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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Α’ Εξάμηνο 2018
Ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου της Αλβανίας
την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018,
ανήλθε σε 787 δισ. λεκ (περίπου 6,296 δισ. ευρώ),
σημειώνοντας αύξηση κατά 6,78% σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους,
σύμφωνα με στοιχεία της Αλβανικής Στατιστικής
Υπηρεσίας (INSTAT). Οι αλβανικές εξαγωγές
κατέγραψαν αύξηση 16%, ενώ οι εισαγωγές
αυξήθηκαν με χαμηλότερο ρυθμό 2,8%, γεγονός
που ευνόησε το εμπορικό ισοζύγιο, το έλλειμμα
του οποίου μειώθηκε κατά 7,6% σε σχέση με το α’
δεκάμηνο 2017.
Η Ιταλία, η Τουρκία, η Ελλάδα, η Κίνα και η
Γερμανία αποτελούν τις σημαντικότερες χώρες
προέλευσης των εισαγωγών της Αλβανίας.
Παράλληλα, οι συνολικές εισαγωγές της από χώρες
ΕΕ κατέλαβαν το 61,6% των συνολικών αλβανικών
εισαγωγών κατά το α’ δεκάμηνο 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
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Η
Ιταλία
παραμένει
η
σημαντικότερη
προμηθεύτρια χώρα της Αλβανίας με μερίδιο
27,78% των συνολικών εισαγωγών κατά την
περίοδο αυτή, με οριακή μείωση κατά 0,65%

έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2017. Ακολουθεί η
Τουρκία με μερίδιο 8,32% και αύξηση των
εξαγωγών της προς την Αλβανία κατά 4,7%. Η
Ελλάδα καταλαμβάνει τη τρίτη θέση, με μερίδιο
8,22% και αύξηση των εξαγωγών της κατά 3,2% ενώ
η Κίνα βρίσκεται στην τέταρτη θέση με μερίδιο
8,21% και αύξηση κατά 9,7%. Τέλος, η Γερμανία με
ποσοστό 7,72% βρίσκεται στην πέμπτη θέση των
κυριότερων εισαγωγικών χωρών στην Αλβανία.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
Α’ ΔΕΚΑΜΗΝΟ 2018 (δισ. ευρώ)
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Η Ιταλία, το Κόσσοβο η Ισπανία, η Γερμανία και η
Ελλάδα αποτελούν τις σημαντικότερες αγορές για τα
αλβανικά προϊόντα, με την Ιταλία να απορροφά το
συγκεκριμένο διάστημα του 2018 το 47,84% του
συνόλου, με αύξηση κατά 3,9% έναντι της
αντίστοιχης περιόδου του 2017. Στην δεύτερη θέση
βρίσκεται το Κόσοβο με 8,57% των συνολικών
αλβανικών εξαγωγών και αύξηση κατά 27,5%, ενώ
ακολουθεί η Ισπανία με το 7,96% και σημαντική
αύξηση ύψους 66,7%. Τέταρτος προορισμός για τα
αλβανικά προϊόντα είναι η Γερμανία με ποσοστό
4,33% και ακολουθεί η Ελλάδα με 4,26% του
συνόλου και αύξηση κατά 13,98% έναντι του 2017.

Το 76,34% των αλβανικών εξαγωγών κατευθύνεται
σε χώρες της ΕΕ.
Ως προς τις κατηγορίες των εισαγόμενων
εμπορευμάτων κατά το 10μηνο του 2018, περίπου το
1/5 (21,93%) της συνολικής αξίας των εισαγωγών
της Αλβανίας αφορά σε «μηχανολογικό εξοπλισμό
και ανταλλακτικά», το 16,94% σε «τρόφιμα, ποτά
και καπνικά προϊόντα», το 13,86% σε «χημικά
προϊόντα», το 13,82% σε «κλωστοϋφαντουργία και
υπόδηση» και το 10,18% σε «ορυκτά, καύσιμα,
ηλεκτρική ενέργεια».
Από την άλλη πλευρά, στις αλβανικές εξαγωγές
κυριαρχεί
η
κατηγορία
προϊόντων
«κλωστοϋφαντουργία και υπόδηση» με 39,69%, και
ακολουθούν οι εξαγωγές των κατηγοριών «ορυκτά
καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια» (18,95%),
«δομικά υλικά και μέταλλα» (17,23%) και «τρόφιμα,
ποτά, καπνός» με 10,04%.
Στοιχεία ασφαλιστικής αγοράς στην Αλβανία.
Η αλβανική ασφαλιστική αγορά στην Αλβανία
χαρακτηρίζεται από σημαντική συγκέντρωση. Ο
τομέας των ασφαλίσεων κυριαρχείται από τρείς
μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες κατέχουν
το 58,1% της αγοράς και δραστηριοποιούνται σε
εκτός ζωής ασφάλειες. Αντιστοίχως το μερίδιο
αγοράς της σημαντικότερης ασφαλιστικής εταιρείας,
η οποία δραστηριοποιείται στις ασφαλίσεις ζωής,
ανέρχεται σε 67,9%.
Ειδικότερα,
σύμφωνα
με
την
α/Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (AMF),
κατά την περίοδο Ιανουάριου-Σεπτέμβριου 2018 η
συνολική παραγωγή ακαθάριστων ασφαλίστρων
στην Αλβανία ανήλθε σε 12,460 δισ. Λεκ (περίπου
79,4 εκατ. €), σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του
3,61% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο
του 2017, ενώ ο αριθμός των συμβολαίων,
καταγράφοντας αύξηση κατά 5,34%. ανήλθε σε
955.620.
Η ασφαλιστική αγορά εξακολουθεί να κυριαρχείται
από τις ασφαλίσεις εκτός των ασφαλειών ζωής, το
μερίδιο των οποίων ανέρχεται σε 93,04% του
συνολικού όγκου ασφαλίστρων. Στην αγορά
δραστηριοποιούνται 8 ασφαλιστικές επιχειρήσεις: η
αυστριακή Sigal Uniqa Group κατέχει το 27,8% του
συνολικού κύκλου εργασιών, η Sigma Interalbania
Vienna με 15,2% και την Eurosig με 15,1%.

Εξάλλου, οι Εταιρείες Albsig Sha και Intersig
Vienna Insurance Group Sha κατέχουν μερίδιο
αγοράς της τάξεως του 11% περίπου.
Οι ασφάλειες ζωής αντιστοιχούν στο 6,61% της
συνολικής ασφαλιστικής δαπάνης. Κυριαρχεί η
SIGAL Life Group Austria με 67,9% ενώ στη
δεύτερη θέση βρίσκεται η Sicred με 22,2%. Ο εν
λόγω τομέας έχει αναπτυχθεί ελάχιστα, καθώς, λόγω
του χαμηλού εισοδηματικού επιπέδου των
αλβανικών οικογενειών, θεωρείται υπηρεσία
πολυτελείας για τους κατοίκους της χώρας.
Συγκεκριμένα, η υποχρεωτική ασφάλιση αντιστοιχεί
στο 62,28%, ενώ η προαιρετική στο 37,72%. Οι
πληρωμές των απαιτήσεων μειώθηκαν, κατά 8,53%
σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2017,
στα 3,391 δισ. Λεκ (περίπου 27,13 εκατ. €). Τα
ασφάλιστρα για την υποχρεωτική ασφάλιση
οχημάτων, καταγράφοντας αύξηση 5,12% σε σχέση
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ανήλθαν σε
7,760 δισ. Λεκ (περίπου 62,1 εκατ. €). Τα
ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στην
εγχώρια ασφάλιση αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων
MTPL (Motor Third Party Liability) αυξήθηκαν
κατά 8,17%, ενώ ο αριθμός των συμβολαίων
αυξήθηκε κατά 4,73%.
Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στη
διασυνοριακή ασφάλιση μειώθηκαν κατά 5,6%,
καθώς και ο αριθμός των συμβολαίων κατά 2,65%.
Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στην
πράσινη κάρτα μειώθηκαν κατά 4,40%, ενώ
αντίθετα ο αριθμός των συμβολαίων αυξήθηκε κατά
18,81%. Όσον αφορά στην προαιρετική ασφάλιση,
τα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 4,700 δισ. Λεκ (περίπου
37,6 εκατ. €), καταγράφοντας άνοδο 1,22%, σε
σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου
2017, καθώς και τα υπογεγραμμένα συμβόλαια κατά
4,22%. Η προαιρετική ασφάλιση που δεν αφορά σε
ασφάλεια ζωής σημείωσε αύξηση 2,35%.
Το μεγαλύτερο μερίδιο καταλαμβάνουν οι
ασφάλειες πυρός και λοιπών ζημιών στην ακίνητη
περιουσία με 75,22%, ενώ ακολουθούν οι
ασφάλειες γενικής αστικής ευθύνης με 16,08%. Τα
ακαθάριστα
εγγεγραμμένα
ασφάλιστρα
για
ασφάλειες πυρός και λοιπών φυσικών καταστροφών
κατέγραψαν αύξηση 15,92%, καθώς και ο αριθμός
των συμβολαίων κατά 8,03%. Τα ακαθάριστα
εγγεγραμμένα
ασφάλιστρα
για
ασφάλειες

ατυχημάτων και υγείας, σημειώνοντας αύξηση
2,81% σε σχέση με το 9/μηνο του 2017, ανήλθαν σε
899 εκατ. Λεκ (περίπου 7,19 εκατ. €). Εξάλλου, τα
ασφάλιστρα ζωής, κατά την περίοδο Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου 2018, ανήλθαν σε 823 εκατ. Λεκ
(περίπου 6,58 εκατ. €), καταγράφοντας μείωση
4.23%% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
2017.
76η θέση για την Αλβανία στην έκθεση του World
Economic Forum
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του World Economic
Forum, η Αλβανία κατέλαβε, σε σύνολο 140 χωρών,
την 76η θέση στον Παγκόσμιο Δείκτη
Ανταγωνιστικότητας, καταγράφοντας άνοδο κατά
τέσσερεις θέσεις.
Ειδικότερα, οι κυριότεροι παράγοντες για τις
αρνητικές
επιδόσεις
της
επιχειρηματικής
δραστηριότητας
στην
Αλβανία,
όπως
παρουσιάζονται μέσα από την έρευνα, είναι το
περιορισμένο μέγεθος της τοπικής αγοράς, το
ανεπαρκές και επιβαρυμένο από μη εξυπηρετούμενα
δάνεια χρηματοοικονομικό σύστημα, οι κακές οδικές
υποδομές και το σχεδόν ανύπαρκτο σιδηροδρομικό
δίκτυο,
το
οργανωμένο
έγκλημα,
η
αναποτελεσματική
γραφειοκρατία, η δυναμική
εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, η προστασία
των επενδυτών, η προστασία των πνευματικών
δικαιωμάτων, καθώς και οι κυβερνητικές
παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη.
Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι στα θετικά σημεία
για την ανταγωνιστικότητα της αλβανικής
οικονομίας
περιλαμβάνονται η οργάνωση της
αγοράς εργασίας, η παροχή υπηρεσιών υγείας και το
χαμηλό κόστος του εργατικού δυναμικού.
Αναλυτικότερα, στους 12 βασικούς τομείς/πυλώνες
που
διαμορφώνουν
την
επιχειρηματική
δραστηριότητα, όπως παρουσιάζονται μέσα από την
έρευνα, η Αλβανία καταλαμβάνει τις εξής θέσεις:
«Θεσμικά Όργανα» 68η, «Υποδομές» 100η,
«Υιοθέτηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών»
74η,
«Μακροοικονομική
Σταθερότητα» 97η, «Υγεία» 45η, «Δεξιότητες» 47η,
«Αγορές Προϊόντων» 58η, «Αγορά Εργασίας» 34η,
«Χρηματοοικονομικό Σύστημα» 105η, «Μέγεθος

Αγοράς» 108η, «Επιχειρηματικός Δυναμισμός» 48η
και «Καινοτομία» 91η.
ΓΕΩΡΓΙΑ
Διεθνής Έκθεση Τιράνων KLIK EKSPO 2018
(Τίρανα, 21-24.11.2018).
Με τη συμμετοχή του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Ιωαννίνων σε κεντρικό περίπτερο,
έλαβε χώρα και εφέτος στο Μέγαρο Συνεδρίων των
Τιράνων (Pallati Kogreseve) η Διεθνής Έκθεση
KLIK EKSPO (21-24.11.2018).
Συγκεκριμένα, πρόκειται για την παλαιότερη και
κεντρικότερη διεθνή έκθεση γενικού περιεχομένου
στην Αλβανία, η οποία συγκέντρωσε εφέτος 380
εκθέτες και επισκέπτες από 25 και πλέον χώρες,
μεταξύ των οποίων εξέθεσαν σε περίπτερα
επιχειρήσεις και επιχειρηματικοί φορείς από τις
Σερβία, Κίνα, Ιαπωνία Κροατία, Ιταλία, Τουρκία,
Σλοβενία, Πολωνία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία,
ΠΓΔΜ κ.α.
Τόσο κατά τα εγκαίνια, όσο και καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκθέσεως, πραγματοποιήθηκαν
παράλληλες εκδηλώσεις για την ενημέρωση των
επιχειρηματιών σχετικά με τις προοπτικές
συνεργασίας που προσφέρει η αλβανική αγορά και η
ευρύτερη περιοχή των Δ. Βαλκανίων, καθώς και τις
δυνατότητες αξιοποίησης των ευρωπαϊκών και
διεθνών προγραμμάτων στη χώρα.
Σημειώνεται ότι το Επιμελητήριο Ιωαννίνων
συμμετείχε, για πρώτη φορά στην Δ.Ε. KLIK
EKSPO, με οκτώ εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες
κάλυπταν ευρεία γκάμα προϊόντων όπως: α)
μηχανήματα
CNC
Royter-Plasma
και
Γερανογέφυρες (ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΤΕ), β) ιατρικά
ανταλλακτικά, κρεβάτια, ιατρικά μηχανήματα,
κλωσσομηχανές (BIOENGINE), γ) αναλύσεις
τροφίμων
/υδάτων
(ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Μ.ΙΚΕ), δ)
προϊόντα ζύθου (μπύρα) (ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΕ), ε) παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων
(ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ), στ)
παραγωγή
γαλακτοκομικών
προϊόντων
(ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΧΡ.-ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΤ. ΕΕΖΑΓΟΡΙΣΙΟ) και ζ) το γραφείο μελετών (Χ.
ΠΑΠΑΡΟΥΣΗΣ-Μ. ΛΥΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε.-Π. & Λ.

Μελετητική
Εταιρεία).
Επίσης
συμμετείχε
αυτοτελώς και ο Όμιλος ΥΦΑΝΤΗΣ (αλλαντικά).

διαπραγματευτεί με τους δυνητικούς αγοραστές την
πώληση των υπόλοιπων ποσοτήτων ηλεκτρισμού.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις πραγματοποίησαν διμερείς
συναντήσεις (Β2Β), τις όποιες είχε διοργανώσει το
Γραφείο μας, με εισαγωγικές επιχειρήσεις και δίκτυα
διανομής στην Αλβανία (πχ. αλυσίδες υπεραγορών
SPAR,
CONAD
και
BIG
MARKET,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομειακό Κέντρο «ΜΗΤΕΡΑ
ΤΕΡΕΖΑ», American Hospital κ.α.). Επειδή οι εν
λόγω επαφές κρίθηκαν από τους συμμετέχοντες
ιδιαίτερα ικανοποιητικές και πολλά υποσχόμενες για
μελλοντικές συνεργασίες, προτείναμε να εξετάσουν,
περαιτέρω, τη στοχευμένη συμμετοχή τους ιδίως σε
κλαδικές εκθέσεις στην Αλβανία (AGROTECH,
FAIR TOURISM INT/NAL, ENERGY κ.τ.λ.).

Η επικεφαλής της Κοινοπραξίας India Power
Coporation LTd είναι μία από τις μεγαλύτερες
εταιρείες παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας της Ινδίας, με μονάδες εγκατεστημένης
ισχύος 1500 MW, ενώ η συγκεκριμένη επένδυση θα
αποτελέσει την πρώτη σημαντική επιχειρηματική
δραστηριότητα ινδικής εταιρείας στην Αλβανία. Η
μονάδα θα εγκατασταθεί στην περιοχή Ακέρνι της
επαρχίας Vlore (Αυλώνος), περίπου 130 χλμ νότια
των Τιράνων και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός
18 μηνών περίπου.

Τέλος σημειώνεται η κυρίαρχη παρουσία της
Σερβίας με πολυάριθμη εκπροσώπηση επιχειρήσεων
διαφόρων κλάδων σε κεντρικό περίπτερο, καθώς και
η ανάλογη παρουσία της Τουρκίας μέσω του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Κων/πολεως.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ολοκλήρωση διαγωνισμού κατασκευής μονάδας
παραγωγής ηλιακής ενέργειας στην Αλβανία.
Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την κατασκευή
της πρώτης μονάδας ηλιακής ενέργειας μεγάλης
κλίμακας στην Αλβανία, εγκατεστημένης ισχύος 100
MW, καθώς ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των έξι
προσφορών που είχαν κατατεθεί. Όπως ανακοίνωσε
το α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας,
μειοδότρια ανακηρύχθηκε Κοινοπραξία με βασικό
μέτοχο την India Power Corporation Ltd και
συμμετέχουσες εταιρείες τις Mining Resources FZE
από τα ΗΑΕ και Midami Limited με έδρα Χονγκ
Κονγκ. Το συνολικό ύψος της επένδυσης πρόκειται
να ανέλθει στα 70 εκ. ευρώ.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της
α/Κυβέρνησης και της Κοινοπραξίας, προβλέπει την
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 50 MW για
περίοδο 15 ετών από τον κρατικό διανομέα
ηλεκτρισμού OSHEE με εγγυημένη σταθερή τιμή
59.9 ευρώ ανά MWh, καθώς και τη δημιουργία
ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας στη
χώρα, όπου ο επενδυτής θα μπορεί να

Σημειώνεται ότι η κρατική εταιρεία παραγωγής
ηλεκτρισμού KESH έχει ανακοινώσει την πρόθεση
της να προχωρήσει στην κατασκευή πλωτής μονάδας
παραγωγής ηλιακής ενέργειας 12,9 MW στον
ποταμό Drin, όπου ήδη παράγονται τα δύο τρίτα της
εγχώριας
ηλεκτρικής
ενέργειας
από
3
υδροηλεκτρικές μονάδες εγκατεστημένες στις
δεκαετίες 1970-80.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση του
α/Υπουργείου Υποδομών και Ενέργειας αναφέρει
ότι: "Η διαδικασία του διαγωνισμού διεξήχθη
σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου υπ’ αριθμ.
349/12.06.2018 «Περί
θέσπισης μέτρων στήριξης για την προώθηση της
χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές, ηλιακής και αιολικής ενέργειας, καθώς και
των διαδικασιών επιλογής έργων προς εκμετάλλευση
αυτών», μέσω ανοιχτού διαγωνισμού, ο οποίος
ανακοινώθηκε στις 6 Αυγούστου 2018, ενώ μέχρι
την 17.09.2018 κατατέθηκαν έξι επίσημες
προσφορές".
Ολοκλήρωση Συμφωνίας αλβανικής ALBGAZ
και ιταλικής SNAM για τη λειτουργία και
συντήρηση του αλβανικού τμήματος του Αγωγού
TAP.
Έλαβε χώρα στις 14/11/2018 στο Ξενοδοχείο
PLAZA των Τιράνων επίσημη τελετή υπογραφής
για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
αλβανικής ALBGAZ και της ιταλικής SNAM για τη
λειτουργία και συντήρηση του αλβανικού τμήματος
του Αγωγού TAP (Maintenance Agreement), η οποία
είχε συμφωνηθεί κατά τον παρελθόντα Ιούνιο.

Στην τελετή παρευρέθησαν ο α/ Υπουργός
Υποδομών και Ενέργειας κ. Gjiknouri, οι Πρέσβεις
Ιταλίας και Ελβετίας, καθώς και εκπρόσωποι
ALBGAZ, αλβανικού τμήματος Αγωγού TAP και
SNAM, οι οποίοι στις παρεμβάσεις τους τόνισαν τη
σπουδαιότητα της ανωτέρω Συμφωνίας, η οποία
πέραν της μεγάλης οικονομικής της σημασίας
αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικό αριθμό
θέσεων εργασίας με πολλαπλά οφέλη στην κοινωνία.
Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Κοινοπραξίας
της αλβανικής ALBGAZ με την ιταλική SNAM
εκτιμάται κατ’ αρχήν σε € 4-6 εκατ. ετησίως, με
προοπτική αύξησης, σε € 10 εκατ. ετησίως, κατά τα
επόμενα έτη, ενώ αναμένεται να απασχολήσει, στην
αρχική φάση και συγκεκριμένα ένα έτος πριν από
την έναρξη λειτουργίας του αγωγού το 2020, 45-60
άτομα.
Η Κοινοπραξία, εκτός από τη λειτουργία και
συντήρηση του αλβανικού τμήματος του αγωγού
φυσικού αερίου TAP, θα παρέχει επίσης τεχνική
υποστήριξη στην ανάπτυξη της αγοράς φυσικού
αερίου στην Αλβανία. Το ποσοστό συμμετοχής της
ALBGAZ στην Κοινοπραξία είναι 75%, ενώ
συμμετέχει με το υπόλοιπο 25%, η SNAM, η οποία
επελέγη μετά από ανοικτή διεθνή διαγωνιστική
διαδικασία, στην οποία συμμετέσχε και ο ΔΕΣΦΑ.
Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία του ανοικτού
διεθνούς
διαγωνισμού
επελέγη
μετά
την
υπαναχώρηση της αλβανικής πλευράς από το
Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ ΔΕΣΦΑ και
ALBGAZ (Τίρανα, 12.4.2017), με αντικείμενο την
δημιουργία μίας ανάλογης
εταιρείας για τη
συντήρηση και λειτουργία του αλβανικού τμήματος
του Αγωγού TAP.
H SΝΑΜ ανήκει στον όμιλο εταιρειών CDP Reti
που ελέγχεται από το ιταλικό δημόσιο και κατέχει το
20% του μετοχικού κεφαλαίου του ΤΑΡ, ενώ η
ALBGAZ είναι κρατική εταιρεία, η οποία
δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο 2017 και είναι
αρμόδια για την κατασκευή και διαχείριση των
αλβανικών αγωγών φυσικού αερίου.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
4ο Connectivity
Νοεμβρίου 2018).

Forum

στα

Τίρανα

(8-9

Το Γραφείο μας παρακολούθησε τις εργασίες του 4ο
Tirana Connectivity Forum, το οποίο διοργανώθηκε
από το Ινστιτούτο για τη Συνεργασία και την
Ανάπτυξη (Cooperation and Development Institute)
(δεξαμενή σκέψης με έδρα την Αλβανία), σε
συνεργασία με τις εδώ Πρεσβείες της Αυστρίας και
Γερμανίας και τα Ιδρύματα Konrad Adenauer
Stiftung, Friedrich Ebert Stiftung και Hanns Seidel
Stiftung.
Το εν λόγω Φόρουμ εντάσσεται σε σειρά των
εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη «Διαδικασία του
Βερολίνου», με θεματικές την κοινωνική και
οικονομική εξέλιξη των χωρών των Δυτικών
Βαλκανίων,
την
ανάπτυξη
δικτύων
διασυνδεσιμότητας με την ΕΕ, καθώς και δομών
ανάπτυξης και συνεργασίας.
Τις εργασίες του Φόρουμ εγκαινίασε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας της Αλβανίας, κ.Ilir Meta, ο οποίος
στην ομιλία του αναφέρθηκε στις πολύ σημαντικές
μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στη
χώρα κατά τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι η
ένταξη της Αλβανίας και των λοιπών χωρών των
Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ αποτελεί στρατηγικό
στόχο για τη διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας
και της σταθερότητας στην περιοχή.
Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο επικεφαλής της εδώ
Αντιπροσωπείας της ΕΕ κ. Luigi Soreca, o οποίoς
εξήρε τη σημασία της Διαδικασίας του Βερολίνου
για την ανάπτυξη διασυνδεσιμότητας στους τομείς
των μεταφορών, ενέργειας και εμπορίου.
Παράλληλα, ο κ. Soreca χαιρέτησε την πρόοδο που
έχει σημειωθεί τελευταία στην Αλβανία, τονίζοντας,
ωστόσο, ότι υφίστανται ακόμη ζητήματα για την
επίλυση των οποίων απαιτείται περαιτέρω
προσπάθεια, όπως η αντιμετώπιση του οργανωμένου
εγκλήματος και η διαφθορά.
Στη συνέχεια, η α/Υπουργός Δικαιοσύνης κα Etilda
Gjonaj προέβη σε σύντομη παρουσίαση των
μεταρρυθμίσεων στο δικαστικό σύστημα της
Αλβανίας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε
συνεργασία με εμπειρογνώμονες από την ΕΕ και τις
ΗΠΑ. Παράλληλα σημείωσε την ανάγκη για
περαιτέρω συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών

στα συμβουλευτικά όργανα στη χάραξη πολιτικής,
καθώς και την τόνωση της δημόσιας διαβούλευσης,
η οποία έχει θεσμοθετηθεί κατά την τελευταία
τριετία.
Στο Φόρουμ συμμετείχαν επίσης με ομιλίες τους ο
Γερμανός Ευρωβουλευτής κ. Knut Fleckenstein, οι
Πρέσβεις της Αυστρίας και της Γερμανίας στα
Τίρανα, καθώς και ακαδημαϊκοί, εμπειρογνώμονες
και ερευνητές από την Αλβανία, τις χώρες της ΕΕ
και των Δυτικών Βαλκανίων. Κοινή συνισταμένη
των παρεμβάσεων των ομιλητών ήταν η έμφαση
στην υλοποίηση ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων σε
ό,τι αφορά βασικά θέματα, όπως το κράτος δικαίου,
η ανταγωνιστικότητα και η περιφερειακή
συνεργασία, καθώς και η διασφάλισή τους στο
μέλλον.
Ολοκλήρωση διαγωνισμού για την ανακατασκευή
τμήματος του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου
των Τιράνων
Ολοκληρώθηκε
ο
διαγωνισμός
για
την
ανακατασκευή τμήματος του περιφερειακού
αυτοκινητόδρομου της πόλης των Τιράνων, από το
«Κτίριο με τα Βέλη» έως τον «Κόμβο Αετού»,
προϋπολογισμού περίπου 40 εκ. ευρώ.
Η δημοτική αρχή των Τιράνων «έσπασε» το έργο σε
3 μέρη, στην δημοπράτηση των οποίων συμμετείχαν
συνολικά 4 κοινοπραξίες.
Σημειώνεται ότι η κατασκευαστική Εταιρεία
Vëllezërit Hysa αποχώρησε τη τελευταία στιγμή από
το διαγωνισμό με αποτέλεσμα να ανακηρυχθούν ως
ανάδοχα σχήματα στο μεν πρώτο τμήμα του έργου
με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 18 εκ. ευρώ η
Κοινοπραξία των Εταιρειών Biba X και DH Albania,
ενώ στο δεύτερο τμήμα προϋπολογισμού 12,6 εκ.
ευρώ η εταιρεία Salillari και στο τρίτο τμήμα
προϋπολογισμού 9,4 εκ. ευρώ η Κοινοπραξία
Viktoria Invest International and Viktoria Invest
shpk.
Πάντως ερωτήματα εγείρονται ως προς τη
συμμετοχή των Εταιρειών Biba X και DH Albania
στην ανάδοχο Κοινοπραξία του α΄ τμήματος του
έργου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για εταιρείες με
μηδενική εμπειρία, η συμμετοχή των οποίων στο
διαγωνισμό ήταν αμφιβόλου νομιμότητας.

Το συνολικό κόστος για την ανακατασκευή του
εξωτερικού περιφερειακού αυτοκινητόδρομου της
πόλεως των Τιράνων, συνολικού μήκους 18 χλμ,
εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 210 εκ. ευρώ, ενώ τα
έργα θα ολοκληρωθούν σε διάστημα 2 ετών.
Έργο αναβάθμισης σιδηροδρομικής γραμμής
Τίρανα-Δυρράχιο
και
κατασκευής
σιδηροδρομικής γραμμής Τίρανα-Αεροδρόμιο
Μητέρα Τερέζα.
Εντός του 2019 πρόκειται να ξεκινήσουν τα έργα
αναβάθμισης
και
εκσυγχρονισμού
της
σιδηροδρομικής γραμμής Τίρανα-Δυρράχιο και
κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής ΤίραναΑεροδρόμιο Μητέρα Τερέζα.
Ήδη, το Εθνικό Συμβούλιο της Αλβανίας ενέκρινε
την άδεια κατασκευής του έργου, το συνολικό
κόστος του οποίου αναμένεται να ανέλθει στα 90,3
εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 35,4 εκ ευρώ αποτελούν
χρηματοδότηση της ΕΕ μέσω του προγράμματος
Western Balkans Investment Framework (WBIF),
ενώ τα 36,9 εκ. ευρώ δάνειο από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
Οι εργασίες αναβάθμισης της υφισταμένης μονής
σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους 34,2 χλμ. η οποία
συνδέει τα Τίρανα με το λιμάνι του Δυρραχίου,
αναμένεται να διαρκέσουν 30 μήνες. Το έργο
αποτελεί μέρος της Διαδρομής 2 του κεντρικού
δικτύου των Δυτικών Βαλκανίων και θεωρείται
προέκταση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης ενέκρινε τον Δεκέμβριο 2017
δανειοδότηση συνολικού ύψους 190,5 εκ. ευρώ για
σιδηροδρομικά έργα στην περιοχή, ενώ η
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα
περιλαμβάνει επιπρόσθετα 120 εκ. ευρώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
2016

2017

Α’ 2018

Β΄ 2018

3,86*
1.531.310

4,45*

4,32*

ΑΕΠ Τρέχουσες Τιμές (εκ. λεκ)

3,35
1.475.251

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

37,1

6,2
713,7
3.316,5
-2.602,8
-811,7

1,5
797,1
3.621,2
-2.824,9
-866,0

1,5
74,5
146,0
-614,7
-165,4

2,4
83,5
163,4
-684,0
-172,6

943

908,03

342

377

Εισροές Α.Ξ.Ε. (μεταβολή %)

5,96%

-3,71%

Σωρευτική Αξία Α.Ξ.Ε. (εκ. €)
Εισροές Μεταναστευτικών Εμβασμάτων
(εκ. €)
Εργατικό Δυναμικό (άνω των 15 ετών)

5.677

6.453

6.795

7.172

615

636

1.365.000

1.385.000

1.400.694

1.401.988

Εργαζόμενοι (άνω των 15 ετών)

1.157.000

1.195.000

1.226.147

1.227.973

15,6

14,1

12,3

12,4

Κατώτατος Μηνιαίος Μισθός (λεκ)

22.000

24.000

24.000

24.000

Μέσος Μηνιαίος Μισθός (λεκ)

46.933

49.150

49.145

50.392

Πληθωρισμός (μέση ετήσια αύξηση)

1,28

1,99

1,87

1,90

Δείκτης Τιμών Παραγωγού

-1,5

3,3

1,0

2,4

7.881,5

7.949,4

7.948,5

8.111,4

Εξωτερικό Χρέος (δις. λεκ)

504,6

510,3

Εγχώριο Χρέος (δις. λεκ)

561,12

577,05

588,29

580,03

Δημόσιο Χρέος (% ΑΕΠ)
Έσοδα Προϋπολογισμού (εκ. λεκ)
Φορολογικά Έσοδα (εκ. λεκ)
Έξοδα Προϋπολογισμού (εκ. λεκ)
Κεφαλαιακές Δαπάνες (εκ. λεκ)
Έλλειμμα Προϋπολογισμού
Βασικό Επιτόκιο Κεντρικής Τράπεζας
(%)
Τραπεζ. Καταθέσεις /Εγχώριο (εκ. λεκ)

72,05
407,02
369,88
433,69
59,47
-26,67

70,1
430,39
398,62
461,41
68,45
-31,01

105,29
98,46
100,28
10,53
5,01

216,95
202,25
214,65
29,91
2,30

1,5/1,25

1,25

1,25

1

487,533

473,663

460,976

459,663

Τραπ. Καταθέσεις/Συνάλλαγμα (εκ. λεκ)

526,511

528,006

523,165

513,625

Συναλλαγματική ισοτιμία/ευρώ

137,36

134,15

131,27

125,95

Πραγματικό ΑΕΠ (μεταβολή %)

Δείκτης Λιανικού Εμπορίου (μεταβολή%)
Εξαγωγές (εκ. €)
Εισαγωγές (εκ. €)
Εμπορικό Ισοζύγιο (εκ. ευρώ)
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (εκ. €)
Εισροές Α.Ξ.Ε. (εκ. €)

Ανεργία (%)

Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος (εκ. €)

(9,97 δις. €)

Γ΄ 2018

Δ΄ 2018

(11,4 δις. €)

1

Συναλλαγματικά Αποθέματα (δις.$)
3,093
3,274
Πηγές: Αλβανική Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα Αλβανίας, Αλβανικό Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας, Παγκόσμια Τράπεζα

