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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, Α’ 

ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2019 

Ο όγκος του Εξωτερικού Εμπορίου της Αλβανίας 

κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2019 

ανήλθε σε 304 δισ. λεκ (2,47 δισ. ευρώ), 

σημειώνοντας αύξηση κατά 1,3% σε σχέση με την 

αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους, σύμφωνα 

με στοιχεία της Αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας 

(INSTAT). Ειδικότερα, οι αλβανικές εξαγωγές 

ανήλθαν σε 99 δισ. λεκ (805 εκ. ευρώ) 

σημειώνοντας μείωση κατά 2,3% έναντι της 

αντίστοιχης περσινής περιόδου, η οποία αποδίδεται 

στην αύξηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του 

εθνικού νομίσματος, ενώ οι εισαγωγές έφθασαν τα 

205 δισ. λεκ (1,66 δισ. ευρώ), αυξημένες κατά 3,2%. 

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 

διαμορφώθηκε στα 106 δισ. λεκ (862 εκ. ευρώ), 

σημειώνοντας αύξηση κατά 8,9% σε σχέση με το α’ 

τετράμηνο 2018.  

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 

Η Ιταλία παραμένει η σημαντικότερη προμηθεύτρια 

χώρα της Αλβανίας με μερίδιο 25,7% επί των 

συνολικών εισαγωγών της κατά τη συγκεκριμένη 

περίοδο, παρά το γεγονός ότι οι ιταλικές εξαγωγές 

μειώθηκαν κατά 6,4% έναντι της αντίστοιχης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

περίοδο του 2018. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η 

Κίνα με μερίδιο 9,1% με αύξηση των εξαγωγών της 

στην Αλβανία κατά 26,8%. Η Ελλάδα καταλαμβάνει 

τη τρίτη θέση, με μερίδιο 8,8% και αύξηση των 

ελληνικών εξαγωγών κατά 13,3%. Ακολουθεί η 

Τουρκία με μερίδιο 8,5% και αύξηση των εξαγωγών 

της κατά 6%, ενώ η Γερμανία με 6,7% (με εξαγωγές 

μειωμένες κατά 18,9%) βρίσκεται στην πέμπτη θέση 

των κυριότερων προμηθευτριών χωρών της Αλβανίας. 

Οι συνολικές εισαγωγές της Αλβανίας από χώρες  ΕΕ 

κατέλαβαν το 60% των συνολικών εισαγωγών κατά 

το α’ τετράμηνο 2019. 

Ως προς τις κατηγορίες των εισαγόμενων προϊόντων 

κατά την εν λόγω περίοδο, περίπου το 1/5 (21,7%) 

της συνολικής αξίας των εισαγωγών της Αλβανίας 

αφορά σε «μηχανολογικό εξοπλισμό και 

ανταλλακτικά», το 16,6% σε «τρόφιμα, ποτά και 

καπνικά προϊόντα», το 13,5% σε 

«κλωστοϋφαντουργία και υπόδηση», το 13,4% σε 

«χημικά προϊόντα», το 12,9% σε «ορυκτά, καύσιμα, 

ηλεκτρική ενέργεια» και το 12,2% σε «δομικά 

υλικά».    

Η Ιταλία αποτέλεσε τον κυριότερο προορισμό των 

αλβανικών εξαγωγών κατά το συγκεκριμένο 

διάστημα καταλαμβάνοντας το 50,5% της συνολικής 

αξίας τους, παρά το γεγονός ότι οι ιταλικές 

εισαγωγές αλβανικών προϊόντων μειώθηκαν  κατά 

1,1% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2018. 

Στην δεύτερη θέση βρίσκεται το Κόσσοβο με 9% 

των συνολικών αλβανικών εξαγωγών και αύξηση 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ 

      ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ  
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κατά 70,4%, γεγονός που οφείλεται στην κατάργηση 

όλων των δασμολογικών και μη δασμολογικών 

εμποδίων στο διμερές εμπόριο μεταξύ Αλβανίας και 

Κοσσόβου. Ακολουθεί η Ισπανία με 6%  και μείωση 

των αλβανικών εξαγωγών κατά 25,3%. Τέταρτος 

προορισμός για τα αλβανικά προϊόντα είναι η 

Γερμανία με μερίδιο 4,6%, ενώ ακολουθεί η Ελλάδα 

με 4,1%. Το 77,3% των αλβανικών εξαγωγών 

κατευθύνεται σε χώρες της ΕΕ. 

Στις αλβανικές εξαγωγές κυριαρχεί η κατηγορία 

προϊόντων «κλωστοϋφαντουργία και υπόδηση» με 

41,6%, και ακολουθούν οι εξαγωγές των κατηγοριών 

«δομικά υλικά και μέταλλα» (16,2%), «ορυκτά 

καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια» (15%),  και 

«τρόφιμα, ποτά, καπνός» με 10,7%. 

Συνεδρίαση α/Συμβουλίου Επενδύσεων: Σχέδιο 

Νόμου για τις επενδύσεις στην Αλβανία. 

Το Συμβούλιο Επενδύσεων της Αλβανίας σε 

πρόσφατη συνεδρίασή του ασχολήθηκε με το θέμα 

της θεσμικής κατοχύρωσης της ιδιοκτησίας για την 

ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας. Της 

συνεδριάσεως προήδρευσε η α/Υπουργός 

Οικονομικών και Οικονομίας κα Anila Denaj, ενώ 

συμμετέσχε και ο α/Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος 

για την Προστασία της Επιχειρηματικότητας κ. 

Eduart Shalsi, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της 

Δημόσιας Υπηρεσίας Κτηματολογίου κ. Adrian 

Lame. 

Κατά τη συνεδρίαση, σημειώθηκε ότι είναι 

καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική 

λειτουργία της αγοράς, καθώς και προϋπόθεση για 

την προώθηση της επενδυτικής δραστηριότητας η 

ολιστική και όχι η αποσπασματική προσέγγιση των 

θεμάτων που αφορούν στην κατοχύρωση του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος στη χώρα. Η 

οποιαδήποτε πρόοδος επί της ανωτέρω βάσεως 

αναμένεται να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας 

στους επενδυτές σε ό, τι αφορά τα ιδιοκτησιακά τους 

δικαιώματα, τη διαφάνεια, τη χρηστή διακυβέρνηση, 

την καταπολέμηση της διαφθοράς και εν γένι όλα 

εκείνα που συνιστούν αναγκαίες μεταρρυθμίσεις  

στη χώρα. 

Παράλληλα εντοπίστηκαν προβλήματα στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες από την α/Αρχή Εγγραφής 

Ακίνητης Περιουσίας (IPRO), τα οποία αφορούν στο 

σύστημα εγγραφής της ακίνητης περιουσίας στην 

Αλβανία. Ειδικότερα αφορούν σε τέσσερα σημεία: 

το νομικό, το θεσμικό το οργανωτικό, καθώς και σε 

επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται λόγου χάρη με 

το ανθρώπινο δυναμικό, τη διαφθορά, την πολιτική 

κ.α. Η ανάγκη για την καθιέρωση ενός αξιόπιστου 

συστήματος όσον αφορά τις αρχικές εγγραφές της 

ιδιωτικής και δημόσια ιδιοκτησίας, για τη  

χαρτογράφηση των περιοχών και τον ηλεκτρονικό 

εντοπισμό των ιδιοκτησιών, προκειμένου να 

εξασφαλισθούν τόσο οι επενδυτές, όσο και οι 

τράπεζες στις απαιτήσεις τους από το δανεισμό. 

Εξάλλου, σημαντικός είναι ο ρόλος που έχουν να 

διαδραματίσουν οι δήμοι στη διαδικασία εγγραφής 

της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, καθώς και η 

πολύτιμη συνδρομή των ενώσεων επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στην Αλβανία (FIAA, AmCham, 

Confidustria Albania, CCI France, Albanian Export 

Center) στην τεχνική υποστήριξη του εγχειρήματος.  

Σημειώνεται επίσης ότι ήδη ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης που 

διενεργήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και 

Οικονομίας σχετικά με το Σχέδιο Νόμου «Περί 

Επενδύσεων» το οποίο πρόκειται να κατατεθεί έως 

τον προσεχή Σεπτέμβριο  για συζήτηση στο 

α/Κοινοβούλιο. Αξίζει να υπογραμμισθεί η 

συμμετοχή της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα 

στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση, με τη 

διατύπωση παρατηρήσεων επί του ανωτέρω Σχεδίου 

Νόμου, οι οποίες επικεντρώνονται στην διασφάλιση 

και κατοχύρωση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων 

της ελληνικής μειονότητας  (Χιμάρα) επί της 

ακίνητης της περιουσίας. 

Ειδικότερα, ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα 

αντικαταστήσει τους ισχύοντες νόμους περί Ξένων 

Επενδύσεων και Στρατηγικών Επενδύσεων, ενώ 

αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 

2020. Περιλαμβάνει περαιτέρω κίνητρα για την 

πραγματοποίηση επενδύσεων στη χώρα, επιτάχυνση 

των  διαδικασιών έγκρισης επενδυτικών σχεδίων και 

διασφάλιση της διαφάνειας, ενώ παράλληλα 

διασφαλίζει την ίση μεταχείριση μεταξύ ξένων και 

εγχώριων επενδυτών. Εξάλλου, ο νέος νόμος θα 

εγγυάται τη συμβατότητα του αλβανικού θεσμικού 

πλαισίου με τις διεθνείς συμφωνίες τις οποίες έχει 

υπογράψει η Αλβανία 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 



Tirana International Energy Charter Forum 

(Τίρανα, 13.6.2019) 

Πραγματοποιήθηκε στις 12-13
 

Ιουνίου τ.ε., στο 

Ξενοδοχείο Πλάζα των Τιράνων, το Διεθνές Συνέδριο 

«Διαφοροποίηση ενεργειακών πηγών, ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα». To 

εν λόγω Συνέδριο διοργανώθηκε από το α/Υπουργείο 

Υποδομών και Ενέργειας και τον Διακυβερνητικό 

Οργανισμό Energy Charter Conference, στο πλαίσιο 

της (εκ περιτροπής) Προεδρίας στον Οργανισμό, την 

οποία ασκεί η Αλβανία καθ’ όλη τη διάρκεια του 

τρέχοντος έτους. 

Η α/Υπουργός Υποδομών και Ενέργειας και 

Πρόεδρος του ανωτέρω Οργανισμού κα Belinda 

Balluku  κατά την εναρκτήρια ομιλία του Συνεδρίου 

αναφέρθηκε στον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, τον 

οποίον διαδραματίζει ο εν λόγω Οργανισμός  στα 

θέματα της ενεργειακής ασφάλειας και προώθησης 

της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

εξαίροντας τη σημασία του Συνεδρίου για τον 

ενεργειακό τομέα της Αλβανίας.    

 Στη συνέχεια, η κα Balluku σημείωσε  ότι το 90% 

της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα παράγεται από 

υδροηλεκτρικούς σταθμούς, οι οποίοι είναι φιλικοί 

προς το περιβάλλον, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στο 

εν εξελίξει πρόγραμμα προώθησης ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας με τη δημιουργία αιολικών πάρκων 

και φωτοβολταϊκών σταθμών σε όλη την αλβανική 

επικράτεια.  

Σχολιάζοντας την πρόσφατη δημοσίευση της ετήσιας 

έκθεσης σχετικά με τις επενδύσεις στον τομέα της 

ενέργειας στην Αλβανία, επεσήμανε ότι αποτελεί ένα 

ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τους υποψήφιους 

επενδυτές  με το οποίο θα μπορούν να αξιολογήσουν 

τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, να εντοπίσουν 

τα πιθανά εμπόδια και να χαράξουν μια 

μακροπρόθεσμη στρατηγική για την πραγματοποίηση 

ενεργειακών προγραμμάτων. 

Τέλος, η κα Balluku δεν παρέλειψε να σημειώσει την 

στρατηγική σημασία που αποκτά η Αλβανία με  τη 

διέλευση, από το έδαφός της, του Διαδριατικού 

Αγωγού (Trans Adriatic Pipeline - ΤΑΡ). Ωστόσο, 

σύμφωνα με τις επισημάνεις της κας Balluku, στόχος 

της αλβανικής Κυβέρνησης δεν είναι απλώς η 

διέλευση του  φυσικού αερίου από τη χώρα, αλλά και 

η διεύρυνση της χρήσης του, με σκοπό την 

διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και την 

αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας. Ανέφερε δε, ότι η 

α/Κυβέρνηση διαπραγματεύεται με την Εταιρεία ΤΑΡ 

AG για τη σύνδεση του ανενεργού θερμοηλεκτρικού 

σταθμού στην Αυλώνα  ισχύος 100 MW με τον 

κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου.     

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Δραστηριοποίηση αμερικανικής Εταιρείας Hill 

International στο πλαίσιο του Προενταξιακού 

Προγράμματος Ε.Ε. IPA για την Αλβανία. 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η 

Αμερικανική Εταιρία διαχείρισης κατασκευών Hill 

International έχει επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ) ως επικεφαλής κοινοπραξίας, στην 

οποία συμμετέχουν οι εταιρείες συμβούλων Deloitte 

Albania και LDK με έδρα Ελλάδα για την 

υλοποίηση έργων υποδομής στην Αλβανία. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση 

της Hill International, η ανωτέρω Κοινοπραξία θα 

παράσχει στα θεσμικά όργανα της Αλβανίας τεχνική 

βοήθεια για την ενίσχυση της ικανότητας 

σχεδιασμού, προετοιμασίας και υλοποίησης έργων 

υποδομής στη χώρα, στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Προενταξιακής Βοήθειας της ΕΕ (IPA). 

Σημειώνεται ότι ο ευρύτερος σκοπός του 

Προγράμματος είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων της 

κρατικής διοίκησης, όσον αφορά τον σχεδιασμό και 

την υλοποίηση τομεακών προγραμμάτων και 

μεγάλων έργων υποδομής για τη διασύνδεση της 

χώρας με την ευρύτερη περιοχή των Δυτικών 

Βαλκανίων ενόψει  της προενταξιακής της 

διαδικασίας. 

Το έργο θα υποστηρίξει τη Γραμματεία της Εθνικής 

Επιτροπής Επενδύσεων, το Τμήμα Ανάπτυξης και 

Χρηστής Διακυβέρνησης στα αρμόδια Υπουργεία, 

καθώς και στα περιφερειακά θεσμικά όργανα και 

φορείς επιφορτισμένοι με την υλοποίηση έργων 

υποδομής σε στρατηγικούς τομείς, όπως μεταφορές, 

ενέργεια, περιβάλλον, κοινωνική πρόνοια και 

επιχειρηματικότητα. 

Συγκεκριμένα, το εν λόγω  έργο περιλαμβάνει την 

παροχή τεχνικής βοήθειας  προς την κρατική 

διοίκηση, ως προς την μεθοδολογία σύνταξης και 

τυποποίησης των επενδυτικών προτεραιοτήτων σε 

προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της 



διαδικασίας επιλογής, ιεράρχησης, αξιολόγησης της 

βιωσιμότητας και αειφορίας των έργων υποδομής. 

Επιπλέον, στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η 

κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και 

εκπαιδευτικού προσωπικού της δημόσιας διοίκησης 

(υπουργεία και οργανισμοί που καταρτίζουν μελέτες 

σκοπιμότητας και συμμετέχουν στο σχεδιασμό, 

προμήθεια, υλοποίηση και παρακολούθηση έργων 

υποδομής. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Εταιρεία Hill 

International προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης 

προγραμμάτων, έργων, κατασκευών, καθώς και 

λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορους 

τομείς της αγοράς, ενώ απασχολεί 2.700 περίπου 

επαγγελματίες διαθέτοντας περισσότερα από 50 

γραφεία σε όλο τον κόσμο. 

Εξάλλου, η Deloitte Albania, η οποία  αποτελεί 

θυγατρική της Deloitte Central Europe Holding 

Limited έχοντας έδρα τα Τίρανα, παρέχει υπηρεσίες 

λογιστικού ελέγχου, καθώς και φορολογικές, 

νομικές, υπηρεσίες αξιολόγησης κινδύνων, καθώς 

και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, μέσω 

260 και πλέον τοπικών και ξένων επαγγελματιών. 

Η LDK Consultants είναι μια ομάδα συμβούλων που 

παρέχει υπηρεσίες επαγγελματία μηχανικού στους 

τομείς κατασκευών, περιβάλλοντος, ύδρευσης και 

μεταφορών, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες 

για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη στη χώρα. 

                                                                                                                                   

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Στοιχεία αγοράς σταθερής τηλεφωνίας  2018 

Σύμφωνα με μελέτη της Αλβανικής Αρχής 

Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (AKEP),  

υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας στην Αλβανία 

παρέχουν 150 επιχειρήσεις περίπου, οι οποίες 

διαθέτουν δίκτυα/υποδομές, συμπεριλαμβανομένων 

των δικτύων πρόσβασης ή άμεσης πρόσβασης στους 

τελικούς χρήστες.  

Ο αριθμός των συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 

ανήλθε σε 247.000 στα τέλη του 2018, 

καταγράφοντας αύξηση 1,23% σε σύγκριση με το 

2017 (244.000). Το ποσοστό διείσδυσης στη 

σταθερή τηλεφωνία (αριθμός συνδρομητών ανά 100 

κατοίκους) στα τέλη του 2018 ανήλθε στο 8,6% 

(2017: 8,6%), ποσοστό πολύ χαμηλότερο από τις 

ευρωπαϊκές χώρες (περίπου 40%), περίπου δύο 

φορές χαμηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο 

(15,2%), χαμηλότερο ακόμη και  από τον μέσο όρο 

των αναπτυσσόμενων χωρών (10%). 

Το 2018 ο αριθμός συνδρομητών ευρυζωνικών 

υπηρεσιών (broadband) μέσω σταθερού δικτύου 

ανήλθε σε 360.000 (2017:249.000), καταγράφοντας 

αύξηση 44,58% σε σχέση με το 2017. Το ποσοστό 

διείσδυσης στον πληθυσμό και σε επίπεδο 

οικογένειας ανέρχεται σε 12,6% και 50% 

αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς κατέχει η 

Albtelecom με 36% (2017: 40,9%). 

Ο αριθμός των συνδρομητών σταθερού δικτύου που 

έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένες διπλές ή τριπλές 

υπηρεσίες (συνδυασμός τηλεφωνίας / Internet / 

τηλεόρασης) στο τέλος του 2018 ανήλθε σε περίπου 

225.000, περίπου 11% περισσότερο από ό, τι το 

2017. Το 2018, οι συνδρομητές με ολοκληρωμένα 

πακέτα κάλυψαν το 62% των συνδρομητών με 

ευρυζωνική πρόσβαση σε σταθερά δίκτυα, ενώ το 

30% ήταν σε τριπλά πακέτα (τηλεφωνία, Internet και 

τηλεόραση). 

Στοιχεία αγοράς κινητής τηλεφωνίας  2018 

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για το 2018 της 

Αλβανικής Αρχής Ταχυδρομείων και 

Τηλεπικοινωνιών, οι ενεργοί συνδρομητές κινητής 

τηλεφωνίας ανήλθαν σε 2.714.878 (2017: 

3.460.171), σημειώνοντας μείωση 25,12% σε σχέση 

με το 2017. Οι κάρτες SIM ανήλθαν σε περίπου 

4.143.603 (2017:5.392.964), καταγράφοντας μείωση 

25.45 % σε σχέση με το 2017.  

Τα μερίδια αγοράς, το 2018, βάσει του αριθμού των 

ενεργών χρηστών, διαμορφώνονται ως εξής: 

Vodafone (47%), Telekom (34%), Albtelecom 

(πρώην Eagle) Mobile (19%). Το 2017 ήταν 

αντίστοιχα: Vodafone (48%), Telekom (34%), 

Albtelecom (πρώην Eagle) Mobile (13%) και Plus 

Communication (6%). 

Τα έσοδα των τεσσάρων κορυφαίων παρόχων 

υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

της Vodafone Albania, της Telekom Albania και της 

Albtelecom αντιπροσωπεύουν το 91-92% των 

συνολικών εσόδων του τομέα κατά την περίοδο 

2010-2018. Τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες σε 

δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κατέγραψαν μείωση 

κατά 10% το 2018. 



Τα συνολικά έσοδα των παρόχων κινητής 

τηλεφωνίας το 2018 ανήλθαν σε 26,8 δισ. ΑΛΛ, 

καταγράφοντας μείωση κατά 10% σε σχέση για το 

2017. Η Vodafone σημείωσε αύξηση κατά 10%, ενώ 

η Telekom και η Albtelecom κατέγραψαν αύξηση 

5% και 9% αντίστοιχα, απορροφώντας έτσι την 

επίδραση της απόσυρσης της Plus Communication 

από την αγορά. 

Βάσει των στοιχείων της Αλβανικής Αρχής 

Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών για το 2018, 

μόνο η Vodafone Albania κατέγραψε καθαρά κέρδη 

ύψους περίπου 700 εκατ. ALL, έναντι 1 δισ. ALL 

ζημιών που είχε το 2017, ενώ οι άλλοι δύο πάροχοι 

σημείωσαν αρνητικά αποτελέσματα με τις απώλειες 

της Telekom Albania να είναι περίπου 3,940 δισ. 

ΑΛΛ, από 5,401 δισ. ΑΛΛ το 2017, ενώ η 

Albtelecom μείωσε τις ζημίες της σε περίπου 330 

εκατ.  ALL το 2018, από περίπου 1,139 δισ. ΑΛΛ 

που είχε το 2017. 

Το 2018 οι επενδύσεις σε υποδομές δικτύων κινητής 

τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά περίπου 50%, 

φθάνοντας σε αξία τα 4 δισ. ΑΛΛ. Η αύξηση αφορά 

τις επενδύσεις της Telekom Albania (περίπου 800 

εκατ ALL) και της Vodafone (περίπου 320 εκατ. 

ALL) , ενώ η Albtelecom είχε επενδύσεις στο ίδιο 

επίπεδο με το 2017, περίπου 80 εκατ. ΑΛΛ.   

Οι συνολικές τηλεφωνικές κλήσεις μέσω κινητών, το 

2018, σημείωσαν μείωση της τάξης του 8%, ενώ ο 

αριθμός των γραπτών μηνυμάτων κατέγραψε μείωση 

13%, ως αποτέλεσμα της υποκατάστασής τους από 

εφαρμογές που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Κατά 

μέσο όρο, ένας ενεργός χρήστης πραγματοποίησε 

158 λεπτά εξερχόμενων κλήσεων/μήνα (2017: 160 

λεπτά/μήνα) και απέστειλε 31 SMS/μήνα.  

Η μέση χρήση του Διαδικτύου μέσω κινητής 

τηλεφωνίας αυξήθηκε κατά 26%. Παράλληλα, το 

2018, ένας χρήστης κινητού (χρησιμοποιώντας το 

Διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά το χρόνο) έχει 

μέσο όρο 2.6 GΒ μηνιαίως στο Διαδίκτυο σε 

σύγκριση με 2,06 GB το 2017, με αύξηση κατά 

26,21%. 

 

  

  

 

 

  

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

        2016 2017      2018 2019 Α ΕΞ.   2019 Β ΕΞ. 2019 Γ ΕΞ. 

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



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 €     

Βιομηχανική Παραγωγή (μεταβολή %) 2,9 3,5     

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 

    

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

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

Εισροές Α.Ξ.Ε. (μεταβολή %) 5,96% -3,71% 12,8%    

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

Εισροές Μεταναστευτικών Εμβασμάτων 
(εκ. €) 

615 636     

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

Εργαζόμενοι (άνω των 15 ετών) 1.157.000 1.195.000 1.227.973 1.227.973   

Ανεργία (%) 15,6 14,1  12,3 12,2   

Κατώτατος Μηνιαίος Μισθός (λεκ) 22.000 24.000 24.000 24.000    

Μέσος Μηνιαίος Μισθός (λεκ) 46.933 49.150      50.392    

Πληθωρισμός (μέση ετήσια αύξηση) 1,28 1,99 1,90    

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

Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος (εκ. €) 7.881,5 7.949,4 8.111,4    

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  

Τραπεζ. Καταθέσεις /Εγχώριο (εκ. λεκ) 487,533 473,663 459,663    

Τραπ. Καταθέσεις/Συνάλλαγμα (εκ. λεκ) 526,511 528,006 513,625    

Συναλλαγματική ισοτιμία/ευρώ 137,36 134,15 125,95    

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

 


