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ΘΕΜΑ:  Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία κατά το 2019 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η συνολική καθαρή εγχώρια 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του 2019 ανήλθε σε 5.208 GWh, έναντι 8.552 GWh το 

2018, καταγράφοντας μείωση κατά 39,1%. Το 57,2% (2,981 GWh) της ηλεκτρικής ενέργειας παρήχθη από 

δημόσιους υδροηλεκτρικούς σταθμούς ιδιοκτησίας της Αλβανικής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού KESH, ενώ 

το 42,3 % (2.204,5 GWh) από ανεξάρτητους ιδιωτικούς σταθμούς, καθώς και παραχωρησιούχους, οι 

οποίοι έχουν λάβει σχετική άδεια από την αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. 

          Σημειώνεται ότι η χαμηλή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του 2019 

οφείλεται στην σημαντική πτώση της στάθμης, λόγω των μειωμένων βροχοπτώσεων, των λιμνών που 

τροφοδοτούν τις υδροηλεκτρικές μονάδες. Υπενθυμίζεται ότι η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στην 

Αλβανία προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από υδροηλεκτρικούς σταθμούς (98% της συνολικής 

παραγωγής) και ως εκ τούτου εξαρτάται κατά βάση από τις καιρικές συνθήκες, και ειδικότερα από την 

ποσότητα των ετήσιων βροχοπτώσεων (περίπου το 80% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται 

από Υ/Η σταθμούς επί του ποταμού Drin). 

            Η μειωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά το 2019 (σε σχέση με το 2018), καθώς και η 

ολοένα αυξανόμενη ζήτηση, συνέτειναν στην αύξηση των καθαρών εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας κατά 

44,2% και στη μείωση των καθαρών εξαγωγών κατά 71,3%. Ως εκ τούτου, οι εισαγωγές ηλεκτρικής 

ενέργειας ανήλθαν σε 3.176,5 GWh κατά το 2019 έναντι 1.771,7 GWh, ενώ οι εξαγωγές ηλεκτρικής 

ενέργειας περιορίστηκαν σε 770,5 GWh έναντι 2.685,5 GWh κατά το 2018, με αποτέλεσμα να αποτελέσει 

η Αλβανία, κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους, για πέμπτη φορά κατά την τελευταία εξαετία, εισαγωγέα 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

              Οι απώλειες δικτύου, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συνολικές απώλειες ενέργειας από τους 

σταθμούς παραγωγής έως τον τελικό χρήστη, μειώθηκαν κατά 7,3% το 2019, ανερχόμενες σε 1.653 GWh, 

έναντι 1.783 GWh κατά το 2018. Όσον αφορά στις απώλειες του συστήματος μεταφοράς το 2019, αυτές 

μειώθηκαν κατά 30,5%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αντιστοιχώντας πλέον στο 10,2% των 

συνολικών απωλειών δικτύου, έναντι 89,2% που αναλογεί στις απώλειες του συστήματος διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

                Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τους εγχώριους χρήστες κατά το 2019 

ανήλθε σε 5.960 GWh, έναντι 5.856 GWh, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,8% σε σχέση με το 2018. Επίσης 

το 2019, η τελική κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 1,2%, ενώ η τελική κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας από μη νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 0,6% σε σχέση με το 2018.  


