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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου Αλβανίας 10/μήνου 

2019. 

Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της Αλβανικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η συνολική αξία 

του όγκου του εξωτερικού εμπορίου της Αλβανίας 

κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019 

σημείωσε οριακή αύξηση κατά 0,6%, σε σχέση με την 

αντίστοιχη περσινή περίοδο, ανερχόμενος στα 792 

δισ. λεκ (6,465 δισ. ευρώ περίπου).  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, Α’ 

ΔΕΚΑΜΗΝΟ 2019 (σε δισ. ευρώ) 

 A’ 

7MHNO 

2018 

A’ 

7MHNO 

2019 

ΜΕΤΑΒΟ

ΛΗ 

Αλβανικές 

Εξαγωγές 
4,286 4,408   2,9% 

Αλβανικές 

Εισαγωγές 
2,138 2,057   -3,6% 

Εμπορικό 

Ισοζύγιο 
                 

-2,148 

                 

-2,351 

   9,4% 

Όγκος 

Εμπορίου 
6,424 6,465                     

0,6% 

Αλβανική Στατιστική Υπηρεσία (INSTAT)                                                                                                             

1 ευρώ /122,5 λεκ 

Ειδικότερα, οι αλβανικές εξαγωγές ανήλθαν στα 252 

δισ. λεκ (2,057 δισ. ευρώ), μειωμένες κατά 3,6% 

έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2018, ενώ οι 

εισαγωγές στα 540 δισ. λεκ (4,408 δισ. ευρώ), ήτοι  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αυξημένες κατά 2,9%. Το έλλειμμα στο εμπορικό 

ισοζύγιο διευρύνθηκε κατά 9,4% και ανήλθε στα 288 

δισ. λεκ (2,351 δισ. ευρώ). 

Όσον αφορά τις προμηθεύτριες χώρες της Αλβανίας, 

η Ιταλία παραμένει η σημαντικότερη χώρα 

προέλευσης των αλβανικών εισαγωγών με μερίδιο 

της τάξεως του 25,37% επί των συνολικών 

εισαγωγών, παρόλο που οι ιταλικές εισαγωγές 

σημείωσαν μείωση κατά 6% έναντι της αντίστοιχης 

περιόδου του 2018. Ακολουθεί η Κίνα, η οποία 

κατέγραψε αύξηση κατά 14,5% με μερίδιο στις 

αλβανικές εισαγωγές της τάξεως του 9,12%. Η 

Τουρκία βρίσκεται στην τρίτη θέση με μερίδιο 

8,99%, με αύξηση κατά 11,2%, ενώ η χώρα μας, η 

οποία αύξησε τις εξαγωγές της στην Αλβανία κατά 

8,1%, κατέλαβε την τέταρτη θέση με μερίδιο 8,63%. 

Τέλος, η Γερμανία με ποσοστό 6,94% βρίσκεται 

στην πέμπτη θέση των κυριότερων εισαγωγικών 

χωρών στην Αλβανία, ενώ η Ελβετία με 2,38% στην 

έκτη θέση. Οι συνολικές εισαγωγές από χώρες  ΕΕ 

αντιστοιχούν  στο 58,5% των συνολικών αλβανικών 

εισαγωγών.   

Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

Rr. Skenderbej, Nr. 88, 1023 Tirana 

Tel. : +355 4 222 8980, 224 7323 

Fax: +355 4 222 8979 

E-mail: ecocom-tirana@mfa.gr 

http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-

emporikon-upotheseon/office/805 
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Ως προς τις κατηγορίες των εισαγόμενων προϊόντων 

στην Αλβανία, το 1/5 (21,01%) περίπου της 

συνολικής αξίας των αλβανικών εισαγωγών αφορά 

σε «μηχανολογικό εξοπλισμό και ανταλλακτικά», το 

16,96% σε «τρόφιμα, ποτά και καπνικά προϊόντα», 

το 13,39% σε «κλωστοϋφαντουργία και υπόδηση», 

το 13,66% σε «χημικά προϊόντα» και το 12,06% σε 

«ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια».    

Οι σημαντικότερες αγορές για τις αλβανικές εξαγωγές 

είναι η Ιταλία, το Κόσσοβο, η Ισπανία, η Γερμανία 

και η Ελλάδα. Συγκεκριμένα, κατά το 10/μηνο 2019, 

η Ιταλία απορρόφησε το 48,34% των αλβανικών 

εξαγωγών, σημειώνοντας μείωση κατά 10,1% έναντι 

της αντίστοιχης περιόδου του 2018. Στην δεύτερη 

θέση κατατάσσεται το Κόσοβο με 10,04% των 

συνολικών αλβανικών εξαγωγών (αύξηση κατά 

12,9%), ενώ ακολουθεί η Ισπανία με 7,16% και 

μείωση κατά 13,3%. Τέταρτος προορισμός των 

αλβανικών προϊόντων είναι η Γερμανία με μερίδιο της 

τάξεως του 4,75%, (αύξηση 5,8%) ενώ η χώρα μας 

παραμένει στην Πέμπτη θέση με ποσοστό 4,22%, 

παρά τη μείωση κατά 4,6% έναντι της αντίστοιχης 

περσινής περιόδου. Αξίζει περαιτέρω να σημειωθεί 

ότι το 76,4% των αλβανικών εξαγωγών κατευθύνθηκε 

προς χώρες της ΕΕ. 

Στις αλβανικές εξαγωγές κυριαρχούν τα προϊόντα της 

κατηγορίας «κλωστοϋφαντουργία και υπόδηση» με 

39,92%, ενώ ακολουθούν τα προϊόντα των 

κατηγοριών: «ορυκτά καύσιμα και ηλεκτρική 

ενέργεια» (16,42%), «δομικά υλικά και μέταλλα» 

(15,39%) και «τρόφιμα, ποτά, καπνός» με 11,53%. 

Όπως συνάγεται από τα ανωτέρω στοιχεία, η 

ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών στην 

Αλβανία που σημειώθηκε τα δύο προηγούμενα 

χρόνια συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του 

τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 

Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019, οι ελληνικές εξαγωγές 

ανήλθαν σε 46,668 δισ. λεκ (380,96 εκ. ευρώ), 

σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 8,1% σε 

σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ωστόσο η 

χώρα μας κατέλαβε την τέταρτη θέση (έναντι της 

τρίτης που κατείχε κατά το αντίστοιχη περσινή 

περίοδο) μεταξύ των σημαντικότερων χωρών 

προέλευσης των αλβανικών εισαγωγών, ενώ σε 

όρους όγκου εμπορίου (άθροισμα εξαγωγών και 

εισαγωγών) η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη 

θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Αλβανίας. 

Εξάλλου, κατά την ίδια περίοδο οι αλβανικές 

εξαγωγές προς τη χώρα μας ανήλθαν σε 10,541 δισ. 

λεκ (86,1 εκ. ευρώ), σημειώνοντας μείωση κατά 

4,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, 

με αποτέλεσμα την αύξηση του πλεονάσματος του 

εμπορικού ισοζυγίου υπέρ της χώρας μας κατά 

12,7%, διαμορφούμενο στα 36,03 δισ. λεκ  (294,9 

εκ. ευρώ).   

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΛΒΑΝΙΑΣ Α’ 

ΔΕΚΑΜΗΝΟ (σε εκ. ευρώ) 

 A’ 

7MHNO 

2018 

A’ 

7MHNO 

2019 

ΜΕΤΑΒΟ

ΛΗ 

Ελληνικές

Εξαγωγές 
352,53 380,96 8,1% 

Ελληνικές

Εισαγωγές 
91,02 86,10 -4,6% 

Εμπορικό 

Ισοζύγιο 
261,51 294,86 12,75% 

Όγκος 

Εμπορίου 
443,55 467,06   5,30% 

Αλβανική Στατιστική Υπηρεσία (INSTAT)                                                                                             

1 ευρώ/122,5 λεκ    

Ειδικότερα, ως προς τις κατηγορίες των εξαγομένων 

ελληνικών προϊόντων στην Αλβανία,  το 28,26% της 

συνολικής αξίας αφορά σε «τρόφιμα, ποτά και 

καπνικά προϊόντα», το 22,82% «ορυκτά, καύσιμα, 

ηλεκτρική ενέργεια», το 14,77% «δομικά υλικά και 

μέταλλα», το 13,75% «χημικά προϊόντα», το 6,52% 

«κλωστοϋφαντουργία και υπόδηση», ενώ οι 

κατηγορίες «ξυλεία, χαρτί και τεχνουργήματα» και 

«μηχανολογικός εξοπλισμός και ανταλλακτικά» 

ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά. 

Τέλος, οι εισαγωγές αλβανικών προϊόντων στην 

Ελλάδα με κριτήριο την αξία τους αφορούν στις 

κατηγορίες: «κλωστοϋφαντουργία και υπόδηση» με 

39,5%, «τρόφιμα, ποτά και καπνικά προϊόντα» με 

24,2%, «δομικά υλικά και μέταλλα» με 11,9% και 

«ξυλεία, χαρτί και τεχνουργήματα» με 8,2%.  

Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού για το 

έτος 2020. 

Η Α/Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κα 

Anila Denaj  κατέθεσε προς συζήτηση στην 

Επιτροπή Οικονομίας και Οικονομικών Υποθέσεων 

της Βουλής το Προσχέδιο του Κρατικού 

Προϋπολογισμού για το έτος 2020. Το Προσχέδιο 



του Προϋπολογισμού βασίζεται σε αναθεωρημένο 

μακροοικονομικό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο ο 

ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης το 2020, σε 

σταθερές τιμές, προβλέπεται να ανέλθει στο 4,1%. 

Ωστόσο, ο επικεφαλής της Επιτροπής Οικονομίας 

και Οικονομικών Υποθέσεων κ. Arben Ahmetaj 

εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς το προβλεπόμενο 

ποσοστό ανόδου του αλβανικού ΑΕΠ, 

επισημαίνοντας ότι από τα δημοσιονομικά στοιχεία 

του α΄ εξαμήνου τρέχοντος έτους, καθώς και τις 

προβλέψεις διεθνών οργανισμών όπως της 

Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ, συνάγεται ότι ο 

ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά το 2020 δεν 

αναμένεται να υπερβεί το 2,9%. 

Επίσης, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού 

αναμένεται να διαμορφωθούν στα 502,7 δισ. λεκ 

(4,09 δισ. ευρώ), αυξημένα κατά 3,2% σε σύγκριση 

με το 2019. Ωστόσο, ως ποσοστό του ΑΕΠ, τα 

έσοδα προβλέπονται μειωμένα, από 28,5% το 2019 

στο 28% το 2020. Το δημόσιο χρέος της χώρας 

αναμένεται να μειωθεί στο 61,2% του ΑΕΠ το 2020, 

στο 59% το 2021 και στο 57% το 2022.  

Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων προβλέπεται 

να κυμανθεί στο 4,7% του ΑΕΠ και να ανέλθει στα 

88,8 δισ. λεκ (722 εκ. ευρώ), μειωμένο κατά 5,1 δισ. 

λεκ (41 εκ. ευρώ) σε σχέση με το προϋπολογισθέν 

κατά  το 2019. Οι περικοπές των δημοσίων 

επενδύσεων αφορούν σε όλους τους τομείς της 

οικονομίας, με τις σημαντικότερες μειώσεις να 

σημειώνονται στην άμυνα, όπου οι πιστώσεις είναι 

μειωμένες κατά 6 εκ. ευρώ. Οι πόροι που 

προβλέπονται  για τους τομείς υγείας και 

εκπαίδευσης καταγράφουν συνολική μείωση ύψους 

3 εκ. ευρώ. 

Έκθεση  Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης 

και Ανάπτυξης για την Αλβανία 2019-20. 

Στις 25 τρέχοντος σε κεντρικό Ξενοδοχείο των 

Τιράνων, παρατέθηκε δεξίωση της Ομοσπονδίας 

Ξένων Επενδυτών στην Αλβανία (FIAA),  στο 

πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε ενημέρωση 

της εδώ επιχειρηματικής κοινότητας, σχετικά με τον 

απολογισμό της δραστηριότητας της FIAA κατά το 

τρέχον έτος. Στην εν λόγω εκδήλωση έλαβαν το 

λόγο ο Αντιπρόεδρος FIAA κ. Mario Bracci, καθώς 

και ο α/Υπουργός Επικρατείας για την Προστασία 

της Επιχειρηματικότητας κ. Edouard Salshi.  

Ο κ. Bracci αναφέρθηκε στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν κατά τη δραστηριοποίησή τους οι 

ξένοι επενδυτές στη χώρα, περιγράφοντας με μελανά 

χρώματα την εικόνα της επιχειρηματικότητας, 

εστιάζοντας κυρίως στη διαφθορά που επικρατεί στη 

χώρα και στην ανάγκη να τεθεί αξιόπιστο 

νομοθετικό πλαίσιο και δικανικό σύστημα στη χώρα.  

Ειδικότερα, επικαλέστηκε τα πορίσματα της 

Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (Transition Report 

2019-20) για τη χώρα, όπου,  τονίζεται για ακόμη 

μια φορά η εξάπλωση της παραοικονομίας στη 

χώρα, η οποία εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 25% 

και 50% του ΑΕΠ. Ως σημαντικότερες αιτίες 

αναφέρονται το αδύναμο κράτος δικαίου, η συχνή 

αλλαγή των φορολογικών κανόνων, οι διοικητικές 

επιβαρύνσεις, η έλλειψη εμπιστοσύνης στους 

δημόσιους φορείς και το χαμηλό επίπεδο διαβίωσης 

των αλβανών πολιτών.  

Εξάλλου, όσον αφορά στα προγράμματα ΣΔΙΤ, 

επισημαίνονται για ακόμη μία φορά οι παθογένειες 

της μεθόδου των «αυτόκλητων προτάσεων» κατά 

την υλοποίηση έργων σύμπραξης δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα, λόγω του τεράστιου κόστους για 

τον κρατικό προϋπολογισμό και του 

αναποτελεσματικού τρόπου υλοποίησης των 

δημοσίων έργων.  

Συγκεκριμένα,  στην ανωτέρω Έκθεση αναφέρεται 

ότι οι συμπράξεις δημόσιου - ιδιωτικού τομέα με τη 

χρήση της μεθόδου της αυτόκλητης πρότασης 

παρέχουν στις αλβανικές αρχές τη δυνατότητα να 

συνάπτουν συμβάσεις με εταιρείες αμφιβόλου 

επάρκειας, για υποδομές μεγάλης κλίμακας, σε 

συνθήκες ανεπαρκούς ή ανύπαρκτου ανταγωνισμού 

και έλλειψης διαφάνειας. Παραδείγματα της 

στρεβλής χρήσης της μεθόδου ΣΔΙΤ, σύμφωνα με 

την εν λόγω Έκθεση, αποτελούν  τα έργα 

κατασκευής των οδικών αξόνων Milot-Balldren και 

Orikum Llogara, τα οποία δημοπρατήθηκαν χωρίς 

την υλοποίηση ολοκληρωμένων μελετών κόστους-

οφέλους και την τήρηση βασικών κανόνων 

ανταγωνισμού.  



Επίσης αναφέρεται η υποχώρηση του ρυθμού 

αύξησης του ΑΕΠ  από 4,1% το 2018 στο 2,8% το 

2019, ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης 

παραγωγής ενέργειας, ενώ για το έτος 2020, 

αναμένεται επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο 

3,5%, υπό την προϋπόθεση αύξησης των 

τουριστικών ροών στη χώρα και των αντίστοιχων 

τουριστικών εισπράξεων, καθώς και υλοποίησης 

επενδυτικών προγραμμάτων στους τομείς των 

υποδομών και μεταφορών.  

Παράλληλα, τονίζεται ότι, παρά την επίτευξη 

πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων κατά 

τα τελευταία χρόνια, το δημόσιο χρέος της χώρας 

παραμένει υψηλό, στο 68% περίπου του ΑΕΠ της 

χώρας, ποσοστό που ενδεχομένως θα αυξηθεί 

περαιτέρω εάν συνυπολογισθούν οι δαπάνες που 

αφορούν στα προγράμματα σύμπραξης δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).  

Όσον αφορά στον τραπεζικό τομέα, στην Έκθεση 

διαπιστώνεται η συνεχιζόμενη τάση 

συγκέντρωσης του τραπεζικού κλάδου, και 

παράλληλα η σταδιακή μεταβίβαση του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος των αλβανικών 

τραπεζών, από χώρες της ΕΕ σε εγχώριους 

επενδυτές ή επενδυτές από χώρες εκτός ΕΕ. 

Τονίζεται επίσης ότι παρά τη σημαντική μείωση του 

ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 

τα τελευταία χρόνια, αυτά παραμένουν σε διψήφια 

νούμερα.  

Τέλος, στην ανωτέρω Έκθεση αναφέρεται η 

υποχώρηση της κατάταξης της Αλβανίας σύμφωνα 

με την Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας «Doing 

Business 2020», όπου η χώρα καταλαμβάνει την 82η 

θέση μεταξύ 190 χωρών, έναντι της 63ης θέσης που 

κατείχε στην αντίστοιχη Έκθεση του 2019, καθώς 

και στην Έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού 

Φόρουμ 2019 (Global Competitiveness Report), 

στην οποία η ανταγωνιστικότητα της αλβανικής 

οικονομίας υποχώρησε κατά πέντε θέσεις, 

καταλαμβάνοντας την 81η θέση έναντι της 76ης 

θέσης στην Έκθεση του 2018.  

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Salshi, ο οποίος 

αναφέρθηκε στα θετικά σημεία για την 

ανταγωνιστικότητα της αλβανικής οικονομίας, 

τονίζοντας την ευελιξία στην οργάνωση της αγοράς 

εργασίας, καθώς και το χαμηλό κόστος του 

εργατικού δυναμικού σε συνδυασμό με ένα αρκετά 

ικανοποιητικό επίπεδο κατάρτισης.  

Παράλληλα, στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει 

τη ζοφερή εικόνα της επιχειρηματικότητας στη χώρα 

του, επέρριψε την ευθύνη στη γραφειοκρατία, καθώς 

και στην έλλειψη επαρκούς κατανόησης των 

προβλημάτων από μέρους του κρατικού μηχανισμού 

και της δημόσιας διοίκησης για την ανα΄ληψη των 

ενδεδειγμένων δράσεων. Για το σκοπό αυτό, 

προέβαλε την ανάγκη για τακτική επικοινωνία και 

συνεννόηση, εξαίροντας τις σχετικές πρωτοβουλίες 

του α/Πρωθυπουργού, καθώς και του ιδίου προς την 

εν λόγω κατεύθυνση, αναφερόμενος στη θέσπιση 

του θεσμού του «συνηγόρου του επιχειρηματία» σε 

κάθε ένα υπουργείο  και διοικητική μονάδα. 

Αξιολόγηση ανταγωνιστικότητας αλβανικής 

οικονομίας (Global Competitiveness Report 

2019). 

Σύμφωνα με την Έκθεση του Παγκόσμιου 

Οικονομικού Φόρουμ 2019 (Global Competitiveness 

Report), η ανταγωνιστικότητα της αλβανικής 

οικονομίας υποχώρησε κατά πέντε θέσεις στη διεθνή 

κατάταξη ανάμεσα σε 141 χώρες, καταλαμβάνοντας 

πλέον την 81η θέση έναντι της 76ης θέσης που 

κατείχε στην αντίστοιχη Έκθεση του 2018. 

Ειδικότερα,  οι πλέον επιβαρυντικοί παράγοντες 

στην ανταγωνιστικότητα της αλβανικής οικονομίας, 

έτσι όπως παρουσιάζονται στην Έκθεση, είναι α) η 

διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, β) η ελλιπής 

προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων  (στον 

συγκεκριμένο τομέα καταλαμβάνει την 129
η
 θέση), 

ιδίως της έγγειας, αλλά και της πνευματικής 

ιδιοκτησίας, ενώ ακολουθούν: γ) η έλλειψη 

ανεξαρτησίας και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στη 

Δικαιοσύνη, δ) το περιορισμένο μέγεθος της τοπικής 

αγοράς, ε) οι ανεπάρκειες του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, λόγω των μη εξυπηρετουμένων 

δανείων, οι ελλείψεις στις  οδικές και 

σιδηροδρομικές υποδομές,  η αρνητική δυναμική 

εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, καθώς και 

παθογένειες στο ευρύτερο πλαίσιο της 

επιχειρηματικότητας.   

Στον αντίποδα, στα θετικά σημεία για την 

ανταγωνιστικότητα της αλβανικής οικονομίας 

περιλαμβάνονται α) η ευελιξία στην οργάνωση της 



αγοράς εργασίας, καθώς και β) το χαμηλό κόστος 

του εργατικού δυναμικού σε σχέση με ένα αρκετά 

ικανοποιητικό επίπεδο κατάρτισης. 

Αναλυτικότερα, στους 12 βασικούς τομείς που 

διαμορφώνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, 

κατά την εν λόγω Έκθεση, η Αλβανία καταλαμβάνει 

τις εξής θέσεις: «Θεσμοί» την 76
η
, «Υποδομές» την 

98
η
, «Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών» την 75
η
, «Μακροοικονομική 

Σταθερότητα» την 104
η
, «Υγεία» την 46

η
, 

«Δεξιότητες Εργατικού Δυναμικού» την 50
η
, 

«Αγορά Προϊόντων» την 75
η
, «Αγορά Εργασίας» 

την 38
η
, «Χρηματοοικονομικό Σύστημα» την 102

η
, 

«Μέγεθος Αγοράς» την 111
η
, «Δυναμικότητα των 

Επιχειρήσεων» την 63
η
 και «Καινοτομία» την 110

η
. 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

5o Tirana Connectivity Forum (29-31 Οκτωβρίου 

2019). 

Το Γραφείο μας παρακολούθησε τις εργασίες του 5
ου

 

Tirana Connectivity Forum, το οποίο διοργανώθηκε 

στο Κεντρικό Ξενοδοχείο ROGNER των Τιράνων 

από το Ινστιτούτο για τη Συνεργασία και την 

Ανάπτυξη (Cooperation and Development Institute) 

(δεξαμενή σκέψης με έδρα την Αλβανία), σε 

συνεργασία με τα Ιδρύματα Konrad Adenauer 

Stiftung, Friedrich Ebert Stiftung και Hanns Seidel 

Stiftung.  

Το εν λόγω Φόρουμ εντάσσεται σε σειρά των 

εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη «Διαδικασία του 

Βερολίνου», με θεματικές την κοινωνική και 

οικονομική εξέλιξη των χωρών των Δυτικών 

Βαλκανίων, την ανάπτυξη δικτύων 

διασυνδεσιμότητας με την ΕΕ, καθώς και δομών 

ανάπτυξης και συνεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, 

εξετάσθηκε η πρόοδος που έχει επιτευχθεί κατά τα 

τελευταία έτη στους τομείς της ενεργειακής, 

συγκοινωνιακής και κοινωνικής διασυνδεσιμότητας, 

καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορα έργα 

υποδομής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.  

Τις εργασίες του Φόρουμ εγκαινίασε η Υπουργός 

Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας κα Belinda 

Balluku, η οποία στην ομιλία της αναφέρθηκε στις 

πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί κατά τα τελευταία χρόνια στη 

χώρα  

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο επικεφαλής της εδώ 

Αντιπροσωπείας της ΕΕ κ. Luigi Soreca, o οποίoς 

εξήρε τη σημασία της Διαδικασίας του Βερολίνου 

για την ανάπτυξη διασυνδεσιμότητας στους τομείς 

των μεταφορών, ενέργειας και εμπορίου.   

Ακολούθησε η ομιλία της Γενικής Γραμματέως του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεργασίας κας 

Malinda Bregu,   

 Στο πλαίσιο του Φόρουμ πραγματοποιήθηκαν οι 

εξής θεματικές συζητήσεις, με τη συμμετοχή 

εκπροσώπων της αλβανικής κυβέρνησης, στελεχών, 

διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκών και 

εμπειρογνωμόνων: 

- Περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της 

ενέργειας 

- Θεσμικές προκλήσεις όσον αφορά τη 

συγκοινωνιακή διασυνδεσιμότητα 

- Κοινωνική διασυνδεσιμότητα και ανθρώπινο 

κεφάλαιο 

- Διασυνδεσιμότητα και γεωπολιτική 

- Θεσμικές μεταρρυθμίσεις και διασυνδεσιμότητα.  

Στοιχεία θαλασσίων μεταφορών Λιμένα 

Δυρραχίου στην Αλβανία κατά το 10/μηνο 2019. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού 

Λιμένα Δυρραχίου, αύξηση κατά 3,9% στην 

επιβατική και εμπορευματική κίνηση από και προς 

το λιμάνι του Δυρραχίου σημειώθηκε κατά τους 

πρώτους δέκα μήνες  του 2019 σε σχέση με την 

αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Συγκεκριμένα, μετακινήθηκαν συνολικά 778.554 

επιβάτες και 161.606 επιβατικά οχήματα από και 

προς το Λιμένα Δυρραχίου, 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-Τριέστε 

πραγματοποιήθηκαν 885 τακτικά δρομολόγια μετ’ 

επιστροφής, (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 τα 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 

εμπορευμάτων, (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.   

 

 

  

 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

        2016 2017      2018 2019  
Α ΤΡΙΜΗΝΟ 

  2019  
Β ΤΡΙΜΗΝΟ 

2019 
Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 

Πραγματικό ΑΕΠ (μεταβολή %) 3,35% 3,86% 3,90%**  2,43% 2,41%  

ΑΕΠ Τρέχουσες Τιμές (εκ. λεκ) 1.475.251 
(9,97 δις. €) 

1.531.310 
(11,4 δις. €) 

    

ΑΕΠ Ισοτιμία Αγοραστικής Δύναμης 34,8 δισ. $ 35,97 δισ. $     

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ   3.734 € 3.980 €     

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ ΙΑΑ 10.651 € 11.014 €     

Οικοδομικές Άδειες (μεταβολή %) 170 86,3 118,1     

Δείκτης Λιανικού Εμπορίου (μεταβολή%) 6,2 1,5 1,5     

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 

0,590 
1,213 
0,617 
1,803  

1,235 
2,585 
1,341 
3,821 

 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (εκ. €) -811,7 -866,0 859,7  -243.3    

Εισροές Α.Ξ.Ε. (εκ. €) 943 908,03 1.024  286 247.6  

Εισροές Α.Ξ.Ε. (μεταβολή %) 5,96% -3,71% 12,8% -28% έναντι δ’  
τριμήνου 2018 

-13,4% έναντι 
α’  τριμ. 2019 

 

Σωρευτική Αξία Α.Ξ.Ε. (εκ. €) 5.677 6.453 7.661 7.709 8.026  

Εισροές Μεταναστευτ. Εμβασμάτων (εκ. €) 615 636     

Εργατικό Δυναμικό (άνω των 15 ετών) 1.365.000 1.385.000 1.401.988 1.401.988 1.401.988  

Εργαζόμενοι (άνω των 15 ετών) 1.157.000 1.195.000 1.227.973 1.227.973 1.227.973  

Ανεργία (%) 15,6% 14,1%  12,3% 12,2% 11,5%,  

Κατώτατος Μηνιαίος Μισθός (λεκ) 22.000 24.000 24.000 24.000  24.000  

Μέσος Μηνιαίος Μισθός (λεκ) 46.933 49.150      50.392 51,531 52,645  

Πληθωρισμός (μέση ετήσια αύξηση) 1,28% 1,99% 1,90% 1,5% 1,4%  

Δείκτης Τιμών Παραγωγού -1,5% 3,3% 1,0%  0,5% 0,2%  

Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος (εκ. €) 7.881,5 7.949,4 8,346.6 8,411.1   

Εξωτερικό Χρέος (δις. λεκ) 504,6 510,3     

Εγχώριο Χρέος (δις. λεκ) 561,12 577,05 580,03    

Δημόσιο Χρέος (% ΑΕΠ) 72,05 70,1     

Έσοδα Προϋπολογισμού (εκ. λεκ) 
    Φορολογικά Έσοδα (εκ. λεκ) 

407,02 
369,88 

430,39 
398,62 

216,95 
202,25 

   

Έξοδα Προϋπολογισμού (εκ. λεκ) 
    Κεφαλαιακές Δαπάνες (εκ. λεκ) 

433,69 
59,47 

461,41 
68,45 

214,65 
29,91 

   

Έλλειμμα Προϋπολογισμού -26,67 -31,01 2,30    

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

Τραπεζ. Καταθέσεις /Εγχώριο (εκ. λεκ) 487,533 473,663 456,216 461,114 459,430  

Τραπ. Καταθέσεις/Συνάλλαγμα (εκ. λεκ) 526,511 528,006 532,625 542,116 535,007  

Συναλλαγματική ισοτιμία/ευρώ 137,36 134,15 127,59 124,99 122,00  

Συναλλαγματικά Αποθέματα (δις.$) 3,093 3,274     

 


