκλοφορία περί τα 40.000 φύλλα. Όπως σε όλο τον κόσμο, έτσι 
και στην Αλβανία η συνεχής και ταχεία ανάπτυξη των ηλεκτρονικών ΜΜΕ και η εξάπλωσή της 
χρήσης του διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων, μειώνουν συνεχώς το αναγνωστικό κοινό 
των εντύπων υπό την κλασσική τους μορφή. Αναφορικά με τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, στα Τίρανα 
υπάρχουν τουλάχιστον δέκα τηλεοπτικοί σταθμοί, ενώ παράλληλα οι κάτοικοι της 
πρωτεύουσας λαμβάνουν στους δέκτες τους και σταθμούς από το Ελμπασάν και το Δυρράχιο. 
Τέσσερις σταθμοί διαθέτουν άδεια εθνικής εμβέλειας: η κρατική τηλεόραση (TVSH) και οι 
ιδιωτικοί Top Channel, TV Klan και TV Arberia (η άδεια του τελευταίου έχει όμως ανασταλεί). 
Σε τηλεθέαση το μεγαλύτερο κανάλι της Αλβανίας είναι το ιδιωτικό Top Channel και 
ακολουθούν το TV Klan, το Vizion Plus και η TVSH.  

  Τα μεγαλύτερα ΜΜΕ της χώρας έχουν σημαντικά έσοδα από τις διαφημίσεις αλλά τα 
περισσότερα αποτελούν δευτερεύουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες των ιδιοκτητών τους. 
Οι τελευταίοι τα χρησιμοποιούν για να αυξήσουν την πολιτική επιρροή τους και ανάλογα με τα 
στενά επιχειρηματικά τους συμφέροντα υποστηρίζουν ή επιτίθενται σε πολιτικά κόμματα και 
πρόσωπα. Προσφέροντας τέτοιου είδους «υπηρεσίες» διευρύνουν την πρόσβασή τους σε 
κρατικά κονδύλια, κυρίως μέσω αναθέσεων και διαγωνισμών για δημόσια έργα, προμήθειες 
του δημοσίου κ..α.  

Τα στοιχεία για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην Αλβανία ελήφθησαν από το 
Γραφείο Τύπου της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, όπου και παραπέμπεται ο 
αναγνώστης για περαιτέρω πληροφορίες.  

 

5.5.1 Τύπος         

Panorama  
Η μεγαλύτερη ε/φ είναι η Πανοράμα, του Ομίλου Panorama Group, του μεγαλοεπιχειρηματία 
Ιρφάν Χισενμπελίου στον οποίο ανήκουν και η εταιρεία εμφιάλωσης «Birra Korca», μονάδα 
οινοπνευματωδών ποτών στο Ελμπασάν και κατασκευαστική εταιρεία στα Τίρανα, καθώς και 
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η Panorama Sport, αθλητική ε/φ. Η ε/φ κυκλοφόρησε το 2003. Η στάση της απέναντι στην 
Ελλάδα, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μετριοπαθής, χωρίς ωστόσο να λείπουν και ακραία 
δημοσιεύματα.  
 
Gazeta Shqiptare  
Η ε/φ Gazeta Shqiptare και η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Balkanweb ανήκαν στην ιταλικών 
συμφερόντων εταιρεία Edisud jsc. Πριν από 3 χρόνια περίπου η εταιρεία πωλήθηκε στον 
όμιλο Panorama Group.   
 
Shekulli  
Η ε/φ Σέκουλι ανήκει στον όμιλο Spekter, ιδιοκτήτης του οποίου είναι ο Κώτσο Κοκεδήμα. Στον 
όμιλο Spekter ανήκουν επίσης η διαδικτυακή οικονομική ε/φ Biznes, το μηνιαίο περιοδικό 
Spekter και ο εκδοτικός οίκος Botimet Max, ο οποίος διανέμει βιβλία μαζί ή χωριστά από τις 
ε/φ. Η Σέκουλι είναι μια καθαρά φιλοκυβερνητική ε/φ και μαζί με την ε/φ Πανοράμα είναι οι 
μεγαλύτερες σε κυκλοφορία στην Αλβανία. Μερικές φορές φιλοξενεί ανθελληνικά άρθρα.  

 
Shqip 
Στην ε/φ Σκιπ αρθρογραφούν οι σκληρότεροι επικριτές της πρώην κυβέρνησης Μπερίσα, 
χωρίς η ε/φ να υιοθετεί πλήρως τις θέσεις τους, αλλά Η Shqip ανήκει καθ’ ολοκληρία στον 
όμιλο Digitalb.To Digitalb είναι ψηφιακή επίγεια και δορυφορική πλατφόρμα, η οποία ξεκίνησε 
να λειτουργεί στην Αλβανία το 2004, γνωρίζοντας μεγάλη ανάπτυξη (στα πρότυπα της ΝΟVA 
και του OTE TV στην Ελλάδα). Η εν λόγω ε/φ έχει ποικίλο περιεχόμενο και προσπαθεί να 
παρουσιάζεται ως αδέσμευτη, είναι όμως φιλοκυβερνητική. Ως προς την Ελλάδα, έχει 
φιλοξενήσει σειρά αρνητικών δημοσιευμάτων, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα προσπαθεί να 
αλλοιώσει την εικόνα της σύνθεσης του αλβανικού πληθυσμού καθώς τρέφει αντι-αλβανικές 
βλέψεις. Παρά την αρνητική τους χροιά τα δημοσιεύματα αυτά, συχνά προσπαθούν να 
εμφανίσουν πλουραλιστική διάθεση, καθώς φιλοξενούνται και μετριοπαθείς θέσεις. Η Σκιπ 
προβάλλει συχνά τις δραστηριότητες των τσάμηδων.  

 
ΜΑΡΟ 
Κυκλοφόρησε τα δύο τελευταία χρόνια, με ιδιοκτήτη τον Χένρυ Τσίλη, εκ των ιδιοκτητών του 
ιδιωτικού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Τιράνων. Έχει μέτρια κυκλοφορία για τα αλβανικά 
δεδομένα, αλλά θεωρείται από τις σοβαρές ενημερωτικές ε/φ. Η γραμμή της γενικά είναι 
αντιπολιτευόμενη. Η ε/φ κάποιες φορές φιλοξενεί και ανθελληνικά άρθρα, ωστόσο δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ότι έχει μόνιμη ανθελληνική γραμμή.  
 

Albanian Daily News  
Η Albanian Daily News (ADN) ανήκει στην εταιρεία Albanian Economic Tribune, το 70% της 
οποίας ελέγχεται από την εταιρεία FABC, ιδιοκτησίας των Marcel Scendo και Julien Roche. Η 
ADN είναι η μόνη αγγλόφωνη ημερήσια ε/φ της Αλβανίας και απευθύνεται στους αλλοδαπούς 
διπλωμάτες επιχειρηματίες κλπ.  

 

Η κυκλοφορία των αλβανικών εφημερίδων δεν μπορεί να απεικονιστεί με ακρίβεια, 
καθώς δεν υπάρχουν επίσημα σχετικά στοιχεία. Οι κυκλοφορίες που παρατίθενται 
προέρχονται από στοιχεία που μας έδωσε ο επικεφαλής Γραφείου Διανομής Τύπου, ωστόσο 
δεν μπορεί να θεωρηθούν εντελώς αξιόπιστα. 
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

PANORAMA 17.000 11.000 

GAZETTA SHQIPTARE 6.500 4.800 

SHEKULLI 6.500 4.500 

SHQIP 8.000 4.000 

STANDARD 6.500 3.500 

KOHA JONE 3.500 2.500 

DITA 5.000 2.500 

MAPO 5.000 2.000 

TIRANA OBSERVER 3.000 1.800 

SHQIPTARJA.COM 2.200 1.000 

RILINDJE DEMOKRATIKE 1.000 500 

ZERI I POPULLIT 800 450 

TEMA 1.370 370 

55 1.350 250 

  

Σημείωση:  

1. Για την κυκλοφορία των εφημερίδων Telegraf και SOT, δεν υπάρχουν στοιχεία. 
2. Οι εφημερίδες Republika, Metropol και Ekonomia, έχουν διακόψει την κυκλοφορία 

τους  
3. Η μοναδική αγγλόφωνη εφημερίδα Albanian Daily News πουλάει ημερησίως 700 

φύλλα (συνδρομές). 
 

Περιοδικά  

Από τα περισσότερα περιοδικά, τα οποία κυκλοφορούν σε εβδομαδιαία βάση, ξεχωρίζει το 
MAPO (παλαιό περιοδικό αριστερού προσανατολισμού με ανερχόμενο κύρος και κυκλοφορία, 
ασχολείτο με πολιτικό ρεπορτάζ και άρθρα γνώμης.  

Σε εβδομαδιαία βάση κυκλοφορεί επίσης και το περιοδικό JAVA, σε μορφή ε/φ, 
φιλοκυβερνητικό, το οποίο είναι κυρίως πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου.  

Τέλος, κυκλοφορεί και το πολιτιστικό περιοδικό Kult.  

 

5.5.2 Τηλεοπτικοί σταθμοί         

Κρατική τηλεόραση- TVSH 

Η TVSH είναι ο σταθμός της κρατικής τηλεόρασης. Στο πρόγραμμά του φιλοξενεί πολλές 
πολιτιστικές εκπομπές και οι ειδήσεις του είναι εναρμονισμένες με την πολιτική κατεύθυνση 
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της Κυβέρνησης. Ο σταθμός - μολονότι προσπαθεί να τηρεί τα προσχήματα - προωθεί την 
πολιτική της Κυβέρνησης και αντίστοιχη είναι και η στάση του απέναντι στην Ελλάδα.  

 

Ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί 

 

Top Channel 

Ο ισχυρότερος ιδιωτικός σταθμός με την μεγαλύτερη τηλεθέαση είναι το Top Channel. Η 
διεισδυτικότητα του και η επιτυχία που γνωρίζει το Top Channel το οδήγησαν στο να 
υποβάλλει αίτηση για άδεια εθνικής μετάδοσης. Στην περίπτωση της άδειας εθνικής 
εμβέλειας, ο νόμος προβλέπει ότι ανώτατο μερίδιο ιδιοκτησίας του τηλεοπτικού ή 
ραδιοφωνικού σταθμού είναι το 40%, συνεπώς, ένας εθνικής κάλυψης τηλεοπτικός ή 
ραδιοφωνικός σταθμός πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις ιδιοκτήτες, νομικά ή φυσικά 
πρόσωπα.  
 

TV Klan 

Το TV Klan είναι σταθμός εθνικής εμβέλειας και αποτελεί τον άμεσο ανταγωνιστή του Top 
Channel. Είχε χαρακτηριστεί παλαιότερα πιο φιλοκυβερνητικό και από την κρατική 
τηλεόραση. Φιλοξενεί κάποιες επιτυχημένες εκπομπές με αφηγήσεις ζωής (reality shows) 
καθώς και μια πολιτική εκπομπή με τίτλο Opinion, με παρουσιαστή έναν από τους 
δημοφιλέστερους και εγκυρότερους δημοσιογράφους της χώρας, τον Blendi Fevziu, η οποία 
είναι μία από τις σημαντικότερες στην αλβανική τηλεόραση. Σήμερα ο σταθμός είναι 
αντιπολιτευόμενος. 

Εκτός του TV Klan, στον ίδιο όμιλο ανήκει και ο ειδησεογραφικός τηλεοπτικός σταθμός abc 
news.  
 

Vizion Plus 

Ο τ/σ Vizion Plus είναι ένας σημαντικός σταθμός, ο οποίος είχε ζητήσει μαζί με το Top 
Channel άδεια εθνικής εμβέλειας, προτιμήθηκε όμως το Top Channel. Μετά το Top Channel 
και το TV KLAN, αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο τ/σ της Αλβανίας.  
 

News 24 

Ο ειδησεογραφικός τ/σ ανήκε στην ιταλικών συμφερόντων εταιρεία Edisud jsc, πουλήθηκε 
στον επιχειρηματία Ιρφάν Χυσενμπελίου, προσπαθεί να παρουσιάζεται ως αντικειμενικός 
αλλά πιο πολύ είναι αντιπολιτευόμενος. Πρόκειται για τον σταθμό που προσφέρει την 
αμεσότερη ενημέρωση και είναι, μαζί με το Ora News και το A1Report, από τους λίγους 
αλβανικούς σταθμούς που διακόπτει το πρόγραμμά του για να μεταδώσει έκτακτες ειδήσεις- 
πρακτική που πολύ σπάνια ακολουθούν οι υπόλοιποι σταθμοί. Παρουσιάζει ειδήσεις κάθε 
μια ώρα.  
 

Α1Report 

Έντονα φιλοκυβερνητικός και φιλο-ιταλικός τ/σ που ανήκει στον ίδιο όμιλο με την ε/φ 
Shqiptarja.com και τον ιταλό Carlo Bolino.  
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Ora News  

Ο εν λόγω τ/σ προσπαθεί να είναι αδέσμευτος και ανταγωνίζεται το News 24 και το A1 
Report.  

 

Άλλοι τ/σ είναι: Shijak TV,  Neser TV, Agon Channel, TV Arberia 

 

Δορυφορικά προγράμματα 

Το TV KLAN, το Top Channel και το TVSH εκπέμπουν δορυφορικό πρόγραμμα για την 
αλβανική διασπορά στην Ευρώπη, αλλά και για την Αλβανία. Στα μέσα του 2003 άρχισε να 
εκπέμπει και ο δορυφορικός σταθμός ALSAT, ο οποίος διαθέτει και επίγειο πρόγραμμα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

6. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 

 

Βασικά οικονομικά μεγέθη 

ΑΕΠ σε τρέχουσες 
τιμές  

2013: 1.350.555 εκ. ALL (προσωρινά στοιχεία) (περίπου 9.647 εκατ. ευρώ), 2012: 
1.332.811 εκ. ALL (περίπου 9.520 εκατ. ευρώ) (INSTAT)  

Κατά κεφαλή ΑΕΠ  2013:  3.323 € ή 4.411 $ΗΠΑ (INSTAT) 

Τομεακή κατανομή 
ΑΕΠ (2013*) 
*προσωρινά στοιχεία 

 Αγροτικός τομέας: 22,5% 

 Βιομηχανία:   14,44% 

 Υπηρεσίες:   51,13% 

 Κατασκευές 11,93%  

Εισροές  
άμεσων ξένων 
επενδύσεις 

Έτος 2010 2011 2012 2013 2014 

Αξία σε εκ. € 793,32 630,35 665,78 944,76 
877,60 

προσωρινά 
στοιχεία 

Μεταβολή 
από προηγ. έτος 

10,66% -20,54% 5,62% 41,90% - 7,1% 

Δημόσιο χρέος 
κεντρικής κυβέρνησης 

2014: 70,00% ΑΕΠ 
2013: 877,86 δισ. ALL ή 65,00% ΑΕΠ 
2012: 866,32 δισ. ALL ή 61,51% ΑΕΠ  

Δημοσιονομικό 
έλλειμμα 

2014:  -72,13 δισ. ALL  ή 5,1% ΑΕΠ 
2013:  -66,94 δισ. ALL ή 4,96% ΑΕΠ 
2012:  -45,86 δισ. ALL ή 3,44% ΑΕΠ 

Εισροές 
μεταναστευτικών 
εμβασμάτων 

Έτος 2010 2011 2012 2013 2014 

Αξία σε εκ. € 696,49 669,57 680,15 546,84 591,8 

Μεταβολή από 
προηγ. έτος 

-10,97% -3,86% 1,58% -19,60% 8,6% 

Πληθωρισμός 2014: 1,63% - 2013: 1,94% - 2012: 2,04% - 2011: 3,45% – 2010: 3,56%  

Ανεργία  2014:13,3% - 2013: 12,99% – 2012: 12,95% - 2011: 13,34% 

Ανάπτυξη 

 2013 2014 2015 2016 

ΔΝΤ/IMF 0,7% 2,1% 2,5 - 3% 4% 

Παγκόσμια Τράπεζα/World Bank 0,7% 2,1% 3% 3,5% 

ΕΤΑΑ/EBRD 0,4% 1,7% 2,5% 3% 

Αλβ. Υπουργείο Οικονομικών   1,11% 2 % 3%  

 

 

7. Εξέλιξη και Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 

7.1. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν  

Το 2014, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας της Αλβανίας, η οικονομική ανάπτυξη 
της Αλβανίας αναμένεται υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ήδη, στους πρώτους 
εννέα μήνες του 2014, καταγράφεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,4%, κύρια λόγω των 
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επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης. Στο στο δ’ τρίμηνο, σύμφωνα με έμμεσα 
διαθέσιμα στοιχεία, αναμένεται επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης. 

Με αυτά τα δεδομένα, η Αλβανική Στατιστική Υπηρεσία INSTAT, εκτιμά ότι ο ρυθμός 
ανάπτυξης της αλβανικής οικονομίας για το 2014 εκτιμάται στο 1,89%, ποσοστό υψηλότερο 
από το 2013, αλλά χαμηλότερο από το 2,1% των προβλέψεων της αλβανικής Κυβέρνησης και 
του ΔΝΤ. 

Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία, που δημοσίευσε τον Ιούνιο του 2015, η INSTAT για το 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν για το έτος 2012 και τα προσωρινά για το έτος 2013, βάσει 
Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE Rev.2.), το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές 
εκτιμάται σε 1.350.555 εκ. Λεκ (9,6 δισ. €) για το έτος 2013 και 1.332.811 εκ. Λεκ (9,5 δισ. €) 
το έτος 2012. Η ονομαστική τιμή του ΑΕΠ (σε αξία) αυξήθηκε το 2013 κατά 1,33%. Ο 
πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, το 2013, ανήλθε στο 1,11% (σε όγκο), σε σχέση με 
το 2012, ενώ το 2012 ήταν 1,42% σε σχέση με το 2011. Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ ανήλθε 
σε 0,2%, το 2013.  

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2013 ανήλθε σε 466.000 Λεκ (3.330 €), ενώ το 2012 ήταν 
460.000 Λεκ (3.276 €). Από πλευράς παραγωγής, ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης ήταν 
0,67% για τον τομέα «Γεωργία, Κυνήγι και Δασοκομία», 2,7% για «Βιομηχανία και 
Κατασκευαστικός τομέας» και 0,3% για τις Υπηρεσίες. Οι Υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 
44,6% του ΑΕΠ, το 2013, ακολουθούμενες από τον βιομηχανικό και κατασκευαστικό τομέα με 
μερίδιο 23% και τη γεωργία/δασοκομία με μερίδιο 19,6%.  

Ο στόχος της αλβανικής Κυβέρνησης για το 2015 είναι η οικονομική ανάπτυξη να 
κυμανθεί μεταξύ 2-3,2%. Παράλληλα οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ προβλέπουν ρυθμό ανάπτυξης 
3,3% και η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι η αλβανική οικονομία θα συνεχίσει να 
αναπτύσσεται την επόμενη τριετία 2015 - 2017, με ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης  3,5%.   

 

7.2. Πληθωρισμός – Δημόσια & Ιδιωτική Κατανάλωση 

Ο πληθωρισμός παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014 και το 
μήνα Δεκέμβριο κατέγραψε το ασυνήθιστα χαμηλό ποσοστό του 0,7%. Σύμφωνα με την 
Τράπεζα της Αλβανίας, ο χαμηλός πληθωρισμός οφείλεται στην υποτονική συνολική ζήτηση, 
στην πτωτική τιμή του πετρελαίου και των βασικών ειδών διατροφής καθώς και στη μείωση 
του εισαγόμενου πληθωρισμού από τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της Αλβανίας. Από 
την άλλη πλευρά, η αύξηση των φορολογικών συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης 
σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων άσκησε πληθωριστικές πιέσεις. Ο μέσος ετήσιος 
πληθωρισμός το 2014, ανήλθε σε 1,6%, αρκετά χαμηλότερος από το στόχο 3% της 
Τράπεζας της Αλβανίας, η οποία εκτιμά, ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί εντός του 2015.  

Οι χαμηλές πληθωριστικές πιέσεις και ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης, υπαγόρευσαν τη 
συνέχιση της χαλαρής νομισματικής πολιτικής. Το Εποπτικό Συμβούλιο της Τράπεζας της 
Αλβανίας, μείωσε το βασικό επιτόκιο τρεις φορές εντός του 2014 (το Φεβρουάριο, τον Μάιο 
και τον Νοέμβριο), το οποίο σταθεροποιήθηκε στο 2,25% στο τέλος του έτους. Η Τράπεζα της 
Αλβανίας, η οποία, τα τελευταία χρόνια προβαίνει σε συνεχείς μειώσεις του βασικού της 
επιτοκίου (δύο φορές το 2011, τρεις φορές το 2012 και τέσσερεις φορές το 2013), με σκοπό τη 
μείωση του κόστους δανεισμού, τη διατήρηση του μέσου ετήσιου πληθωρισμού στο 3%, την 
τόνωση της ζήτησης και την οικονομική ανάπτυξη, στις 28.1.2015, μείωσε περαιτέρω το 
βασικό επιτόκιο στο ιστορικό χαμηλό του 2%.  
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7.3. Αγορά Εργασίας 

Σύμφωνα με έρευνα της INSTAT, το 2014, το 50,5% του ενεργού πληθυσμού (15 - 64 
ετών) της Αλβανίας εργάζεται, το 11% είναι άνεργοι και 38,5% οικονομικά μη ενεργοί. Τα 
ποσοστά αυτά στους άνδρες ανέρχονται σε 58%, 14,2% και 27,8% αντίστοιχα, ενώ στις 
γυναίκες, το ποσοστό των οικονομικά μη ενεργών είναι σημαντικά μεγαλύτερο (48,7%).  

Η δομή της απασχόλησης στην Αλβανία, το 2014, σύμφωνα με την INSTAT είναι: 
 

 17,71% απασχολούνται στο δημόσιο τομέα 

 34,43% απασχολούνται στον μη αγροτικό ιδιωτικό τομέα  

 47,8% απασχολούνται στον αγροτικό ιδιωτικό τομέα 

Η επίσημη ανεργία, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Αλβανίας (INSTAT), το 
2014 ήταν 13,3%, ενώ σύμφωνα με σχετική έρευνά της για το  Ανθρώπινο Δυναμικό, 
εκτιμάται, κατά μέσο όρο, σε 17,9% με την ανεργία των νέων (15-29 ετών) να αγγίζει τα 
32,49% (35,57% στους άνδρες και 27,28% στις γυναίκες).  

Η ανεργία, σύμφωνα με την ως άνω έρευνα, για την ηλικιακή ομάδα 15 - 64 ετών είναι 
17,9%, με την ανεργία των αντρών να είναι κατά 4,2 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερη από των 
γυναικών. Σε σχέση με το 2013, η ανεργία αυξήθηκε κατά 1,5%. Οι απασχολούμενοι 
ανέρχονται σε 1,037 εκατ., ήτοι 1,3% περισσότεροι από το 2013. Το μεγαλύτερο μερίδιο στην 
απασχόληση κατέχει η γεωργία με 42,7% και οι υπηρεσίες με 39,4%. 

Ο βασικός μηνιαίος μισθός στην Αλβανία, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, ανέρχεται σε 22.000 Λεκ (περίπου 155 ευρώ) και αφορά πλήρη 
απασχόληση με 174 ώρες/μηνιαίως, που πραγματοποιούνται σε κανονικές ώρες εργασίας.  

Ο μέσος μηνιαίος μισθός, το 2014, σύμφωνα με την INSTAT, στον ιδιωτικό τομέα 
είναι 37.305 λεκ (περίπου 266 ευρώ).  

 

Μέσος μηνιαίος μισθός ανά εργαζόμενο και δραστηριότητα  

   Κατηγορία λεκ ευρώ 

Βιομηχανία 37,646 269 

Κατασκευές 35,113 251 

Μεταφορές & Επικοινωνίες 51,638 369 

Εμπόριο 31,734 227 

Υπηρεσίες 34,447 246 

Σύνολο 36,332 260 

Πηγή: Ετήσια έρευνα διάρθρωσης Επιχειρήσεων, 2000-2013 

  

Ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός κατά το 2014, σε όλους τους οικονομικούς τομείς, 
σύμφωνα με την INSTAT,  ανήλθε σε 45.539 Λεκ (περίπου 325 €). Ο μισθός αυτός αφορά 
όλους τους τομείς και υπολογίζεται βάσει των επίσημων δηλώσεων των εταιρειών στη Γενική 
Δ/νση Φορολογίας. Οι άνδρες εμφανίζονται να λαμβάνουν 10% περισσότερη αμοιβή από τις 
γυναίκες. Ο μέσος μισθός κυμαίνεται ανάλογα τη νομική μορφή της εταιρείας και την 
ιδιοκτησία της. Στο δημόσιο, ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός ανέρχεται σε 54.981 Λεκ 
(περίπου 390 €). Σε τομείς, όπως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ασφάλειες, ορυχεία, 
επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, ο μέσος μισθός είναι ανώτερος 
του γενικού μέσου. Ενώ σε τομείς όπως, κατασκευές, χονδρικό εμπόριο και λιανικό εμπόριο, ο 
μέσος μισθός είναι κατώτερος του γενικού μέσου. Σημαντική διαφορά παρατηρείται και στον 
μέσο μικτό μηνιαίο μισθό στις ξένες εταιρείες, όπου αυτός ανέρχεται στα 75.692 Λεκ (περίπου 
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540 €).Τα 5 επαγγέλματα με τις υψηλότερες αποδοχές, κατά το 2014, ήταν: διοικητικοί και 
εμπορικοί διευθυντές, διευθυντές παραγωγής, επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών, και γενικοί διευθυντές, ανώτεροι υπάλληλοι και νομικοί. 

Η Αλβανία διαθέτει εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Το 57% του πληθυσμού της 
Αλβανίας είναι κάτω των 35 ετών (η μέση ηλικία είναι 31,6 έτη). Περισσότερα από 1.000.000 
άτομα έχουν καλό μορφωτικό επίπεδο. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 100.000 φοιτητές 
εγγράφονται στα Πανεπιστήμια της Αλβανίας. Η αγγλική, η ιταλική και η ελληνική γλώσσα 
ομιλείται ευρέως. Ειδικώτερα, λόγω του μεταναστευτικού ρεύματος προς την Ελλάδα, 
σημαντικός αριθμός των νέων έχει λάβει ελληνική παιδεία, είτε στη δευτεροβάθμια ή ακόμη και 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

 

Βασικά μεγέθη αγοράς εργασίας 

 

Εργατικό δυναμικό 2014: 1.067.000 

Εργαζόμενοι 2014: 925.000   

Ανεργία 2014:  13,3% - 2013: 12,99% – 2012: 12,95% - 2011: 13,34% 

Αριθμός ανέργων 2014: 142.000 

Επίδομα ανεργίας 6.850 ALL (49 € περίπου) 

Βασικός μισθός 
ιδιωτικού τομέα 

22.000 ALL (155 € περίπου) 

Μέσος μηνιαίος μισθός 
Δημ. τομέα 

53.025 ALL (378 € περίπου)     

Μέσος μισθός ανά 
κατηγορία εργαζομένου 

Ο μέσος μηνιαίος μεικτός μισθός σε όλους τους οικονομικούς τομείς ανέρχεται 
σε 45.539 ALL (325 € περίπου). 
 
Ειδικότερα: 
Γεωργία και αλιεία: 33.926 ALL (242 € περίπου) 
Ορυχεία και λατομεία: 106.314 ALL (760 € περίπου) 
Μεταποίηση:  29.091 ALL (207 € περίπου) 
Κατασκευαστικός τομέας: 35.794 ALL (255 € περίπου) 
Λιανικό και χονδρικό εμπόριο: 30.860 ALL (200 € περίπου) 
Εκπαίδευση: 54.473 ALL (390 € περίπου) 
Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες: 90.202 ALL (645 € περίπου) 
Επικοινωνίες και πληροφορική: 72.944 ALL (520 € περίπου) 
Διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες: 34.722 ALL (248 € περίπου) 
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7.4. Εξωτερικό Εμπόριο 

 

Το εξωτερικό εμπόριο της Αλβανίας με μία ματιά 

Όγκος εμπορίου 2014: 808,03 δισ. ALL ( 5,77 δισ. €), 2013: 763,77 δισ. ALL (5,43 δισ. €) 

Εμπορικό ισοζύγιο  2014: -296,52 δισ. ALL (-2,12 δισ. €), 2013: -270,99 δισ. ALL (-1,9 δισ. €) 

Εξαγωγές 2014:  255,76 δισ. ALL (1,83 δισ. €), 2013: 246,39 δισ. ALL(1,76 δισ. €) 

Εισαγωγές 2014: 552,28 δισ. ALL (3,94 δισ. €), 2013: 517,38 δισ. ALL (3,67 δισ. €) 

Ποσοστό κάλυψης 
εξαγωγών/εισαγωγών 

2014: 46,31%,  2013: 47,62% 

Κυριότερες χώρες 
εξαγωγής      

2014:  Ιταλία (52,02%), Κόσοβο (7,34%), Ισπανία (6,52%), Μάλτα (6,22%), 
Τουρκία (3,95%), Ελλάδα (3,46%), (Κίνα 3,42%) 

Κυριότερα εξαγόμενα 
προϊόντα    

2014: (HS 27) ορυκτά καύσιμα (25,34%), (HS 64) υποδήματα, γκέτες και  

ανάλογα είδη (16.77%), (HS 62) ενδύματα και είδη ένδυσης, που δεν είναι 

πλεκτά (9,27%), (HS 72) σίδηρος – χάλυβας (8,28%), (HS 61) ενδύματα 

και είδη ένδυσης (6,79%). 

Κυριότερες χώρες 
εισαγωγής      

2014: Ιταλία (29,77%), Ελλάδα (9,43%), Κίνα (7,30%), Τουρκία (7,06%),  
Γερμανία (5,97%), Σερβία (4,28%), Ελβετία (3,05%) 

 

Κυριότερα εισαγόμενα 
προϊόντα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2014: (HS 27) ορυκτά καύσιμα (15,49%), (HS 84) λέβητες, μηχανές, συσκευές 

(6,95%), (HS 87) οχήματα (5.85%), (HS 85) μηχανές, συσκευές, 

εξοπλισμός και τα μέρη τους (5,78%), (HS 72) σίδηρος – χάλυβας (4,55%) 

και (HS 30) φαρμακευτικά προϊόντα (3,82%).   

 

Το εμπορικό ισοζύγιο της Αλβανίας, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, που 
δημοσίευσε η α/Στατιστική Υπηρεσία (INSTAT), παρουσίασε επιδείνωση το 2014, καθώς 
διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα, κατά 9,36% σε σχέση με το 2013. Ο ρυθμός αύξησης των 
α/εισαγωγών ήταν σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο των αλβανικών εξαγωγών, όπως 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ (2013 – 2014) 
(σε εκ. Λεκ*) 

 Α/ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α/ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

2013 246.390,64 517.377,87 763.768,51 -270.987,24 

2014 255.633,51 551.982,12 807.615,63 -296.348,62 

% 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

3,75% 6,69% 5,74% 9,36% 

Πηγή: INSTAT     

 

Η Ιταλία παραμένει η σημαντικότερη προμηθεύτρια χώρα της Αλβανίας, με μερίδιο 
29,78%, αν και το 2014 οι ιταλικές εξαγωγές καταγράφουν μείωση κατά 3,54% σε σχέση με 
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το 2013. Η Ελλάδα διατηρεί διαχρονικά τη 2η θέση, με μερίδιο 9,43%, και αύξηση των 
εξαγωγών της κατά 13,89% για το έτος 2014. 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ (2013-2014) 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (σε εκ. Λεκ) 

 

Α/ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΙΑΝ - ΔΕΚ 2013 

Α/ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΙΑΝ - ΔΕΚ 2014 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΙΑΝ - ΔΕΚ 

2014/2013 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΠΙ 
Α/ΕΙΣΑΓ 

ΙΑΝ - ΔΕΚ 2014 

ΙΤΑΛΙΑ 170.445,06 164.403,37 -3,54% 29,78% 

ΕΛΛΑΔΑ 45.699,99 52.046,48 13,89% 9,43% 

ΚΙΝΑ 34.985,32 40.319,45 15,25% 7,30% 

ΤΟΥΡΚΙΑ 32.889,37 38.985,76 18,54% 7,06% 

Πηγή: INSTAT     

 

Οι κυριότερες κατηγορίες εισαγόμενων προϊόντων στην Αλβανία το 2014, 

σύμφωνα με την α/Στατιστική Υπηρεσία, ήταν: (HS 27) ορυκτά καύσιμα (15,49%), (HS 84) 

λέβητες, μηχανές, συσκευές (6,95%), (HS 87) οχήματα (5.85%), (HS 85) μηχανές, συσκευές, 

εξοπλισμός και τα μέρη τους (5,78%), (HS 72) σίδηρος – χάλυβας (4,55%) και (HS 30) 

φαρμακευτικά προϊόντα (3,82%).   

Η Ιταλία, το Κόσσοβο η Ισπανία, Μάλτα, η Τουρκία, η Ελλάδα και η Κίνα, αποτελούν τις 
σημαντικότερες αγορές για τα αλβανικά προϊόντα, με την Ιταλία να απορροφά, το 2014, 
περισσότερο από το ήμισυ, ήτοι 52,04%, ενώ οι α/εξαγωγές προς την Ελλάδα αφορούν 
μόλις το 3,46% επί του συνόλου. 

 

 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 

 
(σε εκατ. λεκ*) 

     

 

Α/ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΙΑΝ - ΔΕΚ 2013 

Α/ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΙΑΝ - ΔΕΚ 2014 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΙΑΝ - ΔΕΚ 

2014/2013 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΠΙ 
Α/ΕΙΣΑΓ 

ΙΑΝ - ΔΕΚ 2014 

ΙΤΑΛΙΑ 114,152.74 133,046.01 16.55% 52.02% 

ΚΟΣΟΒΟ 16,291.60 18,773.84 15.24% 7.34% 

ΙΣΠΑΝΙΑ 24,087.92 16,684.22 -30.74% 6.52% 

ΜΑΛΤΑ 16,539.72 15,906.14 -3.83% 6.22% 

ΤΟΥΡΚΙΑ 9,223.33 10,094.40 9.44% 3.95% 

ΕΛΛΑΔΑ 7,775.60 8,848.02 13.79% 3.46% 

ΚΙΝΑ 11,454.60 8,737.84 -23.72% 3.42% 

Πηγή: INSTAT 
  

* 1 ευρώ =140 λεκ (περίπου) 

 

Το 2014, οι κυριότερες εξαγωγές της Αλβανίας αφορούσαν: (HS 27) ορυκτά 

καύσιμα (25,34%), (HS 64) υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη (16.77%), (HS 62) ενδύματα 
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και είδη ένδυσης, που δεν είναι πλεκτά (9,27%), (HS 72) σίδηρος – χάλυβας (8,28%), (HS 61) 

ενδύματα και είδη ένδυσης (6,79%). 

7.5.  Η διάρθρωση των αλβανικών εισαγωγών 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται οι συνολικές αλβανικές εισαγωγές, σύμφωνα 
με τα πρόσφατα προσωρινά στοιχεία, που δημοσίευσε η Αλβανική Στατιστική Αρχή για το 
2014, κατά κατηγορία προϊόντων, σε λεκ. Παρουσιάζονται επίσης, τα αντίστοιχα στοιχεία του 
2013, καθώς και η ετήσια μεταβολή τους. Αν και η κατηγοριοποίηση δεν είναι η ίδια με εκείνη 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, παρόμοια φαίνεται να είναι τα συμπεράσματα ως προς τις 
ανάγκες της Αλβανίας για εισαγόμενα προϊόντα, με βάση το 2014: μηχανήματα, εξοπλισμός 
και ανταλλακτικά (19,14%), τρόφιμα, ποτά, καπνός (17,02%), ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρική 
ενέργεια (16,34%), χημικά και πλαστικά (13,20%), δομικά υλικά και μέταλλα (12,82%). Στις 
παραπάνω κατηγορίες, παρουσιάζεται αύξηση της αξίας των εισαγόμενων προϊόντων σε 
σχέση με το 2013, με εξαίρεση τα ορυκτά, καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια. Το μερίδιό τους 
όμως, επί των συνολικών αλβανικών εισαγωγών περιορίστηκε, με εξαίρεση τα δομικά υλικά 
και μέταλλα, λόγω σημαντικής αύξησης το 2014 άλλων κατηγοριών, όπως δέρμα και 
δερμάτινα και προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και υποδηματοποιίας. 

Στον πίνακα, που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι εισαγωγές της Αλβανίας την πενταετία 
2010 – 2014 ανά χώρα προέλευσης, παραθέτονται τα ετήσια ποσοστά μεταβολής, καθώς και 
τα μερίδια συμμετοχής της κάθε χώρας επί των συνολικών εισαγωγών του τελευταίου έτους. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα κατέχει, διαχρονικά τη δεύτερη θέση, μετά την Ιταλία, με 
μερίδιο 9,43%, το 2014, επί των συνολικών αλβανικών εισαγωγών και 15,43% επί των 
αντίστοιχων εισαγωγών από ΕΕ 28. 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  
ΣΕ ΛΕΚ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2013 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

2014/2013 
ΜΕΡΙΔΙΟ 

2013 

ΜΕΡΙΔΙΟ 

2014 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΜΕΡΙΔΙΟΥ 

2014/2013 Σύνολο αλβανικών εισαγωγών 517.377.874.819 552.263.542.714 6,74% 

Μηχανήματα, εξοπλισμός και 

ανταλλακτικά 

98.517.122.564 105.689.876.453 7,28% 19,04% 19,14% 0,50% 

Τρόφιμα, ποτά και καπνικά 

προϊόντα 

93.424.289.485 93.971.118.451 0,59% 18,06% 17,02% -5,77% 

Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρική 

ενέργεια 

92.656.826.912 90.225.077.059 -2,62% 17,91% 16,34% -8,78% 

Χημικά και πλαστικά 68.257.688.736 72.918.320.759 6,83% 13,19% 13,20% 0,08% 

Δομικά υλικά και μέταλλα 63.323.303.432 70.799.656.406 11,81% 12,24% 12,82% 4,74% 

Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας 

και υποδηματοποιίας 

54.130.272.445 62.996.803.896 16,38% 10,46% 11,41% 9,03% 

Ξύλο προϊόντα και 

τεχνουργήματα από χαρτί 

20.299.858.371 22.921.686.362 12,92% 3,92% 4,15% 5,78% 

Άλλα 15.373.789.013 18.421.210.742 19,82% 2,97% 3,34% 12,25% 

Δέρμα και δερμάτινα  11.394.723.861 14.319.792.586 25,67% 2,20% 2,59% 17,73% 

ΠΗΓΗ: INSTAT,  Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων 
Προσωρινά στοιχεία 
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Ο  παρακάτω πίνακας, εστιάζει στην εξέλιξη της διάρθρωσης των αλβανικών 
εισαγωγών, την τελευταία πενταετία (2010-2014), κατά την οποία, παρατηρείται αύξηση της 

 

 

Εισαγωγές Αλβανίας 2010 - 2014 (σε εκατ. λεκ) ανά χώρα προέλευσης 

Α/Α Χώρες 2010 2011 
% μεταβολής 

2011/2010 
2012 

% μεταβολής 

2012/2011 
2013 

% μεταβολής 

2013/2012 
2014 

% μεταβολής 

2014/2013 

Μερίδιο 

αγοράς επί 

συνολικών 

εισαγωγών 

2014 

1 Ιταλία 134.569 166.045 23,39% 168.372 1,40% 170.445 1,23% 164.409 -3,54% 29,77% 

2 Ελλάδα 62.617 57.796 -7,70% 50.117 -13,29% 45.700 -8,81% 52.058 13,91% 9,43% 

3 Κίνα 30.231 34.731 14,89% 33.574 -3,33% 34.985 4,20% 40.330 15,28% 7,30% 

4 Τουρκία 27.046 30.200 11,66% 30.379 0,59% 32.889 8,26% 39.011 18,61% 7,06% 

5 Γερμανία 26.768 31.163 16,42% 31.937 2,49% 30.002 -6,06% 32.963 9,87% 5,97% 

6 Σερβία 17.707 19.607 10,73% 23.321 18,94% 15.201 -34,82% 23.664 55,67% 4,28% 

7 Ελβετία 7.291 14.183 94,52% 15.407 8,63% 8.179 -46,91% 16.858 106,10% 3,05% 

8 ΗΠΑ 7.348 7.780 5,88% 11.423 46,82% 12.444 8,94% 13.343 7,23% 2,42% 

9 Ρωσία 10.475 10.540 0,62% 13.474 27,84% 10.140 -24,75% 11.680 15,19% 2,11% 

10 Γαλλία 10.417 13.089 25,65% 8.458 -35,38% 15.528 83,60% 10.690 -31,16% 1,94% 

11 Ισπανία 7.375 11.441 55,14% 10.381 -9,27% 8.026 -22,69% 9.588 19,46% 1,74% 

12 ΠΓΔΜ 7.543 8.882 17,76% 8.365 -5,82% 8.606 2,88% 8.350 -2,98% 1,51% 

13 Πολωνία 6.758 6.589 -2,50% 7.106 7,85% 7.803 9,81% 7.987 2,35% 1,45% 

14 Βουλγαρία 8.510 6.916 -18,72% 6.838 -1,13% 8.601 25,78% 7.790 -9,42% 1,41% 

15 Αυστρία 7.656 9.983 30,39% 6.889 -30,99% 6.185 -10,22% 6.408 3,61% 1,16% 

16 Κροατία 9.197 6.988 -24,01% 6.973 -0,21% 5.818 -16,56% 6.144 5,60% 1,11% 

17 Ρουμανία 5.957 5.604 -5,93% 5.966 6,46% 4.860 -18,55% 6.082 25,17% 1,10% 

18 Κόσσοβο 3.800 4.510 18,69% 5.106 13,21% 6.014 17,78% 5.976 -0,63% 1,08% 

19 Ην.Βασίλειο 6.980 5.975 -14,40% 5.322 -10,93% 4.154 -21,95% 5.500 32,42% 1,00% 

20 Καναδάς 1.294 4.749 266,90% 4.215 -11,24% 3.224 -23,52% 5.385 67,02% 0,97% 

21 Ουγγαρία 4.184 5.110 22,14% 4.138 -19,01% 4.322 4,44% 4.475 3,54% 0,81% 

22 Βραζιλία 4.440 4.402 -0,85% 4.881 10,88% 4.304 -11,81% 4.332 0,66% 0,78% 

23 Ολλανδία 4.634 4.472 -3,49% 2.449 -45,24% 3.380 38,04% 4.272 26,36% 0,77% 

24 Ουκρανία 4.458 6.632 48,76% 5.744 -13,39% 4.544 -20,88% 3.774 -16,95% 0,68% 

25 Τσεχία 6.754 8.070 19,48% 5.553 -31,19% 4.112 -25,95% 3.513 -14,57% 0,64% 

26 Σλοβενία 5.158 4.205 -18,47% 3.692 -12,21% 3.718 0,70% 3.455 -7,07% 0,63% 

27 Ινδία 4.087 3.461 -15,31% 2.943 -14,97% 2.695 -8,44% 3.406 26,42% 0,62% 

28 

Βοσνία-

Ερζεγοβίνη 3.783 5.429 43,52% 3.679 -32,23% 3.266 -11,24% 3.354 2,71% 0,61% 

29 Αργεντινή 683 1.243 81,82% 1.366 9,89% 1.766 29,30% 2.852 61,49% 0,52% 

30 Ν.Κορέα 2.053 3.462 68,65% 2.131 -38,46% 2.424 13,77% 2.643 9,03% 0,48% 

31 

Άλλες 

χώρες 37.984 40.746 7,27% 38.291 -6,03% 44.044 15,03% 41.971 -4,71% 7,60% 

Σύνολο ΕΕ 28 317.692 355.127 11,78% 334.163 -5,90% 332.829 -0,40% 337.394 1,37% 61,09% 

Γενικό Σύνολο 477.756 544.004 13,87% 528.489 -2,85% 517.378 -2,10% 552.264 6,74% 100,00% 

Πηγή: INSTAT - Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων 
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αξίας των εισαγωγών από κράτη – μέλη της ΕΕ, κατά 6,20%. Ωστόσο, ο ρυθμός αυτός ήταν 
κατά πολύ μικρότερος από την αντίστοιχη αύξηση των συνολικών αλβανικών εισαγωγών, που 
ήταν 15,60%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί το μερίδιο αγοράς της ΕΕ28 επί των 
συνολικών αλβανικών εισαγωγών από 66,50% το 2010 σε 61,09%, προς όφελος άλλων 
χωρών, όπως η Κίνα και η Τουρκία. 

Σχεδόν το 75% των αλβανικών εισαγωγών από κράτη – μέλη της ΕΕ το 2014, 
αφορούσαν εισαγωγές από Ιταλία, Ελλάδα και Γερμανία, ενώ οι δυο πρώτες χώρες 
καλύπτουν το 64,16% αυτών.  

Οι 5 πρώτοι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Αλβανίας, ως προς την αξία των 
αλβανικών εισαγωγών (Ιταλία, Ελλάδα, Κίνα, Τουρκία και Γερμανία), το 2014 κατείχαν 
ποσοστό 59,53%. Επί της συνολικής αξίας των εισαγωγών από αυτές τις 5 χώρες, η Ιταλία και 
η Ελλάδα κατείχαν το 65,84%.  

Το συνολικό μερίδιο των ως άνω δυο σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της Αλβανίας 
επί των συνολικών αλβανικών εισαγωγών ήταν σχεδόν 40%, γεγονός που αποτυπώνει τις 
ισχυρές εμπορικές συναλλαγές της Αλβανίας με τις δυο γειτονικές της χώρες. 

Εξέλιξη της διάρθρωσης των αλβανικών εισαγωγών ως προς τις χώρες προέλευσης  
την πενταετία 2010 - 2014 (αξία σε εκατ. λεκ) 

Α/Α Χώρες 

Αξία 

α/εισαγωγών 

2010 

Αξία 

α/εισαγωγών 

2014 

%  

μεταβολής 

αξίας 

εισαγωγών 

2014/2010 

Μερίδιο επί 

συνολικών 

α/εισαγωγών 

2010 

Μερίδιο επί 

συνολικών 

α/εισαγωγών 

2014 

% 

 μεταβολής 

μεριδίου επί 

συνολικών 

εισαγωγών 

2014/2010 

1 Ιταλία 134.569 164.409 22,17% 28,17% 29,77% 5,69% 

2 Ελλάδα 62.617 52.058 -16,86% 13,11% 9,43% -28,08% 

3 Κίνα 30.231 40.330 33,41% 6,33% 7,30% 15,41% 

4 Τουρκία 27.046 39.011 44,24% 5,66% 7,06% 24,78% 

5 Γερμανία 26.768 32.963 23,15% 5,60% 5,97% 6,53% 

Σύνολο 2 πρώτων 

προμηθευτών 197.186 216.467 9,78% 41,27% 39,20% -5,03% 

Σύνολο 5 πρώτων 

προμηθευτών 281.230 328.772 16,90% 58,86% 59,53% 1,13% 

Σύνολο λοιπών 

χωρών (εκτός 5) 196.525 223.492 13,72% 41,14% 40,47% -1,62% 

Σύνολο ΕΕ 28 317.692 337.394 6,20% 66,50% 61,09% -8,13% 

Γενικό Σύνολο 477.756 552.264 15,60% 100,00% 100,00%   

Πηγή: INSTAT - Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων 

   Ειδικότερα, όσον αφορά στην Ελλάδα, την τελευταία πενταετία, καταγράφεται μείωση 

των εξαγωγών της, κατά -16,86%, ωστόσο η πτώση του μεριδίου συμμετοχής της επί των 

συνολικών αλβανικών εισαγωγών είναι αισθητά μεγαλύτερη και φτάνει στο -28,08%. Αυτό 

οφείλεται στη θεματική αύξηση, που καταγράφεται αυτό το διάστημα, στις εισαγωγές στην 

Αλβανία προϊόντων από Κίνα (33,41%) και Τουρκία (44,24%).  
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Ενημερωτικό σημείωμα, που αφορά στη διάρθρωση των ελληνικών εξαγωγών προς 
την Αλβανία, τον ανταγωνισμό από άλλες χώρες, καθώς και τις ιδιαιτερότητες της αλβανικής 
αγοράς και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών είναι διαθέσιμο 
στην  ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων και συγκεκριμένα στον παρακάτω 
σύνδεσμο: 

 http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=43698#  

Αντιστοίχως, μελέτη για τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων στην Αλβανία και τη 
θέση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην αλβανική αγορά είναι διαθέσιμη στον 
παρακάτω σύνδεσμο: 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=44671. Η εν λόγω 
μελέτη αφορά σε όλα τα προϊόντα των κεφαλαίων 1 έως και 24 της Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας, ήτοι περιλαμβάνει εκτός των πρωτογενών αγροτικών προϊόντων, 
μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα και παρασκευάσματα αυτών. Η μελέτη βασίσθηκε σε 
στατιστικά στοιχεία της Αλβανικής Στατιστικής Αρχής (INSTAT), και αφορά στα έτη 2011, 
2012 και 2013, δεδομένου ότι αναλυτικά στοιχεία για το έτος 2014 δεν ήταν διαθέσιμα. 

  

8. Κρατικός Προϋπολογισμός  

Το 2014 καταγράφεται αντιστροφή της τάσης των παρελθόντων ετών με τις χαμηλές 
επιδόσεις στην είσπραξη εσόδων. Το δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο διευρύνθηκε το 
2014 κατά 7,8% σε σχέση με το 2013, ανήλθε σε -72,1 δις λεκ (περίπου 515,2 εκατ. ευρώ). Ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, το 2014 εκτιμάται σε 5,1%, ελαφρώς υψηλότερο από το 4,9% του 2013. 
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το 47% του ελλείμματος αυτού σχηματίστηκε από την 
καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών της αλβανικής Κυβέρνησης προς τις επιχειρήσεις για 
παρεχόμενα αγαθά και υπηρεσίες και για επιστροφές φόρου, οι οποίες είχαν συσσωρευτεί 
κατά τα τελευταία έτη. Αυτός είναι και ένα λόγος της καθοδικής πορείας των κεφαλαιουχικών 
δαπανών, που σημείωσαν πτώση κατά 8,3% σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις.  

 

Κρατικός Προϋπολογισμός  
( σε εκατ. Λεκ) 

        2010 2011 2012 2013 2014 

Συνολικά έσοδα 324,721 330,475 330,382 327,178 366,686 

Συνολικές δαπάνες 362,752 376,352 376,244 394,118 438,820 

Δημοσιονομικό έλλειμμα -38,031 -45,877 -45,862 -66,940 -72,134 

Δημόσιο Χρέος ως % ΑΕΠ 58.52 59.53 61.51 65.00 70* 

      Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας, Υπουργείο Οικονομικών 
 

* Εκτίμηση 

 

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού για το 2014, ο κύριος όγκος των οποίων 
πραγματοποιήθηκε το τελευταίο τρίμηνο και κυρίως το Δεκέμβριο του 2014, ανήλθαν σε 438,8 
δις λεκ (περίπου 3,1 δις ευρώ) σημειώνοντας αύξηση κατά 11,3% σε σχέση με το 2013.  

Προτεραιότητα της αλβανικής Κυβέρνησης, σε αυτό το πεδίο, στο προσεχές διάστημα, 
είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης των 
φόρων, καθώς και η εφαρμογή μηχανισμών και διαδικασιών, με σκοπό την αποφυγή στο 
μέλλον συσσώρευσης καθυστερούμενων οφειλών και ως εκ τούτου, την αποδέσμευση πόρων 
για δημόσιες επενδύσεις.  

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=43698%23
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=44671
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Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον αλβανικό τύπο, σε πρόσφατη μελέτη της Παγκόσμιας 
Τράπεζας για την αποτελεσματικότητα της συγκέντρωσης των φόρων στην Αλβανία, 
διαπιστώνεται η ύπαρξη μεγάλης φοροδιαφυγής και υψηλών ποσοστών παραοικονομίας. 
Συγκεκριμένα, η Εφορία καταφέρνει να συγκεντρώσει μόνο το 53% των φόρων από τον ΦΠΑ, 
ενώ το υπόλοιπο 47% αποτελεί φοροδιαφυγή.  

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Αλβανίας, κατά το γ’ τρίμηνο του 2014, τα 
εμβάσματα των Αλβανών μεταναστών στην Αλβανία παρουσίασαν αύξηση κατά 1,9% σε 
σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η εν λόγω αύξηση βοήθησε την Αλβανική οικονομία, 
και μετρίασε τις επιπτώσεις από την μείωση των άμεσων ξένων επενδύσεων η οποία 
παρατηρείται τελευταίως και την πολύ μικρή αύξηση των εξαγωγών.  

9. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 

Για το έτος 2014, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, σύμφωνα με την 
Τράπεζα της Αλβανίας, σημείωσε σημαντική επιδείνωση, καθώς διευρύνθηκε κατά 25,7% σε 
σχέση με το 2013 και εκτιμάται σε περίπου 13% του ΑΕΠ. Η διεύρυνση του ελλείμματος του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών προέρχεται κυρίως από την επιδείνωση του εμπορικού 
ελλείμματος, η επίδραση του οποίου επί του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εν μέρει 
περιορίστηκε από τις εισοδηματικές ροές. 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, το συνολικό ποσό 
εισροών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, το 2014, εκτιμάται ότι ανήλθε σε € 877,60 εκατ., 
περιορισμένο κατά 7,1% σε σχέση με το 2013, εξ’ αιτίας κυρίως της κρίσης στις οικονομίες 
των χωρών της ευρω-ζώνης. Επισημαίνεται, ότι τα ακριβή στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες 
Επενδύσεις εκδίδονται από την Τράπεζα της Αλβανίας κάθε τέλος Σεπτεμβρίου του έτους, που 
έπεται του έτους αναφοράς.   

Επίσης, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, τα 
μεταναστευτικά εμβάσματα, κατά το 2014, ανήλθαν σε € 591,8 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 
8,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η αύξηση οφείλεται εν μέρει σε βελτίωση 
των οικονομιών της ΕΕ, καθώς και στο γεγονός ότι χρησιμοποιούνται τα επίσημα μονοπάτια 
για την αποστολή χρημάτων από τους μετανάστες. 

 

10. Οικονομικό – Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

10.1. Φορολογία φυσικών προσώπων 

Σύμφωνα με την αλβανική νομοθεσία (Ν.8438/1998, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει), όλα τα φυσικά πρόσωπα υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. Η φορολογική περίοδος 
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. 

Οι μόνιμοι κάτοικοι στην Αλβανία υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, κατά τη διάρκεια 
της φορολογικής περιόδου, για όλες τις πηγές του εισοδήματός τους, εντός και εκτός 
αλβανικής επικράτειας. Μόνιμοι κάτοικοι θεωρούνται και όσοι διαμένουν στη χώρα για 
διάστημα, συνεχές ή περιοδικό, μεγαλύτερο των 183 ημερών εντός μιας φορολογικής 
περιόδου. Οι μη μόνιμοι κάτοικοι υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, μόνο 
για τα εισοδήματα, που δημιουργήθηκαν εντός της αλβανικής επικράτειας. 

Ενδεικτικά, στο φορολογητέο εισόδημα φυσικών προσώπων περιλαμβάνονται: 
μισθοί, μερίσματα, τόκοι τραπεζικών καταθέσεων, πνευματικά δικαιώματα, ενοίκια, υπεραξίες 
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(π.χ. από πώληση μετοχών) κ.ά.. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο φόρος εισοδήματος 
φυσικών προσώπων παρακρατείται και αποδίδεται στο κράτος από την πηγή. 

Υποχρέωση υποβολής ετήσιας φορολογικής δήλωσης, μέχρι τις 30 Απριλίου του 
επόμενου έτους, έχουν τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα, 
από όλες τις πηγές εισοδήματος, υπερβαίνει το ποσό των 2 εκ. λεκ (περίπου 14.285 ευρώ). Αν 
υπάρχει χρεωστικό υπόλοιπο, αυτό καταβάλλεται την ίδια ημέρα. Αν υπάρχει πιστωτικό 
υπόλοιπο (επιστροφή φόρου), τότε το αντίστοιχο ποσό, είτε καταβάλλεται στον 
φορολογούμενο, είτε συμψηφίζεται με τις οφειλές του επόμενου έτους. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα, υπάρχουν τρία φορολογικά κλιμάκια 
για τα εισοδήματα φυσικών προσώπων από μισθωτές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, εισόδημα 
ύψους μέχρι 30.000 λεκ/μήνα (περίπου 215 ευρώ μηνιαίως) είναι αφορολόγητο, καθώς 
υπόκειται σε μηδενικό φορολογικό συντελεστή. Τα εισοδήματα από 30.001 λεκ/μήνα και έως 
130.000 λεκ/μήνα (περίπου 930 ευρώ μηνιαίως) φορολογούνται με συντελεστή 13% επί του 
ποσού, που υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό. Τα εισοδήματα άνω των 130.000 λεκ/μήνα 
φορολογούνται με συντελεστή 23% για το ποσό, που υπερβαίνει το σύνολο των 
προηγούμενων φορολογικών κλιμακίων, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα.  

 

Φορολογική κλίμακα εισοδήματος φυσικών προσώπων σε λεκ 
 

Κλιμάκιο μηνιαίου εισοδήματος   
Φορολογικός 

συντελεστής κλιμακίου 

Φόρος 

κλιμακίου 
Συνολικός φόρος 

Από Έως    

0 30,000 0% 0% 0% 

30,001 130,000 13%  3.900 -13.000  3.900 -13.000  

130,001 και άνω 23%  29.000 και άνω  42.000 και άνω  

 

Ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών παρακρατείται και αποδίδεται κάθε μήνα από τον 
εργοδότη στις φορολογικές Αρχές, για λογαριασμό των μισθωτών, το αργότερο μέχρι την 20η 
ημέρα του μήνα, που έπεται της καταβολής της μισθοδοσίας.  

 Οι υπόλοιπες κατηγορίες εισοδήματος φυσικών προσώπων (εκτός μισθών και 
συναφών αποζημιώσεων) φορολογούνται με γενικό συντελεστή 15%.  

Οι αυτοαπασχολούμενοι υποχρεούνται να εγγραφούν στο φορολογικό μητρώο και να 
υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Φορολογούνται, ως επιχειρήσεις, αναλόγως του ύψους των 
εισοδημάτων τους (βλ. κατωτέρω «Φορολογία επιχειρήσεων»). 

 

10.2. Φορολογία επιχειρήσεων 

 Οι επιχειρήσεις στην Αλβανία, με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 8 εκατ. λεκ 
θεωρούνται μικρές επιχειρήσεις και υπόκεινται σε «απλοποιημένη φορολογία επί των κερδών 
για τις μικρές επιχειρήσεις», σύμφωνα με τον Ν.181/12.28.2013, ο οποίος τροποποίησε το Ν. 
9632/30.10.2006 «Περί του τοπικού φορολογικού συστήματος» (βλ. σχετικά Εγκύκλιο 
32/31.12.2013 της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας στην ιστοσελίδα www.tatime.gov ).  

http://www.tatime.gov/
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Συγκεκριμένα, οι μικρές επιχειρήσεις με συνολικά έσοδα μέχρι 2 εκατ. λεκ, 
φορολογούνται με σταθερό ποσό ύψους 25.000 λεκ (περίπου 180 ευρώ), το οποίο 
καταβάλλεται εντός του πρώτου εξαμήνου του εκάστοτε οικονομικού έτους. 

Οι μικρές επιχειρήσεις, με συνολικά έσοδα από 2 εκατ. λεκ έως 8 εκατ. λεκ  (περίπου 
57.140 ευρώ), υπόκεινται σε συντελεστή 7,5% επί της φορολογητέας βάσης. Σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο  οφειλόμενος φόρος προκαταβάλλεται σε τέσσερις τριμηνιαίες 
δόσεις (στις 20 του μηνός, που έπεται του τριμήνου και η τελευταία δόση καταβάλλεται στις 20 
Δεκεμβρίου), ενώ η ετήσια εκκαθάριση γίνεται μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. 

Οι μεγάλες επιχειρήσεις, με κύκλο εργασιών άνω των 8 εκ. λεκ φορολογούνται με 
συντελεστή 15%. 

 Φορολογία επιχειρήσεων 

Κύκλος εργασιών   
Φορολογικός συντελεστής 

ή φόρος 

έως 2 εκατ. λεκ 25.000 λεκ 

2 εκατ. λεκ – 8 εκατ. λεκ 7,5% 

άνω των 8 εκατ. λεκ 15% 

 

Το λογιστικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό. Οι επιχειρήσεις προκαταβάλουν τον 
φόρο επί των κερδών σε τριμηνιαία βάση (μέχρι τις 30 του τρίτου μήνα κάθε τριμήνου) ή 
μπορούν να επιλέξουν να πραγματοποιούν μηνιαίες καταβολές (μέχρι τις 15 του εκάστοτε 
μήνα). 

Οι νεοσυσταθείσες παραγωγικές επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να μην 
πραγματοποιήσουν τις προαναφερθείσες καταβολές για χρονική περίοδο 6 μηνών ή μέχρι το 
τέλος του οικονομικού έτους, αν το διάστημα αυτό είναι μικρότερο. 

Το ποσό των μηνιαίων προκαταβολών του φόρου κερδών υπολογίζεται βάσει έτους 
αναφοράς ως εξής:  

- Για τους μήνες Ιανουάριο -Απρίλιο, βάσει εσόδων του έτους πριν το αμέσως 

προηγούμενο. 

- Για τους μήνες Μάιο έως Δεκέμβριο, βάσει εσόδων του αμέσως προηγούμενου έτους. 

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 προκαταβολών. Στην 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 μπορούν να αυξήσουν το ποσό των 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 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 
προκαταβολών και του συνολικού οφειλόμενου φόρου, μέχρι την 31η Μαρτίου του επόμενου 
έτους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες διαδικασίες και μη τήρησης των 
προβλεπόμενων προθεσμιών, επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι. 
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 Σε περίπτωση καθυστερημένων οφειλών, επιβάλλεται επιτόκιο της τάξης του 120% επί 
του διατραπεζικού επιτοκίου. Σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης, επιβάλλεται 
πρόστιμο 10.000 λεκ (περίπου 70 ευρώ), ενώ αν η μη υποβολή συνιστά και φοροδιαφυγή, 
τότε επιβάλλεται και πρόστιμο ίσο με το ποσό της φοροδιαφυγής. 

Οι φορολογικές οντότητες στη χώρα υποχρεούνται να παρακρατούν και να αποδίδουν 
στο αλβανικό κράτος, φόρο 15% (εκτός αν υπάρχει Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας 
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 Φορολογίας www.tatime.gov.al. 

 

10.3. Τοπικοί φόροι   

Στους τοπικούς φόρους περιλαμβάνονται: η απλοποιημένη φορολογία επί των κερδών 
για τις μικρές επιχειρήσεις, ο φόρος ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας (για κτίρια, αγροτική γη 
κλπ), φόρος για νέες κατασκευές, φόρος μεταβίβασης ακινήτων, τέλος χρήσης δημόσιου 
χώρου, τέλος διαμονής σε ξενοδοχείο κ.ά. 

  
10.4. Φόρος ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν ακίνητη περιουσία υπόκεινται σε φόρο 
ιδιοκτησίας ακινήτων, οποίος καταβάλλεται στις τοπικές Αρχές, σε ετήσια βάση. Το ποσό του 
επιβαλλόμενου φόρου διαφέρει ανάλογα με την περιοχή, το είδος και τη χρήση του ακινήτου, 
υπολογίζεται σε λεκ/τ.μ. και καθορίζεται από το αρμόδιο Δημοτικό Συμβούλιο. Ειδικότερα, ο 
ετήσιος φόρος ιδιοκτησίας αγροτικής γης καθορίζεται σε λεκ ανά εκτάριο και κυμαίνεται 
μεταξύ 700-5.600 λεκ/εκτάριο. Απαλλάσσονται από το φόρο,  γεωργικές εκτάσεις, που έχουν 
φυτευτεί με οπωρώνες ή αμπέλια, για τα πρώτα πέντε έτη από τη στιγμή της φύτευσης. Για τα 
κτίρια, ο αντίστοιχος φόρος, ενδεικτικά, κυμαίνεται μεταξύ 5-400 λεκ/τ.μ. ανάλογα με την 
περιοχή, όπου βρίσκεται το ακίνητο, τη χρήση και την παλαιότητα. Οι ιδιοκτήτες δύο ή 
περισσότερων κατοικιών θα επιβαρύνονται με φόρο 5-30 λεκ/τ.μ. (αναλόγως της περιοχής του 
ακινήτου) για το πρώτο ακίνητο και με διπλάσιο φόρο για τα υπόλοιπα ακίνητα. 
 

10.5. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων 

Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων κυριότητας επί της ακίνητης περιουσίας υπόκειται σε 
φόρο μεταβίβασης ακινήτων, 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. Στην περίπτωση μεταβίβασης κτιρίων, ενδεικτικά, ο φόρος κυμαίνεται μεταξύ 100-
2000 λεκ/τ.μ., ανάλογα με την περιοχή και τη χρήση του ακινήτου. Επισημαίνεται ότι στην 
περίπτωση μεταβίβασης κτιρίων, πέραν του ανωτέρω φόρου, επιβάλλεται και φόρος γης για 
το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται το κτίριο.   

 

http://www.tatime.gov.al/
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10.6. Φόρος νέων κατασκευών 

Σε κάθε νέα κατασκευή επιβάλλεται τοπικός φόρος 1-3% (για την περιοχή των Τιράνων 
το ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 2-4%) επί του συνολικού ποσού της επένδυσης. Για τα έργα 
υποδομής (εθνικές οδοί, λιμάνια, αεροδρόμια, σήραγγες, φράγματα, κατασκευή ενεργειακών 
υποδομών 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. 

 
10.7. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 

Ο γενικός συντελεστής ΦΠΑ είναι 20%, ενώ ορισμένες συναλλαγές εξαιρούνται της 

επιβάρυνσης ΦΠΑ. Οι κυριότερες κατηγορίες που εξαιρούνται είναι: 

 Φάρμακα και ιατρικές υπηρεσίες (από 1.4.2014) 

 Εξαγωγές 

 Πώληση και ενοικίαση γης 

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

 Χρηματοοικονομικές 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. 

 Υπηρεσίες στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων 

Όσον αφορά στα εισαγόμενα προϊόντα, ο ΦΠΑ 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, με ετήσιο κύκλο 
εργασιών άνω των 5 εκ. ALL, που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. υποχρεούται να εγγραφεί στο μητρώο 
«Υπόχρεων Καταβολής ΦΠΑ».  Η εγγραφή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την 1η 
Ιανουαρίου του επόμενου έτος από εκείνο οπότε και ξεπεράστηκε το κατώφλι των 5 εκ. ALL. 
Τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εισαγωγών-
εξαγωγών, καθώς όσοι παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, 
ιατροί, αρχιτέκτονες, λογιστές κ.ά.), εγγράφονται στο μητρώο ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών. 

Οποιαδήποτε μη εγκατεστημένη στην Αλβανία επιχείρηση, παρέχει υπηρεσίες ή 
προϊόντα εντός της χώρας και υπόκειται σε καταβολή ΦΠΑ, είναι υποχρεωμένη να ορίσει ως 
εκπρόσωπο έναν μόνιμο κάτοικο Αλβανίας, ο οποίος θα εγγραφεί στο μητρώο ΦΠΑ, θα 
ενεργεί στο όνομα της επιχείρησης και θα φέρει ευθύνη για την εκπλήρωση των σχετικών 
υποχρεώσεων της εταιρείας. Σημειώνεται 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 ΦΠΑ. 
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Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής ΦΠΑ για τα «Βιβλία Πωλήσεων και Αγορών» 
είναι η 10η μέρα του μήνα αναφοράς (σε ισχύ από τις 6.2.2015 με την υπ’ αριθμ. 6/30.1.2015 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών).   

 

10.8. Ειδικός φόρος (excise tax) 

Σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως τα αλκοολούχα και ενεργειακά ποτά, τα 
καπνικά προϊόντα, ο καφές, το πετρέλαιο και τα υποπροϊόντα αυτού κ.ά., επιβάλλεται ειδικός 
φόρος, είτε παράγονται στην Αλβανία, είτε εισάγονται. 

Αναλυτικός κατάλογος, των επιβαρύνσεων ειδικού φόρου των ως άνω προϊόντων, που 
υπόκεινται σε αυτό το καθεστώς, περιέχεται στον τελευταίο τροποποιητικό νόμο «περί ειδικού 
φόρου» (Νο 158/2014), που ισχύει από 1.1.2015. Το πλήρες κείμενο του οποίου είναι 
διαθέσιμο ηλεκτρονικά, στην αλβανική γλώσσα, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Οικονομικών της Αλβανίας στη θέση: 

 
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/paketa_Fiskale_2015/ligj_nr._158,_dt._27.11.2014.doc
x  

Ανεπίσημη μετάφραση του ως άνω Νόμου, στην ελληνική γλώσσα, είναι διαθέσιμη, 
ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=43687# 

 

Συνοπτικός κατάλογος των προϊόντων, που επιβαρύνονται με ειδικό φόρο, καθώς και οι 
σχετικές επιβαρύνσεις, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Ειδικός Φόρος 2015 - Συνοπτικός κατάλογος προϊόντων  (Ν. 158/2014) 

Προϊόν Δασμολογική κλάση (CN) Φόρος 

Καφές  09012100, 09012200, 090190, 21011100, 21011292,  21011298 50 ALL/kg  - 250 ALL/kg 

Ενεργειακά ποτά 22 02 10 00 30 ALL/λίτρο  

Μπύρα από βύνη 2203 

- 360 ALL/hl/π.μ. περιεκτικότητας αλκοόλ αν η 
παραγωγή είναι μικρότερη από 200.000 hl/ έτος 
- 710 ALL/hl/π.μ. περιεκτικότητας αλκοόλ αν η 
παραγωγή είναι μεγαλύτερη από 200.000 hl/ 
έτος 

Ελαφρά κρασιά και 
ελαφρά ποτά που 
έχουν υποστεί 
ζύμωση 

220421, 220429, 220430, 22043010, 22043096, 22043098, 
22051010, 22059010, 22060010, 22060051, 22060059, 
22060081, 22060089 

- 3.000 ALL/hl για αλκοολικό βαθμό ως 12,5 
βαθμούς και 4.000 ALL/hl για αλκοολικό βαθμό 
άνω των 12,5 βαθμών, αν η παραγωγή είναι 
μικρότερη από 10.000 hl/ έτος 
- 10.000 ALL/hl για αλκοολικό βαθμό ως 12,5 
βαθμούς και 12.000 ALL/hl για αλκοολικό βαθμό 
άνω των 12,5 βαθμών, αν η παραγωγή είναι 
μεγαλύτερη από 10.000 hl/ έτος 

Αφρώδης οίνος, 
σαμπάνια, ποτά που 
έχουν υποστεί 
ζύμωση και 
ενδιάμεσα 
αλκοολούχα ποτά 

220410, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22051010, 
22059010, 22060031, 22060039, 22042185, 22042186, 
22042187, 22042188, 22042189, 22042190, 22042191, 
22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 
22042198, 22042985, 22042986, 22042987, 22042988, 
22042989, 22042990, 22042991, 22042993, 22042994, 
22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22051010, 
22051090, 22059010, 2205 9090, 22060010, 22060031, 
22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089 

5.200 ALL/hl 

http://www.financa.gov.al/files/userfiles/paketa_Fiskale_2015/ligj_nr._158,_dt._27.11.2014.docx
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/paketa_Fiskale_2015/ligj_nr._158,_dt._27.11.2014.docx
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=43687


Γραφείο ΟΕΥ – Πρεσβεία Τιράνων, Ετήσια Έκθεση 2014  33/115 

Προϊόν Δασμολογική κλάση (CN) Φόρος 

Αλκοολούχα ποτά 

22042192, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 
22042197, 22042198, 22042992, 22042993, 22042994, 
22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22051090, 
22059090, 22060010, 22060031, 22060039, 22060051, 
22060059, 22060081, 22060089, 22082012, 22082014, 
22082026, 22082027, 22082029, 22082040, 22082062, 
22082064, 22082086, 22082087, 22082089, 22083011, 
22083019, 22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 
22083069, 22083071, 22083079, 22083082, 22083088, 
22084011, 22084031, 22084039, 22084051, 22084091, 
22084099, 22085011, 22085019, 22085091, 22085099, 
22086011, 22086019, 22086091, 22086099, 22087010, 
2087090, 22089011, 22089019, 22089033, 22089038, 
22089041, 22089045, 2089048, 22089052, 22089054, 
22089056, 22089069, 22089071, 22089075, 22089077, 
22089078 

- 65.000 ALL/hl άνυδρης αλκοόλης αν η 
παραγωγή είναι μικρότερη από 20.000 hl/ έτος 
- 84.500 ALL/hl άνυδρης αλκοόλης αν η 
παραγωγή είναι μεγαλύτερη από 20.000 hl/ έτος 
 

Ρακί 
 

22082029 
 

20.000 ALL/hl άνυδρης αλκοόλης 
 

Μη μετουσιωμένη 
αιθυλική αλκοόλη 

22071000, 222089091, 22089099 
45.000 ALL/hl άνυδρης αλκοόλης 
 

Τσιγάρα 240220 5.500 ALL/ 1.000 τμχ* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Πούρα κλπ με καπνό 24021000 2.500 ALL/kg 

Πούρα & τσιγάρα με 
υποκατάστατα  
καπνού 

240290 2.240  ALL/kg 

Λοιπά καπνικά 
προϊόντα 

2403 4.400  ALL/kg** 

Έλαια και λίπη 
ζωικά/ φυτικά και 
προϊόντα αυτών 
(θέρμ./κίνηση), 
μεθανόλη κλπ. 

1507 έως1518, 29051100, 3811 και 3817 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50 και 
51 του νόμου 

Ενεργειακά προϊόντα 
(καύσιμα κ.ά.) 

27071010, 27071090, 27072010, 27072090, 27073010, 
27073090, 27075010, 27075090, 27101211 
27101241, 27101245, 27101249,  
27101251, 27101259, 27101911 έως 27101929, 27101921 
έως27101925, 27101931 έως 27101948, 27101951 έως 
27101969, 271020,  27101971 έως 27101999, 27109100 έως 
27109900, 27121090, 27131100, 27131200, 27132000, 271390, 
2715, 2901, 2902, 29051100,  34031910, 34039900,  382600 

-50 ALL/λίτρο για ορυκτέλαια, που ανήκουν 
στους κωδικούς Σ.Ο. της κλάσης 2707, για 
πετρέλαιο, που απαιτεί συγκεκριμένη διαδικασία 
επεξεργασίας , για ελαφρά έλαια, για βενζίνη με 
μόλυβδο, με περιεκτικότητα μολύβδου άνω των 
0,013 γραμμάρια /λίτρο  
- 37 ALL/λίτρο για ελαφρά έλαια, βενζίνη και 
αμόλυβδη βενζίνη, με περιεκτικότητα μολύβδου 
έως 0,013 γραμμάρια /λίτρο, για βαρύ πετρέλαιο 
(ντίζελ), βιοντίζελ, βαρέα  έλαια, λιπαρά οξέα, 
υδρογονάνθρακες άκυκλοι και κυκλικοί 
- 20 ALL/λίτρο για πετρέλαιο και καύσιμο τύπου 
πετρελαίου 
- 40 ALL/λίτρο για λιπαντικά και άλλα έλαια, για 
παρασκευάσματα για τη λίπανση μηχανών και 
γράσο 
- 5 ALL/λίτρο για υπολείμματα ελαίων, πίσσας, 
πετρελαίου, υπολείμματα πετρελαίου και 
ασφαλτούχων ορυκτών και ασφαλτικά μείγματα 
- 2 ALL/λίτρο για οπτάνθρακα πετρελαίου  
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* Ο φόρος θα αυξάνεται κατά 500 ALL/1.000τμχ κάθε χρόνο μέχρι και το 2017. 
** Ο φόρος θα αυξάνεται κατά 700 ALL/kg κάθε χρόνο μέχρι και το 2017. 

 

10.9. Φόρος υλικών συσκευασίας 

Τα υλικά συσκευασίας μίας χρήσης από πλαστικό και γυαλί (σύμφωνα με την 

ταξινόμηση των κεφαλαίων 39 και 70 της Συνδυασμένης 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. Τα εγχωρίως παραγόμενα υλικά 

συσκευασίας από ανακυκλωμένο πλαστικό επιβαρύνονται με 50 ALL/kg. Για τα εισαγόμενα 

προϊόντα, ο εν λόγω φόρος καταβάλλεται στις τελωνειακές Αρχές κατά την εισαγωγή. 

Όσον αφορά στα προϊόντα συσκευασίας από πλαστική ύλη, ο ως άνω φόρος 

επιβάλλεται σε όλα τα προϊόντα του υποκεφαλαίου 3923 της Συνδυασμένης  Ονοματολογίας, 

όταν εισάγονται χωριστά (άδεια), καθώς και όταν συσκευάζουν άλλα προϊόντα (είτε 

εισαγόμενα, είτε εγχωρίως παραγόμενα), που κατατάσσονται σε διαφορετική δασμολογική 

κλάση (εκτός του υποκεφαλαίου 3923), και το πλαστικό υλικό καταλαμβάνει τουλάχιστον το 

51% της συνολικής μάζας της συσκευασίας.  

Όσον αφορά στα προϊόντα  συσκευασίας από γυαλί,  ο ως άνω φόρος (10 ALL/kg) 

επιβάλλεται σε όλα τα προϊόντα του υποκεφαλαίου 7010 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, 

όταν εισάγονται χωριστά (άδεια), καθώς και όταν συσκευάζουν άλλα προϊόντα (είτε 

εισαγόμενα, είτε εγχωρίως παραγόμενα), που κατατάσσονται σε διαφορετική δασμολογική 

κλάση (εκτός του υποκεφαλαίου 7010), και το γυαλί καταλαμβάνει τουλάχιστον το 80% της 

συνολικής μάζας της συσκευασίας. 

Στις περιπτώσεις που τα ως άνω υλικά συσκευασίας (υποκεφάλαια 3923 και 7010 της 

Συνδυασμένης  Ονοματολογίας) συσκευάζουν άλλα προϊόντα, για τον υπολογισμό του φόρου 

λαμβάνεται υπ’ όψιν η διαφορά του μεικτού από το καθαρό βάρος των προϊόντων. 

Τα παρακάτω προϊόντα, είτε εισάγονται ξεχωριστά (άδεια), είτε συσκευάζουν άλλα 

προϊόντα, απαλλάσσονται του φόρου συσκευασίας: 

- πλαστικά κιβώτια 

- πλαστικά βαρέλια με χωρητικότητα ≥ 20 λίτρα 

- πλαστικές θήκες για CD και DVD 

Προϊόν Δασμολογική κλάση (CN) Φόρος 

Ελαστικά 4011, 4012, 40122000 

-20  ALL/kg  για καινούργια ελαστικά 
- 40  ALL/kg  για πνευματικά, αναγομωμένα 
ελαστικά ή κοινά ελαστικά 
- 100  ALL/kg  για πνευματικά μεταχειρισμένα 
ελαστικά 
 

Μπαταρίες – 
ηλεκτρικοί 
συσσωρευτές 

8506 200 ALL/kg 

8507 20 ALL/kg 

Λαμπτήρες 
πυρακτώσεως 

85392210, 85392290, 85392992, 85392998 100 ALL / τεμάχιο 
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- πλαστικά δοχεία (τάπερ) για τρόφιμα 

- πλαστικά κουτιά ψηφοφορίας 

- πλαστικά δοχεία για καφέ, τσάι, μπαχαρικά 

- πλαστικά δοχεία για τρόφιμα, όπως: μαρμελάδες, ψωμί, σάλτσες, φρούτα, βούτυρο, λάδι 

κλπ 

- πλαστικές συσκευασίες για ορούς, αίμα και φάρμακα 

- γυάλινες αμπούλες φαρμάκων 

- γυάλινες φιάλες για τη διατήρηση ορού, αίματος και φαρμάκων 

- πλαστικές και γυάλινες συσκευασίες σε τελωνειακό καθεστώς  αναστολής.  

 

10.10. Δασμοί 

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

πολιτική βάσει της ρήτρας του «μάλλον ευνοούμενου κράτους», ενώ για την Τουρκία, καθώς 

και τα μέλη των CEFTA (Βοσνία & Ερζεγοβίνη, ΠΓΔΜ, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Σερβία, 

Κόσοβο) και EFTA (Λίχτενσταϊν, Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία), με τις οποίες έχουν συναφθεί 

Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου (FTA), εφαρμόζεται προτιμησιακό καθεστώς. 

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ ΕΕ – Αλβανίας, η 

οποία τέθηκε σε ισχύ την 1.4.2009, για τα περισσότερα προϊόντα προέλευσης ΕΕ, εφ’ όσον 

συνοδεύονται από EUR1 ή δήλωση καταγωγής επί του τιμολογίου, οι εισαγωγικοί δασμοί 

έχουν καταργηθεί, ή μειώνονται, βάσει χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στην ως άνω 

Συμφωνία, μέχρι την οριστική κατάργησή τους. Ειδικώτερα, στα βιομηχανικά προϊόντα 

(κεφάλαια 25 – 97 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας) προέλευσης ΕΕ δεν επιβάλλονται 

εισαγωγικοί δασμοί, ενώ ορισμένα αγροτικά προϊόντα επιβαρύνονται βάσει των σχετικών 

διατάξεων της Συμφωνίας. 

Οι δασμοί, οι οποίοι επιβάλλονται βάσει των 8ψήφιων κωδικών της Συνδυασμένης 

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 Υπηρεσίας 

Αλβανικών Τελωνείων (www.dogana.gov.al), στη θέση 

http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/NK%202015_me_paketen_fiskale_2015.pdf 

Επίσης, το ως άνω δασμολόγιο είναι διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα 

του Γραφείου ΟΕΥ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=43685 

Το 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/sites/default/files/NK%202015_me_paketen_fiskale_2015.pdf
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=43685
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10.11. Αξιολόγηση – κατάταξη της Αλβανίας σε Εκθέσεις Διεθνών Οργανισμών 

Σύμφωνα με την τακτική Οικονομική Έκθεση 2015 της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη 
Ν. Α. Ευρώπη (South East Europe Regular Economic Report – SEE RER), που περιλαμβάνει 
τις έξι χώρες των Δ. Βαλκανίων, η εκτίμηση για το ρυθμό ανάπτυξης της Αλβανίας το 2014 
είναι 2.1% και η πρόβλεψη για το 2015 3,0%. Στην Έκθεση σημειώνεται ότι παρά την 
αδύναμη απόδοση της Ευρωζώνης και την απογοητευτική παγκόσμια ανάκαμψη, η εξωτερική 
ζήτηση υποστήριξε την ανάπτυξη της Αλβανίας, καθώς η αύξηση των εξαγωγών στάθηκε ικανή 
να αντισταθμίσει τις συνέπειες από τις καταστροφικές πλημμύρες, που έπληξαν την περιοχή 
το 2014.  
 

  2013 2014* 2015** 

Αλβανία 1,4 2,1 3,0 

Βοσνία Ερζεγοβίνη 2,5 0,4 1,5 

Κόσσοβο 3,4 2,5 3,0 

Μαυροβούνιο 2,7 1,5 3,4 

πΓΔΜ 2,7 3,3 3,5 

Σερβία 2,6 -2,0 -0,5 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα   * εκτίμηση, ** πρόβλεψη 

 

Σε αντίθεση με τις ως άνω προβλέψεις, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (EBRD) εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της αλβανικής οικονομίας το 2015 θα 
κυμανθεί στο 2,5% και στο 3% το 2016, λόγω της κρίσης της ευρωζώνης, κυρίως στην Ιταλία 
και την Ελλάδα, τους κύριους εμπορικούς εταίρους της Αλβανίας και της μείωσης των 
επενδυτικών εισροών στη χώρα. 

Ο Οίκος Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας Standard and Poor’s αναβάθμισε δυο 
φορές την αλβανική οικονομία το 2014, τον Απρίλιο, από Β- σε Β, δηλαδή από «αρνητική» σε 
«σταθερή», ως αποτέλεσμα του Κυβερνητικού προγράμματος, της συνεργασίας με το ΔΝΤ και 
των μεταρρυθμίσεων στον ενεργειακό τομέα. Τον Οκτώβριο του 2014 προχώρησε σε αναβάθμιση, 
από «σταθερή» σε Β+ «θετική». Στην αναβάθμιση της αλβανικής οικονομίας συνέβαλαν οι 
προσπάθειες διαρθρωτικής μεταρρύθμισης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και του κράτους δικαίου. Ωστόσο, η διαφθορά και τα προβλήματα 
στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, σύμφωνα με τον Standard and Poor’s, συνεχίζουν να επηρεάζουν 
αρνητικά το επιχειρηματικό κλίμα και να αποθαρρύνουν τους ξένους επενδυτές. Τον Απρίλιο 
του 2015, ο Standard and Poor’s διατήρησε τη βαθμολογία της αλβανικής οικονομίας, 
προβλέποντας ρυθμό ανάπτυξης 3,9% την περίοδο 2015-2017, μείωση του χρέους στο 60% το 
2018 και μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 2% του ΑΕΠ μέχρι το 2017, από 
περίπου 5% την περίοδο 2012 -2014.  

Τον Αύγουστο του 2014, ο διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Moody’s βαθμολόγησε με Β1 
τα ομόλογα της αλβανικής Κυβέρνησης και χαρακτήρισε «σταθερή» την αλβανική οικονομία 
και τις προοπτικές της, καθώς έλαβε υπόψη τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης που 
εγκρίθηκαν από τη νέα Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της τριετούς διευρυμένης χρηματοδοτικής 
διευκόλυνσης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τη χορήγηση στην Αλβανία, τον Ιούνιο 
του 2014 του καθεστώτος της υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ε.Ε. 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2014-2015 του Παγκόσμιου 
Οικονομικού Φόρουμ (WEF), η Αλβανία βαθμολογείται με 3,84 (με μέγιστο το 7) και 
κατατάσσεται στην 97η θέση ανάμεσα σε 144 χώρες του κόσμου, έχοντας χάσει 2 θέσεις σε 
σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ως οι πιο προβληματικοί παράγοντες για την 
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επιχειρηματικότητα αναγνωρίζεται η διαφθορά, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, η 
γραφειοκρατία και η φορολογία. Συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, η Αλβανία 
κατατάσσεται χαμηλότερα από όλες, ήτοι τη Βουλγαρία (54η θέση), τη Ρουμανία (59η), την 
ΠΓΔΜ (63η), το Μαυροβούνιο (67η), την Κροατία (77η) και τη Σερβία (94η). Η Ελλάδα 
κατατάσσεται στην 81η θέση, από την 91η τον προηγούμενο χρόνο. 

Σύμφωνα με την έκθεση «Doing Business 2015» της Παγκόσμιας Τράπεζας, η 
Αλβανία βελτίωσε την κατάταξή της, κατά 40 θέσεις, φτάνοντας στην 68η  από την 108η θέση 
την οποία κατείχε πριν από ένα χρόνο, σε σύνολο 189 χωρών, εξ’ αιτίας των θεσμικών 
μεταρρυθμίσεων και της προόδου στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η ετήσια έκθεση βασίζεται 
στην ανάλυση παραμέτρων και τις επιδόσεις σε διάφορους τομείς, όπως τη βελτίωση των 
κανονιστικών διαδικασιών, την ενίσχυση του φορέων που εργάζονται για την υποστήριξη της 
επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων και το γενικό επιχειρηματικό κλίμα. Η Αλβανία έχει 
βελτιώσει τρεις τομείς στο πλαίσιο της θεσμικής μεταρρύθμισης για τις επιχειρήσεις: την 
έναρξη μιας νέας επιχείρησης, την έκδοση των οικοδομικών αδειών, καθώς και καταγραφή της 
ακίνητης περιουσίας. Το επιχειρηματικό κλίμα στην Αλβανία βελτιώθηκε κατά 6,3 μονάδες, 
σύμφωνα με την έκθεση. Ωστόσο, η Αλβανία αποδυνάμωσε την ασφάλεια του συστήματος 
συναλλαγών, και οι τροποποιήσεις που έγιναν στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο (Securing 
Charges Law), δεν βελτίωσαν την κατάσταση στον τομέα αυτό. Επίσης, έκανε την πληρωμή 
φόρων πιο δαπανηρή για τις επιχειρήσεις με την αύξηση του φορολογικού συντελεστή 
εισοδήματος.  

Κατάταξη Αλβανίας σε εκθέσεις διεθνών οργανισμών 

 
Σύνολο αξιολογούμενων 

χωρών 
(τελευταίας έκδοσης) 

2010 
θέση 

2011 
θέση 

2012 
θέση 

2013 
θέση 

 
2014 
θέση 

Transparency International 
“Corruption Perceptions Index” 

175 87η 95η 113η 116η 110η 

World Economic Forum 
“ Global Competitiveness Report ” 

144 88η 78η 89η 95η 97η 

Heritage Foundation–Wall Street 
Journal 

“Index of Economic Freedom” 

178 53η 70ή 57η 58η 63η 

World Bank 
“Doing Business” 

189 82η 77η 82η 108η 68η 

World Economic Forum 
“Global Enabling Trade” 

138 59η  49η  
 

69η 

 

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ιδρύματος Heritage, που εκδίδεται σε συνεργασία  
η Αλβανία  με την Wall Street Journal, σχετικά με το Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας,το 2014, η 
Αλβανία κατατάχτηκε στην 54η θέση ανάμεσα σε 178 χώρες στον κόσμο και απολαμβάνοντας 
βαθμολογία μεγαλύτερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο (60,3). Η ανωτέρω βαθμολογία 
κατατάσσει την Αλβανία στην κατηγορία «μετρίως ελεύθερη», με 7 όμως από τους 10 
συνολικά δείκτες να απολαμβάνουν πολύ υψηλή βαθμολογία και να εμπίπτουν στην 
κατηγορία «ελεύθερη» και «ως επί το πλείστον ελεύθερη». Η χαμηλή συνολική βαθμολογία 
οφείλεται στη χαμηλή επίδοση της χώρας στα Δικαιώματα Ιδιοκτησίας (30), στην Ελευθερία 
από τη Διαφθορά (30,4) και στην Ελευθερία της Εργασίας (49,7) που κατατάσσονται στην 
τελευταία κατηγορία, ήτοι «καταπιεσμένη». Το 2015, ωστόσο, έπεσε από την 54η θέση στην 
63η θέση παγκοσμίως και 29η μεταξύ των 43 χωρών στην περιοχή της Ευρώπης, από την 25η 
θέση, το 2014. 
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Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του World Economic Forum 2014, η Αλβανία 
κατατάσσεται 69η, ανάμεσα σε 138 χώρες, ως προς τον Δείκτη Διευκόλυνσης Εμπορίου, με 
γενική βαθμολογία 4/7. Οι τρεις πιο προβληματικοί παράγοντες ως προς τις εξαγωγές 
κρίνονται ο εντοπισμός πιθανών αγορών, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τα τεχνικά 
πρότυπα στο εξωτερικό. Στις εισαγωγές, οι πλέον προβληματικοί παράγοντες είναι η 
διαφθορά στα τελωνεία, οι δασμοί και οι επαχθείς διαδικασίες εισαγωγής. 

Στην έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας «Paying Taxes 2015», η Αλβανία 
κατατάσσεται στην 131η θέση στην καταβολή των φόρων, σε σύνολο 189 χωρών. Στην Ν. Α. 
Ευρώπη, η Αλβανία κατέχει τη δεύτερη χειρότερη θέση, μετά τη Σερβία, ενώ η Ελλάδα 
βρίσκεται στην 59η θέση.  

 

11. Τραπεζικός Τομέας 

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αλβανικής τραπεζικής αγοράς ρυθμίζεται από τον 
νόμο 9662/2006 «για τις τράπεζες στη Δημοκρατία της Αλβανίας», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Στην Αλβανία δραστηριοποιούνταν, στα τέλη του 2014, συνολικά 16 εμπορικές 
τράπεζες (όσες και το 2013), με το σύνολο των καταστημάτων τους να ανέρχεται στα 526. Στη 
διάρκεια του 2014, εγκρίθηκε η λειτουργία επτά (7) νέων τραπεζικών καταστημάτων, ενώ 
ανέστειλαν τις εργασίες τους εικοσιεπτά (27), λόγω αναδιοργάνωσης του δικτύου των 
τραπεζών. Ο τομέας κυριαρχείται από 5 τράπεζες, οι οποίες διαθέτουν, όλες μαζί, το 68,4% 
του χαρτοφυλακίου δανείων και το 73,4% των συνολικών καταθέσεων. Το μεγαλύτερο μέρος 
του τραπεζικού τομέα (71%) ελέγχεται από θυγατρικές ευρωπαϊκών τραπεζών. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Αλβανικής Ένωσης Τραπεζών (Albanian Association of 
Banks, AAB, www.aab.al), που παρατίθενται ακολούθως, το σύνολο των τραπεζών ελληνικών 
συμφερόντων (Alpha Bank, NBG Bank και Tirana Bank) που δραστηριοποιούνται στην 
Αλβανία κατείχε το 2014, το 16,97% της αξίας του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού της 
αλβανικής τραπεζικής αγοράς (1,61 δισ. € από σύνολο 9,47 δισ. €) και το 16,36% της 
συνολικής αξίας των καταθέσεων, σημειώνοντας μείωση σε σχέση με το 2013 (17,98% και 
17,48% αντίστοιχα). Το 21,67%, ήτοι 114, των τραπεζικών καταστημάτων που λειτουργούν 
στη χώρα ανήκουν σε τράπεζες ελληνικών συμφερόντων. Επίσης, το 16,66%, ήτοι 1.137, του 
στελεχιακού δυναμικού του τραπεζικού τομέα στην Αλβανία απασχολείται σε τράπεζες 
ελληνικών συμφερόντων. 

Ο τραπεζικός τομέας της Αλβανίας το 2014 

Επωνυμία Τράπεζας 
Αριθμός 

καταστημάτων 

Αριθμός 

Εργαζομένων 

Στοιχεία 

ενεργητικού 

(σε χιλ. €) 

Δάνεια 

(σε χιλ. €) 

Καταθέσεις 

(σε χιλ. €) 

Alpha Bank 40 405 563.719 255.414 464.761 

Banka Kombetare Tregtare (ΒΚΤ) 88 1.287 2.263.340 756.690 1.760.287 

Credins Bank 49 654 932.517 569.462 802.596 

Credit Bank of Albania (CBA) 2 28 13.937 1.994 4.088 

Crédit Agricole 20 248 191.332 126.048 147.219 

First Investment Bank (Fibank) 9 122 112.978 41.244 99.814 

International Commercial Bank 6 85 63.724 23.252 46.289 

Intesa San Paolo Bank 32 566 1.056.304 336.722 865.418 

www.aab.al
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National Bank of Greece (NBG) 27 284 316.312 196.200 235.979 

ProCredit Bank 25 362 262.626 154.809 211.891 

Raiffeisen Bank 90 1.403 1.964.285 895.529 1.668.826 

Société Générale Albania 42 400 510.399 278.692 420.291 

Tirana Bank 47 448 727.435 330.384 557.181 

Union Bank 28 327 255.633 112.545 213.653 

United Bank of Albania (UBA) 6 72 44.687 11.418 33.888 

Veneto Banka 15 134 192.018 123.230 156.484 

Σύνολο 526 6.825 9.471.246 4.213.633 7.688.665 

Πηγή: Αλβανική Ένωση Τραπεζών 

Ο τραπεζικός τομέας παραμένει ο κύριος φορέας χρηματοπιστωτικής 
διαμεσολάβησης στην Αλβανία, με τα στοιχεία ενεργητικού, στα τέλη του 2014, να 
αντιστοιχούν, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας, στο 91,7% του 
ΑΕΠ της χώρας (1,2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το 2013) και να ανέρχονται στο 
ποσό των 1.294 δισ. αλβ. λεκ (ALL) ή 9,47 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,8% σε σύγκριση με το 
2013 (σε συνέχεια αύξησης 3,9% το 2013 και 6,1% το 2012). Τα τελευταία έτη, τα στοιχεία 
ενεργητικού έχουν υπερδιπλασιαστεί (από 496,6 δισ. ALL το 2005).  

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων ανήλθε, στο τέλος του 2014, στα 7,69 δισ. ευρώ, 
έναντι 7,36 δισ. ευρώ το 2013, ενώ ως ποσοστό επί του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού 
του τραπεζικού τομέα, εξακολούθησαν και το 2014 να κυμαίνονται σε υψηλό επίπεδο, της 
τάξης του 81,18%.  

Το 16,36% της συνολικής αξίας των τραπεζικών καταθέσεων, για το έτος 2014, 
σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Αλβανικών Τραπεζών, έχουν τοποθετηθεί σε τράπεζες 
ελληνικών συμφερόντων, το 22,89% στην τουρκικών συμφερόντων Banka Kombetare Tregtare 
(ΒΚΤ), το 21,71% στην αυστριακή Raiffeisen Bank, το 13,29% στις δύο τράπεζες ιταλικών 
συμφερόντων (intesa SanPaolo Bank 11,26% και Veneto Banka 2,04%), το 13,22% στις δύο 
τράπεζες αλβανικών συμφερόντων, κυρίως στην Credins Banκ (10,44%) και μικρότερο 
ποσοστό στην Union Bank (2,78%), ενώ η τράπεζα γαλλικών συμφερόντων Société Générale 
κατέχει μερίδιο 5,47% επί των συνολικών καταθέσεων στις τράπεζες στην Αλβανία και η 
γερμανικών συμφερόντων ProCredit Bank 2,76%. 

Το ύψος των χορηγηθέντων δανείων το 2014 ανήλθε στα 4,21 δισ. ευρώ ή στο 
44,49% του ενεργητικού, καταγράφοντας ετήσια αύξηση ποσού 183,2 εκ. ευρώ ή ποσοστού 
4,55%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Μείωση 0,7 ποσοστιαίων μονάδων σημειώθηκε στο ποσοστό των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) στην Αλβανία, το οποίο στα τέλη του 2014 ανερχόταν σε 
22,8%, από 23,5% το προηγούμενο έτος. Τα επιχειρηματικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
ανήλθαν σε 26,7% του αντίστοιχου χαρτοφυλακίου, σημειώνοντας μείωση κατά 1 μονάδα, 
ενώ τα οικιακά μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν σε 16,5% του αντίστοιχου χαρτοφυλακίου, 
καταγράφοντας μείωση κατά 0,2 μονάδες. Η μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην πώληση μέρους αυτών και στην διαγραφή τους από 
τους ισολογισμούς των τραπεζών.  

Από τον Απρίλιο 2014, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Αλβανίας, με σκοπό τη 
διευκόλυνση των διαγραφών των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι διαγραφές δανείων 
θεωρείται ως εκπίπτουσα δαπάνη για δημοσιονομικούς σκοπούς. Αξίζει να σημειωθεί, ακόμη, 
ότι, στις 26.2.2014, το Εποπτικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας τροποποίησε τον 
Κανονισμό για τη «Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου από τις τράπεζες και τα υποκαταστήματα 
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ξένων τραπεζών», οπότε, από 1.1.2015, έγινε υποχρεωτική η εκκαθάριση των ισολογισμών 
των τραπεζών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια άνω των 3 ετών. 

Το ποσοστό κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε το 2014, στο 16,8%, δηλαδή σε 
χαμηλότερο επίπεδο από το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους (17,96% το 2013), αλλά 
σαφώς υψηλότερο από το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο (12%). 

Ο κίνδυνος ρευστότητας στον τραπεζικό τομέα της Αλβανίας εκτιμάται χαμηλός, 
καθώς οι δείκτες ρευστότητας είναι σημαντικά υψηλότεροι από τα ελάχιστα απαιτούμενα 
επίπεδα. οι τραπεζικές καταθέσεις συνέχισαν να αυξάνονται, αντανακλώντας την χαμηλή 
εξάρτηση του τραπεζικού τομέα από την ξένη χρηματοδότηση. Χαρακτηριστικό αποτελεί ότι, οι 
10 μεγαλύτεροι καταθέτες διαθέτουν το 6,1% των συνολικών καταθέσεων, οι 20 μεγαλύτεροι 
το 8,2% και οι 50 μεγαλύτεροι το 11,6%. Ειδικότερα, το ποσοστό ρευστότητας, κατά το 2014, 
ανήλθε στο 40,4%. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας, τα καθαρά κέρδη του 
τραπεζικού τομέα, για το 2014, αυξήθηκαν κατά 70,5%, σε σχέση με το 2013 και ανήλθαν σε 
11,2 δισ. ALL (80 εκ. €). Το 2013 είχαν αυξηθεί 74% σε σχέση με το 2012 και ήταν 6,6 δισ. 
ALL (47 εκ. €). 

Στις 16 τράπεζες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Αλβανία, απασχολούνται πλέον 
των 6.800 τραπεζικών υπαλλήλων, καθώς και μεγάλος αριθμός βοηθητικού προσωπικού. Ο 
μέσος όρος εργαζομένων ανά κατάστημα ανέρχεται σε σχεδόν 13 άτομα. Τον μεγαλύτερο 
συντελεστή εργαζομένων ανά κατάστημα (17,69) παρουσιάζει η ιταλική Intesa San Paolo 
Bank και ακολουθούν η αυστριακή Raiffeisen Bank (15,59), η ΒΚΤ (14,63), η ProCredit Bank 
(14,48) και η Credit Bank of Albania (14). Με υψηλό συντελεστή εργαζομένων ανά κατάστημα, 
της τάξης του 13,35 λειτουργεί και η μεγαλύτερη αλβανική τράπεζα, η Credins. Αντίθετα, οι 
τράπεζες ελληνικών συμφερόντων λειτουργούν, και οι τρείς, με συντελεστή εργαζομένων ανά 
κατάστημα, χαμηλότερο του μέσου όρου (NBG 10,52 - Alpha Bank 10,13 - Tirana Bank 9,53).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι συναλλαγές με κάρτες και μέσω internet παρουσιάζουν 
αυξητική τάση. Συγκεκριμένα, οι συναλλαγές με κάρτες έφθασαν τα 13.685.958. Η συνολική 
αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 136,1 δισ. ALL (972,35 εκ. €), καταγράφοντας αύξηση 4,6%. 
Επίσης, εκδόθηκαν 862.019 πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, ήτοι 7% περισσότερες από το 
2013. Όσον αφορά στις συναλλαγές μέσω internet banking, κατά το 2014, 
τετραπλασιάστηκαν, αγγίζοντας το 1.249.294. Ως προς την αξία, οι συναλλαγές μέσω internet 
banking ανήλθαν σε 164,5 δισ. ALL (1,17 δισ. €), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 63%. 

12. Ασφαλιστικός τομέας 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2014, η ασφαλιστική αγορά παρουσίασε 
αύξηση κατά 36,93% σε σύγκριση με το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2013, τα μικτά 
ασφάλιστρα ανέρχονται σε 10.437.044 χιλιάδες λεκ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.814.881 
χιλ. λεκ.  

Ο αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων έφθασε τα 922.761, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 2,57%, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2013.  

Τα μικτά ασφάλιστρα σε ασφαλιστικές εργασίες, εκτός κλάδου ζωής, ανήλθαν σε αξία 
9.507.445 χιλ λεκ, τα οποία παρουσιάζουν αύξηση κατά 40,85%, σε σύγκριση με την περίοδο 
Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2013. Ο αριθμός των συμβολαίων ασφάλειας εκτός του κλάδου ζωής 
έφθασε τα 830.514, που είναι 1,44% περισσότερο, από ό, τι ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-
Νοεμβρίου 2013.  
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Τα μικτά ασφάλιστρα στον κλάδο ζωής στις επιχειρήσεις ανήλθαν σε αξία 902.363 
χιλ. λεκ, παρουσιάζοντας αύξηση 5,95%, σε σύγκριση με το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-
Νοεμβρίου 2013. Ο αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής έφθασε 92.230, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,99%, σε σύγκριση με το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 
2013.  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι απαιτήσεις που αποπληρώθηκαν 
έφτασαν το ύψος των 2.544.799 χιλ. λεκ, ή 6,43% περισσότερο από ό, τι ενδεκάμηνο 
Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2013. Κατά την υπό εξέταση περίοδο, υπάρχει αύξηση του αριθμού 
των αποζημιώσεων κατά 2.795, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, η οποία 
έφθασε τον αριθμό των συνολικών καταβληθέντων αξιώσεων σε 24.172, για αυτό το 
διάστημα. Οι εταιρείες ασφάλισης κατέβαλλαν αποζημιώσεις ζημιών σε 23.517 αιτήσεις και 
για ασφάλειες ζωής κατέβαλαν αποζημιώσεις σε 655 αιτήσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες: Αλβανική Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας www.amf.gov.al  

13. Τομέας ηλεκτρικής ενέργειας 

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. 

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. 

Καθώς η κατάσταση του δικτύου μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία 

δεν είναι ικανοποιητική και οι απώλειες παραμένουν μεγάλες, υλοποιείται ένα ευρύ 

πρόγραμμα έργων στον τομέα, που εκτείνεται σε όλες τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας, 

με την υποστήριξη και χρηματοδότηση Διεθνών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Φορέων 

(USAID, EBRD, Επενδυτικό Πλαίσιο Δυτικών Βαλκανίων / WBIF, Kreditanstalt für 

Wiederaufbau / KfW της Γερμανίας, Παγκόσμια Τράπεζα, IFC κ.ά.). Στο 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 υποσταθμών, η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, η 

συντήρηση και ανακατασκευή φραγμάτων, η κατασκευή Υ/Η σταθμών, η κατασκευή νέων 

γραμμών σύνδεσης μέσα στη χώρα, αλλά και υπέργειας - υποθαλάσσιας διασύνδεσης με τα 

γειτονικά κράτη και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και η βελτίωση του συστήματος συλλογής 

των οφειλών των καταναλωτών προς την εταιρεία διανομής.  

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κάτωθι γραμμές διασύνδεσης:  

- 400kV Αλβανίας - Κοσσόβου: συνολικού μήκους 241,1 χλμ. Οι εργασίες 

συγχρηματοδοτούνται από την KfW. Οι εργασίες κατασκευής στο αλβανικό τμήμα 

(μήκους 153,5 km) έχουν αναληφθεί από την Σλοβενική EnergyInvest και αναμένεται 

να ολοκληρωθούν το 2016, καθώς καθυστερήσεις παρατηρούνται εξ’ αιτίας 

www.amf.gov.al%20
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αρχαιολογικών ευρημάτων. Το τμήμα εντός του Κοσσόβου ολοκληρώθηκε στο τέλος 

του 2015 και διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφάλειας. 

- 400 kV πΓΔΜ - Αλβανίας - Ιταλίας: Ολοκληρώθηκε η μελέτη σκοπιμότητας και η 

μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων για τη διασύνδεση με την πΓΔΜ. 

Παράλληλα, τον Φεβρουάριο 2015, υπεγράφη συμφωνία με τη γερμανική 

κατασκευαστική εταιρεία Μax Streicher GmbH & Co, η οποία, ως επικεφαλής 

κοινοπραξίας,  θα προετοιμάσει τη μελέτη σκοπιμότητας για την κατασκευή της 

γραμμής διασύνδεσης με την Ιταλία. Η κατασκευή του αγωγού διασύνδεσης με την 

Ιταλία υπολογίζεται ότι θα κοστίσει πάνω από 200 εκατ. €. 

- 400 kV Αλβανίας - Μαυροβουνίου: Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την KfW και 

τέθηκε σε λειτουργία το 2011.  

- 400 kV Αλβανίας - Ελλάδας μεταξύ Καρδιάς (Ελλάδα) και Zemblak (Αλβανία) και 

150 kV μεταξύ Υ/Σ Μούρτου και Υ/Σ Bistrica στην Αλβανία. 

Ακόμη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) χρηματοδοτεί 

με 12,7 εκατ. € τις εργασίες αποκατάστασης στη μεγαλύτερη Υ/Η μονάδα της Αλβανίας στο 

Komani, στα βουνά της περιοχής Puka, στην οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία 

σημαντική εργασία συντήρησης, εδώ και 30 έτη. Το φράγμα Komani, με εγκατεστημένη ισχύ 

600 MW, είναι το μεγαλύτερο από ένα σύμπλεγμα τριών υδροηλεκτρικών καταρρακτών που 

παράγουν το 65% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο 2014, η Παγκόσμια Τράπεζα ενέκρινε δάνειο 

ύψους 150 εκατ. $ (118,3 εκατ. €) για τη μεταρρύθμιση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας 

της Αλβανίας, εκ των οποίων τα 95 εκατ. $  εκτιμάται ότι θα διατεθούν στο σύστημα διανομής 

ρεύματος. 

Τέλος, τον Ιούλιο 2015 υπεγράφησαν τρεις (3) συμφωνίες ανάμεσα στην 

Α/Κυβέρνηση και τη Γερμανία για τον τομέα της ενέργειας. Συγκεκριμένα, υπεγράφη 

συμφωνία, η οποία προβλέπει χορήγηση δανείου ως και 20 εκ. € για το πρόγραμμα «Υδάτινη 

ενέργεια και ασφάλεια φραγμάτων ποταμού Ντριν» και δύο συμφωνίες,  οι οποίες 

προβλέπουν χρηματοδότηση 12 εκ. € για τα προγράμματα «Ενεργειακή απόδοση μέσω του 

τραπεζικού τομέα» και «Ενεργειακή απόδοση στον τομέα των μεταφορών». 

Από κυβερνητικής πλευράς, έχει υιοθετηθεί ένα μακροπρόθεσμο ενεργειακό 

πρόγραμμα μέχρι το 2020, η Εθνική Στρατηγική Ενέργειας (National Energy Strategy), που 

επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και παράλληλα, τον Σεπτέμβριο 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 για 

την «Energy Efficiency end use and energy services”. Στο πλαίσιο αυτό, είχε ψηφισθεί ο 

Νόμος 9379/2005 «On Energy Efficiency», ο οποίος, όμως, ουδέποτε εφαρμόσθηκε και χρήζει 

επικαιροποίησης, ώστε να προβλέπει 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. Εκκρεμεί, ακόμη, η ανωτέρω διαδικασία 
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επικαιροποίησης. Επιπλέον, η Αλβανία, ως μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας, ανέλαβε στην 

πρόσφατη 13η Υπουργική Διάσκεψη της Ενεργειακής Κοινότητας (16.10.2015) τη μεταφορά 

στην εσωτερική της νομοθεσία της νέας οδηγίας 2012/27/EU για την ενεργειακή απόδοση, έως 

15 Οκτωβρίου 2017. 

Παράλληλα, έχει αρχίσει στοχευμένη ενημέρωση του κοινού για τις δυνατότητες 

χρηματοδότησης και τα οφέλη που προκύπτουν από εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας 

(σχετικό πληροφοριακό έντυπο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοθέση 

http://www.aab.al/edu/ee/en/index.php). Ακόμη, εγκαινιάστηκε, στις 3.2.2014, το Κέντρο 

πληροφόρησης για την ενεργειακή αποδοτικότητα, το οποίο υλοποιήθηκε με γερμανική 

χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του προγράμματος «Open Regional Funds for Energy 

Efficiency». 

Εκτεταμένη εκστρατεία, με τη βοήθεια ειδικής ομάδας εργασίας υπό τον Αντιπρόεδρο 

της Α/Κυβέρνησης, διενεργείται, από το 2014, για τη μείωση των μη τεχνικών απωλειών του 

δικτύου (κλοπών) και την αύξηση της συλλογής των λογαριασμών. Επίσης, πιλοτικό 

πρόγραμμα ανέλαβε η Deutsche Telekom για την τοποθέτηση, σε ορισμένες περιοχές στα 

Τίρανα και στο Δυρράχιο, 10.000 έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι 

εντοπίζουν, ακόμη, απώλειες ή κατανάλωση, η οποία δεν τιμολογείται. Ακόμη, επεκτάθηκε η 

δυνατότητα πληρωμής των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας μέσω τραπεζικών 

λογαριασμών και καρτών, καθώς και μέσω κινητών τηλεφώνων. Η Εταιρεία Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (OSHEE) προχώρησε, ακόμη, σε παροχή διευκολύνσεων και ρύθμιση 

των ανεξόφλητων οφειλών ηλεκτρικής ενέργειας, σε παραπάνω από 300.000 νοικοκυριά. Ως 

αποτέλεσμα των ανωτέρω προσπαθειών, μειώθηκαν οι μη τεχνικές απώλειες δικτύου από  

61% το 2013 σε 44% το 2014. Η πληρωμή των λογαριασμών αυξήθηκε σε 92,6% το 2014 από 

83% το 2013, με περαιτέρω αυξητική τάση το 2015. 

Πρόσφατα, στις 30.04.2015, το αλβανικό Κοινοβούλιο υιοθέτησε νέο νόμο «Για τον 

τομέα ηλεκτρικής ενέργειας» (Νο.43/2015), που στοχεύει 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, Συμφωνία της 

ΕΕ και χωρών της περιοχής, που υπογράφηκε τον Οκτώβριο 2005 στην Αθήνα και τέθηκε σε 

ισχύ την 1.7.2006 (Νόμος 905/3.04.2006), αποσκοπώντας στη δημιουργία μίας 

ολοκληρωμένης αγοράς ενέργειας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμβαλλομένων 

μερών κι ενός ενιαίου ενεργειακού ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου.  

Σύμφωνα με την Ενεργειακή Κοινότητα, η Αλβανία είναι η 2η χώρα, μεταξύ των μελών 

της, που μετέφερε, με τον πρόσφατο νόμο, τις απαιτήσεις του 3ου ενεργειακού πακέτου για την 

ηλεκτρική ενέργεια στην εσωτερική της νομοθεσία και εναρμονίσθηκε με την κοινοτική 

νομοθεσία. Απουσιάζει, όμως, εθνικό σχέδιο δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

όπως τονίζει, τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και η Ενεργειακή Κοινότητα. 

Στις 20 - 21 Μαΐου 2015, η Αλβανία υπέγραψε τον Διεθνή Χάρτη Ενέργειας 

(http://www.energjia.gov.al/files/news_files/International_Energy_Charter.pdf), τον οποίο έχουν 

υιοθετήσει 73 χώρες από διάφορες γεωγραφικές περιοχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

http://www.aab.al/edu/ee/en/index.php
http://www.energy-community.org/
http://www.energjia.gov.al/files/news_files/International_Energy_Charter.pdf
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Πρόκειται για δήλωση πολιτικών προθέσεων με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς 

συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων που σχετίζονται με την ενέργεια σε 

διεθνές επίπεδο.  

Αναλυτικές πληροφορίες για την παραγωγή, την κατανάλωση και το εμπόριο ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς και τη διάρθρωση του τομέα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(ΑΠΕ) είναι διαθέσιμες στην μελέτη του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων, στον ακόλουθο 
σύνδεσμο: http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/radE5EFEElectricity-APE-2015.pdf 

14. Υποδομές - Μεταφορές  

Πυλώνες του συστήματος μεταφορών της Αλβανίας είναι το λιμάνι του Δυρραχίου, καθώς και 
το αεροδρόμιο του Ρίνας στα Τίρανα, το μόνο αεροδρόμιο που δύναται να εκτελεί διεθνείς 
πτήσεις στην Αλβανία. 

Δυστυχώς, οι δύο αυτές υποδομές υποστηρίζονται από φτωχό οδικό και σιδηροδρομικό 
δίκτυο. Παρόλ’ αυτά, τα τελευταία έτη, υλοποιούνται επενδύσεις για την βελτίωση του δικτύου, 
συχνά με την χρηματοδότηση διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών και άλλων δωρητών. 

Στον παρακάτω πίνακα, καταγράφονται τα βασικά μεγέθη του τομέα: 

Μεταφορές 

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

Αριθμός πτήσεων 2014: 18.385 
 

Επιβατική κίνηση 
αεροδρομίου 

2014: 1.810.305 άτομα (896.029 εισήλθαν και 914.276 αναχώρησαν) 
2013: 1.757.342 άτομα (873.159 εισήλθαν και 884.183 αναχώρησαν) 
2012: 1.665.331 άτομα (826.299 εισήλθαν και 839.032 αναχώρησαν) 

Αερομεταφορές 
cargo 

2014: 1.845 τόνοι                                            airmail: 480 τόνοι (2014) 
2013: 1.778 τόνοι 
2012: 1.875 τόνοι 

Σιδηρόδρομος 
Αλβανικοί Σιδηρόδρομοι HSH 
http://www.hsh.com.al/  
Δίκτυο σε λειτουργία: 346 χλμ. 

Επιβατική κίνηση 
σιδηροδρόμων 

 2014: 187.000 άτομα, 2013: 329.000 άτομα, 2012: 448.000 άτομα 

Μεταφερόμενο 
φορτίο μέσω 
σιδηροδρόμων 

2014: 338.000 τόνοι 
2013: 151.000 τόνοι 
2012: 142.000 τόνοι 

Θαλάσσιες 
μεταφορές 

Αρχή Λιμένος Δυρραχίου 
http://www.apdurres.com.al   
Αρχή Λιμένος Αυλώνας 
http://www.portivlore.com 
Αρχή Λιμένος Αγ. Σαράντα Α.Ε. 
http://www.portisarande.com.al (ιστοσελίδα, προσωρινά εκτός λειτουργίας) 
Αρχή Λιμένος Σεντζίν 
http://www.portofshengjin.com   

Κίνηση λιμανιών 
2014 Δυρραχίου Αυλώνα Αγ. Σαράντα Σεντζίν 

Εμπορεύματα 
(τόνοι) 

3.717.000 97.607 17.000 235.000 

 
Επιβάτες –

(άτομα)  
798.524 
(2012) 

82.718 
(2014) 

121.793 
(2011) 

- 

http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/radE5EFEElectricity-APE-2015.pdf
http://www.tirana-airport.com/
http://www.tirana-airport.com/
http://www.hsh.com.al/
http://www.apdurres.com.al/
http://www.portivlore.com/
http://www.portisarande.com.al/
http://www.portofshengjin.com/
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Σύνολο επιβατών 
στα λιμάνια (2014) 

559.090 εισήλθαν (162.356 αλλοδαποί και 396.734 ημεδαποί) 
535.479 αναχώρησαν (173.380 αλλοδαποί και 362.099 ημεδαποί) 

 

15. Κανονιστική Συμμόρφωση 

15.1. Σήμανση  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1344 από 10.10.2008 απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου της Αλβανίας, τα τρόφιμα θα πρέπει να έχουν ετικέτα σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα. Οι ετικέτες των τροφίμων που προορίζονται για τους τελικούς καταναλωτές θα 
πρέπει να διαθέτουν ετικέτα στην αλβανική γλώσσα, όπου αναφέρονται: όνομα προϊόντος, 
συστατικά, ποσότητα συστατικών, χώρα καταγωγής, καθαρό βάρος, ποσότητα ή όγκος, 
ημερομηνία λήξης, τρόπος διατήρησης, σχετικές προειδοποιήσεις για τον καταναλωτή, όνομα 
και πλήρης διεύθυνση του εισαγωγέα, οδηγίες χρήσης (εφ’ όσον είναι απαραίτητες για την 
ορθή χρήση του προϊόντος) και για τα ποτά με περιεκτικότητα αλκοόλ άνω του 1,2% κατ’ όγκο 
θα πρέπει να αναγράφεται ο αλκοολικός βαθμός του προϊόντος. Τα ανωτέρω στοιχεία 
μπορούν να αναγράφονται είτε στην αρχική ετικέτα είτε σε αυτοκόλλητη ετικέτα πάνω από την 
αρχική. 

Τα υπόλοιπα προϊόντα, τα οποία δεν προορίζονται για βρώση/πόση, είναι απαραίτητο να 
αναγράφουν στα αλβανικά, τις απαραίτητες πληροφορίες για την αναγνώριση και χρήση του 
προϊόντος. Ειδικότερα για τα απορρυπαντικά, η σήμανση ρυθμίζεται από την υπ’ αριθμ. 669 
από 28.9.2011 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Αλβανίας. 

 

15.2. Πρότυπα - Πιστοποίηση 

Όσον αφορά στα πρότυπα, η εφαρμογή τους είναι κατά κύριο λόγο εθελοντική. Βάσει 
νόμου, υποχρεωτική είναι η τήρηση προτύπων σε τρόφιμα, ποτά και φαρμακευτικά προϊόντα. 

Ο αρμόδιος οργανισμός για την κατάρτιση, υιοθέτηση, τροποποίηση και έλεγχο των 
προτύπων, βάσει του Ν. 36/2009 και της υπ’ αριθμ. 88/2009 απόφασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου είναι η Γενική Διεύθυνση Προτυποποίησης (DPS), η οποία εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Τα 
στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:  

Mine Peza Nr 143/3, P.O. Box 98, AL-1014 Tirana 
 Tel: + 355 (04)  222 62 55 
Fax: + 355 (04) 224 71 77 
E-mail: info@dps.gov.al 
Web: www.dps.gov.al 
 
Για τα τρόφιμα, αρμόδια αρχή είναι η Εθνική Αρχή Τροφίμων (Autoriteti Kombetar I 

Ushqimit), η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Διαχείρισης Υδάτων και λειτουργεί βάσει της υπ’ αριθμ. 1081/21.10.2009 απόφασης του 
Υπουργικού Συμβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
http://aku.gov.al/aku_new/?lang=en και στο email: info@aku.gov.al. 

Για τα φυτά, ζώα και προϊόντα αυτών, υπάρχουν τα φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά 
και κτηνιατρικά πιστοποιητικά, τα οποία βρίσκονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων, Γενική Διεύθυνση Γεωργικών 

file:///C:/Users/Christine/Christine/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WFKT2VHK/info@dps.gov.al
file:///C:/Users/Christine/Christine/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WFKT2VHK/www.dps.gov.al
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Υπηρεσιών. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.bujqesia.gov.al/ και στο 
τηλέφωνο +355 4 22 59 333. 

Όσον αφορά στα φαρμακευτικά προϊόντα, αρμόδιος φορέας για την ανάλυση, τον 
έλεγχο, την εγγραφή των φαρμάκων στον ειδικό κατάλογο, την έκδοση των αδειών εισαγωγής 
κλπ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας 
(http://www.shendetesia.gov.al/). 

Τέλος, η πιστοποίηση των προϊόντων δεν είναι υποχρεωτική. Η υποχρεωτική 
πιστοποίηση προϊόντων αφορά κυρίως σε υγειονομικά χαρακτηριστικά των προϊόντων 
διατροφής και σε φάρμακα. Όσον αφορά στα εργαστήρια, η πιστοποίηση των εργαστηρίων 
επίσης, δεν είναι υποχρεωτική, παρά μόνο αν σχετίζονται με θέματα υγείας και ασφάλειας. 
Αρμόδιος φορέας για την πιστοποίηση είναι η Αλβανική Διεύθυνση Πιστοποίησης (DA) υπό 
το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.  

 

15.3. Προστασία Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) στην Αλβανία ρυθμίζεται από το 
Ν. 9380/2005 «Για τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα συγγενή δικαιώματα», όπως 
προστέθηκε και τροποποιήθηκε με τους Ν.9934/ 2008 και Ν. 78/2013.  

Τα πνευματικά δικαιώματα εφαρμόζονται για έργα λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά και 
επιστημονικά. Καλύπτουν ακόμη, μουσική, προγράμματα τηλεόρασης, προγράμματα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, βάσεις δεδομένων και έργα πολυμέσων. Η προστασία της 
πνευματικής ιδιοκτησίας είναι αυτόματη, δίχως να απαιτείται προηγούμενη καταχώρηση. 
Ωστόσο, το Αλβανικό Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων, όπου οι δημιουργοί μπορούν να 
καταχωρήσουν τη δουλειά τους, λειτουργεί ως θεματοφύλακας, ειδικά σε περίπτωση διαμάχης 
περί ιδιοκτησίας κάποιου έργου. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι: 

Αλβανικό Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων (Albanian Copyright Office) 
Zyra Shqiptare per te drejtat e autorit (ZSHDA) 
Δ/ντης κ. Evien Dako 
Τηλ: 0355 4 2 232 008 
Φαξ: 0355 4 2 232 008 
Email: zshda@zshda.gov.al 
Ιστοσελίδα: http://www.zshda.gov.al/?lang=en 
 
Η Αλβανία έχει κυρώσει τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα 

και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά, του Διεθνούς Οργανισμού Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας (WIPO), όπως τη Συνθήκη της Βέρνης. Συνεπώς, τα έργα δημιουργών από 
οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο μέλος αυτών των συνθηκών απολαμβάνει την ίδια 
προστασία με τους Αλβανούς δημιουργούς. Επίσης, ως μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (WTO) εφαρμόζει την συμφωνία TRIPS, η οποία ρυθμίζει θέματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας συναφή με το εμπόριο. Για οποιαδήποτε καταπάτηση των πνευματικών 
δικαιωμάτων, είναι δυνατή η προσφυγή στα αλβανικά δικαστήρια. Πρέπει να σημειωθεί, 
όμως, ότι δεν υπάρχει εξειδικευμένο δικαστήριο, για την προστασία της πνευματικής ή 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

Η προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας ρυθμίζεται από τον Ν.9947/2008 «Περί 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας», όπως προστέθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν.10/2013 και το 
Ν.55/2014. Ειδικά με το Ν.55/2014, το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας εναρμονίσθηκε, πλήρως, με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 98/44/EC για την «προστασία 
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των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων», 98/71/EC για τη «νομική προστασία σχεδίων και 
υποδειγμάτων», 2008/95/EC για «την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί 
σημάτων» και 2004/48/EC σχετικά με την «επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας». 

Ο νόμος για τη βιομηχανική ιδιοκτησία ρυθμίζει τη χορήγηση και προστασία των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των υποδειγμάτων χρησιμότητας 
(για την προστασία των εφευρέσεων), των βιομηχανικών σχεδίων, των εμπορικών σημάτων, 
των γεωγραφικών ενδείξεων, καθώς και των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Προκειμένου να 
χαίρουν προστασίας στην Αλβανία, τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στη 
Γενική Διεύθυνση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων, υπό το Υπουργείο 
Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.  

Γενική Διεύθυνση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων 
Drejtoria e Përgjithshme e Patentave dhe Markave 
Γενικός Δ/ντης: κ. Evlin Lako 
Δ/νση: Bulevardi "Gjergj Fishta",Nr.10, Kati  V, Tirana, Albania 
Τηλ: +355-(0)-4 2236288 
E-mail: mailinf@dppm.gov.al 
Ιστοσελίδα: http://www.dppm.gov.al/ 

Τα σχέδια και τα εμπορικά σήματα μπορούν να καταχωρηθούν και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Η Αλβανία έχει εισχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Διπλώματα 
Ευρεσιτεχνίας και είναι πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας (European Patent Organization -EPO), από τον Μάιο 2010. Ακόμη, έχει 
εισχωρήσει στη Σύμβαση Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (European Patent 
Cooperation Treaty - PCT), η οποία απλοποιεί τις διαδικασίες κατά την αίτηση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

16. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες  

Το νόμισμα της Αλβανίας είναι το αλβανικό λεκ (ALL). Το ισχύον συναλλαγματικό 
καθεστώς είναι των ελεύθερα κυμαινόμενων ισοτιμιών, καθώς, σύμφωνα με την  Τράπεζα της 
Αλβανίας θεωρείται το πλέον κατάλληλο για την εκπλήρωση του κύριου στόχου της, τη 
σταθερότητα των τιμών.  

Παρεμβάσεις της Τράπεζας της Αλβανίας στην αγορά συναλλάγματος πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες της και στοχεύουν στην υπεράσπιση από 
επιβλαβείς βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς και την αύξηση του επιπέδου των 
συναλλαγματικών αποθεμάτων. Κατά τα τελευταία 10 χρόνια, ωστόσο, οι παρεμβάσεις από 
την Τράπεζα της Αλβανίας ήταν σπάνιες και είχαν ως στόχο να αμβλύνουν τις ισχυρές 
μονόπλευρες κινήσεις σε περιόδους μη φυσιολογικής συμπεριφοράς της αγοράς. Πιο σπάνιες 
παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί, προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο των 
συναλλαγματικών διαθεσίμων, δεδομένου ότι τα ποσά που αγοράζονται είναι ελάχιστα και 
δεν αυξάνουν τη μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας. 
 

Ισοτιμίες λεκ (ALL) έναντι ευρώ (€) και δολαρίου ($) 

Νόμισμα 2012 2013 2014 

€/ALL 139,04 140,26 139,97 

$ /ALL 108,18 105,67 105,48 

Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας 
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Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες του λεκ με το ευρώ και τα υπόλοιπα νομίσματα είναι 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Αλβανίας: 
http://www.bankofalbania.org/web/Exchange_Rates_2014_2.php  

http://www.bankofalbania.org/web/Exchange_Rates_2014_2.php
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 

Παρά την παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση, η Αλβανία έχει καταφέρει να 
διατηρήσει σχετικά μακροοικονομική σταθερότητα και αποτελεί μια από τις αναπτυσσόμενες 
χώρες της Ευρώπης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Διεθνών Οργανισμών, η αλβανική 
οικονομία φαίνεται ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς. Παράλληλα, η 
αλβανική Κυβέρνηση επιχειρεί συστηματικά να βελτιώσει το επιχειρηματικό και επενδυτικό 
περιβάλλον, με σκοπό την προσέλκυση ξένων επενδυτών. 

Από το 2009, που τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) 
της Αλβανίας με την ΕΕ, έχει αρχίσει η σταδιακή εναρμόνιση της νομοθεσίας της Αλβανίας με 
την νομοθεσία της ΕΕ.  Ορόσημο στην ευρωπαϊκή της προοπτική, ήταν η χορήγηση στην 
Αλβανία καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ τον Ιούνιο του 2014, καθώς 
επιταχύνεται η υιοθέτηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου και ευρωπαϊκών κανόνων και 
προδιαγραφών σε διάφορους τομείς. Ως εκ τούτου, η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
της Αλβανίας, αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, μέσω θεσμικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που αναμένεται να 
λάβουν χώρα τα προσεχή έτη και να αντιμετωπίσουν σταδιακά τις παθογένειες της αλβανικής 
οικονομίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Στρατηγική 2014 – 2020  για την Ανάπτυξη και την 
Ολοκλήρωση (National Strategy for Development and Integration – NSDI) περιλαμβάνει ένα 
ευρύ φάσμα τομέων προς βελτίωση όπως: η δικαιοσύνη, το οργανωμένο έγκλημα και η 
τρομοκρατία, η διαφθορά, η εδαφική μεταρρύθμιση, η κοινωνική προστασία, ο αγροτικός 
τομέας, το επιχειρηματικό περιβάλλον, η ύδρευση, τα δίκτυα μεταφορών, η ενέργεια, ο 
τουρισμός, το περιβάλλον κ.ά. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω Εθνική Στρατηγική αποτελεί τη 
βάση για την εξειδίκευση και το συντονισμό των χρηματοδοτικών Προγραμμάτων της ΕΕ, των 
Διεθνών Οργανισμών, καθώς και των Αναπτυξιακών Οργανισμών χωρών όπως η Γερμανία, η 
Σουηδία, η Ιταλία, η Αυστρία κλπ., καθώς επιδιώκεται η συμπληρωματικότητα των δράσεων 
όλων των φορέων, εθνικών και διεθνών, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας 
των προγραμμάτων.  

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό, τα προσεχή χρόνια αναμένεται να υλοποιηθούν 
μεγάλα έργα υποδομής, καλύπτοντας σε σημαντικό βαθμό το έλλειμμα υποδομών της χώρας, 
καθώς και διάφορα προγράμματα, με τη συγχρηματοδότηση τόσο της ΕΕ, όσο και Διεθνών 
Οργανισμών, καθώς και λοιπών φορέων Αναπτυξιακής Συνεργασίας, δημιουργώντας 
παράλληλα αντίστοιχες επιχειρηματικές ευκαιρίες, σε τομείς όπως: κατασκευές, ενέργεια, 
αγροτικός τομέας, μεταποίηση τροφίμων, ύδρευση, δίκτυα μεταφορών, τουρισμός, 
περιβάλλον, ψηφιακές τεχνολογίες, εκπαίδευση κλπ.  

Ειδικώτερα, επισημαίνεται ότι στις άμεσες προτεραιότητες της αλβανικής Κυβέρνησης 
είναι η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και του τομέα του τουρισμού, οι οποίοι βρίσκονται σε 
πρώιμο στάδιο, καθώς επίσης και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, 
γεγονός που αναμένεται να δημιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης επιχειρηματικών 
συνεργασιών. 

Μια επίσης βασική πρόκληση είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού της χώρας, όσον αφορά στις δεξιότητες, τις ικανότητες και τα προσόντα σύμφωνα 
με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, γεγονός που δημιουργεί περαιτέρω επιχειρηματικές 
ευκαιρίες στον τομέα της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 

Συνεπώς, στο άμεσο μέλλον, αναμένεται να υπάρξουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και 
προοπτικές ανάπτυξης των διμερών εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων με την Ελλάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

17. Διμερές Εμπόριο  

17.1. Σύνοψη 

Το διμερές εμπόριο Ελλάδος  - Αλβανίας με μια ματιά 

Όγκος εμπορίου 2014: 60,96  δισ. ALL (435,04 εκ. €), 2013: 53,47 δισ. ALL (381,29 εκ. €) 

Ισοζύγιο Ελλάδας 2014: 43,21 δισ. ALL (308,64 εκ. €),  2013: 37,92 δισ. ALL (270,38 εκ. €) 

Αλβανικές εισαγωγές από 
Ελλάδα 

2014: 52,06 δισ. ALL (371,84 εκ. €), 2013: 45,7 δισ. ALL (325,81 εκ. €) 

Κυριότερα εισαγόμενα 
προϊόντα 

2014: ορυκτά καύσιμα - HS 27 (25,20%), σίδηρος και χάλυβας - HS 72 (6,42%), 
καπνά - HS 24 (5,10%), καρποί και φρούτα βρώσιμα - HS 08 (4,82%), 
πλαστικές ύλες - HS 39 (4,53%), χαρτί και χαρτόνια - HS 48 (3,55%), 
λέβητες, μηχανές, συσκευές - HS 84 (3,35%), αργίλιο και τεχνουργήματα 
από αργίλιο - HS 76 (3,10%), ζώντα ζώα - HS 01 (3,05%) και 
φαρμακευτικά προϊόντα - HS 30 (2,76%). 

Αλβανικές εξαγωγές προς 
Ελλάδα 

2014: 8,85 δισ. ALL (63,21 εκ. €), 2013:  7,78 δισ. ALL (65,43 εκ. €)  

Κυριότερα εξαγόμενα 
προϊόντα 

2014: ενδύματα και είδη ένδυσης - HS 61  (20,84%), ενδύματα και είδη 
ένδυσης, που δεν είναι πλεκτά - HS 62 (14,20%), σίδηρος και χάλυβας - 
HS 72 (9,12%) και καπνά - HS 24 (7,39%), (HS 20) παρασκευάσματα 
λαχανικών, καρπών και φρούτων (6,10%), (HS 76) αργίλιο και 
τεχνουργήματα από αργίλιο (3,10%). 

 

Όσον αφορά στο διμερές εμπόριο Ελλάδος – Αλβανίας, σύμφωνα με τα προσωρινά 
στοιχεία της INSTAT για το 2014, παρατηρείται σχεδόν ισομερής αύξηση μεταξύ των 
εμπορικών ροών των δυο χωρών, με αποτέλεσμα ο όγκος διμερούς εμπορίου, ο οποίος 
ανήλθε σε ΛΕΚ 60.894,50 εκατ. (περίπου € 435 εκατ.) να σημειώνει ισόποση αύξηση 
(13,87%). Οι εισαγωγές ελληνικών προϊόντων στην Αλβανία ανήλθαν σε ΛΕΚ 52.046,48 εκατ. 
(περίπου € 372 εκατ.), καταγράφοντας αύξηση κατά 13,89% σε σχέση με το 2013. 
Παράλληλα, οι εξαγωγές αλβανικών προϊόντων στην Ελλάδα αυξήθηκαν με ελαφρώς 
χαμηλότερο ρυθμό, κατά 13,79% και ανήλθαν σε ΛΕΚ 8.848,02 εκατ. (περίπου € 63 εκατ.). Το 
εμπορικό ισοζύγιο παραμένει σταθερά πλεονασματικό υπέρ της Ελλάδος. Το 2014, το 
έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε κατά 13,91% σε βάρος της Αλβανίας.  

 

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ - ΕΛΛΑΔΟΣ (2013 – 2014) 
(σε εκ. Λεκ) 

 Α/ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α/ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

2013 7.775,60 45.699,99 53.475,59 -37.924,40 

2014 8.848,02 52.046,48 60.894,50 -43.198,45 
% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 13,79% 13,89% 13,87% 13,91% 

Πηγή: INSTAT     
 

Το  2014, οι κυριότερες κατηγορίες ελληνικών προϊόντων, που εισήχθησαν στην 
Αλβανία, σύμφωνα με την α/Στατιστική Υπηρεσία, ήταν: (HS 27) ορυκτά καύσιμα (25,21%), 
(HS 72) σίδηρος – χάλυβας (6,42%), (HS 24) καπνά (5,10%), (HS 08) καρποί και φρούτα 
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βρώσιμα (4,82%), (HS 39) πλαστικές ύλες (4,53%), (HS 48) χαρτί και χαρτόνια (3,55%), (HS 
84) λέβητες, μηχανές, συσκευές (3,35%), (HS 76) αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο 
(3,11%), (HS 01) ζώντα ζώα (3,06%) και (HS 30) φαρμακευτικά προϊόντα (2,76%). Αντίστοιχα, 
την ίδια περίοδο, τα κυριότερα εξαγόμενα αλβανικά προϊόντα στην Ελλάδα ήταν: (HS 61) 
ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης (20,84%), (HS 62) ενδύματα και συμπληρώματα 
ένδυσης, που δεν είναι πλεκτά (14,20%), (HS 72) σίδηρος – χάλυβας (9,12%) και (HS 24) 
καπνά (7,39%). 

Το 2014 αποτελεί το πρώτο έτος ανάπτυξης του διμερούς εμπορίου της Ελλάδος με την 
Αλβανία, κατόπιν της συνεχούς συρρίκνωσης που παρατηρήθηκε την προηγούμενη τριετία. 
Ωστόσο, παρά τη σημαντική αύξηση (13,89%) των ελληνικών εξαγωγών στην Αλβανία το 
2014, η συνολική αξία τους δεν έχει επανέλθει στα επίπεδα του 2009, όπως φαίνεται από τον 
παρακάτω πίνακα. Επισημαίνεται πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της α/Στατιστικής 
Υπηρεσίας, ότι το 2014 παρατηρήθηκε αύξηση του μεριδίου των ελληνικών εξαγωγών επί των 
συνολικών αλβανικών εισαγωγών (2014: 9,43%, 2013: 8,83%). 

Συγκριτική απεικόνιση εξέλιξης διμερούς εμπορίου σε σχέση με εξωτερικό εμπόριο Αλβανίας 
2009 - 2014 (σε εκατ. λεκ) 

 

2009 2014 % μεταβολής  

Συνολικές αλβανικές εισαγωγές  428.839 552.264 28,78% 

Αλβανικές εισαγωγές από Ελλάδα 66.610 52.058 -21,85% 

Μερίδιο ελλην. εξαγωγών επί συνολικών αλβ. εισαγωγών 15,53% 9,43% -39,31% 

Πηγή: INSTAT - Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων 

 

17.2. Οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων στην Αλβανία σύμφωνα με την ΕΛ. ΣΤΑΤ. 

Σύμφωνα με τα πρόσφατα προσωρινά στοιχεία, που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική 
Αρχή για το 2014, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αλβανία κατέχουν ποσοστό 1,51% επί της 
συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών. Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, η μικρή 
σε μέγεθος αγορά της Αλβανίας, απορροφά προϊόντα από όλες τις κατηγορίες των ελληνικών 
εξαγωγών και μάλιστα για κάποιες εξ’ αυτών το ποσοστό συμμετοχής τους υπερβαίνει το 
αντίστοιχο ποσοστό των συνολικών ελληνικών εξαγωγών. Το γεγονός αυτό, αποτυπώνει τις 
ανάγκες της χώρας υποδοχής για εισαγωγές ελληνικών προϊόντων. Το μεγαλύτερο μέρος των 
ελληνικών εξαγωγών προς την Αλβανία αφορούν, κυρίως τα εξής: ορυκτά, καύσιμα, λιπαντικά 
(33,65%), βιομηχανικά είδη, ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη (21,46%), τρόφιμα και ζώα 
ζωντανά (15,82%), χημικά προϊόντα και συναφή (9,59%), διάφορα βιομηχανικά είδη (6,28%) 
και ποτά και καπνό (6,22%). 
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17.3. Οι εισαγωγές ελληνικών προϊόντων στην Αλβανία σύμφωνα με την INSTAT  

Από τον κάτωθι πίνακα παρατηρούμε ότι το εύρος των ελληνικών εξαγωγών προς την 
Αλβανία είναι σχετικά περιορισμένο, αφού οι 5 πρώτες κατηγορίες προϊόντων, το 2014, 
καλύπτουν σχεδόν το ήμισυ, 46,08% του συνόλου και οι πρώτες 15 κατηγορίες καλύπτουν το 
71,69%. Από τις συνολικές εξαγωγές ελληνικών προϊόντων στην Αλβανία, το ¼ αφορά την 
κατηγορία (HS 27) ορυκτά, καύσιμα και ορυκτά λιπαντικά.  

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι κατηγορίες των πρώτων 15 
ελληνικών προϊόντων, που εξάγονται στην Αλβανία, κατέχουν σημαντικό μερίδιο επί των 
συνολικών αντίστοιχων αλβανικών εισαγωγών, όπως για παράδειγμα τα ζώντα ζώα, που 
καλύπτουν το 45,67% των εισαγωγών αυτής της κατηγορίας. Ομοίως, η κατηγορία HS 24, 
όπου το 35,37% των αλβανικών εισαγωγών προϊόντων καπνού προέρχονται από την Ελλάδα, 
το 38,47% των καρπών και φρούτων κλπ., όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. Ωστόσο, 
πρέπει να επισημανθεί ότι οι 15 αυτές κατηγορίες προϊόντων αποτελούν το 45,73% της 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ  ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑ,  
ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΤΔΕ (SITC 1), ΕΤΟΥΣ 2014.(1) 

       

  
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑ 

ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΤΔΕ 

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΤΔΕ 

ΣΕ € 

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΤΤΔΕ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

ΑΞΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

ΠΡΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑ 
ΚΑΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΤΤΔΕ 
ΣΕ € 

ΣΥΝΘΕΣΗ, 
ΒΑΣΕΙ ΤΤΔΕ, 

ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

ΠΡΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑ 

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣ 
ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 
ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 3.743.829.273 13,78% 65.085.209 15,82% 1,74% 

1 ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ 591.311.740 2,18% 25.575.083 6,22% 4,33% 

2 
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΕΣ, ΕΚΤΟΣ 
ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΜΑ 1.040.677.998 3,83% 3.483.510 0,85% 0,33% 

3 ΟΡΥΚΤΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΠ. 10.362.998.485 38,13% 138.469.966 33,65% 1,34% 

4 
ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 320.927.464 1,18% 1.393.079 0,34% 0,43% 

5 ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ, (Μ.Α.Κ.) 2.681.029.805 9,86% 39.477.997 9,59% 1,47% 

6 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ 
ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ 3.772.490.945 13,88% 88.318.111 21,46% 2,34% 

7 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2.292.685.507 8,44% 23.350.424 5,67% 1,02% 

8 ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.798.138.455 6,62% 25.844.733 6,28% 1,44% 

9 
ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 573.770.895 2,11% 496.913 0,12% 0,09% 

ΣΥΝΟΛΟ 27.177.860.567 100,00% 411.495.025 100,00% 1,51% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ημερομηνία Άντλησης Στοιχείων 06/02/2015  08:09 
      Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων 

 

    (1)Προσωρινά στοιχεία 
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συνολικής αξίας των αλβανικών εισαγωγών, γι’ αυτό το συνολικό μερίδιο των 15 κυριότερων 
ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων επί του συνόλου είναι μόλις 6,76%. 

 

Εισαγωγές κυριότερων ελληνικών προϊόντων (HS 2) στην Αλβανία την περίοδο 2012-2014 
(Αξία σε λεκ) 

         

Α/Α ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012 2013 
% 

Μεταβολής 
2013/2012 

2014 
% 

Μεταβολής 
2014/2013 

Σύνθεση 
ελληνικών 
εξαγωγών  

στην 
Αλβανία 

2014 

Μερίδιο αγοράς  
ελληνικών 

εξαγόμενων 
προϊόντων επί  

αντίστοιχων 
αλβανικών  

εισαγωγών 2014 

1 

27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά 
λάδια και προϊόντα 
απόσταξης  6.168.334.881 6.158.503.618 -0,16% 13.120.591.773 113,05% 25,20% 15,34% 

2 
72 Προϊόντα σιδήρου και 
χάλυβα 7.897.353.489 4.721.163.655 -40,22% 3.342.150.555 -29,21% 6,42% 13,30% 

3 
24 Καπνά και βιομηχ. 
υποκατάστατα καπνού 2.678.761.988 2.876.581.990 7,38% 2.654.116.349 -7,73% 5,10% 35,37% 

4 
08 Καρποί και φρούτα 
βρώσιμα 2.049.181.760 2.233.991.205 9,02% 2.511.158.843 12,41% 4,82% 38,47% 

5 
39 Πλαστικές ύλες και 
τεχνουργήματα 2.687.603.490 2.565.120.024 -4,56% 2.358.860.386 -8,04% 4,53% 13,04% 

6 48 Χαρτί και χαρτόνια 1.478.590.824 1.653.641.986 11,84% 1.845.764.812 11,62% 3,55% 13,63% 

7 

84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, 
λέβητες, μηχανές, συσκευές 
και μηχανικές επινοήσεις 1.722.379.668 1.538.575.801 -10,67% 1.742.822.433 13,28% 3,35% 4,54% 

8 
76 Αργίλιο και τεχνουργήματα 
αυτού 1.927.860.122 1.795.908.089 -6,84% 1.616.130.903 -10,01% 3,10% 21,59% 

9 01 Ζώντα ζώα 1.106.375.781 1.215.501.153 9,86% 1.590.291.029 30,83% 3,05% 45,67% 

10 30 Φαρμακευτικά 825.182.191 988.965.389 19,85% 1.434.716.788 45,07% 2,76% 6,79% 

11 22 Ποτά, αλκοολούχα,  ξίδι 1.359.532.457 1.305.520.213 -3,97% 1.181.784.582 -9,48% 2,27% 13,65% 

12 
25 Αλάτι, θείο, γαίες και 
πέτρες, ασβέστη, τσιμέντο 1.496.350.818 769.648.912 -48,56% 1.016.089.075 32,02% 1,95% 24,50% 

13 
32 Δεψικά και βαφικά  
εκχυλίσματα 936.141.603 986.551.602 5,38% 1.011.694.521 2,55% 1,94% 31,40% 

14 
19 Παρασκευή δημητριακών, 
αλεύρι,  άμυλο  975.691.308 1.047.641.315 7,37% 991.089.215 -5,40% 1,90% 13,47% 

15 
20 Προετοιμασία λαχανικών, 
καρπών και φρούτων 659.368.980 735.391.183 11,53% 901.866.604 22,64% 1,73% 37,85% 

Σύνολο 15 πρώτων εξαγόμενων 
ελληνικών προϊόντων στην 

Αλβανία 
33.968.709.360 30.592.706.135 -9,94% 37.319.127.868 21,99% 71,69% 6,76% 

Σύνολο ελληνικών εξαγόμενων 
προϊόντων στην Αλβανία 

50.117.201.724 45.699.994.676 -8,81% 52.058.151.113 13,91% 100,00% 9,43% 

Ποσοστό 15 πρώτων εξαγόμενων 
ελληνικών προϊόντων επί ως άνω 

συνόλου 
67,78% 66,94% -1,23% 71,69% 7,09%     
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17.4. Ο ανταγωνισμός των ελληνικών προϊόντων  στην Αλβανία  

ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2014  
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ - αξία σε εκατ. λεκ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Συνολικές 
αλβανικές 
εισαγωγές 

Ελλάδα Ιταλία Κίνα Τουρκία 

Τρόφιμα, ποτά και καπνικά προϊόντα 93.971 13.916 15.173 555 4.488 

Ορυκτά, καύσιμα, ηλ. ενέργεια 90.225 14.138 29.291 12 662 

Χημικά και πλαστικά προϊόντα 72.918 7.299 15.032 3.797 6.029 

Δέρμα και προϊόντα δέρματος 14.320 70 11.835 619 177 

Προϊόντα ξύλου και είδη από χαρτί 22.922 2.908 8.341 1.096 2.977 

Κλωστοϋφαντουργία και υποδηματοποιία 62.997 2.344 34.615 7.797 10.258 

Δομικά υλικά και μέταλλα 70.800 7.380 17.662 9.138 7.512 

Μηχανολογικός εξοπλισμός και ανταλλακτικά 105.690 2.837 28.003 13.720 5.202 

Λοιπά 18.421 1.166 4.455 3.598 1.705 

Σύνολο 552.264 52.058 164.409 40.330 39.011 

     ΠΗΓΗ: INSTAT –Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων 

 

Από την παρουσίαση της ενότητας για τη διάθρωση των αλβανικών εισαγωγών έγινε 
κατανοητό ότι Ιταλία, Κίνα και Τουρκία αποτελούν τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της 
Αλβανίας και ως εκ τούτου τους σημαντικότερους ανταγωνιστές των ελληνικών εξαγωγών. Εξ’ 
άλλου, όπως φαίνεται καλύτερα στον παρακάτω πίνακα, η Αλβανία, λόγω της χαμηλής 
παραγωγικής της βάσης εισάγει μεγάλο εύρος προϊόντων και σχεδόν το ήμισυ των εισαγωγών 
της, ή και πολύ περισσότερο σε κάποιες κατηγορίες, προέρχεται από 4 χώρες, μεταξύ των 
οποίων η Ελλάδα, η οποία μέχρι στιγμής παραμένει ο δεύτερος εμπορικός εταίρος της 
Αλβανίας. 

Ο παρακάτω πίνακας, αν και συγκεντρωτικός, ως προς την ανάλυση των προϊόντων, 
παρέχει μια γενική εικόνα σχετικά με τις ανάγκες της Αλβανίας σε εισαγωγές, καθώς και για 
τις ελληνικές εξαγωγές σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Το 1/5 περίπου της ζήτησης για 
εισαγόμενα προϊόντα αφορά μηχανολογικό εξοπλισμό και ανταλλακτικά, η οποία το 2014 
καλύφθηκε κυρίως από την Ιταλία και δευτερευόντως από την Κίνα. Το δε, ποσοστό τουρκικών 
εισαγόμενων προϊόντων στην Αλβανία, σε αυτήν την κατηγορία, ήταν σχεδόν διπλάσιο από το 
αντίστοιχο των ελληνικών προϊόντων. Τα υψηλά μερίδια της Κίνας και της Τουρκίας σε αυτή 
την κατηγορία προϊόντων, για την οποία καταγράφεται η μεγαλύτερη ζήτηση στην Αλβανία, 
υπογραμμίζουν τον έντονο ανταγωνισμό, που δέχονται τα αντίστοιχα ελληνικά προϊόντα, 
λόγω της χαμηλότερης τιμής, που ως γνωστόν διαθέτουν τα προϊόντα τους. Για την πληρότητα 
βεβαίως αυτής της εικόνας, δέον συνεκτιμηθεί, εκτός από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, 
η οποία, μεταξύ άλλων, είχε  και επίπτωση στη μείωση της ρευστότητας των ελληνικών 
επιχειρήσεων και ο παράγοντας της δυνατότητας άσκησης νομισματικής πολιτικής από την 
πλευρά της Κίνας και της Τουρκίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω άμβλυνση 
των τιμών των προϊόντων τους με τα αντίστοιχα ελληνικά. 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 2014 & 
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Σύνθεση 

αλβανικών 
εισαγωγών 

Ελλάδα Ιταλία Κίνα Τουρκία 

Συν.μερίδιο 
αγοράς των 4 

εμπορικών 
εταίρων 

Μηχανολογικός εξοπλισμός και 
ανταλλακτικά 19,14% 2,68% 26,50% 12,98% 4,92% 47,08% 

Τρόφιμα, ποτά και καπνικά προϊόντα 17,02% 14,81% 16,15% 0,59% 4,78% 36,32% 

Ορυκτά, καύσιμα, ηλ. ενέργεια 16,34% 15,67% 32,46% 0,01% 0,73% 48,88% 

Χημικά και πλαστικά προϊόντα 13,20% 10,01% 20,62% 5,21% 8,27% 44,10% 

Δομικά υλικά και μέταλλα 12,82% 10,42% 24,95% 12,91% 10,61% 58,89% 

Κλωστοϋφαντουργία και υποδηματοποιία 11,41% 3,72% 54,95% 12,38% 16,28% 87,33% 

Προϊόντα ξύλου και είδη από χαρτί 4,15% 12,69% 36,39% 4,78% 12,99% 66,84% 

Λοιπά 3,34% 6,33% 24,19% 19,53% 9,26% 59,30% 

Δέρμα και προϊόντα δέρματος 2,59% 0,49% 82,65% 4,32% 1,24% 88,69% 

Σύνολο 100,00% 9,43% 29,77% 7,30% 7,06% 53,56% 

  ΠΗΓΗ: INSTAT –Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων 

 

Στην κατηγορία των τροφίμων, ποτών και καπνικών προϊόντων, η Ιταλία αποτελεί το 
βασικό ανταγωνιστή της Ελλάδος. Ειδικότερα, όσον αφορά τα εισαγόμενα προϊόντα 
ελαιολάδου και οίνων, κυριαρχούν τα ιταλικά προϊόντα. Αξίζει να επισημανθεί πάντως, ότι τα 
μερίδια των δύο χωρών σε αυτή την κατηγορία έχουν μικρή απόκλιση, γεγονός που 
αναδεικνύει ότι σε αυτό τον τομέα υπάρχει περιθώριο περαιτέρω εξαγωγικής δραστηριότητας 
από ελληνικές επιχειρήσεις.  

Στην κατηγορία δομικών υλικών και μετάλλων, εκτός από την Ιταλία, που κατέχει 
σημαντικό μερίδιο αγοράς,, παρατηρείται ότι οι εισαγωγές από Κίνα είναι περισσότερες από 
τις αντίστοιχες της Ελλάδας, ενώ της Τουρκίας οριακά μεγαλύτερες. Επιπλέον, σημειώνεται ότι 
το 2014 σε σχέση με το 2013, οι ελληνικές εισαγωγές, σε αυτή την κατηγορία, μειώθηκαν κατά 
-19,00%, ενώ οι αντίστοιχες τουρκικές αυξήθηκαν κατά το ίδιο, σχεδόν, ποσοστό, 19,29%. 

Η ζήτηση για την κατηγορία χημικά και πλαστικά προϊόντα το 2014 αυξήθηκε κατά 
6,83%. Παράλληλα, οι αλβανικές εισαγωγές ελληνικών προϊόντων κατέγραψαν αύξηση το 
2014 σε σχέση με το 2013, κατά 7,57% και οι αντίστοιχες των τουρκικών 19,00%, λίγο 
περισσότερο από τις αντίστοιχες των κινεζικών, που ήταν 18,83%.  

Πάντως, οι ως άνω κατηγορίες, περιλαμβάνουν μεγάλο εύρος εξειδικευμένων 
προϊόντων και προτείνεται στον δυνητικό Έλληνα εξαγωγέα η περαιτέρω ανάλυση, 
προκειμένου να εξαχθούν περισσότερο ασφαλή συμπεράσματα για τον ανταγωνισμό. 

 

18. Επενδύσεις  

 

Η Ελλάδα παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών στην 
Αλβανία με συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο 1.169,41 εκατ. ευρώ και ποσοστό 
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συμμετοχής 26% επί των συνολικών άμεσων ξένων επενδύσεων. Παρά τη δυσμενή 
οικονομική συγκυρία των  τελευταίων ετών, οι ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να 
επενδύουν στη γειτονική χώρα. Από το 2011 (507,45 εκατ. ευρώ) μέχρι σήμερα το συνολικό 
επενδυμένο κεφάλαιο έχει διπλασιαστεί και η ελληνική επενδυτική παρουσία είναι δυναμική 
και αυξανόμενη.  Η θεαματική αυτή αύξηση των ελληνικών ΑΞΕ οφείλεται, κυρίως σε αύξηση 
κεφαλαίων (αγορά μεριδίων αλβανικών εταιρειών, δάνεια ή επενδύσεις χαρτοφυλακίου από 
τις μητρικές εταιρείες), καθώς και σε ίδρυση νέων εταιρειών. Το 2014 η αύξηση των ελληνικών 
επενδύσεων ήταν 7%. 

 

Ελληνικές επενδύσεις (stock) στην Αλβανία  2007 - 2014 (σε εκατ. ευρώ) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ελληνικές επενδύσεις 520.56 565.61 559.93 601.05 507.45 782.01 1,093.20 1,169.41 

Μεταβολή με προηγ. έτος   8.65% -1.00% 7.34% -15.57% 54.11% 39.79% 6.97% 

Μερίδιο ελληνικών 
επενδύσεων επί συνολικών 

ΑΞΕ 
28.45% 27.44% 24.76% 24.67% 14.93% 20.09% 26.58% 25.68% 

Συνολικό απόθεμα ΑΞΕ στην 
Αλβανία 

1,829.58 2,061.15 2,261.44 2,435.97 3,399.90 3,892.90 4,113.44 4553.42 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 

     

 

Οι κύριοι οικονομικοί τομείς στους οποίους κατευθύνονται οι ελληνικές επενδύσεις 
στην Αλβανία είναι ο τομέας των τηλεπικοινωνιών και ο τραπεζικός τομέας, όπως 
αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία (stock) ανά δραστηριότητα (σε εκατ. ευρώ) 

Δραστηριότητα 2012 
Μερίδιο 

2012 
2013 

Μερίδιο 
2013 

Μεταβολή 
2013/2012 

Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες 488,94 62,52% 820,97 75,47% 67,91% 

Ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 140,39 17,95% 124,64 11,46% -11,22% 

Χονδρικό εμπόριο 54,47 6,97% 51,79 4,76% -4,92% 

Αγορά ακινήτων (Real estate) 6,97 0,89% 11,61 1,07% 66,57% 

Υγεία και κοινωνική εργασία 15,16 1,94% 10,84 1,00% -28,50% 

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών 9,66 1,24% 9,55 0,88% -1,14% 

Βιομηχανία καπνικών προϊόντων 8,82 1,13% 9,38 0,86% 6,35% 

Βιομηχανία ηλεκτρικών μηχανών  8,44 1,08% 8,58 0,79% 1,66% 

Κατασκευές  18,26 2,34% 7,42 0,68% -59,36% 

Σύνολο 782,01 100,00% 1.087,75 100,00% 39,10% 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας      
 

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα αντίστοιχα στοιχεία για το έτος 2014, 
καθώς η Τράπεζα της Αλβανίας, βάσει εφαρμογής σχετικής νομοθεσίας από το 2014, 
δεσμεύεται πλέον από ρήτρα εμπιστευτικότητας, για την παροχή αναλυτικών στοιχείων ανά 
χώρα προέλευσης και δραστηριότητα. Λόγω του μεγέθους της αλβανικής αγοράς, η ως άνω 
ρήτρα εμπιστευτικότητας, η οποία ισχύει και για τα στατιστικά στοιχεία του εξωτερικού 
εμπορίου και αφορά κυρίως περιπτώσεις όπου τρείς ή και λιγότερες επιχειρήσεις 
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αντιπροσωπεύουν το 85% της κατηγορίας  αναφοράς, καθιστά δυσχερή την περαιτέρω 
επεξεργασία αναλυτικών στατιστικών στοιχείων.  

Οι επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στην Αλβανία, συγκροτούν ένα αξιοσημείωτο 
τμήμα της επιχειρηματικής κοινότητας στην Αλβανία (πάνω από 500 σύμφωνα με το Εθνικό 
Κέντρο Εγγραφής Επιχειρήσεων - QKR και την Αλβανική Στατιστική Υπηρεσία - INSTAT), 
συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της αλβανικής οικονομίας, τα φορολογικά έσοδα, την 
απασχόληση, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την εκπαίδευση και την ευημερία των Αλβανών 
πολιτών. Επίσης, μεγάλες ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία έχουν έντονη εξαγωγική 
δραστηριότητα (πχ. ΑΝΤΕΑ/ΤΙΤΑΝ, ANDROMEDA, MICA-KORCA/Καπνική Μιχαηλίδης), 
συμβάλλοντας θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της.  

Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
INSTAT, το 2014, ο συνολικός αριθμός των ενεργών επιχειρήσεων ξένων συμφερόντων ήταν 
5.245, εκ των οποίων 2.267 (43%) ιταλικές, 640 ελληνικές (12%), τουρκικές 415 (8%), 253 από 
το Κόσσοβο (5%) και 1.670 (32%) από άλλες χώρες. 

Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται οι ελληνικών και ομογενειακών 
συμφερόντων επιχειρήσεις είναι οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες, οι κατασκευές, η 
βιομηχανία γενικότερα, οι υπηρεσίες υγείας, το εμπόριο, η εκπαίδευση, καθώς και άλλες 
υπηρεσίες. 

Στην Αλβανία δραστηριοποιούνται τρεις ελληνικές τράπεζες (Alpha Bank, Εθνική 
Τράπεζα Ελλάδας και Tirana Bank, του ομίλου Τράπεζας Πειραιώς), οι οποίες, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Αλβανικής Ένωσης Τραπεζών, το 2014 κατείχαν το 16,84% της αξίας του 
συνόλου των στοιχείων ενεργητικού της αλβανικής τραπεζικής αγοράς (1,609 δις ευρώ από 
σύνολο 9,558 δις ευρώ) και το 16,41% της συνολικής αξίας των καταθέσεων, ενώ το 23,35% 
των τραπεζικών καταστημάτων που λειτουργούν στη χώρα ανήκουν σε τράπεζες ελληνικών 
συμφερόντων. Επίσης, περίπου 16,78% του στελεχιακού δυναμικού του τραπεζικού τομέα 
στην Αλβανία απασχολείται σε τράπεζες ελληνικών συμφερόντων. 

Πέρα από τον τραπεζικό τομέα, και τις επιχειρήσεις ελληνικών και ομογενειακών 
συμφερόντων που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Αλβανία, σημαντικός αριθμός 
αλβανικών εταιρειών, αντιπροσωπεύουν ελληνικές εταιρείες, εισάγουν ελληνικά προϊόντα 
διαθέτουν Έλληνες επικεφαλής και υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη και γενικότερα διατηρούν 
συνεργασίες με τη χώρα μας.  

Άλλες σημαντικές επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στην Αλβανία είναι:  

• Πληροφορική: INTRACOM TELECOM ALBANIA, ADPS (INFORM – ΛΥΚΟΣ) 

• Μεταποίηση και εμπόριο δομικών υλικών: ANTEA Cement (ΤΙΤΑΝ), ALUMIL, 
SIDERAL (ΣΙΔΕΝΟΡ) 

• Βιομηχανία τροφίμων: ATLAS, GJIROFARMA, PARTNER BALLKANIK, ELKA 

• Υπηρεσίες υγείας: νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ 

• Ιχθυοκαλλιέργεια: ANDROMEDA 

• Εκπαιδευτικές υπηρεσίες: NEW YORK COLLEGE TIRANA, Αρσάκειο, Όμιλος 
Στρατηγάκη (διοργάνωση εξετάσεων γλωσσομάθειας του Cambridge University) 

• Νομικές υπηρεσίες: Ρόκας, Ναυρίδης - OPTIMA, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

• Λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες: KSP, Ernst & Young, EUROFAST 
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• Άλλες υπηρεσίες TUV AUSTRIA HELLAS - Αλβανίας, MSC - Mediterranean Shipping 
Company, Ogilvy & Mather ΑLBANIA, ΕΡΜC - Μηχανικών και Σύμβουλοι διαχείρισης 
Κινδύνων, Management Force 

• Τηλεπικοινωνίες: Telecom Albania – πρώην AMC (Cosmote), Vodafone, με συνολικό 
μερίδιο πάνω από 70% 

 

Ελληνικές επιχειρήσεις, με παρουσία στην αλβανική αγορά μέσω δικαιοχρησίας 
(franchising) είναι οι εταιρείες JUMBO, GOODY'S, COFFEERIGHT - ΓΡΗΓΟΡΗΣ, EVEREST. 
Τέλος, υπάρχουν και άλλες ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα εμπορίου (BSB, Dromeas, 
MATI MATI, FRESH LINE), εστίασης, ένδυσης, υπόδησης κλπ. 

Οι κατασκευαστικές εταιρείες ΑΚΤΩΡ, ΤΕΡΝΑ, ΕΓΝΑΤΙΑ, αν και έχουν γραφεία στην 
Αλβανία, δεν έχουν στην παρούσα χρονική στιγμή μεγάλα έργα. Ομοίως, οι εταιρείες 
πετρελαιοειδών MAMIDOIL, GLOBAL PETROLEUM βρίσκονται πλέον σε κατάσταση 
διαιτησίας ή διευθέτησης με το αλβανικό Κράτος.  

H εταιρεία C & M Engineering, ανέλαβε από την αρχή του 2015, σε κοινοπραξία (Joint 
Venture) με την ASPROFOS Engineering, την εκπόνηση μελετών, για λογαριασμό της 
Γερμανικής εταιρείας E.ON Technologies GmbH, στο πλαίσιο του έργου εκπόνησης μελετών 
αδειοδότησης για την έγκριση και την άδεια κατασκευής του αγωγού διέλευσης και του 
σταθμού συμπίεσης του Διαδριατικού Αγωγού - TAP (Permit Engineering for the Construction 
Approval and the Construction Permit for the Trans Adriatic Pipeline and the Compressor 
Station).  

Η Κοινοπραξία Εγνατία Οδός Α.Ε.» (Leader) και «EuroConsultants» (Partner), ανέλαβε 
(15/4/2015) την εκπόνηση μελέτης διάρκειας 6 μηνών, για το σχεδιασμό της στρατηγικής και 
του χάρτη για την οδική φορολογία (επιβολή διοδίων). Το “Roads Tolling Strategy”, θα 
περιλαμβάνει ανάλυση σε επίπεδο πολιτικής, καθορισμό της βέλτιστης χρήσης των οδικών 
διοδίων στο οδικό δίκτυο στην Αλβανία, καθώς και τον εντοπισμό των κατάλληλων δυνητικών 
τμημάτων του οδικού δικτύου για την επιβολή διοδίων.  

Η Κοινοπραξία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (Leader) –  PLANET, ανέλαβε την επίβλεψη του 
έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου επίβλεψης, κατασκευής της Παράκαμψης Αυλώνας», 
που προβλέπει την επίβλεψη της κατασκευής οδού μήκους 29 χλμ. και διάρκειας 30 μηνών.  

Πρόσφατα, η εταιρεία «JV RAILCON», η οποία αποτελεί σύμπραξη των ελληνικών 
εταιρειών μελετών: ΔΡΟΜΟΣ ΑΕ, ΔΟΜΗ Α.Ε, με εξειδίκευση σε γέφυρες, ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΑΤΕ, με εξειδίκευση σε γεωτεχνικά έργα και ENVECO AE, με εξειδίκευση σε περιβαλλοντικά 
θέματα, ανέλαβε τη στρατηγική μελέτη και το σχεδιασμό του αλβανικού σιδηροδρομικού 
δικτύου. Επίσης, η εταιρεία ΕΜΠΕΙΡΙΑ A.E. με εξειδίκευση σε θέματα σήμανσης και 
σηματοδότησης, έχει αναλάβει ως υπεργολάβος. Ειδικότερα, η μελέτη περιλαμβάνει 
λεπτομερή σχεδιασμό της σιδηροδρομικής γραμμής Δυρραχίου-Τιράνων και την οικονομική 
αξιολόγησή του εν λόγω έργου, καθώς και την οικονομική μελέτη του συνόλου του 
σιδηροδρομικού δικτύου στην Αλβανία. Το έργο αποτελεί μέρος των δημοσιονομικών 
προβλέψεων και του σχεδιασμού του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για την περίοδο 
2015-2017, και εντάσσεται στο πρόγραμμα «Σιδηροδρομικές Μεταφορές». 

Η εταιρεία INTRAKAT ανέλαβε το έργο ανάπλασης παραλιακού τμήματος στη Ν. 
Αλβανία αποκαλούμενο ως «Αλβανική Riviera». 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Εγγραφής επιχειρήσεων (QKR), 
τα οποία δημοσιεύτηκαν το Μάιο του 2015, συνολικά 197 νέες επιχειρήσεις ελληνικών 
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συμφερόντων, εκ των οποίων οι 114 αμιγώς ελληνικές, έχουν συσταθεί από το 2013 μέχρι 
σήμερα στην Αλβανία.  

Συγκεκριμένα, παρατηρείται μια αυξητική τάση, καθώς, το 2013 οι νέες ελληνικών 
συμφερόντων επιχειρήσεις (αμιγώς ελληνικές ή μικτές) ήταν 69, το 2014 ήταν 88 και το πρώτο 
τετράμηνο του 2015 εγγράφηκαν αντίστοιχα 39 επιχειρήσεις. Οι εταιρείες αυτές καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσμα τομέων εμπορίου (τρόφιμα, ενδύματα, δομικά υλικά, οπτικά κλπ.) και 
υπηρεσιών (μεταφορές, συμβουλευτικές, νομικές, μάρκετινγκ, εκπαίδευσης, επικοινωνίας, 
εστίασης, ιατρικές υπηρεσίες κλπ.).  

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εταιρείες:  

• Διοργάνωση Εκθέσεων: NEW GENESIS 

• Εκπαιδευτικές υπηρεσίες: CITY COLLEGE 

• Διοργάνωση εκδηλώσεων: BIZΖ (SMART PRESS) 

• Κατασκευές, μελέτες και δομικά υλικά: C&M Engineering, HERMES HEAVY LIFT 
ALBANIA, PANADIM (μίσθωση μηχανημάτων), Hydrowatt,  IDEAL NOVA (εμπορία και 
επεξεργασία του ξύλου και ξυλείας), KOLIOS  MARBLES, SIDEROBETON ALBANIA 

• Νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες: ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ABC Consulting 

• Εμπόριο: OPTIC STORES, GENERAL IMPEX  

• Μεταφορές: NEOPLAN (οδικές), EUROPEAN SEAWAYS (θαλάσσιες) 

 

Σημειώνεται επίσης, ότι σύμφωνα με τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της αλβανικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας INSTAT, τo 2014, ο συνολικός αριθμός των ενεργών επιχειρήσεων 
ξένων συμφερόντων ήταν 5.245, εκ των οποίων 2.267 (43%) ιταλικές, 640 ελληνικές (12%), 
415 τουρκικές (8%), 253 από το Κόσσοβο (5%) και 1.670 (32%) από άλλες χώρες. 

Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι τα ως άνω αριθμητικά στοιχεία δεν παρέχουν καμία 
περαιτέρω πληροφορία για το μέγεθος των επενδύσεων και του κύκλου εργασιών που 
πραγματοποιούν. Σημειωτέον, οι ιταλικές επιχειρήσεις, που αριθμητικά κατέχουν την πρώτη 
θέση, είναι κυρίως, μικρές εμπορικές επιχειρήσεις.  

Υπογραμμίζεται ωστόσο, ότι η πραγματικότητα ενδέχεται να είναι διαφορετική διότι, 
στις ενεργές επιχειρήσεις περιλαμβάνονται επίσης και εκείνες, οι οποίες, αν και στην πράξη 
έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, δεν έχουν προβεί στις αντίστοιχες ενέργειες προκειμένου 
να το δηλώσουν στο Εθνικό Κέντρο Εγγραφής.  

Επισημαίνεται τέλος, ότι οι πόλεις οι οποίες συγκεντρώνουν περισσότερο από το ήμισυ 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας, είναι τα Τίρανα και το γειτονικό Δυρράχιο, όπου είναι 
εγκατεστημένες πολλές ξένες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων ελληνικές και ελληνο-αλβανικές, 
ενώ σημαντική παρουσία έχουν οι επιχειρήσεις συμφερόντων της Ελληνικής Εθνικής 
Μειονότητας. 

19. Τουρισμός  

Σύμφωνα με στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας INSTAT, το 2012 οι 
αφίξεις των επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένων των transit, ανήλθαν συνολικά στους 
3.513.666 αλλοδαπούς και 3.620.665 Αλβανούς πολίτες.  
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Οι αφίξεις αλλοδαπών έως και το γ’ τρίμηνο 2013 ανέρχονται σε 2.790.349, 
σημειώνοντας μείωση 7,7% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2012. Το 29,2% των 
ανωτέρω αφίξεων αφορούσαν ταξίδια αυθημερόν, το 17,2% διακοπές, το 1,11% 
επαγγελματικούς λόγους, το 46,6% λοιπούς λόγους, ενώ το 5,18% transit. Η πλειοψηφία των 
επισκεπτών χρησιμοποίησαν τα χερσαία σύνορα (82,51%), ενώ το 12,24% αφίχθηκαν με 
αεροπλάνο (12,24%) και το 5,26% μέσω θαλάσσης.  

Σύμφωνα με την INSTAT, η Αλβανία, το 2012, διέθετε 205 ξενοδοχεία και 15.901 
κλίνες. 

Εισροές – εκροές τουρισμού, 2006 – 2012, σε εκ. € 

Έτος 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Εισροές από τουρισμό  804,50     1.001,54     1.169,57     1.301,74     1.226,51     1.169,43     1.145,22    

Εκροές από τουρισμό -767,70    -922,56    -1.057,46    -1.134,20    -1.031,60    -1.121,51    -1.002,66    

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Αλβανίας  

 

Παρά την άνοδο του αριθμού των επισκεπτών, μειωμένα ήταν το 2012, για 3ο συνεχές 
έτος, τα έσοδα από τον τουρισμό στην Αλβανία, με βάση τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας της Αλβανίας. Ειδικότερα, η αξία των εισροών από τον τομέα στη χώρα ανήλθαν το 
2012 στα 1,14 δισ. €, έναντι 1,17 δισ. το 2011 και 1,23 δισ. € το 2010. 

Αντίστοιχα, οι εκροές από την Αλβανία για τουρισμό και ταξίδια, σημείωσαν το 2012 
μείωση και η αξία τους διαμορφώθηκε σε 1 δισ. €, από 1,12 δισ. το 2011.   

Σύμφωνα με το πρώην αλβανικό Υπουργείο Τουρισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και 
Αθλητισμού, η συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ διαμορφώθηκε το 2011 στο 4,1%, ενώ δεν 
έχουν δημοσιευτεί αντίστοιχα στοιχεία για το 2012 και το 2013. 

 Σημείωση: Τα στατιστικά του Τουρισμού από την INSTAT δημοσιεύονται με καθυστέρηση. 

Ωστόσο, βάσει των στοιχείων του ΣΕΤΕ, κατά το 2013, οι αφίξεις στην Ελλάδα από 
την Αλβανία ανήλθαν σε 504.809, ενώ το α΄ τρίμηνο του 2014, ανήλθαν σε 103.765. 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Αφίξεις από τη χώρα στην 
Ελλάδα 

242.999 234.276 242.083 411.245 469.213 504.809 103.765* 

Αφίξεις στη χώρα από την 
Ελλάδα 

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

Πηγή: ΣΕΤΕ. * Για το 2014. τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν στο Α’ τρίμηνο του 2014.  
                    ** Αμελητέες αφίξεις στην Αλβανία από την Ελλάδα για τουριστικούς λόγους. 

 

20. Τομείς συνεργασίας 

Η αλβανική αγορά, αν και μικρού μεγέθους, αποτελεί μια γειτονική αγορά εύκολα 
προσβάσιμη, με νεανικό πληθυσμό, και με ένα ώριμο καταναλωτικό κοινό απέναντι στα 
ελληνικά προϊόντα, εξ’ αιτίας της εξοικείωσής του με τις ελληνικές καταναλωτικές και 
διατροφικές συνήθειες, είτε λόγω της μεγάλης  μεταναστευτικής κινητικότητας, είτε λόγω της 
παρουσίας ελληνικής μειονότητας, καθώς και σημαντικού αριθμού Ελλήνων, που ζουν και 
εργάζονται, ως επί το πλείστον, στα Τίρανα. 
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Επίσης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Διεθνών Οργανισμών, η αλβανική οικονομία 
φαίνεται ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς γύρω στο 3% του ΑΕΠ.  Τα προσεχή 
χρόνια, αναμένεται να υλοποιηθούν μεγάλα έργα υποδομής και διάφορα προγράμματα, με τη 
συγχρηματοδότηση τόσο της ΕΕ όσο και Διεθνών Οργανισμών, καθώς και λοιπών φορέων 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας, δημιουργώντας, παράλληλα, αντίστοιχες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες, σε τομείς, όπως: κατασκευές, ενέργεια, αγροτικός τομέας, τροφίμων, ύδρευση, 
δίκτυα μεταφορών, τουρισμός, περιβάλλον, ψηφιακές τεχνολογίες κλπ. 

Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικοί τομείς συνεργασίας είναι: 

Τομέας τροφίμων 

 Ο κλάδος ελληνικών τροφίμων έχει προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης στην Αλβανία. 
Ο κύριος ανταγωνιστής είναι τα ιταλικά προϊόντα, όπως προέκυψε ανωτέρω από την εξέταση 
της διάρθρωσης των αλβανικών εισαγωγών, ωστόσο η απόκλιση από το μερίδιο της Ιταλίας 
(16,15%) είναι μικρή από το αντίστοιχο της Ελλάδος (14,81%). Η διανομή των εισαγόμενων 
ειδών διενεργείται κυρίως από δραστηριοποιούμενες στη χώρα εισαγωγικές επιχειρήσεις 
τροφίμων, ποτών και ειδών ευρείας κατανάλωσης, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερα αξιόλογες 
επιχειρήσεις ομογενειακών συμφερόντων, που διακινούν και την πλειονότητα των ελληνικών 
ειδών διατροφής που κυκλοφορούν στην αλβανική αγορά.  

Κατασκευές 

Μολονότι, ο κατασκευαστικός τομέας στην Αλβανία σημείωσε πτώση τα τελευταία 
χρόνια, εξ’ αιτίας της έλλειψης ρευστότητας (η οποία, εν πολλοίς, οφείλεται στη σταδιακή 
μείωση των μεταναστευτικών εμβασμάτων) και της κρίσης των γειτονικών χωρών και των 
χωρών της ευρωζώνης, υπάρχει ακόμη σημαντική έλλειψη υποδομών, γεγονός που αφήνει 
περιθώρια για την δραστηριοποίηση των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών. Σημειώνεται 
ότι μετά τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης στην Αλβανία (Ιούνιος 2015), προβλέπεται να 
ανακληθεί ο υφιστάμενος προσωρινός περιορισμός στην έκδοση αδειών για τον 
κατασκευαστικό τομέα, γεγονός, που αναμένεται να συμβάλει στο «ξεπάγωμα» της αγοράς 
ακινήτων. Επιπλέον, περιθώρια ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα υπάρξουν στον τομέα οδικών 
δικτύων, σε δίκτυα ύδρευσης και επεξεργασίας αποβλήτων, στην κατασκευή λιμένων, 
αεροδρομίων, σιδηροδρομικού δικτύου κλπ. 

Ενέργεια 

Με τη χρηματοδότηση $ 150 εκατ. από την Παγκόσμια Τράπεζα στον τομέα της 
ενέργειας, θα δρομολογηθούν επενδύσεις για τη μείωση των απωλειών στο δίκτυο ενέργειας, 
που αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα του τομέα ενέργειας στην Αλβανία. Οι ενεργειακές 
ανάγκες της Αλβανίας είναι μεγαλύτερες από την δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, η οποία εξαρτάται από τις βροχοπτώσεις, δεδομένου ότι πάνω από 90% της 
συνολικής παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, παράγεται από Υδροηλεκτρικά εργοστάσια. 
Υπάρχουν αρκετές προοπτικές στον τομέα αυτό για πιθανές επενδυτικές πρωτοβουλίες. Ο 
αγωγός φυσικού αερίου Trans-Adriatic Pipeline (TAP), που θα διασχίσει το έδαφος της 
Αλβανίας, αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας και στη 
διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. 

Γεωργικός Τομέας 

Ο γεωργικός τομέας στην Αλβανία, ο οποίος απασχολεί σχεδόν το 48% του εργατικού 
δυναμικού και παράγει περίπου το 20% του ΑΕΠ, αποτελεί βασική προτεραιότητα της 
α/Κυβέρνησης, η οποία εστιάζει στον εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα, μέσω ενός 
τριετούς Πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων  (2015-2017). Περιθώρια ανάπτυξης συνεργασιών 
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εντοπίζονται στα πεδία της μηχανοποίησης της γεωργίας, στην αύξηση και βελτίωση της 
παραγωγής, στην ασφάλεια τροφίμων, στην ανάπτυξη της μεταποίησης αγροτικών 
προϊόντων, στην αλιεία κλπ., καθώς ενδέχεται να υπάρξει ζήτηση για σύγχρονα μηχανήματα 
τα επόμενα χρόνια, φυτοφάρμακα, σπόρους, συσκευασίες, μέσα διανομής, ψύξη, 
αποθήκευση, καθώς και έλεγχο της ποιότητας στον τομέα αυτό, κλπ.   

Διαχείριση αποβλήτων 

Ένα σημαντικό πρόβλημα για την Αλβανία αποτελεί η Διαχείριση Αποβλήτων, θέμα στο 
οποίο εστιάζει και η α/Κυβέρνηση. Στο πεδίο αυτό, ειδικότερα, ανάγκη υφίσταται για τη 
διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων, νοσοκομειακών αποβλήτων, αποθήκευση, ανακύκλωση 
κλπ. 

Τουριστικός Τομέας 

Ο τουρισμός έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει ένα ρόλο στη διαμόρφωση της 
οικονομικής ανάπτυξης της Αλβανίας. Ωστόσο υπάρχει σημαντικό έλλειμμα σε υποδομές 
(κυρίως οδικό δίκτυο, αεροδρόμια, τουριστικές μονάδες κλπ.), γεγονός που δυσχεραίνει 
αρκετά την ανάπτυξή του.  

Ψηφιακές τεχνολογίες 

Η ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, αποτελεί τη φιλοσοφία της α/ Κυβέρνησης, σύμφωνα με 
σχετικές δηλώσεις του Α/Πρωθυπουργού, καθώς συμβάλλει στη  βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην προσέλκυση ξένων επενδυτών.  Ήδη λειτουργούν οι 
πλατφόρμες «one stop shop» για την ίδρυση εταιρείας και «e-procurement» για τις δημόσιες 
προμήθειες. Στις επόμενες προτεραιότητες της α/Κυβέρνησης περιλαμβάνονται: η δημιουργία 
και λειτουργία θερμοκοιτίδας για νεοφυείς επιχειρήσεις, η δημιουργία συνεργατικών 
σχηματισμών (clusters), η ηλεκτρονική πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς και η 
αύξηση της χρήσης νέων ψηφιακών προϊόντων και «έξυπνων» τεχνολογιών στη Δημόσια 
Διοίκηση, η δημιουργία σύγχρονης πλατφόρμας για την εκπαίδευση (e-education) και η 
εφαρμογή γεω-πληροφοριακών συστημάτων. 

Άλλοι κλάδοι 

Σύμφωνα με τον τελευταίο πίνακα, όπου καταγράφονται τα στατιστικά στοιχεία της 
τελευταίας τριετίας (2012-2014), καθώς και οι ρυθμοί μεταβολής τους, αρκετοί κλάδοι φαίνεται 
να παρουσιάζουν εξαγωγικό ενδιαφέρον, όπως, ενδεικτικά: καρποί και φρούτα βρώσιμα (HS 
08), προετοιμασία λαχανικών, καρπών και φρούτων (HS 20),  φαρμακευτικά προϊόντα (HS 
30), προϊόντα αλευροποιίας (HS 11), δέρματα και δερμάτινα είδη (HS 41), χαρτί και χαρτόνια 
(HS 48), ζώντα ζώα  (HS 01) κ.α. 

 

21. Έργα – Προκηρύξεις 

Το κύριο θεσμικό πλαίσιο, που διέπει τις Δημόσιες Προμήθειες για αγαθά και 
υπηρεσίες και δημόσια έργα στην Αλβανία είναι ο Ν. 9643 /20.11.2006, «Περί Δημοσίων 
Προμηθειών», ο Ν. 182/2014 περί μερικών τροποποιήσεων και προσθήκες στον Ν. 9643 /20-
11-2006, καθώς επίσης και η Απόφαση υπ’ αριθμ. 914/29.12.2014, σχετικά με την έγκριση 
των δημοσίων κανόνων περί δημόσιων προμηθειών. Το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο είναι εν 
μέρει σύμφωνο με τις αντίστοιχες Οδηγίες της ΕΕ. 

Mε μέριμνα της Υπηρεσίας Δημοσίων Προμηθειών της Αλβανίας (Public Procurement 
Agency /ΑΡΡ), www.app.gov.al, λειτουργεί στη χώρα Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων 

http://www.app.gov.al/
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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, όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τις 
αναζητήσουν, βάσει κριτηρίων.  

Σημειώνεται, 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 https://www.app.gov.al/ep/Legislation.aspx 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 Ταμείο Αλβανίας (Albanian 
Development Fund (ADF, http://www.albaniandf.org)  το οποίο αποτελεί δημόσιο φορέα, που  
θεσμοθετήθηκε το Μάιο του 2009 (ν. 10130/11.5.2009). 

Το 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 Αναπτυξιακούς Οργανισμούς ξένων 
Κυβερνήσεων. Στην 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. 

Όλες ανεξαίρετα οι προκηρύξεις διεθνών μειοδοτικών διαγωνισμών του Αναπτυξιακού 
Ταμείου της Αλβανίας δημοσιεύονται στον ιστότοπό του, στη θέση Procurements 
http://www.albaniandf.org/english/Prokurime/Pages/default.html 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.html.  

Επιπλέον, προκηρύξεις διεθνών διαγωνισμών για έργα στην Αλβανία που 
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη 
(EBRD) δημοσιεύονται και στην ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της EBRD στη χώρα 
http://www.ebrd.com/albania.html, στη θέση Procurement  

https://www.app.gov.al/ep/Legislation.aspx
http://www.albaniandf.org/
http://www.albaniandf.org/english/Prokurime/Pages/default.html
http://www.albaniandf.org/english/rreth_nesh/Pages/default.html
http://www.ebrd.com/albania.html
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http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html?c0=on&keywordSearch= 

Πληροφορίες για διεθνείς διαγωνισμούς έργων, χρηματοδοτούμενων από την 
Παγκόσμια Τράπεζα στην Αλβανία, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της στη θέση 
Procurement 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,pagePK:8427
1~theSitePK:84266,00.html.   

 
Διαγωνισμοί έργων που  χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (στο πλαίσιο 

του Χρηματοδοτικού Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας/IPA), μπορούν να αναζητηθούν στην 
ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αλβανία 
http://eeas.europa.eu/delegations/albania/index_en.htm, καθώς και στην ιστοσελίδα της 
Γενικής Διεύθυνσης «Ανάπτυξη και Συνεργασία – EuropeAid» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1284977262222&do=publi.welcome&userlanguage=en.  

 
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.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/procurement/ 
 

22. Δράσεις Οικονομικής Διπλωματίας 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2014, το Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στα 
Τίρανα διοργάνωσε σειρά δράσεων Οικονομικής Διπλωματίας, τόσο γενικού οικονομικού 
περιεχομένου για στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, όσο και ειδικώτερες στοχευμένες 
δράσεις, με γνώμονα την ανάπτυξη των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, την 
προώθηση και υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής παρουσίας στην Αλβανική αγορά, 
όπως, ενδεικτικά, η εκδήλωση για την προώθηση ελληνικών τροφίμων και ποτών στην 
Αλβανία, με τίτλο «DISCOVER GREEK TASTE IN CARREFOUR» (Τίρανα, 2.4.2014) και η 
Στρογγυλή Τράπεζα για τις Ελληνικές Επενδύσεις στην Αλβανία (Τίρανα, 11.4.2014).  

Το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων, συμμετείχε σε πρωτοβουλίες οικονομικού και εμπορικού 
χαρακτήρα που διοργάνωσαν άλλοι φορείς με σκοπό την ενημέρωση Ελλήνων 
επιχειρηματιών και την στήριξη των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων στην αλβανική 
αγορά. 

Επίσης, στελέχη του Γραφείου έλαβαν μέρος σε σειρά συναντήσεων με ομολόγους 
της ΕΕ και εκπροσώπους των δωρητών της Αλβανίας και άλλων διεθνών οργανισμών, καθώς 
και σε μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων. 

Ειδικώτερα, οι κυριότερες δραστηριότητες του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων στη διάρκεια 
του 2014 ήταν οι ακόλουθες: 

 
 
Α. Αιτήματα (που διεκπεραιώθηκαν) 
 

Το 2014 μας περιήλθαν συνολικά 343 αιτήματα, από τα οποία τα 16 προέρχονταν 
από υπηρεσίες, επιμελητήρια και φορείς προώθησης εξαγωγών της Ελλάδας 
(επιμελητήρια Κοζάνης, Φλώρινας, ΣΕΒΕ, ΠΣΕ, HELLEXPO, INVEST IN GREECE κ.λπ.).  

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html?c0=on&keywordSearch
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://eeas.europa.eu/delegations/albania/index_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1284977262222&do=publi.welcome&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1284977262222&do=publi.welcome&userlanguage=en
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/procurement/
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Τα λοιπά 327 ήταν αιτήματα εταιρειών και επιχειρηματιών που ενδιαφέρθηκαν για 
πληροφορίες (ίδρυση εταιρείας, φορολογικό και τελωνειακό καθεστώς, εισαγωγικές εταιρείες 
κ.λπ.), προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στην αλβανική αγορά. 

 
Β. Συναντήσεις – Επισκέψεις – Συμμετοχή σε Εκθέσεις κ.ά. εκδηλώσεις 
 
 104 συναντήσεις με στελέχη επιχειρήσεων,  
 15 συναντήσεις με ομολόγους ΕΕ (συναντήσεις ΟΕΥ Κ-Μ ΕΕ, ενημέρωση για την 

πορεία του χρηματοδοτικού μέσου προενταξιακής βοήθειας στην Αλβανία IPA, twinning 
projects κ.λπ.), 

 11 συναντήσεις με στελέχη Διεθνών Οργανισμών και Δωρητών 
 15 συναντήσεις με στελέχη αλβανικών Υπουργείων, δημόσιων Αρχών, τοπικών 

Υπηρεσιών και φορέων,  
 3 συναντήσεις με την Ένωση Ξένων Επενδυτών Αλβανίας, 
 41 συμμετοχές σε συνέδρια και ημερίδες, 
 12 συναντήσεις με επιμελητήρια και επιχειρηματικούς φορείς στην Αλβανία,   
 15 επισκέψεις σε Εκθέσεις και εκθεσιακές εκδηλώσεις στην Αλβανία (KlikEkspo, 

Constructions, Balkan Beauty, Energjia, All for Woman κ.λπ.). 
 
Γ. Διοργάνωση εκδηλώσεων 
 
Γ. 1. Διοργάνωση εκδήλωσης για τον κλάδο του τουρισμού επ΄ευκαιρία επιχειρηματικής 
αποστολής του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας στα Τίρανα (19 Φεβρουαρίου 2014) 
  Με αφορμή την επιχειρηματική αποστολή του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, στο 
πλαίσιο του έργου INTACTPLAN (Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας - 
Αλβανίας 2007 - 2013), το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα διοργάνωσε 
εκδήλωση στον κλάδο του τουρισμού στα Τίρανα, με στόχο την ενημέρωση, προβολή και 
προώθηση του Νομού Θεσπρωτίας ως τουριστικού προορισμού, καθώς και τη σύναψη 
συμφωνιών & συνεργασιών με τουριστικά γραφεία της Αλβανίας. 

Από αλβανικής πλευράς, στην εκδήλωση συμμετείχαν η Γενική Διευθύντρια 
Τουρισμού του Αλβανικού Υπουργείου Αστικής Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς και ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Τουρισμού Αλβανίας (ΑΤΑ). Στην εκδήλωση, η οποία  καλύφθηκε 
τηλεοπτικά από τοπικό τηλεοπτικό σταθμό του Νομού Θεσπρωτίας, συμμετείχαν εκπρόσωποι 
από 14 ελληνικές επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, καθώς και περισσότερες από 17 
αλβανικές επιχειρήσεις.   

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, προβλήθηκε βίντεο με τις τουριστικές δυνατότητες 
του Νομού, διανεμήθηκε σχετικό έντυπο υλικό και προσφέρθηκαν στους συμμετέχοντες τοπικά 
παραδοσιακά προϊόντα. Από πλευράς Γραφείου ΟΕΥ δόθηκαν συνοπτικά ενημερωτικά 
σημειώματα για τον τουριστικό τομέα στην Ελλάδα και στην Αλβανία. Η εκδήλωση 
ολοκληρώθηκε με τη διενέργεια Β2Β συναντήσεων.  

 
Γ. 2. Διοργάνωση παράλληλων δράσεων στο πλαίσιο προωθητικής δράσης για  
        προϊόντα τροφίμων και ποτών στην Αλβανία, με τίτλο «DISCOVER GREEK TASTE  
        IN CARREFOUR» (Τίρανα, 2 – 20 .4.2014) 

 
Με σκοπό την προβολή και την προώθηση ελληνικών προϊόντων του κλάδου 

τροφίμων και ποτών, το Γραφείο ΟΕΥ, σε συνεργασία με την αλυσίδα καταστημάτων λιανικής 
πώλησης Carrefour του Ομίλου Μαρινόπουλος, διοργάνωσε σειρά δράσεων με το τίτλο 
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«DISCOVER GREEK TASTE IN CARREFOUR». Πρόκειται για τρείς συνδυασμένες δράσεις, 
με σκοπό την παρουσίαση και προβολή μεγάλης γκάμας ελληνικών τροφίμων και ποτών στο 
αλβανικό καταναλωτικό κοινό, που περιελάμβανε: 

 
1. Ειδική εκδήλωση προβολής ελληνικών τροφίμων και ποτών 
2. Έκθεση ελληνικών τροφίμων και ποτών 
3. «Ιn store promotion»: Προωθητικές ενέργειες στα καταστήματα της εν λόγω αλυσίδας 

 
Στις 2 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση προβολής ελληνικών 

τροφίμων και ποτών, η οποία συνδυάστηκε με αντίστοιχη έκθεση σε ειδικά διαμορφωμένη 
αίθουσα του ξενοδοχείου Sheraton των Τιράνων, στην οποία χαιρετισμό απεύθυναν, μεταξύ 
άλλων ο Υφυπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων της Αλβανίας 
και o CEO του Carrefour  - Μαρινόπουλος στην Αλβανία. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης 
περιελάμβανε γευσιγνωσία ελληνικών τροφίμων και ποτών, καθώς και “cooking corner”, 
στο οποίο ετοιμάστηκαν επιτόπου, με τη χρήση αποκλειστικά ελληνικών προϊόντων, 
παραδοσιακά εδέσματα (όπως λουκουμάδες, χαλβάς κλπ), ενώ στην σελίδα του Carrefour στο 
facebook αναρτήθηκαν συνταγές μαγειρικής που καλούσαν τους καταναλωτές να επιλέξουν 
συγκεκριμένα ελληνικά προϊόντα για να τις παρασκευάσουν. Επίσης, κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης, προβλήθηκε ειδικά επεξεργασμένο οπτικοαουστικό υλικό με διαφημιστικά 
βίντεο των εταιρειών και των προϊόντων που συμμετείχαν στην έκθεση, καθώς και βίντεο με 
στιγμιότυπα τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος από την  Ελλάδα, ενώ η εκδήλωση 
πλαισιώθηκε από ζωντανή ελληνική μουσική. Το Γραφείο OEY-Τιράνων σε συνεργασία με 
τους προμηθευτές και τα Carrefour – Μαρινόπουλος επιμελήθηκε τη δημιουργία ειδικών 
αναμνηστικών συσκευασιών, οι οποίες περιείχαν δείγματα των προϊόντων της προωθητικής 
δράσης, καθώς και διαφημιστικά ενημερωτικά φυλλάδια του Carrefour για τις ειδικές τιμές 
διάθεσης των εν λόγω προϊόντων.   

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε Έκθεση ελληνικών τροφίμων και ποτών σε ειδικά 
διαμορφωμένα περίπτερα. Η ποικιλία και το πλήθος των ετικετών προϊόντων τροφίμων και 
ποτών τα οποία συμπεριλήφθηκαν στην ως άνω προωθητική δράση ήταν μεγάλη. 
Αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα προϊόντα: κρασί, ούζο, αναψυκτικά, χυμοί, μπύρες, 
ελαιόλαδο, ελιές, χαλβάς, ταχίνι, μέλι, μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού, σουσάμι, μπαχαρικά, 
ξηροί καρποί, σοκολάτες, γκοφρέτες, καραμέλες, παγωτά και συναφή σνακ, αλεύρι, σιμιγδάλι, 
όσπρια, ζυμαρικά, αλλαντικά, τυριά, κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης, έτοιμες σαλάτες, 
κονσέρβες ψαριού και λοιπών μαγειρεμένων εδεσμάτων κ.α.. Επισημαίνεται ότι η ως άνω 
δράση έδωσε τη δυνατότητα για νέες συνεργασίες και την τοποθέτηση νέων ελληνικών 
προϊόντων στην αλβανική αγορά, τα οποία βρίσκονται ήδη στα ράφια των καταστημάτων.  

Με τις ως άνω δράσεις εγκαινιάστηκε, ουσιαστικά, μια περίοδος «in store 
promotion», σε συνδυασμό με διαφημιστική προβολή έντυπη, ηλεκτρονική, τηλεοπτική και 
ραδιοφωνική των ελληνικών προϊόντων, η οποία ξεκίνησε  από 1 έως 13 Απριλίου 2014 στα 
δυο hyper markets του Carrefour - Μαρινόπουλος, εντός των εμπορικών κέντρων TEG και 
QTU στα Τίρανα, και συνεχίσθηκε από 8 έως 20 Απριλίου 2014 στα υπόλοιπα 17 
καταστήματα της αλυσίδας σε ολόκληρη την Αλβανία. Κατά τη ως άνω χρονική διάρκεια σειρά 
ελληνικών προϊόντων προσφέρονταν σε τιμές γνωριμίας.    

Η εκδήλωση καλύφθηκε από τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και προβλήθηκε 
στα βραδινά δελτία ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης και των ιδιωτικών τηλεοπτικών 
σταθμών Vision Plus, Albanian Screen, News 24, A1 Report, Ora News, καθώς και στις 
εφημερίδες Shqip, Ekonomia, 55 και Dita. Επίσης, προβλήθηκε, καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
προωθητικής δράσης, διαφημιστικό ραδιοφωνικό σποτάκι από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς 
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Love Radio και Radio Dee Jay. Παραθέτουμε, ενδεικτικά, τους ακόλουθους ιστότοπους, όπου 
γίνεται αναφορά στην εκδήλωση:   

1) https://www.youtube.com/watch?v=3h0ocDqLVOo,  

2) http://scan-tv.com/v/index.php/lajme/nga-vendi/6367.html,  

3) http://news.albanianscreen.tv/pages/news_detail/77395/ALB 

 
 

Γ. 3. Στρογγυλή Τράπεζα για τις Ελληνικές Επενδύσεις στην Αλβανία (Τίρανα, 11 
Απριλίου 2014) 

 

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στα 
Τίρανα, σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Αλβανία (ΕΕΕΑ) 
διοργάνωσαν, την Παρασκευή 11 Απριλίου 2014, στο Ξενοδοχείο «Tirana International», 
Στρογγυλή Τράπεζα για τις Ελληνικές Επενδύσεις στην Αλβανία, με την παρουσία του 
Α/Πρωθυπουργού. Πέραν του A/Πρωθυπουργού, συμμετείχαν ο Υπουργός Μεταφορών και 
Υποδομών, ο Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ο 
Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας, η άτυπη 8-μελής «Κοινοβουλευτική Ομάδα για τις 
Ελληνικές Επενδύσεις» και η Γεν. Δ/ντρια Φορολογίας. 

Από ελληνικής πλευράς, συμμετείχαν ο Γεν. Γραμματέας Τουρισμού, εκπρόσωπος του 
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και άνω των 80 εκπροσώπων επιχειρήσεων 
από α) την Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας  β) άλλες επιχειρήσεις ελληνικών και 
ομογενειακών συμφερόντων στην Αλβανία και γ) ελληνικές επιχειρήσεις που προτίθενται να 
προβούν σε επενδύσεις στην Αλβανία.  

Η εν λόγω πρωτοβουλία είχε ως στόχο τη περαιτέρω στήριξη των ελληνικών 
επιχειρήσεων στην Αλβανία, οι οποίες είναι περίπου 300, με την επιδίωξη να συμβάλει στη 
βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, με την επίλυση τυχόν προβλημάτων και 
δυσλειτουργιών, όπως θέματα που άπτονται της φορολογίας, των εργασιακών ζητημάτων, της 
δημιουργίας σταθερού επενδυτικού πλαισίου, της ενέργειας, της ναυτιλίας και του 
δασμολογικού καθεστώτος, ώστε να καταστεί εφικτή η περαιτέρω προσέλκυση νέων 
επενδύσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο ΟΕΥ, σε συνέχεια επικοινωνίας με τις ελληνικές 
σημαντικότερες επιχειρήσεις στην Αλβανία, συγκέντρωσε υπό μορφή ερωτήσεων προς τον 
Πρωθυπουργό και τους καθ’ ύλην αρμοδίους Υπουργούς, τα κυριότερα ζητήματα που 
απασχολούν τις ελληνικές επιχειρήσεις.  

Παράλληλα, προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο προετοιμάσθηκε ειδικά για 
την εκδήλωση αυτή, με την παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων, μέλη της Ένωσης 
Ελληνικών Επιχειρήσεων, στην Αλβανία (ΕΕΕΑ) και την δραστηριοποίησή τους σε διαφόρους 
κλάδους της αλβανικής οικονομίας. 

Οι εκπρόσωποι των ελληνικών επιχειρήσεων, που συμμετείχαν στην εν λόγω 
Στρογγυλή Τράπεζα αξιολόγησαν θετικά την πρωτοβουλία αυτή τόσο για τη σημασία της 
συνάντησης και το συμβολισμό της, όσο και για το περιεχόμενο της συζήτησης και την 
πληρότητα των ερωτήσεων, οι οποίες κάλυψαν σχεδόν το σύνολο των κυριότερων θεμάτων 
που απασχολούν τις ελληνικές επιχειρήσεις στην Αλβανία.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3h0ocDqLVOo
http://scan-tv.com/v/index.php/lajme/nga-vendi/6367.html
http://news.albanianscreen.tv/pages/news_detail/77395/ALB
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Δ. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων στην Ελλάδα 
 

Το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων, στο πλαίσιο ενημέρωσης των ελληνικών επιχειρήσεων για 
την αλβανική αγορά συμμετείχε στις ακόλουθες εκδηλώσεις: 
 
Δ. 1.  Επιχειρηματική Ημερίδα – Κοζάνη, (Κοζάνη, 9/7/ 2014) 
 

Με πρωτοβουλία του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Κοζάνης, 
πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη επιχειρηματική ημερίδα, με στόχο την ενημέρωση των 
εταιρειών της περιοχής για τις προοπτικές ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας και 
εμπορικών συνεργασιών στις αγορές της Αλβανίας, της Βουλγαρίας και του Κόσσοβου.  

Στο πλαίσιο της εν λόγω εκδήλωσης, η Προϊσταμένη του Γραφείου ΟΕΥ-Τιράνων, 
έκανε εκτενή παρουσίαση των δυνατοτήτων, των ευκαιριών και των ιδιαιτεροτήτων της 
αλβανικής αγοράς στα μέλη του Επιμελητηρίου και είχε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με 
εκπροσώπους των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους 
στην Αλβανία. 

 

Δ. 2.  Συμμετοχή στο Greek Exports Forum 2014 (Αθήνα, 28/11/2014) 
 

Η Προϊσταμένη του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων, συμμετείχε στο Συνέδριο «Greek Exports 
Forum 2014», το οποίο διοργανώθηκε από την Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων 
Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) και την EthosMedia, υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Εξωτερικών, στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso. Πέρα του 
συνεδριακού μέρους, τα στελέχη εξαγωγικών εταιρειών είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν 
σε «3 παράλληλες δράσεις»: α) σε προγραμματισμένες και εξατομικευμένες συναντήσεις με 
στελέχη των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων προκειμένου ενημερωθούν 
για τις αγορές των ακόλουθων χωρών: Αζερμπαϊτζάν, Αλβανίας, Βελγίου, Γερμανίας, ΗΠΑ, 
Ισραήλ, Κατάρ, Ουκρανίας, Ρωσίας, Ρουμανίας, και Τουρκίας), β) σε ανάλογες προσωπικές 
συναντήσεις με εκπροσώπους διμερών Επιμελητηρίων και γ) σε σεμινάρια διάρκειας 45’ από 
στελέχη εξαγωγικών εταιρειών, με ποικίλη θεματολογία. Ενδεικτικά αναφέρεται η ηλεκτρονική 
δικτύωση, το εξαγωγικό marketing, σύγχρονα εργαλεία χρηματοδότησης, εφαρμοσμένες 
διαδικασίες εξαγωγών κλπ. 

Στο Συνέδριο αυτό, το οποίο παρακολούθησαν περίπου 450 εγγεγραμμένοι 
συμμετέχοντες αλλά και πολλοί περισσότεροι, on – line, μέσω της δυνατότητας «live 
streaming», η Προϊσταμένη του Γραφείου ΟΕΥ,  κα Λάρδα συμμετείχε στην πρώτη παράλληλη 
δράση του εν θέματι Συνεδρίου, και ενημέρωσε σειρά ενδιαφερομένων ελληνικών 
επιχειρήσεων για την προοπτική δικτύωσής τους στην αλβανική αγορά, απάντησε σε 
εξειδικευμένα ερωτήματα που έθεσαν εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων και τους 
πληροφόρησε για τις δυνατότητες και τις δυσκολίες της η εν λόγω αγοράς.  

 

Δ. 3.  Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών – (ΕΒΕΑ, 18 Δεκεμβρίου 2014) 
 

Η Προϊσταμένη του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων συμμετείχε στην καθιερωμένη 
πρωτοβουλία της Β8 Δ/νση, σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ, «Ημέρα Πληροφόρησης 
Επιχειρηματιών», που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΑ (18/12/2014). Σκοπός της εκδήλωσης, 
στην οποία συμμετείχαν και στελέχη του κλαδου ΟΕΥ, με εμπειρία στις αγορές των χωρών, 
του Αζερμπαϊτζάν, της Αλβανίας της Βουλγαρίας, της Κίνας και των ΗΠΑ, ήταν η παρουσίαση 
των προοπτικών  επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανάπτυξης εμπορικών συνεργασιών σε 
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ενδιαφερόμενες ελληνικές εξωστρεφής επιχειρήσεις. Επίσης, διεξήχθησαν προγραμματισμένες 
συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων ελληνικών επιχειρήσεων και στελεχών των Γραφείων ΟΕΥ. 

Μετά την εκτενή παρουσίαση των δυνατοτήτων, των ευκαιριών και των ιδιαιτεροτήτων 
της αλβανικής αγοράς, κατά την διάρκεια των κατ’ ιδίαν συναντήσεων με εκπροσώπους 
επιχειρήσεων δοθήκαν εξειδικευμένες απαντήσεις, σε ειδικότερα ερωτήματα για 
συγκεκριμένους κλάδους, προϊόντα και υπηρεσίες, για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον 
προώθησής τους στην Αλβανία.  

 
Δ. 4.  Συνάντηση δικτύωσης με επιχειρήσεις του ΣΕΒ  (ΣΕΒ, 19/12/2014) 
 

Στο πλαίσιο της «Ημέρας Πληροφόρησης Επιχειρηματιών», πραγματοποιήθηκε στον 
ΣΕΒ, συνάντηση δικτύωσης μεταξύ εξαγωγικών επιχειρήσεων μελών του ΣΕΒ και στελεχών 
Γραφείων ΟΕΥ, η οποία είχε τη μορφή στρογγυλής τραπέζης. Οι επιχειρήσεις που 
συμμετείχαν προέρχονταν κυρίως από τους ακόλουθους κλάδους: τροφίμων, δομικών υλικών, 
προϊόντων τεχνολογίας, χημικών, προστασίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλπ. 

Ειδικώτερα και όσον αφορά στην ενημέρωση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, από 
την Προϊσταμένη του Γραφείου Τιράνων, για την Αλβανία, έγινε αναφορά στις δυνατότητες 
δραστηριοποίησης των ελληνικών εταιρειών τροφίμων στην αλβανική αγορά, στα ομοειδή 
αλβανικά καταναλωτικά πρότυπα στον εν λόγω τομέα, καθώς και στις δράσεις του Γραφείου 
ΟΕΥ για την προώθηση και καθιέρωση ελληνικών προϊόντων στα ράφια αλυσίδων λιανικής 
πωλήσεις (πχ. προωθητική δράση με την εταιρεία Carrefour – Μαρινόπουλος). Επίσης, 
συζητήθηκε η δυσμενής συγκυρία για τον κλάδο των δομικών υλικών και των κατασκευών 
στην Αλβανία οι οποίοι παρουσιάζουν ύφεση τα τελευταία χρόνια, σχολιάσθηκε ο 
ανταγωνισμός από επιχειρήσεις της Ιταλίας και Τουρκίας αλλά και οι μελλοντικές προοπτικές, 
οι οποίες διαφαίνονται και οφείλονται στις δυνατότητες άντλησης χρηματοδοτικών πόρων από 
διεθνείς οργανισμούς, ενόψει και της προενταξιακής πορείας της Αλβανίας στην ΕΕ 
(Επενδυτικό Πλαίσιο Δυτικών Βαλκανίων – IPA ΙΙ, καθώς και από World Bank, EBRD κλπ). 
Επιπλέον, ειδική αναφορά έγινε για τους κλάδους του τουρισμού και της γεωργίας, καθώς και 
τον τομέα την πληροφορικής, ενόψει διαφορών προγραμμάτων ψηφιοποίησης που 
προγραμματίζει η αλβανική κυβέρνηση.  

 

Ε.    Υποστήριξη επιχειρηματικών αποστολών στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη  
       HELEXPO 
 

Το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων, στο πλαίσιο την συστηματικής συνεργασίας με τη 
HELEXPO, ανταποκρίθηκε στις προσπάθειες των διοργανωτών για διασφάλιση συμμετοχών 
αλβανικών επιχειρήσεων στις εκθέσεις, που είτε πραγματοποιήθηκαν το 2014, είτε 
προγραμματίζονται για το Α’  εξάμηνο του 2015, όπως AGROTICA, HOTELIA & PHILOXENIA, 
ZOOTECHNIA, FRESKON, κλπ., καθώς επίσης και για συμμετοχές στο Πρόγραμμα Hosted 
Buyers.  

  

ΣΤ.    Υποστήριξη επιχειρηματικών αποστολών άλλων φορέων στην Αλβανία 

 
ΣΤ. 1. Υποστήριξη επίσκεψης Δήμου Μάντρας στο πλαίσιο αδελφοποίησής του με το  
        Διαμέρισμα Β’ του ΔήμουΤιράνων (26/2/2014 -1/3/2014) 
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Το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων παρείχε υποστήριξη στο Δήμο Μάντρας, κατά την επίσκεψη  
του Δημάρχου Μάνδρας - Ειδυλλίας, συνοδεία επιχειρηματιών, στα Τίρανα, με σκοπό τόσο 
την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και την 
διερεύνηση γενικότερων επιχειρηματικών συνεργασιών.  

Επ’ ευκαιρία της ως άνω πρωτοβουλίας συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε σειρά 
συναντήσεων του κ. Δημάρχου και των επιχειρηματιών που τον συνόδευαν, με εκπροσώπους 
της κεντρικής διοίκησης (τον Πρόεδρο του Αλβανικού Κοινοβουλίου, την Υπουργό Αστικής 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον Υπουργό Μεταφορών και 
Υποδομών, τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων), της 
τοπικής αυτοδιοίκησης (τον Πρόεδρο του 2ο Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Τιράνων και 
τον Δήμαρχο Τιράνων) και επιχειρηματικών φορέων της Αλβανίας (τον Πρόεδρο του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Τιράνων). Στις εν λόγω συναντήσεις παρέστησαν 
εκπρόσωποι της Πρεσβείας και του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων, καθώς και της Αλβανικής 
Πρεσβείας στην Αθήνα. 
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23. Διεθνείς Εκθέσεις 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 2015 
 

 

Αρ. Διοργανωτής Τίτλος έκθεσης Ημερομηνία Χώρος 

1.  

 
ENΩΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΩΝ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  

 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΕΧPO FEST  

 
01 - 30 

Mαρτίου 
2015 

 
Στην πόλη 

ΕΛΜΠΑΣΑΝ  

2.  

 
ENΩΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΩΝ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  

 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΕΧPO FEST  

 
01 - 30 

Mαρτίου 
2015 

 
Στην πόλη 
ΤΙΡΑΝΑ   

3.  

TIRANA EXPO CENTRE 
Rruga Gjergj Balshaj, Prane Ura 
Kamëz, Tiranë, Albania 
E-mail: info@prespa-invest.com 
Tel/Fax: +355 42 357 900 
Web: www.prespa-invest.com 

 
 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

 
 

06 - 08 
Μαρτίου 

2015  

 
 

TIRANA EXPO 
CENTRE 

 

4.  

ALBEXPO GROUP 
Rr. Jan Kukuzel, Pall.3, 
Dyqani 1, Τirane, ALBANIA 
Mobile: 00355 692099 997 
00355 692061 300 
E-mail: info@albexpo.com 
avenida.tase@albexpo.com 
E-mail: albrelax@albexpo.com 

 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 
“Η ΑΛΒΑΝΙΑ“ 2015 

 
 
 

12 -  15  
Μαρτίου 

2015 

 
 
 

PALLATI  I  
KONGRESEVE 

 
 
 
 

5.  

KASH 
Σύλλογος Αγρο-επιχειρήσεων  
Rr. Μine Peza, p.87/3, Η.2, k. 1 
Τirana, ΑLΒΑΝΙΑ 
Τel./F. : 003554 222 9445/222 53 607 
Email : info@kash.org.al; 
kashtirana@gmail.com; 
www. Kash.org.al 

 
 
 

“ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ” ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
 
 

14 –   15 
Μαρτίου 

2015 
 

 
 
 

Δημόσιος Χώρος  
 
 
 
 
 

6.  

NEW  GENESIS 
Exhibition & Event Organizing, 
Magazines, Vouliagmenis 312, Ag. 
Dimitriou,Athens, 173 43 GREECE  
http://www.newgenesis.gr 

 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -
KLIMATHERM 

 
 

26  –  28  
Μαρτίου 

2015 

 
 

PALLATI I 
KONGRESEVE 

 
 

7.  

EVENT MARKET 
Rruga Barrikadave, Qendra tregtare 17 
Nentori 
Tel.Fax: 00355 44 52 30 86 
Mobile: 00355 69 40 288 58 
Fax: 00355 44 52 30 86 
Email: strazimiri@horeca.al 
Mobile: 00355 67 23 51 664 
Email: fdajca@horeca.al  
Email: info@horeca.al  www.horeca.al 

 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ HORECA 

 
 
 

27 - 29 
Μαρτίου 

2015 
 

 
 
 

PALLATI 
KONGRESEVE 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.prespa-invest.com/
mailto:info@albexpo.com
mailto:avenida.tase@albexpo.com
mailto:albrelax@albexpo.com
mailto:info@kash.org.al
mailto:kashtirana@gmail.com
http://www.newgenesis.gr/
mailto:fdajca@horeca.al
mailto:info@horeca.al
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Αρ. Διοργανωτής Τίτλος έκθεσης Ημερομηνία Χώρος 

8.  

 
ENΩΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΩΝ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  

 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΕΧPO FEST  

 
01 - 30 

Απριλίου 
2015 

 
Στην πόλη 

ΛΑΤΣ     

9.  

QKP 
EΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
Rr."George WBush", Kulla nr.1, 
perballe Parlamentit Tirane, ALBANIA 
Tel.: 0055 4 2233455 
Email: qkpne@yahoo.com 
http://qendrapanaireve.com/ 
& 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ& 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ Μεσιτικά γραφεία 
REAL ESTATE EXPO 

ALBANIA 

 
 
 
 

03  -  05   
Απριλίου  

2015 

 
 
 
 

MUZEU 
HISTORIK 

KOMBËTAR 
(EΘNIKO 

ΜΟΥΣΕΙΟ) 

10.  

 
ENΩΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΩΝ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  

 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΕΧPO FEST  

 
05 Απριλίου  

-  
05 Μαΐου 

2015 

 
Στην πόλη 
ΣΚΟΔΡΑ    

11.  

NEW GENESIS 
Exhibition & Event Organizing, 
Magazines, Vouliagmenis 312, Ag. 
Dimitriou 
Athens, 173 43 GREECE  
http://www.newgenesis.gr 
 

 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ –

PHARMAMED 

 

 

17  -   18  

Απριλίου  

2015 

 
 

PALLATI  I  
KONGRESEVE 

12.  

TIRANA EXPO CENTRE 
Rruga Gjergj Balshaj, Prane Ura 
Kamëz, 
Tiranë, Albania 
E-mail: info@prespa-invest.com 
Tel/Fax: +355 42 357 900 
Web: www.prespa-invest.com 
&  
QKP 
EΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
Rr."George WBush", Kulla nr.1, 
perballe Parlamentit, Tirane, ALBANIA 
Tel.: 0055 4 2233455 
Email: qkpne@yahoo.com 
http://qendrapanaireve.com/ 
 
 

 
 
 
 
 

HIGH TECH & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
 
 
 
 

17   - 19  
Απριλίου  

2015 

 
 
 
 
 

TIRANA EXPO 
CENTRE 

13.  

ALBEXPO GROUP 
Rr. Jan Kukuzel, Pall.3 
(prane Ambasades Amerikane ose 
mbas Drejtorise se Higjenes) 
Mobile: 00355 69 20 99997 
E-mail: info@albexpo.com 
www.albexpo.com 
 
 
 
 
 

 
 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ 
ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

 
 

24  -  27  
Απριλίου  

2015 

 
 

PALLATI I 
KONGRESEVE 

mailto:qkpne@yahoo.com
http://qendrapanaireve.com/
http://www.newgenesis.gr/
mailto:qkpne@yahoo.com
http://qendrapanaireve.com/
mailto:info@albexpo.com
http://www.albexpo.com/
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Αρ. Διοργανωτής Τίτλος Έκθεσης Ημερομηνία Χώρος 

14.  

ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Νεολαίας 
Τηλ.: 00355 44 538801 
Κινητό: 00355 692303744  
Εmail: kontakt@shkp.gov.al  
http://www.shkp.gov.al  
&  
EXPO VISION ALBANIA 
Rr. Thanas Ziko, P. 65/1, shk. 3, AP. 9, 
Tirane, Αlβανια 
Mobile : 00355 692095911 
Tel./fax: 00355 4 241881 

 
 
 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2015 

 
 
 
 
 

27  -   30 
Απριλίου  

2015 

 
 
 
 
 

PALLATI I 
KONGRESEVE 

15.  

QKP 
EΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
Rr."George WBush", Kulla nr.1, 
perballe Parlamentit Tirane, ALBANIA 
Tel.: 0055 4 2233455 
Email: qkpne@yahoo.com 
http://qendrapanaireve.com/ 
& 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ& 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
 
 
 
 
 

ΕΘΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
 
 
 
 

08  -   10  
Μαΐου  2015 

 
 
 
 
 
 

Στην πόλη 
ΑΥΛΩΝΑ  

16.  

QKP 
EΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
Rr."George WBush", Kulla nr.1, 
perballe Parlamentit Tirane, ALBANIA 
Tel.: 0055 4 2233455 
Email: qkpne@yahoo.com 
http://qendrapanaireve.com/ 
& 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ& 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
 
 
 

ΕΘΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
 
 

22   -  24   
Μαΐου  2015 

 
 
 
 

Στην πόλη 
ΦΙΕΡΙ  

17.  

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
Email: contact@ekr.al 
www.ekr.al 
 
 

 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 

Γεωργικών Προϊόντων 

 
14 – 17  

Μαΐου  2015 

 
PALLATI I 

KONGRESEVE 

18.  

TIRANA EXPO CENTRE 
Rruga Gjergj Balshaj, Prane Ura 
Kamëz, Tiranë, Albania 
E-mail: info@prespa-invest.com 
Tel/Fax: +355 42 357 900 
Web: www.prespa-invest.com & 
ICEBERG CUMMUNICATION 
Rruga Perlat Rexhepi 
P.Edil al-it, Zyra 1, 
Tel. & Fax: +355 4 2267 681 
Tirane, Shqiperi 
www.icebergcommunication.com 
 
 
 

 
 
 
 

AUTO MOTO SHOW 

 
 
 
 

29  –  31 
Μαΐου  2015 

 
 
 
 

TIRANA EXPO 
CENTRE 

mailto:kontakt@shkp.gov.al
http://www.shkp.gov.al/
mailto:qkpne@yahoo.com
http://qendrapanaireve.com/
mailto:qkpne@yahoo.com
http://qendrapanaireve.com/
mailto:contact@ekr.al
http://www.ekr.al/
http://www.prespa-invest.com/
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19.  

ENΩΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΩΝ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  
 

 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΕΧPO FEST  

 
01 - 30 

Ιουνίου 2015 

 
Στην πόλη 

ΛΕΖΑ     

20.  

KLIK EKSPO GROUP 
Blvd. Deshmoret e Kombit, Rogner 
Europapark 
Tirana, Albania 
Tel: +355 42 274210; 274212; 236380; 
Fax: +355 42 274211 
E-mail: 
ana.kajana@tiranainternationalfair.com 
email:info@klikekspogroup.com 
www.klikekspogroup.com 
 

 
 
 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 
ΦΑΣΟΝ & 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
 
 
 

04 – 06   
Ιουνίου 2015 

 
 
 
 

PALLATI I 
KONGRESEVE 

21.  

TIRANA EXPO CENTRE 
Rruga Gjergj Balshaj, Prane Ura 
Kamëz, Tiranë, Albania 
E-mail: info@prespa-invest.com 
Tel/Fax: +355 42 357 900 
Web: www.prespa-invest.com 
 

 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ   

 

 
 

19  - 21 
Ιουνίου 2015 

 
 

TIRANA EXPO 
CENTRE 

 

22.  

QKP 
EΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
Rr."George WBush", Kulla nr.1, 
perballe Parlamentit Tirane, ALBANIA 
Tel.: 0055 4 2233455 
Email: qkpne@yahoo.com 
http://qendrapanaireve.com/ & 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ& 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

 
 
 
 

ΕΘΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
 
 

21  -  23  
Ιουλίου 2015 

 
 
 
 

Στην πόλη 
ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ  

23.  

ENΩΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΩΝ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  

 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΕΧPO FEST  

1 Ιουλίου  - 
30 

Αυγούστου 
2015 

 
Στην πόλη 
ΑΥΛΩΝΑ  

    

24.  

ENΩΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΩΝ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  
 

 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΕΧPO FEST  

1 Ιουλίου  - 
30 

Αυγούστου 
2015 

 
Στην πόλη 
ΔΥΡΡAΧΙΟ 

25.  

ENΩΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΩΝ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  
 

 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΕΧPO FEST  

1 Ιουλίου  - 
30 

Αυγούστου 
2015 

 
Στην πόλη 
ΣΕΝΤΖΙΝ  

26.  

ENΩΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΩΝ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  
 

 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΕΧPO FEST  

1 Ιουλίου  - 
30 

Αυγούστου 
2015 

 
Στην πόλη 
ΒΕΛΙΠΟΓΕ  

27.  

ENΩΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΩΝ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  

 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΕΧPO FEST  

10 - 30 
Αυγούστου 

2015 

 
Στην πόλη 
ΚΟΡΥΤΣΑ 

 
 
  

mailto:ana.kajana@tiranainternationalfair.com
mailto:info@klikekspogroup.com
http://www.klikekspogroup.com/
http://www.prespa-invest.com/
mailto:qkpne@yahoo.com
http://qendrapanaireve.com/
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28.  

QKP 
EΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
Rr."George WBush", Kulla nr.1, 
perballe Parlamentit Tirane, ALBANIA 
Tel.: 0055 4 2233455 
Email: qkpne@yahoo.com 
http://qendrapanaireve.com/ & 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ& 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
 
 

ΕΘΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 
 

14  - 16 
Αυγούστου 

2015 

 
 
 

Στην πόλη 
ΣΑΡΑΝΤΑ  

29.  

ENΩΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΩΝ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  

 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΕΧPO FEST  

1 -30 
Σεπτεμβρίου 

2015 

 
Στην πόλη 

ΡΕΣΕΝ   

30.  

ENΩΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΩΝ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  
 

 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΕΧPO FEST  

1 
Σεπτεμβρίου   
1 Οκτωβρίου 

2015 

 
Στην πόλη 

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ   

31.  

ENΩΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΩΝ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  
 

 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΕΧPO FEST  

1 
Σεπτεμβρίου 

– 
15 

Οκτωβρίου 
2015 

 
Στην πόλη 
ΛΟΥΣΝΙΕ  

32.  

ENΩΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΩΝ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  
 

 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΕΧPO FEST  

15 
Σεπτεμβρίου 

– 
15 

Οκτωβρίου 
2015 

 
Στην πόλη 
ΚΟΥΚΕΣ  

33.  

LABORMEST 
Rr." Hajdar Hidi", Pall.1, Kat. 5, Kodi 
Postar 1001,  
Tirana, Albania 
Εmail: info@labormest.com 
www.labormest.com 

 
 

MEDI & CO.TECH 
 

29 
Σεπτεμβρίου 

– 
1 Οκτωβρίου 

2015 

 
 

PALLATI  I  
KONGRESEVE 

34.  

KASH 
Σύλλογος Αγρο-επιχειρήσεων 
Αλβανίας  
Rr. Μine Peza, p.87/3, Η.2, Κ.1 
Τirana, ΑLΒΑΝΙΑ 
Τel./Fax : 003554 222 9445/222 53 
607 
Email : info@kash.org.al; 
kashtirana@gmail.com; 
www. Kash.org.al 
 

 
 
 
 
 

AΓΡO – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
2015 

 
 
 
 
 

01  -  04  
Οκτωβρίου 

2015 

 
 
 
 
 

Ανοιχτός χώρος 

35.  

 
ENΩΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΩΝ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  
 

 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΕΧPO FEST  

1 Οκτωβρίου 
– 

            1 
Νοεμβρίου 
2015 
 
 
 

 
Στην πόλη 
ΤΕΠΕΛΕΝΙ   

mailto:qkpne@yahoo.com
http://qendrapanaireve.com/
mailto:info@labormest.com
http://www.labormest.com/
mailto:info@kash.org.al
mailto:kashtirana@gmail.com
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36.  

 
ENΩΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΩΝ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  
 

 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΕΧPO FEST  

15 
Οκτωβρίου - 

        15 
Νοεμβρίου 

2015 

 
Στην πόλη 
ΚΑΒΑΓΙΕ  

37.  

TIRANA EXPO CENTRE 
Rruga Gjergj Balshaj, Prane Ura 
Kamëz, Tiranë, Albania 
E-mail: info@prespa-invest.com 
Tel/Fax: +355 42 357 900 
Web: www.prespa-invest.com 
 

 
 

ENEΡΓΕΙΑ 
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ 

ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 
 

23  -  25  
Οκτωβρίου 

2015 

 
 
 
 

TIRANA EXPO 
CENTRE 

38.  

ENΩΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΩΝ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  
 

 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΕΧPO FEST  

1 Νοεμβρίου 
- 

30 
Νοεμβρίου 

2015 

 
Στην πόλη 

ΜΠΑΛΣ   

39.  

EΝΩΣΗ   ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  
Rr: “Frederik Shiroka”, Nr. 31, Tiranë, 
P.O. Box 1441 
Tel:  00355 4 22 51 344/ +355 4 22 36 
635 
Mobile: 00355 692048503 
www.shbsh.al 
 

 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 
“TIRANA 2015“ 

 
11  -  15  

Νοεμβρίου  
2015 

 
 

PALLATI  I  
KONGRESEVE 

40.  

KLIK EKSPO GROUP 
Blvd. Deshmoret e Kombit, Rogner 
Europapark 
Tirana, Albania 
Tel: +355 42 274210; 274212; 236380; 
Fax: +355 42 274211 
E-mail: 
ana.kajana@tiranainternationalfair.com 
email:info@klikekspogroup.com 
www.klikekspogroup.com 

 
 
 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΙΡΑΝΩΝ 

 
 

 
21 – 24  

Νοεμβρίου  
2015 

 
 
 
 

PALLATI I 
KONGRESEVE 

41.  

 
ENΩΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΩΝ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  
 

 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΕΧPO FEST  

  
1 - 31 

Δεκεμβρίου 
2015 

 
Στην πόλη 
ΜΠΕΡΑΤ    

42.  
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΓΕΩΡΓIΑΣ,  
ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ & 
ΔΙΑΧΕIRΙΣΗΣ ΥΔAΤΩΝ 

 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΙΝΟΥ 

05  -  07  
Δεκεμβρίου 

2015 

 
Ανοιχτός χώρος 

ΤΙΡΑΝΑ  

43.  

EΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ  
Rr."George WBush", Kulla nr.1 
perballe Parlamentit Tirane, ALBANIA 
Tel.: 0055 4 2233455 
Email: qkpne@yahoo.com 
http://qendrapanaireve.com/ 
& 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ& 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΤΩΝ 

INTER FOOD AND 
DRINKS EXPO 

 
 

22  -  29  
Δεκεμβρίου 

2015 

 
 
 

Ανοιχτός χώρος 
ΤΙΡΑΝΑ 

 
 
 

http://www.prespa-invest.com/
http://www.shbsh.al/
mailto:ana.kajana@tiranainternationalfair.com
mailto:info@klikekspogroup.com
http://www.klikekspogroup.com/
mailto:qkpne@yahoo.com
http://qendrapanaireve.com/
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Σημαντική συμβολή στην εικόνα της Ελλάδας στην Αλβανία έχει η ελληνική ομογένεια, η 
οποία δεν ζει, πλέον, μόνο στη Νότιο Αλβανία, αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα, λόγω της 
εσωτερικής μετανάστευσης. Επίσης, ομογενείς συμμετέχουν στην Κυβέρνηση και σε κόμματα 
της αντιπολίτευσης, καθώς, βεβαίως και στα κόμματα της ομογένειας. Κατά συνέπεια, υπάρχει 
μία σημαντική μερίδα του πληθυσμού, η οποία πρόσκειται θετικά απέναντι στην Ελλάδα και 
σε κάθετί ελληνικό. 

Στον υπόλοιπο πληθυσμό, η θεώρηση για την Ελλάδα επηρεάζεται έντονα από την 
εκάστοτε συγκυρία στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών και από τα αλβανικά μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, τα οποία, κατά καιρούς, εκφράζονται αρνητικά για την Ελλάδα, για να 
εξυπηρετήσουν συμφέροντα της εσωτερικής πολιτικής σκηνής. 

Παρόλα αυτά, το μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα των προηγούμενων ετών, προς την 
Ελλάδα, έχει δημιουργήσει ένα πληθυσμό μεγαλύτερο του ενός εκατομμυρίου, ο οποίος, έχει 
κατά καιρούς, ζήσει, εργασθεί ή σπουδάσει στην Ελλάδα και ως εκ τούτου έχει εξοικειωθεί με 
τις ελληνικές καταναλωτικές και διατροφικές συνήθειες, καθώς και γενικότερα, τα ελληνικά 
προϊόντα και υπηρεσίες, τις οποίες θα επέλεγε να καταναλώνει και στην χώρα του, εφ’ όσον 
μπορεί να εντοπίσει στην τοπική αγορά. Πρόκειται για ένα δυνητικό καταναλωτικό κοινό για 
τις ελληνικές επιχειρήσεις, που επιθυμούν να εξάγουν στην Αλβανία.  

Επίσης, η χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι πολύ διαδεδομένη, ιδίως στην Νότια 
Αλβανία και αυτό βοηθάει στην επικοινωνία και την εξοικείωση με τον δυνητικό συνεργάτη. 

Όσον αφορά στο προφίλ του Αλβανού καταναλωτή, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα 
τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια ταχεία αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά του 
αλβανικού πληθυσμού και του τρόπου ζωής λόγω της οικονομικής ανάπτυξης, της βελτίωσης 
του βιοτικού επιπέδου, της γρήγορης αστικοποίησης, που συνέβαλε στη δημιουργία 
καταναλωτών αστικής τάξης μεσαίου εισοδήματος. Ειδικώτερα, η σταδιακή ανάπτυξη του 
λιανικού εμπορίου, η εμφάνιση αλυσίδων μεγάλων σουπερμάρκετ και εμπορικών κέντρων, 
συνέβαλαν στην αλλαγή καταναλωτικών προτιμήσεων με κριτήριο την ποιότητα και τη μόδα 
για τα μεσαία εισοδήματα και τη χαμηλή τιμή για τα χαμηλά εισοδήματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις στην Αλβανία αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της 

επιχειρηματικής κοινότητας, το οποίο συμβάλει σημαντικά, στα φορολογικά έσοδα, στην 

απασχόληση, στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην ανάπτυξη της αλβανικής οικονομίας.  

Επιπροσθέτως, η Ελλάδα υποστήριξε σθεναρά, τον Ιούνιο 2014, την απόκτηση από 

την Αλβανία του καθεστώτος της υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας, η οποία αποτελεί 

ορόσημο στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αναμένεται να επιταχύνει την 

υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων και κατά συνέπεια, να βελτιώσει το επιχειρηματικό 

κλίμα στην Αλβανία. 

Η επιχειρηματική κοινότητα κρίνει θετικά τις προσπάθειες που γίνονται για τη 

βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και την ενίσχυση του διαλόγου ανάμεσα στην 

κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις, μέσω νέου νομοθετικού πλαισίου και της ίδρυσης του Εθνικού 

Οικονομικού Συμβουλίου και του Εθνικού Επενδυτικού Συμβουλίου. 

Ωστόσο, κατά την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, έρχονται, συχνά, 

αντιμέτωπες με πρακτικές, που εμποδίζουν την λειτουργία τους και την περαιτέρω ανάπτυξη 

των δραστηριοτήτων τους.  

Τα δύο κοινά θέματα που αναφέρουν οι επιχειρήσεις είναι η άτυπη οικονομία και η 

διαφθορά. Παρόλο που η αλβανική Κυβ’ερνηση, τον Σεπτέμβριο 2015, έλαβε μέτρα ενάντια 

στο φαινόμενο της άτυπης οικονομίας (έλεγχοι, πρόστιμα κ.α.), η διαφθορά αποτελεί ένα 

ευρέως συναντούμενο φαινόμενο, που επηρρεάζει πολλές πτυχές της επιχειρηματικότητας. Ο 

αγώνας κατά της διαφθοράς απαιτεί σειρά σε βάθος μεταρρυθμίσεων και εκτιμάται ότι θα 

απαιτηθούν αρκετά χρόνια για να αποδώσει αποτελέσματα. 

Παρακάτω, παρατίθεται, κωδικοποιημένη καταγραφή των βασικών προβλημάτων, τα 

οποία πολλές ελληνικές εταιρείες αντιμετωπίζουν κατά τη δραστηριοποίησή τους στην 

αλβανική αγορά: 

 Άτυπη λειτουργία της αγοράς, που ενισχύει τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού 

 Κατάχρηση εξουσίας από τους υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης 

 Αδυναμία των τοπικών Αρχών να επιβάλουν την εφαρμογή των νόμων 

 Διεφθαρμένο δικαστικό σύστημα 

 Παράνομη και αυθαίρετη συμπεριφορά ορισμένων ομάδων συμφερόντων με την 

ανοχή των αρμοδίων αρχών 

 Ελλιπής έλεγχος σε διάφορους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, από την 

εισαγωγή προϊόντων, μέχρι την πιστοποίηση και κυρίως την τιμολόγηση αυτών, 

δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά, εις βάρος, κυρίως των ξένων επιχειρήσεων 

 Απουσία κανόνων πιστοποίησης, αποθήκευσης και διακίνησης εμπορευμάτων  

 Ελλιπής οργάνωση της αγοράς 

 Σύντομες προθεσμίες και έλλειψη διαφάνειας σε ορισμένες περιπτώσεις Δημοσίων 

Προμηθειών, καθώς δεν είναι εναρμονισμένη η εθνική νομοθεσία με την κοινοτική 

 Παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής διαδικασίας  
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 Παντελής έλλειψη στοιχειωδών περιβαλλοντικών κανόνων λειτουργίας των 

επιχειρήσεων 

 Ελλιπείς οδικές υποδομές 

 Περιορισμένη πρόσβαση σε δανεισμό εξ’ αιτίας υψηλού ποσοστού μη 

εξυπηρετούμενων δανείων 

 Μικρή περίοδος χρήσης (ως 3 έτη) για φορολογικές ζημίες στις επενδύσεις από 

μηδενική βάση (greenfield investments) 

 Επιβολή ΦΠΑ στις εισαγώμενες πρώτες ύλες για την παραγωγή προϊόντων που θα 

εξαχθούν 

 Υψηλός ειδικός φόρος κατανάλωσης και φόρος διοξειδίου του άνθρακα στα καύσιμα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η Αλβανία είναι μια από τις αναπτυσσόμενες χώρες της Ευρώπης. Παρά την 
παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση, η Αλβανία έχει καταφέρει να διατηρήσει σχετικά 
μακροοικονομική σταθερότητα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Διεθνών Οργανισμών, η 
αλβανική οικονομία φαίνεται ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς. 
Παράλληλα, επιχειρεί να βελτιώσει περαιτέρω το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον. 

Τα προσεχή χρόνια, αναμένεται να υλοποιηθούν μεγάλα έργα υποδομής, καλύπτοντας 
σε σημαντικό βαθμό το έλλειμμα υποδομών της χώρας, καθώς και διάφορα προγράμματα, με 
τη συγχρηματοδότηση, τόσο της ΕΕ, όσο και Διεθνών Οργανισμών, καθώς και λοιπών 
φορέων Αναπτυξιακής Συνεργασίας, δημιουργώντας, παράλληλα, αντίστοιχες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες, σε τομείς, όπως: κατασκευές, ενέργεια, αγροτικός τομέας, μεταποίηση τροφίμων, 
ύδρευση, δίκτυα μεταφορών, τουρισμός, περιβάλλον, ψηφιακές τεχνολογίες, εκπαίδευση κλπ. 
Η αλβανική Κυβέρνηση επιδιώκει την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, καθώς και του τομέα του 
τουρισμού, οι οποίοι βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, γεγονός που αναμένεται να δημιουργήσει 
προοπτικές ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών. Επίσης, στις προτεραιότητές της 
εντάσσεται η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης. 

Η  Αλβανία είναι μια χώρα με χαμηλή παραγωγική βάση και ως εκ τούτου η ζήτηση για 
εισαγόμενα προϊόντα είναι μεγάλη. Η αλβανική αγορά δεν θεωρείται προστατευτική και εν 
γένει, δεν παρατηρούνται γραφειοκρατικές ή μη γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες να 
λειτουργούν αποτρεπτικά στο εξωτερικό εμπόριο. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στα 
φυτοϋγειονομικά και κτηνιατρικά πιστοποιητικά είναι συμβατά με τα ευρωπαϊκά και συνεπώς 
δεν υφίστανται προβλήματα στον τομέα αυτό. Επίσης, σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχουν 
ιδιαίτερες προδιαγραφές για τις ετικέτες ή τη συσκευασία προϊόντων.  

Στην Αλβανία, υπάρχουν αρκετά κανάλια διανομής, αν και με μικρότερο βαθμό 
εξειδίκευσης από ότι σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο λιανικό εμπόριο υπάρχει ένας μεγάλος 
αριθμός εμπόρων και μικρά καταστήματα λιανικής πώλησης, μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ 
και εμπορικά κέντρα. Επίσης, υπάρχει διαφοροποίηση στα κανάλια της διανομής, ανάλογα με 
τον κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν μεγάλοι 
εισαγωγείς – διανομείς, ενώ σε άλλες η εισαγωγή προϊόντων γίνεται, είτε μέσω μικρών 
ανεξάρτητων διανομέων, είτε απ’ ευθείας από την ενδιαφερόμενη εμπορική επιχείρηση.  Σε 
γενικές γραμμές, η αγορά είναι ακόμη ανώριμη ως προς την υποστήριξη πωλήσεων, την 
εξυπηρέτηση των πελατών και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.   

Τα Τίρανα και το γειτονικό Δυρράχιο συγκεντρώνουν το 37,2% του συνολικού 
πληθυσμού της Αλβανίας, ο οποίος σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία είναι 
περίπου 2,8 εκατ. άτομα, ενώ οι δυο αυτές πόλεις συγκεντρώνουν περισσότερο από το ήμισυ 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας (52,28%). Επίσης, κυρίως σε αυτές τις δυο πόλεις είναι 
εγκατεστημένες και πολλές ξένες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων ελληνικές και ελληνο-
αλβανικές, ενώ σημαντική παρουσία έχουν οι επιχειρήσεις συμφερόντων της Ελληνικής 
Εθνικής Μειονότητας.  

Ως προς την ανεύρεση πιθανών συνεργατών, επισημαίνεται ότι στην Αλβανία δεν 
εκδίδονται αξιόπιστοι επαγγελματικοί – επιχειρηματικοί οδηγοί, ενώ και η χρήση διαδικτύου 
και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραμένει περιορισμένη, ιδιαίτερα εκτός των μεγάλων 
αστικών κέντρων. Επιπλέον, δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή των επιχειρήσεων στα 
Επιμελητήρια, ενώ είναι σύνηθες το φαινόμενο, το αντικείμενο της δραστηριότητας των 
αλβανικών επιχειρήσεων, κατά την εγγραφή τους στο Εμπορικό Μητρώο, να εμφανίζεται 
αρκετά ευρύ. Είναι σύνηθες επίσης, αρκετές αλβανικές επιχειρήσεις να εισάγουν και να 
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εμπορεύονται ευρεία γκάμα προϊόντων, τα οποία ενδέχεται να μην εντάσσονται στην ίδια 
γενική κατηγορία, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τον εντοπισμό των 
κατάλληλων εταιρειών. 

Επίσης, δεν υφίσταται επίσημος φορέας για την άντληση πληροφοριών ως προς την 
οικονομική κατάσταση και τη φερεγγυότητα των αλβανικών εταιρειών, δεδομένου ότι δεν 
επιβάλλεται η  υποχρέωση δημοσίευσης των ισολογισμών μιας εταιρείας. 

Για την επικοινωνία χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά η κινητή τηλεφωνία, η 
διείσδυση της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό σχεδόν 200%, έναντι 10% μόνο της σταθερής 
τηλεφωνίας. Ο αριθμός των συνδρομών κινητών τηλεφώνων στη χώρα εκτιμάται σήμερα σε 
5,3 εκατ., δηλ. μεγάλο ποσοστό διαθέτει πάνω από ένα κινητό. Διαπιστώνονται συχνές 
αλλαγές στα στοιχεία επιχειρήσεων (δ/νσεις, αριθμούς τηλεφώνων, ιδιοκτήτες – αρμόδιους 
κ.λπ.), για τις οποίες οι εταιρείες δεν ενημερώνουν το Εθνικό Κέντρο Εγγραφής (QKR). 

Συνιστάται σε κάθε περίπτωση επιτόπια επίσκεψη και γνωριμία με εισαγωγείς και 
δυνητικούς συνεργάτες, αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία, κατά προτίμηση στην 
αλβανική γλώσσα, για καθορισμό συνάντησης με εισαγωγείς και δυνητικούς συνεργάτες. 

Όσον αφορά στο προφίλ του Αλβανού καταναλωτή, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα 
τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια ταχεία αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά του 
αλβανικού πληθυσμού και του τρόπου ζωής, λόγω της οικονομικής ανάπτυξης, της βελτίωσης 
του βιοτικού επιπέδου, της γρήγορης αστικοποίησης, που συνέβαλε στη δημιουργία 
καταναλωτών αστικής τάξης μεσαίου εισοδήματος. Ειδικώτερα, η σταδιακή ανάπτυξη του 
λιανικού εμπορίου, η εμφάνιση αλυσίδων μεγάλων σουπερμάρκετ και εμπορικών κέντρων, 
συνέβαλαν στην αλλαγή καταναλωτικών προτιμήσεων με κριτήριο την ποιότητα και τη μόδα 
για τα μεσαία εισοδήματα και τη χαμηλή τιμή για τα χαμηλά εισοδήματα. 

Το μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα των προηγούμενων ετών, προς την Ελλάδα, έχει 
δημιουργήσει ένα πληθυσμό μεγαλύτερο του ενός εκατομμυρίου, ο οποίος, έχει κατά καιρούς, 
ζήσει, εργασθεί ή σπουδάσει στην Ελλάδα και ως εκ τούτου έχει εξοικειωθεί με τις ελληνικές 
καταναλωτικές και διατροφικές συνήθειες, καθώς και γενικότερα τα  ελληνικά προϊόντα και 
υπηρεσίες, τις οποίες θα επέλεγε να καταναλώνει και στην χώρα του, εφ’ όσον μπορεί να 
εντοπίσει στην τοπική αγορά. Πρόκειται για ένα δυνητικό καταναλωτικό κοινό για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις, που επιθυμούν να εξάγουν στην Αλβανία. Η χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι 
πολύ διαδεδομένη, ιδίως στην Νότια Αλβανία και αυτό βοηθάει στην επικοινωνία και την 
εξοικείωση με τον δυνητικό συνεργάτη. 

Η Αλβανία μέχρι πρότινος είχε ένα σταθερό συντελεστή 10% για την φορολογία επί των 
κερδών των επιχειρήσεων. Σήμερα ο αντίστοιχος φορολογικός συντελεστής είναι 15%. Για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις, ο συντελεστής αυτός παραμένει χαμηλότερος από ότι στην Ελλάδα και 
αναμφισβήτητα είναι ένα σημαντικό κριτήριο για νέες επενδύσεις. Όμως, πρέπει να γίνει 
αντιληπτό ότι δεν είναι το μοναδικό κριτήριο. Ο Έλληνας επενδυτής, όπως άλλωστε και όλοι οι 
επενδυτές, επιλέγουν τον τόπο εγκατάστασης των επιχειρήσεών τους και με άλλα κριτήρια, 
όπως το γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον, το θεσμικό πλαίσιο, την πραγματική 
λειτουργία της αγοράς, τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, τις δεξιότητες του ανθρώπινου 
δυναμικού κ.ά. 

Η εγγύτητα των δύο χωρών, σε συνδυασμό με τη χαμηλή φορολογία και το φθηνό 
εργατικό δυναμικό (ο κατώτατος μισθός είναι περίπου 155 ευρώ) αποτελούν επίσης, 
σημαντικά κριτήρια για την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων στην Αλβανία από ελληνικές 
επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού χαρακτηρίζεται από υψηλό 
ποσοστό ατόμων σε παραγωγική ηλικία. Βεβαίως, στα ανωτέρω, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί η 
σταθερή αναπτυξιακή οικονομική πορεία της Αλβανίας, η οποία τα επόμενα έτη εκτιμάται ότι 
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θα αναπτύσσεται με ρυθμούς γύρω στο 3%, παρά την οικονομική κρίση, που πλήττει τις 
γειτονικές της χώρες και δυο από τους σημαντικότερους εμπορικούς της εταίρους, την Ιταλία 
και την Ελλάδα.  

Οι αδυναμίες της αλβανικής αγοράς αφορούν φαινόμενα διαφθοράς και άτυπης 
οικονομίας, έλλειψη προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, έλλειψη επαρκών 
οργανωτικών και θεσμικών δομών και χαμηλή αποδοτικότητα της διοίκησης, της δικαιοσύνης, 
καθώς και μειωμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση κ.α. 

Ο Ιούνιος του 2013, ήταν για την Αλβανία  ένα ακόμη ορόσημο στην ευρωπαϊκή της 
προοπτική, με τη λήψη καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας. Αναμφισβήτητα, η 
διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Αλβανίας, αναμένεται να οδηγήσει στην υιοθέτηση 
του ευρωπαϊκού κεκτημένου και ευρωπαϊκών κανόνων και προδιαγραφών. Σταδιακά, μέσα 
στα επόμενα έτη, η Αλβανία θα πρέπει να εναρμονίσει το θεσμικό της πλαίσιο με το 
ευρωπαϊκό και ως εκ τούτου, αυτό θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη 
επιχειρηματικών συνεργασιών. Επιπλέον, η ανάπτυξη υποδομών (οδικό δίκτυο, λιμένες, 
σιδηροδρομικό δίκτυο κλπ), θα δημιουργήσει νέα δεδομένα, με θετική επίδραση στην εικόνα 
της χώρας, ως προς την προσέλκυση τόσο ξένων άμεσων επενδύσεων, όσο και τουριστών. 
Μια βασική πρόκληση είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, 
όσον αφορά τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τα προσόντα σύμφωνα με τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας, γεγονός που δημιουργεί περαιτέρω επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα 
της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 

   Η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων σε βασικούς τομείς κρίνεται απαραίτητη 
προϋπόθεση για την προσέλκυση ξένων επενδυτών στην Αλβανία. Προς αυτή την κατεύθυνση 
αποσκοπεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον τουρισμό, τις ζώνες οικονομικής ανάπτυξης, τις 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και ο νόμος περί στρατηγικών επενδύσεων. 
Επίσης, η πρόσφατη θεσμοθέτηση του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου 
Επενδύσεων, επιδιώκει, μεταξύ άλλων την ενίσχυση του διαλόγου του κράτους με τις 
επιχειρήσεις.  

Το διμερές οικονομικό και εμπορικό θεσμικό πλαίσιο μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας 
καλύπτει ένα σημαντικό εύρος τομέων, γεγονός που διευκολύνει την ανάπτυξη 
επιχειρηματικών συνεργασιών. Οι εμπορικές συναλλαγές παρουσιάζουν δυναμική, ενώ όλο 
και αυξάνεται περισσότερο, το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων να επενδύσουν και να 
εξάγουν στην Αλβανία. Η Ελλάδα αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της 
Αλβανίας και τον πρώτο ξένο επενδυτή.  

Στην Αλβανία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Εγγραφής επιχειρήσεων  
(QKR) δραστηριοποιούνται 640 ελληνικών συμφερόντων επιχειρήσεις (αμιγώς ελληνικές ή 
μικτές), εκ των οποίων τρεις ελληνικές τράπεζες (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα Ελλάδας και 
Tirana Bank, του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς), οι οποίες κατέχουν, περίπου το 18% της 
αξίας του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού της αλβανικής τραπεζικής αγοράς. 

Όσον αφορά στην εκπροσώπηση του ιδιωτικού φορέα, το διμερές Ελληνο-Αλβανικό 
Επιμελητήριο ανέστειλε τη λειτουργία του το 2012, ενώ η Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων 
στην Αλβανία (Hellenic Business Association of Albania – HBAA), η οποία εκπροσωπεί τις 
μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, απαριθμεί 26 μέλη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  
 

Αρχιεπισκοπή Τιράνων, Δυρραχίου & πάσης Αλβανίας 
Rr. e Kavajës 151, Tiranë, Albania. 
Τηλ.: +355 4 2234 117,  2235095 
Fax:  +355 4 2232 109 
Email: orthchal@orthodoxalbania.org  
www.orthodoxalbania.org  
 

 Ελληνικές Αρχές 

 

Πρεσβεία της Ελλάδας                                                                                                                                         

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

Τηλ.: +355 4 2274668-9, 2274670 

Fax: +355 4 2234290 

Email: gremb.tir@mfa.gr 

www.mfa.gr/tirana  

 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων                                                                                                                                                        
Rr. Ibrahim Rugova, Nr.5, Sky Tower, Tirana, Albania                                                                                                                                    
Τηλ.:+355 4 2228980, 2247323, 2247324                                                                                                                                 
Fax: +355 4 2228979                                                                                                                                                          
Email: ecocom-tirana@mfa.gr 
http://www.agora.mfa.gr/al51  
 
Προξενικό Γραφείο Τιράνων                                                                                                                                                                   

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

Τηλ.: +3554 2274644-5 

Fax: +3554 2234443 

Email: grcon.tir@mfa.gr   

                    

Γενικό Προξενείο στο  Αργυρόκαστρο                                                                                                                             

Sheshi I Cercizit, Gjirokaster, Albania 

Τηλ.: +355 8 4263804, 4263091, 4262010 

Fax: +355 8 4268141                                                                                                                                                          

Email: grgencon.arg@mfa.gr  

 

Γενικό Προξενείο στην Κορυτσά                                                                                                                                   

Pavlo Katro 4, Korca, Albania 

Τηλ.: +355 8 2252888-9 

Fax: +355 8 2245052                                                                                                                                                     

Email: grgencon.kor@mfa.gr  

www.ypex.gov.gr/korytsa  

 

mailto:orthchal@orthodoxalbania.org
www.orthodoxalbania.org%20
mailto:gremb.tir@mfa.gr
www.mfa.gr/tirana
mailto:ecocom-tirana@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/al51
mailto:grcon.tir@mfa.gr
mailto:grgencon.arg@mfa.gr
mailto:grgencon.kor@mfa.gr
http://www.ypex.gov.gr/korytsa
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Χρήσιμα τηλέφωνα 
 

Αστυνομικό Τμήμα Κακκαβιάς 003 026570 51202, 51230 

Τελωνειακός Σταθμός Κακκαβιάς 003 026570 51100, 51102 

Αστυνομικό Τμήμα Κρυσταλλοπηγής 003 023850 45894, 45809 

Τελωνειακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής 003 023850 45923, 45898  

Άμεση Δράση 129 

Πυροσβεστική Υπηρεσία +355 4 2222333 

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 127, +355 4 2222235 

 Κυβέρνηση της Αλβανικής Δημοκρατίας 

 

 ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ  

ΑLBANIAN PARLIAMENT 

Blvd.Deshmoret e Kombit,  Nr.4,Tirana, ALBANIA 

Τηλ.: +355 4 2228333, 2227673, Fax: +355 4 2227673  

www.parlament.al  
 

 ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF ALBANIA  

Blvd.Deshmoret e Kombit,  Nr.1,Tirana, ALBANIA 

Τηλ.: +355 4 2277444, 2228399, Fax: +355 4 2237501  

Tηλ.: 0800 08 08, 0800 09 09 

Email : info@kryeministria.al 

http://www.kryeministria.al   
 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
Blvd. Gjergj Fishta, Nr. 6, Tirana, ALBANIA 
Τηλ.: +355 4 23 62170, 23 64 645 
Fax: +355 4 22 35 899   
Email: info@mfa.gov.al 
www.mfa.gov.al 
 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  

MINISTRY OF EUROPEAN INTEGRATION 
Str."Papa Gjon Pali II", No. 3, Postal Code No. 8302, Tirana, ALBANIA 
Τηλ.: +355 4 22288623, 08000809 
Fax : +355 4 2228623 
Email : info@integrimi.gov.al  
www.integrimi.gov.al   
 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

MINISTRY OF INTERIOR   
Sheshi Skenderbej, Nr. 3, Tirana, ALBANIA  
Τηλ.: +355 4 2228167, Fax : +355 4 2258625 
Email: ministriaebrendshme@gmail.com  
http://www.punetebrendshme.gov.al 

www.parlament.al%20
http://www.kryeministria.al/
mailto:info@mfa.gov.al
http://www.mfa.gov.al/
mailto:info@integrimi.gov.al
http://www.integrimi.gov.al/
http://www.punetebrendshme.gov.al/


Γραφείο ΟΕΥ – Πρεσβεία Τιράνων, Ετήσια Έκθεση 2014  85/115 

 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ                                                                                        

MINISTRY OF DEFENCE      
Rr. e Dibrës Tirana, ALBANIA 
Τηλ.:  00355 4 2226601/ (04) 2226602 
00355 4 2224974 
Εmail:   dmpi@mod.gov.al; informimi_mm@mod.gov.al 
www.mod.gov.al  
 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

MINISTRY OF FINANCE     
Blvd. Deshmoret e Kombit, Nr. 1, 1001 Tirana, ALBANIA 
Τηλ.: +355 4 2228405, 2267654,  2230803 
Fax : +355 4 2228494, 2228405 
Email: sekretariamin@minfin.gov.al; 
www.minfin.gov.al 
 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  

MINISTRY OF JUSTICE       
Blvd. Zogu I Pare, Tirana, ALBANIA   
Τηλ.: +355 4 2 259 388/89/90/91/92 
Email: info@drejtesia.gov.al 
http://www.drejtesia.gov.al 
 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, TOYΡΙΣMOY ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT, TOURISM, TRADE & BUSINESS   
Sheshi Skenderbej, Tirana, ALBANIA 
Τηλ.: +355 4 2223455 
Email: sekretaria@ekonomia.gov.al                                                      

http://www.ekonomia.gov.al 

 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  

ΜINISTRY OF ENERGY & INDUSTRY    
Blvd. Dëshmorët e Kombit, Tirana, ALBANIA 
Τηλ.: +355 4 22222 45 ext.74111 
Fax:  +355 4 2234052  
Email: sekretaria@energjia.gov.al 
www.energjia.gov.al   
 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT  
Rr. Abdi Toptani, Nr. 1, Tirana, ALBANIA 
Telefon: +355 4 2257026 
Email: info@zhvillimiurban.gov.al 
Email: diana.lika@zhvillimiurban.gov.al 
http://www.zhvillimiurban.gov.al/ 
 

mailto:dmpi@mod.gov.al
mailto:informimi_mm@mod.gov.al
http://www.mod.gov.al/
http://www.minfin.gov.al/
http://www.drejtesia.gov.al/
mailto:sekretaria@ekonomia.gov.al
http://www.ekonomia.gov.al/
http://www.energjia.gov.al/
http://www.zhvillimiurban.gov.al/
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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

MINISTRY OF TRANSPORT & INFRASTRUCTURE    
Tira Sheshi Skënderbej, Nr. 5, Tirana, ALBANIA 
Τηλ.: +355 4 2234647, Fax : +355 4 2232389 
Email : sekretaria@transporti.gov.al 
www.transporti.gov.al    
 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ  

MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT & WATER ADMINISTRATION 
Sheshi Skenderbej, Nr.2, Tirana, ALBANIA 
Τηλ.: +355 4 2232796,  Fax : +355 4 2226551 
Tηλ.: 00355 4 222 51 05  
Εmail: info@bujqesia.gov.al  
www.bujqesia.gov.al  
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
MINISTRY OF HEALTH     
Βlvd. Bajram  Curri, Nr. 1, Tirana, ALBANIA 
Τηλ.: +355 4 2376 178 
E-mail: info@shendetesia.gov.al 
www.shendetesia.gov.al  
 
 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

MINISTRY OF EDUCATION & SPORTS      
Rr. e Durresit, Nr. 23, Tirana, ALBANIA 
Τηλ.: +355 4 22 30289/2222260 
Fax : +355 4 2232002 
Email: info@arsimi.gov.al 
www.arsimi.gov.al 
 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

MINISTRY OF  SOCIAL WELFARE & YOUTH  
Rr. e Kavajes, Tirana, ALBANIA 
Τηλ.: +355 4 4504952, Fax : +355 4 2233429 
Email: info@sociale.gov.al 
www.sociale.gov.al 
 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

MINISTRY OF CULTURE  
Rr. e Kavajes, Tirana, ALBANIA 
Τηλ.: +355 4 2232488, 2271324, 2222508 
Fax : +355 4 2271259 
Email: info@kultura.gov.al 
www.kultura.gov.al 
 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΜΙNISTRY OF ENVIRONMENT   
Rr. E Durresit,  Nr 27, Tirana, ALBANIA  

mailto:sekretaria@transporti.gov.al
http://www.transporti.gov.al/
http://www.mbumk.gov.al/
mailto:info@shendetesia.gov.al
http://www.shendetesia.gov.al/
http://www.arsimi.gov.al/
http://www.sociale.gov.al/
mailto:info@kultura.gov.al
http://www.kultura.gov.al/
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Τηλ.: +355 4 2270630 
Email: kabineti@mjedisi.gov.al; kabineti@moe.gov.al 
www.mjedisi.gov.al  
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

        MINISTRIES OF STATE  
 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

MINISTRY OF INNOVATION & PUBLIC ADMINISTRATION    
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tirana, Albania  
Τηλ.: +355 4 2277355 
Email:  info@inovacioni.gov.al  
www.inovacioni.gov.al  
 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

MINISTRY OF LOCAL ISSUES 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tirana, Albania  
Τηλ.: +355 4 22 77 455  
 E-mail: mcv.ministri@ceshtjetvendore.gov.al                                                
www.ceshtjetvendore.gov.al 
 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

MINISTRY FOR RELATIONS WITH PARLIAMENT  
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tirana, Albania  
Τηλ.: +355 4 22 77 403 
http://www.marredhenietmeparlamentin.gov.al 
 

 Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί Αλβανίας 

 
I. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

http://www.e-albania.al/Pages/default.aspx  
(Πληροφορίες για τη χώρα, την Κυβέρνηση και τη δομή της, τις δημόσιες υπηρεσίες και 
τους οργανισμούς, τη νομοθεσία, την εγκατάσταση αλλοδαπών κ.λπ.)  
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
MINISTRY OF FINANCE 

http://www.minfin.gov.al  
(Πληροφορίες για τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου) 

 

Γενική Διεύθυνση Τελωνείων 

Directorate General of Customs  

           (Πληροφορίες για τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης) 

http://www.dogana.gov.al/en/detaje                                                           (Πληροφορίες 
για το ισχύον δασμο-φορολογικό και εισαγωγικό καθεστώς,   
 για ΦΠΑ και ειδικούς φόρους εισαγωγής κλπ)  
Rr.Durresi, "Laprake",Tirane, Albania 

Tηλ.: +355 4 2243920, 2234499 

mailto:kabineti@mjedisi.gov.al
mailto:ameneri@moe.gov.al
http://www.inovacioni.gov.al/
mailto:%20E-mail: mcv.ministri@ceshtjetvendore.gov.al %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20www.ceshtjetvendore.gov.al
mailto:%20E-mail: mcv.ministri@ceshtjetvendore.gov.al %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20www.ceshtjetvendore.gov.al
http://www.minfin.gov.al/
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Fax : +355 4 2243914  

Εmail : drejtoripergjithshem@dogana.gov.al;  

www.dogana.gov.al  
Τελωνείο Τιράνων 

Tηλ.: +355 4 2410120, 2356145 

Fax : +355  4 2356145 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT & TOURISM    
www.turizmi.gov.al  
 

Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού 

National Agency of Tourism 

 (Πληροφορίες για τον αλβανικό τουρισμό, Πληροφορίες για ξενοδοχεία, τουριστικούς 
προορισμούς, ταξιδιωτικά γραφεία, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ.) 
Muhamet Gjollesha, ish-godina Shtëpia Botuese 8-Nëntori, Tiranë, Albania 

Τηλ./Fax: +355 4 2260224  

E-mail: info@albaniantourism.com  

http://www.albaniantourism.com/                                                                    

 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΗΣ  
MINISTRY OF TRANSPORT & INFRASTRUCTURE    

www.transporti.gov.al    
 

 Διεύθυνση Πολιτικής Οδικών Μεταφορών  

Road Transport Policy Directorate  

 

 Οργανισμός  Οδοποιίας Αλβανίας 

Autoriteti Rrugor Shqiptar   

Rr. Sami Frasheri, Tirane, Albania 

Tηλ.: +355 4 2234789, Fax: +355 4 2223600 

E-mail: info@arrsh.gov.al   

www.arrsh.gov.al 

  

 Γενική Διεύθυνση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

General Directory of Water Supply and Sewerage 

Rr. Sami Frasheri Nr. 4, Tirane Albania 

Tηλ./Fax: +355 4 2256091 

Email: dpuk@dpuk.gov.al                                                                         

www.dpuk.gov.al 

 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT, TRADE & BUSINESS   

www.ekonomia.gov.al   

mailto:drejtoripergjithshem@dogana.gov.al
http://www.dogana.gov.al/
http://www.turizmi.gov.al/
mailto:info@albaniantourism.com
http://www.albaniantourism.com/
http://www.transporti.gov.al/
mailto:info@arrsh.gov.al
http://www.arrsh.gov.al/
mailto:dpuk@dpuk.gov.al
http://www.dpuk.gov.al/
http://www.ekonomia.gov.al/
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 Διεύθυνση Πιστοποίησης  

Directorate of Accreditation  
 (Πληροφορίες για τη διαδικασία, τη νομοθεσία, τα τέλη κ.λπ. πιστοποίησης)                       
Rr " Sami Frashri", Nr.33, Tiranë  

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325 

Email : info@dpa.gov.al  

http://www.dpa.gov.al/en/about-dpa 

 

 Διεύθυνση Μετρολογίας  

Drejtoria e Pergjithshme  e Metrologjise   

Autostrada Tiranë-Durrës, km 10 

e-mail: metrology@dpm.gov.al 

www.dpm.gov.al 

 

 Γενική Διεύθυνση Ευρεσιτεχνιών & Σημάτων  

General Directorate of Patents & Trademarks 

 (Πληροφορίες για τη νομοθεσία, τη διαδικασία, τη δομή της υπηρεσίας, τα αρμόδια 
στελέχη κ.λπ.)   
Bulevardi "Gjergj Fishta",Nr.10, Kati i V, Tirana, Albania 

Tηλ./Fax: +355 4 2236288 

Tηλ.: +355 4 2234 412 

E-mail: mailinf@dppm.gov.al 

www.alpto.gov.al 
 

 Eθνικό Κέντρο Εγγραφής  

National Registration Center  

Qendra Kombetare e Regjistrimit 

 (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.: +355 4 2250066, 2259057 

Fax: +355 4 2255532 
E-mail: info.qkr@qkr.gov.al   
www.qkr.gov.al 
 

 

 Εθνικό Κέντρο Έκδοσης Άδειας Λειτουργίας 

National Licencing Center 

Qendra Kombetare e Licensimit  

 (Πληροφορίες για τη νομοθεσία και τη διαδικασίας λήψης άδειας λειτουργίας και 
άσκησης επαγγέλματος για συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως π.χ. κλάδων υγείας, 
κτηνοτροφίας, παροχής υπηρεσιών προσωπικής ασφάλειας κ.λπ.)  
Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, Kati III, Tiranë, Albania 

Tηλ.: +355 4 2229416, 2274499,  Fax: +355 4 2239957 

E-mail: info@qkl.gov.al    

http://www.dpa.gov.al/en/about-dpa
mailto:metrology@dpm.gov.al
http://www.dpm.gov.al/
mailto:mailinf@dppm.gov.al
http://www.alpto.gov.al/
mailto:info.qkr@qkr.gov.al
http://www.qkr.gov.al/
mailto:info@qkl.gov.al
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www.qkl.gov.al/   
 

 Eθνικός Οργανισμός Φυσικών Πόρων  

National Agency of Natural Resources 

Agjensia Kombetar e Burimeve Natyrore (AKBN ) 

 (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 

Τηλ.: +355 4 2257117  

Fax: +355 4 2257382 

E-mail: info@akbn.gov.al   

www.akbn.gov.al 
 

 Αλβανική Ρυθμιστική Αρχή Ηλεκτρικής Ενέργειας   

Albanian Electricity Regulatory Authority  

Enti Rregullator i Energjisë (ERE) 

Bulevardi Gjergj Fishta, Nr. 10, Tirane, Albania 

Tηλ./Fax: +355 4 2258112 

E-mail: erealb@ere.gov.al  

www.ere.gov.al 

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

MINISTRY OF HEALTH     
Βlvd. Bajram  Curri, Nr. 1, Tirana, ALBANIA 

Τηλ.: +355 4 23 62 937, Fax : +355 4 2362937 

www.shendtesia.gov.al  

 

 Εθνικός Οργανισμός Ελέγχου Φαρμάκων  

Qendra Kombetare e Kontrolli te Barnave 

Rr. e Dibres, Prane Fakultetit te Farmacise, Tiranë, Albania 

Tηλ.: +355 4 2376045 

E-mail: kontakt@qkkb.gov.al  

www.qkkb.gov.al    

 

 Ινστιτούτο Ασφάλειας Ιατρικής Περίθαλψης                                                                       
Instituti i Sigurimeve te Kujdesit Shendetesor  
Rr. Sami  Frasheri, Lgj. 8,  Tiranë, Albania 
Tηλ.: +355 4 2230984, 2232810, 2232 815                                                                    
Fax: +355 4 2274953  
Ε-mail: abeci@isksh.com.al 
www.isksh.com.al  

 

 

II. ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ κ.ά. ΦΟΡΕΙΣ 

http://www.qkl.gov.al/
mailto:info@akbn.gov.al
http://www.akbn.gov.al/
mailto:erealb@ere.gov.al
http://www.ere.gov.al/
http://www.shendtesia.gov.al/
mailto:drejtori@qkkb.gov.al
http://www.qkkb.gov.al/
mailto:abeci@isksh.com.al
http://www.isksh.com.al/
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 Κεντρική Τράπεζα Αλβανίας 

              Bank of Albania   

http://www.bankofalbania.org/web/Complimentary_Note_338_2.php (Πληροφορίες για 
δημοσιονομική και νομισματική πολιτική και εξελίξεις, στατιστικά κ.λπ. στοιχεία)                                                                                                                   
Sheshi Skenderbej, Nr. 1, Tirane, Albania                                                                                                           
Τηλ.: +355 4 2419301 – 3, 2419409 – 11                                                                                                                       
Fax:  +355 4 2419408  
Email: public@bankofalbania.org  

www.bankofalbania.org  

 

 Στατιστική Υπηρεσία  

Institut of Statistics (INSTAT) 

Blvd. Zhan d’Ark, Tiranë, Albania 

Tηλ.: +355 4 2233358, 2222411, 2233356  

Fax: +355 4 2228300 

Εmail: info@instat.gov.al;  marketing@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) 
https://www.app.gov.al/ep/ContractNotice.aspx (Προκηρύξεις δημόσιων διαγωνισμών 
για προϊόντα και έργα) 
Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" 

Këshilli i Ministrave, Tiranë, Albania 

Τηλ.: +355 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 

Τηλ.: +355 4 2251001 
Fax: +355 4 2250970 
Εmail : info@aida.gov.al  
www.aida.gov.al  

 
 Αλβανικό Ταμείο Ανάπτυξης 

Fondi Shqiptar i Zhvillimit 
 (Προκηρύξεις διαγωνισμών για έργα, προϊόντα και υπηρεσίες) 

Rruga "Sami Frasheri", Nr 10 Tirane - Albania  

Tηλ.: +355 4 235597/8 

http://www.bankofalbania.org/web/Complimentary_Note_338_2.php
http://www.bankofalbania.org/
mailto:info@instat.gov.al
mailto:marketing@instat.gov.al
http://www.instat.gov.al/
https://www.app.gov.al/ep/default.aspx
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/
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Tηλ./Fax: +355 4 234885 

Email: adf@albaniandf.org 

www.albaniandf.org 

 

 Αλβανικά Ταχυδρομεία Α.Ε. 

Posta Shqiptare SH.A.  

Rr. “Reshit Çollaku”, Nr. 4, Tirane, Albania                                                                                    

Τηλ.:    +355 4 2258828, 2222315  

Fax:   +355 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 : +355 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.: +355 4 2221039,   Fax: +355 4 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 

Τηλ./Fax: +355 4 2259729 

E-mail: mail@kesh.al 

www.kesh.com.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 

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/
mailto:shoti@akce.gov.al
http://www.akce.gov.al/
mailto:mail@kesh.al
http://www.kesh.com.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/


Γραφείο ΟΕΥ – Πρεσβεία Τιράνων, Ετήσια Έκθεση 2014  93/115 

Tηλ.: +355 4 2225944, 2253324 

Fax : +355 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.: +355 4 2251355/6  

Fax: +355 4 2250686  

E-mail: amf@amf.gov.al  

www.amf.gov.al 

 
 Χρηματιστήριο Tιράνων  

Bursa e Tiranes SH.A. 

Rruga “Dora d’ Istria”, Nr.2, Kutia Postare Nr. 274/1, Tiranë, Albania 

Tηλ./Fax: +355 4 2265058 

Email: tseinfo@abcom-al.com 

www.tse.com.al  

 

 Oργανισμός Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 

Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit                                                                    

Bulevardi "Zhan D'Ark", Nr. 23, Tiranë, Albania                                                               

Τηλ.: +355 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, Tirane, Albania 

Tηλ: +355 4 2362989, 2347298 

Fax: +355 4 2362984 

Email: info@dia.org.al 

www.dia.org.al 

 
 Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  

Αutoriteti i Komunikimit Elektronike Postal   

Rruga “Abdi Toptani”, Godina Torre Drin, Kati IX,Tiranë, Albania 

Tηλ.: +355 4 2259571 

Fax: +355 4 2259106 

E-mail: info@akep.al     

www.akep.al   
 
 Συνήγορος του Πολίτη 

Avokati i Popullit  

mailto:dpa@albarchive.gov.al
http://www.albarchive.gov.al/
mailto:amf@amf.gov.al
http://www.amf.gov.al/
mailto:tseinfo@abcom-al.com
http://www.tse.com.al/
mailto:info@akti.gov.al
http://www.dia.org.al/
mailto:info@akep.al
http://www.akep.al/
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Bulevardi “Zhan D'Ark”, No. 2, Zip Code 1001, Tirana, ALBANIA  
Τηλ.: +355 4 2380300/302, 2380333  
Fax: +355 4 2379826, 2380315    
E-mail: ap@avokatipopullit.gov.al 
www.avokatipopullit.gov.al  

 
 Αρχή Λιμένα Δυρραχίου 

Autoriteti Portual Durres   
Rruga Tregtare Lagjja nr 1, Durres, Albania 
Τηλ.: +355 52222028  
Ε-mail: info@apdurres.com.al  
www.apdurres.com.al  

 
 Λιμένας Αγ. Σαράντα A.E.  

SH.A. Porti Detar Sarande  
Tel: + 355 85224475, 85 222235 
Fax: +355 85225542 
Email: info@portisarande.com.al    
www.portisarande.com.al/ 

 

 Λιμένας Shengjin  Α.Ε. 

Porti Detar Shengjin SH.A.  

Lezhe, Albania 
Tηλ./Fax: +355 28122201 
Κινητό: 00355 69 2080556,682095553 
Ε-mail: zgjoka@portofshengjin.com 
www.portishengjin.com/ 

 

 Σημαντικότερες Επιχ. Ενώσεις – Κλαδικοί Φορείς Αλβανίας 

 

HELLENIC BUSINESS ASSOCIATION OF ALBANIA (HBAA) 
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ (EEEA) 
Rr. “Deshmoret e 4 Shkurtit”, Sky Tower  
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 
 
FOREIGN INVESTORS ASSOCIATION OF ALBANIA 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 
Str. “Themistokli Germenj”, Pall. "Pegasso", kati 2 (Perballe Ambasades Rumune) 
Tirana – Albania 
Τηλ.: +355 4 2225553, Mob.: +355 0682055818, +355 0692034469 
E-mail: fiaalb@albaniaonline.net  
Website: www.fiaalbania.com  

mailto:ap@avokatipopullit.gov.al
http://www.avokatipopullit.gov.al/
mailto:%20info@apdurres.com.al
http://www.apdurres.com.al/
mailto:info@portisarande.com.al
mailto:contact@hbaa.al
http://www.hbaa.al/
http://www.hbaa.al/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=60
mailto:fiaalb@albaniaonline.net
http://www.fiaalbania.com/
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Members List:  http://www.fiaalbania.com/index.php?option=com_members  
 
KONFINDUSTRIA SHQIPTARE 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 
Ismail Qemali Street, Ap. Fratari, No. 30  
Tirana – Albania  
Τηλ.: +355 4 2272290 
Κινητο : +355 693636884 
Fax: +355 4 2250269 
E-mail: f.affairs@konfindustria.org.al; info@konfindustria.org.al 
president@konfindustria.org.al 
 www.konfindustria.org.al 
 
BIZNESALBANIA 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 
Rr. Ismail Qemali, Vila 31, ish-Blloku 
Tirana – Albania  
Tel./Fax: +355 4 2226280, 2280222, 2235237 
Email: info@biznesalbania.org.al   
http://www.biznesalbania.org.al  
Members List: http://www.biznesalbania.org.al/?page_id=28  
 
ALBANIAN ASSOCIATION OF BANKS 
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 6-të, A3  
Tirana – Albania  
Τηλ.:  +355 4 2280371-2 
Fax: +355 4 2280359 
E-mail: secretariat@aab-al.org 
Website: http://www.aab.al   
Members List: http://www.aab.al/eng/anetaret.asp  
 
ALBANIAN CONSTRUCTORS ASSOCIATION 
ENΩΣΗ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 
Blvd. Zhan Dark, Kulla 2, Tirana – Albania  
Τηλ.: +355 4 2269956-7 
Tel./Fax: +355 4 2269956, Mob.: +355 692090036 
E-mail: maksmuci@gmail.com; info.shnsh@gmail.com; info@edilal.com;   
 
ALBANIAN ASSOCIATION OF MECHANICAL ENGINEERS 
ENΩΣΗ ΑΛΒΑΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Tirana – Albania  
Tel./Fax: +355 4 2225650, Mob.: +355 662032608 
E-mail: info@aace.al  
www.aace.al  
 
ALBANIA ENERGY ASSOCIATION 
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
P.O. Box 2424/1, Tirana – Albania  
Τηλ.: +355 4 4517260, Mobile: +355 672043806 

http://www.fiaalbania.com/index.php?option=com_members
mailto:f.affairs@konfindustria.org.al
mailto:info@konfindustria.org.al
mailto:president@konfindustria.org.al
http://www.konfindustria.org.al/
mailto:info@biznesalbania.org.al
http://www.biznesalbania.org.al/
http://www.biznesalbania.org.al/?page_id=28
mailto:secretariat@aab-al.org
http://www.aab.al/
http://www.aab.al/eng/anetaret.asp
mailto:maksmuci@gmail.com
mailto:info.shnsh@gmail.com
mailto:info@edilal.com
mailto:info@aace.al
http://www.aace.al/
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E-mail: info@aea-al.org 
www.aea-al.org  
 
ALBANIAN TOURISM ASSOCIATION 
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Rr. Andon Zak Cajupi, P.20/4, KATI 1, Nr. 4 
Tirana – Albania 
Tel./Fax: +355 4 2400433, Mob.: +355 0694035153  
Email : ata@ata.org.al  
www.ata.org.al 
 
ALBANIAN INSURANCE BUREAU 
ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 
Rr. "Gjergj Fishta", Pall. Edil-Al-It, Kati II-te  
Tirana – Albania  
Τηλ.: +355 4 22254033, 22267221 
Fax: +355 4 22267221  
Ε-mail: dritankastrati@insurers-al.org; bshs@insurers-al.org 
www.insurers-al.org  
 
DHOMA E FASONISTEVE TE SHQIPERISE 
CHAMBER OF FACON OF ALBANIA 
Rr Ismail Qemali, Pallati 34/1; Ap2/3, Tirana – Albania  
Τηλ./Fax: +355 4 2238084 
E-mail: chamber_facon.albania@yahoo.com  
http://albania-textile.com/cfa.html  
Members List: http://albania-textile.com/anetaret.html 
 
SHOQATA KOMBETARE E TRANSORTESVE NDERKOMBETARE RRUGORE “ANALTIR” 
ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ “ANALTIR” 
Sheshi “Avni Rustemi” Rr.“Xhorxhi Martin” Pall. 9 katesh, K.2  
Τirana – Albania  
Τηλ./Fax: +355 4 2230503 
E-mail: info@analtir.org.al  
www.analtir.org.al  
 
ALBANIAN AGROBUSINESS COUNCIL, KASH 
ENΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 
Rr. Mine Peza, Pall.87/3, Hyrja 1, Kati I  
Tiranë - Albania 
Τηλ./ Fax : +355 4 2229445 
E-mail :  info@kash.org.al; kashtirana@gmail.com 
http://www.kash.org.al 
Members List: http://www.kash.org.al/nationalorganization.php  
Ιστότοπος με πληροφορίες για τον αγροτικό τομέα στην Αλβανία: http://www.albania-
agroweb.net  
 
ASSOCIATION AND BUSINESS MANAGEMENT CENTER / ABMC 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 
Rr. Mine Peza, Pall.87/3, Hyrja 1, Kati I, Tiranë - Albania 

mailto:info@aea-al.org
http://www.aea-al.org/
mailto:ata@ata.org.al
http://www.ata.org.al/
mailto:dritankastrati@insurers-al.org
mailto:bshs@insurers-al.org
http://www.insurers-al.org/
mailto:chamber_facon.albania@yahoo.com
http://albania-textile.com/cfa.html
mailto:info@analtir.org.al
http://www.analtir.org.al/
mailto:info@kash.org.al
mailto:kashtirana@gmail.com
http://www.kash.org.al/
http://www.kash.org.al/nationalorganization.php
http://www.albania-agroweb.net/
http://www.albania-agroweb.net/
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Τηλ./ Fax : +355 4 2259195 
E-mail :  abmc@abmc.org.al  
Website: http://abmc.org.al/blog/  
Members List: http://abmc.org.al/blog/?page_id=7  
Ιστότοπος στην ελληνική γλώσσα:  http://abmc.org.al/greek/  
 
TREGU AGRO-USHQIMOR 
KENTRIKH AΓΟΡΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΙΡΑΝΩΝ 
κ. Gentian Lula, Δ/ντης Προμηθειών   
Κινητό: 00355 68-90-797-12 
E-mail:  info@tregushqimor.al  
www.tregushqimor.al  
 
LIVESTOCK ENTREPRENEURS ASSOCIATION OF ALBANIA 
ΕΝΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 
Rr. Brigada VII, P. 11, Shk. 1, Tirana – Albania 
Τηλ.: +355 4 2252732, Mob.: ++355 0682054905 
00355 68 20 00 716, 68 20 00 726, 682158145                                                                                   

E-mail: lea@albmail.com  

PROFESSIONAL BUSINESSWOMEN & HANDICRAFTERS ASSOCIATION OF ALBANIA 
ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 
Rr.Bogdani, pallati 10 katesh”4 Bimo”,kati 7, ap.45, Tirana – Albania 
Τηλ.:/Fax: ++355 4 2235726, Mob.: ++355 0682071640 
E-mail: info.shgpaz@yahoo.com; fluturaxhabija@yahoo.com;  
 

 Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια 

 

Ι. ΕΜΠΟΡΙΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ  ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

 

ENΩΣΗ EMΠΟΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ  

UNION OF CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY OF ALBANIA 

BASHKIMI I DHOMAVE TE TREGTISE & INDUSTRISE SE SHQIPERISE  

Blvd. Zhan D’ Ark Nr. 23, Tirana, ALBANIA 

Tηλ./Fax : +355 42247105, 2222934   

Email : info@uccial.al; ilir.zhilla@uccial.al;  

http://uccial.al/en/   

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΙΡΑΝΩΝ  

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY TIRANA 

DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE TIRANE 

Pallati I Kultures, Tirana, ALBANIA 

Tηλ.: +355 45 800932, 45800935 

Email: info@cci.al;  kabineti@cci.al; sekretaria@cci.al;  

http://www.cci.al/  

 

mailto:abmc@abmc.org.al
http://abmc.org.al/blog/
http://abmc.org.al/blog/?page_id=7
http://abmc.org.al/greek/
mailto:market@dinamo-sha.com
http://www.dinamo-sha.com/
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/
mailto:info@cci.al
mailto:kabineti@cci.al;%20sekretaria@cci.al
http://www.cci.al/
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΚΟΔΡΑΣ 

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY SHKODER 

DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE SHKODER  

Lagj.V. Shanto, Rr.Kinema Verore, 1, Shkodra, ALBANIA 

Tηλ. : +355 22243656/2460,  Fax : +355 22243656 

Email: info@cci-shkodra.org; elida.boshnjaku@cci-shkodra.org;      

http://www.cci-shkodra.org 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ  

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY DURRES 

DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE DURRES   

Rr. skenderbej, QBCrystal tower, kutia postare 220, Durres, ALBANIA 

Tηλ. : +355 52224440, Fax : +355 52222199 

Email: info@ccidr.al  

http://www.ccidr.al  

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY KORCE 

DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE KORCE  

Blloku “Demokracia”, P.2/6, Korca, ALBANIA  

Τηλ.: +355 82242457, Fax  : +355 82242457 

Email: dhti_korce@yahoo.com  ; ilirselenica@gmail.com 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΙΕΡΙ 

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY FIER 

DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE FIER  

Lagjia  “Apollonia”  Rr. Rauf Nallbani, Fier, ALBANIA 

Τηλ.: +355 38821596, Fax : +355 34223209  

Email: cciqarkufier@yahoo.com;  cobo_telecom@yahoo.com;   

http://www.ccifier.gov.al 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΜΠΑΣΑΝ  

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY ELBASAN 

DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE ELBASAN  

Prane Keshillit te Rrethit, Elbasan, ALBANIA 

Tηλ./Fax : +355 54255490/2477, Fax  : +355 54252030 

Email: cciel@albmail.com    

http://www.ccielb.org 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΠΕΡΑΤΙOY 

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY BERAT 

DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE BERAT  

Keshillit te Rrethit, Berat, ALBANIA 

Tηλ./Fax : +355 32232249 

mailto:info@cci-shkodra.org
mailto:elida.boshnjaku@cci-shkodra.org
http://www.cci-shkodra.org/
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
http://www.ccifier.gov.al/
mailto:cciel@albmail.com
http://www.ccielb.org/
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Email: cciberat@yahoo.com  

www.cciberat.com 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΥΛΩΝΑΣ  

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY VLORE 

DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE VLORE  

Pallati i Kultures, Vlora, ALBANIA 

Τηλ./Fax  : +355 33225737 

Email: ccivlore@gmail.com;  

ΤMHMA ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ   

Τηλ./Fax  : +355 85226505 

Email : e.isufi@ccivlora.com   

http://www.ccivlora.org  
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ&ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ AΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ  

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY GJIROKASTER 

DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE GJIROKASTER  

Rr. Nacionale 55, Gjirokaster, ALBANIA 

Τηλ./Fax  : +355 84263707 

Email: e.diamanti@ccigjirokaster.com; ediamanti@gmail.com;  

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΖΑΣ  

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY LEZHE 

DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE LEZHE 

Sheshi  Skenderbej, Lezhe, ALBANIA 

Τηλ/Fax : +355 21252332 

Tηλ/ Fax: +355 21252332/ 0+355 21252235 

Email: dhti_lezhe@yahoo.com    

Web: www.cci-lezhe.al 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΤΙΜΠΕΡ  

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY DIBER  

DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE DIBER  

Tηλ/Fax : +355 21284240 

Email: ilirbulku63@yahoo.com 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ KΟΥΚΕΣ   

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY KUKES  

DHOMA E TREGTISE & INDUSTRISE KUKES  

Tηλ/Fax: +355 24222574 

Email: kureg.cci.sec@gmail.com 

 

ΙΙ. ΔΙΜΕΡΗ – ΞΕΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ  ΣΤΗΝ 

ΑΛΒΑΝΙΑ 

mailto:cciberat@yahoo.com
http://www.cciberat.com/
mailto:ccivlore@gmail.com
mailto:e.isufi@ccivlora.com
http://www.ccivlora.org/
mailto:e.diamanti@ccigjirokaster.com
mailto:ediamanti@gmail.com
mailto:dhti%1F_lezhe@yahoo.com
http://www.cci-lezhe.al/
mailto:ilirbulku63@yahoo.com
mailto:kureg.cci.sec@gmail.com
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ΑΛΒΑΝΟ-ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ  ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

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 

Tηλ.: +355 4231020, Mob.: +355 692024001 

Email: info@abcci.com;  

http://www.abcci.com/   

 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  

ΑΜΕRICAN CHAMBER OF COMMERCE ΙΝ ΑΛΒΑΝΙΑ  

DHOMA AMERIKANE E TREGTISE ΝΕ SHQIPERI 

Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, Sky Tower, Romm11-3, Tirana, ALBANIA 

Tηλ./Fax  : +355 42259779, Fax : +355 42235350 

E-mail: info@amchamal.com.al;    

http://www.amcham.com.al/  

http://www.amcham.com.al/downloads/yearbook2009-en.php  (Oδηγός για την Αλβανία) 

 

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  

Tηλ.: +355 42227146 
Fax: +355 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 

  

ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ITALIAN NATIONAL CHAMBER OF COMMERCE IN ALBANIA  / ICE 

DHOMA ITALIANE E TREGTISE NE SHQIPERI  

Sheshi Skënderbej, Pallati i Kulturës, Tiranë, ΑLΒΑΝΙΑ 

Tηλ.: +355 4 2251051, 036, Fax: +355 2251034                                                                                      

E-mail: tirana@ice.it  

www.ice.gov.it  

 

 Εμπορικές Τράπεζες στην Αλβανία 

 
*  Mέλη της Αλβανικής Ένωσης Τραπεζών/ Albanian Association of Banks / AAB 

http://aab.al/eng/default.asp  
 

 Πληροφορίες για τις Τράπεζες περιέχονται στην ετήσια Έκθεση της ΑΑΒ 

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

mailto:info@abcci.com
http://www.abcci.com/
mailto:info@amchamal.com.al
http://www.amcham.com.al/
http://www.amcham.com.al/downloads/yearbook2009-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
mailto:tirana@ice.it
http://www.ice.gov.it/
http://aab.al/eng/default.asp
http://www.aab.al/en/reports.php
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Alpha Bank – Albania 
Rruga e. Kavajes, G-Kam Center  
Tirana – Albania   
Tel.: 00355 4 2278500  
Fax: 00355 4 2227221 
E-mail: countrymanageroffice.albania@alpha.gr 
http://www.alphabank.al 
 

 
National Bank of Greece – Albanian Branch  
Rruga e “Durrësit”, Godina Comfort 
Tirana – Albania  
Tel:  +355 4 2233621  
Fax: +355 4 2233613 
http://www.nbg.gr  

 
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 
 

 
ProCredit Bank sh.a 
Rr. Sami Frasheri, P.O. Box 2395 
Tirana – Albania 
Tel.: +355 4 2271272 
Fax: +355 4 227176 
E-mail: info@procreditbank.com.al   
www.procreditbank.com.al 

 
Credins Bank 
Rruga “Ismail Qemali” 4, Tirana – Albania  
Tel.: +355 4 2258252, 2234096  
Fax: +355 4 2222916 
E-mail: info@bankacredins.com  
www.bankacredins.com 

 

 
Raiffeisen Bank - Albania 
Rr.Kavajes, Nr.6, Tirana – Albania  
Tel.: +355 4 2223695 
Fax: +355 4 2250956 
E-mail: info@raiffeisen.al  
www.raiffeisen.al 
 

 
Credit Bank of Albania  
Perlat Rexhepi “Al-Kharafi” Administrative Building, Tirana 
– Albania  
Tel. +355 4 2272168 
Fax. +355 4 2258752 
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://www.alpha.gr/
http://www.nbg.gr/
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:info@procreditbank.com.al
http://www.procreditbank.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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Crédit Agricole 
“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 
 

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

 
First Investment Bank – Albania 
Bulevardi "Deshmorët e Kombit", 
Twin Towers, Nr.2 Kati 14/15, Tirana 
Tel.: +355 4 2276702 
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 2250653 
Fax: +355 4 2250654 
E-mail: info@unionbank.al 
www.unionbank.com.al  

 
International Commercial Bank 
Rruga “Murat Toptani”, Pranë “Gjergji Center”,Tirana – 
Albania  
Tel.: + 355 4 2254372, 2256254 
Fax: + 355 4 2235409 
www.icbankingroup.com 

 
United Bank of Albania  
Godina 14 kate “Teknoprojekt”, P.O.Box 128 
Tirana – Albania  
Tel.: +355 4 2404575 -7 
Fax: +355 4 2404558  
E-mail: info@ubaal.com  
www.uba.com.al  
 

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

 
 
 
 

mailto:headoffice@emporiki.com.al
http://www.emporiki.com.al/
http://www.tiranabank.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/
mailto:info@ubaal.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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 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 – Αναπτυξιακοί κ.ά. Οργανισμοί και Φορείς στην 

Αλβανία 

 

ORGANIZATION FOR SECURITY AND CORPORATION IN EUROPE / OSCE 

Presence in Albania 

Sheshi "Italia", Sheraton Hotel, 1st Floor 

Tirana – Albania 

Τηλ.:  +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  

Τηλ.: +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  

 

COUNCIL OF EUROPE  

Office in Tirana 

Skenderbej Square, Pallati i Kulturës, First Floor  

Tirana – Albania 

Τηλ.: +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 

Τηλ.: +355 4 2280400 

Fax: +355 4 2280401 

E-mail: RR-ALB@imf.org 

Website: http://www.imf.org/external/country/alb/rr/index.htm 

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
mailto:informtirana@coe.int
http://www.coe.al/
mailto:RR-ALB@imf.org?subject=Resident%20Representative%20Office%20in%20Albania%20Site
http://www.imf.org/external/country/alb/rr/index.htm
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Έκθεση για την Αλβανία (Ιούλιος 2011): 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10205.pdf  

 

WORLD BANK OFFICE IN ALBANIA 

"Dëshmorët e 4 Shkurtit" St. 

Tirana – Albania 

Τηλ.: +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/ALBANIAEXTN/0,,m

enuPK:301417~pagePK:141159~   

 

ΙΝΤΕRNATIONAL FINANCE CORPORATION / IFC 

(World Bank Group) 

Deshmoret e 4 Shkurtit, Sky Tower 8/1 

Tirana – Albania 

Τηλ.: +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+middle+east+and+n

orth+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 

Τηλ.: +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  

 

KfW – ENTWICKLUNGSBANK  

Office Albania 

Rr. "Skenderbej", 21/1, Kati 3, 

Tirana – Albania 

Tel./Fax: +355 4 2227869  

E-Mail: kfw.tirana@kfw.de 

Website:  http://www.kfw-

entwicklungsbank.de/ebank/DE_Home/Ueber_uns/Unsere_weltweite_Praesenz/Europa/Office

_Albania/index.jsp  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10205.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~
http://www.worldbank.org.al/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/ALBANIAEXTN/0,,menuPK:301417~pagePK:141159~
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
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
mailto:kfw.tirana@kfw.de
http://www.kfw-entwicklungsbank.de/ebank/DE_Home/Ueber_uns/Unsere_weltweite_Praesenz/Europa/Office_Albania/index.jsp
http://www.kfw-entwicklungsbank.de/ebank/DE_Home/Ueber_uns/Unsere_weltweite_Praesenz/Europa/Office_Albania/index.jsp
http://www.kfw-entwicklungsbank.de/ebank/DE_Home/Ueber_uns/Unsere_weltweite_Praesenz/Europa/Office_Albania/index.jsp
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Πληροφορίες για προγράμματα και έργα: 

http://www.kfw-

entwicklungsbank.de/ebank/DE_Home/Laender_und_Programme/Europa/Albanien/index.jsp  

 

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUER INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT / GIZ 

Koordinierungsbüro Tirana  

Rr. Skenderbeg Nr. 21/1, P.O.Box 2391 

Tirana – Albanien 

Τηλ.: +355 42 230414 

Fax: +355 42 251792 

E-Mail: giz-albanien@giz.de 

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 

Τηλ.: +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  

Τηλ.: +355 4 2247285 

Fax: +355 4 2233520  

Email: tirana-webcontact@usaid.gov  

Website: http://albania.usaid.gov  

 

ΝΕΤΗERLANDS DEVELOPMENT ORGANISATION / SNV 

Country Office 

Rr Dëshmorët e 4 Shkurtit, P.O.Box 1735  

Tirana – Albania 

Τηλ.: +355 4 2255800  

Fax: +355 4 2255801 

E-mail: balkans@snvworld.org 

E-mail Country Representative: Elvana Zhezha, ezhezha@snvworld.org  

Πληροφορίες για προγράμματα και έργα: 

http://www.snvworld.org/en/regions/balkan/Pages/default.aspx  

 

SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY / SIDA 

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/
mailto:balkans@snvworld.org
mailto:ezhezha@snvworld.org
http://www.snvworld.org/en/regions/balkan/Pages/default.aspx
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c/o Embassy of Sweden  

Office of SIDA in Tirana  

Rr Pjeter Budi No. 76  

Tirana – Albania 

Τηλ.:+  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 

Τηλ.: +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/  

 

 

 

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/
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/
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

Εξαγωγές ελληνικών προϊόντων (HS 2) στην Αλβανία την περίοδο 2012-2014 
(Αξία σε λεκ) 

        

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012 2013 
% 

Μεταβολής 
2013/2012 

2014 
% 

Μεταβολής 
2014/2013 

Σύνθεση 
ελληνικών 
εξαγωγών  

στην 
Αλβανία 

2014 

Μερίδιο αγοράς  
ελληνικών 

εξαγόμενων 
προϊόντων επί  

αντίστοιχων 
αλβανικών  
εισαγωγών 

2014 

01 Ζώντα ζώα 1.106.375.781 1.215.501.153 9,86% 1.590.291.029 30,83% 3,05% 45,67% 

02 Κρέατα και 
παραπροϊόντα 
σφαγίων, βρώσιμα 347.209.145 349.748.276 0,73% 413.026.965 18,09% 0,79% 6,33% 

03 Ψάρια και 
μαλακόστρακα, 
μαλάκια 276.406.438 366.880.690 32,73% 463.058.844 26,22% 0,89% 12,77% 

04 Γάλα και προϊόντα 
γαλακτοκομίας, 
πουλιά, αυγά, μέλι 128.876.921 131.789.360 2,26% 120.075.864 -8,89% 0,23% 4,85% 

05 Προϊόντα ζωικής 
προέλευσης 0 2.605.931 - 3.356.636 28,81% 0,01% 0,68% 

06 Ζώντα δένδρα και 
άλλα φυτά 45.551.127 40.863.028 -10,29% 43.488.065 6,42% 0,08% 7,26% 

07 βρώσιμα λαχανικά 
και ορισμένα ρίζες 688.457.012 686.256.228 -0,32% 806.816.621 17,57% 1,55% 30,08% 

08 Καρποί και 
φρούτα βρώσιμα 2.049.181.760 2.233.991.205 9,02% 2.511.158.843 12,41% 4,82% 38,47% 

09 Καφές, τσάι, ματέ 
και μπαχαρικά 27.675.688 39.584.205 43,03% 22.385.447 -43,45% 0,04% 0,67% 

10 Δημητριακά 61.581.789 71.211.288 15,64% 124.210.296 74,43% 0,24% 1,01% 

11 Προϊόντα 
αλευροποιίας 135.662.002 164.122.988 20,98% 222.334.612 35,47% 0,43% 7,91% 

12 σπόροι και καρποί 
ελαιώδεις 5.076.324 31.154.554 513,72% 18.450.733 -40,78% 0,04% 2,72% 

13 Γόμες, ρητίνες και 
άλλοι χυμοί και 
εκχυλίσματα φυτικά 1.925.609 5.191.214 169,59% 5.195.477 0,08% 0,01% 6,64% 

14 Πλεκτικές ύλες, 
φυτικά προϊόντα 17.979 0 -100,00% 0 - 0,00% 0,00% 

15 ζωικά ή φυτικά 
λίπη και έλαια 571.171.943 551.592.727 -3,43% 620.024.598 12,41% 1,19% 9,83% 

16 Προετοιμασία του 
κρέατος των ψαριών 
ή μαλακοστράκων 56.686.000 68.209.458 20,33% 64.212.110 -5,86% 0,12% 3,40% 

17 ζάχαρη και 
ζαχαρώδη 
παρασκευάσματα 121.896.334 83.937.231 -31,14% 73.039.990 -12,98% 0,14% 1,59% 

18 Κακάο και 
προετοιμασία κακάο 183.845.780 202.807.422 10,31% 249.318.813 22,93% 0,48% 11,93% 
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Εξαγωγές ελληνικών προϊόντων (HS 2) στην Αλβανία την περίοδο 2012-2014 
(Αξία σε λεκ) 

        

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012 2013 
% 

Μεταβολής 
2013/2012 

2014 
% 

Μεταβολής 
2014/2013 

Σύνθεση 
ελληνικών 
εξαγωγών  

στην 
Αλβανία 

2014 

Μερίδιο αγοράς  
ελληνικών 

εξαγόμενων 
προϊόντων επί  

αντίστοιχων 
αλβανικών  
εισαγωγών 

2014 

19 Παρασκευή 
δημητριακά, το 
αλεύρι, το άμυλο ή το 
γάλα 975.691.308 1.047.641.315 7,37% 991.089.215 -5,40% 1,90% 13,47% 

20 Προετοιμασία 
λαχανικών, καρπών 
και φρούτων 659.368.980 735.391.183 11,53% 901.866.604 22,64% 1,73% 37,85% 

21 Διάφορα 
παρασκευάσματα 
διατροφής 510.673.139 619.666.218 21,34% 539.793.385 -12,89% 1,04% 10,96% 

22 Ποτά, αλκοολούχα 
υγρά και ξίδι 1.359.532.457 1.305.520.213 -3,97% 1.181.784.582 -9,48% 2,27% 13,65% 

23 Υπολείμματα και 
απορρίμματα των 
βιομηχανιών ειδών 
διατροφής 406.003.997 410.895.749 1,20% 297.390.053 -27,62% 0,57% 11,32% 

24 Καπνά και 
βιομηχανοποιημένα 
υποκατάστατα 
καπνού 2.678.761.988 2.876.581.990 7,38% 2.654.116.349 -7,73% 5,10% 35,37% 

25 Αλάτι, θείο, γαίες 
και πέτρες, ασβέστη 
και τσιμέντου 1.496.350.818 769.648.912 -48,56% 1.016.089.075 32,02% 1,95% 24,50% 

26 Μεταλλεύματα, 
σκουριές και τέφρες 1.060.644 1.449.827 36,69% 1.635.085 12,78% 0,00% 0,30% 

27 Ορυκτά καύσιμα, 
ορυκτά λάδια και 
προϊόντα της 
απόσταξης αυτών 6.168.334.881 6.158.503.618 -0,16% 13.120.591.773 113,05% 25,20% 15,34% 

28 Ανόργανα χημικά 
προϊόντα 255.254.720 211.690.377 -17,07% 146.431.787 -30,83% 0,28% 11,43% 

29 Οργανικά χημικά 
προϊόντα 87.243.233 93.420.541 7,08% 94.452.598 1,10% 0,18% 7,31% 

30 Φαρμακευτικά 
προϊόντα 825.182.191 988.965.389 19,85% 1.434.716.788 45,07% 2,76% 6,79% 

31 Λιπάσματα 234.474.477 216.792.226 -7,54% 404.568.773 86,62% 0,78% 10,43% 

32 Δεψικά και 
βαφικά εκχυλίσματα 936.141.603 986.551.602 5,38% 1.011.694.521 2,55% 1,94% 31,40% 

33 Αιθέρια έλαια και 
ρητινοειδή, προϊόντα, 
καλλυντικά 362.195.835 345.996.525 -4,47% 388.843.263 12,38% 0,75% 6,70% 
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Εξαγωγές ελληνικών προϊόντων (HS 2) στην Αλβανία την περίοδο 2012-2014 
(Αξία σε λεκ) 

        

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012 2013 
% 

Μεταβολής 
2013/2012 

2014 
% 

Μεταβολής 
2014/2013 

Σύνθεση 
ελληνικών 
εξαγωγών  

στην 
Αλβανία 

2014 

Μερίδιο αγοράς  
ελληνικών 

εξαγόμενων 
προϊόντων επί  

αντίστοιχων 
αλβανικών  
εισαγωγών 

2014 

34 Σαπούνια, 
οργανικές ουσίες 
επιφανειακής 
παράγοντες, 
παρασκευάσματα για 
πλύσιμο 301.949.680 368.518.576 22,05% 478.102.434 29,74% 0,92% 7,35% 

35 Λευκωματώδεις 
ύλες, τροποποιημένα 
άμυλα, κόλλες, 
ένζυμα 76.385.839 98.169.308 28,52% 79.603.666 -18,91% 0,15% 7,00% 

36 Εκρηκτικά, είδη 
πυροτεχνίας, σπίρτα 76.061.719 106.918.961 40,57% 143.445.061 34,16% 0,28% 25,50% 

37 Φωτογραφικά ή 
κινηματογραφικά 
προϊόντα 24.776.639 17.697.185 -28,57% 18.691.512 5,62% 0,04% 7,77% 

38 Διάφορα προϊόντα 
των χημικών 
βιομηχανιών 413.852.488 373.854.523 -9,66% 428.106.570 14,51% 0,82% 7,14% 

39 Πλαστικές ύλες 
και τεχνουργήματα 2.687.603.490 2.565.120.024 -4,56% 2.358.860.386 -8,04% 4,53% 13,04% 

40 Καουτσούκ και 
τεχνουργήματα από 340.094.062 411.509.778 21,00% 311.338.932 -24,34% 0,60% 8,19% 

41 Δέρματα και 
δερμάτινα 238.136 5.137.767 2057,49% 54.323.749 957,34% 0,10% 0,40% 

42 Τεχνουργήματα 
από δέρμα 13.558.526 13.574.300 0,12% 10.169.531 -25,08% 0,02% 1,47% 

43 Γουνοδέρματα και 
γουναρικά 6.283.492 8.238.695 31,12% 5.091.998 -38,19% 0,01% 31,09% 

44 Ξύλο και 
τεχνουργήματα από 
ξύλο 1.384.545.212 1.054.423.988 -23,84% 832.575.148 -21,04% 1,60% 10,73% 

45 Φελλός και 
τεχνουργήματα από 
φελλό 73.832 217.872 195,09% 491.034 125,38% 0,00% 5,12% 

46 Μεταποιημένα 
είδη από άχυρο 
σπάρτο ή άλλα υλικά 
σπαρτοπλεκτικής 164.650 263.572 60,08% 464.825 76,36% 0,00% 2,29% 
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Εξαγωγές ελληνικών προϊόντων (HS 2) στην Αλβανία την περίοδο 2012-2014 
(Αξία σε λεκ) 

        

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012 2013 
% 

Μεταβολής 
2013/2012 

2014 
% 

Μεταβολής 
2014/2013 

Σύνθεση 
ελληνικών 
εξαγωγών  

στην 
Αλβανία 

2014 

Μερίδιο αγοράς  
ελληνικών 

εξαγόμενων 
προϊόντων επί  

αντίστοιχων 
αλβανικών  
εισαγωγών 

2014 

47 Πολτοί από ξύλο ή 
από άλλες 
κυτταρινικές ινώδεις 
ύλες 471 0 -100,00% 0 - 0,00% 0,00% 

48 Χαρτί και χαρτόνια 1.478.590.824 1.653.641.986 11,84% 1.845.764.812 11,62% 3,55% 13,63% 

49 Προϊόντα 
εκδοτικών οίκων, 
εικόνες 261.862.679 204.358.604 -21,96% 228.356.115 11,74% 0,44% 16,45% 

50 Μετάξι 0 0 - 0 - 0,00% 0,00% 

51 Μαλλί εκλεκτής 
ποιότητας ή 
χονδροειδείς τρίχες 14.195.714 701.659 -95,06% 1.847.825 163,35% 0,00% 1,08% 

52 Βαμβάκι 325.724.823 183.206.235 -43,75% 277.685.667 51,57% 0,53% 5,13% 

53 Άλλες φυτικές 
υφαντικές ίνες, 
νήματα από χαρτί και 
υφάσματα 2.394.034 1.127.870 -52,89% 1.244.584 10,35% 0,00% 1,40% 

54 τεχνητές συνεχείς 
ίνες 39.628.207 73.548.934 85,60% 70.320.816 -4,39% 0,14% 2,17% 

55 Οι τεχνητές 
ασυνεχείς ίνες 190.140.318 204.444.467 7,52% 191.264.577 -6,45% 0,37% 4,47% 

56 Βάτες και ειδικά 
νήματα 69.768.528 70.695.852 1,33% 77.321.681 9,37% 0,15% 6,12% 

57 Τάπητες και 
υφαντικά καλύμματα 
δαπέδου 5.750.209 7.245.449 26,00% 10.598.345 46,28% 0,02% 1,15% 

58 Ειδική υφάσματα 5.112.734 6.893.928 34,84% 6.192.561 -10,17% 0,01% 0,60% 

59 Yφάσματα 
εμποτισμένα, 
επικαλυμμένα ή με 
απανωτές στρώσεις  13.098.045 10.330.713 -21,13% 17.681.371 71,15% 0,03% 0,44% 

60 Πλεκτά υφάσματα 
ή υφάσματα κροσέ 359.910.578 740.190.691 105,66% 577.364.049 -22,00% 1,11% 20,52% 

61 Ενδύματα και 
συμπληρώματα του 
ενδύματος 466.759.984 446.158.656 -4,41% 524.529.921 17,57% 1,01% 4,21% 

62 Ενδύματα και 
συμπληρώματα 
ένδυσης μη πλεκτά 614.982.874 471.251.486 -23,37% 472.712.116 0,31% 0,91% 3,89% 
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012 2013 
% 

Μεταβολής 
2013/2012 

2014 
% 

Μεταβολής 
2014/2013 

Σύνθεση 
ελληνικών 
εξαγωγών  

στην 
Αλβανία 

2014 

Μερίδιο αγοράς  
ελληνικών 

εξαγόμενων 
προϊόντων επί  

αντίστοιχων 
αλβανικών  
εισαγωγών 

2014 

63 Άλλα έτοιμα 
υφαντουργικά είδη, 
σερβίτσια, 
μεταχειρισμένα 
ενδύματα 130.154.304 111.405.037 -14,41% 100.607.631 -9,69% 0,19% 4,39% 

64 Υποδήματα, 
γκέτες και παρόμοια, 
μέρη sich άρθρα 18.309.951 8.326.429 -54,53% 10.659.689 28,02% 0,02% 0,09% 

65 Καλύμματα 
κεφαλής και μέρη 
αυτών 2.052.871 5.698.351 177,58% 1.814.551 -68,16% 0,00% 0,60% 

66 Ομπρέλες για τη 
βροχή τον ήλιο, 
ράβδοι, μπαστούνια-
καθίσματα 1.396.914 2.419.914 73,23% 1.583.824 -34,55% 0,00% 0,58% 

67 Φτερά και 
πούπουλα 
κατεργασμένα και 
είδη από φτερά 1.353.474 1.074.132 -20,64% 265.553 -75,28% 0,00% 0,23% 

68 Τεχνουργήματα 
από πέτρες, γύψο, 
τσιμέντο, αμίαντο, 
μαρμαρυγία 300.618.912 347.187.636 15,49% 346.915.940 -0,08% 0,67% 12,14% 

69 κεραμικά 
προϊόντα 587.215.520 595.751.308 1,45% 371.959.095 -37,56% 0,71% 5,04% 

70 Γυαλί και 
τεχνουργήματα από 
γυαλί 133.628.635 103.054.785 -22,88% 171.921.438 66,83% 0,33% 5,69% 

71 φυσικά ή 
καλλιεργημένα 
μαργαριτάρια 56.119.064 8.389.747 -85,05% 10.276.150 22,48% 0,02% 0,92% 

72 Προϊόντα σιδήρου 
και χάλυβα 7.897.353.489 4.721.163.655 -40,22% 3.342.150.555 -29,21% 6,42% 13,30% 

73 Είδη από σίδηρο ή 
χάλυβα 1.167.081.579 1.014.531.993 -13,07% 892.304.909 -12,05% 1,71% 6,15% 

74 Χαλκός και 
τεχνουργήματα από 67.016.434 74.162.743 10,66% 96.984.568 30,77% 0,19% 11,85% 

75 Νικέλιο και 
τεχνουργήματα από 308.087 0 -100,00% 0 - 0,00% 0,00% 
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012 2013 
% 

Μεταβολής 
2013/2012 

2014 
% 

Μεταβολής 
2014/2013 

Σύνθεση 
ελληνικών 
εξαγωγών  

στην 
Αλβανία 

2014 

Μερίδιο αγοράς  
ελληνικών 

εξαγόμενων 
προϊόντων επί  

αντίστοιχων 
αλβανικών  
εισαγωγών 

2014 

76 Αργίλιο και 
τεχνουργήματα από 
αργίλιο 1.927.860.122 1.795.908.089 -6,84% 1.616.130.903 -10,01% 3,10% 21,59% 

78 Μόλυβδος και 
τεχνουργήματα 1.909.334 0 -100,00% 0 - 0,00% 0,00% 

79 Ψευδάργυρος και 
τεχνουργήματα 1.451.643 4.439.786 205,85% 839.362 -81,09% 0,00% 0,57% 

80 Κασσίτερος και 
τεχνουργήματα 179.021 2.104 -98,82% 117.320 5476,05% 0,00% 2,60% 

81 Άλλα κοινά 
μέταλλα, 
κεραμομεταλλουργικές 
συνθέσεις, 
τεχνουργήματα 17.067 34.726 103,47% 25.888 -25,45% 0,00% 0,21% 

82 Εργαλεία και 
συλλογές εργαλείων, 
cultery, κουτάλια και 
πιρούνια, από κοινά 
μέταλλα 258.076.032 255.152.727 -1,13% 251.510.680 -1,43% 0,48% 16,07% 

83 Διάφορα 
τεχνουργήματα από 
κοινά μέταλλα 246.739.856 200.578.750 -18,71% 289.554.672 44,36% 0,56% 3,69% 

84 Πυρηνικοί 
αντιδραστήρες, 
λέβητες, μηχανές, 
συσκευές και 
μηχανικές επινοήσεις 1.722.379.668 1.538.575.801 -10,67% 1.742.822.433 13,28% 3,35% 4,54% 

85 Ηλεκτρικές 
μηχανές, συσκευές και 
εξοπλισμός και τα 
μέρη τους 1.613.342.089 1.070.521.411 -33,65% 692.164.179 -35,34% 1,33% 2,17% 

86 Σιδηροδρομικές ή 
τροχιοδρομικών 
μηχανών έλξης 0 0 - 835.507 - 0,00% 1,43% 

87 Οχήματα άλλα από 
εκείνα των 
σιδηροδρομικών ή 
παρόμοιων γραμμών 595.389.836 610.348.016 2,51% 382.770.436 -37,29% 0,74% 1,19% 

88 Αεροσκάφη, 
διαστημόπλοια και τα 
μέρη τους 329.922 9.875.127 2893,17% 0 -100,00% 0,00% 0,00% 
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012 2013 
% 

Μεταβολής 
2013/2012 

2014 
% 

Μεταβολής 
2014/2013 

Σύνθεση 
ελληνικών 
εξαγωγών  

στην 
Αλβανία 

2014 

Μερίδιο αγοράς  
ελληνικών 

εξαγόμενων 
προϊόντων επί  

αντίστοιχων 
αλβανικών  
εισαγωγών 

2014 

89 Πλοία, λέμβοι και 
πλωτές κατασκευές 27.337.871 12.751.350 -53,36% 18.702.770 46,67% 0,04% 5,89% 
90 
Οπτικά,φωτογραφικά, 
κινηματογραφικά 
όργανα 285.654.652 228.466.568 -20,02% 226.629.795 -0,80% 0,44% 4,06% 

91 Ωρολόγια και μέρη 
αυτών 9.795.756 2.870.733 -70,69% 1.889.948 -34,16% 0,00% 0,73% 

92 Μουσικά όργανα 5.008 0 -100,00% 926.504 - 0,00% 2,63% 

94 Έπιπλα, στρώματα 
κρεβάτι, υπόστρωμα 539.636.244 320.683.408 -40,57% 354.476.723 10,54% 0,68% 5,88% 

95 Παιχνίδια για 
παιδιά και ενήλικες, 
είδη διασκέδασης, 
άθλησης 25.137.794 14.426.030 -42,61% 20.370.874 41,21% 0,04% 1,04% 

96 Διάφορα είδη 
βιομηχανοποιημένα  395.378.389 435.173.715 10,07% 523.250.620 20,24% 1,01% 16,04% 

97 Αντικείμενα 
συλλογών ή 
αρχαιοτήτων  25.860.498 65.223 -99,75% 32.133 -50,73% 0,00% 0,21% 

99 Άλλοι 140.735.998 95.351.660 -32,25% 27.998.383 -70,64% 0,05% 16,08% 

Σύνολο ελληνικών 
εξαγωγών στην 
Αλβανία 

50.117.201.724 45.699.994.676 -8,81% 52.058.151.113 13,91% 100,00% 9,43% 

Συνολικές αλβανικές 
εισαγωγές 

528.490.391.085 517.377.874.820 -2,10% 552.263.542.715 6,74%     

Μερίδιο αγοράς  
ελληνικών εξαγωγών 

επί αλβανικών  
εισαγωγών  

9,48% 8,83% -6,86% 9,43% 6,72%     

Πηγή INSTAT - Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων 

     

 

 

 


