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ΑΛΒΑΝΙΑ / ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

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  

1.1.2022   2.793.592 
1.1.2021   2.829.741 
1.1.2020   2.845.955  
1.1.2019   2.862.427  
 

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

Πολίτευμα Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία 

Θρησκεία 
Μουσουλμάνοι (σουνίτες): 56,7% – Ορθόδοξοι: 6,75%  – Καθολικοί: 10,03% – 
Άθεοι/λοιπά θρησκεύματα: 26,52% 

Πρωτεύουσα Τίρανα (Tirana): 912.190 κάτοικοι (1.1.2022) 

Νόμισμα 

Αλβανικό λεκ (ALL)  
Μέση ισοτιμία: 2021: ALL/EUR = 122,4– ALL/ US$ = 106,86 
                         2020: ALL/EUR = 123,75– ALL/ US$ = 108,67 
                         2019: ALL/EUR = 123,01– ALL/ US$ = 109,85 
                         2018: ALL/EUR = 127,59– ALL/ US$ = 107,99 
                         2017: ALL/EUR = 134.28 – ALL/ US$ = 118.97 

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 

 
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  

Πρόεδρος Κοινοβουλίου Gramoz Ruçi, https://kryetari.parlament.al/ 

Πρόεδρος Δημοκρατίας 
Ilir Meta (από 24 Ιουλίου 2017 -τέλος θητείας 7/2022)  
http://www.president.al/ 

Πρωθυπουργός 

Edi Rama, Πρόεδρος Σοσιαλιστικού Κόμματος. Σημειώνεται ότι οι τελευταίες 
βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν στις 25 Απριλίου 2021 όπου το Σοσιαλιστικό 
Κόμμα του Edi Rama συγκέντρωσε για 3η συνεχή φορά την απόλυτη 
πλειοψηφία. Η νέα Κυβέρνηση Rama σχηματίστηκε το Σεπτέμβριο 2021. 
http://kryeministria.al/ 

Κυβέρνηση 
Αντιπρόεδρος + 13 Υπουργοί  
http://www.kryeministria.al/al/qeveria/ministrat  

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

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

http://www.tirana-airport.com/
http://www.president.al/english/pub/kushtetuta.asp
http://www.gjk.gov.al/
http://www.gjykataelarte.gov.al/
http://www.parlament.al/
http://www.president.al/
http://kryeministria.al/
http://www.kryeministria.al/al/qeveria/ministrat
http://www.tirana.gov.al/
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Δημογραφικά στοιχεία1 

Πληθυσμός 

2.793.592 (1.1.2022) 
2.829.741 (1.1.2021) 
2.845.955 (1.1.2020) 
2.862.427 (1.1.2019) 
 
Άνδρες: 1.409.982 – Γυναίκες: 1.419.759 

Αριθμός νοικοκυριών απογραφή 20112: 722.262 

Αριθμός κατοικιών απογραφή 2011: 2.800.138 

 
 

                                                           
1
 Πηγή: INSTAT (http://www.instat.gov.al/en/themes/demography-and-social-indicators/population/#tab2) 

2
 Επόμενη απογραφή αναμένεται εντός 2022 

http://www.instat.gov.al/en/themes/demography-and-social-indicators/population/#tab2
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ / ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Α.1 Στοιχεία Γεωγραφίας 

Η Αλβανία βρίσκεται στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, στο νοτιοδυτικό δυτικό τμήμα της Βαλκανικής 
Χερσονήσου. Καλύπτει επιφάνεια 28.748 τ. χλμ, εκ των οποίων 1.350 τ. χλμ είναι ποταμοί και 
λίμνες, και καταλαμβάνει την 144η θέση σε έκταση στον κόσμο.  

Συνορεύει με την Ελλάδα στα νότια/νοτιοανατολικά (282 χλμ.), την Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας προς τα ανατολικά (151 χλμ.), το Κόσσοβο προς τα βορειοανατολικά (112 χλμ.) και το 
Μαυροβούνιο στα βορειοδυτικά (172 χλμ.). Στα δυτικά βρέχεται από την Αδριατική Θάλασσα και 
το Ιόνιο Πέλαγος, σε ακτογραμμή μήκους 362 χλμ. Μεγάλο τμήμα της επιφάνειας της χώρας είναι 
ορεινό, με μέσο υψόμετρο διπλάσιο από το μέσο ευρωπαϊκό, ήτοι 708 μέτρα, ενώ η υψηλότερη 
κορυφή της (όρος Korabi 2.753 μ. από το επίπεδο της θάλασσας) βρίσκεται στα ανατολικά. 

Είναι πλούσια σε υδάτινους πόρους, καθώς διασχίζεται από οκτώ μεγάλους ποταμούς οι οποίοι 
διακλαδίζονται σε 152 παραποτάμους και εκβάλλουν στην Αδριατική θάλασσα. Από τη συνολική 
ετήσια ποσότητα ύδατος των 42,25 δισ κυβικών μέτρων, μόνο τα 12,8 δις αποτελούν υπόγεια 
ύδατα. Ο μεγαλύτερος ποταμός είναι ο Δρίνος, (πάνω από 400 χλμ), ενώ ο ποταμός Buna με μήκος 
44 χλμ., είναι πλωτός. Επίσης, στη χώρα υπάρχουν τρεις λίμνες, της Σκόδρας (368 τ.χ.), της 
Οχρίδας και των Πρεσπών. Πάνω από το 1/3 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 σημαντικό δυναμικό για την παραγωγή 
υδροηλεκτρικής ενέργειας. 

Πρωτεύουσα της Αλβανίας είναι τα Τίρανα. Άλλες μεγάλες πόλεις είναι το Δυρράχιο, η Αυλώνα, το 
Φίερι και η Σκόδρα. Οι κυριότερες παραλίες είναι: Velipoja, Tale, Shengjin, 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. Η ετήσια βροχόπτωση κυμαίνεται από περίπου 100 κ.μ. (40 ίντσες) στην 
ακτή και σε περισσότερα από 250 κ.μ. (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).  

Α.2 Πληθυσμός  

Ο συνολικός πληθυσμός της Αλβανίας την 1η Ιανουαρίου 2022 ανήλθε σε 2.793.592 κατοίκους 
(στοιχεία INSTAT), εκ των οποίων 1.409.982 είναι άνδρες και 1.419.759 γυναίκες.  

Ο πληθυσμός της Αλβανίας παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ελαφρή αλλα σταθερή μείωση κατ΄ 
έτος, κυρίως λόγω της μαζικής μετανάστευσης, με το ποσοστό της μείωσης το 2020 όσο και το 
2021 να ανέρχεται σε 0,6%. Ταυτόχρονα, συνέχισε να παρατηρείται συγκέντωση του πληθυσμού 
στις πόλεις Τίρανα και Δυρράχιο, οι οποίες συγκεντρώνουν το ήμισυ σχεδόν της επχειρηματικής 
δραστηριότητας της χώρας. Συνεπώς, κατά το έτος 2021 στα Τίρανα κατοικεί το 31,8%, ενώ στο 
γειτονικό Δυρράχιο και το Φιέρι το 10,3% και 10,1% του πληθυσμού της χώρας, αντίστοιχα.  

 

Κατανομή πληθυσμού Αλβανίας 2020-2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

1/1/2020 1/1/2021 

Πληθυσμός Πληθυσμός % Μεταβολής 
2020/2021 

Άνδρες Γυναίκες 
2020 2021 

Τίρανα 906.166 912.190 0,66% 449.929 462.261 

Φίερι 289.889 286.002 -1,34% 144.281 141.721 

Δυρράχιο 290.697 292.029 0,46% 147.648 144.381 
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Ελμπασάν 270.074 266.245 -1,42% 132.501 133.744 

Κορυτσά 204.831 202.193 -1,29% 100.228 101.965 

Σκόδρα 200.007 197.177 -1,41% 96.097 101.080 

Αυλώνα 188.922 187.675 -0,66% 94.060 93.615 

Μπεράτι 122.003 119.450 -2,09% 59.715 59.735 

Λέζα 122.700 120.678 -1,65% 59.826 60.852 

Ντίμπερ 115.857 113.683 -1,88% 59.372 54.311 

Κούκες 75.428 74.388 -1,38% 38.213 36.175 

Αργυρόκαστρο 59.381 58.031 -2,27% 28.112 29.919 

Σύνολο 2.845.955 2.829.741 -0,57% 1.409.982 1.419.759 

Πηγή: INSTAT 

Αναφορικά με την αναλογία φύλου στον πληθυσμό, σημειώθηκε μικρή μείωση καθώς από 99,7 
άντρες ανά 100 γυναίκες, σύμφωνα με στοιχεία από 1.1.2020, μειώθηκε σε 99,3 άντρες ανά 100 
γυναίκες από 1.1.2021. 

Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της Αλβανίας έχει ως εξής: 

Ηλικιακή Κατηγορία 2020 (%) 2021(%) 

0 – 14 17,66% 16,51% 

15 – 34 31,02% 30,07% 

35 – 64 37,76% 38,15% 

65 και άνω 13,56% 15,24% 

Πηγή: INSTAT 
 

Σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού 20113, η σύνθεση του πληθυσμού περιλαμβάνει: 82,6% 
Αλβανούς, 0,9% Έλληνες και 1% άλλες εθνότητες (συμπεριλαμβανομένων Βλάχων, Ρομά, καθώς 
και εθνοτήτων από ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο και Αίγυπτο), ενώ ένα 15,5% είναι μη καθορισμένης 
εθνότητας. 

Ως προς το θρήσκευμα, 56,7% είναι Μουσουλμάνοι, 10% Ρωμαιοκαθολικοί, 6,8% Ορθόδοξοι, 2,1% 
Μπεκτάσι, 2,5% άθεοι, 5,7% άλλο θρήσκευμα και 16,2% μη καθορισμένου θρησκεύματος. Ο 
μουσουλμανικός πληθυσμός είναι διάσπαρτος σε όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ οι ορθόδοξοι 
βρίσκονται κυρίως στο Νότο και οι Καθολικοί στο Βορρά.  

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

                                                           
3
 Επόμενη απογραφή αναμένεται το 2022 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Β.1. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 

ΑΕΠ σε τρέχουσες 
τιμές  

2020: 1.644.077 εκατ. ALL ή 13,3 δισ. ευρώ 
2019: 1.691.903 εκατ. ALL  
2018: 1.635.714.6 εκατ. ALL  
2017: 1.551.281,3 εκατ. ALL   

Αύξηση ΑΕΠ (σε 
σταθερές τιμές) 

2021: 8,5% (εκτίμηση Ε.Επιτροπής) - 8% (εκτίμηση EBRD) 
2020: -3,48% 
2019:  2,2% 
2018:  4,1% 
2017:  3,8%  
2016:  3,3% 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ  

2020: 4.681€ 
2019: 4.818€ 
2018: 4.100 € 
2017: 3.980 € 

Τομεακή κατανομή 
ΑΕΠ (2020) 
(προσωρινά στοιχεία) 

 Αγροτικός τομέας:   20,06% 
 Βιομηχανία:            12,2% 
 Υπηρεσίες:              47,1% 
 Κατασκευές:            8,98% 

*Επιπλέον καθαροί φόροι 12,23% 

Ξένες Άμεσες 
Επενδύσεις στην 
Αλβανία (stock) 

Έτος 2017 2018 2019 2020 2021 

Αξία σε εκατ. € 6.456,1 7.455,1 7.974,1 8.480,5 9.537,7 

Μεταβολή 13,7% 15,5% 7,0% 6,4% 12,5% 

Δημόσιο χρέος 
κεντρικής κυβέρνησης 
(% ΑΕΠ) 

2021: 78,6% (εκτίμηση Κεντρικής Τράπεζας Αλβανίας) 
2020: 77,9% 
2019: 66,7% 
2018: 69,9% 
2017: 71,8% 

Δημοσιονομικό 
έλλειμμα 
(% ΑΕΠ) 

2021: 6,8% 
2020: 6,8% 
2019: 1,9% 
2018: 1,6% 
2017: 2% 

Εισροές 
μεταναστευτικών 
εμβασμάτων 

Έτος 2014 2015 2016 2017 2018 

Αξία σε εκατ. € 592 598 615 636 665 

Μεταβολή 
(προηγ. έτος) 

8,6% 1,0% 2,8% 3,4% 4,6% 

Πληθωρισμός 

2021: 2% 
2020: 1,6% 
2019: 1,4% 
2018: 2,0% 
2017: 1,9% 

Ανεργία  

2021: 11,5% 
2020: 11,7% 
2019:  11,2% 
2018: 12,3% 
2017: 13,7% 

 

Β.2. Εξέλιξη και Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών  

Β.2.1. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν & Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 

Η αλβανική οικονομία παρουσίαζε κατά τα τελευταία έτη ανοδική πορεία, καταγράφοντας το 2018 
ρυθμούς ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερους του μ.ό. της ΕΕ (4,1% το 2018 και 2,9 % το 2019). 
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Ωστόσο, η θετική πορεία ανακόπηκε εξαιτίας του σεισμού του Νοεμβρίου 2019 και της πανδημίας 
COVID-19. Τα δύο αυτά διαδοχικά σοκ οδήγησαν την αλβανική οικονομία σε περιορισμένη ύφεση 
της τάξεως του 3,5%, κατά το 2020, ωστόσο είναι ορατές οι προσδοκίες για σημαντική ανάκαμψη 
κατά τη διετία 2021-2022. Η Ευρωπαική Επιτροπή εκτιμά κατά το 2021 θετικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης κατά 8,5%, ενώ η EBRD κατά 8%. 

Συγκεκριμένα, ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα της Αλβανίας είχε διατηρηθεί σχετικά σταθερό κατά 
τα τελευταία χρόνια, ήτοι στο 2% του ΑΕΠ κατά το 2019, ο σεισμός του Νοεμβρίου 2019 και η 
πανδημία που ακολούθησε το εκτίναξαν στο 6,8% κατά το 2020, επίπεδα στα οποία παρέμεινε και 
το 2021. Σταθερά μειούμενο έβαινε το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης κατά τα προηγούμενα 
χρόνια, καθώς από 73,3% του ΑΕΠ το 2016 μειώθηκε σε 67,8% το 2019, ωστόσο 2020 ανήλθε στο 
77,9% του ΑΕΠ, ενώ η εκτίμηση της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας για το 2021 ανέρχεται σε 
78,6%.  

Διαχρονική αύξηση, από το 2014 και εξής, παρουσιάζει και το απόθεμα (stock) των Ξένων Άμεσων 
Επενδύσεων στην Αλβανία, το οποίο μάλιστα αγγίζει, πλέον, τα €10 δις, αυξημένο κατά €1 δις και 
πλέον έναντι 2020, αύξηση 12,5%, ακολουθώντας 2 υποτονικά επενδυτικά έτη, ελέω σεισμού και 
πανδημίας, όπου το stock αυξήθηκε κατά μισό δις Ευρώ περίπου, κατ’ έτος. Μάλιστα, εντός της 
τελευταίας 7ετίας (2014-2022) το stock των ΞΑΕ στην Αλβανία αυξήθηκε σωρευτικά κατά 109%, 
από €4,5 σε €9,5 δις. 

Αντίστοιχα, αύξηση 10,03% παρουσίασαν το 2021 και οι εισροές ΑΞΕ, αντισταθμίζοντας εν 
πολλοίς τις απώλειες της τάξης του 13,6 % που καταγράφηκαν το 2020. 

Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, η άνοδος της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα το 2018 
συνοδεύτηκε από αύξηση της απασχόλησης και πτώση της ανεργίας στο 12,3%, η οποία 
διατηρήθηκε και κατά τα έτη 2019, 2020 και 2021 στο 11,2%, 11,7% και 11,5% αντίστοιχα. 
Πρόκειται για τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας που έχουν καταγραφεί στη χώρα μετά το 1997, 
παρότι ο σεισμός του 2019 και η πανδημία το 2020-2021 αναμενόταν να προκαλέσουν αύξηση της 
ανεργίας, με τον τουρισμό, τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες και εν γένει τις ΜΜΕπιχειρήσεις να 
πλήττονται περισσότερο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της α/Στατιστικής Υπηρεσίας, σε 
ό,τι αφορά τον πληθυσμό ηλικίας 15 ετών και άνω, στους άνδρες, το ποσοστό ανεργίας ήταν 0,4% 
υψηλότερο από ότι των γυναικών. Ο βασικός μισθός ανήλθε στα 30.000 ALL (ή 243 ευρώ), ενώ ο 
μέσος (μεικτός) μηνιαίος μισθός στα 53.662 λεκ (ή 438 ευρώ). Ο μέσος μηνιαίος μισθός στο 
δημόσιο τομέα ανήλθε σε 64.389 λεκ, ενώ στον ιδιωτικό τομέα αντίστοιχα ήταν 48.459 λεκ. 

Διαχείριση οικονομικών συνεπειών πανδημίας Covid-19 

Για τη διαχείριση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας Covid-19, η Αλβανική 
Κυβέρνηση έλαβε σειρά δημοσιονομικών και διοικητικών μέτρων. Κατά τους μήνες πρώτους μήνες 
της πανδημίας διαμόρφωσε σχέδιο δράσης ύψους 12 δισ. ΛΕΚ (€300 εκατ. περίπου) που 
αντιστοιχούν στο 2,13% του ΑΕΠ, αρχικώς για την ενίσχυση του τομέα υγείας και ειδικότερα την 
προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων, ιατρικών υλικών κλπ., ενώ παράλληλα 
χρηματοδοτήθηκαν δράσεις για την ανακούφιση των πληγεισών κοινωνικών ομάδων, των μεγάλων 
επιχειρήσεων στην καταβολή μισθών, καθώς και των ΜΜΕ, των ανέργων και άλλων ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων. 

Το σχέδιο δράσης, το οποίο στην πορεία της πανδημίας ενισχύθηκε με πρόσθετα κονδύλια ύψους 
€200 εκ. για την κάλυψη περισσότερων πληγεισών ομάδων, περιελάμβανε αναθεώρηση των 
μακροοικονομικών δεικτών με στόχο την καλύτερη δυνατή κατανομή των δημοσιονομικών πόρων 
προς τους πλέον δυναμικούς τομείς της οικονομίας και την οικονομική στήριξη των πολιτών:  

1. προς το δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω χρηματοδοτήσεων, για την 
κάλυψη απρόβλεπτων ή επειγουσών δαπανών κατά τους επόμενους μήνες της κρίσης  

2. προς τον ιδιωτικό τομέα α) μέσω κρατικών εγγυήσεων (δημιουργία ταμείου εγγυήσεων για 
επιχειρηματικά δάνεια) ύψους 11 δισ. Λεκ προς τις επιχειρήσεις για την καταβολή μισθών 
εργαζομένων, για τη διασφάλιση των οικογενειακών εισοδημάτων, β) αναστολή καταβολής 



==================================================================================================== 

Γραφείο ΟΕΥ – Πρεσβεία Τιράνων, Ετήσια Έκθεση 2021  10/76 

ενοικίου στις πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις, και γ) απευθείας οικονομική 
ενίσχυση €365 σε μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες, και 

3. προς τους ιδιώτες, κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος για 211.024 
συνδρομητές, από τον κρατικό προϋπολογισμό (επιβάρυνση ύψους 15 δισ Λεκ/€120 εκατ.). 

Παράλληλα, επιπλέον χρηματοδότηση δόθηκε για την παροχή κρατικών εγγυήσεων στις τράπεζες 
για την αναστολή πληρωμών των δόσεων δανείων ιδιωτών και επιχειρήσεων κατά την περίοδο της 
κρίσης, η οποία αντιστοιχούσε σε 1,56% του ΑΕΠ, ενώ δόθηκε παράταση στις επιχειρήσεις για 
την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. 

Περαιτέρω διοικητικά μέτρα που έλαβε η α/Κυβέρνηση, κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας: 

-Ενίσχυση νοσοκομείων και δομών φιλοξενίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 
πανδημίας COVID-19. 

-Υποχρέωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία 
φαρμακευτικού υλικού και νοσοκομειακών συσκευών, καθώς και εκείνων που παρέχουν 
υπηρεσίες υγείας, να εξασφαλίσουν την προμήθεια απαραίτητου υλικού και συσκευών και να 
παράσχουν υπηρεσίες υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.  

-Υποχρέωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ειδών διατροφής και άλλων 
προϊόντων απαραίτητων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του ιού COVID 19, να 
εξασφαλίσουν αποθέματα διάρκειας 3 μηνών ή ανάλογα με την ημερομηνία λήξης των προϊόντων.  

Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας προχώρησε σε σύσταση προς τις εμπορικές 
τράπεζες της χώρας να αναβάλουν τη διανομή μερισμάτων, ώστε να απορροφήσουν πιθανές 
απώλειες και να διατηρήσουν επαρκή ρευστότητα, προκειμένου να μη διαταραχθεί η χορήγηση 
πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις και να στηριχθούν τομείς της οικονομίας που δέχονται πίεση. 
Ακόμη ζήτησε την άμεση κατάργηση των χρεώσεων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, καθώς και των 
προμηθειών και χρεώσεων στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος 
πληρωμών της. 

Το ΔΝΤ επίσης ενέκρινε δάνειο ύψους €174 εκατ. προς την Αλβανία, προκειμένου να καλυφθούν 
άμεσες ανάγκες και απώλειες στην εθνική οικονομία που προέκυψαν από την πανδημία και το 
σεισμό του Νοεμβρίου 2019. Το ποσό προοριζόταν για την ενδυνάμωση του συστήματος 
δημόσιας υγείας και τη στήριξη των πλέον ευπαθών εισοδηματικών κατηγοριών και 
επαγγελματικών τομέων. 

Βασική επιδίωξη της α/Κυβέρνησης ήταν η στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, η αποφυγή 
χρεοκοπιών κυρίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπου οι επιπτώσεις της πανδημίας ήταν 
σοβαρότερες. Ανακοινώθηκε, επίσης, αύξηση των μισθών δημοσίων υπαλλήλων στους τομείς της 
υγείας και της εκπαίδευσης ενώ περαιτέρω μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων ελήφθησαν στο 
πεδίο της φορολογίας: 

1. Μηδενικός ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ΛΕΚ 

2. Μηδενικός φόρος επί των κερδών για επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 14 εκατ. ΛΕΚ. 

Τα ανωτέρω μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων ήταν προσωρινού χαρακτήρα, με το σύνολο της 
φορολογικής πολιτικής να τελεί υπό αναθεώρηση μετά το πέρας της πανδημίας, σύμφωνα και με 
της δεσμεύσεις της α/Κυβέρνσης έναντι ΕΕ για δημοσιονομική εξυγίανση και μείωση των 
χρηματοδοτικών αναγκών. Ωστόσο, η αύξηση μισθών στους δημόσιους υπαλλήλους στους τομείς 
εκπαίδευσης και υγείας, καθώς και η επίδραση των νέων φορολογικών απαλλαγών στα έσοδα 
αναμένεται να επιβραδύνει τους ρυθμούς μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος.  

Β.2.2. Πληθωρισμός  

Ο πληθωρισμός κινήθηκε στο 2% για το 2021, λόγω της ανάκαμψης της ζήτησης, καθώς και λόγω 
της πολιτικής χαμηλού επιτοκίου (στο 0,5%) της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας από το Μάρτιο 
2020. 

Η περίοδος 2020-2021 ήταν δύσκολη λόγω της έξαρσης της πανδημίας, η οποία ήρθε να 
προστεθεί στις καταστροφικές συνέπειες του σεισμού του Νοέμβριο 2019, γεγονός που 
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αναμφίβολα επιβράδυνε την οικονομική ανάκαμψη που είχε αρχίσει περί τα τέλη του 2020. 
Ωστόσο, η εξομάλυνση ορισμένων κλάδων της οικονομίας, το καλοκαίρι 2020, καθώς και η μερική 
ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων οδήγησαν, κατά τη διάρκεια του 2021, 
στη γρήγορη ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας που παρατηρείται στον τομέα των 
υπηρεσιών και στην κατασκευαστική δραστηριότητα. Επίσης κατά την εν λόγω περίοδο, η αγορά 
εργασίας βελτιώθηκε, καθώς η απασχόληση αυξήθηκε, καλύπτοντας εν μέρει τις απώλειες, καθώς 
και οι μισθοί σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. 
 

Μεταβολή Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (12/2019-12/2021) 

 

Πηγή: INSTAT 

Β.2.3. Νομισματική πολιτική 

Βασικός στόχος της νομισματικής πολιτικής που εφαρμόζει η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας είναι 
η διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων σε χαμηλά επίπεδα, κοντά στο 3% μεσοπρόθεσμα, 
καθώς και η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Κατά τη δεκαετία 2011-2021 η ΤτΑ προέβη σε 
συνεχείς μειώσεις του βασικού της επιτοκίου, αποσκοπώντας στη μείωση του κόστους δανεισμού, 
τη διατήρηση του μέσου ετήσιου πληθωρισμού στο 3%, την τόνωση της εγχώριας ζήτησης και τη 
μεγέθυνση της οικονομίας. 

Τον Απρίλιο 2020 η ΤτΑ ανακοίνωσε τη μείωση του βασικού επιτοκίου δανεισμού κατά μισή 
ποσοστιαία μονάδα, από 1% σε 0,5%, εξαιτίας των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας 
Covid-19, σημειώνοντας ότι το επιτόκιο θα παραμείνει σε αυτό το ύψος για όσο διάστημα διαρκεί 
η κρίση. Ανακοινώθηκε επίσης η μείωση του βασικού επιτοκίου πιστωτικής διευκόλυνσης 
(overnight lending facility) κατά μία ποσοστιαία μονάδα, από 1,9% σε 0,9%, ενώ το επιτόκιο 
διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (overnight deposit facility) παρέμεινε σταθερό στο 0,1%, με 
στόχο τη μείωση του κόστους νέου δανεισμού και εξυπηρέτησης υπάρχοντος χρέους και τη 
διευκόλυνση της παροχής ρευστότητας σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Παράλληλα, ο Διοικητής 
της Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε ότι το επόμενο μέτρο νομισματικής πολιτικής που θα 
χρησιμοποιηθεί για την τόνωση της αλβανικής οικονομίας, οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, θα 
είναι η ποσοτική χαλάρωση, δηλαδή η αγορά προκαθορισμένου αριθμού βραχυπρόθεσμων 
κρατικών ομολόγων προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα και οι 
πιστώσεις προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. 

Η αναμενόμενη ανάκαμψη της οικονομίας και η επιστροφή του πληθωρισμού στο στόχο πρέπει να 
υποστηριχθούν με την τόνωση των μακροοικονομικών πολιτικών. Το Εποπτικό Συμβούλιο εκτιμά 
ότι τα μέτρα που έλαβε η Τράπεζα της Αλβανίας από την έναρξη της κρίσης συνέβαλαν στη 
προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής, μειώνοντας το κόστος εξυπηρέτησης των υπαρχόντων 
χρεών και ενισχύοντας το δανεισμό. Το κόστος χρηματοδότησης για τράπεζες, επιχειρήσεις, 
νοικοκυριά και το δημόσιο τομέα βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και η συναλλαγματική 
ισοτιμία παραμένη σταθερή. Τα χαλαρά νομισματικά και ρυθμιστικά μέτρα που εφάρμοσε η ΤτΑ 
επέτρεψαν αύξηση της πίστωσης κατά 6,7% στον ιδιωτικό τομέα κατά τη διάρκεια του 2021. Ο 
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δανεισμός σε lek εξακολουθεί να συμβάλει στην αύξηση των πιστώσεων, με το μερίδιο του εν 
λόγω χαρτοφυλακίου να αυξάνεται τα τελευταία τέσσερα χρόνια, φτάνοντας το 2021 το 50%, από 
46% το 2017, δημιουργώντας τις βάσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
νομισματικής πολιτικής και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της Αλβανίας. 

Η στάση της νομισματικής πολιτικής θα παραμείνει ευνοϊκή στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Για το 
λόγο αυτό, στη συνεδρίαση της 3ης Φεβρουαρίου 2021, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε να 
διατηρηθεί το βασικό επιτόκιο στο 0,50%, και τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων μίας ημέρας 
στο 0,1% και 0,9%, αντίστοιχα, ενώ συγχρόνως, η Τράπεζα της Αλβανίας παρέσχε απεριόριστη 
ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα καθ’ όλην τη διάρκεια του 2021. 

Οι εξελίξεις στην οικονομία εξακολουθούν να περιβάλλονται από κινδύνους, όπως i) η ενεργειακή 
κρίση, η οποία εντείνεται ολοένα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, (ii) η τάση αύξησης της 
αποταμίευσης από τα νοικοκυριά, δεδομένης της παρατεταμένης κρίσης (iii) η βραδύτερη 
υλοποίηση του προγράμματος ανοικοδόμησης και (iv) πιθανές διαρθρωτικές αλλαγές στην 
αλβανική και διεθνή οικονομία. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω κινδύνους, η Τράπεζα της Αλβανίας θα αξιολογεί σε συνεχή 
βάση την αποτελεσματικότητα των μέτρων νομισματικής πολιτικής για την έγκαιρη και επαρκή 
ανταπόκριση στις αλλαγές της οικονομικής κατάστασης. Η νομισματική μας πολιτική θα στοχεύει 
πάντα στη δημιουργία κατάλληλων νομισματικών συνθηκών για την υποστήριξη τόσο της 
οικονομίας όσο και του πληθωρισμού που συγκλίνουν προς στόχο 3%. 

Β.2.4. Εθνικό νόμισμα - Συναλλαγματικές ισοτιμίες 

Το νόμισμα της Αλβανίας είναι το αλβανικό Λεκ (ALL). Τα νομίσματα σε κυκλοφορία είναι: 

 Χαρτονομίσματα: ALL 200, ALL 500, ALL 1.000, ALL 2.000, και ALL 5.000 

 Κέρματα: ALL 1, ALL 2, ALL 5, ALL 10, ALL 20, ALL 50 και ALL 100 

Το ισχύον συναλλαγματικό καθεστώς είναι εκείνο των ελεύθερα κυμαινόμενων ισοτιμιών, καθώς 
σύμφωνα με την Τράπεζα της Αλβανίας θεωρείται το πλέον κατάλληλο για την εκπλήρωση του 
βασικού στόχου, της σταθερότητας των τιμών. Η συναλλαγματική ισοτιμία του αλβανικού 
νομίσματος παρέμεινε μέχρι και το 2015 σχετικά σταθερή σε σχέση με το Ευρώ, με τη μέση ετήσια 
ισοτιμία σχεδόν στα 139,74 Λεκ. Ωστόσο από το 2016, ξεκίνησε σταδιακή ενίσχυση της αξίας του 
εθνικού νομίσματος, με αποτέλεσμα η μέση ετήσια ισοτιμία ευρώ/λεκ να διαμορφωθεί το 2021 στα 
122,4 ALL. 

Μέση ισοτιμία ALL έναντι EURO, USD 2014-2021 

Νόμισμα 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

EUR 139,97 139,74 137,37 134,28 127,59 123,01 123,75 122,4 

USD 105,49 125,96 124,14 119,10 107,99 109,85 108,67 106,86 

Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας 

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 2021 της Ττ, η αγορά συναλλάγματος χαρακτηρίστηκε από 

σταθερότητα του Λεκ έναντι του Ευρώ και ανατίμησή του έναντι του Δολαρίου (ΗΠΑ).  

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες του Λεκ με το Ευρώ και τα υπόλοιπα διεθνή νομίσματα είναι 

διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Αλβανίας: 

https://www.bankofalbania.org/Markets/Official_exchange_rate/Exchage_rate_archive/  

 

Β.2.5. Απασχόληση – Ανεργία – Αγορά εργασίας 

Απασχόληση  

Εργατικό δυναμικό 

2020: 1.407.934 

2019: 1.430.000 

2018: 1.404.000  

https://www.bankofalbania.org/Markets/Official_exchange_rate/Exchage_rate_archive/
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Εργαζόμενοι 
2020: 1.243.321 
2019: 1.266.000 
2018: 1.230.000 

Ανεργία 
2020: 11,7% 
2019: 11,5%  
2018: 12,3% 

Αριθμός ανέργων 
2020: 164.613 
2019: 165.000 
2018: 173.000 

Kατώτατος μηνιαίος 
μισθός 

Το έτος 2020, επίσημα ο κατώτατος μηνιαίος μισθός διαμορφώθηκε στα 26.000 
λεκ, ενώ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ο α/Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι ο 
κατώτατος μισθός θα ανέβει στα 30.000 λεκ  

Μέσος μηνιαίος μισθός 
ιδιωτικού τομέα 

2020: 48.459 λεκ 
Ειδικότερα4: 

Γεωργία, Υλοτομεία: 34.420 λεκ 
Βιομηχανία: 45.460 λεκ 
Κατασκευαστικός τομέας: 41.617 λεκ 
Λιανικό και χονδρικό εμπόριο: 39.894 λεκ 
Πληροφορική και Επικοινωνίες: 80.666 λεκ  
Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες: 110.094 λεκ 
 

2019: 47.532 λεκ  
Ειδικότερα: 

Γεωργία, Υλοτομεία: 37.343 λεκ 
Βιομηχανία: 44.672 λεκ 
Κατασκευαστικός τομέας: 43.475 λεκ  
Λιανικό και χονδρικό εμπόριο: 38.296 λεκ 
Πληροφορική και Επικοινωνίες: 77.719 λεκ 
Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες: 111.626 λεκ 

 

Μέσος μηνιαίος μισθός 
δημοσίου τομέα 

2020: 64.389 λεκ 
2019: 63.084 λεκ 

Μέσος μικτός μηνιαίος 
μισθός   

53.662 λεκ  

Πηγή: INSTAT 

Κατά το έτος 2020, σύμφωνα με στοιχεία της INSTAT το εργατικό δυναμικό υπολογίζεται σε 
1.407.934 άτομα, με τις γυναίκες να αντιστοιχούν στο 44,6% και τους άνδρες το 55,4%. Επίσης, 
καταγράφηκαν 1.243.321 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 44,5% είναι γυναίκες και 55,5% άνδρες, ενώ 
ο αριθμός των ανέργων, για το ίδιο έτος, εκτιμάται σε 164.613 άτομα, εκ των οποίων το 45,5% 
είναι γυναίκες και το 54,5% είναι άνδρες. 

Το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό για τον πληθυσμό ηλικίας 15-64 ετών ανήλθε σε 
69,1%, ενώ για τον ανδρικό πληθυσμό στην εν λόγω ηλικιακή κατηγορία, το ποσοστό συμμετοχής 
στο εργατικό δυναμικό ήταν υψηλότερο κατά 15,9% από το γυναικείο πληθυσμό. 

Αντίστοιχα, για το 2020, το ποσοστό απασχόλησης για τον πληθυσμό ηλικίας 15-64 ετών ανήλθε 
σε 60,6%, ενώ για την ίδια ηλικιακή ομάδα το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες ήταν 53,6% 
ενώ για τους άνδρες ήταν 67,8%, με το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων να ανέρχεται σε 14,2%.  

Σημειώνεται ότι, κατά το 2020, ο τομέας υπηρεσιών και ο γεωργικός τομέας είχαν το υψηλότερο 
μερίδιο απασχολούμενων με 43,4% και 36,1% αντίστοιχα της συνολικής απασχόλησης. 
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της INSTAT 2020, 46,1% των απασχολούμενων είναι 
μισθωτοί, το 33,3% είναι αυτοαπασχολούμενοι (με εργαζόμενους ή χωρίς εργαζόμενους) και το 
20,6% συνεισφέρουν σε οικογενειακή επιχείρηση. 

                                                           
4
 Προσωρινά στοιχεία INSTAT 
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Το επίσημο ποσοστό ανεργίας το 2020, για τον πληθυσμό ηλικίας 15 ετών και άνω, ανήλθε 11,7% 
κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2019, ενώ για τους άνδρες, το ποσοστό ανεργίας 
ήταν 0,4% υψηλότερο από ό, τι των γυναικών.  

Κατά το 2020, το ποσοστό ανεργίας στους νέους (15-24 ετών) ανήλθε σε 26,5%, (27% για τους 
άνδρες και 25,9% για τις γυναίκες) μειωμένο συνολικά κατά 0,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο 
έτος. Επιπρόσθετα, στην πληθυσμιακή ομάδα 15-29 ετών, το 27,9% αφορά σε άτομα χωρίς 
απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση, εκ των οποίων το 35,1% καταγράφονται ως άνεργοι, ενώ 
οι υπόλοιποι θεωρούνται ότι βρίσκονται εκτός εργατικού δυναμικού και χαρακτηρίζονται είτε 
αποθαρρυνμένοι εργαζόμενοι (discouraged workers) (15,2%), είτε άτομα που ασχολούνται με 
οικειακές ή οικογενειακές υποχρεώσεις (16,6%) είτε απέχουν από την αγορά εργασίας για άλλους 
λόγους (33,1%). 

Ως προς τη γεωγραφική διάσταση της ανεργίας για το 2020, η ανάλυση της INSTAT ανά 
περιφέρεια δείχνει ότι οι νομοί με τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης (για άτομα ηλικίας 15-64 
ετών) είναι: Αργυρόκαστρο 69,0%) και Κορυτσά (61,1%), ενώ οι νομοί με το χαμηλότερο ποσοστό 
απασχόλησης είναι Λέζα (33,7%) και Ντιμπέρ (44,7%). Οι νομοί με το υψηλότερο ποσοστό 
ανεργίας είναι της Λέζα με 22,2% και της Αυλώνας με 16,6%. 

Αναφορικά με το νομό Τιράνων, το 2020 η απασχόληση στη γεωργία αποτέλεσε το 7,3% της 
συνολικής απασχόλησης, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων απασχολήθηκε στον τομέα 
των υπηρεσιών (66,3%), με τον τομέα της βιομηχανίας να απασχολεί το 26,3% του συνόλου των 
εργαζομένων. 

Το 2020, στην Αλβανία, ο μέσος μηνιαίος μικτός μισθός ανά εργαζόμενο διαμορφώθηκε στα 
53.662, αυξημένος κατά 2,4% συγκριτικά με το 2019. Ωστόσο, μέσος μισθός είναι σημαντικά 
υψηλότερος του γενικού μέσου σε τομείς όπως: χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ασφάλειες, 
πληροφορική και επικοινωνία, δημόσια διοίκηση, ένοπλες δυνάμεις, κοινωνική ασφάλιση, 
εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές πρόνοιας. Αντιθέτως, κάτω του μέσου μηνιαίου 
μισθού κυμάνθηκε ο μέσος μηνιαίος μικτός μισθός σεμ τομείς όπως: χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 
επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης, 
υπηρεσίες διαμονής, υπηρεσίες εστίασης, γεωργία, δασοκομία και αλιεία.  

Το διαφορά μεταξύ των φύλων ως προς την αμοιβή διαμορφώνεται γενικά στο 6,6%, ενώ 
ανέρχεται στο 31,9% σε ο,τι αφορά την απασχόληση ανδρών και γυναικών σε επιχειρήσεις σε 
ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες όπως εξόρυξη και λατομεία, βιομηχανία και μεταποίηση; 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και κλιματισμού, ύδρευση, αποχέτευση, διαχείριση 
αποβλήτων και δραστηριότητες αποκατάσταση.  

Ο κατώτατος μηνιαίος μισθός στην Αλβανία, όπως είχε διαμορφωθεί από την 1η Ιανουαρίου 2019, 
ανήλθε επισήμως στα 26.000 λεκ (περίπου 211 ευρώ), ενώ τον Οκτώβριο 2020 ότι θα άνέβει στα 
30.000 λεκ., ωστόσο το 26,2% των εργαζομένων έλαβε μέσο μηνιαίο μεικτό μισθό χαμηλότερο από 
τον επίσημο κατώτατο μισθό.  

Το 2020 τα καλύτερα αμειβόμενα επαγγέλματα ήταν: ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι και 
εκτελεστικοί διευθυντές, επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 
Αντιθέτως, τα επαγγέλματα με μισθό κάτω από το μέσο όρο αφορούσαν στους τομείς γεωργίας, 
δασοκομίας και αλιείας καθώς και οι τεχνίτες.  

Ο εργατικός κώδικας της Αλβανίας (Ν.7961/1995), έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το  
Νόμο 136/22.12.2015 είναι εναρμονισμένος με το κοινοτικό κεκτημένο. Οι τροποποιήσεις αφορούν 
σε: i) νέους κανόνες κατά την πρόσληψη ξένων εποχιακών εργατών, την προσωρινή εργασία και 
την εργασία από το σπίτι, ii) υποχρέωση υπογραφής σύμβασης εργασίας από την 1η ημέρα 
εργασίας, με υποχρεωτική αναφορά σε συγκεκριμένα πεδία, iii) βελτίωση συνθηκών εργασίας, 
υπερωριακής εργασίας, αδειών μετ’ αποδοχών και άνευ αποδοχών, iv) αλλαγές ως προς τους 
κανόνες λήξης της εργασιακής σχέσης, v) νέους κανόνες για τη γονική άδεια, την άδεια κύησης και 
τα δικαιώματα της εγκύου και της λεχώνας, vi) αλλαγές των όρων για τις συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας, την απεργία, τις συνδικαλιστικές ενώσεις και τις διαδικασίες διαιτησίας και 
διαμεσολάβησης, vii) πρόσβαση κατά προτεραιότητα των εργαζομένων μερικής απασχόλησης σε 
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θέσης πλήρους απασχόλησης και viii) εισαγωγή όρων για την προστασία από διακριτική 
μεταχείριση, από σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας και προστασία προσωπικών 
δεδομένων.  

Β.2.6. Εξωτερικό Εμπόριο 

Εξωτερικό εμπόριο 

Όγκος εμπορίου 

2021:1170 δις ALL (9,56 δις €) 
2020: 877,21 δις ALL (7,09 δις €) 
2019: 947,84 δις. ALL (7,64 δις €),  
2018: 951,80 δις. ALL (7,68 δις €),  
2017: 899,17 δις. ALL (6,69 δις €) 

Εμπορικό ισοζύγιο  

2021:-431,95 δις ALL (3,53 δις €) 
2020: -333,31 δις. ALL  (2,69 δις €)) 
2019: -350,28 δις. ALL (-2,80 δις €), 
2018: -331,00 δις. ALL (-2,67 δις €),  
2017: -353,19 δις. ALL (-2,63 δις €) 

Εξαγωγές 

2021: 368,76 δις ALL (3,01 δις €) 
2020: 271,95 δις ALL (2,20 δις € ) 
2019: 298,77 δις. ALL (2,41 δις €),  
2018: 310,43 δις. ALL (2,50 δις €),  
2017: 272,99 δις. ALL (2,03 δις €) 

Εισαγωγές 

2021: 800,71 δις ALL (6,54 δις €) 
2020: 605,26 δις ALL  (4,89 δις € ) 
2019: 649,11 δις. ALL (5,23 δις €),  
2018: 641,40 δις. ALL (5,17 δις €),  
2017: 626,18 δις. ALL (4,66 δις €) 

Ποσοστό κάλυψης 
εξαγωγών/εισαγωγών 

2021: 53,95% 
2020: 44,9% 
2019: 46%  
2018: 48,4%,  
2017: 43,6% 

Κυριότερες χώρες 
εξαγωγής 

2021: Ιταλία (42,24%), Κόσοβο (10,22%), Ισπανία (6,39%), Ελλάδα (5,8%), 
Γερμανία (5,47%), Βόρεια Μακεδονία (3,40%), Σερβία (2,71%), Κίνα 
(2,46%), Τσεχοσλοβακία (1,66%), Μαυροβούνιο (1,62%). 

Κυριότερα εξαγόμενα 
προϊόντα 

2021:  
ΔΚ72 σίδηρος – χάλυβας (21,277 δις ALL)  
ΔΚ62 ενδύματα και είδη ένδυσης, που δεν είναι πλεκτά (29,303 δις ALL) 
ΔΚ61 ενδύματα και είδη ένδυσης (22,685 δις ALL)  
ΔK85 ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός (21,246 δις ALL) 
ΔΚ76 αλουμίνιο και τεχνουργήματ από αργίλιο (12,146 δις ALL) 

Κυριότερες χώρες 
εισαγωγής 

2021: Ιταλία (24,28 %), Τουρκία (10,75%), Κίνα (8,14%), Eλλάδα (8%),  
           Γερμανία (6,86%) 

Κυριότερα εισαγόμενα 
προϊόντα 

2021:  
ΔΚ27 ορυκτά καύσιμα (100,668 δις ALL)  
ΔΚ87 οχήματα (56,457 δις ALL) 
ΔΚ84 λέβητες, μηχανές, συσκευές (56,209 δις ALL)  
ΔΚ85 μηχανές, συσκευές και εξοπλισμός (55,325 δις ALL)  
ΔΚ72 σίδηρος – χάλυβας (47,170 δις ALL) 

Σύμφωνα με στοιχεία της Αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), το 2021 ο όγκος των 
εμπορικών ανταλλαγών σημείωσε σημαντικότητη αύξηση κατά 33,5%, ανερχόμενος σε 1.170 δις 
ALL (ήτοι 9,56 δις ευρώ), ωστόσο το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε σημαντικά, κατά 30,9% 
(431,95 δις ALL ή 3,53 δις ευρώ). Ειδικότερα, οι αλβανικές εξαγωγές κατέγραψαν αύξηση κατά 
36,6% σε σύγκριση με το 2020, ανερχόμενες σε 368,76 δις ALL (3,01 δις ευρώ), καθώς και οι 
αλβανικές εισαγωγές κατά 33,6%, ανερχόμενες σε 800,71 δις ALL (6,54 δις ευρώ).  
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ (2014 – 2021)  

  

ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

%  
μεταβολή 

ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

%  
μεταβολή 

ΟΓΚΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

%  
μεταβολή 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

%  
μεταβολή 

2014 255,76 3,80% 552,28 6,70% 808,04 
 

-296,52 
 

2015 243,18 -4,92% 544,61 -1,39% 787,79 -2,51% -301,42 -1,65% 

2016 243,49 0,13% 578,98 6,31% 822,47 4,40% -335,48 -11,30% 

2017 272,99 12,11% 626,18 8,15% 899,17 9,33% -353,19 -5,28% 

2018 310,40 13,75% 641,40 2,42% 951,80 5,53% -331,00 6,28% 

2019 298,77 -3,8% 649,06 1,2% 947,84 -0,1% -350,28 -5,82% 

2020 
2021 

271,95 
368,76 

-8,98% 
36,6% 

605,26 
800,71 

-6,75% 
33,6% 

877,21 
1170 

-7,45% 
33,5% 

-333,31        
-431,95 

4,84% 
30,9% 

Μετα 
βολή 

2014/21  
6,33% 

 
9,59% 

 
8,56% 

 
-12,40% 

Πηγή: INSTAT 

To 60% σχεδόν των αλβανικών εισαγωγών προέρχονται από 5 χώρες: Ιταλία, Τουρκία, Κίνα, 
Ελλάδα, και Γερμανία. 

Η Ιταλία είναι ο κυριότερος εμπορικός εταίρος της Αλβανίας. Σύμφωνα με την Α/Στατιστική Αρχή, 
κατά το 2021, η αξία των α/εισαγωγών από την Ιταλία ανήλθε σε 194,442 δις λεκ με μερίδιο 
24,28% επί των συνολικών αλβανικών εισαγωγών. Επίσης, η Ιταλία κατατάσσεται στην 1η θέση 
ως χώρα προορισμού των αλβανικών εξαγωγών με αξία 155,756 δις λεκ και μερίδιο 42,24% επί 
των αλβανικών εξαγωγών. 

H Τουρκία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Αλβανίας, με 
αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, το 2013 κατείχε την 4η θέση ως προς τις 
αλβανικές εισαγωγές, ενώ το 2020 κατέλαβε την 2η θέση μεταξύ των προμηθευτριών χωρών της 
Αλβανίας με ποσοστό 9,57% επί των συνολικών εισαγωγών της. Αντίστοιχα, το 2021 η Τουρκία 
συνέχισε να καταλαμβάνει τη 2η θέση με ποσοστό 10,75% επί των συνολικών εισαγωγών, 
σημειώνοντας, περαιτέρω αύξηση της τάξεως 48,60% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. 
Σημειώνεται επίσης ότι, και κατά το 2021, η Τουρκία δεν συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των 10 
κυριοτέρων χωρών προορισμού των αλβανικών εξαγωγών. 

Η Ελλάδα κατείχε για πάνω από μία δεκαετία τη 2η θέση μεταξύ των προμηθευτριών χωρών της 
Αλβανίας (μερίδιο 2014: 9,43%, 2013: 8.83%), ωστόσο από το 2015 και μετά κατατάσσεται στην 
4η θέση, λόγω της υποχώρησης της αξίας των εξαγωγών της, καθώς και της παράλληλης ανόδου 
των εξαγωγών των λοιπών προμηθευτριών χωρών. Ωστόσο, κατά την τριετία 2016-2019 η 
συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών σημειώνει σταθερή αύξηση και τα ελληνικά προϊόντα 
αποκτούν νέα δυναμική στην αλβανική αγορά. Κατά το 2021 κατέλαβε και πάλι την 4η θέση μεταξύ 
των προμηθευτριών χωρών, με ποσοστό 8% επί των συνολικών αλβανικών εισαγωγών (64,024 
δις λεκ), σημειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σημαντική αύξηση της τάξεως του 17,58%, σε σχέση 
με το προηγούμενο έτος (2020). Αντίστοιχα, κατά το 2021, η Ελλάδα κατέλαβε την 4η θέση μεταξύ 
των χωρών προορισμού των αλβανικών εξαγωγών, με ποσοστό 5,8%.  

Η Κίνα κατά το 2021 κατέλαβε την 3η θέση μεταξύ των προμηθευτριών χωρών της Αλβανίας με 
εξαγωγές ύψους 65,201 δις λεκ και μερίδιο 8,14% επί των συνολικών αλβανικών εισαγωγών, 
σημειώντας αύξηση της τάξεως του 20,66% σε σχέση με το με το 2020. Αντιστοίχως, το 2021 
κατέλαβε την 8η θέση ως χώρα προορισμού των αλβανικών εξαγωγών με εξαγωγές ύψους 9,057 
δις λεκ, με αυξημένο μερίδιο (2,46%) επί των συνολικών αλβανικών εξαγωγών. 

Η κατάταξη της Γερμανίας στην 5η θέση των προμηθευτών της Αλβανίας οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στην προμήθεια σωλήνων για την κατασκευή του ΤΑΡ. Συγκεκριμένα, η κάθετη αύξηση των 
γερμανικών εξαγωγών στην Αλβανία από το 2016, οφείλεται, κυρίως, στην ανάληψη, εκ μέρους της 
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γερμανικής εταιρείας Salzgitter Mannesmann International GmbH, της σύμβασης προμήθειας 
σωληναγωγών για την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ. Η Γερμανία συνέχισε και κατά το 2021 να 
καταλαμβάνει την 5η θέση στις προμηθεύτριες χώρες της Αλβανίας με μερίδιο 6,86% επί των 
συνολικών αλβανικών εισαγωγών, με εξαγωγές ύψους 54,952 δις λεκ. Αντίστοιχα, η Γερμανία 
κατέλαβε κατά το 2021 την 5η θέση στις χώρες προορισμού των αλβανικών εξαγωγών, με εξαγωγές 
ύψους 20,156 δις λεκ και μερίδιο 5,47%.  

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 2016-2021 (δις Λεκ) 

Πηγή: INSTAT 

 

ΟΙ 10 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΝΤΩΝ 2019-2021(σε δις Λεκ) 

ΧΩΡΑ 2019 2020 2021 Ποσοστό επί του 

συνόλου εξαγωγών 

για το 2021 

ΙΤΑΛΙΑ 143,105 123,510 155,756 42,24% 

ΚΟΣΣΟΒΟ 29,812 26,247 37,696 10,22% 

ΙΣΠΑΝΙΑ 23,844 16,601 23,578 6,39% 

ΕΛΛΑΔΑ 12,781 13,211 21,400 5,8% 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 14,190 16,008 20,156 5,47% 

ΒΟΡΕΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

8,566 8,855 12,536 3,40% 

ΣΕΡΒΙΑ 5,386 6,280 9,979 2,71% 

ΚΙΝΑ 6,210 5,003 9,057 2,46% 

ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ 4,197 4,436 6,117 1,66% 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 5,481 5,171 5,956 1,62% 

ΣΥΝΟΛΟ 298,791 271,955 368,769 100% 

Πηγή: INSTAT 

 

Για τη συμπλήρωση της εικόνας των αλβανικών εισαγωγών και εξαγωγών, παρατίθενται κατωτέρω 

αναλυτικοί πίνακες με τα 30 κυριότερα προιόντα τα οποία εισήχθησαν και εξήχθησαν από την 

Αλβανία κατά την τελευταία τριετία (2019-2021). 

 

ΧΩΡΑ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Μεταβολή 

2020/2021 

ΜΕΡΙΔΙΟ  

2021 

ΙΤΑΛΙΑ 169,582 179,232 175,271 164,188 151,977 194,442 27,94% 24,28% 

ΤΟΥΡΚΙΑ 45,654 50,779 54,191 61,798 57,943 86,104 48,60% 10,75% 

ΚΙΝΑ 50,814 49,486 53,812 59,716 54,038 65,201 20,66% 8,14% 

ΕΛΛΑΔΑ 45,656 49,878 52,100 54,336 54,453 64.024 17,58% 8% 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 54,959 50,712 49,560 46,476 46,600 54.952 17,92% 6,86% 

ΣΥΝΟΛΟ 579,248 626,180 641,466 649,066 605,26 800,71 32,29% 100.00% 
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30 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓOΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ   
2019-2021 (σε χιλ.  λεκ) 

 

 
2019 2020 2021 

 
27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτέλαια και 

προϊόντα απόσταξης 73.124.878 50.811.519 100.668.727  

87 Οχήματα εκτός του σιδηροδρομικού ή 
του τροχαίου υλικού 44.702.540 42.265.358 56.457.566  

84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, 
μηχανήματα και μηχανικές συσκευές 47.365.922 46.835.689 56.209.998  

85 Ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός 
και τα μέρη τους 46.049.886 44.203.424 55.325.297  

72 Σίδηρος και χάλυβας 261.092.325 29.226.576 47.170.721 
 

39 Πλαστικά και τεχνουργήματα από 
πλαστικές ύλες 231.610.189 23.879.175 32.014.554  

30 Φαρμακευτικά προϊόντα 24.275.680 25.238.012 31.654.602 
 

61 Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης 17.768.017 15.350.908 19.698.360 
 

22 Ποτά, αλκοολούχα ποτά και ξίδι 13.853.820 12.713.321 17.147.904 
 

73 Είδη από σίδηρο ή χάλυβα 17.141.823 15.380.436 15.951.075 
 

62 Ενδύματα και εξαρτήματα του 
ενδύματος που δεν είναι πλεκτά 16.189.215 13.158.804 15.522.208  

76 Αλουμίνιο και τεχνουργήματα από 
αργίλιο 9.314.073 8.868.516 14.357.803  

48 Χαρτί και χαρτόνια 13.108.550 11.915.058 13.827.797 
 

64 Υποδήματα, γκέτες και παρόμοια είδη 
μερών 14.784.415 11.162.544 13.309.910  

41 Δέρματα ακατέργαστα και δέρματα 16.031.345 11.477.384 13.309.546 
 

10 Δημητριακά 10.680.392 11.138.498 12.064.076 
 

44 Ξυλεία και είδη από ξύλο 9.413.360 9.039.280 11.868.231 
 

03 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια 8.282.345 8.783.034 11.254.133 
 

69 Κεραμικά προϊόντα 7.986.732 8.030.960 10.706.983 
 

90 Οπτικά, φωτογραφικά, 
κινηματογραφικά όργανα 8.423.136 7.999.052 10.088.653  

94 Έπιπλα, στρώματα κρεβατιών, 
υποστηρίγματα στρώματος 7.538.051 7.708.831 9.958.909  

19 Παρασκευή δημητριακών, αλευριού, 
αμύλου ή γάλακτος 8.493.481 8.469.227 9.946.708  

33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή, 
αρωματοποιία, καλλυντικά 7.732.576 7.939.090 9.499.226  

83 Διάφορα είδη από κοινά μέταλλα 7.371.232 6.907.462 9.439.231 
 

21 Διάφορα βρώσιμα παρασκευάσματα 6.690.638 6.705.163 8.379.635 
 

34 Σαπούνι, οργανικοί παράγοντες 
επιφανειών, παρασκευάσματα πλύσης 7.596.125 8.172.000 8.232.769  
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24 Καπνός και βιομηχανοποιημένα 
υποκατάστατα καπνού 7.460.785 7.200.216 8.149.112  

31 Λιπάσματα 5.157.339 4.340.233 7.376.088 
 

60 Πλεκτά ή κροσέ υφάσματα 6.384.083 5.183.172 7.265.467 
 

40 Καουτσούκ και είδη από καουτσούκ 5.664.643 5.447.448 7.054.807 
 

Πηγή: INSTAT     
   

 

30 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2019-2021 (σε χιλ. λεκ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2019 2020 2021 

72 Σίδηρος και χάλυβας 25.388.100 21.277.758 48.280.070 

62 Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος που δεν 
είναι πλεκτά 

32.158.010 29.303.853 30.253.738 

61 Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης 25.715.188 22.685.573 27.006.118 

85 Ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός και τα 
μέρη τους 

12.071.343 14.213.994 21.246.260 

76 Αλουμίνιο και τεχνουργήματα από αργίλιο 6.512.571 6.519.722 12.146.934 

26 Μεταλλεύματα, σκωρία και τέφρα 8.841.060 8.160.981 9.699.693 

25 Αλάτι, θείο, χώμα και πέτρα, ασβέστη και 
τσιμέντο 

7.950.547 8.615.573 9.216.953 

07 Φρούτα λαχανικά και ορισμένες ρίζες 7.828.021 8.868.565 8.830.122 

16 Παρασκευή κρέατος - ψαριών 7.073.247 6.985.840 8.195.933 

03 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια 5.220.765 5.920.138 7.704.181 

73 Είδη από σίδηρο ή χάλυβα 4.018.312 4.762.299 6.639.836 

94 Έπιπλα, στρώματα κρεβατιών, υποστηρίγματα 
στρώματος 

4.910.190 4.586.580 6.209.460 

48 Χαρτί και χαρτόνια 6.110.225 5.164.052 5.910.420 

83 Διάφορα είδη από κοινά μέταλλα 4.617.825 4.429.163 5.894.999 

12 Λάδια και ελαιώδη καρποί 4.511.743 5.236.373 5.535.285 

84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανήματα 
και μηχανικές συσκευές 

5.991.249 4.576.581 3.891.679 

44 Ξυλεία και είδη από ξύλο 3.088.895 3.171.894 3.753.298 

39 Πλαστικά και τεχνουργήματα από πλαστικές 
ύλες 

2.394.854 2.153.278 3.697.358 

08 Φρούτα και ξηροί καρποί 2.619.091 2.937.271 3.511.877 

20 Παρασκευή λαχανικών, καρπών φρούτων 2.313.442 2.980.898 3.451.704 

87 Οχήματα εκτός του σιδηροδρομικού ή του 
τροχαίου υλικού 

2.664.794 3.379.255 3.411.818 

63 Άλλα κατασκευασμένα υφαντουργικά είδη, 
σύνολα, φθαρμένα ενδύματα 

2.607.868 3.989.484 3.273.799 

74 Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό 1.749.332 1.808.905 2.984.242 

22 Ποτά, αλκοολούχα ποτά και ξίδι 1.357.134 1.448.697 1.909.365 

32 Εκχυλίσματα μαυρίσματος ή βαφής 1.177.585 1.274.561 1.678.665 

71 Φυσικές η καλλιεργήσιμες πέρλες 1.117.271 1.405.685 1.664.019 

69 Κεραμικά προϊόντα 1.227.010 1.252.361 1.546.776 

19 Προετοιμασία δημητριακών, αλευριού, 
αμυλούχων και γάλακτος 

1.141.392 1.205.570 1.503.353 
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Πηγή: INSTAT 

Β.3. Επενδύσεις 

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, το συνολικό απόθεμα των ΞΑΕ στην Αλβανία 
ανήλθε σε €9,537 δις, αυξημένο 12,5 έναντι 2020, ενώ οι συνολικές ροές επενδύσεων από το 
εξωτερικό το 2021 ανήλθαν σε €1,03 δις, αυξημένες αντιστοίχως κατά 10,03%. 

Ξένες Άμεσες Επενδύσεις στην Αλβανία 2014- 2021 
(απόθεμα) 

σε εκατ. € 

Έτος 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Εισροές - 418,180 695,560 778,830 999,060 518,920 506,450 1.057,230 

Μεταβολή - 9,2% 14,0% 13,7% 15,5% 7,0% 6,4% 12,5% 

Σύνολο ΞΑΕ 
(stock) 

4.563,520 4.981,700 5.677,260 6.456,090 7.455,150 7.974,070 8.480,520 9.537,750 

Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας 
 

Ξένες Άμεσες Επενδύσεις στην Αλβανία 2014- 2021 
(εισροές) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Αξία 
εισροών 

945 869 890 943 899 1.020 1.073 937 1.031 

Μεταβολή 41,90% -8,02% 2,42% 5,96% -4,66% 13,4% 5,19% -13,6% 10,03% 

Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας 



Ξένες Άμεσες Επενδύσεις στην Αλβανία ανά χώρα προέλευσης 

2014- 2021 
(απόθεμα) 

εκατ. € 

Country 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2020-2021 

Αξία 

2020-2021 
% 

2014-2021 
Αξία 

2014-2021 
% 

ΕΛΒΕΤΙΑ 79,410 120,600 550,130 893,660 1.315,540 1.492,120 1.665,930 1.760,150 94,22 5,66% 1.680,740 2117% 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 506,000 702,780 717,960 826,830 1.017,000 1.209,320 1.383,800 1.557,720 173,92 12,57% 1.051,720 208% 

ΚΑΝΑΔΑΣ 725,340 691,450 739,520 883,800 1.000,590 1.114,890 1.118,600 1.204,550 85,95 7,68% 479,210 66% 

ΙΤΑΛΙΑ 523,670 547,460 604,390 610,140 690,880 753,200 864,770 1.012,670 147,90 17,10% 489,000 93% 

ΤΟΥΡΚΙΑ 413,090 411,000 512,880 501,310 604,660 596,210 633,660 721,100 87,44 13,80% 308,010 75% 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 12,890 14,700 18,060 22,250 25,230 478,110 456,780 682,280 225,50 49,37% 669,390 5193% 

ΑΥΣΤΡΙΑ 358,340 386,920 359,550 447,450 516,700 549,730 597,720 631,500 33,78 5,65% 273,160 76% 

ΓΑΛΛΙΑ 71,380 75,490 88,060 178,110 306,600 307,390 296,980 374,840 77,86 26,22% 303,460 425% 

ΕΛΛΑΔΑ 1.179,580 1.204,820 1.232,610 1.216,820 1.071,590 474,200 460,910 257,210 -203,70 -44,20% -922,370 -78% 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 129,530 137,180 122,740 111,460 126,670 133,170 148,550 207,990 59,44 40,01% 78,460 61% 

ΚΥΠΡΟΣ 116,740 140,290 142,050 144,600 165,100 199,900 182,820 200,900 18,08 9,89% 84,160 72% 

ΗΠΑ 88,360 94,480 80,840 79,130 69,360 81,820 88,830 160,850 72,02 81,08% 72,490 82% 

ΚΟΣΣΟΒΟ 25,560 28,920 41,640 45,490 73,350 85,710 99,580 138,910 39,33 39,50% 113,350 443% 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 0,050 0,060 0,420 0,640 3,320 85,480 91,310 114,270 22,96 25,15% 114,220 228440% 

ΗΝΩΜ. ΒΑΣ. 20,750 23,810 38,400 51,230 61,450 76,320 80,020 93,130 13,11 16,38% 72,380 349% 

ΛΙΒΑΝΟΣ 46,490 58,720 58,420 59,290 64,620 63,690 68,900 84,190 15,29 22,19% 37,700 81% 

Β. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 21,630 35,960 40,910 40,590 31,370 37,220 41,810 62,070 20,26 48,46% 40,440 187% 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 18,250 24,670 15,850 25,680 25,280 27,760 28,790 33,570 4,78 16,60% 15,320 84% 

ΣΕΡΒΙΑ 3,810 5,240 17,300 19,540 23,130 24,300 29,820 32,970 3,15 10,56% 29,160 765% 
Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας 



Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας το ύψος του συνολικού αποθέματος των ΑΞΕ στην 

Αλβανία αυξήθηκε σημαντικά, ωστόσο οι ροές των ΞΑΕ παρουσιάζουν κάποιες διακυμάνσεις, 

όπως φαίνεται από το σχετικό πίνακα, ανάλογα με τη διεθνή και την εσωτερική οικονομική 

συγκυρία. Κατά το 2021, το 65% των ΑΞΕ περίπου προήλθε από πέντε χώρες, ενώ δέκα χώρες 

καλύπτουν συνολικά το 90% των ξένων επενδύσεων στην Αλβανία.  

Ειδικότερα σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΑ, η Ελβετία διατήρησε την 1η θέση με την ισχυρότερη 

επενδυτική παρουσία στην Αλβανία, με συνολικό επενδεδεμένο κεφάλαιο αυξημένο περαιτέρω 

κατά 5,7% έναντι 2020 και ύψος €1,76 δις, το οποίο αντιστοιχεί στο 18,5% των συνολικών 

επενδύσεων στη χώρα. Ακολουθεί η Ολλανδία, με απόθεμα επενδύσεων €1,58 δις (ήτοι το 16,3% 

των συνολικών επενδύσεων), σημειώνοντας αύξηση κατά 12,57% έναντι του 2020 και ο Καναδάς, 

με απόθεμα ΞΑΕ €1,2 δις (+7,7%), το οποίο αντιστοιχεί σε στο 12,6% των συνολικών επενδύσεων 

στη χώρα. 

Στην 4η θέση κατατάσσεται η Ιταλία, το συνολικό απόθεμα της οποίας ανήλθε σε €1,012 δις, κατά 

το 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 17,1% έναντι 2020 και κατά 93% σωρευτικά κατά την περίοδο 

2014-2021. Την Ιταλία ακολουθούν οι: Τουρκία (απόθεμα €721 εκατ., +€87,4 εκατ ή 13,8% έναντι 

2020), Βουλγαρία (€682 εκατ., +€225,5 εκατ. ή 49,4%), Αυστρία (€631,5 εκατ., +€33,8 εκατ. ή 

5,6%) και Γαλλία (€374,8 εκατ., +€77,9 εκατ. ή %26,2). 

Κατά το 2021 η Ελλάδα περιορίστηκε στην 9η θέση μεταξύ των σημαντικότερων επενδυτριών 

χωρών στην Αλβανία (από την 1η θέση την οποία κατείχε έως και το 2017 και την 7η το 2020) και 

ως εκ τούτου αποτελεί τη μόνη χώρα με ταχέως φθίνουσα επενδυτική πορεία στην Αλβανία. 

Συγκεριμένα το έτος καμπής για τις ελληνικές άμεσες επενδύσεις την Αλβανία ήταν το 2019, όταν 

το απόθεμα του ελληνικού επενδεδυμένου κεφαλαίου στη χώρα μειώθηκε απότομα έναντι του 2018 

κατά 55,7% (-€597,4 εκατ.), ενώ αξιοσημείωτη είναι και η αποεπένδυση κατά το υπό εξέταση έτος 

κατά 44,2% (€203,7 εκατ.) σε σύγκριση με το 2020. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ελληνική 

επενδυτική παρουσία στην Αλβανία, κατά την τελευταία περίοδο 2014-2021, απώλεσε σχεδόν €1 

δις (€922,4 εκατ.) ή το 78% του συνολικού επενδεδυμένου κεφαλαίου, με αποτέλεσμα αυτό να 

αντιστοιχεί πλέον στο 2,7% του συνολικού αποθέματος ΑΞΕ στην Αλβανία, ενώ αντιθέτως οι 

ανταγωνίστριες χώρες Ιταλία και Τουρκία ενίσχυσαν την επενδυτική τους θέση κατά 93% και 75% 

αντίστοιχα. Παράλληλα, σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι ΞΑΕ άλλων ανταγωνιστριών 

βαλκανικών χωρών (Βουλγαρία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία), εκκινώντας ωστόσο από  μακράν 

χαμηλότερη αφετηρία σε σχέση με τη χώρα μας. 

Επίσης και ο αριθμός των επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων βαίνει μειούμενος, από 430 
επιχειρήσεις το 2019 και 367 το 2020, περιορίζεται σε 341 το 2021, απεικονίζοντας τη γενικότερη 
αποεπένδυση ελληνικών κεφαλαίων που καταγράφεται στη χώρα. Ωστόσο, η Ελλάδα εξακολουθεί 
να διατηρεί, μετά την Ιταλία, τη 2η θέση, ως προς τον αριθμό των ελληνικών ή μεικτών 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία, με 341 επιχειρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν 
στο 5,1% των συνολικών ξένων ή μεικτών επιχειρήσεων στη χώρα. Δηλωτικός της ιταλικής 
διείσδυσης στην Αλβανία είναι ο αριθμός των ιταλικών ή ιταλο-αλβανικών επιχειρήσεων, οι οποίες 
ανέρχονται σε 2.675 και αντιστοιχούν στο 40,3% των ξένων ή μεικτών επιχειρήσεων στη χώρα (βλ. 
κατωτέρω πίνακα).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 341 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στην Αλβανία, οι 244 
δραστηριοποιούνται στην προσφορά υπηρεσιών και οι υπόλοιπες 97 στην παραγωγή αγαθών. 
Στην πλειονότητά τους (οι 270) αποτελούν μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από 10 
εργαζομένους), οι 51 είναι μεσαίου μεγέθους (<50 εργαζόμενους) και μόνο οι 20 συγκαταλέγονται 
στις μεγάλες επιχειρήσεις (πάνω από 50 εργαζομένους).  

Επιχειρήσεις ξένων&μικτών κεφαλαίων ανά χώρα στην Αλβανία 
2021 

Χώρες Παραγωγή προϊόντων Υπηρεσίες Σύνολο επιχειρήσεων 
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ξένων και μικτών 
κεφαλαίων 

Ιταλία 658 2.2017 2.675 

Ελλάδα 97 244 341 
Κόσοβο  91 378 469 

Τουρκία 93 231 324 

Γερμανία 35 172 207 

Βόρεια Μακεδονία 23 100 123 

Ισραήλ 52 107 159 

ΗΠΑ 26 114 140 

Άλλες  462 1.735 2.197 

Σύνολο 1.537 5.098 6.635 
Πηγή: INSTAT 

Επιχειρήσεις ξένων&μεικτών κεφαλαίων στην Αλβανία ανά χώρα και αριθμό εργαζομένων 

2021 

Χώρες 

Σύνολο 
επιχειρήσεων 
ξένων&μικτών 

κεφαλαίων 

1-4 
εργαζόμενοι 

5-9 
εργαζόμενοι 

10-49 
εργαζόμενοι 

Άνω των 50 
εργαζομένων 

Ιταλία 2.675 2.094 181 262 138 

Ελλάδα 341 230 40 51 20 
Κόσοβο  469 377 40 45 7 

Τουρκία 324 243 32 30 19 

Γερμανία 207 138 29 28 12 

Βόρεια Μακεδονία 123 93 17 10- 3 

Ισραήλ 159 87 31 27- 14 

ΗΠΑ 140 100 11 22 7 

Άλλες  2.197 1.827 145 148 77 

Σύνολο 6.635 5.189 526 623 297 
Πηγή: INSTAT 

Β.3.2. Ροές μεταναστευτικών εμβασμάτων στην Αλβανία  

Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας κατά τo 2020 η συνολική αξία των εμβασμάτων 
από αλβανούς πολίτες που διαβιούν στο εξωτερικό προς την Αλβανία ανήλθε σε 1.5 δις ευρώ ή 
9,7% ως προς το ΑΕΠ. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας (2019) η συνολική αξία των 
εμβασμάτων από αλβανούς πολίτες που διαβιούν στο εξωτερικό προς την Αλβανία ανήλθε σε 1.3 
δις ευρώ, έναντι 665 εκατ. ευρώ το 2018.  

Ωστόσο σημαντική πτώση σημειώθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 με απώλειες της τάξεως 
του 35% (περίπου 65 εκατομμύρια ευρώ). Κατά την  περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020, η αξία 
των εμβασμάτων έφτασε τα 471 εκατομμύρια ευρώ,  ήτοι κατά 50 εκατομμύρια ευρώ μικρότερη σε 
σχέση με το 2019. (περίπου 10%). 

Β.3.3. Τραπεζικός Τομέας 

Η ανάπτυξη του αλβανικού τραπεζικού συστήματος συνεχίστηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο 
κεφαλαιοποίησης, σταθερή χρηματοοικονομική θέση και θετικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. 
Τα χαμηλά επιτόκια, σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα ρευστότητας και κεφαλαιοποίησης 
εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για πιστωτική επέκταση και χρηματοδότηση της αλβανικής 
οικονομίας.  

Αντίστοιχα, ο ρόλος των τραπεζών ήταν ουσιαστικός, τόσο κατά τη διαχείριση των επιπτώσεων 
της πανδημίας του ιού Covid-19, όσο και για την οικονομική ανάκαμψη. Σύμφωνα με την ετήσια 
έκθεση της Ένωσης Τραπεζών Αλβανίας (Albanian Association of Banks), εκτιμάται ότι περίπου 
23.000 αλβανικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά ωφελήθηκαν από τα μέτρα ανακούφισης που 
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παρείχαν οι τράπεζες, χορηγώντας δάνεια ύψους 200 δις. Λεκ. Επιπλέον, περίπου 220 εκατ. ευρώ 
διατέθηκαν στους δανειολήπτες μέσω αναβαλλόμενων πληρωμών δόσεων δανείων. 

Το 2020, το βασικό επιτόκιο ανήλθε σε 0,5%, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διατηρήθηκε 
σταθερός σε σύγκριση με το 2019 (18%). Η μέση αύξηση του χαρτοφυλακίου δανείων κατά το 
2020 ανήλθε σε 6,8% (4,6% αφορά σε επιχειρήσεις και 2,2% σε νοικοκυριά), με τα δάνεια σε λεκ 
αυξημένα κατά 10,5% έναντι 2019 να  αντιστοιχούν στο 50%. Εξάλλου το ύψος των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση με το σύνολο των δανείων ανήλθε σε 8,1%.  

Όσον αφορά τις καταθέσεις, ο λόγος των καταθέσεων προς το ΑΕΠ ανήλθε σε 80,2% με ετήσιο 
επιτόκιο 6,7%. Ως προς τις πληρωμές, σημειώθηκε αύξηση κατά 13,7% στις ηλεκτρονικές 
τραπεζικές πληρωμές, ενώ σε κάθε λογαριασμό αντιστοιχούν 7,03 συναλλαγές μέσω διαδικτύου. 
Παράλληλα, σημειώθηκε αύξηση 8,5% στον αριθμό POS, ενώ το 50,1% των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών αποτελούν πληρωμές με κάρτα.  

Ο τραπεζικός τομέας στην Αλβανία αριθμεί 12 τράπεζες, εκ των οποίων 4 είναι αλβανικών και 8 
ξένων κεφαλαίων, ενώ 6 από αυτές προέρχονται από κράτη-μέλη ΕΕ.  

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι κατά την πενταετία 2015-2019 πραγματοποιήθηκαν σημαντικές 
ανακατατάξεις στο αλβανικό τραπεζικό σύστημα. Συγκεκριμένα, το 2015, η Τράπεζα της Αλβανίας 
ενέκρινε τη μεταβίβαση του 100% της ειδικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Credit 
Agricole Albania, το οποίο ανήκε στη γαλλική IUB Holding, στην αλβανική Tranzit Shpk., η οποία 
αποτελεί μη τραπεζικό/χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Η Τράπεζα πλέον λειτουργεί υπό την 
ονομασία American Bank of Investments Sh.a. Επίσης, την ίδια χρονιά, πραγματοποιήθηκε 
συγχώνευση της τράπεζας Credins με την Credins Leasing. 

 



Ο τραπεζικός τομέας της Αλβανίας 

2021 
 

Τράπεζα 
Δομή 

μετόχων 
Χώρα 

συμφερόντων 

Κεφάλαια 
Δάνεια, net 

(ALL) 
Μετοχικό 
κεφάλαιο Καταθέσεις 

(ALL) 

Καθαρά 
κέρδη Αριθμός 

καταστημάτων 
Αριθμός 

προσωπικού 
Αριθμός 

ATMs 

Αριθμός 
εκδοθεισών 

καρτών 

(ALL) Λιανική Επιχειρήσεις (ALL) (ALL) 

Alpha Bank 
Albania  

Alpha 
International 
Holdings SA 
100% 

Ελλάδα 79.978.928 15.142.935 20.672.948 9.070.686 65.612.784 50.624 34 410 49 41.796  

American 
Bank of 
Investments 

Tranzit Shpk 
100% 

Αλβανία 98.465.613 10.520.845 25.295.461 10.515.713 72.246.941 1.403.312 21 349 30 19.276  

Banka 
Kombëtare 
Tregtare  

Calik Holding 
AS 
100% 

Τουρκία 464.120.703 36.333.540 52.882.952 52.472.479 365.243.683 7.723.400 63 939 107 382.332  

Credins 
Bank 

-Renis 
Tershana 
18.16% 
-Aleksander 
Pilo 7.68% 
-BFSE 
Holding BV 
15.13% 
-Amryta 
Capital LLP 
6.42% 
-Others 
52.61% 

-Αλβανία 
-Αλβανία 
-Ολλανδία 
-Αγγλία 

282.269.487 18.371.618 100.362.877 20.155.970 250.755.071 1.252.116 57 1006 69 198.806  

FIBank 
Albania 

Fibank AD 
100% 

Βουλγαρία 41.883.294 8.862.030 11.783.961 4.235.850 34.332.798 615.307 14 367 38 40.613  

Intesa 
Sanpaolo 
Bank 
Albania 

Intesa 
Sanpaolo 
SpA 100% 

Ιταλία 195.670.561 13.998.207 38.969.636 22.326.699 169.461.419 519.679 35 659 60 112.105  

ProCredit 
Bank 

ProCredit 
Holding 
AG&Co. 
KGaA 100% 

Γερμανία 38.216.886 2.035.527 25.184.414 3.262.268 26.508.640 74.878 7 124 16 9.999  
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Raiffeisen 
Bank 
Albania 

Raiffeisen 
SEE Region 
Holding 
GmbH 100% 

Αυστρία 272.878.304 43.897.100 63.108.222 29.178.697 225.126.692 3.444.698 74 1265 180 313.327  

OTP Bank 
Albania  

OTP NYRT 
100%  

Ουγγαρία 114.402.467 31.843.884 41.552.370 11.292.168 82.377.573 1.912.291 39 480 143 74.938  

Tirana 
Bank  

Balfin Shpk 
100% 

Αλβανία 97.077.570 14.765.430 30.043.285 10.829.484 82.410.517 865.029 35 501 70 73.983  

Union 
Bank 

-Unioni 
Financiar 
Tirane (UFT) 
Shpk 
96.46% 
-Others 
3.54%  

Αλβανία 80.492.818 15.965.995 19.729.467 6.744.325 68.041.346 1.033.450 32 418 56 47.495  

United Bank 
of Albania 

-Islamic 
Development 
Bank 72.2% 
-Eurosig Sha 
21.02% 
-Ithmaar 
Bank BSC 
4.3% 
-Other 
investors 
2.48%  

-Σ. Αραβία 
-Αλβανία 
-Σ. Αραβία 
-Σ. Αραβία 

11.982.495 2.678.961 4.561.474 1.198.273 10.252.756 28.439 6 91 0 1.896  

 
Πηγή: Αλβανική Ένωση Τραπεζών 
1 ΕΥΡ=121,5 Λεκ 
 



Σημειώνεται ότι ήδη και τρεις ελληνικές τράπεζες που είχαν δραστηρότητα στην Αλβανία 
εξαγοράσθηκαν από άλλα πιστωτικά ιδρύματα.  

Συγκεκριμένα, στις 2/2/2018 ανακοινώθηκε η υπογραφή της σύμβασης πώλησης της Banka NBG 
Albania (100% θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος/ΕΤΕ στην Αλβανία) στην American 
Bank of Investments (ΑΒΙ). Η εν λόγω πώληση, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2018, 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ και σύμφωνα με τις 
σχετικές δεσμεύσεις προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Υπενθυμίζεται ότι η NBG Albania είχε αρχικά δραστηριοποιηθεί στην Αλβανία το 1996 ως 
υποκατάστημα της ΕΤΕ στα Τίρανα, προκειμένου να μετεξελιχθεί, το 2012, σε ανεξάρτητη τράπεζα 
με πλήρη αδειοδότηση, και έκτοτε λειτουργούσε ως 100% θυγατρική της ΕΤΕ. Η NBG Albania 
προσέφερε ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων προς ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες, 
συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, προϊόντων δανεισμού, καταθέσεων, χρηματοδότησης 
εμπορικών συναλλαγών και διαχείρισης διαθεσίμων και χρηματαγορών. 

Σημειώνεται ότι η American Bank of Investments SA είναι 100% θυγατρική της Tranzit Shpk, ενός 
μη τραπεζικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στην Αλβανία, το οποίο εστιάζεται στην παροχή 
ευέλικτων σχημάτων χρηματοδότησης προς εταιρείες και ιδιώτες. Συγκεκριμένα, η ΑΒΙ διαθέτει 
τραπεζική άδεια για δραστηριότητες δανειοδότησης και καταθέσεων, υπηρεσίες πληρωμών στην 
Αλβανία και στο εξωτερικό, καθώς και λοιπές τραπεζικές εργασίες σύμφωνα με την αλβανική 
νομοθεσία. 

Τον Αύγουστο του 2018, η έτερη ελληνική Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας 
με τον Όμιλο Balfin του Αλβανού μεγαλοεπιχειρηματία Samir Μane και την Komercijalna Banka AD 
Skopje για την πώληση της θυγατρικής της Tirana Bank στην Αλβανία. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε 
τον Ιανουάριο 2019, κατόπιν έγκρισης από τη α/Επιτροπή Ανταγωνισμού. Tο συνολικό τίμημα για 
το ποσοστό της Τράπεζα Πειραιώς στην Tirana Bank (98,83%) ανήλθε σε €57,3 εκατ.  

Tον Απρίλιο του 2019, η γαλλική Societe Generale Albania προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με 
την OTP Bank για την πώληση των μετοχών της στην Αλβανία. Επίσης, το ίδιο διάστημα, 
ολοκληρώθηκε η αγορά της International Commercial Bank από την Union Bank. 

Τέλος, τον Απρίλιο 2021 ανακοινώθηκε η πώληση και της τελευταίας εναπομείνασας ελληνικής 
τράπεζας, Alpha Bank Albania, στην ουγγρικών συμφερόντων OTP Bank Plc, ενώ το Δεκέμβριο 
2021 υπογράφηκε η σχετική συμφωνία πώλησης του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, αντί 
τιμήματος €55 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί στο 0,74% της λογιστικής αξίας της Alpha Bank Albania. 
Η πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022. 

Β.4. Ασφαλιστικός τομέας  

Παρά τη δύσκολη συγκυρία του 2020, οι χρηματοοικονομικές επιδόσεις της ασφαλιστικής αγοράς 
ήταν θετικές και συνοδεύτηκαν από αύξηση των χρηματοοικονομικών επενδύσεων κατά 3 δις. λεκ 
(περίπου €24.6 εκατ.), σε σύγκριση με το 2019 (31.12.2019). 

Σύμφωνα με την α/Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (AMF), κατά το έτος 2020 η συνολική αξία 
των ακαθάριστων ασφαλίστρων στην Αλβανία ανήλθε σε 16,6 δισ. Λεκ (περίπου 136,5 εκατ. €), 
σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 5,73% σε σχέση με το 2019. Η μείωση των εσόδων 
αποδίδεται κυρίως στο χαρτοφυλάκιο της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων, Green Card και 
Border Insurance, ως συνέπεια της πανδημίας, καθώς διακόπηκε η κυκλοφορία μηχανοκίνητων 
οχημάτων εκτός συνόρων. 

Η ασφαλιστική αγορά εξακολουθεί να κυριαρχείται από άλλες ασφαλίσεις πλην των ασφαλειών 
ζωής, οι οποίες αντιστοιχούν στο 93% του συνολικού όγκου των ασφαλίστρων  

Στην αλβανική αγορά δραστηριοποιούνται 12 ασφαλιστικές επιχειρήσεις με κυρίαρχες την 
αυστριακή Sigal Uniqa Group, τη Sigma Interalbania Vienna,Eurosig, Albsig Sha και Intersig 
Vienna Insurance Group Sha. 

Η αγορά της προαιρετικής συνταξιοδοτικής ασφάλισης, παρά τη μικρή σχετικά συμβολή της στο 
ΑΕΠ, σημείωσε αύξηση κατά 9,72% σε σύγκριση με το 2019, αριθμώντας 31.020 μέλη. Το σύνολο 

callto:2019%20(31.12.2019
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των καθαρών περιουσιακών  στοιχείων της εν λόγω αγοράς ανήλθε τα 3,6 δις. λεκ. (περίπου 29.5 
εκατ.€) σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 23,81% σε σύγκριση με το 2019. 

Από το Φεβρουάριο του 2020, δραστηριποιήθηκε νέο συνταξιοδοτικό ταμείο, ανεβάζοντας τον 
συνολικό αριθμό τους σε 4 λειτουργικά ταμεία. 

Στις 31.12.2020 το εθελοντικό συνταξιοδοτικό ταμείο "Sigal" κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της εν 
λόγω αγοράς, με ποσοστό 44,19%, ενώ τα υπόλοιπα τρια εθελοντικά συνταξιοδοτικά ταμεία 
"Raiffeisen","Credins Pension" και Albsig Occupy κατέχουν το 24,41% , 30,11% και 1,29% της 
αγοράς, αντίστοιχα. 

Η υποχρεωτική ασφάλιση αντιστοιχεί στο 63,82%, ενώ η προαιρετική στο 36,18%. Οι πληρωμές 
των απαιτήσεων αυξήθηκαν, κατά 17,45% σε σύγκριση με το 2019, στα 7,5 δισ. Λεκ. 

Περισσότερες πληροφορίες για την αλβανική ασφαλιστική αγορά είναι διαθέσιμες στην 
ιστοσελίδα της  Αλβανικής Αρχής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας https://amf.gov.al/ . 

Β.5. Τομέας ενέργειας  

Β.5.1. Ηλεκτρική ενέργεια 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αποτελεί προτεραιότητα της Αλβανίας, η οποία έχει 
προσχωρήσει στην χορήγηση σχετικών αδειών μέσω δημοσίων διαγωνισμών. Έχουν 
δρομολογηθεί επενδύσεις για τη μείωση των απωλειών στο δίκτυο ενέργειας (η οποία πλήττει 
ιδιαίτερα τον τομέα της ενέργειας στην Αλβανία), καθώς και για την κατασκευή νέων 
περιφερειακών διασυνδέσεων, όπως η σχεδιαζόμενη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος -Αλβανίας.  

Οι αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία με την άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας 
έχουν καθυστερήσει την πλήρη απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς Η/Ε (η οποία θα ελάμβανε 
χώρα από 1.1.2022), στο πλαίσιο εναρμόνισης της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισμού 
σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της ΕΕ, προκειμένου να προστατευτούν νοικοκυριά και 
μμΕπιχειρήσεις από το υψηλό ενεργειακό κόστος. 

Επί του παρόντος μόνο οι μεγάλες παραγωγικές μονάδες (βιομηχανικό ρεύμα 35 kV) 
προμηθεύονται Η/Ε από την ελεύθερη αγορά, με το πλέγμα προστασίας (κρατική επιδότηση του 
αυξημένου ενεργειακού κόστους) για μικρότερες μονάδες και οικιακούς καταναλωτές να έχει 

ορίζοντα διάρκειας έως 31.5.2022, με πιθανότητα παράτασης.  

Το σύστημα Η/Ε στην Αλβανία περιλαμβάνει την παραγωγή, μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής 
ενέργειας, με σκοπό την τροφοδοσία των πελατών. Κάθε μία από αυτές τις δραστηριότητες 
ασκείται από οντότητες-εταιρείες που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με το Ν. 43/2015 «Για το 
Τομέα Ενέργειας», έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (N. 102/2015 «Για τον Τομέα Φυσικού 
Αερίου»).  

Δημόσιες εταιρείες  

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας “ERE” αποτελεί την αρμόδια ρυθμιστική αρχή του τομέα της 
ενέργειας και του φυσικού αερίου στην Αλβανία. Η ERE είναι ανεξάρτητος δημόσιος φορέας με 
αρμοδιότητα την εξασφάλιση συνεχούς και ασφαλούς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς το 
αλβανικό κοινό, μέσω της δημιουργίας μιας λειτουργικής και ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. Επίσης αδειοδοτεί τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα ενέργειας, 
παρακολουθεί την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, συντάσσει το κανονιστικό πλαίσιο και εξετάζει τις 
αιτήσεις για τα τιμολόγια και τις τιμές. 

Η Αλβανική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού “Korporata Elektroenergjitike Shqiptare – KESH” είναι η 
σημαντικότερη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία. Η KESH είναι δημόσια 
επιχείρηση και εκμεταλλεύεται τις σημαντικότερες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη 
χώρα, οι οποίες περιλαμβάνουν τις υδροηλεκτρικές μονάδες του ποταμού Drin (Fierza HPP, 
Komani HPP και Vau i Dejës HPP), με εγκατεστημένη ισχύ 1.350 MW, και το TPP Vlora, με 
εγκατεστημένη ισχύ 98 MW που ωστόσο δεν έχει λειτουργήσει ποτέ. Ο σταθμός στον ποταμό Drin 
είναι ο μεγαλύτερος στην περιοχή των Βαλκανίων όσον αφορά στην εγκατεστημένη ισχύ, καθώς 
και στο μέγεθος των υδροηλεκτρικών σταθμών. 

https://amf.gov.al/
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Το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία διευθύνεται από το Διαχειριστή του 
Συστήματος Μεταφοράς (OST), ο οποίος είναι αποκλειστικά κρατική εταιρεία. Ο OST 
δημιουργήθηκε στις 14 Ιουλίου 2004 και αποτελεί μία κάθετα οργανωμένη εταιρεία σε τρεις 
ξεχωριστές μονάδες επιφορτισμένες με την παραγωγή, μετάδοση και διανομή του ηλεκτρισμού, 
αντίστοιχα. 

Ο Διαχειριστής Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας OSHEE (Operatori i Shpërndarjes së Energjisë 
Elektrike - OSHEE) ασχολείται με την κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου 
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και εξυπηρετεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την αλβανική 
επικράτεια. Η εν λόγω εταιρεία μετονομάσθηκε από CEZ Shpërndarje Sh.A σε "Operators i 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Sh.A." τον Ιούλιο 2014 και αποτελεί δημόσια εταιρία, η οποία 
λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ενέργειας και Βιομηχανίας. 

Γενικά Στοιχεία  

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ERE για το 2020, η συνολική καθαρή εγχώρια παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του 2020 ανήλθε σε 5.313 GWh. Η παραχθείσα ποσότητα 
ενέργειας κατά το 2020 ήταν περίπου 10% χαμηλότερη από τη μέση παραγωγή για την περίοδο 
2009-2020, η οποία ανέρχεται σε 5.882 GWh. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι εισροές νερού 
στους κύριους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ήταν συνολικά χαμηλότερες από τον 
ετήσιο μέσο όρο. Παρατηρήθηκε επίσης ότι οι μέσες εισροές νερού στον υδροηλεκτρικό σταθμό 
Fierza που διαχειρίζεται η Αλβανική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού KESH ήταν χαμηλότερες από τον 
ιστορικό μέσο όρο. Συμπληρωματικά, η παραγωγή της εταιρείας KESH για το 2020 ανέρχεται στα 
3.090 GWh, καταγράφοντας μείωση περίπου 38% εναντι 2019. 

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το 2020 ανήλθε σε 7.589 GWh, μειωμένη ελαφρά σε σύγκριση με 
το 2019 όπου η ζήτηση ανερχόταν στα 7.612 GWh. Αντίστοιχη μείωση παρατηρήθηκε και το 
προηγούμενο έτος και φαίνεται να σχετίζεται κυρίως με την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή 
αλλαγή (αλλαγές στην ενεργειακή αποδοτικότητα) αλλά κυρίως με τα περιοριστικά μέτρα της 
κυβέρνησης από Μάρτιο 2020 για την μείωση εξάπλωσης της πανδημίας τα οποία οδήγησαν 
πολλές επιχειρήσεις σε μείωση εργασιών ή σε αναστολή της λειτουργία τους. 

Συνεπώς, λόγω των μειωμένων ροών νερού, το 2020 θεωρείται κακή υδρολογική χρονιά παρά του 
γεγονότος ότι τέθηκαν σε λειτουργεία νέοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί, με αποτέλεσμα να 
πραγματοποιηθεί σημαντική εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη της ζήτησης. Το 
καθαρό ισοζύγιο συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας για το 2020 ήταν καθαρή εισαγωγή ύψους 
2.275 GWh, δηλαδή περίπου το 31% της συνολικής αξίας κατανάλωσης, με αποτέλεσμα το 2020 
να είναι από τα έτη με μεγάλες εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας κατά την τελευταία δεκαετία. 

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς στην Αλβανία (από υδροηλεκτρικούς σταθμούς και 
φωτοβολταϊκά πάρκα), μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, ήταν 2.506 MW, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
231MW, σε σύγκριση με το 2019.  

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

Για το 2020, σχεδόν το 58% (τα 3.090 GWh από τα 5.313 GWh) της συνολικής παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιήθηκε από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
που ανήκουν στη KESH. Το υπόλοιπο των 2.222 GWh παρήχθησαν από άλλες μονάδες, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 42% της συνολικής παραγόμενης  ηλεκτρικής ενέργειας. 

Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση της ERE για το 2020, το 
μερίδιο της παραγωγής που πραγματοποιούν οι ανεξάρτητοι ιδιώτες παραγωγοί ηλεκτρικής 
ενέργειας, καταλαμβάνει σημαντικό μέρος της εγχώριας παραγωγής. Ο αριθμός των ανεξάρτητων 
παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται κάθε χρόνο αυξάνοντας έτσι και τη σημασία αυτών 
των παραγωγών στην αγορά, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα για την απελευθέρωση της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας.  

Κατά τη διάρκεια του 2020, έχουν τεθεί σε λειτουργία συνολικά 20 νέοι σταθμοί παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικά εγκατεστημένης ισχύος 227,8 MW, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 
2020 παρήγαγαν το ποσό των 182.816 MWh. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες 
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που τέθηκαν σε λειτουργία καλύπτει το 3,44% περίπου της συνολικής εγχώριας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Η εν λόγω ποσότητα κατόρθωσε να καλύψει και να υπερβεί την 
προβλεπόμενη αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για τα επόμενη έτη. 

Κατά το 2020, ο συνολικός αριθμός των ιδιωτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ανέρχεται σε 
216, εκ των οποίων 8 είναι ανεξάρτητοι ιδιώτες παραγωγοί που ανήκουν σε 3 αδειοδοτημένες 
οντότητες, ενώ οι υπόλοιπες 208 μονάδες είναι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας προτεραιότητας 
(οι οποίοι έχουν PPA Agreement), οι οποίοι ανήκουν σε 155 οντότητες στη δραστηριότητα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Συνολικά, η εγκατεστημένη δυναμικότητα των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ιδιωτικής 
παραγωγής είναι 1.058 MW, όπου η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από 
ανεξάρτητους παραγωγούς είναι 436 MW, ενώ 622 MW αντιστοιχούν στις μονάδες από τους 
παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας προτεραιότητας. 

Τιμή ηλεκτρικής ενέργειας 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (μεθοδολογία καθορισμού τιμής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας που εγκρίθηκε με την απόφαση 687 του Υπουργικού Συμβουλίου, στις 
22.11.2017) η τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τους υφιστάμενους παραγωγούς 
προτεραιότητας για το 2020, ανερχόταν στα 8.0532 λεκ/kWh, μειωμένη κατά 0,405 λεκ/kWh σε 
σχέση με το 2019, οπότε και ήταν 8,4582 λεκ /kWh. Η μείωση αυτή για το 2020 οφείλεται στην 
πτώση της τιμής αγοράς στην περιοχή, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για τον καθορισμό της 
εν λόγω τιμής. 

Απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας 

Οι απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα διανομής για το 2020, σύμφωνα με στοιχεία του 
OST, ανήρθαν στο 21,48%, σημειώνοντας μικρή μείωση των ζημιών σε σχέση με το 2019 
(21,79%). Το ύψος των απωλειών ηλεκτρικής ενέργειας συνεχίζει να μειώνεται ανά έτος 
προκειμένου να φθάσει στα επίπεδα που προβλέπονται στην Απόφαση υπ’ αριθμ. 253/24.4.2019 
του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Για το 2020, οι συνολικές απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα διανομής και μεταφοράς 
σύμφωνα με τις εκθέσεις των σχετικών εταιρειών ήταν 1.632 GWh, σε σύγκριση με το 2019, 
σημειώσε μείωση κατά 19 GWh των συνολικών απωλειών ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα 
διανομής και μεταφοράς. 

Πελατολόγιο-Κατανάλωση 

Ως προς τη σύνθεση του πελατολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για το 2020, αυτή αφορά κυρίως σε 
οικιακούς πελάτες, οι οποίοι αντιστοιχούν περίπου στο 86,17% του συνολικού αριθμού πελατών 
ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα. Ως προς την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, οι οικιακοί 
πελάτες καλύπτουν περίπου το 38,96% της συνολικής κατανάλωσης για το 2020, ποσοστό 
υψηλότερο από το 36,1% που καταγράφηκε το 2019. 

Γραμμές διασύνδεσης με δίκτυα άλλων χωρών 

Οι γραμμές διασύνδεσης που συνδέουν την Αλβανία με άλλες χώρες είναι οι εξής: 

400 kV Zemblak (Albania) – Kardia (Greece) 

400 kV Tirana (Albania) – Podgoricë (Montenegro) 

400 kV Tirana (Albania) – Prishtinë (Kosovo) 

220 kV Fierzë (Albania) – Prizren (Kosovo) 

220 kV Koplik (Albania) – Podgoricë (Montenegro) 

150 kV Bistricë (Albania) – Myrtos (Greece). 

Η γραμμή διασύνδεσης 400 kV Τίρανα (Αλβανία) - Πρίστινα (Κοσσυφοπέδιο) τέθηκε σε λειτουργία  
στις 14 Δεκεμβρίου 2020. 
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Χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας - Albanian Power Exchange ("ALPEx") 

Το έργο του χρηματιστηρίου ηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας Albanian Power Exchange 
("ALPEx") συντονίζεται από τη Γραμματεία Ενεργειακής Κοινότητας και στοχεύει στη δημιουργία 
μιας ελεύθερης αγοράς Η/Ε, όπως προβλέπεται στον αντίστοιχο Νόμο. Η μελέτη υλοποίησής του 
έχει πραγματοποιηθεί από τη νορβηγική εταιρεία Nord Pool Consulting, στο πλαίσιο της τεχνικής 
βοήθειας που προσφέρει η Πρεσβεία της Νορβηγίας στην α/Κυβέρνηση. 

Το Φεβρουάριο του 2018, το α/Κοινοβούλιο ενέκρινε μια σειρά τροποποιήσεων του Ν.43/2015, οι 
οποίες ήταν απαραίτητες για τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας οργανωμένης αγοράς Η/Ε στο 
μέλλον και για την άρση των εμποδίων όσον αφορά στην εγκατάσταση του αλβανικού ενεργειακού 
συναλλάγματος (ALPEx), σύμφωνα με το μοντέλο της αγοράς που εγκρίθηκε από το Υπουργικό 
Συμβούλιο το 2016. Σύμφωνα με τις τροπολογίες του 2018, καθορίστηκε ότι ο διαχειριστής της 
αγοράς είναι αρμόδιος για τη διοίκηση της αγοράς, καθώς και για λοιπές συναφείς 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής εκκαθάρισης μεταξύ των φορέων 
της αγοράς, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες.   

Το μοντέλο της αλβανικής αγοράς Η/Ε σχεδιάζεται ως αγορά χονδρικής, με βάση διμερείς 
συναλλαγές και συμβάσεις που συνάπτονται από δύο συμμετέχοντες στην αγορά (OTC), ως 
ρυθμιζόμενη αγορά ημερήσιας ή ενδοημερήσιας διάρκειας, οργανωμένη μέσω του Albanian Power 
Exchange ("ALPEx").   

Τον Μάρτιο 2018 ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς OST κάλεσε τους αντίστοιχους 
διαχειριστές του Κοσσόβου, της Βόρειας Μακεδονίας και του Μαυροβουνίου να συμμετάσχουν 
στην ALPEx ως μέτοχοι. Επί του παρόντος, μόνο ο φορέας εκμετάλλευσης του συστήματος 
μεταφοράς στο Κοσσόβου έχει επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον του.   

Στις 5 Οκτωβρίου 2020 στην Πρίστινα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του KOSTT, κ. Ilir Shala και ο 
Προέδρος του OST κ. Skerdi Drenova υπέγραψαν τη Συμφωνία Μετόχων για την ίδρυση του 
Αλβανικού Χρηματιστηρίου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ALPEX) και ενέκριναν το Καταστατικό του. 

Σημειώνεται ότι η ίδρυση του Αλβανικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ALPEX) σηματοδοτεί ένα νέο 
πρότυπο λειτουργίας στον τομέα της ενέργειας, το οποίο θα εγγυάται περισσότερη διαφάνεια και 
ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και θα έχει αντίκτυπο στην αύξηση της ασφάλειας 
του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια και πιο αποτελεσματικό χρήση διασυνοριακών 
δυνατοτήτων, ενώ αναμένεται ότι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος θα μειωθεί για τους πολίτες και 
των δύο χωρών. 

Τέλος, τον Μάρτιο 2021, το Αλβανικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ALPEX sha) ανακοίνωσε την 
προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την "Ηλεκτρονική πλατφόρμα εμπορίου για την αγορά της 
προηγούμενης ημέρας και της ημερήσιας, απαιτούμενες υποδομές και υπηρεσίες για τη λειτουργία 
της οργανωμένης αγοράς στην Αλβανία και το Κόσσοβο», με το εκτιμώμενο προϋπολογισμό του 
έργου να ανέρχεται σε 225.000.000 ΛΕΚ (περίπου €1,8 εκατ.), πλέον ΦΠΑ. Το έργο, το οποίο 
αφορά σε παροχή τεχνογνωσίας για την ίδρυση Χρηματιστηρίου Ενέργειας στην Αλβανία (ALPEX) 
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, με στόχο τη συγχώνευση των αγορών ενέργειας Αλβανίας 
και Κοσσόβου έως τα τέλη του 2022, ανέλαβε η  Κοινοπραξία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ 
παράλληλα επίκειται υπογραφή σχετικού μνημονίου σε θέματα ολοκλήρωσης των αγορών 
ενέργειας. 

Β.5.2. Φυσικό αέριο 

Γενικά 

Η Αλβανία δεν διαθέτει υποδομές για οικιακή ή βιομηχανική χρήση φυσικού αερίου. Σύμφωνα με 
την Ενεργειακή Κοινότητα, η Αλβανία θεωρείται ως αγορά μεσαίου μεγέθους ως προς το φυσικό 
αέριο. Από την άλλη πλευρά όμως, η στρατηγική της σημασία είναι πλέον ιδιαίτερη λόγω της 
διέλευσης του Διαδριατικού Αγωγού (Trans Adriatic Pipeline - ΤΑΡ) από το αλβανικό έδαφος.  

Το 2020 ήταν πολύ σημαντική για τον Τομέα Φυσικού Αερίου, καθώς στις 15 Νοεμβρίου 2020 
ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του έργου TAP AG. Η κατασκευή του αγωγού που διέρχεται από την 
Αλβανία ολοκληρώθηκε σύμφωνα με όλα τα κριτήρια και τα πρότυπα ενός έργου τόσο μεγάλου 



==================================================================================================== 

Γραφείο ΟΕΥ – Πρεσβεία Τιράνων, Ετήσια Έκθεση 2021  32/76 

μεγέθους. Η ERE με την απόφαση 97 από 15.06.2020, ενέκρινε τον «Κώδικα Δικτύου TAP». Ο 
παρών Κώδικας εφαρμόζεται σε όλους τους Εμπόρους χωρίς διακρίσεις, δημιουργώντας έτσι τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μελλοντική χρήση της χωρητικότητας του αγωγού. 

Επί του παρόν, δεν υπάρχει μεταφορά φυσικού αερίου από την Αλβανία, πρόκειται να 
κατασκευαστεί το δίκτυο μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου, καθώς επίσης η δυνατότητα 
διατήρησης δυναμικότητας σε Fieri ή Kucova που έχει προγραμματιστεί για τα σημεία εξόδου. 
Είναι σημαντικό και επείγον να δημιουργηθεί η υποδομή φυσικού αερίου, διότι όχι μόνο η 
εκμεταλευσή της είναι πιο οικονομική, αλλά έχει επίσης μικρότερες εκπομπές, μειώνοντας 
σημαντικά τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Ο πρώτος καταναλωτής θα είναι η Vlora TPP. 

Με την ολοκλήρωση του έργου TAP, η κατασκευή του έργου IAP (Ionian Adriatic Pipeline) θα 
λειτουργεί ως κεντρικός αγωγός που θα εκτείνεται στη χώρα και ταυτόχρονα θα συνδέει το 
Μαυροβούνιο, την Κροατία, το Κοσσυφοπέδιο και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. 

 Η κατασκευή του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο) από τις 
αναγνωρισμένες εταιρείες Exxon Mobil και Axelerate, καθώς και το υπόγειο έργο αποθήκευσης 
φυσικού αερίου στο Dumrea, σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει ήδη συναφθεί με τη SNAM, θα 
καταστήσουν τη χώρα σημαντικό κόμβο φυσικού αερίου στην περιοχή. 

Εν τω μεταξύ, η Albgaz διενήργησε τις διαδικασίες σχεδιασμού και κατασκευής δύο κέντρων 
συντήρησης του αγωγού TAP στην Αλβανία, και συγκεκριμένα: το Κέντρο Συντήρησης στο Fier (σε 
λειτουργία) και το Κέντρο Συντήρησης στην Korce που βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής μετά 
την ολοκλήρωση των διαγωνισμικών διαδικασιών. Τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
συμφωνίας μεταξύ της TAP AG και της Albgaz Company με στόχο την υλοποίηση της υπηρεσίας 
συντήρησης του αγωγού μέσω του κοινού έργου με την Αλβανική Εταιρεία Υπηρεσιών Φυσικού 
Αερίου. 

O ΤΑΡ συνεργάζεται στενά με την ERE για την έγκριση κανονισμών που αποσκοπούν στη 
ρύθμιση της λειτουργίας του συστήματος μεταφορών TAP. Παράλληλα, ο ΤΑΡ υπέβαλε τις 
αίτησεις και έλαβε τις σχετικές εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές των χωρών μέσω των οποίων 
διέρχεται ο αγωγός TAP. Η ERE συνεργάστηκε με τις δύο άλλες ρυθμιστικές αρχές, αντίστοιχα τις 
ελληνικές και ιταλικές ρυθμιστικές αρχές για τον συντονισμό των εργασιών για την έκδοση 
κανονιστικών πράξεων του ΤΑΡ. 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, με τις υπ’ αριθμ. 118 και 119 από 22.8.2012 αποφάσεις της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας (ERE), αδειοδοτήθηκε η κρατική εταιρεία Albpetrol Sha για δραστηριοποίηση στη 
μεταφορά και διανομή φυσικού αερίου αντίστοιχα. 

Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (Τrans Adriatic Pipeline - ΤΑΡ) 

Η κατασκευή του Αγωγού TAP(Trans Adriatic Pipeline) έχει ήδη ολοκληρωθεί από το σταθμό των 
Κήπων (Ελληνοτουρκικά σύνορα) έως το σταθμό San Foca στη Ν. Ιταλία. Η ολοκλήρωση του 
κατασκευαστικού μέρους διήρκεσε 4,5 έτη και ο αγωγός έχει ήδη πληρωθεί με Φ/Α. Η εμπορική 
εκμετάλλευση του αερίου θα συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια, τη διαφοροποίηση των πηγών 
τροφοδοσίας, καθώς και την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου μείωσης των εκπομπών CO2. 

Ο εν λόγω αγωγός αποτελεί τμήμα της πρωτοβουλίας του «Νότιου Διαδρόμου» τροφοδοσίας της 
ΕΕ με Φ/Α από την Κασπία Θάλασσα, έχει μήκος 878 χιλ και συνδέει για πρώτη φορά απευθείας 
σύνδεση των αζέρικων κοιτασμάτων Φ/Α του Shah Deniz (II) στην Κασπία Θάλασσα, με την 
ευρωπαϊκή αγορά. Το χερσαίο τμήμα του TAP που διατρέχει την Αλβανία έχει μήκος 215 χλμ., ενώ 
το υποθαλάσσιο τμήμα που διασχίζει τα χωρικά ύδατα της Αλβανίας στην Αδριατική, έχει μήκος 
37 χλμ. Ξεκινά από το Bilisht στην περιφέρεια της Κορυτσάς στα ελληνοαλβανικά σύνορα και 
καταλήγει στις ακτές της Αδριατικής, 17 χλμ. βορειοδυτικά της πόλης Fier στην ξηρά, σε απόσταση 
400 μέτρων από την ακτογραμμή.  

Ο ΤΑΡ έχει μεταφορική ικανότητα 10 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου κατ΄ έτος με δυνατότητα 
περαιτέρω αύξησης μελλοντικά στα 20 δισ. κ.μ. και περιλαμβάνει δύο σταθμούς συμπίεσης στην 
Αλβανία, στο Fier και στο Bilisht για την περίπτωση της μελλοντικής επέκτασης της χωρητικότητας 
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του, καθώς και εννέα (9) βαλβιδοστάσια. Η συνολική επιφάνεια του σταθμού συμπιεστών στο Fier 
είναι 162.970 τμ. (σχεδόν 25 γήπεδα ποδοσφαίρου).  

Το συνολικό κόστος για την κατασκευή του ανήλθε σε €1,5 δις, ενώ στο αλβανικού τμήμα του 
αγωγού απασχολήθηκαν περί 3.000 εργαζόμενοι. Επιπρόσθετα, προβλέπεται να έχει σημαντική 
συμβολή στην Αλβανική οικονομία καθώς σύμφωνα με μελέτη του Oxford Economics, η κατασκευή 
του αγωγού αναμένεται να συνεισφέρει κατ’ έτος στο ΑΕΠ της χώρας, €157 εκατ. και να 
δημιουργήσει 2.900 θέσεις εργασίας (μερικής και πλήρους απασχόλησης). Τα οφέλη θα 
υφίστανται καθ’ όλη τη διάρκεια των 50 ετών λειτουργίας του ΤΑP, συνεισφέροντας άμεσα στο 
ΑΕΠ €500 εκατ. αθροιστικά και έμμεσα €243 εκατ. Εξάλλου, €60 εκατ. αναμένονται να επενδυθούν 
σε οδικές υποδομές. 

 
Σημειώνεται, ακόμη, ότι η κοινοπραξία των ελληνικών εταιρειών ASPROFOS, μέλος του Ομίλου 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ Α.Ε.) και C&M Engineering S.A. ανέλαβε το έργο «Παροχή 
Υπηρεσιών Αδειοδότησης του Αγωγού ΤΑΡ για Ελλάδα και Αλβανία», το οποίο προϋπέθετε ένα 
σύνολο τεχνικών μελετών (π.χ. μελέτες για την Άδεια Προτιμώμενης Περιοχής Έργου, τις Εγκρίσεις 
& Άδειες Δόμησης, τις Συμφωνίες & Άδειες Διέλευσης διασταυρώσεων και το Πρωτόκολλο 
Εγκατάστασης σε Δασικές Περιοχές) και υλοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.  

Η δοκιμαστική λειτουργία του αγωγού επί αλβανικού εδάφους άρχισε στις 20 Μαΐου 2020 με την 
εισαγωγή Φ/Α στα πρώτα 4 χλμ., ήτοι από τα ελληνο-αλβανικά σύνορα έως το σταθμό μέτρησης 
στο Bilisht, προκειμένου να ελεγχθεί η ασφάλεια της υποδομής εν λειτουργία και να ξεκινήσει η 
εμπορική λειτουργία του αγωγού. 

Τη συντήρηση του αγωγού στην αλβανική επικράτεια έχει αναλάβει Κοινοπραξία των Εταιρειών 
Albgaz Sh.a και Snam S.p.a. Η Albgaz αποτελεί τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς Φ/Α 
στην Αλβανία, ενώ η ιταλική Snam είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές συστημάτων 
ενέργειας διεθνώς.  

Σημειώνεται ότι επί του παρόντος δεν προβλέπεται η τροφοδοσία της αλβανικής αγοράς Φ/Α από 
τον ΤΑΡ, καθώς στη χώρα δεν υφίσταται η σχετική υποδομή. Κατά την προκήρυξη της εταιρείας 
TAP AG (Μάιος 2014), η αλβανική Κυβέρνηση δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον δέσμευσης 
χωρητικότητας στον ΤΑΡ για διοχέτευση Φ/Α στην εγχώρια αγορά. Από τα 10 δισ. κ.μ. της 
χωρητικότητάς του, 8 κ.μ. έχουν δεσμευθεί από την Ιταλία, 1 κ.μ. από τη Βουλγαρία, ενώ το 
υπόλοιπο 1 κ.μ. από την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι χωρητικότητα μπορεί να αυξηθεί έως τα 20 δισ. 
κ.μ., προκειμένου να εξυπηρετηθούν τυχόν επιπλέον μελλοντικές ανάγκες. 

Β.5.3. Πετρέλαιο 

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

Τα πετρελαϊκά αποθέματα της Αλβανίας εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 220 εκ. βαρέλια και τα 
αποθέματα φυσικού αερίου σε 5,7 δις κ. μ., ενώ το κοίτασμα Patos-Marinza στη πόλη Φιέρι, στη 
νοτιοδυτική Αλβανία, θεωρείται το μεγαλύτερο χερσαίο κοίτασμα πετρελαίου στην ηπειρωτική 

http://www.akbn.gov.al/
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Ευρώπη.Σύμφωνα με την Αλβανική Ενωση Ενέργειας (ΑΕΑ), η Αλβανία εκτιμάται ότι έχει 
αποθέματα έως και 277 εκατομμύρια βαρέλια.  

Για την προσέλκυση επενδύσεων στον εν λόγω τομέα καθώς και για τη διενέργεια ερευνών για 
εντοπισμό νέων κοιτασμάτων, όπως και για εξόρυξη και εκμετάλλευση, ο αρμόδιος Οργανισμός 
έχει χωρίσει την επικράτεια σε τμήματα (blocks), για τα οποία και χορηγούνται οι αντίστοιχες 
άδειες. 

Συνολικά, έχουν υπογραφεί 16 συμφωνίες για την εξερεύνηση και παραγωγής πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, εκ των οποίων 7 εταιρείες ασχολούνται με την εξόρυξη αργού πετρελαίου στο 
νότιο τμήμα της Αλβανίας και 4 εταιρείες που ασχολούνται με δραστηριότητες εξερεύνησης. 

Η Αλβανία παρήγαγε 910.000 τόνους αργού πετρελαίου το 2018 και 956.000 τόνους αργού 
πετρελαίου το 2017, σημειώνοντας μείωση περίπου 5% σε σύγκριση με το 2017 και 47% λιγότερο 
σε σύγκριση με την παραγωγή αιχμής το 2014 1,36 εκατομμυρίων τόνων. 

Η συνολική επένδυση στην εξερεύνηση και έρευνα πετρελαίου και φυσικού αερίου τουλάχιστον τα 
τελευταία χρόνια εκτιμάται ότι έχει ανέλθει έως 1,25 δισ. ευρώ, όπου το 1/3 αυτής έχει επενδυθεί 
απευθείας από την Shell Company, η οποία δραστηριοποιείται στην αλβανική αγορά τα τελευταία 
7 έτη, με στόχο επιπλέον επενδύσεις που προγραμματίζονται ύψους 42,5 εκατ. ευρώ μετά από μια 
πολύ θετική ανακάλυψη στο πετρελαϊκό πεδίο Shpiragu-2. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Bankers Petroleum, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου 
στη χώρα, η οποία στα μέσα του 2016 εξαγοράστηκε πλήρως από την κινεζική εταιρεία Geo Jade, 
αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειοψηφία του (89 %) της συνολικής εγχώριας παραγωγής, ενώ 
η Albpetrol sh. (κρατική εταιρεία) αντιπροσωπεύει περίπου το 6% της εγχώριας παραγωγής. 

Το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου που εξάγεται στην Αλβανία εξάγεται ακατέργαστο, 
καθιστώντας το προϊόν χαμηλής προστιθέμενης αξίας και μόνο ένα μέρος του πηγαίνει στο τοπικό 
διυλιστήριο, Ballsh and Fier, το οποίο άλλαξε ιδιοκτησία αρκετές φορές μετά την ιδιωτικοποίησή 
του. 

Η αλβανική κυβέρνηση λαμβάνει από την εξαγωγή μόνο το ενοίκιο, ως εθνικό φόρο σε ποσοστό 
10%, καθώς καμία εταιρεία δεν πληρώνει επί του παρόντος τον συντελεστή φόρου κέρδους που 
εφαρμόζεται στο επίπεδο του 50% του κέρδους που δηλώνεται στις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις. Σύμφωνα με τις τρέχουσες συμβάσεις, οι παραχωρησιούχοι πρέπει να αρχίσουν να 
πληρώνουν φόρο κέρδους αφού έχουν καλύψει το κόστος επένδυσης.  

Σημειώνεται, τέλος, ότι η βιομηχανία πετρελαίου είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας στην 
Αλβανία και απασχολεί περισσότερους από 3.000 εργαζομένους. 

Β.5.4. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Κατά το 2020 παρήχθη ηλεκτρική ενέργεια συνολικής ποσότητας 32,265 MW απο 11 
φωτοβολταικκούς σταθμούς. Οι εν λόγω φωτοβολταικοί σταθμοί έχουν συνολική εγκατεστημένη 
ισχύ 21 MW, ενώ οι 10 εξ αυτών εντάσσονται σε καθεστώς ενίσχυσης βάσει σταθερών 
εγγυημένων τιμών (feed in tariffs) 

Η Αλβανία σημειώνει ταχεία πρόοδο όσον αφορά τα σχέδιά της για την επίτευξη των στόχων 
ανανεώσιμης ενέργειας, με την επικείμενη κατασκευή πλωτού ηλιακού φωτοβολταϊκού σταθμού 
12,9 MW, ο οποίος θα κατασκευασθεί στον υδροηλεκτρικό σταθμό Vau i Dejës, τον οποίο 
διαχειρίζεται η Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH), με χρηματοδότηση από δάνειο 9,1 
εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(ΕΤΑΑ). Ο εν λόγω σταθμός θα είναι το πρώτο πλωτό ηλιακό εργοστάσιο αυτού του μεγέθους στην 
Αλβανία και τα Δυτικά Βαλκάνια.   

Τέλος, τον Ιούνιο του 2020 άρχισε η κατασκευή του πλωτού φωτοβολταικου σταθμού στον 
υδροηλεκτρικό Banja, ιδιοκτήτης του οποίου είναι η εταιρεία Statkraft και κατασκευαστής η 
εταιρεία Ocean Sun.  

Κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού στη Skavica με χρηματοδότηση των ΗΠΑ 
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Ενόψει της κατάργησης των συνόρων μεταξύ Αλβανίας και Κοσσόβου (“Together with no 
borders”), έχει αποφασισθεί η κατασκευή της υδροηλεκτρικής μονάδος (ΥΗΣ) Skavica (ΒΑ της 
Αλβανίας), έργο αμοιβαίου ενδιαφέροντος των δύο χωρών, με χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ. Η 
σχετική συμφωνία για τη χρηματοδότηση του έργου υπεγράφη  μεταξύ της Αλβανικής Κυβέρνησης 
και της αμερικανικής κατασκευαστικής εταιρείας Bechtel, κατά την επίσημη επίσκεψη του 
Αμερικανού Υφυπουργού Οικονομικής Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Keith Krach 
στα Τίρανα, στα πλαίσια της οποίας υπεγράφη και Μνημόνιο Οικονομικής Συνεργασίας μεταξύ 
των δύο χωρών.  

Συγκριμένα, η κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού στη Skavica αποτελεί στρατηγικό έργο της 
Κυβέρνησης Ράμα για τη διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας ενώ συγχρόνως, σύμφωνα με το 
σχεδιασμό, αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην, τόσο στην τοπική οικονομία, όσο και στην 
πρόληψη των πλημμυρών, μέσω της αποταμίευσης σημαντικού μέρους των υδάτων και τη 
σταθεροποίηση της ροής στην κατωφέρεια του καταρράκτη Drini. Υπενθυμίζεται ότι η κατασκευή 
του εν λόγω ΥΗΣ σχεδιαζόταν ήδη από τη δεκαετία του ΄60, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει η 
κατασκευή του.  

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι παραμένουν ασαφή η μορφή, το ύψος, καθώς και το χρονοδιάγραμμα 
της χρηματοδότησης, η οποία προβάλλεται από το α/ Π/Θ, ως «συνέχεια της πρόσφατης 
επιστολής του Προέδρου Trump, με επαινετικά σχόλια για το έργο της Κυβέρνησης Ράμα. 
Υπενθυμίζεται, εν προκειμένω, ότι αρχικώς το έργο επρόκειτο να χρηματοδοτηθεί από εθνικά 
κεφάλαια (βλ. ανωτ. σχετικό). Σημειώνεται επίσης η υπογραφή Μνημονίου Οικονομικής 
Συνεργασίας Αλβανίας-ΗΠΑ, κατά την ως άνω επίσημη επίσκεψη.  

Τέλος και όσον αφορά στο τεχνικό σκέλος του ΥΗΣ,  σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες, έχουν 
προταθεί 3 διαφορετικά μεγέθη ισχύος για την υπό κατασκευή μονάδα: 450Mw, 350Mw και 200Mw 
(2x~100Mw), με διαφορετικό μέγεθος παρεμβάσεων στις παρακείμενες περιοχές, διαφορετικές 
προδιαγραφές, καθώς και κατασκευαστικές απαιτήσεις, αντίστοιχα, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει, 
μέχρι στιγμής, γνωστή η τελική επιλογή της Κυβέρνησης. 

Θερμοηλεκτρική μονάδα παραγωγής Η/Ε και σταθμός υποδοχής LNG στην Αυλώνα - 
Μνημόνιο συνεργασίας Αλβανίας-ΗΠΑ 

Στις 12 Μαρτίου 2021 υπεγράφη, στο Houston του Texas, κατά τη διάρκεια εκεί επίσκεψης της 
Α/Υπουργού Υποδομών&Ενέργειας κας Belinda Balluku, Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μεταξύ της 
Αλβανίας και των αμερικανικών εταιρειών Excelerate Energy και ExxonMobil LNG Market 
Development Inc., με αντικείμενο τη σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας (feasibility study) που αφορά: 
(i) τη μετατροπή του αδρανούς θερμοηλεκτρικού (Θ/Η) σταθμού παραγωγής Η/Ε στην Αυλώνα, 
ισχύος 97 MW, ο οποίος κατασκευάστηκε το 2011 αλλά ουδέποτε λειτούργησε λόγω προβλημάτων 
στο σύστημα ψύξης, για χρήση Φ/Α αντί πετρελαίου και (ii) την κατασκευή σταθμού υποδοχής 
LNG στην Αυλώνα, για την εξυπηρέτηση του Θ/Η σταθμού και της εγχώριας αγοράς. 

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, η μελέτη σκοπιμότητας προβλέπεται να παραδοθεί ήδη 
κατά το 3ο τρίμηνο τρέχ. έτους, ενώ αμέσως μετά αναμένεται να εκκινήσουν οι σχετικές τεχνικές 
εργασίες. Στόχος της Α/Κυβέρνησης, μέσω αυτής της συνεργασίας, είναι αφενός η διασφάλιση 
εγχώριας ενεργειακής επάρκειας, με την απεξάρτηση από τον υδροηλεκτρισμό και τη 
διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας/τροφοδοσίας, αφετέρου δε η ανάδειξη της Αυλώνας σε 
ενεργειακό κόμβο για την περιοχή. 

Ανάληψη έργου για την ανάπτυξη και κατασκευή υποσταθμών υψηλής τάσης 400kV στην 
Αλβανία από την Εταιρεία MYTILINEOS. 

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Εταιρείας MYTILINEOS, η εν λόγω Εταιρεία, μέσω του 
Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης υπέγραψε σύμβαση με την κρατική εταιρεία μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία Operatori i Sistete Transmetimit SH. a. (OST) για την ανάληψη  
έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη και κατασκευή Υποσταθμών Υψηλής Τάσης 400kV στην 
Αλβανία.  
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Πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας για την Αλβανία, το οποίο αναμένεται να συμβάλει 
μελλοντικά  στην αποτελεσματική συμμετοχή της χώρας στις Ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας. 
Ειδικότερα το έργο της ανάπτυξης του δικτύου των 400kV στο νότιο τμήμα της Αλβανίας θα 
συμβάλει καθοριστικά στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας τις 
διασυνδέσεις με τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας των γειτονικών χωρών, ενώ θα 
διευκολύνει τις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας ένα ασφαλές και αξιόπιστο 
ενεργειακό σύστημα. 

Εξάλλου, το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του νέου υποσταθμού “Elbasan 3”, καθώς 
και την ενίσχυση και επέκταση του υποσταθμού στο “Fier”. O νέος υποσταθμός Elbasan 3 θα 
επεκτείνει τον υφιστάμενο υποσταθμό 400/220/30kV του Elbasan 2 με ένα νέο υποσταθμό 400kV 
για την διασύνδεση των γραμμών μεταφοράς Tirana 2, Zemblak, Fier και της Βόρειας Μακεδονίας, 
ενώ παράλληλα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν και τροποποιήσεις στον υφιστάμενο 
υποσταθμό 400/220/30kV του Elbasan 2. Στον υποσταθμό Fier, ο υφιστάμενος υποσταθμός 220kV 
θα επεκταθεί με νέες πύλες και έναν νέο μετασχηματιστή 400/220/35kV. 

Το εν λόγω έργο, το οποίο αποτελεί το πρώτο ενεργειακό έργο της Εταιρείας MYTILINEOS στην 
Αλβανία, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, 
μέσω του αναβαθμισμένου Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

Το εν λόγω έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 
μέσω της KfW και την Ευρωπαϊκή Ένωση από το επενδυτικό πλαίσιο των Δυτικών Βαλκανίων, 
προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών, με συμπληρωματική περίοδο εγγύησης 12 
μηνών, ενώ η συμβατική του αξία για την MYTILINEOS ανέρχεται σε €21,173,500. 

Β.6. Υποδομές - Μεταφορές  

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 
2020: 15.280 πτήσεις  
2019: 28.695 πτήσεις 
2018: 25.416 πτήσεις 

Επιβατική κίνηση 
αεροδρομίου 

2020: 1.310.614 επιβάτες 
2019: 3.338.147 επιβάτες 
2018: 2.947.172  επιβάτες 

Αερομεταφορές cargo 
2020: 2. τόνοι 
2019: 2 τόνοι 
2018: 2. τόνοι  

Σιδηρόδρομος 
Αλβανικοί Σιδηρόδρομοι HSH 
http://www.hsh.com.al/  
Δίκτυο σε λειτουργία: 224 χλμ. (2020) 

Επιβατική κίνηση 
σιδηροδρόμων 

2020: 17.948 άτομα  
2019: 59.787 άτομα 
2018: 75.881 άτομα  

Μεταφερόμενο φορτίο 
μέσω σιδηροδρόμων 

2020: 629 τόνοι 
2019: 708 τόνοι 
2018: 199 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.al 
Αρχή Λιμένος Σεντζίν 
http://www.portofshengjin.com 

Μεταφερόμενο φορτίο 
από τα αλβανικά λιμάνια 

2020: 4.277 τόνοι 
2019: 4.455 τόνοι 
2018: 3.890 τόνοι 

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.al/
http://www.portofshengjin.com/
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Πηγή: INSTAT 

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

Δυστυχώς, οι δύο αυτές υποδομές υποστηρίζονται από ανεπαρκές, προς το παρόν, 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.  

Β.6.1. Αεροπορικές Μεταφορές 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας του Διεθνούς Αεροδρομίου των Τιράνων 
(ΤΙΑ) κατά το 2020 συνολικά εξυπηρετήθηκαν 1.310.614 επιβάτες ενώ καταγράφηκαν 15.150 
πτήσεις από και προς το Αεροδρόμιο Τιράνων, αριθμοί σημαντικά μειωμένοι συγκριτικά με το 
2019, δεδομένου ότι το 2020 υπήρχαν σημαντικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις λόγω της 
διαδικασίας διαχείρισης της πανδημίας Covid 19. Επιπρόσθετα, κατά το 2020, ο συνολικός όγκος 
των εμπορευμάτων που διακινήθηκαν ανήλθε στους 1.797 τόνους. 

Το 2019 είχε καταγραφεί αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 13% σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος, ενώ είχαν συνολικά εξυπηρετηθεί  3.338.147 επιβάτες και είχαν πραγματοποιηθεί 28.270 
πτήσεις από και προς το Αεροδρόμιο Τιράνων, ήτοι κατά 11% αυξημένες έναντι του προηγουμένου 
έτους. Ο συνολικός όγκος των εμπορευμάτων που διακινήθηκαν ανήλθε σε 2.372 τόνους, με 
αύξηση κατά 5% έναντι του 2018.  

Σημειώνεται ότι στο Αεροδρόμιο των Τιράνων δραστηριοποιούνται οι εξής αεροπορικές εταιρείες: 
Aegean Airlines, Air Albania, Air Serbia/JU, Albawings/2B, Alitalia, Austrian Airlines, Blue 
Panorama Airlines, British Airways, Easy Jet, Edelweiss, Jet Airfly, Lufthansa, Pedasus Airlines, 
Turkish Airlines, Transavia, Wizz Air, Fly Dubai. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας διαχείρισης του 
Διεθνούς Αεροδρομίου των Τιράνων (TIA) εξαγοράστηκε την 1η Οκτωβρίου 2016 από την Keen 
Dynamic Limited, Κοινοπραξία της εταιρείας China Everbright Limited (μερίδιο 75%) με την 
εταιρεία Friedmann Pacific Asset Management Limited (μερίδιο 25%). Επίσης, από τις 18 
Δεκεμβρίου 2020, η εταιρεία  Kastrati Group SHA, με έδρα την Αλβανία, και έτος ίδρυσης το 1990, 
κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του Διεθνούς Αερολιμένα των Τιράνων.  

Η συμφωνία παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου Τιράνων με την α/ Κυβέρνηση υπεγράφη 
το 2005 και είχε διάρκεια 20 ετών (έως το 2025), ωστόσο στις 1.4.2016, παρατάθηκε η διάρκεια 
παραχώρησης κατά 2 έτη (έως τον Απρίλιο του 2027). 

Ο εθνικός αερομεταφορέας της Αλβανίας Air Albania συνεστήθη στις 16 Μαΐου 2018 και αποτελεί 
κοινοπραξία της Αλβανικής και Τουρκικής Κυβέρνησης, στην οποία η Turkish Airlines, ως 
ιδρυτικός εταίρος, κατέχει το 49,12% των μετοχών, ενώ το υπόλοιπο 50,88% μοιράζεται μεταξύ της 
Albcontrol, εταιρείας που ανήκει στο αλβανικό δημόσιο, και της MDN Investment, ιδιωτικής 
εταιρείας στην Αλβανία. Έχει έδρα το χωριό Ρήνας, 25 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Τιράνων, ενώ 
τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στο Διεθνές Αεροδρόμιο των Τιράνων "Μητέρα Τερέζα". Ο 
στόλος της Air Albania αποτελείται από ένα αεροσκάφος Airbus A319-132, ενώ αναμένεται να 
προστεθεί ένα επιπλέον αεροσκάφος Airbus A320.    

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Αλβανίας εξέδωσε τον Απρίλιο 2019 το πιστοποιητικό 
λειτουργίας και τη τεχνική άδεια πραγματοποίησης πτήσεων στη νέα αεροπορική εταιρεία Air 
Albania. Έως τον Απρίλιο 2020 η Air Albania πραγματοποιούσε ή είχε προγραμματίσει τακτικές 
πτήσεις στην Τουρκία (Κωνσταντινούπολη) και στην Ιταλία (Ρώμη, Μπέργκαμο, Μιλάνο, Πίζα, 
Μπολόνια και Βερόνα). 

Τροποποιήσεις στον κώδικα που ρυθμίζει τις εναέριες μεταφορές της Αλβανίας 

Επιβατική κίνηση σε 
λιμένες 

2020: 379.084 άτομα 
2019: 1.574.095 άτομα 
2018: 1.522.896 άτομα  



==================================================================================================== 

Γραφείο ΟΕΥ – Πρεσβεία Τιράνων, Ετήσια Έκθεση 2021  38/76 

Τον Ιούλιο 2020, ψηφίσθηκαν από το Α/Κοινοβούλιο οι τροποποιήσεις στον κώδικα που ρυθμίζει 
τις εναέριες μεταφορές της Αλβανίας, προκειμένου να εναρμονισθεί πλήρως με την αντίστοιχη 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς της ΕΕ. Συγκεκριμένα, οι αλλαγές που 
ψηφίσθηκαν επικαιροποιούν και εκσυγχρονίζουν τους κανόνες που διέπουν τον τομέα πολιτικής 
αεροπορίας της χώρας και ενσωματώνουν τις προβλέψεις που περιέχονται στον κανονισμό 
1139/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εναέριων μεταφορών. 

Σύμφωνα με την Υπουργό Υποδομών και Ενέργειας κα Μπαλούκου, οι προηγούμενες 
τροποποιήσεις στον κανονισμό πολιτικής αεροπορίας της Αλβανίας πραγματοποιήθηκαν το 2011, 
και, συνεπώς, δεδομένης της εξέλιξης της ενωσιακής νομοθεσίας κατά τα τελευταία χρόνια, είχε 
καταστεί πλέον αναγκαίο να γίνουν οι νέες αλλαγές. 

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν από το Αλβανικό Κοινοβούλιο αφορούν στην 
αποσαφήνιση των σχέσεων μεταξύ των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες στο πεδίο των εναέριων 
μεταφορών, στην ανάδειξη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ως ρυθμιστή της λειτουργίας των 
συγκεκριμένων φορέων, στην οργάνωση και χρήση του εναέριου χώρου της Αλβανίας και στην 
εγκαθίδρυση του Κρατικού Προγράμματος Επιχειρησιακής Ασφαλείας και του Συμβουλίου 
Διαχείρισης Διαστήματος. 

Διενέργεια διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του αεροδρομίου Αυλώνας 

Τον Μάρτιο 2021, ανακοινώθηκε από την Υπουργό Υποδομών κα Belina Balluku ο ανάδοχο για το 
σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση και την παραχώρηση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης 
του Διεθνούς Αεροδρομίου Αυλώνας. Η νικήτρια κοινοπραξία αποτελείται από τον Όμιλο Mabetext 
(50% των μετοχών), την εταιρεία YDA (48%) και την εταιρεία 2A Group shpk (2%). Ο εκτιμώμενος 
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €86.638.359 εκατ. (πλέον ΦΠΑ), ενώ η διάρκεια της 
παραχώρησης σε 35 έτη. 

Ο εν λόγω διαγωνισμός έχει προκηρυχθεί και ακυρωθεί επανειλημμένως από την α/Κυβέρνηση 
(τελευταία φορά στις 12 Νοεμβρίου 2020), λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος και, εσχάτως, λόγω των 
επιπτώσεων της πανδημίας του ιού Covid-19 στον τομέα της αεροναυσιπλοΐας. Ωστόσο στις 23 
Νοεμβρίου 2020 προκηρύχθηκε εκ νέου.  

Αναλυτικότερα, ως προς το ιστορικό της κατασκευής του Διεθνούς Αεροδρομίου Αυλώνας, στις 10 
Οκτωβρίου 2017, το α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας ανακοίνωσε την εταιρεία Seed 
Consulting νικήτρια του διαγωνισμού για τη διεξαγωγή μελέτης σκοπιμότητας για το Αεροδρόμιο, 
με προσφορά 98,6% του μέγιστου διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η Seed Consulting ανήκει στους 
ιδιοκτήτες του Atelier 4, αρχιτεκτονικού γραφείου που ασχολήθηκε στενά με έργα αστικής 
αναμόρφωσης στην πόλη των Τιράνων κατά την περίοδο δημαρχίας του νυν α/ΠΘ κ. Rama.  

Τον Ιανουάριο 2018, ο α/ΠΘ κ. Rama ανακοίνωσε ότι έλαβε «επίσημο αίτημα» για κατασκευή 
αεροδρομίου κοντά στην Αυλώνα από κοινοπραξία εταιρειών τουρκικών συμφερόντων Cengiz 
Construction, Kalyon Construction και Kolin Construction, οι οποίες, σύμφωνα με δημοσιεύματα, 
έχουν στενούς δεσμούς με τον Τούρκο Πρόεδρο κ. Erdogan.  

Τον Σεπτέμβριο 2019, ωστόσο, ο α/ΠΘ ανακοίνωσε επίσημα ότι η τουρκική κοινοπραξία δεν θα 
συμμετέχει πλέον στην κατασκευή του Αεροδρομίου ενώ δήλωσε ότι δεν είχε αποφασιστεί ακόμα 
αν θα κατασκευαστεί από διεθνή εταιρεία ή αν θα χρηματοδοτηθεί μέσω του κρατικού 
προϋπολογισμού, με τη χρήση κονδυλιών για υποδομές. Σύμφωνα, μάλιστα, με τις τότε δηλώσεις 
του α/ΠΘ, ο διάδρομος του Αεροδρομίου Αυλώνας θα είναι μεγαλύτερος από εκείνον του 
Αεροδρομίου των Τιράνων, με δυνατότητα μεταφοράς εμπορευμάτων και συντήρησης και 
επισκευής αεροσκαφών, μετατρέποντας έτσι την πόλη της Αυλώνας σε οικονομικό κέντρο. 
Επιπρόσθετα, είχε ανακοινώσει την κατασκευή αεροδρομίου τόσο στο Kukës όσο και στους 
Άγιους Σαράντα.  

Ωστόσο, η κατασκευή του Αεροδρομίου Αυλώνα έχει προβληματίσει περιβαλλοντικές οργανώσεις 
τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς. Ειδικότερα, σημειώνοται οι προβληματισμοί του Οργανισμού για 
την Προστασία και Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος της Αλβανίας (Protection and 
Preservation of Natural Environmental Albania organization/PPNEA), καθώς και 36 συνολικά 
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διεθνών οργανώσεων, ως προς την κατασκευή του εν λόγω αεροδρομίου, καθώς θεωρείται ότι η 
λειτουργία του θα αλλοιώσει περιβαλλοντικά το χαρακτήρα της προστατευόμενης περιοχής Vjosa-
Narta, η οποία ενδείκνυται για την ανάπτυξη οικολογικών μορφών τουρισμού (π.χ. 
αγροτουρισμός), ενώ παράλληλα αποτελεί καταφύγιο για εκατοντάδες χιλιάδες πτηνά κατά τη 
διάρκεια της μεταναστευτικής περιόδου. Συγκεκριμένα, στην περιοχή έχουν καταγραφεί 
περισσότερα από 200 είδη άγριων πτηνών, εκ των οποίων σημαντικός αριθμός προστατεύεται 
από διεθνείς συμβάσεις, τις οποίες έχει υπογράψει η Αλβανία, ενώ πολλά από αυτά τα πτηνά, 
όπως οι πελεκάνοι, οι ερωδιοί, οι γλάροι και τα φλαμίνγκο, μπορούν να θέσουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την ασφάλεια των αεροπλάνων κατά την περίοδο που καταφεύγουν στην περιοχή.  

Τέλος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου 
Αυλώνας, περιλαμβάνει ρήτρες που ορίζουν ότι το α/κράτος καλείται να πληρώσει €138 εκατ. εάν 
η παραχώρηση αποτύχει ή δεν είναι κερδοφόρα.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με το έγγραφο της σύμβασης παραχώρησης, το έργο ενέχει υψηλό κίνδυνο, 
καθώς το αεροδρόμιο αφενός κατασκευάζεται από το μηδέν σε μια καταπράσινη περιοχή 
αφετέρου είναι αδύνατο να προβλεφθεί η κίνηση του αεροδρομίου. Αναφέρεται επίσης ότι 
σύμφωνα με σύμβουλο της Αναθέτουσας Αρχής προβλέπεται χαμηλό ποσοστό απόδοσης της 
επένδυσης μόλις στο 9,23%. Συνεπώς, η α/κυβέρνηση θα αναλάβει μια «εγγύηση εσόδων» που 
σημαίνει ότι, σε περίπτωση αποτυχίας της επένδυσης, θα πληρώσει την κοινοπραξία που έχει 
αναλάβει το έργο. Το χρονοδιάγραμμα αναφέρει ότι η κοινοπραξία θα λάβει €9,6 εκατ. το 4ο έτος 
της σύμβασης (το πρώτο έτος λειτουργίας), φτάνοντας στα €18,6 εκατ. το 13ο έτος. 

Β.6.2. Σιδηροδρομικό δίκτυο  

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, το Φεβρουάριο 2021, η A/Kυβέρνηση υπέγραψε με την ιταλική 
εταιρεία INC S.P.A. συμφωνία ύψους 70 εκατ. ευρώ, με σκοπό την αποκατάσταση της 
σιδηροδρομικής γραμμής Τιράνων-Δυρραχίου, μήκους 35 χλμ, οι εργασίες της οποίας αναμένεται 
να ξεκινήσουν εντός του μήνα. Ειδικότερα, σύμφωνα με δηλώσεις της Α/Υπουργού Υποδομών κας 
Balluku, θα κατασκευαστεί και μία διακλάδωση της γραμμής μήκους 5,7 χλμ. Για τη σύνδεση με το 
διεθνές αεροδρόμιο των Τιράνων.  

Η ιταλική εταιρεία INC S.P.A. αναδείχθηκε ανάδοχος εταιρεία σε διαγωνισμό που διεξήχθη τον 
Οκτώβριο 2020. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την EBRD με 36,9 εκατ. ευρώ, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση με 35,5 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα διασυνδεσιμότητας των Δ. Βαλκανίων, ενώ 
παράλληλα έχουν εξασφαλισθεί διμερώς 2,75 εκατ. ευρώ. 

Τέλος, σύμφωνα με δηλώσεις της κα Balluku, για την υλοποίηση του έργου, το οποίο αναμένεται 
να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2023, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν 2.200 θέσεις εργασίας.  

Β.6.3. Θαλάσσιες μεταφορές  

Σύμφωνα με στοιχεία της Αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2020, μέσω του τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών εξυπηρετήθηκε το 87% του συνολικού μεταφερόμενου φορτίου και 
πργαματοποιήθηκε το 22,2% της συνολικής κίνησης επιβατών για το έτος.  

Το μεταφορικό έργο που διακινήθηκε μέσω των τριών κυριότερων αλβανικών λιμανιών κατά τα 
τελευταία τέσσερα έτη έχει ως εξής: 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 2017-2020 (εκατ. τόνοι) 

 
2017 2018 2019 2020 

Λιμένας Δυρραχίου 3.684 3.615 4.073 3.882 

Λιμένας Αυλώνας 76 35 54 102 

Λιμένας Σαράντα 14 39 101 59 

Λιμένας Σεντζίνι 248 201 228 233 
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Πηγή: INSTAT 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού Λιμένα Δυρραχίου, κατά τους πρώτους δέκα 
μήνες του 2019 σημειώθηκε αύξηση κατά 3,9% στην επιβατική και εμπορευματική κίνηση από και 
προς το λιμάνι του Δυρραχίου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. 

Συγκεκριμένα, μετακινήθηκαν συνολικά 778.554 επιβάτες και 161.606 επιβατικά οχήματα από και 
προς τον λιμένα, ενώ κατά τη θερινή περίοδο του έτους καταγράφηκαν 17 αφίξεις 
κρουαζιερόπλοιων, τα οποία μετέφεραν 7.500 επιβάτες κρουαζιέρας, κυρίως από ΗΠΑ, Ιαπωνία, 
Γαλλία και Τουρκία. 

Παράλληλα, στις ακτοπλοϊκές γραμμές Δυρράχιο-Μπάρι και Δυρράχιο-Ανκόνα-Τεργέστη 
πραγματοποιήθηκαν 885 τακτικά δρομολόγια με επιστροφή (34 περισσότερα έναντι της περσινής 
περιόδου), ενώ μετακινήθηκαν συνολικά 66.000 φορτηγά οχήματα, κατά 4% αυξημένα σε σχέση με 
το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Η εμπορευματική κίνηση με τακτικά δρομολόγια από το λιμάνι 
του Δυρραχίου ανήλθε σε 740 χιλ. τόνους εμπορευμάτων, εκ των οποίων 470 χιλ. τόνοι 
αφορούσαν σε εισαγωγές εμπορευμάτων (αύξηση κατά 5%), ενώ 270 χιλ. τόνοι σε εξαγωγές 
(αύξηση κατά 4%).  

Εξάλλου, η εμπορευματική κίνηση με εμπορικά πλοία σημείωσε αύξηση κατά 3%, καθώς 
καταγράφηκαν 470 κατάπλοι εμπορικών πλοίων, με συνολικό όγκο φορτωθέντων και 
εκφορτωθέντων εμπορευμάτων 2,5 εκ. τόνους.  

Οι γραμμές εξωτερικού που εκτελούνται από και προς το Λιμένα Δυρραχίου είναι οι εξής: 

 Δυρράχιο – Ανκόνα (διάρκεια 16 ώρες) 

 Δυρράχιο – Μπάρι (διάρκεια 9 ώρες) 

 Δυρράχιο – Τεργέστη (διάρκεια 14 ώρες)  

Στο λιμένα Δυρραχίου δραστηριοποιείται η ναυτιλιακή ελληνικών συμφερόντων Ventouris Ferries.  

Πρόγραμμα UNDP για την ανάπτυξη του ναυτιλιακού τομέα στην Αλβανία. 

Όσον αφορά στις προοπτικές ανάπτυξης του ναυτιλιακού τομέα στην Αλβανίας αξίζει να 
σημειωθεί σχετικό Πρόγραμμα του UNDP με τη χρηματοδότηση της Κυβέρνησης της Νορβηγίας 
και σε συνεργασία με το α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας. Το εν λόγω Πρόγραμμα, ο 
προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 7 εκατ. USD για τα επόμενα τρία έτη, έχει ως στόχο την 
ανάπτυξη του ναυτιλιακού τομέα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση της αλβανικής 
νομοθεσίας για τις θαλάσσιες μεταφορές σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα με 
έμφαση σε τρείς πυλώνες δράσεων: 

-τη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για τη ναυτιλία σύμφωνα με τις διεθνείς και 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

-την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές, μέσω της 
ανταλλαγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων  

-τη δημιουργία ομάδων εργασίας (clusters) μεταξύ των εμπλεκομένων στο εν λόγω Πρόγραμμα 
Οργανισμών (UNDP, Κυβέρνηση της Νορβηγίας, Νορβηγικό Πανεπιστήμιο για την Επιστήμη και 
Τεχνολογία, Νορβηγική Χαρτογραφική Υπηρεσία)  και των επιμέρους αλβανικών αρχών 
(Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας, Υπουργείο Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Λιμένες 
Δυρραχίου και Αυλώνας, Λιμεναρχεία, Πανεπιστήμια Τιράνων, Δυρραχίου και Αυλώνας, το Δι-
υπηρεσιακό Ναυτιλιακό Κέντρο), καθώς και με τη σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα.  

Το Γραφείο μας, στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος,  έχει καταγράψει το έντονο ενδιαφέρον 
τόσο του UNDP και Νορβηγικής Κυβέρνησης, όσο και των εμπλεκομένων αλβανικών φορέων για 
συνεργασία με ελληνικούς δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και επιχειρήσεις του 
ναυτιλιακού κλάδου, ιδιαίτερα σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών εμπορικού 
ναυτικού, καθώς και σε θέματα ασφάλειας θαλασσίων μεταφορών (maritime transport safety).   

Εν προκειμένω, σημειώνεται η πολύ επιτυχημένη δραστηριοποίηση, κατά τα τελευταία δύο έτη, της  
ελληνικής Εταιρείας Management Force, με σκοπό την παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα 
ασφάλειας αγωγών φυσικού αερίου (gas pipeline safety), καθώς και της ναυτιλιακής Εταιρείας 
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VENTOURIS FERRIES, η οποία πραγματοποιεί τη γραμμή Δυρράχιο- Μπάρι και ήδη έχει 
εκδηλώσει ενδιαφέρον να παράσχει υπηρεσίες κατάρτισης/εκπαίδευσης για στελέχη εμπορικού 
ναυτικού στην Αλβανία. 

Ιταλικό δάνειο για την ανάπτυξη του ναυτιλιακού τομέα στην Αλβανία 

Το καλοκαίρι του 2020, υπογράφηκε στα Τίρανα Συμφωνία μεταξύ Ιταλίας και Αλβανίας δανειακή 
σύμβαση για τη χορήγηση από την Ιταλία δανείου με ευνοϊκούς όρους ύψους €90 εκατ.. Από το εν 
λόγω ποσό,€ 25 εκατ. θα διατεθούν για την υλοποίηση, σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις, της 
μεγαλύτερης επένδυσης στον αλιευτικό τομέα κατά τα τελευταία 30 έτη στην Αλβανία, η οποία 
προβλέπει την ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας, τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών, καθώς 
και των αλιευτικών λιμένων Αυλώνας, Σένγκιν και Δυρραχίου.  

Ειδικότερα, προγραμματίζεται η πλήρης ανακαίνιση του Λιμένα Αυλώνας, με σκοπό τη δημιουργία 
κεντρικής ιχθυαγοράς για χονδρικές πωλήσεις, καθώς και η κατασκευή εργοταξίου με επιπλέον 
κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό του επομένου έτους. Από το ανωτέρω ποσό, €5 εκατ. 
θα διατεθούν δωρεάν για την ανακατασκευή δημόσιων κτιρίων τα οποία καταστράφηκαν από τον 
σεισμό της 26ης Νοεμβρίου.  

Από πλευράς μας έχει ήδη σημειωθεί το έντονο ενδιαφέρον, τόσο του UNDP και Νορβηγικής 
Κυβέρνησης, όσο και των εμπλεκομένων αλβανικών φορέων για συνεργασία με ελληνικούς 
δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και επιχειρήσεις του ναυτιλιακού κλάδου, ιδιαίτερα σε 
θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών εμπορικού ναυτικού, καθώς και σε θέματα 
ασφάλειας θαλασσίων μεταφορών (maritime transport safety), διερευνώντας τη διαθεσιμότητά 
τους. 

Επέκταση σύμβασης παραχώρησης λιμένα διαχείρισης πετρελαίου Porto Romano  

Το αλβανικό κοινοβούλιο υπερψήφισε την 30η Απριλίου 2020 την τροποποίηση της σύμβασης 
παραχώρησης του λιμένα διαχείρισης πετρελαίου Porto Romano, δίπλα στην πόλη του 
Δυρραχίου. Σύμφωνα με τη νέα σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε, προβλέπεται η επέκταση των 
λειτουργιών του λιμένα Porto Romano, και συγκεκριμένα η κατάργηση της αποκλειστικής χρήσης 
του λιμένα ως τερματικού σταθμού εξαγωγών πετρελαίου και η παροχή δυνατότητας ελλιμενισμού 
πλοίων διακίνησης εμπορευματικών φορτίων. 

H σύμβαση παραχώρησης για την κατασκευή και λειτουργία τερματικού σταθμού πετρελαίου στην 
περιοχή Porto Romano υπεγράφη τον Ιούνιο 2015, μεταξύ της αλβανικής κυβέρνησης και της 
εταιρείας MBM Port, Multi Buoy Mooring, (ιδιοκτησίας Kastrati Group 65%, Europetrol Group 35% 
και Salillari shpk), ως παραχωρησιούχο. Ακολούθως, τον Απρίλιο τ.ε. η διαχειρίστρια εταιρεία 
MBM Port ζήτησε επίσημα από την αλβανική κυβέρνηση την επέκταση της σύμβασης 
παραχώρησης (χωρίς τη διενέργεια νέου διαγωνισμού), με σκοπό «τη μεγιστοποίηση των 
παραγωγικών δυνατοτήτων του λιμένα». 

Παράλληλα, την 27η Απριλίου, η αλβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη διενέργεια διαγωνισμού, 
συνολικού ύψους 5,5 εκ. ευρώ, για τη κατασκευή του οδικού τμήματος που συνδέει την πόλη του 
Δυρραχίου με τον τερματικό σταθμό Porto Romano, συνολικού μήκους 2,1 χλμ. Επισημαίνεται ότι 
πρόσφατα η α/κυβέρνηση ανέστειλε τη διεξαγωγή όλων των δημόσιων διαγωνισμών που δεν 
σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid 19 ή τα έργα ανασυγκρότησης από το 
σεισμό του Νοεμβρίου 2019. Η Αντιπολίτευση από πλευράς της κατήγγειλε την Κυβέρνηση για 
διασπάθιση δημοσίου χρήματος, υποστηρίζοντας ότι το εν λόγω οδικό τμήμα, μολονότι 
χρηματοδοτείται από δημόσιο χρήμα, θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες της ιδιωτικής 
εταιρείας. 

Σύμφωνα με το αλβανικό Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας, η απόφαση για την επέκταση της 
σύμβασης παραχώρησης του τερματικού σταθμού Porto Romano λήφθηκε για την μεγιστοποίηση 
των δυνατοτήτων του λιμένα και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες του. 
Παράλληλα, από το κυβερνών κόμμα υποστηρίχθηκε ότι το Porto Romano θα απορροφήσει 
σταδιακά τις εμπορευματικές υπηρεσίες που παρέχει το λιμάνι του Δυρραχίου, προκειμένου το 
τελευταίο να στραφεί κυρίως προς τον τουριστικό τομέα. Το Δημοκρατικό κόμμα από την πλευρά 
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του κατήγγειλε την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του τερματικού σταθμού Porto Romano 
ως «κατάφωρη παραβίαση των νόμων και των εθνικών προτύπων ασφαλείας», και 
προειδοποίησε ότι θα αποδυναμωθεί σημαντικά η προσπάθεια καταπολέμησης της διακίνησης 
ναρκωτικών και του λαθρεμπορίου. 

Ιδιαιτέρως συγκρατείται καταγγελία της εν λόγω σύμβασης από τον τέως α/ΥΠΕΞ, επικεφαλής της 
task force για την α/Προεδρία του ΟΑΣΕ και βουλευτή της συμπολίτευσης κ.Bushati, ο οποίος στην 
ομιλία του στην Ολομέλεια όπου συζητούνταν η επέκταση των όρων της εν θέματι σύμβασης, την 
παρελθούσα Πέμπτη ζήτησε «τη διακοπή των δεσμών της κυβέρνησης με τους ολιγάρχες» και, 
όπως και η Αντιπολίτευση, εξέφρασε φόβους ότι η παραχώρηση του λιμένα στην ιδιωτική εταιρεία 
οδηγεί στην ενίσχυση του οργανωμένου εγκλήματος και του λαθρεμπορίου. Συγκρατείται 
ιδιαιτέρως ρητορικό ερώτημά του εάν με την παραχώρηση αυτή η κυβέρνηση επιδιώκει να 
δημιουργήσει μια κατάσταση όπως στους Δρυμάδες και την Παλάσα (στην περιοχή της 
Χειμάρρας). 

Ωστόσο, παρά την υπερψήφιση της εν λόγω σύμβασης από το α/Κοινοβούλιο, ο α/Πρόεδρος Μέτα 
δεν την ενέκρινε και την επέστρεψε στο κοινοβούλιο. Ειδικότερα, στην αιτιολογική του έκθεση 
επισημαίνεται ότι με την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του λιμένα παραβιάζονται οι 
κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού, καθώς η τροποποίηση πραγματοποιήθηκε με απευθείας 
διαπραγματεύσεις μεταξύ της Κυβέρνησης και της παραχωρησιούχου κοινοπραξίας. Τονίζεται 
επίσης πως δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις στη σύμβαση συνιστούν νέα σχέση μεταξύ 
Κυβέρνησης και κοινοπραξίας, το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας όφειλε να προκηρύξει νέο 
διαγωνισμό, βάσει της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. 

Αξίζει επίσης να συγκρατηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή της προς την αλβανική 
πλευρά (Υπουργείο Ενέργειας, Μεταφορών και Υποδομών) επισήμανε ότι η επέκταση της 
ανωτέρω σύμβασης παραχώρησης του λιμένα συνιστά παραβίαση του άρθρου 59 της ΣΣΣ μεταξύ 
Ε.Ε. Αλβανίας περί ανταγωνισμού.  Η διαδικασία αποστολής της επιστολής κινήθηκε κυρίως από 
τη Γερμανία, καθώς θίγονται συμφέροντα της γερμανικής Εταιρείας EMS-APO, η οποία 
δραστηριοποιείται στο Λιμένα του Δυρραχίου και έχει συνάψει με την αλβανική πλευρά συμφωνία 
να χρησιμοποιεί κατά προτεραιότητα το γειτονικό Λιμένα Porto Romano. 

Β.7. Ο τομέας τηλεπικοινωνιών  

Β.7.1. Στοιχεία αγοράς σταθερής τηλεφωνίας  

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Αλβανικής Αρχής Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών(AKEP) 
για το 2020, υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας στην Αλβανία παρέχουν 260 επιχειρήσεις περίπου, 
οι οποίες διαθέτουν δίκτυα/υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πρόσβασης ή άμεσης 
πρόσβασης στους τελικούς χρήστες.   

Τα έσοδα από τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, που δηλώθηκαν από τους παρόχους υπηρεσιών 
σταθερού δικτύου για το 2020, ανήλθαν σε 9,55 δισ. λεκ σημειώνοντας αύξηση περίπου 6% σε 
σύγκριση με το 2019. Πάνω από το 82% των εσόδων της εν λόγω αγοράς πραγματοποιήθηκαν 
από τους 7 κύριους φορείς εκμετάλλευσης, οι οποίοι είναι οι εξής: Albtelecom, Abcom (Vodafone), 
ASC, ATU, Abissnet, Nisatel και Digicom. Οι άλλοι φορείς εκμετάλλευσης , αν και σε σημαντικό 
αριθμό, αποτελούν περίπου το 18% αυτής της αγοράς. 

Για το 2020, οι επιχειρήσεις με τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς σταθερών υπηρεσιών παρατίθενται 
ως εξής: 

 Η Albtelecom κατέχει περίπου 26% μερίδιο αγοράς. 

 Η Abcom (Vodafone) κατέχει περίπου 19% μερίδιο αγοράς. 

 Η ASC κατέχει περίπου 12% μερίδιο αγοράς 

 Η Abissnet κατέχει περίπου 8% μερίδιο αγοράς 

 Οι υπόλοιπές εταιρείες κατέχουν το 35% της αγοράς, ( με το μεγαλύτερο μερίδιο από αυτές τις 
εταιρείες σε αυτήν την κατηγορία την κατέχει η Digicom με περίπου 4,5% του συνολικού 
μεριδίου αγοράς και η Nisatel με περίπου 3,5%). 
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Η αγορά ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποτελεί τομέα με σημαντικόταταη συνεισφορά στην 
απασχόληση. Για το 2020, η εν λόγω αγορά απασχόλησε 3.496 υπαλλήλους. 

Β.7.2. Στοιχεία αγοράς κινητής τηλεφωνίας  

Σύμφωνα με τη ετήσια έκθεση της Αλβανικής Αρχής Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (AKEP) 
για το έτος 2020, στην αγορά υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας κατά τη διάρκεια του 2020, οι φορείς 
εκμετάλλευσης κατέγραψαν έσοδα περίπου 23,9 δις. λεκ, σημειώνοντας μείωση περίπου 9% σε 
σύγκριση με το 2019. 

Ωστόσο, παρά τη μείωση του επιπέδου των συνολικών εσόδων σχετικά με το 2019, κατά τη 
διάρκεια του 2020 οι φορείς παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας αύξησαν σημαντικά το 
επίπεδο των επενδύσεων στα δίκτυα, με αντίκτυπο στη βελτίωση των broadband υπηρεσιών 
καθώς και της ποιότητας των φωνητικών κλήσεων. Στο τέλος του 2020, η αξία επενδύσεων ανήρθε 
σε 6,9 δισ. λεκ, από περίπου 4,2 δισ. λεκ για το 2019. 

Ο αριθμός των ενεργών συνδρομητών που έχουν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία κινητής 
τηλεφωνίας στο τέλος του 2020 έφτασε τα 2 εκατομμύρια, αύξηση περίπου 12% σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος. Δηλαδή, περίπου το 70% των ενεργών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο μέσω κινητών smart. 

Κατά τη διάρκεια του 2020, συνεχίστηκε η τάση αλλαγής της δομής των συνδρομητών, όπου 
παρατηρείται μείωση του αριθμού των συνδρομητών με προπληρωμή (77% από 83% το 2019), 
γεγονός που δείχνει την τάση να πηγαίνουν σε συμβατικές υπηρεσίες (μεταπληρωμένες), επίσης 
όπως και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του AΚΕP, ο συνολικός αριθμός των καρτών SIM έφτασε τα 3,3 
εκατομμύρια κατά τη διάρκεια του 2020, δηλαδή αναλογικά κάθε κάτοικος στην Αλβανία κατέχει 
περίπου 1,17 κάρτες SIM. 

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Αλβανικής Αρχής Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών για το 
2020 η Vodafone Albania εξακολουθεί να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς για όλους τους 
βασικούς δείκτες υπηρεσιών κινητών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ωστόσο, για τους 
περισσότερους από αυτούς τους δείκτες σημειώθηκε μικρή πτώση σε σύγκριση με το 2019. 

Συγκεκριμένα, μερίδια αγοράς για το 2020: 

1. Vodafone Albania: 

 περίπου το 47% του μεριδίου αγοράς για ενεργούς χρήστες SIM και καρτών SIM 

 περίπου το 53% της αγοράς για εξερχόμενες κλήσεις μέσω κινητού 

 περίπου το 64% της αγοράς όγκου δεδομένων (διαδίκτυο) από περίπου 59% το 2019  

 περίπου το 49% της αγοράς για ενεργούς χρήστες διαδικτύου (broadband), από περίπου 
53% το 2019  

 53% και 54% της αγοράς αντίστοιχα των συνολικών εσόδων και αυτών από υπηρεσίες 
λιανικής 

2. One Telecomunications sh.a 

 περίπου το 37% του μεριδίου αγοράς για ενεργούς χρήστες SIM και καρτών SIM 

 περίπου το 34% της αγοράς για εξερχόμενες κλήσεις μέσω κινητού 

 περίπου το 23% της αγοράς όγκου δεδομένων (διαδίκτυο) από περίπου 59% το 2019  

 περίπου το 36% της αγοράς για ενεργούς χρήστες διαδικτύου (broadband), από περίπου 
32% το 2019  

 34% και 33% της αγοράς αντίστοιχα των συνολικών εσόδων και αυτών από υπηρεσίες 
λιανικής 

3. Albtelecom Sh.a 

 περίπου το 16% του μεριδίου αγοράς για ενεργούς χρήστες SIM και καρτών SIM 

 περίπου το 12.6% της αγοράς για εξερχόμενες κλήσεις μέσω κινητού 
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 περίπου το 13% της αγοράς όγκου δεδομένων (διαδίκτυο) από περίπου 59% το 2019  

 περίπου το 15% της αγοράς για ενεργούς χρήστες διαδικτύου (broadband), από περίπου 
16% το 2019  

 13% και 14% της αγοράς αντίστοιχα των συνολικών εσόδων και αυτών από υπηρεσίες 
λιανικής 

Β.8. Τουριστικός τομέας  

Τουρισμός 

Δυνατότητες 
εγκαταστάσεων 
καταλυμάτων  

2019: 1.456 εγκαταστάσεις διαμονής (ξενοδοχεία, μοτέλ, κατασκηνώσεις, 
καταφύγια,κτλ.) 
          27.000 δωμάτια 
          63.000 κλίνες (μέγιστη διαθέσιμη χωριτικότητα/Αύγουστος 2019) 

Συνολικές αφίξεις 
αλλοδαπών επισκεπτών 

2020: 2.657.818 
2019: 6.406.038 
2018: 5.926.803 

Αφίξεις αλλοδαπών 
βάσει μέσου μεταφοράς 

2020:  269.801 μέσω αέρος 
           64.079 μέσω θαλάσσης 
           2.323.938 μέσω εδάφους 
2019:  783.863 μέσω αέρος 
           468.364 μέσω θαλάσσης 
           5.153.811 μέσω εδάφους 

Κυριότερες χώρες 
προέλευσης αλλοδαπών 
επισκεπτών 

2019:  Κόσοβο 2.246.540 (35%) 
Β.Μακεδονία 753.533 (12%) 
Ελλάδα 596.884 (9%) 
Ιταλία 467.745 (7%) 
Μαυροβούνιο 366.817 
Γερμανία165.703  
Πολωνία 132.403 
Ηνωμένο Βασίλειο 133.175 

Πηγή: INSTAT 

Σύμφωνα με στοιχεία της α/Στατιστικής Αρχής, η διεθνής τουριστική κίνηση στην Αλβανία, κατά το 
2020 μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που αποδίδεται και στον 
περιορισμό στις μετακινήσεις, λόγω της έξαρσης της πανδημίας Covid-19. Συγκεκριμένα, ο 
αριθμός των τουριστών από το εξωτερικό ανήλθε σε 2.657.818 άτομα έναντι 6.406.038 το 2019.  

Ο βασικός όγκος των ξένων επισκεπτών στην Αλβανία μετακινήθηκε οδικώς, καθώς, σύμφωνα με 
τα στοιχεία, οι αφίξεις στους χερσαίους μεθοριακούς σταθμούς της χώρας το 2020 ανήλθαν σε 
2.323.938 έναντι 5.153.811 κατά το 2019. Επίσης,το 2020, 269.801 αλλοδαποί επισκέπτες 
μετέβησαν αεροπορικώς στην Αλβανία έναντι 783.863 κατά το 2019, αριθμός σημαντικά 
μειωμένος λόγω της πανδημίας.  

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η Αλβανία επιδιώκει την αύξηση των εισροών τουριστών τα επόμενα 
χρόνια. Ειδικότερα, ο τομέας του τουρισμού στην Αλβανία, άρχισε να αναπτύσσεται σταδιακά 
κατά τη διάρκεια της περιόδου 2009-2010, με την πραγματοποίηση επενδύσεων σε υποδομές 
καταλυμάτων, εστίασης, οδικών αξόνων, καθώς και μετά την ολοκλήρωση του έργου του 
εκσυγχρονισμού και επέκτασης του αεροδρομίου των Τιράνων, από την γερμανική εταιρεία 
Hochtief. Παρά ταύτα η  έλλειψη επαρκών υποδομών, ακόμη και σήμερα, λειτουργεί περιοριστικά 
για την ανάπτυξη του τομέα, συγκρατώντας τον σε επίπεδα χαμηλότερα των δυνατοτήτων του. 

Σύμφωνα με σχετική έρευνα της α/Στατιστικής Υπηρεσίας INSTAT, Το 2019, οι αφίξεις των ξένων 
τουριστών στην Αλβανία ανήλθαν σε 6,4 εκατ. άτομα, μειωμένες κατά 8,1% σε σχέση με το 2018. 
Ειδικότερα, οι αφίξεις από τις ευρωπαϊκές χώρες καλύπτουν κατά το 2019 το μεγαλύτερο μερίδιο, 
ήτοι το 90,1% των αφίξεων ξένων πολιτών, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,3% σε σχέση με το 2018. 
Οι κύριες χώρες προέλευσης ξένων τουριστών στην Αλβανία για το 2019 ήταν το Κόσσοβο (35%), 
η Βόρεια Μακεδονία (11%),η Ελλάδα (9%), η Ιταλία (7%) και το Μαυροβούνιο (6%). 
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Αναφορικά με τις δυνατότητες εγκαταστάσεων καταλυμάτων στην Αλβανία, σύμφωνα με μελέτη της 
INSTAT, Kατά το 2019 λειτουργούσαν σε ολόκληρη τη χώρα 1.456 εγκαταστάσεις διαμονής 
(ξενοδοχεία, μοτέλ, κατασκηνώσεις, ξενώνες, ορεινά καταφύγια κ.ά.) με 37.000 δωμάτια και 87.000 
κλίνες. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του2019, σημειώνονται τα εξής στοιχεία για την τουριστική 
βιομηχανία της Αλβανίας : 

 Η χώρα διέθεσε περίπου 30 κλίνες ανά 1000 κατοίκους 

 66% των κλινών χρησιμοποιήθηκαν από μη κατοίκους (διανυκτερεύσεις) 

 Μέγιστη διαθέσιμη χωρητικότητα κατά τον Αύγουστο μήνα (περίπου 27.000 δωμάτια, 63.000 
κλίνες). 

 Το υψηλότερο καθαρό ποσοστό πληρότητας κλινών, το οποίο σημειώθηκε κατά το τρίτο 
τρίμηνο 2020, ανήλθε στο 43,2%. 

Ως προς την περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων της χώρας σε τουριστικές εγκαταστάσεις, 
σημειώνεται ότι το 2019, εγκρίθηκαν 67 οικοδομικές άδειες για ξενοδοχεία, ενώ κατά το 2018, 
είχαν εγκριθεί 75 άδειες. 

Συνολικά, σύμφωνα με στοιχεία της INSTAT, στην Αλβανία εισήλθαν κατά το 2019 6,4 
εκατομμύρια ξένοι πολίτες, περίπου ενώ στη χώρα απασχολούνται σε τουριστικές δραστηριότητες 
64.000 εργαζόμενοι (2 ψηφία NACE Rev. 2: 55, 56, 77, 79). Συνεπώς, κάθε εργαζόμενος στις εν 
λόγω δραστηριότητες εξυπηρετεί 101 τουρίστες περίπου.  

Κατά το 2019, η προστιθέμενη αξία από τον τουρισμό στην Αλβανία αυξήθηκε κατά 18,3%, σε 
σύγκριση με το 2018, ενώ το μερίδιο των δραστηριοτήτων, που σχετίζονται άμεσα με τον 
τουρισμό, στο ΑΕΠ κατά το 2019 ήταν 3,23%. 

Ο τουρισμός, λόγω της ισχυρής αναπτυξιακής συμβολής του στην οικονομία και την απασχόληση, 
αποτελεί στρατηγικό τομέα της οικονομίας για την αλβανική Κυβέρνηση, η οποία ευελπιστεί να 
μετατρέψει την Αλβανία σε έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς της Μεσογείου, τα 
επόμενα έτη. Στο πλαίσιο αυτό, η αλβανική Κυβέρνηση έχει προβεί σε θέσπιση μέτρων, όπως 
αυτά που ακολουθούν παρακάτω:  

Με τον Νόμο για τον τουρισμό (Ν.93/2015), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 5.10.2015, επιδιώκεται 
να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας του τομέα, με την 
ενσωμάτωση συστάσεων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού UNWTO, την Παγκόσμια 
Τράπεζα, τις τουριστικές επιχειρήσεις και εμπειρογνώμονες του τομέα. Ο νόμος περιλαμβάνει 
προβλέψεις για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα, για τα πρότυπα που θα εφαρμοσθούν 
στα καταλύματα, στους τουριστικούς πράκτορες και στους ξεναγούς, καθώς και για τη σχετική 
κατηγοριοποίηση και πιστοποίηση, ενώ είναι μερικώς εναρμονισμένος με τον Κανονισμό 692/2011 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τα στατιστικά του τουρισμού και την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 90/314/ΕΕC του 1990 για τα πακέτα ταξιδιών, διακοπών και οργανωμένων 
εκδρομών. 

Κατ’ εφαρμογή του Ν. 93/2015, «Περί τουρισμού» και της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου 
της Αλβανίας Νο. 827/23.11.2016, προβλέπεται η ρύθμιση του τομέα, καθώς όλοι οι φορείς που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα «Γραφεία Ταξιδιών και Τουρισμού» (travel agencies) και 
«Ταξιδιωτικοί πράκτορες» (tour operators) υποχρεούνται, πλέον, να αποκτήσουν τη σχετική άδεια 
για την δραστηριότητά τους από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (QKB). Οι σχετικοί κωδικοί των 
αδειών είναι XIII.1.A και XIII.1.B αντίστοιχα.  

Επίσης, από τις 20.01.2017, ξεκίνησε η διαδικασία κατηγοριοποίησης των καταλυμάτων, μέσω 
ειδικής πλατφόρμας στη διαδικτυακή πύλη e-albania, όπου οι ιδιοκτήτες θα δηλώνουν τη 
δυναμικότητα και τις προδιαγραφές των καταλυμάτων τους και στη συνέχεια, ειδική επιτροπή θα 
ελέγχει την εν λόγω δήλωση, προκειμένου εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό. Στο τέλος 
Φεβρουαρίου 2017 ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση των 70 πρώτων ξεναγών, προκειμένου να 
μπορούν να ξεκινήσουν να εργάζονται τη νέα τουριστική περίοδο.  

Παράλληλα, με την επίτευξη συμφωνίας της α/Κυβέρνησης με την εταιρεία, που μέχρι πρότινος είχε 
την εκμετάλλευση της λειτουργίας του αεροδρομίου των Τιράνων, για την κατάργηση της 
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αποκλειστικότητας των διεθνών πτήσεων, ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση τριών νέων έργων, 
που αφορούν στην κατασκευή δύο άλλων αεροδρομίων, που επιτρέπουν πτήσεις χαμηλού κόστους, 
καθώς και ενός τρίτου αεροδρομίου (Αυλώνα, Άγ. Σαράντα και Kukes).  

Η κατάργηση ή διευκόλυνση των θεωρήσεων με 12 - 13 χώρες, που μπορούν να προσελκύσουν 
τουρίστες, όπως η Κίνα, οι χώρες της Μέσης Ανατολής και η Ρωσία, αναμένεται να συμβάλουν 
περαιτέρω στην αύξηση των αφίξεων τουριστών στην χώρα.  

Τον Ιούνιο του 2017, με την ψήφιση του Νόμου 71/2017 (ΦΕΚ113/2017), η αλβανική κυβέρνηση 
προχώρησε σε μείωση του συντελεστή του φόρου προστιθέμενης αξίας για τις υπηρεσίες 
παραμονής σε ξενοδοχειακές μονάδες της Αλβανίας, από 20% στο 6%  Ο εν λόγω νόμος 
ενσωμάτωσε εν μέρει την Οδηγία του Συμβουλίου 2006/112/ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 28 
Νοεμβρίου 2006, «Περί κοινού συστήματος για το φόρο προστιθέμενης αξίας» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Η α/Κυβέρνηση επιχείρησε μέσω της δραστικής μείωσης της φορολογίας 
να δημιουργήσει πιο ανταγωνιστικό τουριστικό  προϊόν, σε σχέση με άλλες χώρες της περιοχής και 
να δώσει κίνητρο για την επισημοποίηση της τουριστικής οικονομίας.    

Στοιχεία τουρισμού στην Αλβανία  

Η α/Στατιστική Υπηρεσία INSTAT, δημοσίευσε έκθεση, η οποία δημοσιεύεται τακτικά σε ετήσια 
βάση κατά τα τελευταία 4 χρόνια, και αφορά στους βασικούς δείκτες τουριστικής ανάπτυξης και 
κίνησης στην Αλβανία κατά το 2020. 

Ειδικότερα, η ανωτέρω έκθεση αναφέρεται σε δείκτες α) για τις τουριστικές επιλογές των μόνιμων 
κατοίκων Αλβανίας, β) για τις αφίξεις αλλοδαπών ανά περιοχή, είδος ταξιδιού, τρόπο μετακίνησης 
και αριθμό διανυκτερεύσεων, γ) για τις δυνατότητες της χώρας όσον αφορά την κάλυψη των 
τουριστικών αναγκών (αριθμός τουριστικών καταλυμάτων, κ.α.), δ) για το ανθρώπινο δυναμικό 
στον τουρισμό, καθώς και ε) για δραστηριότητες που σχετίζονται με την τουριστική κίνηση 
(μουσεία, αρχαιολογικά πάρκα, ιστορικά μνημεία, κ.α.). 

Αναλυτικότερα:  

α) Αναφορικά με τις τουριστικές επιλογές των μόνιμων κατοίκων Αλβανίας, ο αριθμός των ταξιδιών 
που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς εντός επικράτειας ανήλθε 
σε 2.920.287, εκ των οποίων το 98,8% ήταν ταξίδια για προσωπικούς λόγους (50,9% αυτών αφορά 
σε διακοπές και ταξίδια αναψυχής) και μόλις το 1,2% για επαγγελματικό σκοπό.  

Εξάλλου, η μεγαλύτερη εσωτερική τουριστική κίνηση καταγράφηκε τους μήνες  Αύγουστο (18,0 %), 
Ιούνιο (12,9 %), Ιανουάριο (11,2 %) και Δεκέμβριο 2020 (περίπου 10,7 %), ενώ τα υψηλότερα 
ποσοστά ταξιδιών εντοπίζονται στις περιφέρειες Τιράνων (29%), Αυλώνας (17,7%), Δυρραχίου 
(15,4%) και Κορυτσάς (9,8%).  

Μέσος ετήσιος αριθμός διανυκτερεύσεων ανήλθε σε 3,97, ενώ  48,1% των μόνιμων κατοίκων 
Αλβανίας που ταξίδεψε διέμεινε σε συγγενείς ή φίλους και όχι σε τουριστικά καταλύματα. Συνολικά 
99,95% εν λόγω ταξιδιών πραγματοποιήθηκε με μετακίνηση οδικώς. 

β) Οι αφίξεις αλλοδαπών στην Αλβανία ανήλθαν σε 2,7 εκατ.. Ειδικότερα, 52% των εν λόγω αφίξεων 
είχαν προέλευση το Κόσσοβο, 14% τη Βόρεια Μακεδονία, 8% την Ελλάδα (203.445 άτομα), 7% το 
Μαυροβούνιο και 5% την Ιταλία.  

Σημειώνεται ότι κατά το 2020 σημειώθηκε συνολική μείωση, σε σύγκριση με το 2019, στις αφίξεις 
αλλοδαπών στην Αλβανία. Ειδικότερα, οι αεροπορικές αφίξεις κατέγραψαν μείωση κατά 65,6%, οι 
αφίξεις μέσω θαλάσσης κατά 86,3% και οι αφίξεις μέσω ξηράς  κατά 54,9%.  

Επίσης από το συνολικό αριθμό κατά μέσο όρο αφίξεων ξένων τουριστών στη χώρα, 10,2% αφορά 
σε αφίξεις αεροπορικώς, 2,4% σε αφίξεις μέσω θαλάσσης, ενώ 87,4% σε αφίξεις οδικώς.  

Εξάλλου από τις εν λόγω αφίξεις, 95,6% αφορά σε ταξίδια για προσωπικούς σκοπούς (διακοπές, 
επίσκεψη σε συγγενείς, λόγοι υγείας, κ.α.), ενώ μόλις 4,4 % σε επαγγελματικά ταξίδια.  

γ) Όσον αφορά στις δυνατότητες της Αλβανίας να ανταποκριθεί στις ανάγκες της τουριστικής 
κίνησης, σημειώνεται ότι το 2020 λειτούργησαν 1.469 εγκαταστάσεις φιλοξενίας (ξενοδοχεία, 
κατασκηνώσεις, ξενώνες, ορεινά καταφύγια και άλλες δομές βραχυχρόνιας διαμονής) σε όλη τη 
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χώρα, οι οποίες περιλαμβάνουν 40 χιλ. δωμάτια και 95 χιλ. κλίνες, ενώ η συνολική διαθεσιμότητα  
σε ό,τι αφορά τις κλίνες είναι 33 κλίνες ανά 1000 κατοίκους.  

Επιπρόσθετα, κατά το 2020, εγκρίθηκαν 23 οικοδομικές άδειες για ξενοδοχεία, μειωμένες σημαντικά 
συγκριτικά με το 2019 (67 οικοδομικές άδειες για τουριστικές εγκαταστάσεις).  

δ) Σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στον τουρισμό,  αντιστοιχεί ένας 
εργαζόμενος (σε δραστηριότητες-υπηρεσίες σχετιζόμενες με τουρισμό) ανά 49 τουρίστες.  

Η συνολική προστιθέμενη αξία από τον τουρισμό μειώθηκε κατά 33,9%, σε σύγκριση με το 2019, 
ενώ το μερίδιο στο ΑΕΠ των κλάδων που σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό ανήλθε σε 2,3 %. 

ε) Τέλος, ο αριθμός των τουριστών στην Αλβανία που επισκέφθηκαν αρχαιολογικά πάρκα, μουσεία, 
κάστρα και άλλα μνημεία ανήλθε σε 200 χιλ. περίπου, σημειώνοντας σημαντική μείωση σε 
σύγκριση με το 2019 (1,06 εκατ. άτομα). 

Η εν λόγω μελέτη μπορεί να αναζητηθεί στο σύνδεσμο: 
http://www.instat.gov.al/en/publications/books/2022/tourism-in-figures-2020/. 

Β.9. Ο αγροτικός τομέας  

Η Αλβανία καλύπτει επιφάνεια 2,8 εκατομμύριων εκτάριων, εκ των οποίων 699,021 αποτελούν 
καλλιεργήσιμη γεωργική γη (24% της συνολικής έκτασης). Λιβάδια και βοσκοτόπια 
καταλαμβάνουν το 16%, ενώ η μη παραγωγική έκταση (αστική, εξωτερικά ύδατα) καταλαμβάνει το 
15%, τα δάση 36%, και το υπόλοιπο 9%.   

Στις αγροτικές περιοχές κατοικούν περίπου 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι και δραστηριοποιούνται 
352.000 αγροκτήματα. Από αυτά μόνο τα 36.000 είναι επίσημα καταχωρημένα (με ΑΦΜ) ως 
γεωργικές επιχειρήσεις στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΓΕΜΗ) και μπορούν να έχουν 
πρόσβαση τα προϊόντα τους στην αγορά.  

Στο 50% και πλέον της καλλιεργήσιμης έκτασης κυριαρχούν οι ζωοτροφές, οι οποίες καλύπτουν 
κατά βάση την εγχώρια ζήτηση, καθώς 3,5 εκατομμύρια αγελάδες και 985.000 αιγοπρόβατα 
εκτρέφονται στην χώρα. 

Παρά τις όποιες προσπάθειες, οι αγοραπωλησίες των γεωργικών γαιών αναπτύσσονται  με 
αργούς ρυθμούς λόγω του κατακερματισμού τους σε μικρά αγροτεμάχια (Ν. 7501/1991 "Περί 
κατανομής γης"), πολιτική που έχει  επιδράσει αρνητικά στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας. 

Η Αλβανία, μέχρι τη δεκαετία του 1990, διέθετε περίπου 400.000 εκτάρια αρδευομένων εκτάσεων, 
λόγω των πλουσίων φυσικών υδάτινων πόρων της και των σχετικών επενδύσεων. 

Σε ότι αφορά τον αγροτικό εξοπλισμό στη χώρα, είναι καταχωρημένα 9.794 τρακτέρ, από τα οποία 
τα 4.013 είναι μίν -τρακτέρ, τα περισσότερα από τα οποία δεν φέρουν πινακίδες, ούτε άδεια 
κυκλοφορίας, ενώ παράλληλα δεν πληρούν τις απαιτούμενες τεχνικές  προδιαγραφές,  
προκειμένου να τεθούν ως εγγύηση σε δανειοδοτικά ιδρύματα. Σήμερα κυκλοφορούν 5.000 
τρακτέρ περίπου. 

Το μέσο ετήσιο γεωργικό εισόδημα ανέρχεται σε 54% από την κτηνοτροφία και 46% από τη 
γεωργία, ενώ η μέση ετήσια δαπάνη αντιστοιχεί στο 68% για τη γεωργία, το 4% για τη μηχανική, 
το 16% για την κτηνοτροφία και 12% για τη γεωργία. Επί συνόλου 352.000 αγροτικών 
οικογενειών, οι 292.000 ασχολούνται με την κτηνοτροφία. 

Ειδικά οι μη καλλιεργούμενες επί πολλά έτη εκτάσεις θεωρούνται οι πλέον κατάλληλες για την 
παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων αρίστης ποιότητας, με χαμηλό κόστος, καθώς 
είναι αρδευόμενες και μπορούν να καλλιεργηθούν με γεωργικά μηχανήματα. Προσφέρουν 
σημαντικότατες ευκαιρίες για επενδύσεις, καθώς μπορεί να εισφέρουν 100 - 400 εκ. δολάρια 
ακαθάριστου εισοδήματος το χρόνο στο ΑΕΠ της χώρας. Ωστόσο δεν καλλιεργούνται αποδοτικά 
για τους κατωτέρω κυρίως λόγους: 

• μικρό μέγεθος των κλήρων και κακή οργάνωση των γεωργικών επιχειρήσεων,   

• έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των γεωργών και έλλειψη τυποποίησης των προϊόντων τους, 

• έλλειψη προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομίας,  

http://www.instat.gov.al/en/publications/books/2022/tourism-in-figures-2020/
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• έλλειψη υποδομών (δρόμοι, αποχετευτικό και αρδευτικό σύστημα), 

• ανεπάρκεια χρηματοδότησης, 

• εμπόδια στην υλοποίηση των προγραμμάτων χρηματοδότησης, 

• νομοθετικά κενά στη γεωργική δραστηριότητα. 

Το έτος 2019 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επιτυχημένη χρονιά για την αλβανική γεωργία, 
καθώς σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 14% στις εξαγωγές των εγχώριων αγροτικών 
προϊόντων. Σε αυτό συνέβαλαν αναμφίβολα και οι πολιτικές για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας στον αγροτικό τομέα, όπως φορολογικά κίνητρα, μεταρρυθμίσεις στην 
ιδιοκτησία γης, καθώς και επιδοτήσεις και δάνεια με ευνοϊκούς όρους από τις εμπορικές τράπεζες. 
Οι ενισχύσεις παρέχονται, τόσο από τον αλβανικό κρατικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο του 
Εθνικού Προγράμματος Επενδύσεων, το οποίο προβλέπει κονδύλια ύψους 23 εκατ. ευρώ, όσο και 
από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα IPARD II, η χρηματοδότηση του οποίου ανέρχεται σε 71 εκατ. 
ευρώ. 

Η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της α/Κυβέρνησης, καθώς η 
συμβολή του στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας είναι αδιαμφισβήτητη. Το Εθνικό 
Σχέδιο για τον Αγροτικό Τομέα είναι το σημαντικότερο των τελευταίων ετών και περιλαμβάνει 
τομεακές δράσεις για την γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη γεωργική Μεταποίηση. 
Εστιάζει στην αύξηση των εξαγωγών γεωργικών, κτηνοτροφικών και αγροδιατροφικών προϊόντων, 
τον περιορισμό των εισαγωγών και την υιοθέτηση  προτύπων ασφάλειας τροφίμων. Ειδικότερα: 

α. Στον τομέα της φυτικής παραγωγής έχουν επιλεγεί 15 επιλέξιμα προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένων οπωροφόρων δέντρων, προϊόντων θερμοκηπίου, φαρμακευτικών φυτών 
κ.λπ, βάσει κριτηρίων που σχετίζονται με τις εξαγωγικές δυνατότητες και προοπτικές των 
προϊόντων, καθώς και τις θέσεις απασχόλησης, που δημιουργούν.  

β. Η ασφάλεια τροφίμων και κυρίως των ζωικών προϊόντων αποτελεί βασική προτεραιότητα της 
α/Κυβέρνησης, καθώς λόγω ελλείψεως πιστοποίησης απαγορεύονται οι εξαγωγές αυτών των 
προϊόντων στην ΕΕ. Η ανιχνευσιμότητα, η εγγύηση για τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης των 
προϊόντων που πωλούνται στα ράφια των σούπερ μάρκετ (συχνά γίνεται παραποίηση των 
ημερομηνιών αυτών), αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την καθιέρωση ενός σύγχρονου 
συστήματος ασφάλειας των τροφίμων.   

γ. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η μεταρρύθμιση στον τομέα της μεταποίησης γαλακτοκομικών 
προϊόντων και υποπροϊόντων, ως βασική προϋπόθεση για την τήρηση και βελτίωση των 
προτύπων ασφάλειας στη χώρα. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι ο έλεγχος όλων των σταδίων 
από την συλλογή και την επεξεργασία  μέχρι την κατανάλωση, ενώ προβλέπεται επιδότηση 10 λεκ 
ανά λίτρο πρώτης ποιότητας γάλακτος, στις μονάδες, που πληρούν τα κριτήρια και τις 
προϋποθέσεις και εναρμονίζονται με τους σχετικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. 
Επισημαίνεται ότι προϋποθέσεις για την επιδότηση είναι:  α) το γάλα να είναι ποιότητας πρώτης 
κατηγορίας, βάσει σχετικής εργαστηριακής ανάλυσης και β) οι επιλέξιμες μονάδες να έχουν 15 
αγελάδες.  

δ. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία νέων σημείων συλλογής γάλακτος ή εκσυγχρονισμός 
υφιστάμενων γαλακτοκομικών μονάδων. Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται επιδότηση 50% της 
συνολικής δαπάνης για τον εξοπλισμό μηχανημάτων και εκσυγχρονισμό των μονάδων, με 
ελάχιστη προϋπόθεση 10 αγελάδες ή 100 αιγοπρόβατα και ανώτατο ύψος της τα 30 εκατ. λεκ ανά 
μονάδα (περίπου 225.000 ευρώ). 

ε. Στον τομέα της κτηνοτροφίας για εκμεταλλεύσεις άνω των 100 κεφαλών προβάτων ή/και αιγών 
η επιδότηση ανέρχεται σε ποσό 500 λεκ/κεφαλή και για εκμεταλλεύσεις με περισσότερες από 10 
κεφαλές αγελάδων σε ποσό 2.000 λεκ/κεφαλή. Με αυτό το μέτρο το α/Υπουργείο εστιάζει στην 
καταγραφή των ζώων, ούτως ώστε σταδιακά να δημιουργηθεί η βάση για την ιχνηλασιμότητα και 
ασφάλεια των τροφίμων. 

Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων, επιχειρείται επίσης η αλλαγή κουλτούρας των αγροτών με την 
προώθηση της δημιουργίας γεωργικών συνεταιρισμών για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, 



==================================================================================================== 

Γραφείο ΟΕΥ – Πρεσβεία Τιράνων, Ετήσια Έκθεση 2021  49/76 

άντλησης χρηματοδότησης και καλύτερων συμφωνιών με δυνητικούς αγοραστές των προϊόντων 
τους. 

 Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ, στον ακόλουθο 
σύνδεσμο: http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/63031  

 

 

http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63031
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/63031
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Γ.1. Πρόβλεψη του Δ.Ν.Τ. για την πορεία της αλβανικής οικονομίας 

Κατά το 2020 (Απρίλιος 2020 η Αλβανία έλαβε επείγουσα οικονομική βοήθεια από το ΔΝΤ, μέσω 
δανείου ύψους 174 εκ. ευρώ (περίπου 190,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), που εκταμιεύτηκε στο 
πλαίσιο του Μέσου Ταχείας Χρηματοδότησης, προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες και 
απώλειες στην εθνική οικονομία, οι οποίες προέκυψαν από την πανδημία COVID 19 και το σεισμό 
του Νοεμβρίου 2019. Το δάνειο διατέθηκε για την ενίσχυση του συστήματος δημόσιας υγείας και 
τη στήριξη των πλέον ευπαθών εισοδηματικών κατηγοριών και επαγγελματικών τομέων. Το δάνειο 
εγκρίθηκε από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ στο πλαίσιο της γραμμής παροχής "ταχείας 
χρηματοδότησης" (Rapid Financing Instrument, RFI), που αποτελεί ένα ευέλικτο εργαλείο 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. Στην ανακοίνωση του ΔΝΤ, όπως αναμενόταν, προβλέπεται 
σημαντική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα για το 2020. 

Σύμφωνα με την 1η Έκθεση Παρακολούθησης του Προγράμματος (Post-Program Monitoring 
Review) από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΔΝΤ, το εν λόγω δάνειο επέτρεψε στην Αλβανία να 
ανταποκριθεί στις επείγουσες ανάγκες ισοζυγίου πληρωμών λόγω του σεισμού του Νοεμβρίου 
2019, καθώς και στην πανδημία του ιού COVID-19 Η ικανότητα της Αλβανίας να εξοφλήσει το 
Ταμείο θεωρείται επαρκής, ωστόσο έχουν συνολικά αυξηθεί οι κίνδυνοι λόγω της τρέχουσας 
κατάστασης της πανδημίας.  

Οι αλβανικές αρχές αντέδρασαν αμέσως στις κρίσεις-σοκ, ενώ και η μακροοικονομική και 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα έχουν διατηρηθεί μέχρι στιγμής. Το 2021, η αλβανική οικονομία 
αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 8-8,5%, καθώς αυξάνονται οι δαπάνες για την ανοικοδόμηση. 
Επιπλέον, ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει συγκρατημένος βραχυπρόθεσμα και να 
συγκλίνει με τον στόχο 3% μεσοπρόθεσμα. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών προβλέπεται να 
διευρυνθεί σε άνω του 10% του ΑΕΠ, ωστόσο τα διεθνή αποθέματα είναι πιθανό να αυξηθούν 
ελαφρώς. 

Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στις προοπτικές της αλβανικής οικονομίας, κυρίως λόγω της 
ενεργειακής κρίσης που έχει ενταθεί περαιτέρω λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ειδικότερα, οι 
κίνδυνοι συνίστανται στη μείωση του τουρισμού, τα χαμηλότερα εμβασμάτα, τη μειωμένη 
εξωτερική ζήτηση και τις ΑΞΕ. Επίσης προκλήσεις αποτελούν οι μεγάλες πιέσεις υποτίμησης, το 
αυξημένο δημόσιο χρέος της Αλβανίας καθώς και οι αυξανόμενοι δημοσιονομικοί κίνδυνοι που 
προκύπτουν από ένα σχετικά υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL). 

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΔΝΤ τονίζει τη σημασία προγραμματισμού έκτακτης ανάγκης και έδωσε 
συστάσεις για ετοιμότητα για λήψη περαιτέρω μέτρων για τη διατήρηση της μακροοικονομικής και 
χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Ειδικότερα, το ΔΝΤ τονίζει την ανάγκης περαιτέρω στήριξης 
της οικονομίας, η οποία, ωστόσο, θα πρέπει να είναι προσωρινή και στοχοθετημένη, και πάντα 
σύμφωνα με τις αρχές τις διαφάνειας και λογοδοσίας. Επιπρόσθετα, η αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών αδυναμιών στα δημόσια οικονομικά μπορεί να είναι απτοελεσματικότερη μέσω 
επένδυσης σε ανθρώπινο και φυσικό κεφάλαιο, ενώ είναι άμεση η ανάγκη υιοθέτησης και 
εφαρμογής υγιούς μεσοπρόθεσμης στρατηγικής εσόδων. Αντίστοιχα, πρέπει να αποφεύγονται 
συχνές, ad hoc αλλαγές στη φορολογική πολιτική.  

Συνεπώς, σύμφωνα με τα πορίσματα της αποστολής του ΔΝΤ στην Αλβανία, βασικές 
προτεραιότητες παραμένουν: η προώθηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, η ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας των δημόσιων επενδύσεων, η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου της 
τραπεζικής εποπτείας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, καθώς και η βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω των μεταρρυθμίσεων στο δικαστικό σύστημα και της 
καταπολέμησης της διαφθοράς. Η  αντιμετώπιση των προκλήσεων του υψηλού δημόσιου χρέους, 
των χαμηλών πιστώσεων και των αδύναμων θεσμών αναμένεται να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες 
ανάπτυξης, να υποστηρίξουν την Αλβανία στην διαδικασία ένταξης στην ΕΕ και να συμβάλουν στη 
βελτίωση του βιοτικού επίπεδου. 
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Γ.2. Εκτιμήσεις Παγκόσμιας Τράπεζας για πορεία αλβανικής οικονομίας. 

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020, λόγω της πανδημίας του ιού COVID 19, η αλβανική οικονομία 
σημείωσε απότομη συρρίκνωση της τάξεως του 10,2% ενώ ο τουρισμός και οι υπηρεσίες ήταν 
μεταξύ των πρώτων τομέων που επλήγησαν. Οι απώλειες σε πωλήσεις, κέρδη και θέσεις εργασίας 
επηρέασαν δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).  

Ωστόσο, η μείωση των περιορισμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 2021 βοήθησαν στην 
μερική ανάκαμψη της απασχόλησης στον τομέα του τουρισμού και στον κατασκευαστικό κλάδο 
(λόγω των διαδικαςιών ανοικοδόμησης), και την απορρόφηση εν μέρει των απωλειών θέσεων 
εργασίας στο μεταποιητικό κλάδο. Παρά την ανάκαμψη της απασχόλησης, η οικονομική 
δραστηριότητα συνέχισε να συρρικνώνεται κατά 3,4% το τρίτο τρίμηνο του 2021, ενώ η ιδιωτική 
κατανάλωση και οι επενδύσεις μειώθηκαν απότομα, καθώς ο αριθμός των λοιμώξεων αυξανόταν 
σταθερά κατά τη διάρκεια του έτους. Επιπρόσθετα, συνολικά το 2020 κατεγράφη απότομη μείωση 
6,7% στις εξαγωγές αγαθών, ενώ και οι τουριστικές επισκέψεις μειώθηκαν κατά 60%. 

Συμπληρωματικά, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η φτώχεια (5,5 $ ΗΠΑ την ημέρα) 
εκτιμάται ότι αυξήθηκε το 2021 κατά 1%, που ισοδυναμεί με 28.000 νέους φτωχούς, ενώ τα μέτρα 
αντιμετώπισης που ελήφθησαν από τις αλβανικές αρχές βοήθησαν στο να αποτραπεί μια 
περαιτέρω αύξηση της φτώχειας κατά περίπου 1,8%. Οι φορολογικές αναβολές και περαιτέρω 
φοροαπαλλαγές προστιθέμενης αξίας εισήχθησαν για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ, ενώ οι δημόσιες 
δαπάνες αυξήθηκαν στο 33,7% του ΑΕΠ και τα δημόσια έσοδα μειώθηκαν στο 26,7%, παρά τις 
μεγάλες επιχορηγήσεις χρηματοδότησης της ανοικοδόμησης. 

Αναφορικά με τις εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας για την αλβανική οικονομία, ο τουρισμός 
και τα ταξίδια αναμένεται να παραμείνουν περιορισμένα έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία 
εμβολιασμού. Το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 8% το 2022, με τις εξαγωγές, την κατανάλωση 
και τις επενδύσεις να ανακάμπτουν εν μέρει. Ο τομέας των υπηρεσιών, ιδίως ο τουρισμός, καθώς 
και οι κατασκευές αναμένεται να είναι βασικοί παράγοντες της ανάκαμψης, εν μέρει κυρίως λόγω 
των επενδύσεων για την ανοικοδόμηση των κτιρίων μετά το σεισμό του 2019. Επιπρόσθετα, οι 
ιδιωτικές επενδύσεις θα συμβάλουν στην ανάπτυξη, υπό την προϋπόθεση ότι η αλβανική 
κυβέρνηση θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, μεσοπρόθεσμα, οι δημόσιες δαπάνες 
πιθανότατα θα περιοριστούν λόγω των περιορισμένων δημοσιονομικών περιθωρίων.  

Επιπρόσθετα, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε το 2021 στο 8,8% του ΑΕΠ και στη 
συνέχεια στο 6,5%, λόγω των αναμενώμενων βελτιώσεων στο εμπορικό ισοζύγιο. Αντίστοιχα, 
τόσο η εξαγωγές υπηρεσιών (τουρισμός) όσο και η αύξηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
στη χώρα αναμένεται συμβάλλουν στη εμίωση του εμπορικού ελλείμματος μεσοπρόθεσμα. 
Ωστόσο, υπολογίζεται αύξηση των εισαγωγών κατά 13% το 2021, λόγω της επιτάχυνσης των 
επεν΄δυσεων σε υποδομές. 

Τέλος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, με την αύξηση της οικονομικής 
δραστηριότητας, τα έσοδα αναμένεται να ανακάμψουν στο 27,6% του ΑΕΠ το διάστημα 2022–25 
και κατά συνέπεια το δημόσιο χρέος της Αλβανίας προβλέπεται να μειωθεί σταδιακά 
μεσοπρόθεσμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

Δ.1. Διμερές Εμπόριο  

Διμερές εμπόριο Ελλάδος – Αλβανίας 

Όγκος εμπορίου 

2021:85,42 δις ALL (697,87 εκ. €) 
2020: 67,66 δισ. ALL (555 εκ. €) 
2019: 67.11 δισ. ALL (550,50 εκ. €)  
2018: 65,23  δισ. ALL (526,08 εκ. €)  
2017: 61,48  δισ. ALL (457,86 εκ. €) 

Εμπορικό Ισοζύγιο   

2021: 42,6 δις ALL (348 εκ.€) 
2020: 41,24 δισ. ALL (338,27 εκ. €) 
2019: 41.55 δισ. ALL (340,83 εκ. €) 
2018: 38,97  δισ. ALL (314,25 εκ. €) 
2017: 38,27  δισ. ALL (285,05 εκ. €) 

Ελληνικές εξαγωγές προς 
Αλβανία 

2021: 64,02 δις ALL (523 εκ. €) 
2020: 54,55 δισ. ALL (446,64 εκ. €) 
2019: 54,33 δισ. ALL (420,17 εκ. €) 
2018: 52,10 δισ. ALL (420,17 εκ. €)  
2017: 49,88  δισ. ALL (371,46 εκ. €) 

Κυριότερα εξαγόμενα 
ελληνικά προϊόντα στην 
Αλβανία 

2021:  
(HS 27) ορυκτά καύσιμα (16,41%),  
(HS 72) σίδηρος – χάλυβας (8,44%),  
(HS 20) παρασκευάσματα λαχανικών, φρούτων και ξηρών καρπών (5,45%),  
(HS 39) πλαστικές ύλες (4,23%), 
(HS 08) καρποί και φρούτα βρώσιμα (4,01%),  
(HS 48) χαρτί και χαρτόνια (4,49%),  
(HS 24) καπνά (4,25%),  
(HS 01) ζώντα ζώα (2,72%) 
(HS 32) εκχυλίσματα μαυρίσματος ή βαφής (2,60%)  
 

Αλβανικές εξαγωγές προς 
Ελλάδα 

2021: 21,4 δις ALL (174,8 εκ. €) 
2020: 13,21 δισ. ALL (106,36 εκ. €) 
2019: 12,78 δισ. ALL (105,91 εκ. €) 
2018: 13,13  δισ. ALL (105,91 εκ. €)  
2017: 11,60  δισ. ALL (86,40 εκ. €) 

Κυριότερα εξαγόμενα 
αλβανικά προϊόντα προς 
Ελλάδα 

2021:  
(HS 61) ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης (21,28%),  
(HS 20) παρασκευάσματα λαχανικών, φρούτων και ξηρών καρπών (20,18%), 
(HS 62) ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης, που δεν είναι πλεκτά (15,22%), 
(HS 27) Ορυκτά καύσιμα, ορυκτέλαια και προϊόντα απόσταξης (5,81%) 
(HS 44) ξύλο και τεχνουργήματα από ξύλο (5,20%), 
(HS 48) χαρτί και χαρτόνια (5,04%),  
(HS 73) είδη από σίδηρο – χάλυβα (3,78%) 
(HS 76) αλουμίνιο και είδη (3,20%),  
(HS 39) πλαστικά και τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες (2,75%) και 
(HS 72) σίδηρος και χάλυβας (2,56%) 

 

Ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου της χώρας μας με την Αλβανία κατά το 2021 αυξήθηκε κατά 
25,7%, σε σχέση με το 2020, ανερχόμενος σε 85,42 δις ALL (€697,87 εκατ.). Συγκεκριμένα, η κίνηση 
των διμερών εμπορικών ανταλλαγών της χώρας μας με την Αλβανία κατά το 2021 διαμορφώθηκε ως 
εξής: 

Οι αλβανικές εξαγωγές προς τη χώρα μας, σημειώνοντας σημαντικότατη αύξηση της τάξεως του 
63,58%, ανήλθαν κατά το 2021 συνολικά σε 21,4 δισ. ALL (174,8 εκατ. ευρώ), έναντι 13,2 δισ. ALL 
(106,9 εκατ. ευρώ το 2020). 
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Εξάλλου και οι ελληνικές εξαγωγές προς Αλβανία αυξήθηκαν σημαντικά  κατά 17,6%, φτάνοντας 
τα 64,02 δισ. ALL ή 523 εκατ. ευρώ (έναντι 54,5 δις ALL ή 440 εκατ. ευρώ το 2020).  

Κατά συνέπεια, το διαχρονικά πλεονασματικό υπέρ της χώρας μας εμπορικό ισοζύγιο ανήλθε, 
το 2021, σε 42,6 δισ. ALL  (348 εκατ. ευρώ) σημειώνοντας, ωστόσο, μικρή αύξηση της τάξεως του 
3% έναντι 2020 (41,2 δισ. ALL ή 333,3 εκατ. ευρώ). 

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 3η θέση μεταξύ των σημαντικότερων χωρών-προμηθευτών της 
Αλβανίας  και την 5η θέση μεταξύ των χωρών-προορισμών των αλβανικών εξαγωγών. 

Διμερές εμπόριο Αλβανίας - Ελλάδας 2013-2021 (δισ. λεκ) 

Έτος α/εισαγωγές α/εξαγωγές όγκος εμπορίου εμπορικό ισοζύγιο 

2013 45,699 7,775 53,475 -37,924 

2014 52,058 8,848 60,906 -43,210 

2015 42,718 9,511 52,229 -33,206 

2016 45,656 11,150 56,806 -34,506 

2017 49,878 11,602 61,481 -38,276 

2018 52,100 13,115 65,216 -38.985 

2019 54,336 12,781 67,116 -41,554 

2020 54,553 13,211 67,665 -41,242 

2021             64,020             21,400 85,42             -42,600 

Μεταβολή 
2020/2021 17,06% 63,58%            25,74%   3% 

Πηγή: INSTAT 

Οι κυριότερες αλβανικές εισαγωγές στην Ελλάδα. 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑ ΔΙΨΗΦΙΟ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ  

2019-2021 (σε χιλ. λεκ) 

    2019 2020 2021 
Μεταβολή 

2020/2021 

1 
27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτέλαια και προϊόντα 

απόσταξης 
506.909 767.932 6.858.515 793% 

2 20 Φρούτα και ξηροί καρποί 2.019.182 2.665.706 3.052.696 15% 

3 61 Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης 3.042.318 2.810.746 2.833.837 0,82% 

4 
62 Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος 

που δεν είναι πλεκτά 
1.847.715 2.010.269 1.939.562 -3,52% 

5 76 Αλουμίνιο και τεχνουργήματα από αργίλιο 459.777 423.115 837.680 97,98% 

6 48 Χαρτί και χαρτόνια 748.016 666.313 730.396 9,62% 

7 44 Ξυλεία και είδη από ξύλο 665.119 686.347 727.144 5,94% 

8 72 Σίδηρος και χάλυβας 310.437 338.496 648.018 91,44% 

9 73 Tεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα 363.821 499.899 606.560 21,34% 

10 
39 Πλαστικά και τεχνουργήματα από 

πλαστικές ύλες 
426.604 363.846 573.669 57,67% 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα, αξίζει να σημειωθεί η εκρηκτική άνοδος σε σύγκριση με το 2020 των 
αλβανικών εξαγωγών των ορυκτών καυσίμων, ορυκτελαίων και προιόντων απόσταξης (κατηγορία 
27) στην Ελλάδα, η οποία κατά το 2021 κινήθηκε με ρυθμούς της τάξεως του 793% και έφτασε τα 
56,03 εκ.ευρώ. Αξιοσημείωτη επίσης είναι η άνοδος των προιόντων των κατηγοριών 76 
(αλουμίνιο) και 72 (σίδηρος και χάλυβας) κατά 97,98% και 91,44% αντίστοιχα, η οποία οφείλεται 
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στην αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων των εν λόγω κλάδων στην 
Αλβανία, μεταξύ των οποίων είναι και οι ελληνικές ΑΛΟΥΜΙΛ και ΣΙΔΕΡΑΛ. 

Οι κυριότερες ελληνικές εξαγωγές στην Αλβανία. 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι 30 κυριότερες κατηγορίες προϊόντων ανά διψήφιο 
κωδικό κατά την περίοδο 2019-2021.  

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΝΑ ΔΙΨΗΦΙΟ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ 2019-2021 

(σε χιλ. λεκ) 

    2019 2020 2021 
Μεταβολή 

2020/2021 

1 
27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτέλαια&προϊόντα 

απόσταξης 
10.078.00 8.936.843 14.111.855 58% 

2 72 Σίδηρος και χάλυβας 3.953.755 4.597.370 5.463.261 19% 

3 20 Παρασκευή λαχανικών, καρπών φρούτων 2.526.200 2.965.383 3.149.745 6,22% 

4 39 Πλαστικά&τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες 2.583.002 2.303.246 2.892.086 25,57% 

5 08 Φρούτα και ξηροί καρποί 2.169.044 2.183.239 2.584.884 18,40% 

6 48 Χαρτί και χαρτόνια 2.359.065 2.445.347 2.584.723 5,70% 

7 
24 Καπνός και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα 

καπνού 
2.303.454 2.316.259 2.247.972 -2,95% 

8 
84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, 

μηχανήματα και μηχανικές συσκευές 
1.837.695 1.879.778 1.667.268 -11,31% 

9 01 Ζωντανά ζώα 2.043.709 1.481.777 1.594.268 7,59% 

10 32 Εκχυλίσματα μαυρίσματος ή βαφής 1.248.470 1.418.132 1.575.353 11,09% 

11 73 Είδη από σίδηρο ή χάλυβα 1.220.606 1.303.626 1.552.463 19,09% 

12 44 Ξυλεία και είδη από ξύλο 965.044 1.073.292 1.391.507 29,65% 

13 30 Φαρμακευτικά προϊόντα 1.348.605 1.204.945 1.309.598 8,69% 

14 
19 Παρασκευή σιτηρών, αλεύρων, αμύλου ή 

γάλακτος 
848.976 996.067 1.211.968 21,68% 

15 76 Αλουμίνιο και τεχνουργήματα από αργίλιο 1.350.578 902.038 1.169.860 29,69% 

16 
62 Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος που 

δεν είναι πλεκτά 
1.163.384 1.048.160 1.068.844 1,97% 

17 85 Ηλεκτρικά μηχανήματα/εξοπλισμός&μέρη τους 713.546 875.892 932.567 6,47% 

18 31 Λιπάσματα 661.820 864.981 915.556 5,85% 

19 22 Ποτά, αλκοολούχα ποτά και ξίδι 1.281.809 1.200.618 912.462 -24,00% 

20 69 Κεραμικά προϊόντα 560.365 623.607 857.103 37,44% 

21 11 Προϊόντα της βιομηχανίας άλεσης 527.071 621.677 817.000 31,42% 

22 
34 Σαπούνια, οργανικές επιφανειακές ουσίες, 

παρασκευάσματα πλυσίματος 
688.765 792.692 785.243 -0,94% 

23 96 Διάφορα τεχνουργήματα 855.081 834.982 773.051 -7,42% 

24 21 Διάφορα βρώσιμα παρασκευάσματα 586.993 630.273 703.184 21,15% 

25 60 Πλεκτά υφάσματα 780.284 580.410 703.184 21,15% 

26 
33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή, αρωματοποιία, 

καλλυντικά 
441.984 551.618 678.300 27,48% 

27 02 Κρέας και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα 551.440 586.312 677.086 15,48% 

28 
25 Αλάτι, θείο, χώμα και πέτρα, ασβέστη και 

τσιμέντο 
1.014.950 1.129.136 620.085 -45,08% 

29 61 Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης 822.042 885.008 587.428 -33,62% 

30 54 Ανθρώπινα νήματα 294.108 477.631 553.938 15,98% 

Πηγή: INSTAT 

Σύμφωνα με την κατάταξη των ελληνικών εξαγωγών στην Αλβανία σε διψήφιο δασμολογικό 
κωδικό, την πρώτη θέση καταλαμβάνει και κατά το 2021 η κατηγορία 27 ορυκτά καύσιμα, 
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ορυκτέλαια και προϊόντα απόσταξης, η οποία μάλιστα σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο της 
τάξεως του 58% σε σχέση με το 2020, ανερχόμενη σε 115,29 εκατ. ευρώ.  

Η δεύτερη κυριότερη κατηγορία ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων είναι η 72 Σίδηρος και 
χάλυβας, για την οποία η Ελλάδα αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο προμηθευτή της Αλβανίας 
καθώς οι ελληνικές εξαγωγές στην Αλβανία αγγίζουν τις 44,63 εκατ. ευρώ, αυξημένες περαιτέρω 
κατά 19 % έναντι του 2020. Οι κύριες προμηθεύτριες χώρες για την Αλβανία παραμένουν Τουρκία 
και Ιταλία.  

Στην τρίτη θέση της κατάταξης βρίσκεται η διψήφια κατηγορία 20 Παρασκευή λαχανικών, 
καρπών φρούτων, με ελληνικές εξαγωγές με αξία 25,73 εκ. ευρώ, ελαφρά αυξημένες κατά 6,22% 
έναντι του 2020, οι οποίες καταλαμβάνουν την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών που εξάγουν 
αντίστοιχα προϊόντα (Ιταλία και Τουρκία).  

Ακολουθεί καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση η διψήφια κατηγορία 39 Πλαστικά και 
τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες με ελληνικές εξαγωγές που ανήλθαν σε 23,63 εκ. ευρώ, 
αυξημένες σημαντικά κατά 25,57% έναντι του 2020. Ανταγωνίστριες χώρες παρμένουν Ιταλία και 
Τουρκία. 

Την πέμπτη θέση καταλαμβάνει η κατηγορία 08 Φρούτα και ξηροί καρποί, όπου η ελληνικές 
εξαγωγές ανήλθαν σε 21,12 εκ. ευρώ αυξημένες  18,40% έναντι 2020. Στην εν λόγω κατηγορία, η 
Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση των κυριότερων χωρών, με ανταγωνίστριες προμηθεύτριες 
χώρες Εκουαδόρ, Ιταλία και Τουρκία.  

Ακολουθεί στην έκτη θέση η διψήφια κατηγορία 48 Χαρτί και χαρτόνια, οι ελληνικές εξαγωγές 
στην οποία ανήλθαν 21,12 εκ. ευρώ, με αύξηση κατά 5,70% έναντι της προηγούμενης χρονιάς. 
Κυριότεροι προμηθευτής της Αλβανίας στην εν λόγω κατηγορία προϊόντων είναι η Ιταλία, Σερβία 
και Τουρκία. 

Στην έβδομη θέση των κυριότερων κατηγοριών προϊόντων των ελληνικών εξαγωγών σε διψήφιο 
κωδικό βρίσκεται η κατηγορία 24 Καπνός και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού με 
αξία εξαγωγών ύψους 18,37 εκ. ευρώ και ελαφρα μείωση κατά 2,95% έναντι του 2020. Στην εν 
λόγω κατηγορία οι ελληνικές εξαγωγές καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στις αλβανικές εισαγωγές, 
με ανταγωνίστριες χώρες Πολωνία,Τουρκία και Γερμανία.  

Στην όγδοη θέση  βρίσκεται η ΚΣΟ 84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανήματα και 
μηχανικές συσκευές με ελληνικές εξαγωγές αξίας 13,62 εκ. ευρώ, μειωμένες κατά 11,31% έναντι 
του 2020. Ανταγωνίστριες προμηθεύτριες χώρες στην εν λόγω κατηγορία είναι Ιταλία, Κίνα, 
Γερμανία καιΤουρκία.  

Ακολουθεί στην ένατη θέση η διψήφια κατηγορία 01 Ζωντανά ζώα όπου οι ελληνικές εξαγωγές 
ανήλθαν το 2021 στα 13,03 εκ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή μείωση 7,59% σε σχέση με το 2020, με 
την Ελλάδα να κατέχει διαχρονικά πρώτη θέση στις εξαγωγές της εν λόγω κατηγορίας και 
ανταγωνίστριες προμηθεύτριες χώρες Βουλγαρία και Ιταλία.  

Τέλος στη δέκατη θέση βρίσκονται οι εξαγωγές της κατηγορίας 32 Eκχυλίσματα μαυρίσματος ή 
βαφής με αξία 12,87 εκ. ευρώ και αύξηση κατά 11,09% έναντι του 2020, όπου κυριαρχούν επί των 
συνολικών στην Αλβανία, με ανταγωνίστριες προμηθεύτριες χώρες Ιταλία και Τουρκία.  

 

2. Προοπτικές των ελληνικών εξαγωγών στην αλβανική αγορά 

Η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση σε πολλούς κωδικούς προϊόντων της κατηγορίας τρόφιμα – ποτά,   
ενώ διατηρεί σημαντική παρουσία σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων των αλβανικών εισαγωγών, 
όπως αργίλιο, σίδηρο και χάλυβα, πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα, χαρτί και χαρτόνια, δομικά 
υλικά, μηχανές-συσκευές και εξαρτήματα κ.ά..  

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω κατηγορίες, στις οποίες, είτε υπάρχει σημαντική παρουσία 
ελληνικών προϊόντων, είτε προοπτικές για περαιτέρω δραστηριοποίηση από μέρος των ελληνικών 
επιχειρήσεων: 

Κλάδος Τροφίμων και Ποτών  
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Τα ελληνικά προϊόντα του κλάδου τροφίμων και ποτών κατέχουν σημαντική θέση στην αλβανική 
αγορά. Ειδικότερα, οι επιμέρους κατηγορίες προϊόντων, στις οποίες σημειώνονται οι καλύτερες 
επιδόσεις, είναι: τα νωπά φρούτα και λαχανικά, παρασκευάσματα λαχανικών, νωπά ψάρια, τα 
ζωντανά χοιροειδή και πουλερικά,  μπύρα, τα εσπεριδοειδή και τα καπνά. 

Τις συνολικές αλβανικές εισαγωγές αγρο-διατροφικών προϊόντων, μοιράζονται κατά βάσιν  Ιταλία 
και  Ελλάδα, ενώ ακολουθούν, με μικρότερα μερίδια, Σερβία,  Ρωσία, Τουρκία, Πολωνία και 
Γερμανία. 

Συμπληρωματικά με τη δυναμική παρουσία των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων στην 
αλβανική αγορά, θα πρέπει να σημειωθεί και η ενίσχυση της γεωργίας ως τομέα προτεραιότητας 
της α/Κυβέρνησης, με αυξανόμενη συμμετοχή στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας και 
σημαντική συμβολή στην απασχόληση και τις αλβανικές εξαγωγές.  

Συνεπώς, εκτός των καλών επιδόσεων των ελληνικών εξαγωγών, διαγράφονται περιθώρια για 
περαιτέρω διμερή συνεργασία σε τομείς συναφών υπηρεσιών, όπως μεταφορά τεχνογνωσίας των 
σύγχρονων καλλιεργητικών μεθόδων, τη χρήση εφαρμογών εφαρμογές πληροφορικής στον 
αγροτικό τομέα, την φυτοπροστασία και την ολοκληρωμένη διαχείριση των καλλιεργειών, τις 
διαπιστευμένες αναλύσεις ως ένα εργαλείο ανάπτυξης της σύγχρονης γεωργικής παραγωγής κ. ά.   

Επίσης, η δυνατότητα ανάπτυξης συμπληρωματικών καλλιεργειών, θα μπορούσε να είναι 
αμοιβαία επωφελής για την Ελλάδα και την Αλβανία, όπως για παράδειγμα, η καλλιέργεια 
γεωργικών προϊόντων στην Αλβανία, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες 
ύλες για την παραγωγή ζωοτροφών στην Ελλάδα. Ενδεχομένως, θα μπορούσε να εξεταστεί η 
δυνατότητα για συμπαραγωγή προϊόντων μέσω μεικτών επιχειρήσεων (joint ventures), 
προκειμένου τα προϊόντα αυτά να διεισδύσουν σε μεγαλύτερες αγορές, τις οποίες αδυνατεί να 
καλύψει, λόγω μεγέθους από μόνη της,  η ελληνική παραγωγή. 

Φαρμακευτικά προϊόντα (Κωδ. Σ.Ο 30) 

Τα φαρμακευτικά προϊόντα (ΚΩΔ. Σ.Ο.30), κατέχουν σημαντική θέση στις αλβανικές εισαγωγές. 
Κατά το 2021 οι εισαγωγές των φαρμακευτικών προϊόντων ενισχύθηκαν σημαντικά έναντι του 
2020, ανερχόμενες σε 258,62 εκατ. ευρώ, ενώ κατέχουν μερίδιο της τάξεως του 4% στο σύνολο 
των αλβανικών εισαγωγών. Εξάλλου, η αξία των ελληνικών εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων 
στην Αλβανία ανήλθε σε 10,70 εκατ. ευρώ περίπου, καταλαμβάνοντας μερίδιο της τάξεως του 4% 
στις συνολικές εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων. Η Ελλάδα συγκατελέγεται μεταξύ των 10 
κυριοτέρων προμηθευτριών χωρών στην Αλβανία: Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία, Ελβετία, Σλοβενία, 
και Γαλλία. 

Η αλλαγή της νομοθεσίας στις αρχές του 2015, όσον αφορά την εισαγωγή των φαρμάκων στην 
Αλβανία, επηρέασε τις ελληνικές εξαγωγές, προκαλώντας διακυμάνσεις κατά την τριετία 2014-
2016. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής στον κατάλογο εισαγόμενων 
φαρμάκων, η εφαρμογή νέας μεθοδολογίας για την τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων 
στην αλβανική αγορά, από 1.1.2015, δημιούργησε εμπόδιο για συγκεκριμένες κατηγορίες 
φαρμάκων, ιδίως, για καλά εδραιωμένα προϊόντα που διατίθενται επί δεκαετίες στη χώρα 
προέλευσης. Η νέα μεθοδολογία προβλέπει την σύγκριση με τις τιμές που διατίθενται τα προϊόντα 
αυτά στις χώρες προέλευσης, μη λαμβάνοντας υπόψη τα κόστη προώθησης σε μια νέα αγορά, 
γεγονός, που καθιστά ασύμφορες για τις επιχειρήσεις τις εν λόγω  εξαγωγές στην Αλβανία. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Αλβανία δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας επιχειρήσεις 
όπου απασχολούνται αρκετοί Έλληνες γιατροί, εκτιμάται ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του 
μεριδίου των ελληνικών φαρμακευτικών προϊόντων στην αλβανική αγορά.  

Δ.2. Ελληνικές Επενδύσεις στην Αλβανία 

Η Ελλάδα παρέμεινε για πολλά χρόνια στην πρώτη θέση μεταξύ των κυριότερων επενδυτριών 
χωρών στην Αλβανία, καθώς κατά την περίοδο 2000-2015 πραγματοποιήθηκαν σημαντικές 
επενδύσεις σε βασικούς τομείς της αλβανικής οικονομίας. Ωστόσο, περί τα τέλη του 2019 
υποχώρησε στην όγδοη θέση, καθώς, κατά τη διετία 2018-2019, αποχώρησαν από τη χώρα 5 
σημαντικές  ελληνικές επενδύσεις, δύo από τον τραπεζικό τομέα (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα 
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Πειραιώς, ενώ αναμένεται και ολοκλήρωση της πώλησης της Alpha Bank ως το τέλος του 2022), 
από τον τομέα υγείας (Νοσοκομείο Υγεία), τον εκπαιδευτικό τομέα (New York College) και τον 
τομέα των τηλεπικοινωνιών (Όμιλος ΟΤΕ/Telekom Albania). Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις 
ελληνικών συμφερόντων παραμένουν ένα ζωτικό κομμάτι της αλβανικής οικονομίας, 
προσφέροντας θέσεις εργασίας και έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό.  

Συνολικό Απόθεμα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και ελληνικές επενδύσεις 2014– 2021 (σε εκατ. €) 

ΕΤΟΣ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 

Συνολικό απόθεμα 
ΑΞΕ χώρας 

4.563,52 4.981,7 5.677,26 6.456,09 7.455,15 8.147,5 8.818,57 9.537,750 

Αξία συνολικού 
ελληνικού 

επενδεδυμένου 
κεφαλαίου 

1.179,58 1.204,82 1.232,61 1.216,82 1.071,59 500,18 530,31 257,2 

Μεταβολή 
αποθέματος 
Ελληνικών 

επενδύσεων (%) 

7,9% 2,1% 2,3% -1,3% -11,9% -53,3% 6% -44,2% 

Ποσοστό 
ελληνικού 

αποθέματος 
επενδύσεων έναντι 

συνόλου 

26% 24% 22% 19% 14% 6% 6% 2,7% 

Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας 

Κατά το 2021 η Ελλάδα περιορίστηκε στην 9η θέση μεταξύ των σημαντικότερων επενδυτριών 

χωρών στην Αλβανία (από την 1η θέση την οποία κατείχε έως και το 2017 και την 7η το 2020) και 

ως εκ τούτου αποτελεί τη μόνη χώρα με ταχέως φθίνουσα επενδυτική πορεία στην Αλβανία. 

Συγκεριμένα το έτος καμπής για τις ελληνικές άμεσες επενδύσεις την Αλβανία ήταν το 2019, όταν 

το απόθεμα του ελληνικού επενδεδυμένου κεφαλαίου στη χώρα μειώθηκε απότομα έναντι του 2018 

κατά 55,7% (-€597,4 εκατ.), ενώ αξιοσημείωτη είναι και η αποεπένδυση κατά το υπό εξέταση έτος 

κατά 44,2% (€203,7 εκατ.) σε σύγκριση με το 2020. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ελληνική 

επενδυτική παρουσία στην Αλβανία, κατά την τελευταία περίοδο 2014-2021, απώλεσε σχεδόν €1 

δις (€922,4 εκατ.) ή το 78% του συνολικού επενδεδυμένου κεφαλαίου, με αποτέλεσμα αυτό να 

αντιστοιχεί πλέον στο 2,7% του συνολικού αποθέματος ΑΞΕ στην Αλβανία, ενώ αντιθέτως οι 

ανταγωνίστριες χώρες Ιταλία και Τουρκία ενίσχυσαν την επενδυτική τους θέση κατά 93% και 75% 

αντίστοιχα. Παράλληλα, σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι ΞΑΕ άλλων ανταγωνιστριών 

βαλκανικών χωρών (Βουλγαρία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία), εκκινώντας ωστόσο από  μακράν 

χαμηλότερη αφετηρία σε σχέση με τη χώρα μας. 

Επίσης και ο αριθμός των επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων βαίνει μειούμενος, από 430 
επιχειρήσεις το 2019 και 367 το 2020, περιορίζεται σε 341 το 2021, απεικονίζοντας τη γενικότερη 
αποεπένδυση ελληνικών κεφαλαίων που καταγράφεται στη χώρα. Ωστόσο, η Ελλάδα εξακολουθεί 
να διατηρεί, μετά την Ιταλία, τη 2η θέση, ως προς τον αριθμό των ελληνικών ή μεικτών 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία, με 341 επιχειρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν 
στο 5,1% των συνολικών ξένων ή μεικτών επιχειρήσεων στη χώρα.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 341 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στην Αλβανία, οι 244 
δραστηριοποιούνται στην προσφορά υπηρεσιών και οι υπόλοιπες 97 στην παραγωγή αγαθών. 
Στην πλειονότητά τους (οι 270) αποτελούν μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από 10 
εργαζομένους), οι 51 είναι μεσαίου μεγέθους (<50 εργαζόμενους) και μόνο οι 20 συγκαταλέγονται 
στις μεγάλες επιχειρήσεις (πάνω από 50 εργαζομένους).  
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Δ.3. Τομείς συνεργασίας 

Η αλβανική αγορά, αν και μικρή σε μέγεθος, 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. 

Επίσης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Διεθνών Οργανισμών, η αλβανική οικονομία, παρά τις 
συνεχείς κρίσεις των τελευταίων ετών αναμένεται να επανέλθει μεσοπρόθεσμα σε θετικούς 
ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του 8-8,5% του ΑΕΠ (εκτιμήσεις για το 2022).  Κατά την προσεχή 
περίοδο αναμένεται να υλοποιηθούν μεγάλα έργα υποδομής και διάφορα προγράμματα, με τη 
συγχρηματοδότηση τόσο της Ε.Ε. όσο και Διεθνών Οργανισμών, καθώς και λοιπών φορέων 
αναπτυξιακής συνεργασίας, δημιουργώντας, παράλληλα, αντίστοιχες επιχειρηματικές ευκαιρίες, 
σε τομείς, όπως: αγροτικό, κατασκευές, ενέργεια, τρόφιμα, ύδρευση, δίκτυα μεταφορών, 
τουρισμός, περιβάλλον, ψηφιακές τεχνολογίες κλπ. 

Ειδικότερα, η α/Κυβέρνηση επιδιώκει την ανάπτυξη του αγροτικού και τουριστικού τομέα, οι οποίοι 
βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, γεγονός που αναμένεται να δημιουργήσει προοπτικές 
ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών συνεργασιών. Μεγάλες είναι επίσης οι προκλήσεις του 
ενεργειακού τομέα για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, ενώ ακολουθούν περιβάλλον και 
ιδιαίτερα η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ναυτιλία και ψηφιακός μετασχηματισμός κυρίως 
των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης. Η μεταφορά τεχνογνωσίας σε διάφορους τομείς, καθώς 
και η επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν 
εκπεφρασμένες ανάγκες της α/πλευράς.  

Τέλος, θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ Επιμελητηρίων, Περιφερειών, 
ομόλογων επιχειρηματικών φορέων και να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι κοινοτικοί πόροι για την 
προώθηση της διμερούς επιχειρηματικής συνεργασίας. 

Κατασκευές 

Από το 2017 και εντεύθεν η οικοδομική δραστηριότητα ανέκαμψε και απέκτησε σταδιακά νέο 
δυναμισμό, παρά την πτώση των προηγουμένων ετών, εξαιτίας έλλειψης ρευστότητας, η οποία, εν 
πολλοίς, οφειλόταν στη σταδιακή μείωση των μεταναστευτικών εμβασμάτων και στην ύφεση που 
βίωναν τόσο οι γειτονικές χώρες όσο και οι χώρες της ευρωζώνης. 

Στην Αλβανία αναμένεται να υλοποιηθούν μεγάλα έργα υποδομής, κυρίως με τη 
συγχρηματοδότηση της ΕΕ, άλλων διεθνών οργανισμών, καθώς και λοιπών φορέων αναπτυξιακής 
συνεργασίας. Τα έργα υποδομών αφορούν σε πλήθος τομέων, όπως μεταφορές (οδικοί άξονες, 
λιμένες, αεροδρόμια, σιδηροδρομικό δίκτυο), ύδρευση, διαχείριση απορριμμάτων, επεξεργασία 
αποβλήτων και ενέργεια. Ως εκ τούτου, αναμένεται να δημιουργηθούν σημαντικές επιχειρηματικές 
ευκαιρίες για ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες και συμβουλευτικές εταιρείες. 

Παράλληλα, υπάρχει ακόμη σημαντική έλλειψη υποδομών στη χώρα, γεγονός που αφήνει 
περιθώρια για την δραστηριοποίηση των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών. Περιθώρια 
ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα υπάρξουν στον τομέα οδικών δικτύων, σε δίκτυα ύδρευσης και 
επεξεργασίας αποβλήτων αλλά και στην κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου κλπ. 

Ενέργεια 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αποτελεί προτεραιότητα  της Αλβανίας. Με 
χρηματοδοτήσεις από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και διμερείς δωρητές στον τομέα της 
ενέργειας, έχουν δρομολογηθεί επενδύσεις για τη μείωση των απωλειών στο δίκτυο ενέργειας, που 
αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα του τομέα ενέργειας στην Αλβανία, καθώς και για την κατασκευή 
νέων περιφερειακών διασυνδέσεων. Οι ενεργειακές ανάγκες της Αλβανίας είναι κατά κανόνα 
μεγαλύτερες από τις δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι τελευταίες εξαρτώνται 
κατά βάση από τις βροχοπτώσεις, δεδομένου ότι το 90% σχεδόν της συνολικής παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος παράγεται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Ως εκ τούτου, υφίστανται 
προοπτικές για πιθανές επενδυτικές πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό, όπως ακόμη και στην 



==================================================================================================== 

Γραφείο ΟΕΥ – Πρεσβεία Τιράνων, Ετήσια Έκθεση 2021  59/76 

αξιοποίηση των λοιπών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μόλις ολοκληρωθεί το απαραίτητο 
θεσμικό πλαίσιο. Η Α/Κυβέρνηση έχει προσχωρήσει στην χορήγηση σχετικών αδειών μέσω 
δημοσίων διαγωνισμών.  

1.Ήδη έχει δροολογηθεί η συνεργασία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος Αλβανίας που 
αφορά σε εναέρια Γραμμή Μεταφοράς Πολύ Υψηλής Τάσεως 400 kV, η οποία αναμένεται να 
τριπλασιάσει τη μεταφορική ικανότητα μεταξύ των δύο χωρών και να ενισχύσει την ενεργειακή 
ασφάλεια με αποτελεσματικότερες διασυνοριακές ροές Η/Ε. Επίσης με την εν λόγω διασύνδεση 
θα επιτευχθεί η καλύτερη ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής των 
Βαλκανίων. 

Για το σκοπό αυτό, ο ΑΔΜΗΕ έχει συγκροτήσει, από το φθινόπωρο του 2021, από κοινού με τον 
Αλβανικό Διαχειριστή Ηλεκτρικής Ενέργειας (OST), επιχειρησιακή ομάδα για τη μελέτη των 
τεχνικών προδιαγραφών της νέας διασύνδεσης, οι εργασίες της οποίας αναμένεται να 
ολοκληρωθούν το φθινόπωρο του 2022 και να τεθεί σε λειτουργία από το 2030, ενώ η α/πλευρά 
έχει προτείνει υπογραφή σχετικού MoU, όσον αφορά τις τεχνικές και χρηματοδοτικές λεπτομέρειες 
του έργου, το οποίο εξετάζεται επί του παρόντος από ε/πλευρά.  

2. Επίσης και η συνεργασία με την Κοινοπραξία του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την παροχή 
τεχνογνωσίας σχετικά με την ίδρυση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στην Αλβανία (ALPEX), η 
οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί, ως το τέλος του 2022, καθώς και υπογραφή σχετικού 
μνημονίου σε θέματα ολοκλήρωσης των αγορών ενέργειας. 

Η εν λόγω Κοινοπραξία έχει αναλάβει να δημιουργήσει, για λογαριασμό του ALPEX (Αλβανικό 
Χρηματιστήριο Ενέργειας) την ηλεκτρονική πλατφόρμα εμπορίας Η/Ε, κατάλληλη για πρόσβαση 
στις ευρωπαϊκές αγορές με τη μορφή χρηματοοικονομικής συμφωνίας/εκκαθάρισης και 
διαχείρισης κινδύνων, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στη βελτίωση της σχετικής υποδομής και θα 
παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας των συναλλαγών, 
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, με στόχο τη μελλοντική συγχώνευση των αγορών ενέργειας 
Αλβανίας και Κοσσόβου. 

3. Η εγχώρια αγορά ΑΠΕ βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης, κυρίως λόγω των προβλημάτων  
στη χρήση γης (κτηματολογικό, περιουσιακό, χρήση γης κλπ.), ωστόσο είναι άμεση  ανάγκη να 
διαφοροποιηθεί το ενεργειακό μείγμα της χώρας  και να μειωθεί η εξάρτηση από την Υ/Η και το 
ενεργειακό κόστος. Έχει καταγραφεί ενδιαφέρον από ελληνικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην 
παραγωγή ενέργειας, την ενεργειακή επάρκεια και στην αξιοποίηση των λοιπών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, όπως την ηλιακή (φωτοβολταϊκά) και αιολική ενέργεια (αιολικά πάρκα). 

4. Τέλος, ο αγωγός φυσικού αερίου Trans-Adriatic Pipeline (TAP) που διέρχεται από το έδαφος της 
Αλβανίας, ο αγωγός Αδριατικής - Ιονίου (ΙΑΡ) και η σχεδιαζόμενη «αεριοποίηση» της χώρας μέσω 
των υποδομών  Φ/Α (σχέδια LNG/FSRU),  αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στις προοπτικές 
ανάπτυξής της και στη διαφοροποίηση των πηγών  

Αγροτικός Τομέας 

Η γεωργία και ο αγροτικός τομέας έχουν ιδιαίτερη σημασία για την α/οικονομία με ουσιαστική 
συμβολή στο ΑΕΠ της Αλβανίας (20% του ΑΕΠ), ενώ το γεγονός ότι βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο 
στάδιο δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών συνεργασιών. Το Εθνικό Σχέδιο 
για τον Αγροτικό Τομέα είναι το σημαντικότερο των τελευταίων ετών και περιλαμβάνει τομεακές 
δράσεις για την γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη γεωργική μεταποίηση. Εστιάζει στην 
αύξηση των εξαγωγών γεωργικών, κτηνοτροφικών και αγροδιατροφικών προϊόντων, τον 
περιορισμό των εισαγωγών και την υιοθέτηση  προτύπων ασφάλειας τροφίμων.  

Διμερής συνεργασία θα μπορούσε να αναπτυχθεί ιδιαίτερα στη μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς 
και την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IPA III  επομένης περιόδου 2021-2027. 
Ειδικότερα στο πλαίσιο του «Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ε/Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του α/Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων για τη συνεργασία στον τομέα της γεωργίας», το οποίο 
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κυρώθηκε και έχει ήδη τεθεί σε ισχύ , α/πλευρά έχει διατυπώσει πρόθεση για περαιτέρω ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον αγροτικό τομέα. 

Εν προκειμένω, προτάσεις α/πλευράς εστιάζονται στη μεταφορά της πολύτιμης ελληνικής 
εμπειρίας και τεχνογνωσίας στον αγροτικό τομέα ιδίως στους εξής τομείς α) καλλιέργεια 
εσπεριδοειδών και προστασία τους από αρρώστιες, β) βελτίωση της ζωικής παραγωγής, γ) 
βελτίωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, δ) μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων, ε) ποιοτικός έλεγχος 
των αγροτικών προϊόντων, ιδίως των βιολογικών, καθώς και στ) προστασία γεωγραφικών 
ενδείξεων (ΓΕ). Επίσης είχε προταθεί η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και 
αλβανικών πανεπιστημίων στην αγροτική εκπαίδευση. 

Τουριστικός Τομέας 

Ο τουρισμός αποτελεί στρατηγικό τομέα της α/οικονομίας, λόγω της ισχυρής αναπτυξιακής 
συμβολής του στην οικονομία και την απασχόληση. Α/πλευρά έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για 
εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας με Ελλάδα, μεταξύ άλλων, και στον τουρισμό. 

Ειδικότερα, η διμερής συνεργασία θα μπορούσε να αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος 
της Γαλάζιας Οικονομίας στην Αλβανία, το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπει δράσεις για την 
ανάπτυξη ήπιων μορφών παραγωγικής δραστηριότητας στο θαλάσσιο τουρισμό. Συγκεκριμένα, 
α/πλευρά έχει εκφράσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παροχή τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη 
κρουαζιέρας και yachting στην Αλβανία, καθώς και στην προώθηση δράσεων θαλασσίου 
τουρισμού στη χώρα. 

Παράλληλα, σημειώνονται σημαντικές προοπτικές συνεργασίας στον τομέα οικοτουρισμού-
αγροτουρισμού μεταξύ των δύο κρατών στην ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας του ποταμού 
Αώου/Vjosa. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν δραστηριοποιηθεί προς την κατεύθυνση  
ενίσχυσης της συνεργασίας, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και η Ενωση Ξενοδόχων περιοχής 
Ιωαννίνων. 

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. Ειδικότερα, 
σημειώνεται η έλλειψη θεσμικού πλαισίου για διαχείριση αποβλήτων όπως οι μπαταρίες για 
οικιακή χρήση, και κατά συνέπεια, η απουσία συστήματος ανακύκλωσης αυτών των τόσο 
επικίνδυνων αποβλήτων. 

Ιδιαίτερα, το τελευταίο διάστημα έχει αναδειχθεί η ανάγκη διαχείρισης αποβλήτων και στην 
περιοχή του Ποταμού Αώου/Vjosa, ιδίως στο πλαίσιο της προστασίας του φυσικού τοπίου και του 
περιβάλλοντος. Κατά την επίσκεψη κ. Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Τίρανα, 12-
13.5.2022) επιβεβαιώθηκε η πρόθεση των δύο χωρών για διμερή συνεργασία στη μεταφορά της 
πολύτιμης ελληνικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας στο περιβάλλον – ιδίως στους τομείς διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων και αστικών λυμάτων, η ενεργοποίηση της Συμφωνίας για την Προστασία και 
Βιώσιμη Ανάπτυξη του Πάρκου των Πρεσπών και η συνεργασία για τον Αώο.  

Ναυτιλία 

Ο ναυτιλιακός τομέας παρουσιάζει επίσης πολλές δυνατότητες συνεργασίας σε θέματα 
εναρμόνισης της αλβανικής νομοθεσίας με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς και 
κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές.  

Έχει σημειωθεί ενδιαφέρον α/πλευράς για διμερή συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος της 
Γαλάζιας Οικονομίας (Blue Economy) στην Αλβανία, ιδίως με την ανάπτυξη δράσεων κατάρτισης 
ανθρώπινου δυναμικού (capacity building) στη ναυτιλία καθώς και η από την πλευρά ε/Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δυνατότητα παροχής σεμιναρίων κατάρτισης στελεχών προς 
τις αντίστοιχες α/αρχές, είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά. 

Τέλος, ως προς τη συνεργασία στον τομέα της λιμενικής πολιτικής, επισημαίνουμε τη δυνατότητα 
διερεύνησης συνεργασίας των δύο χωρών σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης κοινών 
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αναπτυξιακών δράσεων με πενταετή ορίζοντα, μέσω της σύναψης Μνημονίου Δωρητή, από το 
επόμενο έτος, ύψους 5.000€ με συμβαλλόμενο α/φορέα. 

Ψηφιακές τεχνολογίες 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αποτελεί προτεραιότητα 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. 
Επιπρόσθετα, η πλατφόρμα e-albania, συνέβαλε καθοριστικά στην επαφή του πολίτη με τις 
κρατικές υπηρεσίες, ιδίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19, ενώ υπολογίζεται ότι έχει 
ψηφιοποιηθεί περίπου το 95% των κρατικών υπηρεσιών.  

Επίσης, ο Κόμβος Καινοτομίας, που λειτουργεί από το 2016 στα Τίρανα, αποτελεί το πρώτο 
δημόσιο κέντρο καινοτομίας στην Αλβανία, το οποίο προσφέρει την κατάλληλη πλατφόρμα 
έκθεσης καινοτόμων ιδεών για τους νέους ανθρώπους που επιθυμούν να τις αναπτύξουν και να τις 
μετατρέψουν σε επιτυχείς επιχειρήσεις. Στον Κόμβο Καινοτομίας στεγάζονται start-up 
επιχειρήσεις, στον τομέα της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα 
επιμόρφωσης από διακεκριμένους επαγγελματίες σε διάφορα πεδία, χρηματοδότησης έργων, 
παροχής πληροφόρησης για τα επιχειρηματικά δρώμενα και τις δυνατότητες συνεργασίας στην 
περιοχή. Στις επόμενες προτεραιότητες της α/Κυβέρνησης περιλαμβάνονται: 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. 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδος - Αλβανίας (Interreg 
IPA), το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των διασυνοριακών περιοχών. Το εν 
λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει 15 περιοχές, 11 στην Ελλάδα (Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα, 
Άρτα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλλονιά και Λευκάδα) και 4 στην 
Αλβανία (Μπεράτι, Αργυρόκαστρο, Κορυτσά και Αυλώνα). Επικεντρώνεται σε δύο τομείς - 
προτεραιότητες: 1. Προστασία περιβάλλοντος, προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και 
δημοσίων υποδομών, και 2. Ώθηση της τοπικής οικονομίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του 
προγράμματος είναι 42.312.029 €, με τη συνεισφορά της ΕΕ, μέσω IPA, να ανέρχεται σε 
35.965.222 €. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/adoption-of-a-new-eu-cross-border-
programme-for-greece-and-albania-worth-eur42-million. 

Δ.4. Δράσεις Οικονομικής Διπλωματίας/Δράσεις Γραφείου ΟΕΥ 2021 

Κατά το έτος 2021, οι δράσεις του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων εστιάσθηκαν κατ’ αρχήν στους κλάδους 
ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως είχαν αποτυπωθεί στον ετήσιο προγραμματισμό του Γραφείου. 
Ωστόσο, σημειώνεται ότι μέρος αυτών δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθούν λόγω των 
περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID 19, τόσο στο εσωτερικό της 
Αλβανίας όσο και στον περιορισμό των μετακινήσεων προς Ελλάδα.  

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η ανταπόκριση της αλβανικής πλευράς, στο μέτρο που αυτή 
κατέστη δυνατόν να εκδηλωθεί, υπήρξε εν γένει θετική και ενθαρρυντική των πρωτοβουλιών μας, 
παρόλο που η συμβολή της δεν ήταν πάντοτε ουσιαστική, ανεξαρτήτως των συνθηκών που 
διαμορφώθηκαν κατά το 2021 εξαιτίας της πανδημίας. 

Υπενθυμίζεται ότι οι προγραμματισμένες δράσεις για το έτος 2021 αφορούσαν στους εξής τομείς: 

α) ενεργειακός (πραγματοποίηση εργαστηρίου για την ασφάλεια των αγωγών φυσικού αερίου σε 
συνεργασία με τη ΔΕΣΦΑ και την εταιρεία MANAGEMENT FORCE, καθώς και επικαιροποίηση 
μελέτης για τον ενεργειακό τομεά),  

β) τουριστικός (διερεύνηση για συνεργασία σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδίως στην 
περιοχή του ποταμού Αώου, μέσω της αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προώθηση 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/adoption-of-a-new-eu-cross-border-programme-for-greece-and-albania-worth-eur42-million
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/adoption-of-a-new-eu-cross-border-programme-for-greece-and-albania-worth-eur42-million
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ελληνικού τουριστικού προϊόντος και διερεύνηση ενδιαφέροντος αλβανικής και ελληνικής πλευράς 
για κοινά τουριστικά πακέτα ειδικά στην περιοχή νότια της Αλβανίας),  

γ) αγροτικός και τροφίμων (δεδομένων των περιορισμών δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση 
εκδήλωσης για την προβολή και προώθηση των ελληνικών τροφίμων και ποτών, ωστόσο 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση Επιμελητηρίων Ιωαννίνων και Αργυροκάστρου με σκοπό την 
ενίσχυση της συνεργασίας τους και το σχεδιασμό κοινών δράσεων για το έτος 2022) και  

δ) ναυτιλιακός (α/πλευρά έχει εκφράσει επιθυμία για συνεργασία στο ναυτιλιακό τομέα και τη 
νησιωτική πολιτική και σε αυτό το πλαίσιο Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων διερευνάει ε/ενδιαφέρον, κ.α.). 

Σημειώνεται, επίσης ότι λόγω των περιορισμών της πανδημίας COVID 19, το Γραφείο ΟΕΥ 
Τιράνων προέβη στην αναπροσαρμογή του προγράμματος εκδηλώσεων που είχαν 
προγραμματισθεί για το 2021.  Ως εκ τούτου δεν πραγματοποιήθηκαν γενικά οι 
προγραμματισθείσες δια ζώσης εκδηλώσεις του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων και των άλλων φορέων. 
Ωστόσο, το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων συμμετέσχε σε όσες από αυτές πραγματοποιήθηκαν 
διαδικτυακά. 

Ενδεικτικά συγκρατούνται οι κατωτέρω: 1)  Διαδικτυακή Εκδήλωση ΔΕΣΦΑ στις 24.2.2021 με συν-
διοργάνωση από το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων, 2) συν-διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης ΕΒΕ 
Αργυροκάστρου και Ιωαννίνων στο Αργυρόκαστρο, 25.6.2021, 3) συμμετοχή σε διαδικτυακή 
εκδήλωση για την προστασία και ενίσχυση των πνευματικών δικαιωμάτων στην Αλβανία, στις 
10.6.2021, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διδυμοποίησης (Twinning Project) 
“Strengthening the Protection and the Enforcement of Intellectual Property Rights”  (AL 17 IPA FI 
01 20), 4) 1ο Διεθνές Επενδυτικό Φόρουμ για τον Αώο/Vjosa- (Κλεισούρα, 25.09.2021), το οποίο 
διοργανώθηκε από την Ένωση Αλβανικών Βιομηχανιών ALB Konfindustria, το Δήμο Κλεισούρας 
και το Δήμο Πρεμετής, με θέμα “Ecosystem for Sustainable Economic Development. Vjosa Basin 
Emergencies and Future Challenges-Cross border cooperation”, 5) Εργαστήριο ολοκλήρωσης 
Προγράμματος SMART AL με θέμα «Η διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης: Ευρωπαϊκό 
διαβατήριο για την αγορά εργασίας στην Αλβανία; (Τίρανα, 5-6.10.2021), 6) Παρουσίαση “White 
Book 2021-2025: Recommendations for improvement of the business climate in Albania” της 
Ένωσης Ξένων Επενδυτών Αλβανίας (FIAA) (Τίρανα, 12.10.2021), 7) Συνέδριο Καινοτομίας & 
Τεχνολογίας στην Κορυτσά (6.11.2021). 

Επίσης, το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων συμμετέσχε σε όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις των 
Εμπορικών & Οικονομικών Συμβούλων και Συμβούλων Αναπτυξιακής Συνεργασίας ΕΕ στην 
Αλβανία, ενώ όπου χρειάστηκε, πραγματοποίησε διαδικτυακές συναντήσεις με επιχειρηματίες και 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Αλβανία.  

Εξάλλου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων διατήρησε συνεχή επικοινωνία 
και επαφή με τη Α/Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και το Albanian investment Council, 
διατυπώνοντας τις απόψεις και θέσεις της ελληνικής πλευράς για τη διευθέτηση θεμάτων 
αρμοδιότητας τους (τελωνειακή πολιτική, επενδυτική πολιτική), ενώ συγχρόνως παρέσχε 
ουσιαστική συνδρομή για την καταγραφή και επίλυση των επί μέρους προβλημάτων των 
ελληνικών επιχειρήσεων με παράσταση ενώπιον των αρμοδίων αλβανικών αρχών, όποτε αυτό 
κατέστη αναγκαίο. 

Τέλος, σημειώνεται η άμεση κινητοποίηση και παράσταση του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων προς τις 
αρμόδιες αλβανικές αρχές, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων, προκειμένου να ανακληθεί απόφαση τους, με την οποία είχε απαγορευθεί αβάσιμα η 
διακίνηση πουλερικών και πτηνοτροφικών  προϊόντων από την Ελλάδα, λόγω της ανίχνευσης του 
ιού HPAI H5N8 σε επτά (7) άγρια πτηνά στις Π.Ε. Σερρών, Καστοριάς και Φλώρινας. Σημειώνεται 
ότι κατόπιν των ανωτέρω ενεργειών του Γραφείου, η εν λόγω απαγόρευση ανακλήθηκε αμέσως 
(εντός 3 ημερών).  

Δ.5. Εικόνα της Ελλάδας στην Αλβανία 

Σημαντική είναι η συμβολή της ελληνικής ομογένειας στην εικόνα της Ελλάδας στην Αλβανία, η 
οποία, λόγω της εσωτερικής μετανάστευσης δεν ζει πλέον μόνο στη Νότιο Αλβανία, αλλά και στα 
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μεγάλα αστικά κέντρα. Επίσης, ομογενείς συμμετέχουν διαχρονικά 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 καθετί ελληνικό. 

Στον υπόλοιπο πληθυσμό, η άποψη 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 εξυπηρετώντας 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 και γενικότερα με τα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες. 
Πρόκειται για ένα δυνητικό καταναλωτικό κοινό για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να 
δραστηριοποιηθούν στην Αλβανία.  

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

Όσον αφορά στο προφίλ του Αλβανού καταναλωτή, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα τελευταία 
χρόνια έχει σημειωθεί μια σημαντική αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά και του τρόπου 
ζωής στην Αλβανία, λόγω της οικονομικής ανάπτυξης, της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και της 
εντατικής αστικοποίησης, παράγοντες που συνέβαλαν στη δημιουργία καταναλωτών αστικής 
τάξης μεσαίου εισοδήματος. Ειδικότερα, η σταδιακή ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου, η εμφάνιση 
μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ και εμπορικών κέντρων, συνέβαλαν στην αλλαγή των 
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: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Αλβανία αποτελεί αναπτυσσόμενη χώρα της Ευρώπης η οποία, παρά την παγκόσμια 
οικονομική επιβράδυνση των τελευταίων ετών, έχει κατορθώσει να διατηρήσει σχετική 
μακροοικονομική σταθερότητα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Διεθνών Οργανισμών (Παγκόσμια 
Τράπεζα, ΔΝΤ) για την πορεία της αλβανικής οικονομίας, τουλάχιστον πριν την ενεργειακή κρίση, 
η οποία εντείνεται ολοένα όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, προβλέπεται κατά την επόμενη 
διετία συνεχής ανοδική πορεία με ρυθμούς της τάξεως 8-8,5%. 

Επειδή η χώρα διαθέτει χαμηλή παραγωγική βάση και σχετικά σταθερό υψηλό ρυθμό οικονομικής 
ανάπτυξης, οι ανάγκες για εισαγωγές βαίνουν ολοένα διευρυνόμενες. Εξάλλου, η εγγύτητα με τη 
χώρα μας, καθώς και η εξοικείωση του αλβανικού καταναλωτικού κοινού με τα ελληνικά προϊόντα 
αποτελούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για εντατική εξαγωγική δραστηριότητα από μέρους των 
ελληνικών επιχειρήσεων.  

Πράγματι, παρά το μικρό μέγεθος της αλβανικής αγοράς, η Αλβανία αποτελεί σημαντικό 
προορισμό των ελληνικών εξαγωγών (εκτός πετρελαιοειδών), μεταξύ των Δ. Βαλκανίων, ενώ τα 
ελληνικά προϊόντα καταλαμβάνουν σημαντικό μερίδιο των αλβανικών εισαγωγών. 

Μεταξύ των ευνοϊκών παραγόντων συγκατελέγεται και η εν γένει απουσία προστατευτικών μέτρων 
στην αλβανική αγορά, καθώς κατά κανόνα, δεν τίθενται σοβαρά δασμολογικά ή μη, εμπόδια στο 
εξωτερικό εμπόριο. Ειδικότερα, τα απαιτούμενα για τις εισαγωγές στη χώρα φυτοϋγειονομικά και 
κτηνιατρικά πιστοποιητικά είναι συμβατά με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και ως εκ τούτου οι 
εισαγωγές  των αγροτικών προϊόντων στη χώρα πραγματοποιούνται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. 
Επίσης δεν υφίστανται ιδιαίτερες προδιαγραφές για τις ετικέτες ή τη συσκευασία προϊόντων, ενώ 
οι δασμοί που επιβάλλονται στα εισαγόμενα προϊόντα είναι χαμηλοί της τάξης του 2%, 5%, 6%, 
10% και 15%.  

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Αλβανίας – Ε.Ε. 
(1.4.2009), οι εισαγωγικοί δασμοί ως προς τα περισσότερα προϊόντα προέλευσης Ε.Ε. έχουν  
καταργηθεί ή μειώνονται σταδιακά μέχρι την οριστική κατάργησή τους. Ως εκ τούτου, δεν 
επιβάλλονται εισαγωγικοί δασμοί στα βιομηχανικά προϊόντα (κεφ. 25 – 97 Σ.Ο.) προέλευσης Ε.Ε 
παρά μόνο σε ορισμένα αγροτικά προϊόντα. Επισημαίνεται ότι για την Τουρκία, η οποία αποτελεί 
έναν από τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της Αλβανίας, ισχύει προτιμησιακό καθεστώς. 
βάσει ειδικής συμφωνίας 

Στην Αλβανία λειτουργούν οργανωμένα δίκτυα διανομής αν και λιγότερο εξειδικευμένα από ότι στις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στο λιανικό εμπόριο δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός 
εμπόρων με μικρά καταστήματα λιανικής πώλησης, μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ και εμπορικά 
κέντρα, ανάλογα με τον κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε κάποιες περιπτώσεις 
υπάρχουν μεγάλοι εισαγωγείς – διανομείς, ενώ σε άλλες η εισαγωγή των προϊόντων γίνεται, είτε 
μέσω μικρών ανεξάρτητων διανομέων, είτε απ’ ευθείας από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση.  Σε 
γενικές γραμμές, η αγορά είναι ακόμη ανώριμη ως προς την υποστήριξη πωλήσεων, την 
εξυπηρέτηση των πελατών κατά και μετά την πώληση.   

Τα δίκτυα διανομής στην Αλβανία είναι αρκετά συγκεντρωτικά, οι εμπορικές συνεργασίες είναι 
κατά κανόνα εδραιωμένες, με αποτέλεσμα η είσοδος νέων προϊόντων στην αγορά να χρειάζεται 
ιδιαίτερη προσπάθεια και κυρίως συστηματική προσέγγιση. Επίσης απαραίτητες είναι η 
προσεκτική έρευνα της αγοράς και η προσωπική επαφή με τους δυνητικούς συνεργάτες, καθώς 
δεν είναι εύκολη υπόθεση η εξεύρεση συνεργατών.  

Τα Τίρανα και το γειτονικό Δυρράχιο συγκεντρώνουν περίπου το 42% του συνολικού πληθυσμού 
της Αλβανίας (ο οποίος σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία αριθμεί 2.829.741. άτομα) και 
το σημαντικότερο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επίσης, σε αυτές τις δυο πόλεις 
είναι κυρίως εγκατεστημένες οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων ελληνικές και ελληνο-
αλβανικές, ενώ σημαντική είναι η παρουσία των επιχειρήσεων συμφερόντων της Ελληνικής 
Εθνικής Μειονότητας.  
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Σημειώνεται ότι 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 των εταιρειών. Τα Εμπορικά και 
Βιομηχανικά Επιμελητήρια δεν διαθέτουν επαρκείς βάσεις δεδομένων, καθώς, μέχρι πρότινος, δεν 
ήταν υποχρεωτική η εγγραφή των επιχειρήσεων σε αυτά. Επίσης, είναι σύνηθες το φαινόμενο να 
περιγράφεται με ιδιαίτερη ευρύτητα το αντικείμενο της εμπορικής δραστηριότητας των αλβανικών 
επιχειρήσεων στο Εμπορικό Μητρώο. Συμπληρωματικά, αρκετές αλβανικές επιχειρήσεις εισάγουν 
και εμπορεύονται ευρεία γκάμα προϊόντων, τα οποία ενδέχεται να μην εντάσσονται στην ίδια 
γενική κατηγορία, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τον εντοπισμό των κατάλληλων 
εταιρειών. Διαπιστώνονται επίσης 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).  

Στην Αλβανία δεν εκδίδονται αξιόπιστοι επαγγελματικοί – επιχειρηματικοί οδηγοί, ενώ η χρήση του 
διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραμένει περιορισμένη εκτός των μεγάλων αστικών 
κέντρων. Για την επικοινωνία χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά η κινητή τηλεφωνία (κατά 
90%, έναντι 10% της σταθερής τηλεφωνίας), ενώ ο αριθμός των ενεργών συνδρομητών κινητών 
τηλεφώνων στη χώρα ανέρχεται σε 3,4 εκατ.  

Επίσης οι κλαδικές εμπορικές εκθέσεις είναι ακόμη πολύ περιορισμένες, καθώς άρχισαν να 
αναπτύσσονται μόλις τα τελευταία χρόνια στην Αλβανία. Ως εκ τούτου, συνιστάται, σε κάθε 
περίπτωση, η επιτόπια επίσκεψη και γνωριμία με τους εισαγωγείς και δυνητικούς συνεργάτες, 
αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία κατά προτίμηση στην αλβανική γλώσσα. 

Συνεπώς, η συμμετοχή των εξαγωγικών επιχειρήσεων σε στοχευμένες εκδηλώσεις δικτύωσης, 
επιχειρηματικές αποστολές, ημερίδες, εργαστήρια και εμπορικές εκθέσεις, αποτελούν 
αναμφισβήτητα το πρώτο βήμα για την εξεύρεση συνεργατών, ωστόσο χρειάζεται follow-up  των 
επαφών, έρευνα αγοράς και κατάλληλο marketing. 

Γενικότερα υφίστανται δυνατότητες διεύρυνσης του μεριδίου αγοράς για τα ελληνικά προϊόντα 
στην Αλβανία με την τοποθέτηση νέων καινοτόμων προϊόντων ή την ενίσχυση των ήδη εξαγομένων 
με στοχευμένες δράσεις προβολής και προώθησης. 

Αναμφισβήτητα σημαντικό κίνητρο για την δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στην Αλβανία 
είναι η επιβολή χαμηλού φορολογικού συντελεστή κερδών (μέχρι 15%). Ωστόσο  για την 
πραγματοποίηση παραγωγικής επένδυσης υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες που αφορούν στο 
γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον, το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς και 
της Δημόσιας Διοίκησης, τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού κ.ά. Σε κάθε περίπτωση, στην 
πλάστιγγα υπέρ της δραστηριοποίησης στην αλβανική αγορά βαρύνουσας σημασίας είναι η 
εγγύτητα των δύο χωρών, η χαμηλή φορολογία το φθηνό εργατικό δυναμικό, καθώς και η 
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. 

Η Ελλάδα υποστήριξε την Αλβανία για την απόκτηση του καθεστώτος της υποψήφιας προς ένταξη 
στην Ε.Ε. χώρας, το οποίο αποτελεί ορόσημο στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και 
αναμένεται να επιταχύνει την υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση του 
επιχειρηματικού κλίματος στη χώρα. 

Το θεσμικό πλαίσιο μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας καλύπτει ένα σημαντικό εύρος τομέων για 
οικονομική και εμπορική δραστηριότητα, γεγονός που διευκολύνει περαιτέρω την ανάπτυξη 
επιχειρηματικών συνεργασιών. Όσον αφορά στην εκπροσώπηση της ελληνικής επιχειρηματικής 
κοινότητας στην Αλβανία, σημειώνεται η αναστολή λειτουργίας του Ελληνο-Αλβανικού 
Επιμελητηρίου το 2012. Επίσης η Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Αλβανία (Hellenic 
Business Association of Albania – HBAA) αριθμεί σήμερα 25 μέλη. 

Παρά τη σημαντικότατη  αποεπένδυση των τελευταίων ετών που παρατηρήθηκε από μεγάλες 
ελληνικές επιχειρήσεις κλάδων αιχμής (τραπεζικός, υγείας, τηλεπικοινωνίες και εκπαίδευσης) στην 
Αλβανία, οι εμπορικές ανταλλαγές εξακολουθούν να εμφανίζουν μία δυναμική, ενώ παράλληλα 
παρατηρείται ενδιαφέρον από μέρους των ελληνικών επιχειρήσεων να ανακάμψουν και 
επενδυτικά στη χώρα.  
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Επίσης, η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα κρίνει θετικά τις προσπάθειες που γίνονται με στόχο 
τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και την ενίσχυση του διαλόγου ανάμεσα στην 
κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις. Προσεχώς αναμένεται να υλοποιηθούν μεγάλα έργα υποδομής, τα 
οποία αναμένεται να καλύψουν σε μεγάλο βαθμό το έλλειμμα υποδομών της χώρας, καθώς και 
προγράμματα με χρηματοδότηση της ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών, καθώς και φορέων 
αναπτυξιακής συνεργασίας. Ως εκ τούτου, διανοίγονται επιχειρηματικές ευκαιρίες, σε τομείς, 
όπως: κατασκευές, ενέργεια, αγροτικός τομέας, μεταποίηση τροφίμων, ύδρευση, δίκτυα 
μεταφορών, τουρισμός, περιβάλλον, ψηφιακές τεχνολογίες, εκπαίδευση κλπ. 

Ειδικότερα, η αλβανική Κυβέρνηση εστιάζει στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, καθώς και του 
τομέα του τουρισμού, καθώς βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, γεγονός που αναμένεται να 
δημιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών συνεργασιών. Επίσης, στις 
προτεραιότητές της εντάσσεται και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης. 

Επίσης, σταδιακά, μέσα στα επόμενα έτη, η Αλβανία αναμένεται να εναρμονίσει το θεσμικό της 
πλαίσιο με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τους ευρωπαϊκούς κανόνες και προδιαγραφές, γεγονός που 
θα ωθήσει περαιτέρω την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών. Εξάλλου, η ανάπτυξη 
υποδομών (οδικό δίκτυο, λιμένες, σιδηροδρομικό δίκτυο κλπ), θα δημιουργήσει νέα δεδομένα, με 
θετική επίδραση στην εικόνα της χώρας, για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων αλλά και 
τουριστών. Μια βασική πρόκληση είναι η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού (capacity 
building of human resources) της χώρας, όσον αφορά στις δεξιότητες, τις ικανότητες και τα 
προσόντα σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, γεγονός που δημιουργεί επιχειρηματικές 
ευκαιρίες στον τομέα της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 

Η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων σε βασικούς τομείς θεωρείται επίσης απαραίτητη προϋπόθεση 
για την προσέλκυση ξένων επενδυτών στην Αλβανία. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται 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 θεσμοθέτηση 
του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Επενδύσεων, αποσκοπεί, μεταξύ άλλων 
στην ενίσχυση του διαλόγου κράτους και επιχειρήσεων.  

Παράλληλα, η σύσταση ειδικής θέσεως Υπουργού για την Προστασία των Επιχειρήσεων, έχει 
δημιουργήσειπροσδοκίες στην επιχειρηματική κοινότητα για την αποτελεσματικότητα του 
συντονισμού μεταξύ των υπουργείων, την ανάληψη συγκεκριμένων μέτρων για την επιτάχυνση 
σημαντικών μεταρρυθμίσεων, την ανάπτυξη αποτελεσματικών μηχανισμών κρατικού ελέγχου και 
την ενίσχυση της ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, ως προς την εξάλειψη των συνθηκών 
αθέμιτου ανταγωνισμού και την εδραίωση του κράτους δικαίου. 

Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο άμεσης προτεραιότητας είναι οι μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού 
κλίματος, χωρίς ωστόσο να αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι αδυναμίες της 
αλβανικής αγοράς αφορούν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, 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. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΕ, σημαντικές μεταρρυθμίσεις στις οποίες η α/Κυβέρνηση θα 
πρέπει να εστιαστεί κατά το επόμενο διάστημα είναι η επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, η 
ανάπτυξη φυσικού και οικονομικού κτηματολογίου, η εξυγίανση των δημοσιονομικών μεγεθών, η 
ανάπτυξη των υποδομών στους τομείς ενέργειας και μεταφορών, καθώς και η απελευθέρωση της 
αγοράς ενέργειας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η περαιτέρω εξάλειψη των επιχειρηματικών εμποδίων 
και η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στην Αλβανία, γεγονός που θα συμβάλλει στην 
προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, στην απασχόληση και την ανάπτυξη της οικονομίας. 
Εξάλλου, η εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού (capacity building of human 
resources) θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς, προκειμένου να διασφαλισθεί η 
κοινωνική συνοχή και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. 
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Υπό το φως των ανωτέρω, το Πρόγραμμα Οικονομικής Μεταρρύθμισης της Αλβανίας (ERP) 
προβλέπει την προώθηση των δρομολογημένων μεταρρυθμίσεων, καθώς και την εισαγωγή νέων, 
μέσω των οποίων επιδιώκεται η δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών, η διατήρηση θετικών 
ρυθμών ανάπτυξης και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. 

Συγκεκριμένα, στον τομέα της ενέργειας, κύρια προτεραιότητα είναι η απελευθέρωση της αγοράς 
ενέργειας και η διαφοροποίηση των πηγών, ενώ στον τομέα των μεταφορών, προβλέπεται η 
εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τον Διάδρομο Αδριατικής  - Ιονίου.  

Επίσης, η κατάρτιση κτηματολογίου, με σκοπό τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, αποτελεί 
μεταρρύθμιση, που εισάγεται για πρώτη φορά στο εν λόγω σχέδιο Προγράμματος, σύμφωνα με 
σχετικές συστάσεις του ΔΝΤ. Σημαντική νέα μεταρρύθμιση αποτελεί και η βελτίωση των 
υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, η οποία αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου των πολιτών. 

Τέλος, στο πεδίο της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της 
άτυπης οικονομίας, η α/Κυβέρνηση εστιάζει στην απλούστευση των διαδικασιών και την ενίσχυση 
της επιχειρηματικότητας με τον περιορισμό διοικητικών εμποδίων. Παράλληλα, οι μεταρρυθμίσεις 
για την βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων σε σχέση 
με τις ανάγκες της αγοράς, αναμένεται να συμβάλουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και την 
κοινωνική ένταξη των νέων, γυναικών και ευάλωτων ομάδων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  

Ελληνικές Αρχές 

Πρεσβεία της Ελλάδας 00355 4 2274668-9, 2274670 gremb.tir@mfa.gr 

Γραφείο ΟEY 00355 4 2228980, 2247323, 
2247324                                                                                                                                  

ecocom-tirana@mfa.gr   

Προξενικό Γραφείο Τιράνων 003554 2274644-5 grcon.tir@mfa.gr  

Γενικό Προξενείο στο 
Αργυρόκαστρο 

00355 8 4263804, 4263091, 
4262010 

grgencon.arg@mfa.gr  

Γενικό Προξενείο στην Κορυτσά 00355 8 2252888-9 grgencon.kor@mfa.gr  

Αρχιεπισκοπή Τιράνων, 
Δυρραχίου & πάσης Αλβανίας 

00355 4 2234 117, 2235095 orthchal@orthodoxalbania.org  

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 00355 4 2222333  

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 127, +355 4 2222235  

Αστυνομικό Τμήμα Κακκαβιάς 003 026570 51202, 51230  

 

Κυβέρνηση της Αλβανικής Δημοκρατίας 

ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ  00355 4 2228333, 2227673, www.parlament.al 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

00355 4 2277444, 2228399 info@kryeministria.al 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΡΩΠHΣ KAI 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 info@mfa.gov.al 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   http://www.mb.gov.al/al/newsroom/lajme 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ                                                                                        00355 4 2226601/ (04) 2226602 informimi_mm@mod.gov.al 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

00355 4 2228405, 2267654 info@financa.gov.al 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  00355 4 2 259 388/89/90/91/92 info@drejtesia.gov.al 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
YΠΟΔΟΜΗΣ   

00355 4 22222 45 ext.74111 sekretaria@infrastruktura.gov.al 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   

00355 4 2232796 info@bujqesia.gov.al    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  00355 4 2376 178 info@shendetesia.gov.al 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

00355 4 22 30289/2222260 info@arsimi.gov.al 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 00355 4 2271324, 2222508 info@kultura.gov.al 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ TOYΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 kabineti@mjedisi.gov.al;  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ  00355 422 77455 info@diaspora.gov.al 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣIAΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚOΤΗΤΑΣ 

00355 42277403 info@sipermarrja.gov.al  

               

Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί Αλβανίας 

Γενική Διεύθυνση Τελωνείων 00355 4 2243920, 2234499 drejtoripergjithshem@dogana.gov.al; 

Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού 00355 4 2260224  info@albaniantourism.com 

Οργανισμός  Οδοποιίας Αλβανίας 00355 4 2234789, 4 223 09 26 info@arrsh.gov.al     

Γ.Δ. Ύδρευσης και Αποχέτευσης 00355 4 2256091 dpuk@dpuk.gov.al  

Διεύθυνση Μετρολογίας  00355 4 2271678 metrology@dpm.gov.al 

Γ. Δ. Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  mailinf@alpto.gov.al 

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων  00355 4 2250066, 2259057  info@qkb.gov.al   

Eθνικός Οργανισμός Φυσικών 

Πόρων  

00355 4 2257117  info@akbn.gov.al   

Αλβανική Ρυθμιστική Αρχή 

Ηλεκτρικής Ενέργειας   

00355 4 2258112 erealb@ere.gov.al 

Εθνικός Οργανισμός 

Φαρμάκων&Ιατρικού Εξοπλισμού  

00355 4 2376045 kontakt@qkkb.gov.al 

Ινστιτούτο Ασφάλειας Ιατρικής 

Περίθαλψης                                                                       

00355 4 2230984, 2232810                                                     info@isksh.com.al 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ κ.ά. ΦΟΡΕΙΣ 

 

Κεντρική Τράπεζα Αλβανίας 00355 4 2419301 – 3, 2419409 – 11                                                                                                                        public@bankofalbania.org  

Στατιστική Υπηρεσία  00355 4 2233358, 2222411, 

2233356  

info@instat.gov.al;   

Οργανισμός Δημοσίων Προμηθειών  00355 4 2277510 infoapp@app.gov.al 

Αλβανικός Οργανισμός Ανάπτυξης 
Επενδύσεων 

00355 4 2251001 info@aida.gov.al 

Αλβανικό Ταμείο Ανάπτυξης 00355 4 235597/8 adf@albaniandf.org 

Αλβανικά Ταχυδρομεία Α.Ε. 00355 42258828, 2222315  posta@postashqiptare.al 

Εθνικός Οργανισμός Εναέριας 
Κυκλοφορίας A.E. 

00355 4 2375805 anta@anta.com.al   

Αρχή Ηλεκτρονικής Πιστοποίησης  00355 4 2221039 shoti@akce.gov.al 

Επιχείρηση Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας  

00355 4 2259729 mail@kesh.al 

Οργανισμός Κοινωνίας 
Πληροφορικής                                                                                

00355 4 2277750, 4 2277764 info@akshi.gov.al     

Aρχεία Κράτους  00355 4 2225944, 2253324 dpa@albarchive.gov.al  
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Aρχή Εποπτείας – Ελέγχου 

Ασφαλιστικής Αγοράς 

00355 4 2251355/6  amf@amf.gov.al 

Oργανισμός Έρευνας, Τεχνολογίας 

και Καινοτομίας 

00355 4 2222409                                  info@akti.gov.al                                                                                                                                                                

Αρχή Διασφάλισης Καταθέσεων  00355 4 2362989, 2347298 info@dia.org.al 

Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων  

055 4 2259571 info@akep.al     

Συνήγορος του Πολίτη 00355 4 2380300/302, 2380333  ap@avokatipopullit.gov.al 

Αρχή Λιμένα Δυρραχίου 00355 52222028  info@apdurres.com.al 

 
Σημαντικότερες Επιχ. Ενώσεις – Κλαδικοί Φορείς Αλβανίας 
 

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

00355 4 22 59 000  contact@hbaa.al 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 

00355 4 2225553 fiaalb@albaniaonline.net 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 
ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

00355 4 2272290   

BIZNES ALBANIA 00355 4 2280222, 2235237 info@biznesalbania.com 

ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 00355 4 2280371-2 secretariat@aab-al.org 

ENΩΣΗ ΑΛΒΑΝΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 

00355 4 2269956-7 info.shnsh@gmail.com;  

ENΩΣΗ ΑΛΒΑΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

00355 4 2225650 info@aace.al 

ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 00355 4 4517260 info@aea-al.org 

ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 00355 4 2400433 ata@ata.org.al 

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

00355 4 22254033, 22267221 bshs@insurers-al.org 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

00355 4 2230503 info@analtir.org.al 

ENΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

00355 4 2229445 info@kash.org.al;  

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΕΝΩΣΕΩΝ 

00355 4 2259195 abmc@abmc.org.al 

KENTRIKH AΓΟΡΑ 
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

00355 4 2253798, 2248210 director@dinamo-sha.com   

ΕΝΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

00355 4 2252732 lea@albmail.com 

ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ 
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ  

00355 4 2235726 info.shgpaz@yahoo.com; 

       
Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια 
 

ENΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 
ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

00355 4 22 22  934 info@uccial.al 

mailto:amf@amf.gov.al
mailto:info@akti.gov.al
mailto:info@dia.org.al
mailto:info@akep.al
mailto:ap@avokatipopullit.gov.al
mailto:%20info@apdurres.com.al
mailto:contact@hbaa.al
mailto:fiaalb@albaniaonline.net
mailto:info@biznesalbania.com
mailto:secretariat@aab-al.org
mailto:info.shnsh@gmail.com
mailto:info@aace.al
mailto:info@aea-al.org
mailto:ata@ata.org.al
mailto:bshs@insurers-al.org
mailto:info@analtir.org.al
mailto:info@kash.org.al
mailto:abmc@abmc.org.al
mailto:director@dinamo-sha.com
mailto:lea@albmail.com
mailto:info.shgpaz@yahoo.com
mailto:info@uccial.al
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΙΡΑΝΩΝ  

00355 (0)45 800 932 info@cci.al 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 

00355 52 22 44 40, 22 199 info@ccidr.al 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΙΕΡΙ  

00355 34505512, 38821596 cci.fier@yahoo.com 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΚΟΔΡΑΣ 

00355 22 242460 info@cci-shkodra.org 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΥΛΩΝΑΣ  

00355 33225737/222111 ccivlore@gmail.com 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΜΠΑΣΑΝ  

00355 54255490/2477 info@ccielb.org; cciel@albmail.com   

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΠΕΡΑΤΙΟΥ  

00355 32232249 cciberat@yahoo.com 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 

00355 82242457 nexhmitorra@yahoo.com 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ&ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ AΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

00355 84 263707 info@ccigjirokaster.al  

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΖΑΣ 

00355 21252332 dhti_lezhe@yahoo.com 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ KΟUKES   

00355 24222792 beqirbasha@yahoo.com 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΤΙΜΠΕΡ 

00355 2184240 camimond@yahoo.com 

 
Διμερή – Ξένα Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια στην Αλβανία 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 

00355 4 2225553 contact@fiaalbania.al 

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

00355 4 22 59 000 contact@hbaa.al  

ΑΛΒΑΝΟ-ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ  ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

00355 4231020 info@abcci.com   

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ  ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  

00355 42259779 info@amchamal.com.al  

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ  

00355 42227146 info@diha.al 

ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

00355 4 2251051 tirana@ice.it 

mailto:info@cci.al
mailto:info@ccidr.al
mailto:cci.fier@yahoo.com
mailto:info@cci-shkodra.org
mailto:ccivlore@gmail.com
mailto:info@ccielb.org
mailto:cciel@albmail.com
mailto:cciberat@yahoo.com
mailto:nexhmitorra@yahoo.com
mailto:info@ccigjirokaster.al
mailto:dhti%1F_lezhe@yahoo.com
mailto:contact@fiaalbania.al
mailto:contact@hbaa.al
mailto:info@abcci.com
mailto:info@amchamal.com.al
mailto:info@diha.al
mailto:tirana@ice.it
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Εξωτερικές σχέσεις  

1.1 Αλβανία – Ευρωπαϊκή Ένωση  

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

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τις 28 Απριλίου 2009, η Αλβανία είχε υποβάλει αίτηση για την 
απόκτηση της ιδιότητας του Κράτους Μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στις 10 Οκτωβρίου 
2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγήθηκε τη χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας προς 
ένταξη στην ΕΕ, με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης βασικών μέτρων σε συγκεκριμένους  
τομείς. Στη συνέχεια στις 12 Ιουνίου 2006, υπεγράφη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης 
(ΣΣΣ) με την Αλβανία, η οποία  τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2009. Βασικός στόχος της ΣΣΣ 
είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ΣΣΣ, προωθείται η δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου της 
Αλβανίας με την ΕΕ, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της GATT και  του ΠΟΕ, η κατάργηση όλων των 
ποσοτικών περιορισμών και μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος και σταδιακά των δασμών στις 
εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Υπό το φως των ανωτέρω, η Αλβανία χρησιμοποιεί τη συνδυασμένη ονοματολογία (CN) για την 
κατάταξη των εμπορευμάτων στις διεθνείς συναλλαγές, ενώ παράλληλα απαγορεύεται, κατ’ αρχήν, 
η επιβολή νέων τελών, περιορισμών ή μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος στις συναλλαγές της με 
τα κράτη μέλη της ΕΕ. Παράλληλα, προβλέπεται η κατάργηση στην εσωτερική νομοθεσία της 
χώρας κάθε φορολογικού μέτρου ή πρακτικής, η οποία εισάγει διακρίσεις, άμεσα ή έμμεσα, εις 
βάρος των προϊόντων της ΕΕ. Εξάλλου, οι εμπορικές  συμφωνίες της Αλβανίας με τρίτα κράτη, 
πρέπει να ρυθμίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην δημιουργούνται 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. Τα μέλη της οικογενείας των εργαζομένων της ΕΕ που κατοικούν και 
απασχολούνται νόμιμα στην Αλβανία έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η Αλβανία 
επιφύλασσε αντίστοιχη μεταχείριση με  εκείνη των πολιτών της ΕΕ, οι οποίοι απασχολούνται 
νομίμως στην Αλβανία και στα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν μαζί τους. 

Σύμφωνα με τη ΣΣΣ, οι επιχειρήσεις της ΕΕ έχουν δικαίωμα εγκατάστασης στην Αλβανία, ενώ τους 
επιφυλάσσεται για αυτές, είτε εθνική μεταχείριση ή του μάλλον ευνοούμενου κράτους, ανάλογα με 
τί είναι το ευνοϊκότερο.  

Επιπλέον, η ΣΣΣ προβλέπει τη σταδιακή και αμοιβαία απελευθέρωση των συναλλαγών στον 
τομέα των υπηρεσιών, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς του ΠΟΕ (Άρθρο V της GATS). Οι 
επιχειρήσεις της ΕΕ που δεν είναι εγκατεστημένες στην Αλβανία θα αποκτήσουν σταδιακά το 
δικαίωμα παροχής υπηρεσιών στη χώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της GATS, λαμβάνοντας 
υπόψη, ιδίως, την πρόοδο όσον αφορά στην εναρμόνιση των νομοθεσιών τους ως προς τους 
επιμέρους τομείς. 

Στο πλαίσιο της ΣΣΣ, η Αλβανία έχει δεσμευθεί για την σταδιακή απελευθέρωση της εσωτερικής 
και εξωτερικής κίνησης των κεφαλαίων, ιδίως όσον αφορά τις άμεσες επενδύσεις. Εξασφαλίζεται, 
επίσης, η προστασία των επενδυτών, ως προς την εκκαθάριση και τον επαναπατρισμό των 
επενδύσεων και των κερδών. 

Τέλος, η ΣΣΣ περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη σταδιακή εναρμόνιση της ισχύουσας και 
μελλοντικής νομοθεσίας της Αλβανίας με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αλβανία εναρμονίζει 
σταδιακά τη νομοθεσία της σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο (acquis communautaire), ιδίως σε 
ότι αφορά τη νομοθεσία για την Εσωτερική Αγορά, ενώ παράλληλα έχει συμφωνηθεί, εντός 
συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, η  εναρμόνιση της αλβανικής νομοθεσίας 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 
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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. 

Επίσης από την 1.3.2018 καταργήθηκε η διαδικασία επικύρωσης αλβανικών δημοσίων εγγράφων 
από τις προξενικές αρχές της Ελλάδας στην Αλβανία και έκτοτε εφαρμόζεται η σφραγίδα της 
Χάγης, από τις αρμόδιες αλβανικές υπηρεσίες, για την επικύρωση αλβανικών δημοσίων εγγράφων 
(apostille). 

Εξάλλου, τον Ιούνιο του 2018, το Συμβούλιο της ΕΕ  αποφάσισε να ανταποκριθεί θετικά στην 
πρόοδο που πραγματοποίησε η Αλβανία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση ως προς τη διαδικασία 
διεύρυνσης και την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, ενώ δρομολόγησε 
την έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρησης κατά τον Ιούνιο του 2019. 

Στις 24 Μαρτίου 2020, οι υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων έδωσαν την πολιτική τους συμφωνία 
για την έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης με την Αλβανία και τη Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας. Στις 25 Μαρτίου 2020, τα συμπεράσματα σχετικά με τη διεύρυνση και τη διαδικασία 
σταθεροποίησης και σύνδεσης εγκρίθηκαν επίσημα με γραπτή διαδικασία. Στις 26 Μαρτίου 2020, 
τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προσυπέγραψαν τα συμπεράσματα αυτά. 

Περαιτέρω πληροφόρηση μπορεί να αναζητηθεί στις Εκθέσεις Προόδου της ΕΕ για την Αλβανία 
στην  ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλβανία: 
http://eeas.europa.eu/delegations/albania/index_en.htm.  

Η χρηματοδότηση της ΕΕ για έργα στην Αλβανία παρέχεται με τη μορφή επιχορηγήσεων, 
συμβάσεων και ολοένα και περισσότερο με τη στήριξη του προϋπολογισμού, μέσω των 
Προγραμμάτων IPA. Στην παρούσα φάση διαμορφώνεται το Πρόγραμμα IPA III για την επόμενη 
χρηματοδοτική περίοδο 2021-2027, καθώς έχει τυπικά ολοκληρωθεί το IPA II 2014-2020, ύψους 
649,4 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορούσε στην υποστήριξη του προγράμματος μεταρρυθμίσεων της 
Αλβανίας και περιελάμβανε τις παρακάτω προτεραιότητες: 

 προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων (καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, κανονιστική 
μεταρρύθμισης, μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας, ορθή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, ανάπτυξη της κοινωνίας των 
πολιτών) 

 μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος  

 οικονομική ανάπτυξη, μέσω της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της 
ανάπτυξης των υποδομών (μεταφορές, περιβάλλον), γεωργίας και αγροτικής παραγωγής, 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και καινοτομιών, εκπαίδευσης και απασχόλησης, καθώς 
και  περιφερειακή και εδαφική συνεργασία. 

Περισσότερες πληροφορίες για το IPA II στην ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/funding-by-country/albania/index_en.htm 

1.2 Συμπεράσματα οικονομικού διαλόγου ΕΕ - Αλβανίας 

Η Αλβανία έχει υλοποιήσει μερικώς τους στόχους, που επαναλαμβάνονται στα κοινά 
συμπεράσματα του οικονομικού και χρηματοοικονομικού διαλόγου κατά τα τελευταία έτη. Ωστόσο, 
διαθρωτικά εμπόδια εξακολουθούν να παραμένουν, όπως η ασαφής ιδιοκτησία γης, η 
περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, το υψηλό επίπεδο ανεπίσημης οικονομίας και 
διαφθοράς και οι παθογένειες του δικαστικού συστήματος, που αποθαρρύνει τόσο τις ξένες όσο 
και τις εγχώριες επενδύσεις. Θετικά αποτιμώνται τα μέτρα για την αντιμετώπιση της άτυπης 
οικονομίας,  την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, 
καθώς και η εισαγωγή ηλεκτρονικού συστήματος για τις οικοδομικές άδειες.  

http://eeas.europa.eu/delegations/albania/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/funding-by-country/albania/index_en.htm
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Σε γενικές γραμμές, εξακολουθούν να ισχύουν οι συμφωνημένες συστάσεις της ΕΕ στο πλαίσιο 
του διαλόγου ΕΕ – Αλβανίας, οι οποίες αφορούν στα εξής: 

•  Δημοσιονομικά: συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, με στόχο τη μείωση του δημόσιου 
χρέους, μεσοπρόθεσμα ως ποσοστό του ΑΕΠ και τη θέσπιση περαιτέρω μέτρων σε περίπτωση 
απόκλισης από το στόχο, 

•  Φορολογικά: ενίσχυση της φορολογικής διοίκησης, διεύρυνση της φορολογικής βάσης 
εισαγωγή φόρου περιουσίας, 

•   ομισματικά/χρηματοπιστωτικά: εφαρμογή μέτρων στρατηγικής επίλυσης των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, ενίσχυση της χρήσης του εθνικού νομίσματος, ενίσχυση της εποπτείας 
του μη τραπεζικού χρηματοπιστωτικού τομέα, 

•  Ενέργεια: Πλήρης διαχωρισμός των δραστηριοτήτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου και θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση μέτρων για τη  
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τη συνθήκη της Ενεργειακής Κοινότητας,  

•  Ιδιοκτησία: συνέχιση των διαδικασιών για την διασάφηση της ιδιοκτησίας αγροτικής γης, 
καταχώρισης περιουσιακών στοιχείων και δημιουργίας ενός λειτουργικού ηλεκτρονικού 
κτηματολογίου.   

•  Απασχόληση: ενίσχυση της ικανότητας  των υπηρεσιών απασχόλησης και βελτίωση της 
μέριμνας για την παροχή μέτρων στους ανέργους και τους ανενεργούς, σαφή περιγραφή σχεδίων 
για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, εντατικοποίηση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών 
για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και τη στήριξη της μεταρρύθμισης των 
προγραμμάτων σπουδών. 

1.3 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. 

1.4 Διεθνείς Συμφωνίες  

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&countryN
ame=Albania&countryFlag=treaties 

1.5 Διμερείς συμφωνίες (οικονομικού περιεχομένου) 

Η Αλβανία έχει υπογράψει 41 Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, με τις χώρες: 
Αυστρία, Αίγυπτο, Βέλγιο, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ελβετία, 
Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ινδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, 
Ιρλανδία, Κατάρ, Κίνα, Κόσσοβο, Κουβέιτ, Κροατία, Λετονία, 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/eng/c/6/125/international-agreements  

Η Αλβανία έχει υπογράψει 44 Συμφωνίες Αμοιβαίας Προώθησης και Προστασίας Επενδύσεων, 
εκ των οποίων 8 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 

http://ec.europa.eu/world/agreements/searchByCountryAndContinent.do?countryId=3825&countryName=Albania&countryFlag=treaties
http://ec.europa.eu/world/agreements/searchByCountryAndContinent.do?countryId=3825&countryName=Albania&countryFlag=treaties
https://www.tatime.gov.al/eng/c/6/125/international-agreements
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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 συνάψει 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 την 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) 

 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) 

 Συμφωνία για τη συνεργασία στον τουρισμό του 1999 (Ν. 2868/2000, ΦΕΚ 274 Α/19.12.2000). 

 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)  

 Συμφωνία Εμπορικής Ναυτιλίας (κυρ. Ν.1980/1991, ΦΕΚ 186/Α/09.12.1991, ισχύει 13.05.1992) 

 Συμφωνία για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης (Ν.4657/2020, ΦΕΚ 
19/Α/31.01.2020). 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΟΕΥ) ΤΗΣ 
ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΙΡΑΝΩΝ 

Η λειτουργία των Γραφείων ΟΕΥ διέπεται από τον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών (Ν. 
4781/2021 άρθρα 309-313, ΦΕΚ A΄ 31/28.2.2021). Τα στελέχη των Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων (ΟΕΥ) είναι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικών και Εμπορικών Ακολούθων της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) 
Τιράνων, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000, 

http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/2
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προβλέπεται μία (1) θέση Συμβούλου ΟΕΥ, δύο (2) θέσεις Γραμματέων ΟΕΥ, καθώς και μία (1) 
θέση επιτόπιου συνεργάτη (ΠΔ. 102/22.05.2006 (ΦΕΚ Α’ 101).  

Προϊστάμενος Γραφείου ΟΕΥ 

κ.Σαράντης Μοσχόβης, Σύμβουλος ΟΕΥ Α' (από 03.10.2017– σήμερα) 

Στελέχη Γραφείου ΟΕΥ 

κ. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ (από 10.09.2020 - σήμερα) 

κα Μαρίλια Αξιώτη, Γραμματέας ΟΕΥ Γ΄ (από 12.10.2020-σήμερα) 

Επιτόπια συνεργάτης 

κα Άλμα Μάρκο 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Πρεσβεία της Ελλάδος  

στα Τίρανα 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 
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Τηλ.: +355 4 2274668 
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E-mail: gremb.tir@mfa.gr 

Ιστοσελίδα: www.mfa.gr/tirana  
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Τηλ.: +355 4 2228980, 2247323 
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E-mail: ecocom-tirana@mfa.gr  

Ιστοσελίδα: http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-
oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/office/805  
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