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Γενικά 

Επίσημη ονομασία  
Δημοκρατία της Αλβανίας / Republic of Albania (Albania) / 

Republika e Shqiperise (Shqiperia) 
 

Έκταση 
28.748 τετρ. χλμ., από τα οποία 1.350 τετρ. χλμ. ύδατα 
Μήκος συνόρων: 1.094 χλμ., από τα οποία 362 χλμ. ακτογραμμή 
Μήκος συνόρων με Ελλάδα: 282 χλμ.  

Πληθυσμός  2.831.741 (απογραφή 2011, προσωρινά αποτελέσματα) 

Γλώσσα συναλλαγών 
Αλβανική (η χρήση της ελληνικής, όπως και της ιταλικής είναι 
ιδιαίτερα διαδεδομένη) 

Πολίτευμα Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία 

Πρωτεύουσα Σίρανα (Tirane): 421.286 κάτοικοι (Δήμος Σιράνων) 

Νόμισμα 

Αλβανικό λέκ (ALL)  
Ισοτιμία: EUR/ALL=139,98 (Απρίλιος 2012) 
Μέσες ισοτιμίες  
2010: EUR/ALL = 137,79 – US$/ALL = 104,00  
2011: EUR/ALL = 140,15 – US$/ALL = 102,61 

Διεθνείς κωδικοί 
Διεθνής κωδικός τηλεφωνικών κλήσεων:  00355 
Διεθνής κωδικός διαδικτύου: .al 

Σοπική ώρα 

+1 Greenwich (-1 ώρα με Ελλάδα) 
Θερινή ώρα: +1ώρα  
(έναρξη: τελευταία Κυριακή Μαρτίου – λήξη: τελευταία Κυριακή 
Οκτωβρίου) 

Διεθνές αεροδρόμιο 
Μητέρα Σερέζα, στη θέση Rinas (25 χλμ. από τα Σίρανα) 
http://www.tirana-airport.com/   

 
 

Πολίτευμα – Διοίκηση 

ύνταγμα 
Σέθηκε σε ισχύ στις 21 Νοεμβρίου 1998 
http://www.president.al/english/pub/kushtetuta.asp  

Κοινοβούλιο 

Εθνικό Κοινοβούλιο /  Kuvendi  
http://www.parlament.al/web/Albanian_Parliament_1_2.php  
(140 βουλευτές: 100 εκλεγόμενοι άμεσα και 40 από λίστα, 
ανάλογα την εκλογική δύναμη των κομμάτων – κομματικών 
συνασπισμών) 
Επόμενες βουλευτικές εκλογές: 2013 

Εκπρόσωπος 
Κοινοβουλίου 

κα Jozefina Topalli 
http://kryetari.parlament.al/  

Πρόεδρος 
Δημοκρατίας 

κ. Bujar Nishani (από Ιουλιο 2012) 
http://www.president.al/ 
 
 
 
 
 

Πρωθυπουργός 
Καθ. Δρ. Sali Berisha (από το επτ. 2005), δημοκρατικού 
κόμματος http://www.km.gov.al/  

Κυβέρνηση 
15 Τπουργοί 
http://www.km.gov.al/index.php?fq=showcabzvm  

Διοικητική διαίρεση 
12 Νομαρχίες: Berat, Diber, Durres, Elbasan, Fier, Gjirokaster, 
Korce, Kukes, Lezhe, Shkoder, Tirane, Vlore 

Δήμοι με πληθυσμό 
άνω των 50.000 

 Σίρανα (Σirane): 421.286 
 Δυρράχιο (Durres): 115.550 

http://www.tirana-airport.com/
http://www.president.al/english/pub/kushtetuta.asp
http://www.parlament.al/web/Albanian_Parliament_1_2.php
http://kryetari.parlament.al/
http://www.president.al/
http://www.km.gov.al/
http://www.km.gov.al/index.php?fq=showcabzvm
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κατοίκων  Αυλώνα (Vlore): 79.948  
 Ελμπασάν (Elbasan): 79.810 
 κόδρα (Shkoder): 74.876 
 Kamez: 67.301 
 Υιέρι (Fier): 57.198 
 Κορυτσά (Korce): 51.683 

Δήμαρχος Σιράνων κ. Lulzim Basha από 2011 (http://www.tirana.gov.al/?cid=2 ) 

 
 

Δημογραφικά στοιχεία 

Μεταβολή 
πληθυσμού 

Απογραφή 2011: 2.831.741 (προσωρινά αποτελέσματα) 
Απογραφή 2001: 3.069.275 – Μείωση: 7,7% 

Υύλα πληθυσμού Άνδρες: 50,2% (1.421.810) – Γυναίκες: 49,8% (1.409.931)  

Ηλικιακή δομή 
 0-14 χρονών: 23%  
 15-60 χρονών: 66.9%  
 60+  ετών: 10,1% 

Αριθμός 
νοικοκυριών 

2011: 740.256 

Αριθμός κατοικιών 2011: 1.075.881 

Αριθμός κτιρίων 2011: 686.405 

Εργατικό δυναμικό 2011: 1.070.000  

Εργαζόμενοι 
2011: 928.052 
(Δημόσιος τομέας: 165.100 – Μη αγροτικός ιδιωτικός τομέας: 
256.288 – Αγροτικός ιδιωτικός τομέας: 506.664)  

Ανεργία 2011: 13,3% – 2010: 13,6% – 2009: 13,8%  

Βασικός μισθός 
ιδιωτικού τομέα 

2011 (από Ιούλιο): 20.000 αλβ. λεκ (142,00 € περίπου) 
2012 (από Ιούλιο): 21.000 αλβ. λεκ 

Μέσος μηνιαίος 
μισθός 
δημόσιου τομέα 

2011 (από 3ο τρίμηνο): 47.660 αλβ. λεκ (340,00 € περίπου) 

Αριθμός ανέργων 2011: 142.484 

Επίδομα ανεργίας 
2011 (από Αύγουστο): 6.850 αλβ. λεκ (49 € περίπου) 
Δικαιούχοι 2011: 9.569 άτομα 

 
 

Βασικά οικονομικά μεγέθη 

ΑΕΠ σε τρέχουσες 
τιμές  

2011: 1,3 τρισ. αλβ. λεκ (εκτίμηση Τπουργείου Οικονομικών) 
(12,7 δισ. $ ΗΠΑ ή 9,3 δισ. € περίπου) 

Κατά κεφαλή ΑΕΠ  
2011: 485.000 αλβ. λεκ (εκτίμηση Τπουργείου Οικονομικών) 
(3.500 € περίπου) 

Σομεακή κατανομή 
ΑΕΠ 

 Αγροτικός τομέας 2011:  20,5% 
 Βιομηχανία 2011:   11,5% 
 Τπηρεσίες 2011:   67,7%  

Πληθωρισμός 2011: 3,5% – 2010: 3,4% – 2009:3,7%  

Δημόσιο χρέος 2011: 58,75% ΑΕΠ – 2010: 57,78% ΑΕΠ 

Εισροές άμεσων Έτος 2007 2008 2009 2010 2011 

http://www.tirana.gov.al/?cid=2
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ξένων επενδύσεων Αξία σε εκ. € 481,13 665,15 716,91 793,32 741,92 

Μεταβολή 
από προηγ. έτος 

 38,25% 7,78% 10,66% -6,48% 

Εισροές 
μεταναστευτικών 
εμβασμάτων 

Έτος 2007 2008 2009 2010 2011 

Αξία σε εκ. € 951,72 833,31 782,31 696,49 692,90 

Μεταβολή από 
προηγ. έτος 

 -12,44% -6,12% -10,97% -0,52% 

Εισροές 
από τουρισμό 

Αξία σε εκ. € 1.002 1.170 1.302 1.227 1.169 

Ανάπτυξη 

 2011 2012 

ΔΝΣ/IMF 1,1% 0,5% 

Παγκόσμια 
Σράπεζα/World Bank 

3,0% 1,6% 

ΕΣΑΑ/EBRD 1,9% 1-1,2% 

Τπουργείο Οικονομικών 
Αλβανίας 

3,0% 4,3% 

 
 

Κρατικός προϋπολογισμός 

Έσοδα 
 
 
  

2011: 330,5 δισ. αλβ. λεκ 
 Δαπάνες 

 
2011: 376,4 δισ. αλβ. λεκ 
 Έλλειμμα 

 
2011: -45,9 δισ. αλβ. λεκ 
  

 

Εξωτερικό εμπόριο 

Όγκος εμπορίου 2011:  740,5 δισ. αλβ. λεκ – 2010:  638,5 δισ. αλβ. λεκ  

Εμπορικό ισοζύγιο  2011: -347,3 δισ. αλβ. λεκ – 2010: -316,1 δισ. αλβ. λεκ 

Εξαγωγές 2011:  196,6 δισ. αλβ. λεκ – 2010:  161,2 δισ. αλβ. λεκ 

Εισαγωγές 2011:  543,9 δισ. αλβ. λεκ – 2010:  477,3 δισ. αλβ. λεκ 

Κυριότερες χώρες 
εξαγωγής      

2011:  Ιταλία 53,4%, Κόσοβο 7,4%, Σουρκία 7,4%, Ελλάδα 5,1% 

Κυριότερες χώρες 
εισαγωγής      

2011: Ιταλία 30,5%, Ελλάδα 10,6%, Κίνα 6,4%, Γερμανία 5,7%, 
Σουρκία 5,55% 

 
 

Ελληνο-αλβανικό εμπόριο 

Όγκος εμπορίου 2011: 67,8 δισ. αλβ. λεκ – 2010: 71,4 δισ. αλβ. λεκ  

Ισοζύγιο Ελλάδας 2011: 47,5 δισ. αλβ. λεκ – 2010: 51,3 δισ. αλβ. λεκ  

Αλβανικές εισαγωγές 
από Ελλάδα 

2011: 57,8 δισ. αλβ. λεκ – 2010: 62,6 δισ. αλβ. λεκ  

Αλβανικές εξαγωγές 
προς Ελλάδα 

2011: 10,0 δισ. αλβ. λεκ – 2010:   8,8 δισ. αλβ. λεκ  
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Α. Οικονομία 

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία διεθνώς και η κρίση χρέους στην ευρωζώνη  
επηρέασαν αρνητικά τις οικονομικές εξελίξεις στους κύριους εμπορικούς εταίρους 
της Αλβανίας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας στη χώρα το 
2011 και την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον, η μείωση των 
εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων και μεταναστευτικών εμβασμάτων, όπως και των 
εσόδων από τον τουρισμό, η συνεισφορά των οποίων στη στήριξη της αλβανικής 
οικονομίας είναι διαχρονικά ιδιαίτερα σημαντική,  συνέβαλαν στη μείωση της 
αγοραστικής δύναμης και της ζήτησης των Αλβανών καταναλωτών, καθώς και σε 

διστακτικότητα του ιδιωτικού τομέα για επενδύσεις, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί 
υποτονικότητα στην αλβανική αγορά, με  την επιχειρηματική κοινότητα να τηρεί 
στάση αναμονής. 
 
Οικονομική ανάπτυξη – ΑΕΠ  

ύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του αλβανικού Τπουργείου 

Οικονομικών, ο ρυθμός ανάπτυξης της αλβανικής οικονομίας (σε σταθερές τιμές) 
ανήλθε το 2011 στο 3%, έναντι 3,5% το 2010, ενώ για το 2012 αναμένεται επιτάχυνση 
και διαμόρφωσή του στο 4,3%. 

ε αντίθεση, διεθνείς οργανισμοί εκτιμούν, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της 
οικονομίας της Αλβανίας, θα επιβραδυνθεί και μάλιστα σημαντικά το τρέχον έτος, 
ενώ το 2013 θα διαμορφωθεί σε συγκριτικά υψηλότερο, σε σχέση με το 2012, επίπεδο.    

 

Με βάση τις εκτιμήσεις του Τπουργείου Οικονομικών της Αλβανίας, το 
ονομαστικό ΑΕΠ ανήλθε το 2011 σε 1,3 τρισ. ALL (12,7 δισ. $ ΗΠΑ ή 9,3 δισ. € 
περίπου), ενώ το κατά κεφαλή εισόδημα διαμορφώθηκε στα 485.000 ALL, δηλαδή σε 
3.500 € περίπου. 

 

Κατανομή ΑΕΠ, ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, σε σταθερές τιμές 
(2005=100) 

 

Αγροτική 
παραγωγή 

Βιομηχανία Κατασκευές Εμπόριο Μεταφορές 
Σηλ/κές και 

ταχυδρομικές 
υπηρεσίες 

Λοιπές 
υπηρεσίες 

2010 189.025 107.573 115.370 195.441 52.760 45.225 239.274 

2011 194.223 107.421 117.132 207.237 62.586 44.520 241.876 

Μεταβολή 2,75% -0,14% 1,53% 6,04% 18,62% -1,56% 1,09% 

Μερίδιο 2011 19,92% 11,02% 12,01% 21,26% 6,42% 4,57% 24,81% 
* Συμπεπιλαμβανόμενων ηων ξενοδοχείων και εζηιαηοπίων 

Πηγή: INSTAT 

Ρυθμός ανάπτυξης αλβανικής οικονομίας (εκτιμήσεις) 

Έτος 2011 2012 2013 

Τπουργείο Οικονομικών Αλβανίας 3,0% 4,3%  

ΔΝΣ / IMF 1,1% 0,5% 1,7% 

Παγκόσμια Σράπεζα 3,0% 1,6% 2,5% 

ΕΣΑΑ / EBRD 1,9% 1-1,2%  
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Ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, σε σταθερές τιμές, το ΑΕΠ 
κατανέμεται το 2011 κατά 11% στη βιομηχανία, κατά 20% στον αγροτικό τομέα, η 
συνεισφορά του οποίου στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας διαχρονικά 
αυξάνεται, και κατά 69% στις υπηρεσίες. Αύξηση σημείωσαν το 2011, σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος, σε σταθερές όμως τιμές (έτος βάσης 2005), οι κλάδοι της 
«Αγροτικής παραγωγής», των «Κατασκευών», του «Εμπορίου», των «Μεταφορών» 
και των «Λοιπών υπηρεσιών», ενώ αντίθετα οι κλάδοι της «Βιομηχανίας» και των 
«Σηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών» κατέγραψαν μείωση.  

 
Απασχόληση – ανεργία  

ύμφωνα με την τελευταία απογραφή (Οκτ. 2011) της αλβανικής τατιστικής 
Τπηρεσίας (INSTAT), ο πληθυσμός της Αλβανίας ανέρχεται στα 2.831.741 άτομα, 
έναντι 3.069.275 ατόμων της απογραφής του 2001, από τα οποία  οι 1.421.810 (50,2%) 
άνδρες και 1.409.931 (49,8%) γυναίκες. 

Σο εργατικό δυναμικό ανερχόταν στα τέλη του 2011 στα 1.070.000 και ο 

συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στα 928.052 άτομα. Ο αριθμός των 
εργαζόμενων στον αγροτικό τομέα ανερχόταν το 2011 στα 506.664 άτομα, 
παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με το 2010, ενώ ο αριθμός των απασχολούμενων 
στον ιδιωτικό τομέα στα 256.288 από 244.255 άτομα το 2010. Ο αριθμός των 
εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα, παρουσιάζοντας μικρή μείωση, περιορίστηκε το 
2011 στα 165.100 από 166.000 άτομα το 2010. 

Ο δείκτης ανεργίας διαμορφώθηκε το 2011 στο 13,3,%, καταγράφοντας 
ελαφρά μείωση από ποσοστό της τάξης του 13,6% το 2010, αν και το μέγεθος αυτό 
είναι υψηλότερο του στόχου του 12,5%. 

Ο επίσημος αριθμός ανέργων, δηλαδή μόνο εκείνων που αναζητούν εργασία, 
μέσω των Γραφείων Εργασίας (εξαιρούνται οι αγρότες κ.λπ. αυτοαπασχολούμενοι), 
ανερχόταν στα τέλη του 2011 στα 142.484 άτομα, από τα οποία μόνο τα 9.569 (ή 
ποσοστό 6%) ελάμβαναν επίδομα ανεργίας, το ύψος του οποίου από τις 3.8.2011, 
καθορίστηκε στα 6.850 ALL (49 € περίπου).  
 
 

Κατανομή εργαζόμενων ανά τομέα δραστηριότητας 

 2000 2005 2009 2010 2011 

ύνολο εργαζόμενων (σε χιλ.) 1.068  932  899  917  928  
Αγροτικός τομέας 767  545  496  507  507  

Εξορυκτική βιομηχανία 9 6 5 6 8 

Μεταποιητική βιομηχανία 34 56 53 53 63 
Ηλεκτρική ενέργεια 15 13 26 26 21 

Κατασκευές 13 52 40 39 35 

Εμπόριο 49 64 58 58 65 

Ξενοδοχεία, εστιατόρια 19 15 12 13 22 

Μεταφορές, τηλεπικοινωνίες 26 19 23 24 26 
Εκπαίδευση 47 47 40 42 41 

Τγεία 23 24 26 27 28 

Λοιποί τομείς 66 91 120 122 112 
Πηγή: INSTAT 
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Πηγή: INSTAT 

 
Ο βασικός μηνιαίος μισθός, με την Απόφαση του Τπουργικού υμβουλίου 

αρ. 527/20.7.2011, αυξήθηκε (από τον Ιούλιο) στα 20.000 ALL (142 € περίπου), από 
19.000 ALL το 2010 και 18.000 ALL το 2009, ενώ ο μέσος μηνιαίος μισθός στο 
δημόσιο τομέα διαμορφώθηκε το 2011 στα 47.660 ALL (340 € περίπου). 
 
Δημοσιονομικό έλλειμμα  

Σο δημοσιονομικό έλλειμμα, παρά την αύξηση των δημοσίων εσόδων, κατά 
1,77%, ως αποτέλεσμα της ταχύτερης αύξησης των δαπανών του δημοσίου, 
διευρύνθηκε το 2011 έναντι του 2010 κατά 7,85 δισ. ALL, αντιστρέφοντας και πάλι 
την πτωτική πορεία σε σχέση με το 2009. Ειδικότερα, το δημοσιονομικό έλλειμμα της 
Αλβανίας διαμορφώθηκε το 2011 στα -45,87 δισ. ALL, έναντι -38,031 δισ. ALL το 
2010 και -80,88 δισ. ALL το 2009.  

Σα δημόσια έσοδα αυξήθηκαν το 2011, κατά 5.754 δισ. ALL, ήτοι με ρυθμό της 
τάξης του 1,77% σε σχέση με το 2010. Σο συνολικό ύψος των εσόδων, που 
αντιστοιχούσε το 2011 στο 25% του ΑΕΠ της χώρας, ανήλθε το 2011 στα 330,47 δισ. 
ALL, από 324,72 δισ. ALL το 2010 και 298,98 δισ. ALL το 2009. ημειώνεται, ότι το 
μεγαλύτερο μέρος των δημοσίων εσόδων προέρχεται από τη φορολογία, ποσοστό 
που το 2011 διαμορφώθηκε στο 92% (36% από ΥΠΑ, 12% από ειδικούς φόρους / 
excise taxes).  

 

Δημοσιονομικό έλλειμμα Αλβανίας, 2007 – 2011, σε εκ. ALL 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

υνολικά έσοδα 251.555   291.238   298.981   324.721   330.475   

- Υορολογικά έσοδα 228.164   264.421   270.830   288.564   303.933   
- Μη φορολογικά έσοδα 22.112   22.588   23.720   31.552   22.731   
- Επιχορηγήσεις 1.280   4.228   4.430   4.605   3.811   

υνολική δαπάνη 285.674   351.492   379.863   362.752   376.352   

- Κοινωνική προστασία      77.421  86.112 94.646 102.092 107.446 
- Δημόσιες υπηρεσίες      54.385  63.054 71.483 72.639 78.079 

- Εκπαίδευση      31.630  37.923 39.311 42.310 42.037 
- Τγεία      24.104  26.713 30.738 32.658 35.024 
- Δημόσια τάξη      15.171  16.204 17.594 19.329 20.905 
- Άμυνα      11.494  11.970 11.683 13.325 12.600 
- Λοιπές      71.469    109.516    114.408       80.399       80.261  

Έλλειμμα -34.119   -60.254   -80.883   -38.031   -45.877   
Πηγή: Τπουργείο Οικονομικών Αλβανίας 

 

Κατανομή εργαζόμενων ανά τομέα δραστηριότητας 

 
2000 2005 2009 2010 2011 

ύνολο εργαζόμενων 1.068.190 932.102 899.278 916.919 928.052 

Δημόσιος τομέας 191.166 175.015 166.250 166.000 165.100 

Μη αγροτικός ιδιωτικός τομέας 116.024 214.935 236.838 244.255 256.288 

Αγροτικός ιδιωτικός τομέας 761.000 542.152 496.190 506.664 506.664 
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Αύξηση σημείωσαν όμως το 2011 και οι δημόσιες δαπάνες στην Αλβανία που 
ανήλθαν στα 376,35 δισ. ALL και διευρύνθηκαν κατά 13,6 δισ. ALL ή με ετήσιο 
ρυθμό, έναντι του 2010 (362,75 δισ. ALL), της τάξης του 3,75%,  υπερκαλύπτοντας 
την αντίστοιχη αύξηση των εσόδων. Η  εν λόγω αύξηση των δημοσίων δαπανών 

είναι ιδιαίτερα σημαντική, λαμβανομένου υπόψη, ότι το 2010 είχε καταγραφεί  
μείωσή τους, σε σχέση με το 2009, κατά -4,5%. ύμφωνα με στοιχεία της αλβανικής 
τατιστικής Τπηρεσίας, τo 28,55% των δημοσίων δαπανών αφορούσε το 2011 σε 
δαπάνες κοινωνικής προστασίας (8,3% του ΑΕΠ), το 11,17% στην εκπαίδευση (3,2% 
του ΑΕΠ), το 9,31% στην υγεία (2,7% του ΑΕΠ), και το 3,35% στις δαπάνες για την 
άμυνα (1% του ΑΕΠ).  
 
Δημόσιο χρέος 

Σο δημόσιο χρέος της Αλβανίας στα τέλη του 2011 ανήλθε στα 772,5 δισ. ALL 
ή στο 58,75% ως ποσοστό του ΑΕΠ, με τη συμμετοχή του χρέους της τοπικής 
αυτοδιοίκησης να διαμορφώνεται στο 0,02%. Πρόκειται για ετήσια αύξηση του 
δημοσίου χρέους το 2011 κατά 8%, με το χρέος της τοπικής αυτοδιοίκησης να 
αυξάνεται κατά 48%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. ε όρους ΑΕΠ, το αντίστοιχο 
μέγεθος, σύμφωνα με το Τπουργείο Οικονομικών της Αλβανίας, ήταν το 2010 της 
τάξης του 57,78% και το 2009 του 59,3%.   

Σο δημόσιο χρέος της Αλβανίας αποτελείτο το 2011 από βραχυχρόνιες 
υποχρεώσεις κατά 33% (περίπου 241 δισ. ALL) και κατά 67% από μακροχρόνιες, ενώ 
το 65% αφορούσε σε χρεόγραφα και το 35% σε δάνεια. Σο εξωτερικό χρέος της 
Αλβανίας αντιστοιχούσε το 2011 στο 43% του συνόλου και ο δείκτης εξυπηρέτησης 
του συνολικού χρέους προς το ΑΕΠ, ανήλθε το 2011 στο 3,71%, έναντι 3,89% το 2010.  
 

Δημόσιο χρέος της Αλβανίας, σε τρέχουσες τιμές, 2009 – 2011, σε εκ. ALL 

 
2009 2010 2011 

υνολικό χρέος 682.519 715.484 772.548 

- Κεντρικής Κυβέρνησης 682.519 715.336 772.330 
-Εγχώριο 415.028 407.372 438.582 
-Εξωτερικό 267.491 307.965 333.748 

- Σοπικής Αυτοδιοίκησης - 147 218 
ΑΕΠ 1.151.020 1.238.093 1.314.702 

Φρέος Κεντρικής Κυβέρνησης προς ΑΕΠ   59,30% 57,78% 58,75% 

 – Εγχώριο χρέος προς ΑΕΠ  36,06% 32,90% 33,36% 
 – Εξωτερικό χρέος προς ΑΕΠ 23,24% 24,87% 25,39% 

Πηγή: Τπουργείο Οικονομικών Αλβανίας 

 

Για το 2011, λαμβανομένης υπόψη της μείωσης του αλβανικού πληθυσμού, 
όπως προέκυψε από την τελευταία απογραφή, το κατά κεφαλή δημόσιο χρέος 
διευρύνθηκε στα 272.817 All, σημειώνοντας αύξηση ποσοστού 22% έναντι του 2010, 
ενώ το τρέχον έτος (2012) εκτιμάται ότι θα σημειώσει νέα αύξηση, της τάξης του 7%, 
και θα διαμορφωθεί στα 291.588  ALL (ή 1.166.352 ALL για κάθε 4μελή οικογένεια).   
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Κατά κεφαλή δημόσιο χρέος, σε ALL 

Έτος 
υνολικό 

δημόσιο χρέος 
Πληθυσμός 

Κατά κεφαλή 
δημόσιο χρέος 

2000 319.608.000.000 3.058.497 104.498 

2005 468.087.000.000 3.134.982 149.311 

2010 715.484.000.000 3.195.000 223.939 

2011 772.548.000.000 2.831.741 272.817 

2012 (εκτ.) 825.702.000.000 2.831.741 291.588 
Πηγή: Τπουργείο Οικονομικών Αλβανίας 

 

Πληθωρισμός – Δείκτες  

 Mε βάση τα στοιχεία του Τπουργείου Οικονομικών της Αλβανίας, ο 
πληθωρισμός στη χώρα ανήλθε το 2011 σε συγκριτικά ικανοποιητικό επίπεδο, της 
τάξης του 3,5%, σε σχέση με 3,6% το 2010. 

Ο Δείκτης Σιμών Καταναλωτή (CPI) διαμορφώθηκε στα τέλη του Δεκεμβρίου 
2011 (μέσος όρος) στο 111,4 % (με έτος βάσης το 2007) από 109,5% τον Δεκέμβριο του 
2010, ήτοι αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 1,7%. Μείωση του δείκτη τιμών 
καταναλωτή καταγράφηκε μόνο στην ένδυση, ενώ στους λοιπούς τομείς σημειώθηκε 
άνοδος, με τις σημαντικότερες αυξήσεις το 2011 να αφορούν στους κλάδους των 
αλκοολούχων ποτών και προϊόντων καπνού, της υγείας και των μεταφορών.   

Tο 2011, μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο, ο δείκτης κόστους του 
κατασκευαστικού τομέα (CCI) στην Αλβανία δεν παρουσίασε ιδιαίτερες 
διακυμάνσεις, σε σχέση με τα αντίστοιχα διαστήματα του προηγούμενου έτους. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με (μη οριστικοποιημένα) στοιχεία της τατιστικής Τπηρεσίας 
της Αλβανίας, το τέταρτο τρίμηνο του 2011 ο CCI σημείωσε μικρή μόνο άνοδο, της 
τάξης του 0,3%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 0,7% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2010. Οι επιμέρους δείκτες του CCI παρουσίασαν το 2011 
περιορισμένη, επίσης, αυξητική τάση, με τα υλικά να καταγράφουν τη μεγαλύτερη 
άνοδο, της τάξης του 1,23%, και να ακολουθούν οι μισθοί με ετήσιο ρυθμό 
μεταβολής 1,1% σε σχέση με το 2010. 
 
Νομισματική πολιτική – τραπεζικός τομέας 

Η νομισματική πολιτική ασκήθηκε με κύριο στόχο τη σταθεροποίηση των 
τιμών, λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων στον πραγματικό τομέα της οικονομίας. 
Δεδομένης της συγκριτικά αυξημένης ρευστότητας των εμπορικών τραπεζών, η 
Κεντρική Σράπεζα της Αλβανίας μείωσε για δεύτερο συνεχή χρόνο την ενίσχυση της 
ρευστότητας, από 22,4 δισ. ALL το 2010 σε 18,4 δισ.ALL το 2011, δηλαδή  κατά 4 
δισ.ALL  ή 18% περίπου.  

Επιδιώκοντας την τόνωση της αλβανικής οικονομίας και τη διαμόρφωση 
καταλληλότερων νομισματικών συνθηκών, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για τον 
πληθωρισμό (3% ±1%), το Εποπτικό υμβούλιο της Κεντρικής Σράπεζας της 
Αλβανίας αποφάσισε στις 29.9.2011 την πρώτη στη διάρκεια του έτους μείωση του 
βασικού επιτοκίου στο 5% και στις 26.10.2011 τη δεύτερη στο 4,75%. (..: 
Ακολούθησαν τρεις ακόμη μειώσεις, μέχρι τον Ιούλιο του 2012 του βασικού 
επιτοκίου, που διαμορφώθηκε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 4,00%).  

Σο 2011, η εποπτική αρμοδιότητα της Κεντρικής Σράπεζας της Αλβανίας 
ασκήθηκε σε πιο αυστηρό πλαίσιο, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, σε μία 
προσπάθεια θωράκισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε ένα ασταθές 
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οικονομικό περιβάλλον. ε εναρμόνιση με τα πρότυπα της Επιτροπής της Βασιλείας 
για την Σραπεζική Εποπτεία και οδηγιών της ΕΕ, τέθηκε σε εφαρμογή μεγάλος 
αριθμός νέων κανονισμών και τροποποιήσεων και επήλθαν βελτιώσεις στη ρύθμιση 
θεμάτων που αφορούν στους πιστωτικούς κινδύνους, τη ρευστότητα, όπως και στους 

διαχειριστικούς κινδύνους.  
 

Ο τραπεζικός τομέας της Αλβανίας το 2011 

Επωνυμία Σράπεζας Αριθμός 
υποκ/μάτων 

Αριθμός 
πρακτορείων 

Αριθμός 
υποκ/μάτων 

στο εξωτερικό 

ύνολο 
υποκ/μάτων και 

πρακτορείων 

Raiffeisen Bank 103   103 

Banka Kombetare Tregtare (BKT) 53 4 1 58 

United Bank of Albania 4 2  6 

Veneto Banka 9   9 

Tirana Bank (Piraeus Bank Group) 52 4  56 

National Bank of Greece 5 22  27 

International Commercial Bank 9   9 

Alpha Bank 46   46 

Intesa San Paolo Bank - Albania 17 14  31 

ProCredit Bank 24 17  41 

Emporiki Bank 13 11  24 

Credit Bank of Albania 1 2  3 

Credins Bank 28 6  34 

Societe Generale Albania 44   44 

Union Bank 15 14  29 

First Investment Bank 5 4  9 

ΤΝΟΛΟ 428 100 1 529 

         Πηγή: Κεντρική Σράπεζα Αλβανίας  

την Αλβανία δραστηριοποιούνταν στα τέλη του 2011 συνολικά 16 εμπορικές 
τράπεζες, με το σύνολο των καταστημάτων και πρακτορείων τους να ανέρχεται στα 
528, ενώ ένα τραπεζικό ίδρυμα (Banka Kombetare Tregtare) διέθετε κι ένα 
κατάστημα στο εξωτερικό. τη διάρκεια του 2011 εγκρίθηκε η λειτουργία δέκα (10) 
νέων τραπεζικών καταστημάτων και πρακτορείων, ενώ ανέστειλαν τις εργασίες τους 
έντεκα (11), λόγω αναδιοργάνωσης του δικτύου των τραπεζών.  

Όσον αφορά στα μη τραπεζικά χρηματοοικονομικά ιδρύματα, ο αριθμός τους 
ανήλθε στα 19 από 17 το προηγούμενο έτος, διατηρώντας και για το 2011 το 3,1% του 
συνόλου των στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος της Αλβανίας.  

Σο σύνολο του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα ανήλθε στα τέλη του 2011 
στα 1,12 τρισ. ALL ή στο 85% του ΑΕΠ της Αλβανίας, καταγράφοντας αύξηση κατά 

5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του 2010 (80% ΑΕΠ ή 990,6 
δισ. ALL). Σο συνολικό ύψος των καταθέσεων ανήλθε το Δεκέμβριο του 2011 στα 
924,1 δισ. ALL, έναντι 816,7 δισ. ALL το 2010, ενώ το ύψος δανείων ανήλθε στα 566,2 
δισ. ALL ή στο 50% περίπου του ενεργητικού, καταγράφοντας ετήσια αύξηση ποσού 
75,3 δισ. ALL (2010: 491 δισ. ALL) ή ποσοστού 15,35%, σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος. 

ημαντική αύξηση σημειώθηκε και στο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων (NPL) στην Αλβανία, το οποίο στα τέλη Δεκεμβρίου του 2011 ανήλθε στο 
18,8%, από 15,5% το προηγούμενο έτος, επίπεδο που βαίνει διαρκώς αυξανόμενο 
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(τον Ιούλιο του 2012 το ποσοστό ήταν πάνω από 20%), ως αποτέλεσμα και των 
χαμηλών επιδόσεων της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα. 

Σο ποσοστό κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε το 2011 στο 15,6%, δηλαδή σε 
επίπεδο υψηλότερο από το αντίστοιχο του προηγουμένου έτους, όπως και από το 

ελάχιστο απαιτούμενο (12%/15%).  
 

Ισοζύγιο πληρωμών  
Σο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Αλβανίας κατέγραψε το 2011 

έλλειμμα ύψους -1,145 δισ. €, δηλαδή κατά 12,44% υψηλότερο του αντίστοιχου του 
2010, με κύριο χαρακτηριστικό την αύξηση του εμπορικού ελλείμματος, σε σχέση με 
το 2010.  

Ως ποσοστό του ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές), το έλλειμμα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε το 2011 στο 12,19%, καταγράφοντας μικρή 
αύξηση, σε σχέση με το 2010.   

 

Ισοζύγιο πληρωμών, 2007 – 2011, σε εκ. € 

  
2007 2008 2009 2010 2011 

Ισοζύγιο Σρεχουσών υναλλαγών -824,21 -1.381,20 -1.329,80 -1.018,60 -1.145,40 

Εμπορικό Ισοζύγιο -2.104,03 -2.431,44 -2.303,69 -2.082,73 -2.241,59 

– Εξαγωγές 786,34 917,48 750,69 1171,5 1.405,53 

– Εισαγωγές -2.890,36 -3.348,94 -3.054,37 -3.254,24 -3.647,12 

Υπηρεσίες 18,92 69,43 173,9 231,84 134,63 

– Εξαγωγές 1.421,29 1.687,75 1.771,43 1.750,69 1.747,38 

– Εισαγωγές -1402,35 -1618,34 -1597,52 -1518,85 -1612,74 

Εισοδηματικές ροές 218,01 44,01 -137,89 -90,11 24,24 

– Εισροές 281,71 321,11 269,38 286,32 231,49 

– Εκροές -63,69 -277,09 -407,26 -376,45 -207,26 

Τρέχουσες μεταβιβάσεις 1.042,88 936,84 937,89 922,44 937,32 

– Μεταναστευτικά εμβάσματα 951,71 833,31 781,32 689,77 687,86 

– Επίσημες μεταβιβαστικές πληρωμές 60,13 31,39 27,08 45,31 20,89 

– Άλλες μεταβιβαστικές πληρωμές 31,05 72,14 129,45 187,35 228,56 

Ισοζύγιο Κεφαλαίων 90,1 78,19 84,87 85,53 84,9 

Ισοζύγιο Φρηματοοικονομικών Ροών 697,81 1542,82 937,33 786,58 836,33 

– Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 463,68 609,76 688,7 788,5 711,77 

– Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 61,4 -24,63 12,73 232,12 -82,5 

– Άλλα κεφάλαια 172,76 957,66 235,91 -234,06 207,05 

  

Καθαρά σφάλματα και παραλείψεις 202,54 -49,55 278,45 325,41 195,55 

  

Καθαρή θέση 166,25 190,27 -29,15 178,96 -28,64 

 

υναλλαγματικά διαθέσιμα -166,25 -190,27 29,15 -178,96 28,64 
Πηγή: Κεντρική Σράπεζα Αλβανίας  
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Η καθαρή αξία τρεχουσών μεταβιβάσεων αυξήθηκε το 2011, σε σχέση με το 
2010, κατά 1,61%. Η αξία των μεταναστευτικών εμβασμάτων όμως συνέχισε, αν και 
με μικρότερη ένταση, και το 2011 τη φθίνουσα πορεία, που καταγράφεται από το 
2007 και μετέπειτα, συνεπεία των οικονομικών εξελίξεων στις χώρες όπου εργάζονται 

οι Αλβανοί μετανάστες (κυρίως Ελλάδα και Ιταλία). Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός 
μείωσης των συνολικών μεταναστευτικών εμβασμάτων (εισροές μείον εκροές) ήταν 
το 2011 της τάξης του 0,28%, δεδομένου ότι το ύψος τους περιορίστηκε στα 687,86 εκ. 
€ ή 7,3% του ονομαστικού ΑΕΠ, από 689,77 εκ. € το 2010. 

Σο ισοζύγιο εισοδηματικών ροών, διαμόρφωσε το 2011 θετική καθαρή θέση 
(σε αντίθεση με το 2010), καταγράφοντας πλεόνασμα 24,24 εκ. €, ενώ το ισοζύγιο 
υπηρεσιών κατέγραψε μείωση της τάξης του -41,94%, διατηρώντας όμως θετική 
καθαρή θέση. 

Η συνολική θετική καθαρή θέση των ισοζυγίων υπηρεσιών, εισοδηματικών 
ροών και τρεχουσών μεταβιβάσεων, η οποία το 2011 αυξήθηκε κατά 3%, σε σχέση με 
το 2010,  κάλυψε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά 48,9%. 

Η αξία της καθαρής θέσης των ισοζυγίων κεφαλαίων και 
χρηματοοικονομικών ροών κατέγραψε το 2011, σε σχέση με το 2010, αύξηση της 
τάξης του 5,63% και διαμορφώθηκε στα 921,23 εκ. €, ως αποτέλεσμα κυρίως της 
αύξησης των χρηματοοικονομικών ροών από 786,58 εκ. € σε 836,33 εκ. € το 2011 
(αύξηση 6,32%). 

 

Εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων / ΑΞΕ 

 Σο ύψος των  άμεσων ξένων επενδύσεων, σημείωσε το 2011, σε σχέση με το 
2010, σημαντική μείωση της τάξης του 9,73%, ενώ οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου 
μειώθηκαν κατά 135,54%. Ειδικότερα, η αξία των εισροών των ΑΞΕ ανήλθε το 2011 
στα 741,92 εκ. € ή 7,9% του ΑΕΠ, σημειώνοντας μείωση της τάξης του -6,48%, σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος 2010. 

 

Εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, 2007 – 2011, σε εκ. € 

Έτος 2007 2008 2009 2010 2011 

Αξία σε εκατ. € 481,13 665,15 716,91 793,32 741,92 

Μεταβολή από προηγούμενο έτος  38,25% 7,78% 10,66% -6,48% 
Πηγή: Κεντρική Σράπεζα Αλβανίας  

 

Εισροές τουρισμού 

ύμφωνα με το αλβανικό Τπουργείο Σουρισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και 
Αθλητισμού, η συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ διαμορφώθηκε το 2011 στο 4,1%, 
και οι αφίξεις των επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένων όμως και των transit, 
ανήλθαν συνολικά στους 2.734.045 αλλοδαπούς και 1.264.783 Αλβανούς πολίτες.  

Παρά την άνοδο του αριθμού των επισκεπτών, μειωμένα ήταν το 2011, για 3ο 
συνεχές έτος, τα έσοδα από τον τουρισμό στην Αλβανία, με βάση τα τελευταία 
στοιχεία της Κεντρικής Σράπεζας της Αλβανίας. Ειδικότερα, η αξία των εισροών από 
τον τομέα στη χώρα ανήλθαν το 2011 στα 1,17 δισ. €, έναντι 1,23 δισ. το 2010 και 1,3 
δισ. € το 2009. 

Αντίθετα, οι εκροές από την Αλβανία για τουρισμό και ταξίδια, ως 
αποτέλεσμα και της κατάργησης, για τους πολίτες της χώρας, από το Δεκέμβριο του 
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2010 των θεωρήσεων εισόδου στα κ-μ της ΕΕ, σημείωσαν το 2011 άνοδο και η αξία 
τους αυξήθηκε στα 1,12 δισ. €, από 1,03 δισ. το 2010.   
 

Εισροές – εκροές τουρισμού, 2005 – 2011, σε εκ. € 

Έτος 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Εισροές από τουρισμό 692 805 1.002 1.170 1.302 1.227 1.169 

Εκροές από τουρισμό -635 -768 -923 -1.057 -1.134 -1.032 -1.122 
Πηγή: Κεντρική Σράπεζα Αλβανίας  

 

Εισροές μεταναστευτικών εμβασμάτων 

Η συμβολή των εισροών μεταναστευτικών εμβασμάτων στην ανάπτυξη της 
αλβανικής οικονομίας είναι διαχρονικά ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι τη 
διετία 2010 – 2011 αντιστοιχούσαν σε ποσοστό άνω του 7% και τα προηγούμενα έτη 
σε 10% περίπου του ΑΕΠ της χώρας. 

Με βάση τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Σράπεζας της Αλβανίας, το 
2011 οι εισροές μεταναστευτικών εμβασμάτων διατηρήθηκαν τελικά στο επίπεδο του 
2010. Ειδικότερα, ο ρυθμός μείωσης των εισροών μεταναστευτικών εμβασμάτων, που 
παρατηρείται από το 2008,  το 2011 ανακόπηκε και η αξία τους διαμορφώθηκε στα 
692,90 εκ. €, έναντι 696,49 εκ. € το 2010, σημειώνοντας μείωση -3,59 εκ. € μόνο. 

 

Εισροές μεταναστευτικών εμβασμάτων, 2007-2011, σε εκ. € 

Έτος 2007 2008 2009 2010 2011 

Αξία σε εκατ. € 951,72 833,31 782,31 696,49 692,90 

Μεταβολή από προηγούμενο έτος  -12,44% -6,12% -10,97% -0,52% 
Πηγή: Κεντρική Σράπεζα Αλβανίας  

 

Ηλεκτρική ενέργεια 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2011 ανήλθε στις 4.057 GWh 
καταγράφοντας δραματική μείωση της τάξεως του -47,4% σε σχέση με το 2010 (7.714 
GWh), αλλά και με το 2009, οπότε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είχε ανέλθει 
στις 5.230 GWh (ο αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του έτους 2010 έναντι του 
2009 ήταν αυξητικός, της τάξης του 47,5%).  

Σο ύψος της εγχώριας παραγωγής, το 2011 κάλυψε μόνο το 54% περίπου των 
ετήσιων αναγκών της χώρας, ποσοστό πολύ χαμηλότερο του αντίστοιχου του 2010, 
που διαμορφώθηκε στο 88,5%, όπως και του 2009, της τάξης του 72,7%. Η εν λόγω 
εξέλιξη το 2011 οδήγησε, αφενός στη μείωση της συνολικής διαθέσιμης ποσότητας 
ηλεκτρικής ενέργειας κατά -13,6% σε σχέση με το 2010, και αφετέρου στη μεγάλη 
αύξηση (υπερτριπλασιασμό) των εισαγωγών  (συμπεριλαμβανομένων των 
ανταλλαγών), κατά 2.470 GWh, έναντι του 2010 (1.004 GWh). Μάλιστα, 
εξαιρουμένων των ανταλλαγών, η εισαχθείσα το 2011 ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Αλβανία ανήλθε στις 1.447 GWh, έναντι μηδενικής το 2010. 

Σο σύνολο της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία προέρχεται 
σχεδόν αποκλειστικά, από Τδροηλεκτρικούς ταθμούς (Τ/),  των οποίων η 
παραγωγή το 2011, εξαιτίας των μειωμένων βροχοπτώσεων, μειώθηκε κατά -48% σε 
σχέση με το 2010 και από 7.555 GWh περιορίστηκε σε 3.920 GWh μόνο.  Σο 96,6% της 
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συνολικά παραχθείσας  το 2011 από Τ/ ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας προήλθε 
από κρατικούς σταθμούς, που αποτελούν και την πλειονότητα των λειτουργούντων 
στη χώρα Τ/.  Μόνο το υπόλοιπο ποσοστό 3,4% της συνολικά παραχθείσας το 2011 
ηλεκτρικής ενέργειας, αφορούσε σε παραγωγή από ιδιωτικούς Τ/, καθώς και Τ/ 

που λειτουργούν από ιδιώτες, στο πλαίσιο συμβάσεων παραχώρησης. Η ετήσια 
παραγωγή των τελευταίων σημείωσε, επίσης, μείωση της τάξης του -14% και από 159 
GWh το 2010 περιορίστηκε σε 137 GWh το 2011.  

Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία, το 2011 αυξήθηκε 
κατά 9,2%, στις 5.031 GWh, από 4.605,5 GWh το 2010,  έναντι αύξησης 7,1% το 2010 
σε σχέση με το 2009. Η μεγαλύτερη αύξηση, της τάξης του 21%, σημειώθηκε το 2011, 
σε σχέση με  το 2010, στην κατανάλωση από τους λοιπούς πλην των νοικοκυριών 
καταναλωτές, στους οποίους αντιστοιχεί το 49% της τελικά διαθέσιμης 
(αφαιρούμενων των απωλειών, εξαγωγών και αυτοκατανάλωσης) για κατανάλωση 
ποσότητας. Η οικιακή κατανάλωση, η οποία αντιστοιχούσε το 2011 στο 51% περίπου 
της τελικά διαθέσιμης για κατανάλωση ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας σημείωσε, σε 
σχέση με το 2010, ελαφρά αύξηση, ποσότητας 372 ΜWh. 

Οι απώλειες του δικτύου, καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 0,6%, 
έναντι του 2010 (2.167 GWh), ανήλθαν το 2011 στις 2.179 GWh ή στο 29% περίπου 
της συνολικά διαθέσιμης για κατανάλωση ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

Ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας 2010 – 2011 (σε MWh) 

 Έτος 2010 2011 

Παραγωγή 7.714.546 4.057.089 

Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί 0 0 

Τδροηλεκτρικοί σταθμοί 7.555.506 3.920.257 

Τ/ ιδιωτικοί και υπό καθεστώς παραχώρησης 159.040 136.832 

Εισαγωγές (συμπ/νων των ανταλλαγών) 1.004.571 3.474.966 

Καθαρές εισαγωγές 0 1.447.832 
Αυτοκατανάλωση 40.818 20.780 
Εξαγωγές (συμπ/νων των ανταλλαγών) 1.905.549 300.544 

Καθαρές εξαγωγές 1.736.380 232.128 
Απώλειες δικτύου 2.167.199 2.179.157 

Απώλειες διανομής 1.910.952 2.006.218 
Εγχώρια κατανάλωση 4.605.551 5.031.574 

Οικιακή χρήση 2.587.535 2.587.907 
Μη οικιακή χρήση 2.018.016 2.443.667 

ύνολο 8.719.117  7.532.055  
 Πηγή: INSTAT 
 

Ως αποτέλεσμα της ιδιαίτερα μειωμένης παραγωγής, οι καθαρές εξαγωγές 
ηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας ανήλθαν το 2011 σε 232 GWh, καταγράφοντας 
ετήσια μείωση της τάξης του -87% περίπου, ενώ και η αυτοκατανάλωση των σταθμών 
παραγωγής και διανομής περιορίστηκε κατά 50% περίπου στις 20.780  GWh. 

Αντίθετα, οι αλβανικές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, καταγράφοντας 
αύξηση της τάξης του 246%, ανήλθαν στις 3.475 GWh το 2011, από 1.005 GWh το 
2010, όταν ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής (σε σχέση με το 2009) ήταν -49%, σε συνέχεια 
μείωσης, έναντι του 2008, ποσοστού -29%. ημειώνεται, ότι η εισαχθείσα ποσότητα 
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ηλεκτρικής ενέργειας το 2011, αντιστοιχούσε στο 46,1% της συνολικά προσφερθείσας 
στην Αλβανία (2010: 11,5%, 2009: 27,3%, 2008: 41,7%).  
 

Κινητή – σταθερή τηλεφωνία, διαδίκτυο 

Με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας αλβανικής Αρχής Ηλεκτρονικών και 
Σαχυδρομικών Επικοινωνιών / ΑΚΕΡ, ο αριθμός των συνδρομητών κινητής 
τηλεφωνίας στην Αλβανία ανήλθε το 2011 σε 5,2 εκ., σε συνολικό πληθυσμό της 
χώρας 2,8 εκ., γεγονός που καταδεικνύει ότι σχεδόν κάθε κάτοικος της χώρας έχει 
στην κατοχή του τουλάχιστον δύο κάρτες SIM και ότι η διείσδυση της κινητής 
τηλεφωνίας διαμορφώνεται σε ποσοστό – ρεκόρ, της τάξης του 185%, σε σχέση με 

12% μόνο της σταθερής. Η εν λόγω εξέλιξη της κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία 
αντιστοιχεί σε ποσοστιαία αύξηση των συνδρομητών το 2011 κατά 15% περίπου, 
έναντι του 2010 (4.547.807), και ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου τα τελευταία έτη 
(2003:1,1 εκ., 2006: 1,9 εκ., 2009: 4,2 εκ.). 

ύμφωνα με την ΑΚΕΡ, από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο, με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, την 1η θέση, από άποψη αριθμού συνδρομών, 
κατείχε το 2011 η AMC με 1,9 εκ. συνδρομητές και τη 2η η Vodafone με 1,8 εκ., ενώ  
ακολουθούσαν η Eagle Mobile και η Plus Communication με 1,1 εκ. και 397 χιλ. 
συνδρομητές, αντίστοιχα. 

 

Διείσδυση επιμέρους κλάδων,  2011 

Κλάδος 
ταθερή 

ευρυζωνική 
σύνδεση 

Κινητή  
ευρυζωνική 

σύνδεση 

ταθερή 
τηλεφωνία 

Κινητή 
τηλεφωνία 

Ευρυζωνική 
σύνδεση / 

νοικοκυριό 

Αλβανία 2011 4,93% 1,22% 11,97% 184,92% 19,05% 

 

Εξέλιξη τομέα τηλεφωνίας, 2000 – 2011  

 2000 2004 2008 2010 2011 

υνδρομητές 

ταθερή τηλεφωνία 152.700 256.266 303.964 331.502 338.844 

Κινητή τηλεφωνία 28.775 1.259.100 2.964.400 4.547.807 5.236.300 

Διείσδυση 

ταθερή τηλεφωνία  8,16% 10,09% 10,20% 12,00% 

Κινητή τηλεφωνία  40,09% 92,29% 140,00% 184,92% 
Πηγή: ΑΚΕΡ 

 

Διεθνής αξιολόγηση – κατάταξη  

Με βάση τις σχετικές ανακοινώσεις του Δεκεμβρίου 2011, των διεθνών οίκων 
αξιολόγησης Moody’s και Standard & Poor’s, οι αξιολογήσεις τους, όσον αφορά 
στην πιστοληπτική ικανότητα της Αλβανίας, διατηρήθηκαν σε Β1 και Β+/Β, 
αντίστοιχα, βαθμολογία που επιβεβαιώθηκε και τον Ιούλιο του 2012.  
 ύμφωνα με την Έκθεση της Παγκόσμιας Σράπεζας, όσον αφορά στην 
επιχειρηματικότητα «Doing Business»,  η Αλβανία το 2011 κατατάχθηκε στην 77η 
θέση σε σύνολο 183 χωρών, από την 82η που κατέλαβε το 2010 και στην οποία 
επέστρεψε το 2012. ύμφωνα με την τελευταία Διεθνή Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 
«Global Competitiveness Index 2011 – 2012» η Αλβανία, σε σύνολο 142 χωρών, 
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κατατάχθηκε στην 78η θέση, από την 88η που κατείχε στην προηγούμενη (2010 – 
2011). 
 

Κατάταξη Αλβανίας σε εκθέσεις διεθνών οργανισμών 

 ύνολο 
αξιολογούμενων 

χωρών 

2010 
θέση 

2011 
θέση 

2012 
θέση 

Transparency International 
“Corruption Perceptions Index” 

182 87η 95η  

World Economic Forum 
“Διεθνής Έκθεση Ανταγωνιστικότητας” 

142 88η 78η  

Heritage Foundation–Wall Street Journal 
“Index of Economic Freedom” 

183  70ή  

World Bank 
“Doing Business” 

183 82η 77η 82η 

World Economic Forum  
 “Global Enabling Trade”, 2012 

132  59η  49η  
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Β. Εξωτερικό Εμπόριο  

 

Όγκος Εμπορίου 

Με βάση τα τελευταία αναθεωρημένα στοιχεία της αλβανικής τατιστικής 
Τπηρεσίας (INSTAT), η συνολική αξία των εμπορικών συναλλαγών της Αλβανίας, 
καταγράφοντας νέα σημαντική αύξηση, της τάξης του 16%, ανήλθε το 2011 στα 
740,55 δισ. ALL, έναντι 638,50 δισ. ALL το 2010 και 532,36 δισ. ALL το 2009. 

 Επισημαίνεται, ότι την τελευταία εξαετία, 2006 – 2011, με εξαίρεση το 2009 
(οπότε σημειώθηκε μείωση), η αξία των εμπορικών συναλλαγών της Αλβανίας 
ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία, σημειώνοντας θετικούς ετήσιους ρυθμούς 
διεύρυνσης άνω του 15%. 
 

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας,  2009 – 2011,  σε εκ. ALL 

 
2009 2010 

Μεταβολή 
2009/2010 

2011 
Μεταβολή 
2010/2011 

Εισαγωγές 428.755,00  477.293,68  11,32% 543.923,70  13,96% 

Εξαγωγές      103.603,00  161.207,00  55,60% 196.623,21  21,97% 

Εμπορικό Ισοζύγιο -325.152,00  

 

-316.086,68  

 

2,79% 

 

-347.300,48  

 

-9,88% 

 
Όγκος εμπορίου 532.358,00  638.500,68  19,94% 740.546,91  15,98% 

Δείκτης κάλυψης εξ./εισ. 24,16% 33,78%  36,15%  

Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 

Η ΕΕ-27 παραμένει σταθερά ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της 
Αλβανίας και για το 2011, κατέχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο επί της συνολικής 
αξίας του αλβανικού όγκου εμπορίου, της τάξης του 66,29%, οριακά αυξημένο κατά 
0,34 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η συνολική αξία των 

εμπορικών συναλλαγών της Αλβανίας με την ΕΕ-27 ανήλθε  το 2011 στα 490,88 δισ. 
ALL, σημειώνοντας αύξηση ποσοστού 16,57% σε σχέση με το 2010 (421,10 δισ. ALL). 

Από τα κ-μ της ΕΕ, σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Αλβανίας 
εξακολούθησαν να είναι η Ιταλία με ποσοστό 36,59% και η Ελλάδα με 9,15% και 
ακολούθησαν η Γερμανία, η Ισπανία και η Γαλλία με ποσοστό 4,98%,  2,49% και 
1,90%αντίστοιχα.    

 
Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας, 2009 – 2011, σε εκ. ALL 

 
Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 
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Εμπορικό ισοζύγιο – έλλειμμα 

Σο έλλειμμα, που διαχρονικά σημειώνεται στο εμπορικό ισοζύγιο της 
Αλβανίας, σημείωσε το 2011 αύξηση, της τάξης του 9,88%, σε σχέση με το 2010, 
αντιστρέφοντας την τάση μείωσης που καταγράφηκε τα δύο προηγούμενα χρόνια. 

Ειδικότερα, το ύψος του εμπορικού ελλείμματος ανήλθε το 2011 στα -347,3 
δισ. ALL (από -316,09 δισ. ALL το 2010), με την αξία εξαγωγών της Αλβανίας να 
αυξάνεται κατά 35,42 δισ. ALL και ρυθμό της τάξης του 21,97%, σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος και την αξία των αλβανικών εισαγωγών να αυξάνεται, κατά 66,63 
δισ. ALL, από 477,29 δισ. ALL το 2010, στα 543,92 δισ. ALL το 2011, καταγράφοντας 
άνοδο της τάξης του 13,96%.   

Σο ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές το 2011 ήταν 36,15%, 
δηλαδή αυξημένο κατά 2,37 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το προηγούμενο έτος 
(33,78%).    

Σο εμπορικό έλλειμμα της Αλβανίας με τις χώρες της ΕΕ-27 αυξήθηκε το 2011, 
κατά 9,67 δισ. ALL, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μεταβολή της τάξης του 4,95%.  

Από τα κ-μ της ΕΕ, το 2011 καταγράφηκε αύξηση, σε σχέση με το 2010,  του 
ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου με την Ιταλία κατά 16,29%, την Ισπανία κατά 
148,17%, τη Γερμανία κατά 14,23% και με τη Γαλλία κατά 33,84%, ενώ αντίθετα το 
αλβανικό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου με την Ελλάδα μειώθηκε κατά -11,23%. 
Με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ-27 συνολικά, το εμπορικό έλλειμμα της Αλβανίας το 
2011 μειώθηκε κατά -3,05%.  
 

Εμπορικό ισοζύγιο Αλβανίας με κυριότερους προμηθευτές, 2010 – 2011, σε εκ. ALL 

 Προέλευση / 
Προορισμός 

Εισαγωγές Εξαγωγές Εμπορικό ισοζύγιο 

2011 2010 
Μεταβολή 
2010/2011 

2011 2010 
Μεταβολή 
2010/2011 

2011 2010 
Μεταβολή 
2010/2011 

ΤΝΟΛΟ 543.923,70 477.293,68 13,96% 196.623,21 161.207,00 21,97% -347.300,48 -316.086,68 -9,88% 

Φώρες Ε.Ε. 347.930,25 308.205,24 12,89% 142.953,02 112.898,85 26,62% -204.977,23 -195.306,39 -4,95% 

Ιταλία 166.015,04 134.557,98 23,38% 104.956,35 82.051,84 27,91% -61.058,69 -52.506,14 -16,29% 

Ελλάδα 57.780,56 62.610,94 -7,71% 9.977,27 8.762,21 13,87% -47.803,30 -53.848,73 11,23% 

Γερμανία 31.162,37 26.697,65 16,72% 5.693,96 4.402,76 29,33% -25.468,41 -22.294,89 -14,23% 

Γαλλία 13.085,52 10.386,95 25,98% 1.017,76 1.370,08 -25,72% -12.067,76 -9.016,87 -33,84% 

Ισπανία 11.440,56 7.374,43 55,14% 7.010,20 5.589,22 25,42% -4.430,36 -1.785,21 -148,17% 

Λοιπές χώρες Ε.Ε. 68.446,20 66.577,29 2,81% 14.297,49 10.722,74 33,34% -54.148,72 -55.854,55 3,05% 

Κίνα 34.729,77 30.226,78 14,90% 4.902,54 8.866,32 -44,71% -29.827,24 -21.360,46 -39,64% 

Σουρκία 30.199,95 27.044,06 11,67% 14.484,27 9.572,07 51,32% -15.715,68 -17.472,00 10,05% 

ερβία 19.604,65 17.706,79 10,72% 3.596,17 1.949,89 84,43% -16.008,47 -15.756,90 -1,60% 

Ελβετία 14.183,14 7.276,94 94,91% 5.279,21 6.692,44 -21,12% -8.903,93 -584,50 -1423,34% 

Ρωσία 10.539,80 10.474,51 0,62% 14,11 3,58 293,88% -10.525,69 -10.470,93 -0,52% 

ΠΓΔΜ 8.875,13 7.542,92 17,66% 4.147,28 2.660,78 55,87% -4.727,84 -4.882,15 3,16% 

ΗΠΑ 7.779,70 7.342,42 5,96% 2.005,66 2.379,23 -15,70% -5.774,03 -4.963,19 -16,34% 

Κροατία 6.988,25 9.196,64 -24,01% 308,84 252,27 22,42% -6.679,41 -8.944,36 25,32% 

Ουκρανία 6.631,74 4.457,92 48,76% 31,73 1,22 2503,13% -6.600,01 -4.456,70 -48,09% 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη 5.428,75 3.782,52 43,52% 237,08 322,65 -26,52% -5.191,67 -3.459,86 -50,05% 

Ισραήλ 5.008,97 3.948,67 26,85% 16,71 54,30 -69,22% -4.992,26 -3.894,37 -28,19% 

Καναδάς 4.748,99 1.294,32 266,91% 98,97 97,07 1,95% -4.650,03 -1.197,25 -288,39% 

Κόσοβο 4.508,80 3.795,66 18,79% 14.638,29 9.957,52 47,01% 10.129,48 6.161,85 64,39% 

Λοιπές 36.765,81 34.998,30 5,05% 3.909,34 5.498,81 -28,91% -32.856,47 -29.499,49 -11,38% 

Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 
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Ως προς τους εκτός ΕΕ σημαντικότερους προμηθευτές της Αλβανίας, στην 
πλειονότητα σημειώθηκε αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της, με 
εξαίρεση την Σουρκία, με την οποία το έλλειμμα μειώθηκε κατά -10,05%, την 
Κροατία (μείωση ελλείμματος κατά -25,32%) και την πΓΔΜ (μείωση ελλείμματος 

κατά -3,16%). Αντίθετα, με την Κίνα σημειώθηκε σημαντική διεύρυνση του 
εμπορικού ελλείμματος της Αλβανίας, κατά 8,47 δισ. ALL ή ποσοστού 39,64%, ως 
αποτέλεσμα της μείωσης (σε ποσοστό -45% περίπου) της αξίας των αλβανικών 
εξαγωγών στη χώρα, με παράλληλη αύξηση των αλβανικών από την Κίνα 
εισαγωγών. 

Από τις χώρες εκτός ΕΕ, σημαντικοί εμπορικοί εταίροι της Αλβανίας 
παρέμειναν η Σουρκία με ποσοστό της τάξης του 6,03%,  η Κίνα με 5,35%, η ερβία 
με 3,13%, η Ελβετία με ποσοστό της τάξης του 2,63% και το Κόσοβο με ποσοστό 
2,59%.   

 
Εισαγωγές  

Η συνολική αξία των εισαγωγών της Αλβανίας σημείωσε το 2011 νέα 
σημαντική αύξηση, της τάξης του 13,96% σε σχέση με το 2010, και ανήλθε στα 543,92 
δισ. ALL από 477,29 δισ. ALL (το 2010) και 428,75 δισ. ALL το  2009.  

 

Εισαγωγές Αλβανίας, 2010 – 2011, σε εκ. ALL 

Προέλευση 

Εισαγωγές 

2011 
Μεταβολή 
2010/2011 

Μερίδιο 
2011 

2010 
Μερίδιο 

2010 

ΤΝΟΛΟ 543.923,70 13,96%   477.293,68   

Φώρες Ε.Ε. 347.930,25 12,89% 63,97% 308.205,24 64,57% 

Ιταλία 166.015,04 23,38% 30,52% 134.557,98 28,19% 

Ελλάδα 57.780,56 -7,71% 10,62% 62.610,94 13,12% 

Γερμανία 31.162,37 16,72% 5,73% 26.697,65 5,59% 

Γαλλία 13.085,52 25,98% 2,41% 10.386,95 2,18% 

Ισπανία 11.440,56 55,14% 2,10% 7.374,43 1,55% 

Λοιπές χώρες Ε.Ε 68.446,20 2,81% 12,58% 66.577,29 13,95% 

Κίνα 34.729,77 14,90% 6,39% 30.226,78 6,33% 

Σουρκία 30.199,95 11,67% 5,55% 27.044,06 5,67% 

ερβία 19.604,65 10,72% 3,60% 17.706,79 3,71% 

Ελβετία 14.183,14 94,91% 2,61% 7.276,94 1,52% 

Ρωσία 10.539,80 0,62% 1,94% 10.474,51 2,19% 

ΠΓΔΜ 8.875,13 17,66% 1,63% 7.542,92 1,58% 

ΗΠΑ 7.779,70 5,96% 1,43% 7.342,42 1,54% 

Κροατία 6.988,25 -24,01% 1,28% 9.196,64 1,93% 

Ουκρανία 6.631,74 48,76% 1,22% 4.457,92 0,93% 

Βοσνία - Ερζεγοβίνη 5.428,75 43,52% 1,00% 3.782,52 0,79% 

Ισραήλ 5.008,97 26,85% 0,92% 3.948,67 0,83% 

Καναδάς 4.748,99 266,91% 0,87% 1.294,32 0,27% 

Κόσοβο 4.508,80 18,79% 0,83% 3.795,66 0,80% 

Λοιπές 36.765,81 5,05% 6,76% 34.998,30 7,33% 

Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 
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Η αξία των εισαγωγών της Αλβανίας από τα κ-μ της ΕΕ-27 συνολικά, ανήλθε 
το 2011 στα 347,93 δισ. από 308,2 δισ. ALL το 2011, σημειώνοντας ρυθμό αύξησης της 
τάξης του 12,89%. H EE-27 εξακολούθησε να αποτελεί το βασικό προμηθευτή της 
Αλβανίας και για το 2011, με ελαφρά μειωμένο όμως μερίδιο στη συνολική αξία των 

αλβανικών εισαγωγών, της τάξης του 63,97%, έναντι 64,57% το 2010.  
 

Κατανομή αξίας εισαγωγών Αλβανίας, ανά χώρα προέλευσης, 2011 

 
  Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 

Νέα αξιόλογη διεύρυνση, κατά 31,46 δισ. ALL ή ποσοστού 23,38%, σημείωσε 
το 2011, έναντι του προηγούμενου έτους, η αξία των εισαγωγών της Αλβανίας από 
την Ιταλία, η οποία μάλιστα πέτυχε και αύξηση του μεριδίου της στην αλβανική 
αγορά στο 30,52% από 28,19% που κατείχε το 2010. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν επίσης 
και η αύξηση της αξίας των αλβανικών εισαγωγών από την Ισπανία, κατά 4,06 δισ. 
ALL ή 55,14%, την Ελβετία κατά 6,89 δισ. ALL (94,91%) και την Ουκρανία κατά 2,17 
δισ. ALL (48,76%), οι οποίες παράλληλα διεύρυναν ελαφρά τα μερίδιά τους στην 
αγορά της Αλβανίας. 

ε αντίθεση, από τους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, βάσει εισαγωγών, 
της Αλβανίας, μείωσαν τη συμμετοχή τους στη συνολική αξία των αλβανικών 
εισαγωγών το 2011, σε σχέση με το 2010, η Ελλάδα κατά 4,83 δισ. ALL  (-7,71%) και η 
Κροατία κατά 2,2 δισ. ALL (-24,01%). 

Ειδικότερα, η Ελλάδα διατήρησε μεν τη 2η θέση μεταξύ των κυριότερων 
προμηθευτριών χωρών της Αλβανίας, σημείωσε όμως το 2011, σε σχέση με το 2010, 
σημαντικό αρνητικό ρυθμό μεταβολής, της τάξης του -7,71%, στη συνολική αξία των 
αλβανικών εισαγωγών, ενώ μείωσε και κατά -2,5 ποσοστιαίες μονάδες, το μερίδιό της 
στην αλβανική αγορά, πτώση που οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη συνεχιζόμενη 
μείωση (κατά -30% το 2011, σε σχέση με το 2010) της αξίας των εισαγωγών προϊόντων 
υδρογονανθράκων.  
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Ως προς τις κατηγορίες εισαγόμενων αγαθών, περίπου το 1/5 της συνολικής 
αξίας των εισαγωγών της Αλβανίας για το 2011 αφορά στα «μηχανήματα και 
ανταλλακτικά», το 18,8% αφορά στα «ορυκτά, καύσιμα, ενέργεια» και το 16,9% στα 
«τρόφιμα, ποτά και τσιγάρα», τρεις ομάδες που από κοινού κάλυψαν ποσοστό 55,9% 

του συνόλου.  
ημειώνεται, ότι τα μερίδια της πλειονότητας των κατηγοριών προϊόντων στη 

συνολική αξία των εισαγωγών της Αλβανίας το 2011, διαμορφώθηκαν σχεδόν στο 
ίδιο επίπεδο με τα αντίστοιχα των προηγούμενων ετών, γεγονός που καταδεικνύει 
ότι η διάρθρωση των αλβανικών εισαγωγών, διαχρονικά, δεν παρουσιάζει 
διαφοροποιήσεις.   

 

Κατανομή εισαγωγών Αλβανίας, ανά κατηγορία προϊόντων, 2009 – 2011 

Κατηγορία προϊόντων 
% στη συνολική αξία 

2009 2010 2011 

Σρόφιμα, ποτά και τσιγάρα 17,37% 18,21% 16,90% 

Ορυκτά, καύσιμα, ενέργεια 14,44% 15,39% 18,80% 

Φημικά και πλαστικά προϊόντα 11,85% 11,78% 11,21% 

Δέρμα και προϊόντα δέρματος 1,61% 1,76% 1,73% 

Κατασκευές ξύλου και είδη από χαρτί 4,06% 4,28% 3,75% 

Κλωστοϋφαντουργία και υποδηματοποιία 9,15% 9,58% 9,28% 

Κατασκευαστικά υλικά κα μέταλλα 15,42% 16,00% 15,09% 

Μηχανήματα και ανταλλακτικά 22,81% 19,40% 20,17% 

Λοιπά 3,28% 3,60% 3,06% 
Πηγή: : INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 

 

Εξαγωγές 

Η συνολική αξία των εξαγωγών της Αλβανίας, μετά από ιδιαίτερα μεγάλη 
αύξηση, ποσοστού 55,60% το 2010 έναντι του 2009, αυξήθηκε και το 2011 με ταχύ 
ρυθμό, της τάξης του 21,97%, σε σχέση με το 2010, και ανήλθε στα 196,62 δισ. ALL 
(2010: 161,21 δισ., 2009: 103,6 δισ. ALL). 

Σο 2011, η αξία των αλβανικών εξαγωγών προς τις χώρες της  ΕΕ-27 ανήλθε 
στα 143 δισ. ALL, δηλαδή αυξήθηκε κατά 30 δισ. ALL ή με ρυθμό της τάξης του 
26,62%, έναντι του 2010 (112,9 δισ. ALL). H EE-27 αποτέλεσε ως εκ τούτου και το 
2011 τη βασική αγορά για τα αλβανικά προϊόντα, συμμετέχοντας στη συνολική αξία 
των εξαγωγών της χώρας με ποσοστό της τάξης του 72,70%, έναντι 70,03% το 2010. 

Παράλληλα, θετικούς ρυθμούς μεταβολής σημείωσε το 2011 η αξία των 
εξαγωγών της Αλβανίας προς όλους τους εκτός ΕΕ κυριότερους εμπορικούς εταίρους 
της, πλην της Κίνας, των ΗΠΑ και της Ελβετίας. 

Σους σημαντικότερους προορισμούς των αλβανικών προϊόντων αποτέλεσαν 
το 2011 η Ιταλία, το Κόσοβο, η Σουρκία και η Ελλάδα, προς τις οποίες κατευθύνθηκε 
το 53,38%, το 7,44% , το 7,37% και το 5,07%, αντίστοιχα, της συνολικής αξίας των 
αλβανικών εξαγωγών. Μεταξύ αυτών (των τεσσάρων χωρών), το μεγαλύτερο ρυθμό 
θετικής μεταβολής επέδειξε η αγορά της Σουρκίας, προς την οποία οι αλβανικές 
εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 51,32%, του Κοσόβου κατά 47,01%, αλλά και της Ιταλίας 
με 27,91% (από 82,05 δισ. ALL το 2010 σε 104,96 δισ. ALL το 2011), προς την οποία 
την τελευταία τετραετία κατευθύνεται πάνω από το 50% των αλβανικών εξαγωγών.  
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Η αξία των εξαγωγών της Αλβανίας προς την Ελλάδα, το 2011 διευρύνθηκε 
στα 9,98 δισ. ALL, έναντι 8,76 δισ. ALL το 2010, σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση 
13,87%.  

Όσον αφορά στους υπόλοιπους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της 

Αλβανίας, εντυπωσιακή ήταν η μείωση της αξίας των αλβανικών εξαγωγών προς 
την Κίνα κατά -44,71%, το 2011 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά και προς την 
Ελβετία κατά -21,12%.  

Αντίθετα, σημαντική ήταν η αύξηση της αξίας των αλβανικών εξαγωγών προς 
την πΓΔΜ κατά 55,87%, το 2011 σε σχέση με το 2010, και προς το Κόσοβο κατά 
47,01%. 
 

Εξαγωγές Αλβανίας, 2010 – 2011, σε εκ. ALL 

Προορισμός 

Εξαγωγές 

2011 
Μεταβολή 
2010/2011 

Μερίδιο 
2011 

2010 
Μερίδιο 

2010 

ΤΝΟΛΟ 196.623,21 21,97% 100,00% 161.207,00 100,00% 

Φώρες Ε.Ε. 142.953,02 26,62% 72,70% 112.898,85 70,03% 

Ιταλία 104.956,35 27,91% 53,38% 82.051,84 50,90% 
Ελλάδα 9.977,27 13,87% 5,07% 8.762,21 5,44% 

Ισπανία 7.010,20 25,42% 3,57% 5.589,22 3,47% 

Γερμανία 5.693,96 29,33% 2,90% 4.402,76 2,73% 

Μάλτα 4.683,50 282,17% 2,38% 1.225,51 0,76% 

Λοιπές χώρες Ε.Ε. 10.631,74 -2,17% 5,41% 10.867,31 6,74% 

Κόσοβο 14.638,29 47,01% 7,44% 9.957,52 6,18% 

Σουρκία 14.484,27 51,32% 7,37% 9.572,07 5,94% 

Ελβετία 5.279,21 -21,12% 2,68% 6.692,44 4,15% 

Κίνα 4.902,54 -44,71% 2,49% 8.866,32 5,50% 

ΠΓΔΜ 4.147,28 55,87% 2,11% 2.660,78 1,65% 

ερβία 3.596,17 84,43% 1,83% 1.949,89 1,21% 

ΗΠΑ 2.005,66 -15,70% 1,02% 2.379,23 1,48% 

Μαυροβούνιο 1.648,92 32,14% 0,84% 1.247,84 0,77% 

Λοιπές 2.967,84 -40,43% 0,02 4.982,06 0,03 
Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 

 

Ως προς τις αλβανικές εξαγωγές, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι συνεχίζουν 
σταθερά να βασίζονται στην επανεξαγωγή αγαθών, τα οποία παράγονται με 
εισαγόμενες πρώτες ύλες των επιχειρήσεων – παραγγελιοδόχων και εισάγονται στη 
χώρα υπό καθεστώς τελειοποίησης (inward processing), ενώ και ο βαθμός 
συγκέντρωσης των εξαγόμενων προϊόντων της Αλβανίας εξακολουθεί να παραμένει 
πολύ υψηλός. 

Ειδικότερα, η «κλωστοϋφαντουργία και υποδηματοποιία», κύρια κατηγορία 
επανεξαγόμενων αγαθών, η οποία το 2010 αποτελούσε το 46,62% της αξίας των  
εξαγωγών της Αλβανίας και το 2009 το 34,52% το 2010, σημείωσε και το 2011 
αξιόλογες εξαγωγικές επιδόσεις, αντιπροσωπεύοντας το 32,59% του συνόλου. Ση 2η 
σημαντικότερη θέση διατήρησε το 2011 η κατηγορία «ορυκτά, καύσιμα, ενέργεια», η 
συμμετοχή της οποίας ανήλθε στο 29,89% της αξίας των συνολικών εξαγωγών της 
Αλβανίας, έναντι ποσοστού της τάξης του 27,82% το 2010 και 19,89% το 2009.  
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Ακολούθησε και το 2011 η κατηγορία «κατασκευαστικά υλικά και μέταλλα», τα 
οποία πέτυχαν ταχύρρυθμη αύξηση των εξαγωγών τους, κατά 27,77%, σε σχέση με το 
2010, αν και το μερίδιό τους επί της συνολικής αξίας αυξήθηκε κατά μία μόνο 
ποσοστιαία μονάδα και ανήλθε στο 21%.  

Οι ως άνω τρεις κατηγορίες από κοινού, αντιστοιχούσαν το 2011 στο 83,5% 
περίπου της συνολικής αξίας των αλβανικών εξαγωγών, ενώ και τα προηγούμενα 
έτη (2009 – 2010) κάλυψαν εξίσου υψηλό ποσοστό, γύρω στο 80%. 

 

Κατανομή εξαγωγών Αλβανίας, ανά κατηγορία προϊόντων, 2009 – 2011 

Κατηγορία προϊόντων 
% στη συνολική αξία 

2009 2010 2011 

Σρόφιμα, ποτά και τσιγάρα 7,24% 5,78% 5,65% 

Ορυκτά, καύσιμα, ενέργεια 19,89% 27,82% 29,89% 

Φημικά και πλαστικά προϊόντα 1,71% 1,02% 1,42% 

Δέρμα και προϊόντα δέρματος 1,48% 1,59% 1,49% 

Κατασκευές ξύλου και είδη από χαρτί 3,32% 2,97% 2,32% 

Κλωστοϋφαντουργία και υποδηματοποιία 46,62% 34,52% 32,59% 

Κατασκευαστικά υλικά και μέταλλα 12,54% 20,05% 21,00% 

Μηχανήματα και ανταλλακτικά 4,94% 4,13% 3,90% 

Λοιπά 2,26% 2,11% 1,74% 
 Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 
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Γ΄ Διμερείς εμπορικές συναλλαγές (Ελλάδας – Αλβανίας) 

 

Εμπορικό Ισοζύγιο   

Με βάση τα τελευταία, αναθεωρημένα, στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από 
την αλβανική τατιστική Τπηρεσία (INSTAT), η χώρα μας διατήρησε και το 
τελευταίο έτος τη 2η θέση μεταξύ των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της 
Αλβανίας, με τη συνολική αξία των διμερών ελληνο-αλβανικών εμπορικών 
συναλλαγών να διαμορφώνεται όμως στα 67,8 δισ. ALL (483,5 εκ. €) το 2011, έναντι 
71,4 δισ. ALL το 2010 (518 εκ. €) και 74,3 δισ. ALL (563 εκ. €) το 2009.  

Σο διμερές εμπορικό ισοζύγιο εξακολούθησε το 2011 να παραμένει θετικό για 
την Ελλάδα, αν και περιορίστηκε στα 47,8 δισ. ALL, από 53,8 δισ. ALL το 2010 και 
58,9 δισ. ALL το 2009, ως αποτέλεσμα της μείωσης των αλβανικών από τη χώρα μας 
εισαγωγών και παράλληλα της αύξησης των εξαγωγών της Αλβανίας προς την 
Ελλάδα που παρουσίασαν ανοδική εξέλιξη.  

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί, ότι εξαιρούμενων των πετρελαιοειδών, που 
αποτελούν τη σημαντικότερη κατηγορία εισαγόμενων στην Αλβανία ελληνικών 
προϊόντων, ο όγκος του διμερούς εμπορίου, την τριετία 2009 – 2011, παρουσίασε 
αυξητική πορεία και το πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο για τη χώρα μας 
διαμορφώθηκε το 2011 στα 38 δισ. ALL. 

 

Εξωτερικό εμπόριο Ελλάδας-Αλβανίας, 2009 – 2011, σε εκ. ALL 

 
2009 2010 2011 

Μεταβολή 
2010/2011 

Εισαγωγές από Ελλάδα 66.608 62.611 57.781 -7,71% 

Εξαγωγές προς Ελλάδα 7.693 8.762 9.977 13,87% 

Όγκος Εμπορίου 74.301 71.373 67.758 -5,07% 

Ισοζύγιο Ελλάδας 58.915 53.849 47.803 -11,23% 

       Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 

Εξωτερικό εμπόριο Ελλάδας-Αλβανίας, 2009 – 201,  σε εκ. ALL, 
χωρίς πετρελαιοειδή 

 
2009 2010 2011 

Μεταβολή 
2010/2011 

Εισαγωγές από Ελλάδα 46.999 48.549 47.943 -1,25% 

Εξαγωγές προς Ελλάδα 6.988 8.589 9.896 15,21% 

Όγκος Εμπορίου 53.987 57.138 57.839 1,23% 

Ισοζύγιο Ελλάδας 40.012 39.960 38.047 -4,79% 

       Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 

Εισαγωγές Αλβανίας από Ελλάδα 

Ση 2η θέση διατήρησε η χώρα μας το 2011 και μεταξύ των κυριότερων 
προμηθευτών της αλβανικής αγοράς, αν και η αξία των εισαγωγών της Αλβανίας 
από την Ελλάδα ανήλθε το 2011 στα 57,78 δισ. ALL από 62,61 δισ. ALL το 
προηγούμενο έτος, σημειώνοντας μείωση της τάξης του -7,71% (ή ποσού 4,83 διζ. 

ALL). Παράλληλα, μείωση κατέγραψε το 2011, κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες σε 
σχέση με το 2010, το μερίδιο της χώρας μας στη συνολική αξία των αλβανικών 
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εισαγωγών το οποίο διαμορφώθηκε στο 10,62% έναντι 13,12% του προηγούμενου 
έτους.  

 
Διάρθρωση αλβανικών από την Ελλάδα εισαγωγών,  2011 

 
Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 

 

Αλβανικές εισαγωγές από την Ελλάδα, κατά κατηγορία, 2010 – 2011 (σε εκ. ALL) 

HS 2011 
Μερίδιο 

2011  
Μεταβολή 
2010/2011 

2010 

HS 72-73 Προϊόντα σιδήρου και χάλυβα 10.509,93 18,19% 31,53% 7.990,57 

HS 27 Πετρελαιοειδή 9.837,47 17,03% -30,04% 14.061,63 

HS 84-85 Μηχανές και μηχανολογικός εξοπλισμός 4.005,80 6,93% -11,03% 4.502,66 

HS 39 Πλαστικά 3.196,38 5,53% -0,76% 3.220,93 

HS 24 Καπνικά προϊόντα 2.217,69 3,84% -25,47% 2.975,74 

HS 08 Υρούτα νωπά 2.200,58 3,81% -20,79% 2.778,06 

HS 76 Προϊόντα αλουμινίου 1.739,51 3,01% -14,81% 2.041,95 

HS 48 Προϊόντα χάρτου 1.712,86 2,96% -6,22% 1.826,40 

HS 44 Προϊόντα ξυλείας 1.711,58 2,96% -2,32% 1.752,21 

HS 25 Σσιμέντο, γύψος, ασβέστης κ.ά. 1.500,75 2,60% -47,33% 2.849,12 

HS 22 Ποτά 1.400,80 2,42% 5,01% 1.333,91 

HS 01 Ζώα ζωντανά 1.054,62 1,83% -1,61% 1.071,93 

HS 32 Φρώματα και βαφές 978,80 1,69% 1,03% 968,83 

Λοιπά 15.713,79 27,20% 3,13% 15.237,01 

ΤΝΟΛΟ 57.780,56 100% -7,71% 62.610,94 
           Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η καθοδική πορεία το 2011 των αλβανικών 
εισαγωγών από την Ελλάδα οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην αρνητική εξέλιξη της 
αξίας των εισαγόμενων ελληνικών προϊόντων υδρογονανθράκων που, συνεπεία της 
σταδιακής μείωσης των δραστηριοτήτων των ελληνικών πετρελαϊκών εταιρειών στην 
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αλβανική αγορά, συνεχίστηκε και το τρέχον έτος (-30,04%). Αφαιρούμενων ως εκ 
τούτου των πετρελαιοειδών (HS 27), τα οποία αποτελούν το κυριότερο σε αξία 
εισαγόμενο στην Αλβανία ελληνικό προϊόν (συμμετοχή στη συνολική αξία των 
αλβανικών από την Ελλάδα εισαγωγών ποσοστού 17,03% το 2011, 22,46% το 2010 

και 26,40% το 2009), η μείωση που καταγράφεται το 2011 στη συνολική αξία των 
αλβανικών από τη χώρα μας εισαγωγών, περιορίζεται στο -1,25%, σε σχέση με το 
2010. 

Άλλη ομάδα αγαθών, που διαχρονικά συγκαταλέγονται στα κύρια εξαγόμενα 
στην Αλβανία προϊόντα ελληνικής προέλευσης και οι εισαγωγές τους παρουσίασαν, 
την τριετία 2009 – 2011, πτωτική πορεία, είναι τα «τσιμέντο, γύψος, ασβέστης κ.λπ.» 
(HS 25), όπως και άλλα δομικά, γεγονός που αποδίδεται στη συνεχιζόμενη μείωση 
των αλβανικών εισαγωγών οικοδομικών υλικών, ως αποτέλεσμα των προβλημάτων 
που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στη χώρα.  Ειδικότερα, 
όσον αφορά στα τσιμέντα (HS 2523), τα οποία το 2009 και το 2010 κατείχαν από τις 
πρώτες θέσεις μεταξύ των εισαγόμενων στην Αλβανία ελληνικών προϊόντων, η 
περαιτέρω ιδιαίτερα σημαντική μείωση των εισαγωγών τους τα τελευταία έτη (η αξία 
τους περιορίστηκε στα 967,3 εκ. ALL, έναντι 2,3 δισ. ALL το 2010 και 5,1 δισ. ALL το 
2009) οφείλεται και στις επενδύσεις στον κλάδο στη χώρα, που συνέβαλαν στη 
σταδιακή αύξηση της εγχώριας παραγωγής. 
 
Εξαγωγές Αλβανίας προς την Ελλάδα  

Σο σύνολο της αξίας των αλβανικών προς την Ελλάδα εξαγωγών ανήλθε το 
2011 σε 9,98 δισ. ALL, έναντι 8,76 δισ. ALL το 2010, καταγράφοντας αξιοσημείωτη 
ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 13,87% και κατατάσσοντας πλέον τη χώρα μας 
στην 4η θέση μεταξύ των κυριότερων πελατών της Αλβανίας (2010: 5η)  

 
Διάρθρωση αλβανικών προς την Ελλάδα εξαγωγών, 2011 

 

Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 
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Αλβανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα, κατά κατηγορία, 2010 – 2011 (σε εκ. ALL) 

HS 2011 
Μερίδιο 

2011 
Μεταβολή 
2010/2011 

2010 

HS 72-73 Προϊόντα σιδήρου και χάλυβα 3.205,11 32,12% 117,20% 1.475,61 

HS 61-62-63 Ενδύματα κ.λπ. είδη κλωστοϋφαντουργίας 3.077,68 30,85% 8,70% 2.831,42 

HS 24 Καπνικά προϊόντα 413,38 3,84% -4,66% 433,59 

HS 48 Προϊόντα χάρτου 389,58 3,81% -11,80% 441,70 

HS 76 Προϊόντα αλουμινίου 379,92 3,59% 83,80% 206,70 

HS 20 Παρασκευάσματα διατροφής από φρούτα και λαχανικά 327,09 3,34% 8,72% 300,87 

HS 94 Προϊόντα επίπλωσης 315,58 3,01% 34,76% 234,17 

HS 39 Πλαστικά 262,32 2,96% -42,44% 455,74 

HS 44 Προϊόντα ξυλείας 254,68 2,96% 50,15% 169,62 

HS 07 Υρούτα και λαχανικά βρώσιμα 247,34 2,74% 154,77% 97,08 

HS 69 Προϊόντα κεραμευτικής 124,02 1,83% -15,13% 146,14 

HS 84 Μηχανές και μηχανολογικός εξοπλισμός 110,20 1,69% 92,96% 57,11 

Λοιπά 870,37 8,72% -54,49% 1.912,46 

ύνολο 9.977,27 100,00% 13,87% 8.762,21 
 Πηγή: INSTAT – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων 

 

__________________________________________________________________________________________ 

ημειώνεται ότι, με βάση τα στοιχεία της ελληνικής τατιστικής Αρχής 
(ΕΛΣΑΣ), η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Αλβανία ανήλθε 
το 2011 στα 425,8 έναντι 394,3 εκ. € το 2010, κατατάσσοντας την Αλβανία στη 14η 
θέση μεταξύ των σημαντικότερων κρατών προορισμού των ελληνικών προϊόντων 
(2009: 390 εκ. € και 11η θέση). ε αντίθεση, πτωτική ήταν η εξέλιξη της συνολικής 

αξίας των εισαγωγών της Ελλάδας από την Αλβανία, η οποία το 2011 διαμορφώθηκε 
στα 77,53 εκ. €, έναντι 100,2 εκ. € το 2010 και 76,6 εκ. € το 2009. 
 

Ελληνικές εξαγωγές προς Αλβανία (σε €) 

  
2011 2010 

Μεταβολή 
2010/2011 

υνολικές 425.768.924 394.321.313 7,98% 

Φωρίς πετρελαιοειδή 353.699.155 348.072.218 1,62% 

Πετρελαιοειδή 72.069.769 46.249.095 55,83% 
Πηγή: ΕΛΣΑΣ 

Ελληνικές εισαγωγές από Αλβανία (σε €) 

  
2011 2010 

Μεταβολή 
2010/2011 

υνολικές 77.533.275 100.212.560 -22,63% 

Φωρίς πετρελαιοειδή 77.518.637 100.212.560 -22,65% 

Πετρελαιοειδή 14.638 0 --- 
Πηγή: ΕΛΣΑΣ 


