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Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας  

στις επιχειρήσεις στην Αλβανία 

 

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε η εδώ στατιστική υπηρεσία (INSTAT) για το 2016, 

οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν υπολογιστή για λόγους εργασίας αντιπροσωπεύουν το 95,6% των 

οικονομικών επιχειρήσεων, σε σύγκριση με το ποσοστό 95,0% που ήταν το 2015.  

Η χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας γίνεται συνήθως από επιχειρήσεις που 

απασχολούν δέκα (10) ή περισσότερους εργαζομένους. Το ποσοστό απασχολουμένων που χρησιμοποιούν 

υπολογιστή στην εργασία τους είναι 28,0% και εμφανίζεται αυξημένο, κατά 3,6%, σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Το χαμηλότερο ποσοστό απασχολουμένων που χρησιμοποιούν υπολογιστή κατά την 

εργασία τους ανήκει σε επιχειρήσεις με δραστηριότητες στον τομέα της βιομηχανίας, το οποίο φτάνει μόλις 

το 8,6%, καθώς και στον κατασκευαστικό τομέα, με ποσοστό που ανέρχεται σε 16,8%. Σε μεγαλύτερο 

βαθμό χρησιμοποιούνται οι υπολογιστές από απασχολούμενους σε επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες σε 

τομείς πληροφορικής και επικοινωνίας, με το ποσοστό να φτάνει σε αυτές τις περιπτώσεις το 71,1%, σε 

διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, με ποσοστό 64,6% ή σε άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και 

τεχνικές δραστηριότητες με ποσοστό 61,7% επί του συνόλου των επιχειρήσεων των αντίστοιχων κλάδων. 

Η «διείσδυση» του διαδικτύου στις επιχειρήσεις είναι αυξητική τα τελευταία χρόνια στην Αλβανία. 

Το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ανέρχεται σε 96,8% του συνόλου των 

επιχειρήσεων και αυξήθηκε κατά 0,6% σε σύγκριση με το 2015. Συγκριτικά, η Αλβανία τείνει να 

προσεγγίσει το μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών στη χρήση του διαδικτύου, με το ποσοστό των 

επιχειρήσεων που διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο να είναι ελαφρώς χαμηλότερο (κατά 0,2%), σε 

σύγκριση με το μέσο όρο των κρατών μελών της ΕΕ. Η σύνδεση στο διαδίκτυο είναι κυρίως DSL ή άλλη 

ευρυζωνική σύνδεση για το 84,5% των επιχειρήσεων. 

Το μεγαλύτερο μερίδιο των επιχειρήσεων, κατά 50,7%, έχει ταχύτητα λήψης από 2 έως 10 

Mbit/δευτερόλεπτο, το οποίο μειώθηκε κατά 13,3% σε σύγκριση με το 2015. Ενώ ο αριθμός επιχειρήσεων 

με ταχύτητα λήψης υψηλότερη από 10 Mbit/δευτερόλεπτο, έχει αυξηθεί κατά 7,4 % σε σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος. Το 2016, το ποσοστό των επιχειρήσεων που διέθεταν ιστότοπο ήταν 51,6%. Για το 

66,1% των επιχειρήσεων, ο ιστότοπος χρησιμοποιείται κυρίως για τη δημοσίευση καταλόγων προϊόντων ή 

τιμοκαταλόγου. Μόνο το 7,1% των επιχειρήσεων πωλεί προϊόντα/υπηρεσίες μέσω του δικτυακού τους 

τόπου ή αποκλειστικών εφαρμογών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του έτους 2016. 
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Γενικά, το ηλεκτρονικό εμπόριο πραγματοποιείται από επιχειρήσεις που ασχολούνται με 

δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας κατά 24,7%, δραστηριότητες μεταφορών και 

αποθήκευσης κατά 19,2% και τεχνικές δραστηριότητες κατά 12,1%. Το μερίδιο των επιχειρήσεων που 

πώλησαν τα προϊόντα/τις υπηρεσίες τους στο διαδίκτυο ήταν 2,1% στις κατασκευαστικές δραστηριότητες 

και 4,3% στις δραστηριότητες παραγωγής. Περίπου το 38,9% των επιχειρήσεων κάνουν χρήση κοινωνικών 

μέσων δικτύωσης, όπως το Facebook, το Linkedln, το Twiter, το Youtube κ.λπ. 

Το μερίδιο των επιχειρήσεων που χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο για επικοινωνία με τις δημόσιες 

αρχές είναι 96,7% το 2016, από 95,2% το 2015, αυξημένο κατά 1,5%. 

 

Ψηφιακή τεχνολογία και τραπεζική ανάπτυξη 

Ειδικότερα, ως προς τον τραπεζικό τομέας στην Αλβανία, το τραπεζικό σύστημα ακλουθώντας την 

τάση των τεχνολογικών εξελίξεων, πέρασε από τη εποχή της μη-τεχνολογίας (ήτοι ανταλλαγή χρημάτων στο 

δρόμο, πληρωμές μισθών στο χέρι και σχεδόν καθόλου ΑΤΜ) στην εποχή των νέων τεχνολογιών (μισθοί 

μέσω τραπεζών, υψηλή χρήση ΑΤΜ και χρεωστικών καρτών) και σταδιακά βαδίζει στην εποχή της υψηλής 

τεχνολογίας (ψηφιακό διαδικτυακό τραπεζικό σύστημα).  

Οι ειδικοί του τραπεζικού τομέα ισχυρίζονται ότι ο ρυθμός των αλλαγών στην Αλβανία είναι 

ταχύτερος απ’ ότι σε άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Η Αλβανία ακολουθεί το ρυθμό, ακόμα πιο 

γρήγορα από άλλες χώρες, καθώς μια μεταγενέστερα αναπτυσσόμενη αγορά έχει το πλεονέκτημα να 

προσπερνά κάποιες τεχνολογικές επιλογές, ενώ άλλες αναδυόμενες αγορές ακολουθούν την τεχνολογική 

εξέλιξη βήμα-βήμα.  

Η ψηφιακή τεχνολογία για μεμονωμένους πελάτες άρχισε να εμφανίζεται στην Αλβανία πριν από 

περισσότερα από 8 χρόνια, με τη μορφή Internet Banking, Mobile Banking και τελευταία με πληρωμές μέσω 

κινητού τηλεφώνου. Η τεχνολογία ψηφιακών τραπεζών, η οποία υπάρχει ήδη στην Αλβανία, συνεχίζει να 

μειώνει τις αποστάσεις με πολύ πιο αναπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές. Σήμερα, οι μεγαλύτερες τράπεζες 

προσφέρουν ψηφιακή πλατφόρμα παγκοσμίου επιπέδου που περιλαμβάνει όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές 

(υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, tablet και κινητά τηλέφωνα). Η πλατφόρμα έχει επεκτείνει τη 

λειτουργικότητα της και βελτιώνεται συνεχώς για να παρέχει όλο και περισσότερες υπηρεσίες και νέους 

τρόπους για να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές.  

Μέχρι στιγμής, 12 από τις 16 τράπεζες προσφέρουν διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες (Internet 

banking), οκτώ από αυτές έχουν τη μορφή Mobile Banking και δύο τράπεζες προσφέρουν mobile πληρωμές 

μέσω τρίτου μέρους, MPAY. Οι εμπειρογνώμονες τονίζουν ότι η εφαρμογή τεχνολογίας, για να είναι 

αποτελεσματική, θα πρέπει να συμβαδίζει με την αύξηση της γνώσης των Αλβανών καταναλωτών για τη 

χρήση της, ως πρόκληση της σύγχρονης ανάπτυξης στον τομέα αυτό. 
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Η Τράπεζα της Αλβανίας αναφέρει ότι το α΄ τρίμηνο 2017 ο αριθμός των on-line συναλλαγών 

ξεπέρασε τις 162 χιλ. Το ποσοστό αυτό είναι 41% υψηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 

προηγούμενο έτους. Οι συναλλαγές μέσω του διαδικτύου το α΄ τρίμηνο τ.ε  εκτιμώνται σε περίπου 40 δισ. 

ΑΛΛ ή 60% περισσότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ο εκσυγχρονισμός 

των τραπεζικών υπηρεσιών και η αύξηση πρόσβασης στην υψηλή τεχνολογία παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην εξάπλωση των ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών.  

Εν κατακλείδι, πρόκειται για μια ταχεία αναπτυσσόμενη αγορά στον τομέα παροχής υπηρεσιών 

ψηφιακής τεχνολογίας και στήριξης και υπάρχουν πολλά περιθώρια δραστηριοποίησης ελληνικών 

επιχειρήσεων του κλάδου αυτού. 

 

Τίρανα, 13 Ιουλίου 2017 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 
 
 

Πιν. 1 - Εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν υπολογιστές στις επιχειρήσεις αναλόγως με το τομέα της 

οικονομικής δραστηριότητας (%) 
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ΠΙΝ. 2 – Μέγιστη ταχύτητα για τη λήψη εγγράφων (2016) 
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ΠΙΝ.3 - Οn-line πωλήσεις των επιχειρήσεων συμφώνα με το τομέα της οικονομικής δραστηριότητας (%) 
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ΠΙΝ.4 - Χρήση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις αναλόγως του μεγέθους τους (%) 
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