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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Οικονομική Κατάσταση 

Στοιχεία εξωτερικού χρέους Αλβανίας (α' 

εξάμηνο 2022) 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας 

Αλβανίας, στα τέλη Ιουνίου 2022, το 

ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της Αλβανίας 

ανερχόταν σε 59,1% του ΑΕΠ, χαμηλότερο 

κατά 1,7% από πέρυσι. Η εν λόγω μείωση 

αντανακλά κυρίως την αύξηση του ονομαστικού 

ΑΕΠ, όπως καταγράφεται και στον δείκτη 

καθαρού εξωτερικού χρέους προς το ΑΕΠ, ο 

οποίος εκτιμάται στο 10%, μειωμένος κατά 

2,1% σε σχέση με το 2021. Σχετικά με το 

απόθεμα χρέους, σημειώθηκε αύξηση κατά 

12,7% σε σχέση με το 2021, κυρίως λόγω του 

διευρυμένου χρέους της «Γενικής Κυβέρνησης» 

κατά το δ’ τρίμηνο του 2021, όταν εκδόθηκε το 

ευρωομόλογο. Επιπρόσθετα, το μακροπρόθεσμο 

χρέος αντιπροσωπεύει περίπου το 91% του 

συνόλου, ενώ το βραχυπρόθεσμο χρέος περίπου 

το 9%. 

Οι δείκτες της ικανότητας μακροπρόθεσμης 

αποπληρωμής του εξωτερικού χρέους 

συνέχισαν να καταγράφουν βελτίωση κατά το α’ 

εξάμηνο του 2022, ακολουθώντας την τάση που 

ξεκίνησε το 2021, λόγω κυρίως της αύξησης των 

εξαγωγών και των δημοσιονομικών εσόδων. 

Ειδικότερα, ο λόγος του ακαθάριστου 

εξωτερικού χρέους προς τις ετήσιες εξαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται σε 137,1%, 

έναντι 182% το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα, 

ο λόγος του εξωτερικού χρέους προς τα 

δημοσιονομικά έσοδα μειώθηκε σε 214,4%, από 

223,4% και ο λόγος του αποθέματος της Γενικής 

Κυβέρνησης προς τα δημοσιονομικά έσοδα 

μειώθηκε σε 105,0%, από 109,6%. 

Βελτιωτικές τάσεις παρουσιάζουν και οι δείκτες 

επάρκειας ρευστότητας. Συγκεκριμένα, το 

απόθεμα συναλλαγματικών αποθεμάτων στο 

τέλος του β’ τριμήνου 2022, καλύπτει κατά 

299% το βραχυπρόθεσμο εξωτερικό χρέος. 

3.1.2023, Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Αλβανίας 

 

Το 2022 έτος-ρεκόρ σε εισερχόμενο τουρισμό 

στην Αλβανία 

Έτος-ρεκόρ για τον εισερχόμενο τουρισμό στην 

Αλβανία αποτέλεσε το 2022, σύμφωνα με 

προσωρινά στοιχεία τα οποία ανήρτησε στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Υπουργείου 

της, η α/Υπουργός Τουρισμού & Περιβάλλοντος 

κα Mirela Kumbaro. 

 Οι 7,5 εκατ. αφίξεις που καταγράφηκαν το 2022 

αποτελούν ρεκόρ όχι μόνο έναντι του 2021 (+1,9 

εκατ. τουρίστες), αλλά και σε σχέση με τα προ-

πανδημίας επίπεδα και τις 6,1 εκατ. αφίξεις του 

2019, όταν η Αλβανία είχε σημειώσει το 

προηγούμενο ρεκόρ της. Μάλιστα, σύμφωνα με 

την κα Kumbaro, τα επιμέρους στοιχεία 

καταδεικνύουν και μία επιμήκυνση της 

τουριστικής περιόδου, με τις αφίξεις να 

αφορούν, πλέον, και τους χειμερινούς μήνες. 

Το 2022 η Αλβανία κατέγραψε αύξηση  των 

αφίξεων από Ισπανία κατά 85% και 84% από 

Τουρκία, ενώ οι τουρίστες από τις 

σκανδιναβικές χώρες και την Σλοβενία 

διπλασιάστηκαν. Ωστόσο, κυριότερη 

τουριστική "αγορά" για την Αλβανία παρέμεινε 

και για το 2022 το γειτονικό Κόσοβο.  

Σύμφωνα, μάλιστα, με το World Tourism 

Barometer του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Τουρισμού (των Ηνωμ. Εθνών), το οποίο 

επικαλέστηκε η α/Υπουργός, η Αλβανία είχε μία 

από τις καλύτερες επιδόσεις τουριστικής 

"ανάκαμψης" στον κόσμο, στα προ-Covid 

επίπεδα, επιτυγχάνοντας άνοδο 19% για το 

διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου, μεταξύ 2022 και 

2019. 

9.1.2023, Πηγή: Albanian Daily news 

 

Βελτιώθηκε η οικονομική εμπιστοσύνη τον 

Δεκέμβριο 2022 

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα Αλβανίας, ο 

συνολικός δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης 

αυξήθηκε κατά 2,7 % τον Δεκέμβριο του 2022. 

Ο δείκτης επηρεάστηκε από την αυξημένη 

εμπιστοσύνη σε όλους τους επιχειρηματικούς 

τομείς, καθώς και από τη βελτίωση της 

εμπιστοσύνης των καταναλωτών. 



Ιανουάριος 2023 
 

Ειδικότερα, ο δείκτης εμπιστοσύνης στον 

κατασκευαστικό κλάδο αυξήθηκε κατά 5,5 % σε 

μηνιαία βάση τον Δεκέμβριο σημειώνοντας την 

δεύτερη καλύτερη επίδοση, ενώ ο δείκτης 

εμπιστοσύνης καταναλωτών βελτιώθηκε κατά 

περίπου 1,8 %, παραμένοντας ωστόσο κάτω από 

τον μακροπρόθεσμο μ.ό.. Η εκτίμηση των 

καταναλωτών για την τρέχουσα απόδοση των 

τιμών καταγράφει μείωση, ενώ η κατάσταση 

αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και στο μέλλον. 

Ο δείκτης εμπιστοσύνης στη βιομηχανία 

αυξήθηκε κατά 2,9% σε μηνιαία βάση τον 

Δεκέμβριο. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στη 

βελτίωση του ισοζυγίου μεταξύ τρέχουσας 

παραγωγής και παραγγελιών, καθώς και στις 

προσδοκίες των επιχειρήσεων για αύξηση 

παραγωγής και μείωσης των τιμών πώλησης. 

Επιπρόσθετα, ο δείκτης εμπιστοσύνης σε 

υπηρεσίες αυξήθηκε κατά 0,7 % κυρίως λόγω 

βελτίωσης του δείκτη επιχειρηματικής 

απόδοσης, ενώ ο δείκτης εμπιστοσύνης στο 

εμπόριο αυξήθηκε κατά 1,8%, επηρεασμένος 

από θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα 

επιχειρηματική απόδοση και για την 

απασχόληση στο μέλλον. Αντιθέτως, οι 

προσδοκίες για τις τιμές αναθεωρήθηκαν προς 

τα κάτω. 

10.1.2023, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Η Παγκόσμια Τράπεζα αναμένει οικονομική 

ανάπτυξη της Αλβανίας στο 2,2% του ΑΕΠ 

για το 2023. 

Η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει ότι η 

οικονομία της Αλβανίας θα αναπτυχθεί μόνο 

κατά 2,2% φέτος. Η εν λόγω πρόβλεψη είναι 

κατά 1,3% χαμηλότερη από την αντίστοιχη του 

Ιουνίου 2022. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την 

έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας με τις 

παγκόσμιες οικονομικές προβλέψεις (Global 

Economic Prospects Report), του Ιανουαρίου 

2023, η οικονομική ανάπτυξη της Αλβανίας θα 

είναι μόλις 3,4% το 2024. 

Η WB αναθεώρησε συνολικά προς τα κάτω τις 

προοπτικές των οικονομιών στην περιοχή της 

Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας λόγω του 

πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος διαρκεί 

περισσότερο από τις αρχικές προβλέψεις. 

Επιπρόσθετα, τα αυξανόμενα κόστη για τη 

διαχείριση της ανθρωπιστικής και 

περιβαλλοντικής κρίσης, αναμένεται να 

κατακερματίσουν περαιτέρω το διεθνές εμπόριο 

και τις επενδύσεις. Αντίστοιχα, η παραγωγή σε 

Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη και 

Κεντρική Ασία υπολογίζεται να συρρικνωθεί το 

2023 εάν βαθύνει περαιτέρω η ενεργειακή 

κρίση. 

Συνολικά για τα Δυτικά Βαλκάνια, η ανάπτυξη 

προβλέπεται στο 2,5% το 2023, καθώς οι 

μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις, στο πλαίσιο 

της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ, αναμένεται να 

μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις των 

υψηλών τιμών ενέργειας και τροφίμων. 

12.1.2023, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Τα Τίρανα στην 3η θέση συγκριτικά με λοιπές 

πόλεις των Δ. Βαλκάνιων σε κόστος 

διαβίωσης για το 2023. 

Σύμφωνα με το Δείκτη Κόστους Διαβίωσης ανά 

Πόλη για το 2023 (Cost of Living Index by City 

2023), από τη Numbeo.com, τα Τίρανα, είναι η 

τρίτη ακριβότερη πόλη για να ζει κάποιος στα 

Δυτικά Βαλκάνια. Συγκεκριμένα, το Βελιγράδι 

θεωρείται η πιο ακριβή πόλη στην περιοχή, 

ακολουθούμενη από την Μπούντβα του 

Μαυροβουνίου και τα Τίρανα της Αλβανίας. 

Αντίστοιχα, η Πρίστινα, θεωρείται μία από τις 

φθηνότερες πόλεις στην Ευρώπη, μαζί με τη Νις 

στη Σερβία, την Κραϊόβα στη Ρουμανία και την 

Τούζλα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ειδικότερα, το 

κόστος ζωής στο Βελιγράδι είναι στο 42,5% 

αυτού της Νέας Υόρκης, ενώ τα Τίρανα 

σημείωσαν αύξηση 3,7% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. 

Σημειώνεται ότι τα Τίρανα κατατάσσονται μεν 

χαμηλά και θεωρούνται φθηνή πόλη συγκριτικά 

με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, ωστόσο το κόστος 

διαβίωσης είναι υψηλό για τους ντόπιους. Το 

αυξανόμενο κόστος και ο «κρυφός» 

πληθωρισμός έχουν οδηγήσει χιλιάδες 

ανθρώπους στα όρια της φτώχειας. Σύμφωνα με 

την Αλβανική Στατιστική Αρχή INSTAT, το 

διάστημα 2021-2022, το 12,6% των Αλβανών 

εργαζομένων βρίσκεται στο όριο της φτώχειας, 

ενώ στους ανέργους ο κίνδυνος φτώχειας είναι 
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υψηλότερος και φτάνει το 39%. Αντίστοιχα, 

στην πληθυσμιακή ομάδα των Αλβανών 

συνταξιούχων, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας 

βρίσκεται περίπου στο 14%. 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας των 

Ηνωμένων Εθνών (United Nations’ 

International Labour Organisation/ILO), το 

2020 στην Αλβανία, το 12% όλων των 

εργαζομένων λάμβανε μισθούς κάτω από το 

όριο της σχετικής φτώχειας των 5 $/ημέρα. 

Επί του παρόντος, ο κατώτατος μηνιαίος μισθός 

στην Αλβανία ανέρχεται στα 289,72 ευρώ, ενώ 

ο μέσος όρος σε ολόκληρη τη χώρα είναι 

περίπου 450 ευρώ. Ωστόσο, συγκρατείται ότι ο 

ανωτέρω υπολογισμός δεν είναι ασφαλής λόγω 

της υψηλής άτυπης εργασίας που υπολογίζεται 

σε περίπου 40% του εργατικού δυναμικού. 

12.1.2023, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Οι σιδηροδρομικές μεταφορές συνεχίζουν να 

καταγράφουν μείωση στην Αλβανία 

Σύμφωνα με στοιχεία τις Αλβανικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας INSTAT, oι μεταφορές 

εμπορευμάτων και επιβατών, μέσω 

σιδηροδρομικού δικτύου, μειώθηκαν περαιτέρω 

το 2021, με το μήκος του σιδηροδρομικού 

δικτύου που χρησιμοποιείται στη χώρα να είναι 

224 χλμ. το 2021. 

Η σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων 

πραγματοποιείται σε αποστάσεις 0-49 km και 

50-150 km. Ο όγκος των εμπορευμάτων που 

μεταφέρονται με απόσταση 50-150 km είναι 

66,5 χιλ. τόνοι, το 88,3% των εμπορευμάτων 

που μεταφέρονται μέσω σιδηροδρόμου. 

Επιπρόσθετα, το 2021, οι σιδηροδρομικές 

μεταφορές εμπορευμάτων κατέγραψαν μείωση 

3,5% συγκριτικά με το 2020. 

Όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο μέσω 

σιδηροδρομικών μεταφορών (εισαγωγές-

εξαγωγές) το 2021, ανήλθαν σε 33,4 χιλ. τόνοι 

προϊόντων, εκ των οποίων οι 11,3 χιλ. τόνοι 

αφορούν σε εμπόριο με το Μαυροβούνιο. 

Αντίστοιχα, αναφορικά με τη επιβατική 

μετακίνηση μέσω σιδηροδρόμου, το 2021, 

24.018 επιβάτες χρησιμοποιούσαν τις 

σιδηροδρομικές μεταφορές ως μέσο 

μετακίνησης, σημειώνοντας αύξηση 33,8% 

συγκριτικά με το 2020. Ωστόσο σημειώνεται ότι 

το 2020, λόγω πανδημίας οι μετακινήσεις 

επιβατών ήταν πιο περιορισμένες σε σχέση με τα 

προηγούμενα χρόνια. 

13.1.2023, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Κεντρική Τράπεζα Αλβανίας: Ο 

πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί το 2023 

Η Τράπεζα της Αλβανίας αναμένει ότι ο 

πληθωρισμός θα μειωθεί σταδιακά κατά το 2023 

και θα προσεγγίσει τον στόχο του 3% το πρώτο 

εξάμηνο του 2024. Η προσδοκία βασίζεται σε 

προβλέψεις για τη μείωση του εισαγόμενου 

πληθωρισμού, τη σταθεροποίηση των 

πληθωριστικών προσδοκιών στη χώρα και τις 

επιπτώσεις της ομαλοποίησης των επιτοκίων. 

Η Τράπεζα της Αλβανίας αναφέρει ότι το 

μεγαλύτερο μέρος της νομισματικής 

ομαλοποίησης που απαιτείται για τον έλεγχο του 

πληθωρισμού έχει ήδη πραγματοποιηθεί. 

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, ο κύριος 

λόγος για την έντονη άνοδο των αποδόσεων το 

2022 ήταν η προσδοκία της αγοράς για ταχεία 

αύξηση του βασικού επιτοκίου, ωστόσο, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες από τις 

αυξήσεις του επιτοκίου έχουν ήδη 

πραγματοποιηθεί, θεωρεί ότι οι αποδόσεις των 

κρατικών τίτλων θα έχουν προχωρήσει πολύ πιο 

ομαλά το 2023. 

Τέλος, σημειώνεται ότι ο υψηλός πληθωρισμός 

έχει αφήσει το στίγμα του στη δυναμική της 

οικονομικής ανάπτυξης, δεδομένου ότι η 

αυξημένη αβεβαιότητα, η αναγκαστική 

αυστηροποίηση του κόστους χρηματοδότησης 

και η μείωση της παγκόσμιας ζήτησης θα 

μεταφραστούν σε βραδύτερους ρυθμούς 

οικονομικής ανάπτυξης κατά το πρώτο εξάμηνο 

του επόμενου έτους, παρόμοιους με αυτούς του 

δεύτερου εξαμήνου του 2022, σύμφωνα με την 

Κεντρική Τράπεζα Αλβανίας. 

16.1.2023, Πηγή: Albanian Daily News 
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Το ΔΝΤ αναμένει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2% 

το 2023 

Σύμφωνα με δηλώσεις της επικεφαλής του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην 

Αλβανία, κα Yan Sun, το ΔΝΤ προβλέπει 

επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης στο 

2% το 2023, από την εκτίμηση του 3,7%, για το 

2022. 

Η αύξηση του κόστους ζωής έχει αρχίσει να 

επηρεάζει αρνητικά την εμπιστοσύνη και την 

εγχώρια ζήτηση, με τον πληθωρισμό να φτάνει 

στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο 

δεκαετιών, λόγω των τιμών σε τρόφιμα και 

ενέργεια. 

Σύμφωνα με την κα Sun, προϋπόθεση για τη 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της χώρας είναι η 

οικοδόμηση ενός δικαιότερου, 

αποτελεσματικότερου, απλούστερου και πιο 

διαφανούς φορολογικού συστήματος, το οποίο 

μπορεί να κάνει την Αλβανία πιο ελκυστική για 

ξένες επενδύσεις. 

Επιπρόσθετα, ένα νέο φορολογικό σύστημα θα 

μπορούσε να ενισχύσει την εγχώρια 

οικονομική δραστηριότητα, 

συμπεριλαμβανομένων των σωστών 

οικονομικών κινήτρων και της αντιμετώπισης 

του υψηλού επιπέδου παρατυπίας. 

Σημείωσε ότι οι προσπάθειες της Αλβανίας, 

κατά την περίοδο 2020-21, μέσω ενός 

συνδυασμού κατάλληλων μακροοικονομικών 

πολιτικών βοήθησαν τη χώρα να αντιμετωπίσει 

τον αντίκτυπο των διαδοχικών κραδασμών από 

το 2019 (σεισμός και πανδημία). 

Επιπρόσθετα, ο κατασκευαστικός κλάδος 

συνέβαλε πράγματι σημαντικά στην ανάπτυξη 

τα τελευταία δύο χρόνια, δεδομένης της 

αυξανόμενης συμβολής του στις οικονομικές 

δραστηριότητες και της αυξημένης τραπεζικής 

χρηματοδότησης και των ξένων ροών. Ωστόσο, 

θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε περίπτωση 

ταχείας αύξησης των τιμών. Σε αυτό το πλαίσιο 

τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της εποπτείας του 

αντικτύπου του κατασκευαστικού κλάδου στη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας. 

Συμπληρωματικά επισήμανε ότι περαιτέρω 

αυξήσεις στις τιμές σε τρόφιμα και ενέργεια θα 

οδηγήσουν σε υψηλότερο και μακροχρόνιο 

πληθωρισμό, ο οποίος θα μπορούσε να 

επιβαρύνει κι άλλο τα πραγματικά εισοδήματα 

και να αποδυναμώσει τις προοπτικές 

ανάπτυξης της Αλβανίας. 

Ειδική αναφορά έκανε στις συμβάσεις 

δημοσίου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), οι οποίες 

υπολογίζονται σε περίπου 40% του ΑΕΠ το 

2022, με βάση τη συμβατική αξία των 

υφιστάμενων και των εν εξελίξει έργων. Το 

πλαίσιο για τον συντονισμό και τη διαχείριση 

των ΣΔΙΤ εξακολουθεί να υποφέρει από 

σημαντικές αδυναμίες και παραμένει ασαφές 

πόσο εύρος έχουν οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι. 

Σε αυτό το πλαίσιο. Κα Sun σημειώνει ότι 

επείγουσα προτεραιότητα για την Αλβανία 

είναι η ευθυγράμμιση των πλαισίων 

διαχείρισης ΣΔΙΤ και των δημόσιων 

επενδύσεων, καθώς και η πλήρης ενσωμάτωσή 

τους στον κανονικό κύκλο του 

προϋπολογισμού. Επιπρόσθετα, το 

Α/Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας θα 

πρέπει να διαδραματίσει πιο αποτελεσματικό 

ρόλο στην επιλογή των επενδυτικών σχεδίων 

και να συμμετάσχει ενεργά στην αξιολόγηση 

και την παρακολούθηση. Τέλος, σημείωσε ότι 

όλα τα έργα δημοσίων επενδύσεων πρέπει να 

υπόκεινται σε σαφή νομοθετικά πλαίσια 

δημοσίων επενδύσεων και προμηθειών. 

16.1.2023,Πηγή: Albanian Daily News 

 

Ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων στην 

Αλβανία 

Το Συμβούλιο Διαφάνειας αποφάσισε 

απροσδόκητα στις 18/Ιανουαρίου να αυξήσει 

την τιμή των καυσίμων στην Αλβανία. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ, 

το λίτρο λαδιού ορίστηκε στα 208 λεκ/λίτρο 

(περίπου 1,77 ευρώ), από 199 λεκ/λίτρο. 
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Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έρχεται 

σε μια στιγμή που το πετρέλαιο στο 

χρηματιστήριο βρίσκεται στα χαμηλότερα 

επίπεδα από τον Οκτώβριο του 2021, όταν στη 

χώρα το λίτρο πετρελαίου διακινούνταν κατά 

μέσο όρο 174,5 λεκ/λίτρο, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της INSTAT, ενώ σήμερα είναι 16% 

ακριβότερο. 

Επιπρόσθετα, η τιμή της βενζίνης 

διαμορφώνεται στα 189 λεκ/λίτρο, ενώ το 

υγραέριο πωλείται στα 71 λεκ/λίτρο. 

Από τον Μάρτιο του 2022, το Συμβούλιο 

Διαφάνειας έχει θέσει ανώτατο όριο της τιμής 

πετρελαίου, το οποίο δημιουργήθηκε από την 

κυβέρνηση για να ελέγξει την απότομη αύξηση 

των τιμών των καυσίμων διεθνώς. 

Ωστόσο, συγκρατείται ότι οι έμποροι καυσίμων 

ισχυρίζονται ότι εάν δεν παρενέβαινε το 

Συμβούλιο, οι τιμές θα ήταν τουλάχιστον 5% 

φθηνότερες, καθώς οι εταιρείες θα είχαν την 

ευελιξία να αναλάβουν το ρίσκο και να 

αγοράσουν περισσότερες ποσότητες όταν η τιμή 

ήταν φθηνότερη στις αγορές, ενώ τώρα 

αναγκάζονται να κάνουν αγορές σε καθημερινή 

βάση λόγω των παρεμβάσεων του Δ.Σ. 

19.1.2023, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Εξωτερικό Εμπόριο 

Εξωτερικό εμπόριο αγαθών-στοιχεία για το 

2022 

Σύμφωνα με στοιχεία της Αλβανικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας INSTAT, το 2022, η 

αξία των αλβανικών εξαγωγών ανήλθε σε487 

δισ. λεκ, σημειώνοντας αύξηση 32%, σε 

σύγκριση με το 2021 και η αξία των εισαγωγών 

ανήλθε σε950 δισ. λεκ, σημειώνοντας επίσης 

αύξηση 18,7% σε σύγκριση με το 2021. Το 

εμπορικό έλλειμμα ήταν 464 δισ. λεκ, αυξημένο 

κατά 7,3% συγκριτικά με το 2021. 

Το 2022, οι χώρες προς τις οποίες η Αλβανία 

σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών, σε 

σύγκριση με το 2021 ήταν οι: Γερμανία (58,6 

%), Ιταλία (35,1 %) και Κόσοβο (0,2 %). 

Αντίστοιχα, για το 2022, οι χώρες από τις οποίες 

η Αλβανία είχε τη μεγαλύτερη αύξηση 

εισαγωγών, σε σύγκριση με το 2021 ήταν οι: 

Τουρκία (33,1 %), Ιταλία (5,9 %) και Κίνα (18,8 

%). Ενώ, σημειώθηκε μείωση των εισαγωγών 

από: Ρωσία (27,3 %), ΗΠΑ (10,3 %) και 

Αυστρία (1,1 %). 

Το εμπόριο με τις χώρες της ΕΕ, το 2022, 

ανέρχεται στο 59% του συνολικού εμπορίου. 

Αναλυτικότερα, το μερίδιο των εξαγωγών προς 

τις χώρες της ΕΕ ήταν 73,4 % των συνολικών 

εξαγωγών και το μερίδιο των εισαγωγών από 

χώρες της ΕΕ ήταν 51,6 % των συνολικών 

εισαγωγών. Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι για το 

2022 ήταν οι: Ιταλία (29%), Τουρκία (8,4 %), 

Ελλάδα (6,9 %) και Γερμανία (6,3 %). 

18.1.2023, Πηγή: INSTAT 

 

Ρεκόρ 51,7 δις λεκ κατέγραψαν οι αγροτικές 

εξαγωγές Αλβανίας για το 2022 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 

Α/Υπουργείου Γεωργίας και της Αλβανικής 

Στατιστικής Αρχής INSTAT, το 2022 η Αλβανία 

κατάφερε να αυξήσει κατά 25% τον όγκο του 

εμπορίου της γεωργίας με την Βόρεια 

Μακεδονία και τη Σερβία, καταγράφοντας 

συνολικά 51,7 δισ. λεκ εξαγωγές αγροτικών 

προϊόντων, νούμερο ρεκόρ για την χώρα. 

Σύμφωνα με το Α/Υπουργείο Γεωργίας και 

Αγροτικής Ανάπτυξης, εν λόγω αύξηση για το 

2022 επετεύχθη κατόπιν πρωτοβουλιών και 

μείωσης των δασμολογικών και μη 

δασμολογικών εμποδίων με τη Βόρεια 

Μακεδονία και τη Σερβία. 

Συγκεκριμένα, οι αλβανικές αγροτικές εξαγωγές 

στη Σερβία αυξήθηκαν κατά 58,2% σε αξία και 

κατά 13,6% σε ποσότητα, ενώ οι εξαγωγές στη 

Βόρεια Μακεδονία αυξήθηκαν κατά 37,2% σε 

αξία και 32% σε ποσότητα. 

Η αναλογία εισαγωγών-εξαγωγών με αυτές τις 

χώρες έχει επίσης βελτιωθεί σημαντικά, καθώς 

οι αγροτικές εισαγωγές από τη Σερβία 

μειώθηκαν κατά 9% και από τη Βόρεια 

Μακεδονία κατά 22%. 

Εστιάζοντας στη σημασία των περιφερειακών 

πρωτοβουλιών, η Α/Υπουργός κα Krifca 

απαρίθμησε κατά τη διάρκεια της ετήσιας 

ανάλυσης μια σειρά διαδικασιών που έχουν 
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ληφθεί για την προώθηση του εμπορίου μεταξύ 

των χωρών της περιοχής. 

19.1.2023, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Διμερείς Σχέσεις-Συμφωνίες 

A/Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 

και KfW υπέγραψαν συμφωνίες ύψους 87 

εκατ. ευρώ 

Το Α/Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 

και η γερμανική τράπεζα ανάπτυξης KfW 

υπέγραψαν δύο συμφωνίες ύψους 87 εκατ. 

ευρώ, που στοχεύουν στην υποστήριξη της 

ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης και 

της βιώσιμης διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

Τις συμφωνίες υπέγραψαν η Α/Υπουργός 

Οικονομίας και Οικονομικών, κα Delina 

Ibrahimaj και η Διευθύντρια του Γραφείου KfW 

Αλβανίας, κα Brit Horschke. 

Η πρώτη συμφωνία ύψους 66 εκατομμυρίων 

ευρώ, αφορά σε «Βιώσιμο και φιλικό προς το 

κλίμα Πρόγραμμα Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων», το οποίο στοχεύει στη βιώσιμη 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων μέσω 

επενδύσεων σε σχετικές υποδομές και θεσμικής 

υποστήριξης για την παροχή βελτιωμένων 

υπηρεσιών σε διάφορες περιοχές της Αλβανίας. 

Η δεύτερη συμφωνία αφορά στο πρόγραμμα 

«Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Ανάπτυξη», 

συνολικής χρηματοδότησης 21 εκατ. ευρώ, το 

οποίο θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη 

στην Αλβανία και στην ενίσχυση της 

απασχόλησης αλλά και των αποδοχών για νέους 

και γυναίκες σε αγροτικές περιοχές. 

5.1.2023, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Η Τράπεζα της Αλβανίας, το Υπουργείο 

Εσωτερικών και η Γενική Εισαγγελία 

υπέγραψαν συμφωνία για την πρόληψη 

παραχάραξης χρημάτων 

Η συμφωνία για την πρόληψη παραχάραξης 

χρημάτων υπεγράφη στα Τίρανα, από τους 

επικεφαλής των τριών θεσμικών οργάνων: τον 

Κυβερνήτη Κεντρικής Τράπεζας κ. Gent Sejko, 

τον Υπουργό Εσωτερικών κ.Bledi Çuçi και τον 

Γενικό Εισαγγελέα κ. Olsian Çela. 

Σύμφωνα με τον κ. Sejko, τα πιο πρόσφατα 

στοιχεία δείχνουν σημαντική μείωση στον 

αριθμό των πλαστώνχραρτονομισμάτων σε 

κυκλοφορία, καθώς, για το 2022 ο συνολικός 

αριθμός ανήλθε σε 343 τεμάχια, έναντι μέσου 

όρου χαρτονομισμάτων σε κυκλοφορία 157,5 

εκατομμυρίων τεμαχίων ή 2,2 πλαστών ανά 1 

εκατ. χαρτονομισμάτωνσε κυκλοφορία, έναντι 

αντίστοιχου 5,4 πλαστών, το 2021. Ενώ, όσον 

αφορά τα μεταλλικά κέρματα, το νόμισμα 50 

Lek συνεχίζει να είναι το μοναδικό πλαστό 

κέρμα, σε εξαιρετικά μικρές ποσότητες, με μόλις 

79 τεμάχια, το 2022, ανά 250 εκατ.τεμάχια 

κερμάτων σε κυκλοφορία. Επιπρόσθετα, κ. 

Sejko σημείωσε ότι η Κεντρική Τράπεζα έχει 

λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη της 

πλαστογραφίας και τη διατήρηση της 

εμπιστοσύνης του κοινού στο εγχώριο νόμισμα 

Lek. 

Αντίστοιχα, ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Bledi 

Çuçi, δήλωσε ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί 

υποχρέωση προς τους διεθνείς εταίρους και 

ιδίως την ΕΕ. 

Ο Γενικός Εισαγγελέας κ. Olsian Çela τόνισε ότι 

τα τελευταία 5 χρόνια παρατηρείται πτωτική 

τάση στην παραχάραξη χρημάτων. 

18.1.2023, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Συνεργασία Αλβανίας και ILO για προώθηση 

της αξιοπρεπούς εργασίας 

Η Α/Κυβέρνηση υπέγραψε με το Διεθνή 

Οργανισμό Εργασίας ILO «Πρόγραμμα 

αξιοπρεπούς εργασίας 2023-2026» (Decent 

Work Country Program 2023-2026), με στόχο 

τη συνεργασία για την προώθηση της 

αξιοπρεπούς εργασίας στην Αλβανία. 

Εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί το έκτο κατά 

σειρά στρατηγικό πλαίσιο προγραμματισμού 

που συμφωνήθηκε μεταξύ Αλβανίας και ILO και 

σχεδιάστηκε στο ίδιο πλαίσιο με τα 

προηγούμενα και σύμφωνα με την Εθνική 

Στρατηγική Απασχόλησης της χώρας, όπου 

τρεις από τους στόχους της συνδέονται στενά με 

την αξιοπρεπή εργασία: βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της επιθεώρησης 

εργασίας, προώθηση του κοινωνικού διαλόγου 
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στην αγορά εργασίας και βελτίωση των 

πολιτικών για αξιοπρεπή απασχόληση. 

24.1.2023, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Επενδύσεις στην Αλβανία 

Η εταιρεία Mabco αναλαμβάνει τον πλήρη 

έλεγχο της παραχώρησης του αεροδρομίου 

της Αυλώνας 

Η εταιρεία του Κοσσοβάρου επιχειρηματία κ. 

Behchet Pacolli αγόρασε την πλειοψηφία των 

μετοχών της εταιρείας παραχώρησης που 

κατασκευάζει το Διεθνές Αεροδρόμιο της 

Αυλώνας. 

Συηκεκριμένα, στα τέλη 2022, η εταιρεία Mabco 

Constructions SA αγόρασε το 40% των μετοχών 

της εταιρείας Vlora International Airport από 

την τούρκικη εταιρεία-εταίρο της YDA Insaat 

Sanayive Ticaret. 

Μετά την εν λόγω αγορά μετοχών, η Mabco 

Constructions κατέχει πλέον το 98% των 

μετοχών της εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 2% 

κατέχει η 2A Group, κατασκευαστική εταιρεία 

από το Κόσοβο που ανήκει στον επιχειρηματία 

Valon Ademi. 

13.1.2023, Πηγή: Albanian Daily News 

 

8,2 εκατ. ευρώ γερμανο-ελβετικής επένδυσης 

στο Αργυρόκαστρο σε υποδομές ύδρευσης 

Ολοκληρώθηκαν στο Αργυρόκατρο οι εργασίες 

για τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης. Η 

πόλη θα έχει πλέον τη δυνατότητα παροχής 

ποσίμου νερού όλο το 24ωρο. 

Εν λόγω έργα αποτελούν μέρος προγράμματος 

με συνολική χρηματοδότηση 8,2 εκατομμυρίων 

ευρώ, εκ των οποίων άνω των 7 εκατ. ευρώ 

προέρχονται από τη γερμανική κυβέρνηση 

(KfW) και 1 εκατ. ευρώ από την ελβετική 

κυβέρνηση (Swiss State Secretariat for 

Economic Affairs/SECO). 

Το ανωτέρω πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια 

προηγούμενων προγραμμάτων (Municipal 

Infrastructure Programs/MIP I&II) και στοχεύει 

στη βελτίωση της ύδρευσης και αποχέτευσης 

στους δήμους: Αργυρόκαστρο, Δέλβνο, 

Lushnja, Berat, Kuçova, Kamza, Librazhd και 

Prrenjas. 

30.1.2023, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Διαγωνισμοί 

Πρόσκληση - Πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας 

για την είσοδο στις ευρωπαϊκές και 

παγκόσμιες αγορές 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης 

Προμηθευτών, και με την υποστήριξη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 60 επιλεγμένες ΜΜΕ 

από την περιοχή WB6 (10 εταιρείες ανά 

οικονομία) θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν 

δωρεάν βοήθεια για τη διάθεση των προϊόντων 

τους στις αγορές της ΕΕ. 

Το Western Balkans 6 Chamber Investment 

Forum (WB6 CIF), ως κοινή πρωτοβουλία των 

εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων 

από την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το 

Κόσοβο, τη Βόρεια Μακεδονία, το 

Μαυροβούνιο και τη Σερβία, καταβάλλει 

προσπάθειες για τη δημιουργία ενός 

ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

για τις επιχειρήσεις της περιοχής. Εκτός από τις 

προσπάθειες για την άρση όλων των εμποδίων, 

την εντατικότερη δικτύωση και την ενίσχυση 

των ικανοτήτων των εταιρειών, η τεχνική 

υποστήριξη που παρέχει είναι ένα ακόμη 

εργαλείο που μπορεί να στηρίξει σημαντικά τις 

εταιρείες να βελτιώσουν τις δραστηριότητές 

τους. 

Το Γραφείο Οικονομικων κ Εμπορικών 

Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στην 

Αλβανία, ενημερώνει τις Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα 

για τη δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό 

του επενδυτικού φόρουμ του Επιμελητηρίου 6 

των Δυτικών Βαλκανίων(WB6): -Πρόγραμμα 

Τεχνικής Βοήθειας για την είσοδο στις 

ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές. 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση και να αξιοποιήσουν την 

ευκαιρία να αποκτήσουν ικανότητες που θα τις 

καταστήσουν πιο ελκυστικές για την είσοδό 

τους στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αλυσίδα 

αξίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της 



Ιανουάριος 2023 
 

εξαγωγικής τους στρατηγικής, της 

εξατομικευμένης κατάρτισης και υποστήριξης, 

καθώς και της ενίσχυσης των ψηφιακών τους 

δεξιοτήτων και της ψηφιοποίησης. 

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση 

και τις κατηγορίες των βραβείων που θα 

απονεμηθούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού 

μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους: 

https://surveys.wb6cif.eu/index.php/862416?lan

g=en  και 

https://www.wb6cif.eu/2023/01/16/invitation-

technical-assistance-program-for-entering-the-

european-and-global-markets/  

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων 

είναι η 15η Φεβρουαρίου 2023 στις 16.00. 

 

Αγροτικός Τομέας 

Παρουσιάστηκαν από την Α/Υπουργό 

Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 4 

πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα «Made in 

Albania». 

Η Α/Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής 

Ανάπτυξης κα Frida Krifca παρουσίασε, την 

Τετάρτη 25.1, τεέσσερα αγροτικά προϊόντα με 

πιστοποίηση προέλευσης, η οποία σύμφωνα με 

την ίδια αυξάνει και προστατεύει το σήμα 

«Made in Albania». 

Η κα Krifca ανέφερε ότι για το συγκεκριμένο 

έργο η α/κυβέρνηση είχε την υποστήριξη με 

χρηματοδότηση από τη γερμανική κυβέρνηση, 

μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού GiZ, από 

τον FAO και την ελβετική κυβέρνηση. 

Στο πλαίσιο διερεύνησης προϊόντων προς 

πιστοποίηση έχουν εντοπιστεί ήδη 40 πιθανά 

προϊόντα σε όλη την επικράτεια της χώρας». 

Ήδη 4 αγροτικά προϊόντα έχουν καταχωρηθεί 

στα σχετικά μητρώα του Α/Υπουργείου 

Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και της 

Διεύθυνσης Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και 

έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης 

της συμβατότητας με τα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος, επιτρέποντας έτσι την τοποθέτηση 

του εθνικού λογότυπου και παρουσίασή τους 

στην αγορά. 

Τα εν λόγω προϊόντα είναι: τυρί «Mishavina of 

Kelmendi Mountains» (Προστατευόμενης 

Ονομασίας Προέλευσης/Protected Designation 

of Origin). Μέλι Bedunica από την Permet 

(Traditional Specialty Guaranteed); Τυρί 

βραστό, ζεστό, Malësi e Madhe (Traditional 

Specialty Guaranteed). Κατσικίσιο τυρί, Rrunja 

Mountains, Dibër (Traditional Specialty 

Guaranteed). 

26.1.2023, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Τομέας Ενέργειας 

Ο δημόσιος Υδροηλεκτρικός Σταθμός Fierza 

θα αποκατασταθεί με επιχορήγηση της ΕΕ 8,7 

εκατ. ευρώ 

Σύμφωνα με δηλώσεις της αντιπροσωπείας της 

ΕΕ στην Αλβανία, ο δημόσιος υδροηλεκτρικός 

σταθμός Fierza, ο δεύτερος μεγαλύτερος 

υδροηλεκτρικός σταθμός της χώρας, θα 

αποκατασταθεί με επιχορήγηση της ΕΕ 8,7 

εκατ. ευρώ, μέσω του Οικονομικού και 

Επενδυτικού Σχεδίου (Economic and 

Investment Plan) της Ε.Ε. 

10.1.2023, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων στην 

Αλβανία 

Η Αλβανία επιδιώκει την αύξηση των 

επενδύσεων για παραγωγή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, ιδίως με την κατασκευή 

φωτοβολταϊκών πάρκων. 

Το ΔΣ του Ρυθμιστικού Φορέα Ενέργειας 

ανακοίνωσε, την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023, την 

έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης των 

εταιρειών «Sunpower 2017» και «Sun Avenue», 

για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 2 

MW, στο Povelçë, στο δήμο Fier. 

Επιπρόσθετα, η Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, 

και Υπουργός Υποδομών και Ενέργειας, κα 

Belinda Balluku ανακοίνωσε πρόσφατα ότι 

εντός του 2023 θα ξεκινήσει η κατασκευή 

φωτοβολταϊκού πάρκου στο φράγμα Zadeja 

ισχύος 8,3 μεγαβατώρων. 

https://surveys.wb6cif.eu/index.php/862416?lang=en
https://surveys.wb6cif.eu/index.php/862416?lang=en
https://www.wb6cif.eu/2023/01/16/invitation-technical-assistance-program-for-entering-the-european-and-global-markets/
https://www.wb6cif.eu/2023/01/16/invitation-technical-assistance-program-for-entering-the-european-and-global-markets/
https://www.wb6cif.eu/2023/01/16/invitation-technical-assistance-program-for-entering-the-european-and-global-markets/
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Παράλληλα, ήδη από το 2022 ξεκίνησαν οι 

εργασίες για την κατασκευή του φωτοβολταϊκού 

πάρκου στο Karavasta από τη γαλλική εταιρεία 

«Voltalia». Το εν λόγω φωτοβολταϊκό πάρκο 

που θα παράγει 140 μεγαβατώρες και 

αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2023. Η 

εταιρεία «Voltalia» θα κατασκευάσει επίσης το 

φωτοβολταϊκλό πάρκο Spitalla ισχύος 100 

μεγαβάτ, σε έκταση 120 στρεμμάτων. 

11.1.2023, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Το Α/Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την 

κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στο Δήμο 

Mallakastër, Fier 

Το Α/Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την 

κατασκευή φωτοβολταϊκής μονάδας 

ηλεκτροπαραγωγής από την εταιρεία 

«Greennat Solar Park Ballsh», στη διοικητική 

ενότητα Ballsh του Δήμου Mallakastër στην 

περιοχή του Fier. 

Σύμφωνα με την απόφαση της Α/Κυβέρνησης, 

η εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταϊκού 

πάρκου θα είναι 100 MW και προβλέπεται να 

τεθεί σε λειτουργία εντός 60 μηνών, με 

διάρκεια 49 έτη. 

Επίσης, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, το 

Α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας, η 

Α/Εθνική Υπηρεσία Φυσικών Πόρων καθώς 

και άλλοι εξουσιοδοτημένοι φορείς διατηρούν 

το δικαίωμα να ασκούν γενική εποπτεία κατά 

την υλοποίηση, έναρξη αλλά και κατά τη 

λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου, με 

σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης της 

εταιρείας με το γενικό πρόγραμμα υλοποίησης 

και τεκμηρίωσης του έργου. Σε αυτό το 

πλαίσιο, η εταιρεία έχει υποχρέωση να 

υποβάλλει περιοδικά (ανά 3 μήνες) στο 

Α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας και 

στην Εθνική Υπηρεσία Φυσικών Πόρων 

πληροφορίες για την πορεία κατασκευής του 

φωτοβολταϊκού σταθμού. 

12.1.2023, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Η A/Εταιρεία Ηλεκτρισμού KESH εισέπραξε 

7,6 εκατ. ευρώ από πώληση ενέργειας τον 

Ιανουάριο 2023 

Η Εταιρεία Ηλεκτρισμού (KESH) εισέπραξε 7,6 

εκατ. ευρώ από την πώληση ενέργειας. Αυτή 

ήταν η πρώτη διαδικασία πώλησης για φέτος, 

ενώ μια σειρά άλλες είχαν πραγματοποιηθεί στα 

τέλη του 2022, σε συνέχεια βελτίωσης της 

κατάστασης του νερού στη χώρα, δεδομένου ότι 

η παραγωγή ενέργειας πραγματοποιείται κυρίως 

από υδροηλεκτρικούς σταθμούς. 

Ειδικότερα, η KESH πούλησε ενέργεια 42 

χιλ./MWh με μέση τιμή 139,7 ευρώ ανά MWh 

και άλλα 25,2 χιλ./MWh σε σταθμισμένη τιμή 

69,16 Ευρώ. Η εξαγωγή εν λόγω ενέργειας θα 

πραγματοποιηθεί το διάστημα 16-22 Ιανουαρίου 

2023. Σημειώνεται ότι οι τιμές της ενέργειας στο 

ουγγρικό χρηματιστήριο, το οποίο χρησιμεύει 

και ως σημείο αναφοράς για την Αλβανία, 

κυμάνθηκαν σε πιο προσιτά επίπεδα. 

Οι προσδοκίες στην ευρωπαϊκή αγορά είναι ότι 

οι τιμές θα σημειώσουν σταδιακή πτώση, αλλά 

παραμένει αβέβαιο πότε θα επιστρέψει η αγορά 

στις τιμές προ κρίσης. 

17.1.2023, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία 

Στην Αλβανία, η ζήτηση για κατασκευή 

φωτοβολταϊκών σταθμών σημείωσε αύξηση τα 

τελευταία δύο χρόνια, μεταξύ άλλων εξαιτίας 

και της ενεργειακής κρίσης. 

Ήδη υλοποιούνται διάφορα έργα 

φωτοβολταϊκών σταθμών. Συγκεκριμένα, η 

Αλβανική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Energy 

Regulatory Authority/ERE), κατά το 2022, 

αδειοδότησε 15 φωτοβολταϊκούς σταθμούς 

παραγωγή ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 

227 MW. Αντίστοιχα, τα έτη 2018-2019, είχαν 

δοθεί 10 άδειες συνολικής ισχύος 22 MW. 

25.1.2023, Πηγή: Albanian Daily News 
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Τηλεπικοινωνίες 

Από 1.1.2023 οι One Telecommunications και 

ALBtelecom συγχωνεύτηκαν υπό την 

επωνυμία ONE Albania 

Ο ουγγρικός Όμιλος 4iG ολοκλήρωσε την 

εξαγορά των πλειοψηφικών μετοχών των 

εταιρειών τηλεπικοινωνιών One 

Telecommunications και ALBtelecom τον 

Μάρτιο 2022. Από 1 Ιανουαρίου 2023, οι εν 

λόγω εταιρείες συγχωνεύτηκαν και λειτουργούν 

υπό την επωνυμία ONE Albania. 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Διευθύνοντος 

Συμβούλου της ONE Albania, κ. Emil 

Georgakiev, η εταιρεία, ως μέλος του Ομίλου 

4iG θα προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες σταθερής 

και κινητής τηλεφωνίας, ενώ επιδιώκει να 

διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις υπηρεσίες 

πληροφορικής και στην ψηφιοποίηση της 

κοινωνίας, με επενδύσεις σε τεχνολογία 5G και 

οπτικών ινών στην Αλβανία το 2023. 

3.1.2023, Πηγή: Albanian Daily News 

 

Έργα για ευρυζωνικό δίκτυο στην Αλβανία το 

2023 

Η υλοποίηση ευρυζωνικού δικτύου σε όλη την 

Αλβανία αποτελεί ένα από τα έργα που σκοπεύει 

να επιτύχει η Α/Κυβέρνηση το 2023. Εν λόγω 

έργο αποτελεί μέρος μια συμφωνία μεταξύ των 

χωρών Δυτικών Βαλκανίων, αξίας 3,6 δισ. 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της Αλβανίας, η 

οποία θα επενδύσει 2,6 εκατ. ευρώ από τον 

προϋπολογισμό για την ανάπτυξη ψηφιακής 

οικονομίας. 

Οι εργασίες για τη συμφωνία αυτή θα 

ξεκινήσουν με τη σύσταση αρμόδιου γραφείου 

ευρυζωνικότητας, αξίας 100 χιλ. ευρώ, για τα 

επόμενα 3 χρόνια, το οποίο θα λειτουργεί ως 

ενιαίο σημείο επαφής στην Αλβανία σε εθνικό 

και τοπικό επίπεδο. 

Το έργο ανάπτυξης ευρυζωνικότητας θα 

ξεκινήσει σε Βορρά και Νότο 

(συμπεριλαμβανομένων αγροτικών και 

απομακρυσμένων περιοχών/τουριστικών 

περιοχών όπως η Σκόδρα, το Kukës, η Tropoja, 

η Dibër, η Αυλώνα, το Αργυρόστρο, το Fier, το 

Berat και η Κορυτσά) καθώς οι υποδομές σε 

αυτές τις περιοχές είναι σχεδόν ανύπαρκτες. 

Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση θα είναι 

το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας. 

23.1.2023, Πηγή: Albanian Daily News 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

 2017 2018 2019 2020 

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

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

ΑΕΠ Ισοτιμία Αγοραστικής Δύναμης 35,97 δισ. $    

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

  Εξαγωγές (δισ. €) 

Εισαγωγές δισ. €) 

Εμπορικό Ισοζύγιο (δισ. €) 

Όγκος Εμπορίου (δισ. €) 

2,03 

4,66 

-2,63 

6,69 

2,50 

5,17 

-2,67 

7,68 

2,42  

5,28  

-2,85 

7,71 

2,22 

4,95 

-2,71 

7,18 

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

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

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

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

Εισροές Μεταναστευτ. Εμβασμάτων (εκ. 

€) 

636 665 1.300 1.500 

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

Εργαζόμενοι (άνω των 15 ετών) 1.195.000 1.230.000 1.266.000 1.243.321 

Ανεργία (%) 14,1% 12,3% 11,2% 11,7% 

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

Οκτώβριο 2020) 

Μέσος Μηνιαίος Μισθός (λεκ) 49.150 50.392 53.458 53.662 

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

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

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

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

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

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

Έσοδα Προϋπολογισμού (εκ. λεκ) 

    Φορολογικά Έσοδα (εκ. λεκ) 

430,39 

398,62 

216,95 

202,25 

  

Έξοδα Προϋπολογισμού (εκ. λεκ) 

    Κεφαλαιακές Δαπάνες (εκ. λεκ) 

461,41 

68,45 

214,65 

29,91 

  

Έλλειμμα Προϋπολογισμού -31,01 2,30   

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

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

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

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

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

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

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