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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Οικονομική Κατάσταση 

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Οκτωβρίου 

2022: Αύξηση 8,3% συγκριτικά με Οκτώβριο 

2021 

Σύμφωνα με στοιχεία της Α/Στατιστικής Αρχής 

INSTAT, τον Οκτώβριο 2022, ο Δείκτης Τιμών 

Καταναλωτή ανήλθε σε 111,2, με περίοδο 

αναφοράς το Δεκέμβριο 2020, ενώ κατέγραψε 

αύξηση 8,3% συγκριτικά με τον Οκτώβριο 2021 

και 0,4% συγκριτικά με το Σεπτέμβριο 2022. 

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΔΚΤ κατά 8,3% 

επηρεάστηκε κυρίως από την αύξηση των τιμών 

στην κατηγορία «Μεταφορές» (+16,9%) και 

«Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» (+14,6%). 

Επιπρόσθετα, συγκριτικά με τον Οκτώβριο 

2021, ελαφριά αύξηση παρατηρήθηκε στις τιμές 

σε όλες τις υπό εξέταση κατηγορίες. 

8.11.2022, Πηγή: INSTAT 

 

Κρατικός Προϋπολογισμός 2023 

Το Α/Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη 

ανάγνωση το σχέδιο προϋπολογισμού για το 

2023, σύμφωνα με το οποίο υπολογίζεται 

δημοσιονομικό έλλειμμα 2,6%, δημόσιο χρέος 

χαμηλότερο από 69% του ΑΕΠ και ανάπτυξη 

2,6% που θα προέρχεται κυρίως από εγχώρια 

κατανάλωση και επενδύσεις. Τα έσοδα 

αναμένεται να ανέλθουν στο 29% του ΑΕΠ. 

Ο Α/ΠΘ κ. Edi Rama και η Α/Υπουργός 

Οικονομικών και Οικονομίας κα Delina 

Ibrahimaj δήλωσαν ότι βασικός στόχος του 

προϋπολογισμού 2023 είναι η στήριξη 

νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων από τις 

συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. 

Ειδικότερα, κα Ibrahimaj ανέφερε ότι μέσω του 

προϋπολογισμού προβλέπεται η άμεση στήριξη 

1,2 εκατ. πολιτών συμπεριλαμβανομένων 

οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα, 

συνταξιούχων, χαμηλόμισθων, δασκάλων, 

γιατρών, φαντάρων, πυροσβεστών, καθώς και 

30 χιλ. αγροτών και χιλίων νέων οικογενειών για 

αγορά διαμερισμάτων. 

Το σχέδιο του προϋπολογισμού και το 

Δημοσιονομικό Πακέτο θα επανέλθουν για 

συζήτηση στις επιτροπές της Βουλής 

για διάστημα περίπου δύο εβδομάδων και στη 

συνέχεια θα υποβληθούν για τελική έγκριση σε 

ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. 

11.11.2022, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Εξωτερικό Εμπόριο 

Η Αλβανία απαγορεύει τις εισαγωγές 

ρωσικού πετρελαίου 

 Η Αλβανία απαγόρευσε την άμεση ή έμμεση 

εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου, κατόπιν 

απόφασης της Α/Κυβέρνησης που βασίζεται σε 

σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. 

Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η διέλευση μέσω 

της αλβανικής επικράτειας από εταιρείες που 

παράγουν ή πωλούν πετρέλαιο και τελούν υπό 

τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση από τις 3 Ιουνίου 2022. 

Κατά τη διάρκεια του 2021, η Αλβανία είχε 

εισάγει από τη Ρωσία το 11% του συνόλου των 

καυσίμων (περίπου 75 χιλ. τόνοι). 

14.11.2022, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας (στοιχεία 

Οκτωβρίου 2022) 

Σύμφωνα με στοιχεία της Αλβανικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας INSTAT, τον Οκτώβριο 

του 2022 η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 38 δις 

λεκ, σημειώνοντας αύξηση 12,5% σε σύγκριση 

με τον Οκτώβριο 2021 και μείωση 0,8% σε 

σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2022. Η αξία 

των εισαγωγών, αντίστοιχα, ήταν 83 δις λεκ, 

αυξημένη κατά 8,6% σε σύγκριση με το τον 

Οκτώβριο 2021 και μειωμένη κατά 5,3% σε 

σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2022. 

Για τον Οκτώβριο 2022, το εμπορικό έλλειμμα 

ανήλθε σε 45 δισ. λεκ, αυξημένο κατά 5,5% σε 

σύγκριση με τον Οκτώβριο 2021 και μειωμένο 

κατά 8,7% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 

2022. 

Οι χώρες προς τις οποίες η Αλβανία είχε τη 

μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών, σε σύγκριση με 

τον Οκτώβριο του 2021, είναι οι: Ιταλία (20,3%) 

και Γερμανία (34,4%). Ενώ, η μεγαλύτερη 
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μείωση εισαγωγών σημειώθηκε από: Ελλάδα 

(16,9 %), Κόσοβο (13,8 %) και Ισπανία (13,4 

%). 

Αντίστοιχα ως προς τις εισαγωγές της Αλβανίας, 

τον Οκτώβριο του 2022, οι χώρες από τις οποίες 

η Αλβανία είχε τη μεγαλύτερη αύξηση 

εισαγωγών, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 

2021 ήταν οι: Ισπανία (53,5 %), Κίνα (28 %) και 

Τουρκία (24,7 %). Ενώ, μεγαλύτερη μείωση των 

εισαγωγών, συγκριτικά, σημειώθηκε από: 

Γερμανία (3,7 %), Ελλάδα (4,2 %) και Ιταλία 

(1,4 %). 

Για το ίδιο διάστημα, το εμπόριο με κράτη-μέλη 

ΕΕ ανήλθε στο 60,2 % του συνολικού εμπορίου 

της Αλβανίας, με τις εξαγωγές προς ΕΕ να 

ανέρχονται στο 76,9 % των συνολικών 

εξαγωγών και τις εισαγωγές από ΕΕ στο 52,6 % 

των συνολικών εισαγωγών. Οι κύριοι εμπορικοί 

εταίροι της Αλβανίας για τον Οκτώβριο 2022 

ήταν οι: Ιταλία (29,6 %), Τουρκία (8,2 %), 

Ελλάδα (6,7 %) και Κίνα (6,3%). 

17.11.2022, Πηγή: INSTAT 

 

Διμερείς Σχέσεις 

Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία υπέγραψαν 

21 συμφωνίες 

Σε σύνοδο των κυβερνήσεων Αλβανίας και 

Βόρειας Μακεδονίας, η οποία 

πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 

στα Σκόπια, οι δύο χώρες συμφώνησαν να 

συνεργαστούν σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. 

Συγκεκριμένα, υπεγράφησαν 21 συμφωνίες, εκ 

των οποίων ιδιαίτερου οικονομικού και 

εμπορικού ενδιαφέροντος έχουν οι κάτωθι: 

- Μνημόνιο συνεργασίας στον ενεργειακό 

τομέα. 

- Μνημόνιο Κατανόησης και Συνεργασίας στον 

τομέα των Δημοσίων Οικονομικών και της 

Διαδικασίας Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

- Συμφωνία για την ανάπτυξη της οδικής 

σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών. 

- Μνημόνιο συνεργασίας για την Προστασία της 

Επιχειρηματικότητας. 

- Πρωτόκολλο για την εφαρμογή της συμφωνίας 

για τη δημιουργία σημείων κοινής συνοριακής 

διέλευσης μεταξύ των δύο χωρών. 

- Πρωτόκολλο για την εφαρμογή κοινού 

συνοριακού ελέγχου στο συνοριακό σημείο 

διέλευσης Qafe-Thane Kjafasan. 

- Συμφωνία για τη δημιουργία διακρατικών 

μεταφορών μέσω της λίμνης Aχρίδας. 

- Μνημόνιο κατανόησης στον τομέα του 

ψηφιακού μετασχηματισμού. 

17.11.2021, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Επενδύσεις στην Αλβανία 

Ψήφιση διαδικασίας fast-track για την 

κατασκευή του λιμένα Δυρραχίου 

Την Τετάρτη 9.11, ψηφίστηκε στο 

Α/Κοινοβούλιο διαδικασία fast track για τη 

μετατροπή του εμπορικού λιμένα Δυρραχίου σε 

τουριστικό λιμένα, με έντονες ωστόσο 

αντιδράσεις από αντιπολιτευόμενες παρατάξεις 

ως προς την έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης, το τελικό κόστος 

κατασκευής του έργου αλλά και την 

προστιθέμενη αξία για το αλβανικό δημόσιο. 

10.11.2022, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Η Α/Κυβέρνηση υπογράφει συμφωνία 

δανείου 60 εκατ. ευρώ με την AFD για το 

δίκτυο ύδρευσης στο Δυρράχιο 

Την Τρίτη 15.11, κατά την επίσκεψη της 

Γαλλίδας Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

κας Laurence Boone στον Α/Π κ. Edi Rama, 

υπεγράφη συμφωνία μεταξύ Α/Κυβέρνησης και 

Γαλλικής Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας 

(Agence Française de Développement/AFD) για 

τη χρηματοδότηση του δικτύου ύδρευσης στο 

Δυρράχιο. 

Τη συμφωνία υπέγραψαν η Α/Υπουργός 

Οικονομίας και Οικονομικών, κα Delina 

Ibrahimaj, και η Γ/Υπουργός κα Laurence 

Bonne. 

Σε συνέχεια του σεισμού του Νοεμβρίου 2019, 

η Γ/Κυβέρνηση, μέσω του AFD, έχει αναλάβει 

την ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης στο 



Νοέμβριος 2022 
 

Δυρράχιο, μέσω της χορήγησης δανείου ύψους 

60 εκατ. ευρώ και παροχής τεχνικής βοήθειας 

ύψους 1 εκατ. ευρώ. 

Η Α/Υπουργός κα Ibrahimaj δήλωσε ότι μέσω 

αυτού του δανείου η Α/Κυβέρνηση θα 

καταρτίσει ένα “master plan”, όχι μόνο για την 

παροχή πόσιμου νερού, αλλά και για την 

κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου. 

Επιπρόσθετα δήλωσε ότι Α/Κυβέρνηση 

επιδιώκει τον περιορισμό των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας 

των πόρων και της ανάπτυξης κατάλληλης 

τιμολογιακής στρατηγικής για την παροχή 

νερού. 

16.11.2022, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσύρει 

χρηματοδότηση για το Λιμένα Δυρραχίου   

Η ΕΕ αποσύρθηκε από το επενδυτικό έργο του 

Λιμένα Δυρραχίου, ακυρώνοντας δάνειο 28 

εκατ. ευρώ (μέσω του Επενδυτικού Πλαισίου 

για τα Δυτικά Βαλκάνια/WBIF) για την 

υλοποίηση του έργου ανακατασκευής των 

προβλητών 1 και 2 του τερματικού σταθμού. 

Το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο θα επέτρεπε την 

αύξηση του σχεδιασμένου βάθους για τον 

ελλιμενισμό πλοίων μεγάλης χωρητικότητας 

καθώς και την αύξηση της σταθερότητας των 

αποβάθρων. Το λιμάνι του Δυρραχίου 

διαχειρίζεται επί του παρόντος περίπου το 90% 

των ναυτιλιακών ανταλλαγών της χώρας και το 

53% του συνόλου του διεθνούς εμπορίου. Ο 

τερματικός σταθμός έχει συνολικά πέντε 

προβλήτες και έχει έκταση 92.680 τμ. Οι 

προβλήτες 1 και 2 χρήζουν αποκατάστασης. Η 

πρώτη κατασκευάστηκε το 1942 και η δεύτερη 

το διάστημα 1945-1951. Η αποκατάσταση 

πραγματοποιήθηκε το 1994. Ωστόσο, τα 

υποβρύχια δομικά στοιχεία παρουσιάζουν 

σημάδια σημαντικής διάβρωσης ενώ παράλληλα 

και το βάθος του τερματικού σταθμού δεν 

επιτρέπει την φιλοξενία μεγάλων φορτηγών 

πλοίων στο λιμάνι Δυρραχίου. 

Σημειώνεται ότι για το εν λόγω έργο η 

α/αντιπολίτευση έχει αντιταχθεί σθεναρά, 

χαρακτηρίζοντάς το ως υπόθεση μέγιστης 

διαφθοράς. 

Η ακύρωση εν λόγω χρηματοδότησης ΕΕ 

ανακοινώθηκε λίγες ώρες πριν η Α/Βουλή 

ψηφίσει με εσπευσμένη διαδικασία, τη 

συμφωνία μεταξύ του α/Υπουργικού 

Συμβουλίου και των “Eagle Hills Real Estate 

Development”, “Albanian Seaports 

Development Company, sh.a.” και “Nshmi 

Development L.L.C”, για το στρατηγικό 

επενδυτικό έργο “Durres Marina & Yachts”, που 

αφορά στη κατασκευή του νέου τουριστικού 

Λιμένα Δυρραχίου. 

24.11.2022, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Διαγωνισμοί 

Προκήρυξη ανοικτού Διαγωνισμού για την 

σχεδίαση, κατασκευή και λειτουργία πλωτής 

φωτοβολταϊκής μονάδας ισχύος 12,9 MW, 

στη λίμνη HPP Vau I Dejes, στη Σκόδρα.  

Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022, 

προκηρύχθηκε στην πύλη ηλεκτρονικών 

προμηθειών ECEPP της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης/EBRD 

ανοικτός διαγωνισμός για τη σχεδίαση, 

κατασκευή και λειτουργία πλωτής 

φωτοβολταϊκής μονάδας ισχύος 12,9 MW, στη 

λίμνη Vau I Dejes, στη Σκόδρα, κοντά στον 

ομώνυμο υδροηλεκτρικό σταθμό. 

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 

22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00. 

Περισσότερες λεπτομέρειες, μπορούν να 

αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της EBRD, στο 

σύνδεσμο: 

https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?

displayNoticeId=14040098 , καθώς και με 

απευθείας επικοινωνία με την κα Elida Bufi 

(Solar Energy of Albania SENA, Rr. “Viktor 

Eftimiu”, Nr. 12, Tίρανα 1060, Αλβανία, τηλ: 

+355 4 2262148, Email: bufie@kesh.al ). 

4.11.2022-Πηγή: EBRD 

Επιχειρηματικά Νέα 

Ελληνο-Αλβανικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, 

Αθήνα, 18.11.2022 

https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=14040098
https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=14040098
callto:+355%204%202262148
mailto:bufie@kesh.al
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Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την 

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου, Επιχειρηματικό 

Φόρουμ, το οποίο συνδιοργάνωσαν το Εμπορικό 

& Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (EBEA), 

το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Τιράνων (CCIT), το Enterprise Greece και η 

Υπηρεσία Ανάπτυξης Επενδύσεων της 

Αλβανίας (Albanian Investment Development 

Agency – AIDA). 

Εν λόγω Forum περιελάμβανε επιχειρηματική 

αποστολή και επιχειρηματικές συναντήσεις 

(B2B). 

Την αλβανική αποστολή συνόδευαν η Υπουργός 

Οικονομίας και Οικονομικών κα Delina 

Ibrahimaj, η Υφυπουργός Εξωτερικών κα Megi 

Fino, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τιράνων 

κ. Nikolin Jaka και η κα Mileva Meksi , Δ/ντρια 

Επενδύσεων της AIDA. 

Από ελληνικής πλευράς την α/αντιπροσωπεία 

υποδέχθηκαν ο Υπουργός Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο 

Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος 

Φραγκογιάννης, η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κα 

Σοφία-Εφραίμογλου Κουνελάκη και ο Δ/νων 

Σύμβουλος του Enterprise Greece κ. Μαρίνος 

Γιαννόπουλος. 

Το συντονισμό των ομιλιών είχε ο Αντιπρόεδρος 

του ΕΒΕΑ κ. Μιχάλης Σιαμίδης. 

Την εκδήλωση καλωσόρισαν η Πρόεδρος του 

ΕΒΕΑ και ο αλβανός ομόλογός της ενώ στη 

συνέχεια υπεγράφησαν δύο μνημόνια 

Συνεργασίας (MoU) ανάμεσα στα δύο 

Επιμελητήρια καθώς και από το Enterprise 

Greece και την AIDA. 

Ο Δ/ντης του Enterprise Greece, αρμόδιος για 

την προώθηση των επενδύσεων κ. Ηλίας 

Ηλιάδης καθώς και η αλβανίδα ομόλογός του, 

εκπρόσωπος της AIDA, κα Meksi, παρουσίασαν 

τις επενδυτικές ευκαιρίες και τις δράσεις των 

δύο φορέων. 

Τόσο το Φόρουμ όσο και οι διμερείς 

επιχειρηματικές συναντήσεις στέφθηκαν με 

επιτυχία ενώ δύο αντιπροσωπείες δεσμεύθηκαν, 

όπως η συγκεκριμένη εκδήλωση και η 

υπογραφή των δύο μνημονίων θέσουν τις βάσεις 

για κοινές μελλοντικές δράσεις σε τομείς 

αμοιβαίου ενδιαφέροντος όπως η συνεργασία 

για την απορρόφηση κονδυλίων μέσω 

προενταξιακών χρηματοδοτικών εργαλείων 

αξιοποιώντας τεχνογνωσία και εμπειρία της 

ελληνικής πλευράς, καθώς και η συνεργασία σε 

θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

Υποδομών , αγροτικός τομέας, τουρισμός κ.α. 

Οι επιχειρήσεις από την Αλβανία που 

συμμετείχαν στα B2B δραστηριοποιούνται 

κυρίως στους εξής κλάδους: κατασκευές – 

ανάπτυξη υποδομών, συσκευασίες τροφίμων, 

real estate, ενέργεια, εμπορία επαγγελματικών 

χρωμάτων, πωλήσεις καφέ, τσαγιού και άλλων 

ποτών, επεξεργασία νερού, φάρμακα κ.ά.. 

22.11.2022 

Τομέας Ενέργειας 

Η Αλβανία θα φορολογήσει τα κέρδη των 

ιδιωτών παραγωγών υδροηλεκτρικής 

ενέργειας 

Οι μεγαλύτεροι διαχειριστές ιδιωτικών 

υδροηλεκτρικών σταθμών στην Αλβανία θα 

πρέπει να πληρώσουν φόρο έκτακτων κερδών, 

όπως τόνισε ο  Πρωθυπουργός Έντι Ράμα και 

σημείωσε ότι οι τρεις εταιρείες πραγματοποιούν 

τεράστια κέρδη εν μέσω της ενεργειακής 

κρίσης. 

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πριν 

από δύο εβδομάδες ότι θα εισάγει φόρο στα 

κέρδη των ιδιωτών παραγωγών ηλεκτρικής 

ενέργειας, ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα 

διευκρίνισε ότι η επερχόμενη εισφορά 

προορίζεται μόνο για τις τρεις μεγαλύτερες 

εταιρείες. 

Η Αλβανία βασίζεται στην υδροηλεκτρική 

ενέργεια για το σύνολο σχεδόν της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που καθιστά το 

σύστημα ευάλωτο στις καιρικές συνθήκες. Από 

την άλλη πλευρά, βρίσκονται σε εξέλιξη 

σημαντικά έργα και κυβερνητικά μέτρα για τη 

διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. 

Η έλλειψη βροχής φέτος έχει περικόψει τον 

κρατικό προϋπολογισμό, καθώς η κυβέρνηση 

θωρακίζει τους καταναλωτές από το κόστος των 

έκτακτων εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Ο 

ιδιωτικός τομέας αντιπροσωπεύει κανονικά το 

40% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της 

χώρας. 
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Το BIRN ανέφερε  ότι το Υπουργείο 

Οικονομικών εκτίμησε ότι ο σχεδιαζόμενος 

έκτακτος φόρος 33% θα αποφέρει 71 εκατ. 

ευρώ. Οι ιδιωτικές εταιρείες αύξησαν τις τιμές 

αρκετές φορές φέτος χωρίς αύξηση του κόστους 

παραγωγής, πρόσθεσε σε σημείωμα προς τους 

νομοθέτες. 

Σε συνέντευξη Τύπου στα Τίρανα με την 

πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα 

φον ντερ Λάιεν, ο πρωθυπουργός Ράμα δήλωσε 

ότι οι τρεις εταιρείες "δεν μπορούν να έχουν 

συγκλονιστικά κέρδη λόγω τύχης" και ότι τα 

κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη 

των ευάλωτων καταναλωτών. 

1.11.2022-Πηγή: Balkan Energy News 

 

Α/Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας: 

2,5% του ΑΕγχΠ για το 2023 θα κατευθυνθεί 

στον ενεργειακό τομέα και στις υποδομές 

Σύμφωνα με δηλώσεις Α/Υπουργού 

Οικονομικών και Οικονομίας, κας Delina 

Ibrahimaj, οι τομείς ενέργειας και υποδομών θα 

συνεχίσουν να αποτελούν τομείς 

προτεραιότητας της α/κυβέρνησης, καθώς στον 

προϋπολογισμό του 2023 προβλέπεται το 2,5% 

του ΑΕγχΠ θα κατευθυνθεί σε σχετικά έργα. 

Επιπρόσθετα, Α/Υπουργός σημείωσε ως 

βασικές προκλήσεις, για το 2023, την προστασία 

των νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων από 

τις επιπτώσεις της κρίσης αλλά και την εξέλιξη 

μεγάλων έργων υποδομών τα οποία συμβάλλουν 

στη διασύνδεση και την ανάπτυξη της χώρας. 

Συγκεκριμένα, στο προσχέδιο του 

προϋπολογισμού για το 2023, η στήριξη του 

ενεργειακού τομέα ανέρχεται σε 12 δις Λεκ, 

μετά την αμετάβλητη διατήρηση της τιμής για 

τους οικιακούς καταναλωτές και για τις 

περισσότερες επιχειρήσεις. Αντίστοιχη στήριξη 

είχε προβλεφθεί και στους προϋπολογισμούς 

του 2021 (10 δις Λεκ) και του 2022 (28 δις Λεκ). 

Για το 2023 προγραμματίζονται δημόσιες 

επενδύσεις ύψους 122,2 δις ΛΕΚ, 

συμπεριλαμβανομένου του ταμείου 

ανασυγκρότησης. Μέσω του προϋπολογισμού 

2023, η κυβέρνηση πρόκειται να 

χρηματοδοτήσει τα έργα: σήραγγα Llogara (6,8 

δις Λεκ), Περιφερειακή Οδός των Τιράνων, 

εθνική οδός Arber ( 2,8 δις Λεκ), οδικό 

τμήμα/σύνδεση Orikum-Dukat (911 εκατ. Λεκ), 

καθώς και το έργο παραχώρησης για το Triport 

της Αυλώνας και το νέο λιμένα του Δυρραχίου. 

8.11.2022, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Καθυστέρηση έναρξης λειτουργίας του 

Αλβανικού Χρηματιστηρίου Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ALPEX) 

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση της Γραμματείας 

Ενεργειακής Κοινότητας (Energy Community 

Secretariat) στη διαδικτυακή εφημερίδα Montel 

(25.11.2022), το θεσμικό πλαίσιο και οι 

διαδικασίες λειτουργίας του Αλβανικού 

Χρηματιστηρίου Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ALPEX), για την αγορά επόμενης ημέρας, 

βρίσκονται επί του παρόντος σε διαδικασία 

έγκρισης από τη A/Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα 

μέσα Δεκεμβρίου. 

Ωστόσο, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του 

ALPEX, η οποία αναμενόταν για τις 23.11.2022, 

δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Παράλληλα, ακόμα 

δεν έχει ολοκληρωθεί οι σχετική ηλεκτρονική 

πλατφόρμα, ενώ η εκπαίδευση των 

συμμετεχόντων αναμένεται να ξεκινήσει εντός 

Δεκεμβρίου 2022. 

Στις 10 Νοεμβρίου 2022, το α/κοινοβούλιο 

ενέκρινε απαλλαγή από τον ΦΠΑ για την 

εισαγωγή ενέργειας στις αγορές του ALPEX. 

Στις 24 Νοεμβρίου 2022 οι ρυθμιστικές αρχές 

ενέργειας Αλβανίας και Κοσόβου 

πραγματοποίησαν συνάντηση με εμπόρους 

ενέργειας και άλλους φορείς του ενεργειακού 

τομέα, ώστε να συζητήσουν το θεσμικό πλαίσιο 

εμπορίας ενέργειας. 

29.11.2022, Πηγή: Energetika.net 

 

Τηλεπικοινωνίες 

Νέο σχέδιο νόμου αλβανικής κυβέρνησης για 

τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία 5G 

Η αλβανική κυβέρνηση αναθεωρεί το νομικό 

πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, 

θέτοντας σε διαβούλευση ένα νέο σχέδιο νόμου, 
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το οποίο θα εστιάζει και στην τεχνολογία 5G και 

θα ευθυγραμμίσει την εσωτερική νομοθεσία με 

εκείνη της ΕΕ. 

Το σχέδιο θα έχει ως στόχο και τη βελτίωση του 

γενικού ρυθμιστικού πλαισίου για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες, με την ελπίδα να 

προσελκύσει επενδύσεις για δίκτυα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών πολύ υψηλής 

χωρητικότητας και 5G. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το σχέδιο νόμου 

αναθεωρεί τους ισχύοντες κανονισμούς, σε 

σχέση με το φάσμα συχνοτήτων, το καθεστώς 

καθολικής υπηρεσίας, τους κανόνες για την 

προστασία των καταναλωτών, την αδειοδότηση, 

τις επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης, τους 

κανόνες πρόσβασης και τη ρύθμιση της αγοράς 

στο σύνολό της, με βάση μια πιο συμμετρική 

ρύθμιση. 

Σύμφωνα με την εισηγητική Έκθεση “οι 

ισχύοντες κανονισμοί πρέπει να 

επανεξεταστούν στο πλαίσιο των αλλαγών που 

έχουν επέλθει στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, των εξελίξεων στις ψηφιακές 

τεχνολογίες, των νέων εφαρμογών και των 

υπηρεσιών που επιτρέπουν τα εργαλεία 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Η σύνταξη ενός 

νέου σχεδίου νόμου προκύπτει ως ανάγκη για 

την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων 

της αγοράς και την εκπλήρωση των 

στρατηγικών στόχων για μια κοινωνία gigabit, 

λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς αλλαγές στις 

τεχνολογίες”. 

Όσον αφορά τις επενδύσεις στο δίκτυο 5G, το 

σχέδιο νόμου υπογραμμίζει ειδικά την ασφάλεια 

και την ανάγκη μετριασμού των κινδύνων σε 

εθνικό επίπεδο για τους χρήστες, τους παρόχους 

και τους προμηθευτές του 5G. 

Άλλες διατάξεις περιλαμβάνουν λεπτομερείς 

αξιολογήσεις των προμηθευτών, την υποβολή 

κρίσιμων δεδομένων σχετικά με τα εξαρτήματα 

και τα ευαίσθητα μέρη του δικτύου 5G και τη 

δημιουργία μεθοδολογίας για την ορθή 

αξιολόγηση των ενδιαφερόμενων φορέων. 

Η μεθοδολογία για την αξιολόγηση του προφίλ 

κινδύνου των προμηθευτών και των παρόχων 

δικτυακού εξοπλισμού τίθεται σε ισχύ την 

ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στη συνέχεια 

δημοσιεύεται στον ιστότοπο των κρατικών 

οργανισμών που έχουν την αρμοδιότητα και την 

εξουσία να εγγυώνται την ασφάλεια, την 

αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη για τα 

διαλειτουργικά δίκτυα. 

Η Αλβανία δεν διαθέτει επί του παρόντος δίκτυο 

5G, αλλά έχουν γίνει βήματα προς την 

κατεύθυνση της ανάπτυξής του. Τον Ιούνιο του 

2021, ο α/Πρωθυπουργός, κ. Έντι Ράμα, 

υπέγραψε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον 

μελλοντικό συντονισμό των υποδομών 5G. 

2.11.2022-Πηγή: Albanian Daily News 

 

Καινοτομία-Τεχνολογία 
Top 20 Αλβανικές Startups για το 2022 

Σύμφωνα με την αξιόπιστη, διεθνή online 

πλατφόρμα συλλογής και παρακολούθησης 

πληροφοριών γύρω από τις startup και scaleup 

εταιρείες παγκοσμίως dealroom.co, οι 20 

σημαντικότερες, ανερχόμενες ή άξιες 

μνείας/”χρηματοδοτήσιμες” αλβανικές 

εταιρείες καινοτομίας για το 2022 είναι οι εξής: 

 

1. Panairi online - The largest online shopping 

center of online business 

Στόχευση/αγορά/κλάδος: B2B, fashion, home 

living  

Ιστοσελίδα: https://panairionline.com/ 

Έτος ίδρυσης: 2014 

Προσωπικό: 11-50 άτομα 

Έδρα: Τίρανα 

2. Pok Pay Ltd – An electronic payments and 

money transfer solution that is continuously 

innovating and improving its services 

Στόχευση/αγορά/κλάδος: B2C, fintech, 

payments 

Ιστοσελίδα: https://pokpay.io/ 

Έτος ίδρυσης: 2021 

Προσωπικό: 11-50 άτομα 

Έδρα: Τίρανα 

3. Shkolla Digjitale - Programming and 

technology course for children and young 

people 

https://app.dealroom.co/dashboard
https://panairionline.com/
https://pokpay.io/
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Στόχευση/αγορά/κλάδος: B2C, education, 

education providers 

Ιστοσελίδα: https://shkolladigjitale.com/ 

Έτος ίδρυσης: 2015 

Προσωπικό: 51-200 άτομα 

Έδρα: Κόσοβο και Αλβανία 

4. Moovy Food shpk - Provides food delivery 

services 

Στόχευση/αγορά/κλάδος: B2C, food, food 

logistics & delivery 

Ιστοσελίδα: https://moovyfood.com/ 

Έτος ίδρυσης: 2019 

Προσωπικό: 11-50 άτομα 

Έδρα: Δυρράχιο 

5. Nettrade.al - An e-commerce, brand 

identity, and digital marketing company 

Στόχευση/αγορά/κλάδος: B2B, marketing, 

eCommerce solutions 

Ιστοσελίδα: https://nettrade.al 

Έτος ίδρυσης: 2009 

Προσωπικό: 11-50 άτομα 

Έδρα: Τίρανα 

6. Eduaktiv - Comparative and evaluation 

platform for Educational Institutions 

Στόχευση/αγορά/κλάδος: B2B, education, 

education management and edu providers 

Ιστοσελίδα: www.eduaktiv.al 

Έτος ίδρυσης: 2018 

Προσωπικό: 2-10 άτομα 

Έδρα: Αλβανία (HQ) 

7. Xoen - Designing and producing industrial 

machinery 

Στόχευση/αγορά/κλάδος: B2B, transportation 

Ιστοσελίδα: www.xoen.al/ 

Έτος ίδρυσης: 2019 

Προσωπικό: 1 άτομο 

Έδρα: Δυρράχιο 

8. Online Marketing Academy - Offering 

special trainings that are designed to help 

master the essential disciplines in Digital 

Marketing 

Στόχευση/αγορά/κλάδος: 

B2C,education,education providers 

Ιστοσελίδα: www.onlinemarketingacademy.al/ 

Έτος ίδρυσης: 2016 

Προσωπικό: 51-200 άτομα 

Έδρα: Τίρανα 

9. AiLend - Helps understand the chances of 

getting a loan and applying directly from home 

in 90sec 

Στόχευση/αγορά/κλάδος: B2C, fintech, 

mortgages & lending, financial management 

solutions 

Ιστοσελίδα: https://ailend.io/ 

Έτος ίδρυσης: --- 

Προσωπικό: 11-50 άτομα 

Έδρα: Τίρανα 

10. Akademi.al - Learn everywhere, 

anywhere! 

Στόχευση/αγορά/κλάδος: B2C, education, 

learning tools & resources, education providers 

Ιστοσελίδα: https://akademi.al/ 

Έτος ίδρυσης: 2019 

Προσωπικό: 2-10 άτομα 

Έδρα: Τίρανα 

11. MosFLI.com - Provides information, 

analysis and signals to help to increase crypto 

revenue 

Στόχευση/αγορά/κλάδος: B2C, fintech, media, 

crypto & DeFi 

Ιστοσελίδα: http://mosfli.com 

Έτος ίδρυσης: 2011 

Προσωπικό: --- 

Έδρα: Τίρανα 

12. Synapse ATS Sh.p.k - ICT Service & 

Solution provider, with a wide technology & 

business knowledge, able to align technology in 

order to achieve business goals with 

Networking, IP telephony and collaboration, 

physical security, data centers & structured 

cabling 

Στόχευση/αγορά/κλάδος: B2B, security, 

enterprise software, identity&access 

Ιστοσελίδα: http://synapse.al 

Έτος ίδρυσης: 2011 

Προσωπικό: 11-50 άτομα 

Έδρα: Αλβανία (HQ) 

13. Rubicon - A fintech company engaged in 

providing financial solutions & developing a 

payment processing network 

Στόχευση/αγορά/κλάδος: B2B, fintech, wealth 

management, banking, payments, financial 

management 

https://shkolladigjitale.com/
https://moovyfood.com/
https://nettrade.al/
https://nettrade.al/
http://www.xoen.al/
https://www.onlinemarketingacademy.al/
https://ailend.io/
https://akademi.al/
http://mosfli.com/
http://synapse.al/
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Ιστοσελίδα: https://rbcn.al 

Έτος ίδρυσης: 2020 

Προσωπικό: 2-10 άτομα 

Έδρα: Τίρανα 

14. Superorbit - Helps teams tackle difficult 

problems through Kubernetes engineering and 

training 

Στόχευση/αγορά/κλάδος: B2B, enterprise 

software 

Ιστοσελίδα: http://superorbit.al 

Έτος ίδρυσης: 2017 

Προσωπικό: 11-50 άτομα 

Έδρα: Τίρανα 

15. PaperClicks - We Develop the Next 

Generation Tools for Digital Marketing 

Στόχευση/αγορά/κλάδος: B2B, marketing, 

enterprise software, adtech 

Ιστοσελίδα: http://paperclicks.net 

Έτος ίδρυσης: 2014 

Προσωπικό: 11-50 άτομα 

Έδρα: Αλβανία (HQ) 

16. HotelBee - All in one hotel management 

and POS solution 

Στόχευση/αγορά/κλάδος: B2B, travel, 

enterprise software, booking & search, travel 

analytics & software 

Ιστοσελίδα: http://hotelbee.co 

Έτος ίδρυσης: 2015 

Προσωπικό: 2-10 άτομα 

Έδρα: Τίρανα 

 

17. Njoftime.al - Offers a quality, fast, and 

secure service in the field of publishing 

announcements, sales, and digital marketing 

Στόχευση/αγορά/κλάδος: B2B, media, 

marketing, eCommerce solutions, publishing 

Ιστοσελίδα: www.njoftime.al/ 

Έτος ίδρυσης: 2020 

Προσωπικό: 11-50 άτομα 

Έδρα: Τίρανα 

18. Publer - Virtual social media superhero 

that allows users to collaborate, schedule, and 

analyze their posts for social media platforms 

Στόχευση/αγορά/κλάδος: B2B, B2C, 

marketing, social media 

Ιστοσελίδα: https://publer.io/ 

Έτος ίδρυσης: 2015 

Προσωπικό: 11-50 άτομα 

Έδρα: Τίρανα 

19. EasyPay - EasyPay is the financial non-

banking institution offering online/mobile 

payments in Albania 

Στόχευση/αγορά/κλάδος: Fintech, payments 

Ιστοσελίδα: www.easypay.al 

Έτος ίδρυσης: 2010 

Προσωπικό: 11-50 άτομα 

Έδρα: Τίρανα 

20. Baboon Food Delivery - An online food 

delivery marketplace that enables users to order 

online at local restaurants through website or 

mobile application 

Στόχευση/αγορά/κλάδος: B2B, B2C, food, 

food logistics&delivery 

Ιστοσελίδα: www.baboon.al 

Έτος ίδρυσης: 2015 

Προσωπικό: 11-50 άτομα 

Έδρα: Τίρανα 

 

 

https://rbcn.al/
http://superorbit.al/
http://paperclicks.net/
http://hotelbee.co/
https://www.njoftime.al/
https://publer.io/
http://www.easypay.al/
http://www.baboon.al/
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

 2017 2018 2019 2020 

Πραγματικό ΑΕΠ (μεταβολή %) 3,86% 3,90%** 2,37% -3,48% 

ΑΕΠ Τρέχουσες Τιμές (εκ. λεκ) 11,4 δις. € 13,93 δις  € 14,46 δις € 14 δις € 

ΑΕΠ Ισοτιμία Αγοραστικής Δύναμης 35,97 δισ. $    

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

  Εξαγωγές (δισ. €) 

Εισαγωγές δισ. €) 

Εμπορικό Ισοζύγιο (δισ. €) 

Όγκος Εμπορίου (δισ. €) 

2,03 

4,66 

-2,63 

6,69 

2,50 

5,17 

-2,67 

7,68 

2,42  

5,28  

-2,85 

7,71 

2,22 

4,95 

-2,71 

7,18 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (εκ. €) -866,0 859,7 -1041.3  

Εισροές Α.Ξ.Ε. (εκ. €) 908,03 1.024 1.081 933 

Εισροές Α.Ξ.Ε. (μεταβολή %) -3,71% 12,8% 5,7% -13% 

Σωρευτική Αξία Α.Ξ.Ε. (εκ. €) 6.456 7.455 8.147 8.818 

Εισροές Μεταναστευτ. Εμβασμάτων (εκ. 

€) 

636 665 1.300 1.500 

Εργατικό Δυναμικό (άνω των 15 ετών) 1.385.000 1.401.988 1.430.000 1.407.934 

Εργαζόμενοι (άνω των 15 ετών) 1.195.000 1.230.000 1.266.000 1.243.321 

Ανεργία (%) 14,1% 12,3% 11,2% 11,7% 

Κατώτατος Μηνιαίος Μισθός (λεκ) 24.000 24.000 26.000 30.000 (από 

Οκτώβριο 2020) 

Μέσος Μηνιαίος Μισθός (λεκ) 49.150 50.392 53.458 53.662 

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

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

Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος (εκ. €) 7.949,4 8,346.6 8,258.3  

Εξωτερικό Χρέος (δις. λεκ) 510,3 520,4 550,5  

Εγχώριο Χρέος (δις. λεκ) 577,05 580,03   

Δημόσιο Χρέος (% ΑΕΠ) 70,1 70,0 66,7 77,8 

Έσοδα Προϋπολογισμού (εκ. λεκ) 

    Φορολογικά Έσοδα (εκ. λεκ) 

430,39 

398,62 

216,95 

202,25 

  

Έξοδα Προϋπολογισμού (εκ. λεκ) 

    Κεφαλαιακές Δαπάνες (εκ. λεκ) 

461,41 

68,45 

214,65 

29,91 

  

Έλλειμμα Προϋπολογισμού -31,01 2,30   

Βασικό Επιτόκιο Κεντρικής Τράπεζας (%) 1,25% 1% 1% 0,5 

Τραπεζ. Καταθέσεις /Εγχώριο (εκ. λεκ) 473,663 456,216 466,612  

Τραπ. Καταθέσεις/Συνάλλαγμα (εκ. λεκ) 528,006 532,625 542,116  

Συναλλαγματική ισοτιμία/ευρώ 134,15 127,59 123,01 123,75 
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1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 
2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία του Γραφείου ΟΕΥ-Τιράνων, παρακαλείστε όπως αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom-tirana@mfa.gr). 
3. .Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχονται από τα υποκείμενα αυτών εκουσίως και χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσής τους ή για στατιστικούς σκοπούς. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο 
εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-
prosopikon-dedomenon. 

4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές (Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, 
ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.), όσο και από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων  τηρεί 
επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές πηγές για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά τους.  
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