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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας,  

Σεπτέμβριος 2020 και Α΄ Εννιάμηνο 2020 

Σύμφωνα με στοιχεία της Αλβανικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας INSTAT, το Σεπτέμβριο 2020 η αξία 

των εξαγωγών της χώρας ανήλθε σε 25 δισ. ΛΕΚ, 

παρουσιάζοντας αύξηση 1,2% σε σύγκριση με την 

ίδια περίοδο προηγούμενου έτους και 30,1% σε 

σύγκριση με τον Αύγουστο 2020. Αντίστοιχα, η 

αξία των αλβανικών εισαγωγών ανήλθε σε 52 δισ. 

ΛΕΚ, αυξημένη κατά 0,3% σε σύγκριση με την ίδια 

περίοδο προηγούμενου έτους και 8,6% σε σύγκριση 

με τον Αύγουστο 2020. Το εμπορικό έλλειμμα 

ανήλθε σε 27 δισ. ΛΕΚ, μειωμένο κατά 0,5% σε 

σύγκριση με το Σεπτέμβριο 2019 και κατά 5,9% σε 

σύγκριση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα. 

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας, 9/2017-9/2020(%) 

 Πηγή: INSTAT 

Στην αύξηση των εξαγωγών, για το μήνα 

Σεπτέμβριο, συνέβαλαν θετικά οι ακόλουθες 

κατηγορίες αγαθών: «Μηχανήματα και 

ανταλλακτικά εξοπλισμού» (3,5%), «Δομικά υλικά 

και μέταλλα» (3%), «Τρόφιμα, ποτά και καπνός» 

(0,9%). Αντιθέτως, παρατηρήθηκε μείωση στις 
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εξαγωγές των κατηγοριών «Ορυκτά, καύσιμα και 

ηλεκτρική ενέργεια» (-5,3%) καθώς και 

«Κλωστοϋφαντουργία και υποδήματα» (-1,3%). 

Αναφορικά με την αύξηση εισαγωγών κατά 0,3% 

για το ίδιο διάστημα, θετικά συνέβαλαν οι 

κατηγορίες «Μηχανήματα και ανταλλακτικά 

εξοπλισμού» (2,5%) και «Δομικά υλικά και 

μέταλλα» (0.9%), ενώ μείωση παρατηρήθηκε σε 

«Ορυκτά, καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια» (-

1,2%), «Κλωστοϋφαντουργία και υποδήματα» (-

1%) και «Τρόφιμα, ποτά και καπνός» (-0,6%).  

Ως προς τους εμπορικούς εταίρους, κατά το 

Σεπτέμβριο 2020 και σε σύγκριση με το 

Σεπτέμβριο 2019, η μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών 

σημειώθηκε με Κόσσοβο (12,1%), Ελλάδα (25,9%) 

και Γαλλία (226,4%) ενώ η μεγαλύτερη μείωση 

παρατηρήθηκε από Ιταλία (-5,3%), Ισπανία (-

34,9%) και Μαυροβούνιο (-1,1%). Αντίστοιχα, η 

μεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών παρατηρήθηκε από 

Ιταλία (2,2%), Κίνα (5,1%) και Γερμανία (8,1%), 

ενώ η μεγαλύτερη μείωση εισαγωγών 

παρατηρήθηκε από Τουρκία (-14,2%), Ελλάδα (-

2,9%) και Πολωνία (-1,2%). 

Συνολικότερα, για το χρονικό διάστημα 

Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2020 και σε σύγκριση με 

το αντίστοιχο διάστημα 2019, η αξία των εξαγωγών 

της Αλβανίας ανήλθε σε 195 δισ. ΛΕΚ και των 

εισαγωγών σε 429 δισ. ΛΕΚ, καταγράφοντας 

μείωση 13,6% και 10,9% αντίστοιχα. Το εμπορικό 

έλλειμμα ανήλθε σε 234 δισ. ΛΕΚ, μειωμένο κατά 

8,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 

προηγούμενου έτους. 

Οι κατηγορίες που συνέβαλαν περισσότερο στη 

μείωση των εξαγωγών, κατά το πρώτο 9μηνο 2020 

σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα 2019, ήταν: 

«Κλωστοϋφαντουργία και υποδήματα» (-6,7%), 

«Ορυκτά, καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια» (-

3,7%), «Δομικά υλικά και μέταλλα» (-2,8%), ενώ 

αύξηση παρατηρήθηκε στις εξαγωγές σε «Τρόφιμα, 

ποτά και καπνός» (+0,9%). Αντίστοιχα, στη μείωση 

των εισαγωγών συνέβαλαν οι κατηγορίες «Ορυκτά, 

καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια» (-4,1%), 

«Κλωστοϋφαντουργία και υποδήματα» (-2,5%) και 

«Μηχανήματα και ανταλλακτικά εξοπλισμού» (-

2%). 

Κατά το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020 και 

σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα 

προηγούμενου έτους, η Αλβανία παρουσίασε τη 

μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών σε Γερμανία (8,9%), 

Σερβία (7%) και Γαλλία (13%), ενώ η μεγαλύτερη 

μείωση καταγράφθηκε προς Ιταλία (-18,4%), 

Κόσσοβο (-20,7%) και Ισπανία (-16,2%). 

Αντίστοιχα, ως προς τις εισαγωγές, η Αλβανία 

παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση από Ρωσία 

(26,1%), Βόρεια Μακεδονία (2,6%) και Ολλανδία 

(7,3%) ενώ η μεγαλύτερη μείωση εισαγωγών 

παρατηρήθηκε από Ιταλία (-14,1%), Τουρκία (-

2,8%) και Ελλάδα (-8,3%), συγκριτικά με την ίδια 

χρονική περίοδο 2019. 

Τέλος, το εμπόριο με χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ανέρχεται στο 63% του συνολικού 

εμπορίου της Αλβανίας. Κατά το διάστημα 

Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020 και σε σύγκριση με 

το προηγούμενο έτος, το μερίδιο εξαγωγών σε 

χώρες ΕΕ ανήλθε σε 75,3%, ενώ το μερίδιο των 

εισαγωγών από χώρες ΕΕ σε 57,4% του συνόλου 

των εισαγωγών. Κύριοι εμπορικοί εταίροι της 

Αλβανίας, εντός της ΕΕ, παραμένουν κατά σειρά 



οι: Ιταλία (31,2%), Ελλάδα (7,7%), Γερμανία 

(6,9%) και Τουρκία (6,9%) (συμπερίληψη σε ΕΕ 

από INSTAT). 

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας με Κ-Μ ΕΕ, 

9/2020 (%) 

 Πηγή: INSTAT 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

 

Ολοκλήρωση κατασκευής Αγωγού Φ/Α Trans 

Adriatic Pipeline (TAP). 

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Trans 

Adriatic Pipeline (TAP) AG, διαχειρίστριας 

Κοινοπραξίας Διαδριατικού Αγωγού Φ/Α (Trans 

Adriatic Pipeline) TAP, η κατασκευή του Αγωγού 

TAP έχει ήδη ολοκληρωθεί από το σταθμό των 

Κήπων (Ελληνοτουρκικά σύνορα) έως το σταθμό 

San Foca στη Ν. Ιταλία. Σημειώνεται ότι η 

ολοκλήρωση του κατασκευαστικού μέρους 

διήρκεσε 4,5 έτη, ενώ ο Αγωγός έχει ήδη 

πληρωθεί με Φ/Α. 

Ο εν λόγω αγωγός, ως φαίνεται στο κατωτέρω 

γράφημα,  αποτελεί τμήμα της πρωτοβουλίας του 

«Νότιου Διαδρόμου» τροφοδοσίας της ΕΕ με Φ/Α 

από την Κασπία Θάλασσα Μ. Ανατολή, έχει 

μήκος 878 χιλ και συνδέει για πρώτη φορά 

απευθείας σύνδεση τα  αζερικά κοιτασμάτων Φ/Α 

του Shah Deniz (II) στην Κασπία Θάλασσα, με 

την ευρωπαϊκή αγορά,   

Ο TAP εισέρχεται από τα ελληνοαλβανικά 

σύνορα  από την περιοχή της Κορυτσάς και 

διατρέχοντας το αλβανικό έδαφος κατά μήκος 215 

χιλ., καταλήγει 17 χιλ. βορειοδυτικά της πόλεως  

Φιέρι στα παράλια της Αδριατικής. Η κατασκευή 

και λειτουργία του θεωρείται η σημαντικότερη 

επένδυση στον ενεργειακό τομέα της Αλβανίας, 

ενώ σύμφωνα με μελέτη της Oxford Economics, 

αναμένεται μακροπρόθεσμα  (σε βάθος 50ετίας) 

να επιδράσει ευεργετικά στην αύξηση του ΑΕΠ 

της χώρας, καθώς και στην εν γένει οικονομική 

δραστηριότητα και αγορά εργασίας. 

 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της 

Κοινοπραξίας TAP AG, η σύνδεση του TAP με το 

ιταλικό σύστημα μεταφοράς Φ/Α, στην περιοχή 

της Puglia, θα ολοκληρωθεί έως τα μέσα 

Νοεμβρίου τ. έ., οπότε  θα ξεκινήσει η εμπορική 

εκμετάλλευση του αερίου, συμβάλλοντας, κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, στην ενεργειακή ασφάλεια, τη 

διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας, καθώς 

και την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου μείωσης 

των εκπομπών CO2. 

 

 



Κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού στη 

Skavica με χρηματοδότηση των ΗΠΑ 

Σε κοινή συνέντευξη τύπου Π/Θ Αλβανίας 

και Κοσόβου κ.κ. Ράμα και Χότι στο πέρας 

συναντήσεως τους στα Τίρανα την Παρασκευή 2 

Οκτωβρίου τρέχοντος, ενόψει της κατάργηση των 

συνόρων μεταξύ των δύο χωρών (“Together with 

no borders”), ο κ. Ράμα εξήγγειλε τη 

χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ της κατασκευής της 

υδροηλεκτρικής μονάδος (ΥΗΣ) Skavica (ΒΑ της 

Αλβανίας), έργου αμοιβαίου ενδιαφέροντος των 

δύο χωρών. 

Συγκριμένα, η κατασκευή του 

υδροηλεκτρικού σταθμού στη Skavica αποτελεί 

στρατηγικό έργο της Κυβέρνησης Ράμα για τη 

διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας ενώ 

συγχρόνως, σύμφωνα με το σχεδιασμό, 

αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην, τόσο 

στην τοπική οικονομία, όσο και στην πρόληψη 

των πλημμυρών, μέσω της αποταμίευσης 

σημαντικού μέρους των υδάτων και τη 

σταθεροποίηση της ροής στην κατωφέρεια του 

καταρράκτη Drini. Υπενθυμίζεται ότι η 

κατασκευή του εν λόγω ΥΗΣ σχεδιαζόταν ήδη 

από τη δεκαετία του ΄60, χωρίς ωστόσο να έχει 

προχωρήσει η κατασκευή του.  

Σχετική συμφωνία για τη χρηματοδότηση του 

έργου υπεγράφη ήδη στις 3 τρέχοντος, μεταξύ της 

Α/Κυβέρνησης και της αμερικανικής 

κατασκευαστικής εταιρείας Bechtel, με την 

ευκαιρία της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού 

Υφυπουργού Οικονομικής Ανάπτυξης, Ενέργειας 

και Περιβάλλοντος κ. Keith Krach στα Τίρανα, 

στο πλαίσιο της οποίας υπεγράφη και Μνημόνιο 

Οικονομικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.  

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι παραμένουν ασαφή 

η μορφή, το ύψος, καθώς και το χρονοδιάγραμμα 

της χρηματοδότησης, η οποία προβάλλεται από το 

α/ Π/Θ, ως «συνέχεια της πρόσφατης επιστολής 

του Προέδρου Trump, με επαινετικά σχόλια για το 

έργο της Κυβέρνησης Ράμα. Υπενθυμίζεται, εν 

προκειμένω, ότι αρχικώς το έργο επρόκειτο να 

χρηματοδοτηθεί από εθνικά κεφάλαια (βλ. ανωτ. 

σχετικό). Σημειώνεται επίσης η υπογραφή 

Μνημονίου Οικονομικής Συνεργασίας Αλβανίας-

ΗΠΑ, κατά την ως άνω επίσημη επίσκεψη.  

Τέλος και όσον αφορά στο τεχνικό σκέλος 

του ΥΗΣ, σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες, έχουν 

προταθεί 3 διαφορετικά μεγέθη ισχύος για την υπό 

κατασκευή μονάδα: 450Mw, 350Mw και 200Mw 

(2x~100Mw), με διαφορετικό μέγεθος 

παρεμβάσεων στις παρακείμενες περιοχές, 

διαφορετικές προδιαγραφές, καθώς και 

κατασκευαστικές απαιτήσεις, αντίστοιχα, χωρίς 

ωστόσο να έχει γίνει, μέχρι στιγμής, γνωστή η 

τελική επιλογή της Κυβέρνησης. 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Seman Energy για 

κατασκευή αιολικού πάρκου 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αλβανικού 

Υπουργείου Υποδομών και Ενέργειας, η Seman 

Energy, με έδρα την Αλβανία, έχει εκδηλώσει 

ενδιαφέρον για κατασκευή αιολικού πάρκου 3 

MW στο χωριό Topoja κοντά στην πόλη Fier, στο 

νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.  

Μέχρι στιγμής, η Αλβανία δεν διαθέτει 

αιολικά πάρκα και δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία για το δυναμικό της σε αιολική ενέργεια. 

Ωστόσο, περιοχές κοντά στην ακτή της 



Αδριατικής παρουσιάζουν προοπτικές για 

επενδύσεις σε αιολική ενέργειας, καθώς δεν είναι 

αξιοποιήσιμες για αγροτική καλλιέργεια. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο, για την κατασκευή νέων 

εγκαταστάσεων παραγωγής αιολικής ενέργειας 

έως 3 MW, αρκεί απλώς η έγκριση του 

α/Υπουργού Υποδομών και Ενέργειας. Αντίθετα, 

η κατασκευή νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων 

αιολικής ενέργειας άνω των 3 MW εγκρίνεται από 

το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του 

ανωτέρω Υπουργού. 

 

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού. Σύνδεση 

οδού Milot - Morine με το αεροδρόμιο Kukes. 

Σας γνωρίζουμε ότι Αλβανική Αρχή για το 

Οδικό Δίκτυο προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για 

την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή δρόμου 

για τη σύνδεση της οδού Milot - Morine με το 

αεροδρόμιο Kukes. Ο εκτιμώμενος 

προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με το τεύχος 

δημοπράτησης, ανέρχεται σε 599.492.271,37  Λεκ. 

Η υποβολή των προσφορών μπορεί να 

πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 19 

Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 μέσω της 

διαδικτυακής πλατφόρμας www.app.gov.al.  

Ενημέρωση σχετικά με το διαγωνισμό 

είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της α/Υπηρεσίας 

Δημοσίων Διαγωνισμών, στον σύνδεσμο: 

http://www.app.gov.al/contract-notice/ καθώς και 

περαιτέρω λεπτομέρειες με Reference Number 

(REF-75863-10-17-2020).  

 

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού 

ολοκληρωμένης παρέμβασης για τη βελτίωση 

της πρόσβασης, των υπηρεσιών και των 

αστικών προδιαγραφών στην περιοχή της 

παραλίας Palase – Drymadhes (βορείως 

Χιμάρας) 

Tο Αλβανικό Ταμείο Ανάπτυξης 

προκήρυξε διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την 

επιλογή αναδόχου, για το έργο ολοκληρωμένης 

παρέμβασης προς βελτίωση της πρόσβασης, των 

υπηρεσιών και των αστικών προδιαγραφών στην 

περιοχή της παραλίας Palase – Drymadhes 

(βορείως περιοχής Χιμάρας, Ν. Αλβανία).  

Ειδικότερα, το εν λόγω έργο προβλέπει 

την κατασκευή ενός πεζόδρομου κατά μήκος της 

παραλίας Livadh, ενός δημόσιου χώρου 

στάθμευσης εκτάσεως  7,430 m2 για τους 

περαστικούς των διακοπών, καθώς και μια μαρίνα 

για γιοτ και σκάφη. Επίσης 500 μέτρα δρόμου θα 

κατασκευαστούν στη δημόσια παραλία Dhrale που 

βρίσκεται στο Palase, ενώ συγχρόνως θα 

δημιουργηθεί δημόσιος χώρος στάθμευσης. Στην 

εν λόγω εγκατάσταση περιλαμβάνεται επίσης μια 

δημόσια παραλία, η οποία παρέχει σκηνές, ντους, 

τουαλέτες και ένα παρατηρητήριο. 

Εξάλλου, στον παραλιακό δρόμο κατά 

μήκος της παραλίας του Livadhi, το έργο παρέχει 

πρόσβαση στην περιοχή μέσω του υπάρχοντος 

δρόμου που χωρίζεται σε δύο διαφορετικές 

κατευθύνσεις, για κατοίκους και παραθεριστές. Η 

είσοδος των κατοίκων θα πραγματοποιείται με δύο 

παρακαμπτήριες, εκ των οποίων η μία θα είναι 

κοντά στην παραλία, η οποία είναι ήδη σήμερα 

λειτουργική σε ένα τμήμα. 

http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/contract-notice/


Όσον αφορά την αύξηση του χώρου 

στάθμευσης στην περιοχή του Livadh για τους 

ημερήσιους  παραθεριστές, αναμένεται να 

φιλοξενηθούν περί τα 136 οχήματα (4-8 θέσεων) 

και 6 λεωφορεία (50 θέσεων). 

Τα ανωτέρω έργα αφορούν σε εξ 

ολοκλήρου νέες  εγκαταστάσεις, οι οποίες θα 

κατασκευαστούν σε φυσικό έδαφος, ενώ οι 

σχετικές παρεμβάσεις θα μετατρέψουν τις 

περιοχές αυτές σε παραλιακούς δρόμους 

παρόμοιους με τις ακτές της Μεσογείου, 

χωρίζοντας τις εισόδους  των μονίμων κατοίκων 

από των τουριστών. 

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του 

έργου, σύμφωνα με το τεύχος δημοπράτησης, 

ανέρχεται σε 525 εκατ. ΑΛΛ. (~€4,237 εκατ.), ενώ 

οι εργασίες θα διαρκέσουν 10 μήνες. 

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει 

στις 10 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:00μμ, στη 

διαδικτυακή πλατφόρμα www.app.gov.al. 

Ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με το 

διαγωνισμό είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της 

Α/Υπηρεσίας Δημοσίων Διαγωνισμών, υπό: 

http://www.app.gov.al/contract-notice/, με Αριθμό 

Προκήρυξης REF-74337-10-07-2020. 

 

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για 

την κατασκευή οικιστικών/εμπορικών μονάδων 

στην Περιοχή "Kombinat" (διοικητική ενότητα 

6) του Δήμου Τιράνων 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Τιράνων 

προκήρυξε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με τη 

διαδικασία επείγοντος για την επιλογή αναδόχου 

για την αποκατάσταση/κατασκευή οικιστικών 

μονάδων σε πληγείσα από το σεισμό του 

παρελθόντος Νοεμβρίου περιοχή, στη διοικητική 

ενότητα 6, (Περιοχή "Kombinat"). 

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του 

έργου, σύμφωνα με το τεύχος δημοπράτησης, 

ανέρχεται σε 7.609.926,518 Λεκ ή €61,1 εκατ. 

περίπου. 

Σημειώνεται ότι ανωτέρω Περιοχή έχει 

χαρακτηρισθεί προς αποκατάσταση, καθώς περί τα 

50 παλαιά κτίρια τελούν υπό κατεδάφιση, λόγω 

ζημιών. Τα εν λόγω κτίρια αναμένεται να 

αντικατασταθούν από 4όροφες ή 5όροφες 

οικοδομές, χωρητικότητας έως και 21.000 ατόμων. 

Συγχρόνως, σχεδιάζεται η ανέγερση ενός 

εμπορικού κέντρου, δύο μουσείων καθώς και 

πανεπιστημιακής σχολής (Αρχιτεκτονική). Το 

συνολικό εμβαδό της έκτασης προς αναδόμηση 

ανέρχεται σε 1,5 εκατ. m
2
 

Η υποβολή των προσφορών μπορεί να 

πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 12 

Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00 μέσω της 

διαδικτυακής πλατφόρμας www.app.gov.al. 

Ενημέρωση σχετικά με το διαγωνισμό 

είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της α/Υπηρεσίας 

Δημοσίων Διαγωνισμών, υπό: 

http://www.app.gov.al/contract-notice/, προκήρυξη 

υπ’ αριθμ. REF-73516-09-30-2020. 
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Αφίξεις πληθυσμού στην Αλβανία-Σεπτέμβριος 

2020 

Οι αφίξεις αλβανών και αλλοδαπών στο έδαφος 

της Αλβανίας, το Σεπτέμβριο 2020 ήταν 604.703. 

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2019, ο δείκτης 

μειώθηκε κατά 43,1%. Συγκεκριμένα, οι αφίξεις 

αλλοδαπών στο έδαφος της Αλβανίας ήταν 

377.033, μειωμένες κατά 36,2% συγκριτικά με το 

Σεπτέμβριο 2019. 

Συνολικά, για το διάστημα Ιανουάριος-

Σεπτέμβριος 2020, ο αριθμός αφίξεων αλλοδαπών 

πολιτών στην Αλβανία ήταν 2.122.202, μειωμένος 

κατά 61,1%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 

2019, με την Ισπανία να καταγράφει τη 

μεγαλύτερη μείωση αφίξεων κατά 90,0%, σε 

σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019. 

Οι αναχωρήσεις αλβανών και αλλοδαπών πολιτών 

από την Αλβανία κατά το Σεπτέμβριο του 2020 

ήταν 706.145, μειωμένες κατά 44,7% σε σύγκριση 

με την ίδια περίοδο του 2019. Πιο αναλυτικά, οι 

αναχωρήσεις Αλβανών πολιτών από την Αλβανία 

κατά το Σεπτέμβριο του 2020 ήταν 271.586, 

μειωμένες κατά 51,7% σε σύγκριση με το 

Σεπτέμβριο 2019 ενώ οι αναχωρήσεις αλλοδαπών 

πολιτών ήταν 434.559, μειωμένες κατά 39,2%. 

Τέλος, ο αριθμός των αλβανών πολιτών που 

αναχώρησαν από την Αλβανία κατά το εννεάμηνο 

του 2020 ήταν 2.208.821, μειωμένος κατά 50,5%, 

σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 

προηγούμενου έτους 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

3η Σύνοδος Κορυφής Δ. Βαλκανίων για τις 

Ψηφιακές Τεχνολογίες  -Western Balkans 

Digital Summit (Τίρανα, 26-28 .10 και 

2.11.2020). 

Η 3η Σύνοδος Κορυφής Δυτ. Βαλκανίων 

για τις Ψηφιακές Τεχνολογίες  διοργανώθηκε στο 

πλαίσιο της Διαδικασίας του Βερολίνου και του 

πολυετούς Σχεδίου Δράσης για τον περιφερειακό 

οικονομικό χώρο (MAP-REA) για τις χώρες των 

Δυτικών Βαλκανίων, το οποίο σχεδιάστηκε με τη 

βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

υιοθετήθηκε από τις έξι χώρες κατά τη Διάσκεψη 

Κορυφής 2017 στη Τεργέστη.  

Σκοπός της Συνόδου ήταν η προώθηση 

των ψηφιακών πολιτικών στα Δυτ. Βαλκάνια στο 

πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 

στοχεύοντας σε 4 θεματικές: Συνδεσιμότητα 

Δικτύου & Υπηρεσιών (Network & Services 

Connectivity), Εμπιστοσύνη και Ασφάλεια (Trust 

and Security), Ψηφιακές Δεξιότητες (Digital 

Skills) και Ψηφιακή Οικονομία (Digital 

Economy). Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, 

αναδείχθηκαν οι ορθές πρακτικές στα Δυτικά 

Βαλκάνια καθώς και τα επιτεύγματα και τα 

αποτελέσματα της Ψηφιακής Ατζέντας., ενώ 

παράλληλα, διερευνήθηκαν οι δυνατότητες για την 

οικοδόμηση συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα, 

στο πλαίσιο της διαδικασίας ψηφιακού 

μετασχηματισμού των Δυτικών Βαλκανίων. 

Λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19, 

η Σύνοδος, με διοργανώτρια χώρα φέτος την 

Αλβανία, είχε υβριδική μορφή. Στις 26-28 

Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά 



θεματικές συνεδρίες με συμμετοχή εκπροσώπων 

από τις κυβερνήσεις των χωρών των Δυτικών 

Βαλκανίων, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 

Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (Regional 

Cooperation Council/RCC), την επιχειρηματική 

κοινότητα και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη. Η 

Σύνοδος ολοκληρώθηκε με την δια ζώσης 

πραγματοποίηση της Ψηφιακής Υπουργικής 

Διάσκεψης (Digital Ministerial), στην οποία 

συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας κ. 

Edi Rama.  

Κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου, 

υπεγράφησαν από τους συμμετέχοντες Υπουργούς 

Μνημόνιο Συνεργασίας για τον οδικό χάρτη 5G 

για ψηφιακό μετασχηματισμό στην περιοχή των 

Δυτικών Βαλκανίων (“5G roadmap for digital 

transformation in Western Balkans region”) και 

Μνημόνιο Συνεργασίας για τη διαλειτουργικότητα 

και την ασφάλεια στην περιοχή των Δυτικών 

Βαλκανίων (“Regional interoperability and trust 

services in Western Balkans region”). 

 

 

 

  

 

 

 



 

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

 2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

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

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

1.531.310 
(11,4 δις. €) 

1.635.715  

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 1,3 

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 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (εκ. €) -811,7 -866,0 859,7 -1041.3 

Εισροές Α.Ξ.Ε. (εκ. €) 943 908,03 1.024 1.083 

Εισροές Α.Ξ.Ε. (μεταβολή %) 5,96% -3,71% 12,8% 5,7% 

Σωρευτική Αξία Α.Ξ.Ε. (εκ. €) 5.677 6.453 7.603 8.542 

Εισροές Μεταναστευτ. Εμβασμάτων (εκ. €) 615 636   

Εργατικό Δυναμικό (άνω των 15 ετών) 1.365.000 1.385.000 1.401.988 1.434.887 

Εργαζόμενοι (άνω των 15 ετών) 1.157.000 1.195.000 1.227.973 1.274.857 

Ανεργία (%) 15,6% 14,1% 12,3% 11,2% 

Κατώτατος Μηνιαίος Μισθός (λεκ) 22.000 24.000 24.000 26.000 

Μέσος Μηνιαίος Μισθός (λεκ) 46.933 49.150 50.392 53.458 

Πληθωρισμός (μέση ετήσια αύξηση) 1,28% 1,99% 2,03% 1,41% 

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

Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος (εκ. €) 7.881,5 7.949,4 8,346.6 8,258.3 

Εξωτερικό Χρέος (δις. λεκ) 504,6 510,3 520,4 550,5 

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

Δημόσιο Χρέος (% ΑΕΠ) 72,05 70,1 70,0 71 

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) 487,533 473,663 456,216 466,612 

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

Συναλλαγματική ισοτιμία/ευρώ 137,36 134,15 127,59 123,01 

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

 


