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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Οικονομική Κατάσταση 

Οι οφειλές της Αλβανίας για διαιτητικές 

αποφάσεις αυξάνονται σε 156 εκατ. ευρώ. 

Το αλβανικό κράτος καλείται να καταβάλλει 

τουλάχιστον 156 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα 

των αποφάσεων διαιτητικών δικαστηρίων για 

συμβατικές παραβιάσεις της Κυβέρνησης 

έναντι ξένων εταιρειών, σύμφωνα με έκθεση 

του Υπουργείου Οικονομικών για το 2021. 

Η τελευταία εκτίμηση είναι σημαντικά 

υψηλότερη από εκείνη του 2020, κατά την 

οποία οι αποζημιώσεις υπολογίστηκαν σε 109 

εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση οφείλεται στις 

εκδικάσεις νέων υποθέσεων, ενώ ο αριθμός των 

ενάγοντων έχει αυξηθεί. 

Η συντριπτική πλειονότητα των ζημιών αφορά 

δύο μεμονωμένες αγωγές, αυτή του Ιταλού 

επιχειρηματία, Francesco Becchetti, καθώς και 

την αγωγή για τη σύμβαση ανάληψης της 

κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Τίρανα-

Ελμπασάν από την κοινοπραξία Copri / Aκtor. 

Ο Becchetti κέρδισε σε δίκη αποζημίωση 108 

εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στην κοινοπραξία 

Copri / Aktor επιδικάστηκε αποζημίωση ύψους 

38 εκατομμυρίων ευρώ. 

Επίσης, η TIA sh.pk, η εταιρεία παραχώρησης 

του αεροδρομίου των Τιράνων, μήνυσε την 

αλβανική Κυβέρνηση. 

Παρόλο που οι αποφάσεις είναι τελεσίδικες, η 

αλβανική κυβέρνηση δεν έχει καταβάλει τις 

υποχρεώσεις αυτές μέχρι την ημερομηνία της 

έκθεσης, δηλαδή μέχρι το 2021. 

28.9.2022- Πηγή: Politiko.al 

 

Αύξηση επιτοκίων από Κεντρική Τράπεζα 

Αλβανίας 

Σύμφωνα με την Ενδιάμεση Έκθεση 

Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της 

Αλβανίας, οι πληθωριστικές πιέσεις που 

προέρχονται από τις διεθνείς αγορές φαίνεται 

να οδηγούν σε περαιτέρω ενίσχυση του 

εγχώριου πληθωρισμού και επηρεάζουν 

αρνητικά το σύνολο της αλβανικής οικονομίας, 

κυρίως λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για 

αγαθά και υπηρεσίες, της δυναμικής της 

εγχώριας αγοράς εργασίας και των προσδοκιών 

για υψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού στην 

Αλβανία. 

Δεδομένων των συνθηκών και κατόπιν 

εκτίμησης της κατάστασης σε παγκόσμιο και 

εγχώριο επίπεδο, το Εποπτικό Συμβούλιο της 

Τράπεζας της Αλβανίας εκτιμά ότι η ραγδαία 

άνοδος των τιμών παγκοσμίως αποτελεί τον 

βασικό κίνδυνο για τη νομισματική και 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας, 

αλλά και την οικονομική της ανάπτυξη 

μακροπρόθεσμα. 

Συνεπώς, αποφάσισε να αυξήσει το βασικό 

επιτόκιο (+0,5%) σε 2,25%, να αυξήσει το 

επιτόκιο καταθέσεων μίας ημέρας (+0,5%) σε 

1,25% και να αυξήσει το επιτόκιο δανεισμού 

μίας ημέρας (+0,5%) σε 3,25%. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πρόσφατες 

εκτιμήσεις, ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να 

ανεβαίνει τα επόμενα δύο τρίμηνα, ωστόσο 

αναμένεται να επανέλθει εντός στόχου κατά το 

πρώτο 6μηνο του 2024. 

7.10.2022- Πηγή: Τράπεζα Αλβανίας 

 

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 

Σύμφωνα με στοιχεία της Α/Στατιστικής 

Υπηρεσίας INSTAT, ο Δείκτης Τιμών 

Καταναλωτή (ΔΤΚ) το Σεπτέμβριο 2022 

ανήλθε σε 110,8, με περίοδο αναφοράς το 

Δεκέμβριο 2020. Συγκριτικά με τον 

προηγούμενο μήνα (8/2022) παρουσίασε 

αύξηση 0,6%, ενώ σε ετήσια βάση η αύξησή 

του ανήλθε σε 8,1%. 

11.10.2022, Πηγή: INSTAT 

 

Σχέδιο προϋπολογισμού Α/Κυβέρνησης για 

το 2023 υπό διαβούλευση στα αρμόδια 

Υπουργεία 

Η α/Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, 

κα Delina Ibrahimaj, δήλωσε, τη Δευτέρα 10 

Οκτωβρίου, ότι το σχέδιο προϋπολογισμού για 

το οικονομικό έτος 2023 έχει καταρτιστεί και 

έχει ήδη αποσταλεί για διαβούλευση στα 

αρμόδια υπουργεία. Σύμφωνα με κα Ibrahimaj, 

η ανάπτυξη της αλβανικής οικονομίας για το 

2023 αναμένεται στο 2,6% σε πραγματικούς 
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όρους (μειωμένος συγκριτικά με την πρόβλεψη 

3% στις αρχές του 2022) και 5,7% σε 

ονομαστική τιμή. 

Κα Ibrahimaj δήλωσε ότι για την κατάρτιση 

του προϋπολογισμού του 2023 έχουν 

συνυπολογιστεί πιθανοί κίνδυνοι ώστε να είναι 

εφικτό να διαχειριστούν μελλοντικά 

οικονομικά σοκ. Παράλληλα, ο 

προϋπολογισμός στοχεύει στη διατήρηση 

αμετάβλητου του ανώτατου ορίου τιμής 

ηλεκτρικής ενέργειας για οικογένειες και 

επιχειρήσεις καθώς και στη λήψη μέτρων για 

την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται 

με την αύξηση του πληθωρισμού, ο οποίος 

αναμένεται να μειωθεί σταδιακά και να 

κυμανθεί κατά μέσο όρο στο 3,6%. 

Τέλος, κα Ibrahimaj ανέφερε ότι τα 

αποτελέσματα της φορολογικής αμνηστίας δεν 

έχουν συνυπολογιστεί στον προϋπολογισμό του 

2023 καθώς το σχετικό σχέδιο νόμου βρίσκεται 

ακόμα στο στάδιο της διαβούλευσης με τους 

διεθνείς εταίρους. 

12.10.2022, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Επιβολή προστίμου για μη έγκαιρη 

καταβολή φόρου κερδών επιχειρήσεων και 

φόρου εισοδήματος 

Το Α/Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας, 

στο δημοσιονομικό πακέτο του 2023, επιδιώκει 

να κάνει προοδευτικό το πρόστιμο για τη μη 

εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου εισοδήματος. 

Σκοπός του μέτρου είναι να ενθαρρύνει την 

έγκαιρη καταβολή των φόρων από τους 

φορολογούμενους. 

Ειδικότερα, η μη εμπρόθεσμη καταβολή των 

προκαταβολών του φόρου κερδών εταιρειών 

και του φόρου εισοδήματος φυσικών 

προσώπων από επιχειρήσεις και ελεύθερους 

επαγγελματίες θα επιφέρει πρόστιμο ίσο με το 

10% του ποσού της δόσης που πρέπει να 

καταβληθεί, πλέον των τόκων που 

υπολογίζονται για τις ληξιπρόθεσμες ημέρες, 

με ανώτατο όριο τις 365 ημέρες. 

Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση στα 

πρόστιμα για μη δήλωση εργαζομένων και 

απόκρυψη μισθών. Στην κείμενη νομοθεσία το 

πρόστιμο είναι ίσο με το 100% της υποχρέωσης 

και της εισφοράς που υπολογίζεται για όλους 

τους φορολογούμενους, ενώ σύμφωνα με τις 

επικείμενες αλλαγές, θα αυξηθεί σε 200% της 

υποχρέωσης και εισφοράς για τα νομικά 

πρόσωπα. 

Τέλος, από τον Ιανουάριο του 2023, οι 

"σημαντικοί φορολογούμενοι" (Large 

Taxpayers), υποκείμενοι σε φόρο κερδών, εάν 

εντοπιστούν από την εφορία να διαχειρίζονται 

προμήθειες χωρίς τιμολόγια για δεύτερη φορά 

θα τιμωρούνται με πρόστιμο 1,5 εκατομμυρίου 

λεκ (περίπου 13 χιλιάδες ευρώ). Το πρόστιμο 

αυτό είναι 10 φορές υψηλότερο από ισχύον. 

17.10.2022, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Αύξηση κόστους συμβάσεων παραχώρησης 

εντός του 2024 

Τα κόστη των συμβάσεων παραχώρησης 

αναμένεται να αυξηθούν εντός του 2024. 

Ειδικότερα, η α/κυβέρνηση αναμένεται να 

πληρώσει €130 εκατ. σε συμβάσεις 

παραχώρησης το 2024, με ένα μεγάλο μέρος 

αυτής της αύξησης να αφορά νέες 

παραχωρήσεις, που θα χρηματοδοτηθούν το 

επόμενο έτος. Το 2022, το συνολικό κόστος 

των παραχωρήσεων αναμένεται να ξεπεράσει 

τα €110 εκατ., καθώς κατά το τρέχον έτος 

υπάρχουν 11 ενεργές συμβάσεις σύμπραξης 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). 

Σημειώνεται επίσης ότι το όφελος των 

επιχειρήσεων από τις ΣΔΙΤ αυξήθηκε κατά 4%, 

συγκριτικά με το 2021. Επισημαίνεται, ότι για 

το 2021, ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν €110 

εκατ., ωστόσο, οι πληρωμές μειώθηκαν κατά 

περίπου €15 εκατ., εξαιτίας αναστολής 

(πληρωμών) ορισμένων συμβάσεων λόγω της 

πανδημίας. Σύμφωνα με την έκθεση του 

σχεδίου προϋπολογισμού, το ετήσιο κόστος 

των παραχωρήσεων θα παραμείνει αμετάβλητο 

σε επίπεδο 2,5% του Α.Ε.Π., ενώ το συνολικό 

τους κόστος θα ανέλθει σε περίπου 36% του 

Α.Ε.Π. 

Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, 

προβληματίζει το γεγονός ότι, τον περασμένο 

χρόνο, η Κυβέρνηση αύξησε το δημόσιο χρέος 

με ρυθμούς από την οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας, ενώ και το κατά κεφαλήν εισόδημα των 

Αλβανών αυξήθηκε με χαμηλότερους ρυθμούς 

από το κατά κεφαλήν χρέος. 
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Τέλος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο/ΔΝΤ, 

στην πρόσφατη έκθεσή του για την Αλβανία 

εξέφρασε την ανησυχία του για τους 

αυξανόμενους δημοσιονομικούς κινδύνους της 

χώρας και την έλλειψη στοιχείων για τα έργα 

ΣΔΙΤ. Οι δικαστικές αποφάσεις, το νέο 

καθεστώς εγγυήσεων για τον ιδιωτικό τομέα 

και η στήριξη των εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα 

θεωρούνται ως πρόσθετοι κίνδυνοι για αύξηση 

στις μη δηλωθείσες υποχρεώσεις. 

24.10.2022, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Αύξηση των ΑΞΕ κατά 35% το α' εξάμηνο 

2022 

Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) ανήλθαν 

σε 634,4 εκατ. ευρώ, το α’ εξάμηνο 2022, 

αυξημένες κατά 35,1% σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη περίοδο 2021 (469,6 εκατ. ευρώ). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Α/Υπουργείου 

Οικονομικών και Οικονομίας, κατά το β’ 

τρίμηνο 2022, οι ΑΞΕ ανήλθαν σε 337,1 εκατ. 

ευρώ σημειώνοντας αύξηση 43,2% σε 

σύγκριση με το β’ τρίμηνο 2021 (235,4 εκατ. 

ευρώ). 

Οι εισροές συναλλάγματος με μορφή ΑΞΕ 

προήλθαν κυρίως από τους τομείς: 

υδρογονανθράκων (18%), ενέργειας (13%), 

χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης (5%), 

τηλεπικοινωνιών (2%). 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Ιταλία 

αποτελεί τον κύριο επενδυτή στην Αλβανία, για 

το διάστημα α’ εξαμήνου 2022. 

25.10.2022, Πηγή: Albanian Daily News 

 

22η Τακτική Οικονομική Έκθεση 

Παγκόσμιας Τράπεζας για τα Δυτικά 

Βαλκάνια (φθινόπωρο 2022)- Αλβανία 

Σύμφωνα με τη 22η τακτική Έκθεση της 

Παγκόσμιας Τράπεζας για τα Δυτικά Βαλκάνια, 

η οποία δημοσιεύτηκε 24 τρχ., οι οικονομικές 

επιδόσεις των ΔΒ έχουν επηρεαστεί από τον 

πόλεμο στην Ουκρανία και τις πληθωριστικές 

πιέσεις στις διεθνείς αγορές. Συνεπώς, η 

δυναμική της ανάπτυξης των οικονομιών των 

ΔΒ, η οποία είχε σημειωθεί στις αρχές του 

2022 (κυρίως λόγω ιδιωτικής κατανάλωσης και 

επενδύσεων), αναμένεται να επιβραδυνθεί. 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά την τρέχουσα 

οικονομική κατάσταση στην Αλβανία, 

συγκρατούνται τα κάτωθι: 

- Οι επίμονοι κλυδωνισμοί από την πλευρά της 

προσφοράς έχουν οδηγήσει σε επιπρόσθετη 

αύξηση τιμών στο καλάθι καταναλωτή. 

- Ο υψηλός πληθωρισμός σε τρόφιμα και 

ενέργεια έχει οδηγήσει σε πρόσθετες 

δημοσιονομικές πιέσεις, λόγω αύξησης 

δημοσίων δαπανών για στήριξη σε νοικοκυριά 

και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

- Το ποσοστό φτώχειας αναμένεται να 

συνεχίσει να μειώνεται αλλά με μικρότερο 

ρυθμό λόγω των πληθωριστικών πιέσεων. 

-Το δημοσιονομικό ισοζύγιο ήταν θετικό το α’ 

εξάμηνο 2022, στο 1,5% περίπου του ΑΕΠ, 

αντανακλώντας υψηλότερα έσοδα και τις 

περιορισμένες δαπάνες λόγω της αβεβαιότητας 

που επικρατεί. 

-Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών μειώθηκε κατά 21,8% το α΄ 

τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με την ίδια 

περίοδο 2021, κυρίως λόγω της αύξησης των 

εξαγωγών (κατά 58%) και ειδικότερα των 

τουριστικών εισροών (κατά 70%). Η αξία των 

εξαγωγών (ιδίως ορυκτά, μέταλλα, δομικά 

υλικά, ενέργεια και αργό πετρέλαιο) κατέγραψε 

υψηλή αύξηση 82,9%, λόγω κυρίως των 

αυξημένων τιμών στις διεθνείς αγορές. 

Ως προς τις προοπτικές της α/οικονομίας: 

- Η ισχυρή ανάπτυξη του ΑΕΠ, από τις αρχές 

του 2022, είναι πιθανό να επιβραδυνθεί μέχρι 

τέλος τ.έ., καθώς ο πληθωρισμός επηρεάζει το 

πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και η 

επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας 

συνεπάγεται χαμηλότερη εξωτερική ζήτηση και 

αυστηρότερες προϋποθέσεις χρηματοδότησης. 

- Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές της 

α/οικονομίας εξαρτώνται από την παγκόσμια 

ανάκαμψη αλλά και τις διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις και τη δημοσιονομική 

εξυγίανση. Ωστόσο, ο περιορισμός των 

δημοσίων δαπανών θα είναι δύσκολος λόγω 

του υψηλότερου κόστους παροχής δημόσιων 

υπηρεσιών, καθώς και των δαπανών που θα 
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χρειαστούν για να εξασφαλιστεί ο ενεργειακός 

εφοδιασμός της χώρας. 

- Το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί στο 

68,9% του ΑΕΠ το 2022 (από 74% το 2021) 

και να βαίνει μειούμενο μεσοπρόθεσμα. 

-Αναμένεται σταδιακή ανάκαμψη των 

υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου του 

τουρισμού). Το έλλειμμα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να αυξηθεί 

ελαφρά για το 2022 φτάνοντας στο 7,9% του 

ΑΕΠ λόγω των χαμηλότερων εμβασμάτων και 

εισοδημάτων, ενώ μέχρι το 2024 αναμένεται να 

φτάσει το 7,7%. 

26.10.2022, Πηγή: World Bank, Western Balkans 

22nd Regular Economic Report (Fall 2022) 

 

Εξωτερικό Εμπόριο 

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας (Στοιχεία 

Σεπτεμβρίου 2022 και 9/μηνου 2022) 

Σύμφωνα με στοιχεία της α/Στατιστικής 

Υπηρεσίας INSTAT, το Σεπτέμβριο 2022 η 

αξία των αλβανικών εξαγωγών ανήλθε σε 39 

δισ. ΛΕΚ, σημειώνοντας αύξηση 16,3% σε 

σύγκριση με το Σεπτέμβριο 2021 και 9,5% σε 

σχέση με τον Αύγουστο 2022. Επίσης, η αξία 

των εισαγωγών ανήλθε σε 88 δισ. ΛΕΚ., 

σημειώνοντας αύξηση κατά 27,4%, έναντι 

Σεπτεμβρίου 2021 και κατά 10,5% έναντι 

Αυγούστου 2022. Κατά συνέπεια, το αλβανικό 

εμπορικό έλλειμμα κατά το Σεπτέμβριο 2022, 

ανήλθε σε 49 δισ. ΛΕΚ, αυξημένο κατά 37,6% 

σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο 2021 και κατά 

11,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2022. 

Αναφορικά με το διάστημα Ιανουαρίου-

Σεπτεμβρίου 2022, η αξία των εξαγωγών της 

Αλβανίας ανήλθε σε 366 δισ. ΛΕΚ, 

σημειώνοντας αύξηση 37,9% σε σύγκριση με 

την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Αντίστοιχα, 

η αξία εισαγωγών ανήλθε σε 695 δισ. ΛΕΚ, 

αυξημένη κατά 25,1% σε σύγκριση με το 2021. 

Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε 13,4% 

συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο 2021, 

καθώς ανήλθε σε 329 δισ. ΛΕΚ. 

Σε ότι αφορά τους εμπορικούς εταίρους της 

Αλβανίας, κατά τον Σεπτέμβριο 2022 

συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο 2021, η 

μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στις εξαγωγές 

προς: Γερμανία (110,5%), Βόρεια Μακεδονία 

(30,5%) και Ιταλία (16,8%). 

Αντιθέτως, κατά την ίδια περίοδο σύγκρισης, οι 

χώρες στις οποίες η Αλβανία είχε μείωση των 

εξαγωγών της ήταν το Κόσσοβο (-24,8%), 

Ισπανία (-1,6%) και Ελλάδα (-26,5%). 

Αντίστοιχα, κατά την περίοδο Ιανουαρίος-

Σεπτεμβρίος 2022 και σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2021, η Αλβανία 

σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών 

προς: Γερμανία (79,2%), Ιταλία (45%) και 

Κόσοβο (1,8%), ενώ μείωση σημειώθηκε στις 

εξαγωγές της προς: Ισπανία (15,4%). 

Ως προς τις εισαγωγές του Σεπτεμβρίου 2022 

σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο 2021, σύμφωνα 

με τα στοιχεία της INSTAT, οι χώρες με τη 

μεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών στην Αλβανία 

ήταν οι: Τουρκία (102,4%), Ελλάδα (32,4%), 

και Ιταλία (7,5%), ενώ μείωση σημείωσαν οι 

εισαγωγές από ΗΠΑ (-29,3%), Ρωσία (-28,7%) 

και Κόσοβο (-21,6%). 

Αντίστοιχα για το διάστημα 9μήνου 2022 και 

σε σύγκριση με την ίδια περίοδο 2021, τη 

μεγαλύτερη αύξηση σημείωσαν οι εισαγωγές 

από Τουρκία (41,8%), Ελλάδα (33,6%) και 

Ιταλία (10,4%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση 

σημείωσαν οι εισαγωγές από Ελβετία (-27,7%), 

Ρωσία (-19,6%) και ΗΠΑ (-17,4%). 

Κατά το Σεπτέμβριο 2022, το εξωτερικό 

εμπόριο της Αλβανίας με τις χώρες ΕΕ 

αντιστοιχεί στο 58,4% του συνολικού της 

εμπορίου. Κατά την ίδια περίοδο, οι α/εξαγωγές 

σε χώρες ΕΕ απετέλεσαν το 77% των 

συνολικών εξαγωγών της χώρας, ενώ οι 

εισαγωγές από χώρες ΕΕ το 50,3% των 

συνολικών εισαγωγών. Κύριοι εμπορικού 

εταίροι της Αλβανίας, για αυτό το διάστημα, 

ήταν η Ιταλία (26,4), η Τουρκία (10,7%), η 

Γερμανία (8,3%) και η Ελλάδα (7,8%).  

Τέλος, κατά το 9/μηνο (Ιανουάριος-

Σεπτέμβριος), το εξωτερικό εμπόριο με τις 

χώρες της ΕΕ αντιστοιχεί στο 59,5% του 

συνολικού εμπορίου της Αλβανίας. Κατά την 

εν λόγω περίοδο, οι α/εξαγωγές σε χώρες ΕΕ 

απετέλεσαν το 73,6% των συνολικών 

εξαγωγών της χώρας, ενώ οι εισαγωγές από 

χώρες ΕΕ το 52,1%. Κύριοι εμπορικοί εταίροι 

της Αλβανίας, κατά το εν λόγω διάστημα, 
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παρέμειναν οι: Ιταλία (29,4%), Τουρκία 

(8,4%), Ελλάδα (7,2%) και η Γερμανία (6,6%). 

17.10.2022, Πηγή: INSTAT 

 

Α/Κυβέρνηση επιδιώκει να αυξήσει 

σημαντικά τις εξαγωγές αγροτικών 

προϊόντων 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Α/Πρωθυπουργού, η 

Α/Κυβέρνηση επιδιώκει να αυξήσει σημαντικά 

τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων αγγίζοντας 

το €1 δις εντός της δεκαετίας. Συγκεκριμένα, ο 

Α/ΠΘ ανέφερε ότι, προ 8-ετίας οι εξαγωγές 

αγροτικών προϊόντων ήταν μόλις €120 εκατ., 

ενώ φέτος υπολογίζεται να ανέλθουν σε €550 

εκατ.. Αυτή η ενίσχυση των εξαγωγών 

οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των 

παραγωγικών δυνατοτήτων αλλά και της 

αξιοποιούμενης αγροτικής γης, σε σύγκριση με 

τα προηγούμενα χρόνια. 

24.10.2022, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Τομέας Ενέργειας 

Αλλαγές διμερών συμβολαίων και αυτό-

παραγωγής ενέργειας στην Αλβανία-Πιθανές 

ευκαιρίες για ελληνικές εταιρείες 

Το Υπουργείο Ενέργειας της Αλβανίας 

ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε αλλαγές του 

Νόμου για τις ΑΠΕ, ώστε να ενισχύσει τα 

διμερή συμβόλαια και την 

αυτοπαραγωγή/αυτοκατανάλωση. 

Για το λόγο αυτό τέθηκαν σε διαβούλευση έως 

τις 14/10/22, αλλαγές με τις οποίες οι 

αυτοπαραγωγοί ενέργειας δύνανται να πωλούν 

την περισσεύουσα ενέργεια μέσω διμερών 

συμβολαίων. 

Η Α/Κυβέρνηση επιτρέπει στις 

βιομηχανίες/εταιρείες να εγκαταστήσουν 

σταθμούς παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΗΕ), την παραγόμενη να την χρησιμοποιούν 

για δική τους κατανάλωση και την 

περισσεύουσα να τη διοχετεύσουν στο δίκτυο. 

Επί του παρόντος, το πρόβλημα είναι ότι η 

Κυβέρνηση έδινε άδειες για κάθε ΑΦΜ με 

εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 500KW (0,5 MW). 

Πολλές εταιρείες επιθυμούσαν να αυξηθεί η 

επιτρεπόμενη εγκατεστημένη ισχύ. Αυτό είναι 

προς διαβούλευση και όπως φαίνεται η 

επιτρεπόμενη εγκατεστημένη ισχύ θα αυξηθεί 

από τα 500ΚW που είναι τώρα. 

Αυτό είναι θετικό για τις μεγάλες βιομηχανίες 

οι οποίες θα μπορούν να καλύψουν ένα μέρος 

της κατανάλωσης με δική τους παραγωγή από 

τα φωτοβολταϊκά που θα τοποθετήσουν στις 

υποδομές τους. 

Η ανωτέρω εξέλιξη θα δημιουργήσει ευκαιρίες 

για ελληνικές εταιρείες οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ. 

29.9.2022-Πηγή : https://www.himara.gr  

 

Π/Θ Αλβανίας κ. Rama: Το μεγαλύτερο 

ζήτημα δεν θα είναι η τιμή της ηλεκτρικής 

ενέργειας αλλά η διαθεσιμότητά της 

Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα 

κάλεσε εκ νέου τους πολίτες να 

εξοικονομήσουν ηλεκτρικό ρεύμα, λέγοντας ότι 

δεν πρόκειται μόνο για το οικονομικό κόστος. 

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από 

συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο 

Πρωθυπουργός Έντι Ράμα δήλωσε ότι η 

τρέχουσα κρίση στην Αλβανία είναι χειρότερη 

από τις δύο προηγούμενες, που προκλήθηκαν 

από το σεισμό και την πανδημία. 

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να επιδοτεί το 

ηλεκτρικό ρεύμα για τις οικογένειες και τις 

μικρές επιχειρήσεις και θα κάνει ό,τι μπορεί για 

να μην αυξηθεί, τόνισε ο Ράμα και κάλεσε τον 

πληθυσμό να εξοικονομήσει ενέργεια. Δεν 

πρόκειται μόνο για το οικονομικό κόστος, είπε. 

"Το μεγαλύτερο ερώτημα δεν είναι πόσο θα 

αυξηθεί η τιμή, αλλά αν θα υπάρχει ενέργεια", 

προειδοποίησε ο πρωθυπουργός. 

Η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί για να μην 

αυξηθούν οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού 

ρεύματος 

Κατά την άποψή του, οι έλεγχοι των τιμών 

καθιστούν τον πληθωρισμό "λίγο λιγότερο 

σοβαρό και επώδυνο από ό,τι σε άλλες χώρες 

της περιοχής". 

Νωρίτερα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

αποφάσισε να εισαγάγει από την 1η Οκτωβρίου 

τιμολόγιο 36 λεπτών του ευρώ ανά κιλοβατώρα 

για τα νοικοκυριά για κάθε κιλοβατώρα που 

καταναλώνουν πάνω από το επίπεδο των 800 

https://www.himara.gr/
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kWh κάθε μήνα. Ωστόσο, ο Έντι Ράμα δήλωσε 

ότι το μέτρο θα αναβληθεί. Η ζήτηση μειώθηκε 

κατά 35% σε σχέση με ένα μήνα πριν και 

αναμένονται περισσότερες βροχές, εξήγησε. 

Μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών, ο 

Ράμα δήλωσε ότι η αύξηση της τιμής του 

ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά που 

καταναλώνουν πάνω από 800 kWh το μήνα 

αναβλήθηκε 

Το νέο τιμολόγιο επρόκειτο να εφαρμοστεί 

μέχρι το τέλος του έτους. Οι καταναλωτές θα 

χρεώνονταν 8,2 λεπτά ανά kWh μέχρι να 

φτάσουν το όριο των 800 kWh. 

Η Αλβανία εξαρτάται από την υδροηλεκτρική 

ενέργεια για το σύνολο σχεδόν της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγει. Σε περίπτωση έντονης 

ξηρασίας, όπως η φετινή, η χώρα εισάγει 

περισσότερη ενέργεια, γεγονός που έχει 

επιβαρύνει τα οικονομικά της κυβέρνησης, 

δεδομένης της πρωτοφανούς αύξησης των 

τιμών. Ο Ράμα δήλωσε ότι οι υδροηλεκτρικοί 

σταθμοί καλύπτουν το 75% της κατανάλωσης 

όταν λειτουργούν σε πλήρη δυναμικότητα. 

3.10.2022- Πηγή: Balkan Energy News 

 

Η Αλβανία θα επιδοτήσει ηλιακούς 

θερμικούς συλλέκτες για νοικοκυριά έως και 

70% 

Το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της 

Αλβανίας θα επιδοτήσει πρόγραμμα για την 

εγκατάσταση ηλιακών θερμικών συλλεκτών για 

τα νοικοκυριά. Το πρόγραμμα θα καλύψει το 

70% των δαπανών. 

Η θέρμανση του νερού αντιστοιχεί στο 20% 

των λογαριασμών ενέργειας των νοικοκυριών 

στην Αλβανία, δήλωσε η Υπουργός Υποδομών 

και Ενέργειας της Αλβανίας Μπελίντα 

Μπαλούκου και ανακοίνωσε ότι το υπουργείο 

της θα καλύψει το 70% του κόστους για 2.000 

χρήστες που θα εξοπλίσουν τα σπίτια τους με 

ηλιοθερμικούς συλλέκτες. Τα συστήματα αυτά 

χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια για τη 

θέρμανση του νερού με πάνελ και την 

αποθήκευσή του σε μονωμένες δεξαμενές. 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη μείωση της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, στη 

βελτίωση της παροχής ζεστού νερού υγιεινής 

και στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, σύμφωνα με την Υπηρεσία 

Ενεργειακής Απόδοσης. 

Για το λόγο αυτό προκήρυξε πρόσκληση για τις 

επιχειρήσεις που θα πληρούν τις προϋποθέσεις 

για να συμπεριληφθούν στον κατάλογο σχετικά 

με τους εξουσιοδοτημένους προμηθευτές και 

εγκαταστάτες. Η προθεσμία υποβολής 

αιτήσεων λήγει στις 18 Οκτωβρίου. 

Οι εταιρείες που θα επιλεγούν θα είναι 

υποχρεωμένες να παραδώσουν και να 

εγκαταστήσουν ανοξείδωτες δεξαμενές νερού 

200 λίτρων με υψηλή αντοχή στη σκουριά. Η 

απαιτούμενη εγγύηση για τον εξοπλισμό είναι 

πέντε έως επτά έτη. 

Το εγκεκριμένο συνολικό κόστος ανά σύστημα 

ηλιακών συλλεκτών ανέρχεται σε 1.200 ευρώ 

χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Ο 

κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων 

θα δημοσιευθεί έως τις 30 Οκτωβρίου. 

Σύμφωνα με την Solar Heat Europe, η Κύπρος 

είχε την υψηλότερη εγκατεστημένη ισχύ ανά 

1.000 κατοίκους το 2000 στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση - 704 kW. Η Ελλάδα, η γειτονική χώρα 

της Αλβανίας, ήταν δεύτερη στον τομέα των 

ηλιακών συλλεκτών, με 325,7 kW. 

05.10.2022 

Παράταση της κατάστασης έκτακτης 

ανάγκης λόγω της ενεργειακής κρίσης 

Η Αλβανική Κυβέρνηση ανακοίωνση την εκ 

νέου παράταση, έως 30 Ιουνίου 2023, της 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω 

ενεργειακής κρίσης. 

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο 2021, ο 

Α/Πρωθυπουργός κήρυξε την χώρα σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω 

ενεργειακής κρίσης μέχρι τις 15 Απριλίου 

2022, η οποία είχε παραταθεί, στη συνεχεία, 

μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022. 

12.10.2022, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας 

Αλβανίας ανακοίνωσε ότι έλαβε τρεις νέες 

αιτήσεις για φωτοβολταϊκά πάρκα 

Το Α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας 

ανακοίνωσε ότι έχουν υποβληθεί τρεις νέες 



Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2022 
 

αιτήσεις για την κατασκευή φωτοβολταϊκών 

σταθμών. Οι δυο εκ των σταθμών θα έχουν 

δυναμικότητα έως 5 MW, ενώ ο τρίτος έως 25 

MW. 

Οι εταιρείες «Vana solar park» και 

«Greenvitality» υπέβαλαν αίτηση για την 

κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 5 

MW 5 MW έκαστη, στο χωριό Vanë, Delvina, 

ενώ η κοινοπραξία των εταιρειών «HSD 

energy», «IPOWER» και «Lumiere du soleil» 

για το φωτοβολταϊκό παρκο ισχύος έως 25 MW 

στο χωριό Jagodina, του Ελμπασάν. 

Το Α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας έχει 

δεχθεί πληθώρα αιτημάτων για επενδύσεις σε 

φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συνολικής ισχύος 

610 μεγαβατώρων. 

Τέλος, προκειμένου να αναπτυχθεί ο 

ενεργειακός τομέας, η κυβέρνηση εφαρμόζει 

διευκολυντικές πολιτικές, όπως η απαλλαγή 

από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 

όλων των μηχανημάτων και του εξοπλισμού 

που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή 

έργων παραγωγής ηλιακής και αιολικής 

ενέργειας για επενδύσεις που αγγίζουν τα 50 

εκατ. Λεκ. σε αξία. 

14.10.2022, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Δηλώσεις Α/Υπουργού Υποδομών και 

Ενέργειας για τιμές και όριο κατανάλωσης 

ενέργειας 

Η Α/Υπουργός Υποδομών και Ενέργειας, κα 

Belinda Balluku, δήλωσε ότι δεν αναμένεται να 

αυξηθούν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για 

τους πολίτες, ούτε να υπάρξουν περιορισμοί 

και περικοπές στην κατανάλωση ενέργειας. 

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ένας από τους 

λόγους της συγκράτησης του πληθωρισμού στη 

χώρα είναι οι σταθερές τιμές στην ενέργεια. 

Επιπρόσθετα, δήλωσε ότι το 70% των 

ενεργειακών αναγκών της Αλβανίας παράγεται 

εγχωρίως, με την προϋπόθεση ευνοϊκών 

καιρικών συνθηκών για παραγωγή 

υδροηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το υπόλοιπο 

30% εισάγεται. Τέλος, ανέφερε ότι, αν και το 

2013 οι ενεργειακές απώλειες άγγιζαν το 45%, 

σήμερα μειώθηκαν στο 20% του συνόλου της 

ενέργειας που παράγεται εγχωρίως και 

εισάγεται. 

26.10.2022, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Διαγωνισμοί 

Διαγωνισμός για την μελέτη και τον 

σχεδιασμό της παρακαμπτήριας (By Pass) 

Elbasan 

Η αρμόδια Αλβανική Αρχή για τους 

Αυτοκινητοδρόμους (Albanian Road Authority) 

ανακοίνωσε διαγωνισμό για τη μελέτη και το 

σχεδιασμό της παρακαμπτήριας (By Pass) 

Elbasan με προθεσμία υποβολής προσφορών 

την 7η Νοεμβρίου 2022, ώρα 11:00 π.μ.. 

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου, 

σύμφωνα με το τεύχος δημοπράτησης, 

ανέρχεται σε 81.838.647,13 λεκ πλέον ΦΠΑ 

(701.574,34 €). 

Επιπρόσθετη ενημέρωση σχετικά με το 

διαγωνισμό είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

της α/Υπηρεσίας Δημοσίων Διαγωνισμών, στον 

σύνδεσμο: http://www.app.gov.al/contract-

notice/, με Reference Number (REF-44349-10-

04-2022).  

10.10.2022, Πηγή: Αλβανική Υπηρεσία Δημοσίων 

Διαγωνισμών 
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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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