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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν Αλβανίας 
Τελικά στοιχεία 2019, προσωρινά στοιχεία 2020 
 

Κατά το έτος 2020, το πραγματικό Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) στην Αλβανία 

συρρικνώθηκε κατά 3,48% σε σχέση με το 

2019, έπειτα από αύξηση 2,09% που είχε 

σημειώσει το 2019, σε σύγκριση με το 2018. 

 
Πηγή: INSTAT 
 

Σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία, η ονομαστική 
αξία του ΑΕΠ το 2020 ανήλθε σε 1.644.077 

εκατ. ΑΛΛ (ήτοι €13,3 δις) και σε 1.691.903 

εκατ. AΛΛ (ή €13,8 δις) κατά το 2019. 
Εξάλλου, το 2020, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

περιορίστηκε στα 579 χιλ. ΑΛΛ (ή €4.681) 
έναντι 593 χιλ. ΑΛΛ (ή €4.818) το 2019. 
 

 
Πηγή: INSTAT 

 

Ειδικότερα, η συμβολή των κλάδων 
παραγωγικής δραστηριότητας στη 
διαμόρφωση του ΑΕΠ, κατά το έτος 2019, έχει 

ως εξής:  

➢ Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία:0,25% 

➢ Κατασκευαστικός κλάδος: 0,2% 

➢ Δημόσια Διοίκηση, Εκπαίδευση και Υγεία: 

0,2% 

➢ Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας: 0,3% 

➢ Χρηματοπιστωτικές&Ασφαλιστικές 

Υπηρεσίες: 0,01% 

➢ Ενημέρωση&Επικοινωνία: -0,05% 

Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 
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➢ Επαγγελματικές&Διοικητικές 

Δραστηριότητες: -0,7% 

➢ Βιομηχανία/Μεταποίηση: -1,1% 

➢ Εμπόριο, Μεταφορές, Υπηρεσίες 

Φιλοξενίας&Εστίασης: -1,6% 

➢ Οι καθαροί φόροι στα προϊόντα αυξήθηκαν 

κατά 0,5%. 
 

 
Πηγή: INSTAT 
 

Επίσης, σύμφωνα με την ανάλυση του ΑΕΠ 

ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας για το 
έτος 2020, το μεγαλύτερο μερίδιο συνεχίζουν 
να καταλαμβάνουν οι Υπηρεσίες με 48,4%, 

σημειώνοντας ωστόσο μείωση 4,1% (σε 
πραγματικές τιμές). Βιομηχανία και 

Κατασκευαστικός κλάδος, οι οποίοι 
σημείωσαν πραγματική μείωση 9,5% και 
αύξηση 1,8% αντίστοιχα, αποτελούν το 

20,01% του ΑΕΠ. Τέλος, ο κλάδος Γεωργίας, 
Δασοκομίας και Αλιείας, ο οποίος σημείωσε, 

σε πραγματική αξία, αύξηση της τάξεως του 
1,4%, αποτελεί το 19,3% του ΑΕΠ. Ο 
αποπληθωριστής του ΑΕΠ κατά το 2020 ήταν 

0,7%. 
Όσον αφορά το ΑΕΠ σε σχέση με τις δαπάνες, 

η τελική κατανάλωση καταλαμβάνει με 92,4%, 
το κύριο μερίδιο των δαπανών στην αλβανική 
οικονομία, καταγράφοντας μείωση 1,7% σε 

ονομαστική και 3,02% σε πραγματική αξία. Σε 
ό,τι αφορά την κατανάλωση, οι δαπάνες των 

νοικοκυριών καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο 
μερίδιο, με 79,9%, ενώ έπονται οι δημόσιες 
δαπάνες με 11,9% και οι δαπάνες των μη 

κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν 
νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) με 0,7%. 

Το 2020, ο Ακαθάριστος Σχηματισμός Πάγιου 
Κεφαλαίου, ο οποίος αντιστοιχεί στο 22,8% 
του ΑΕΠ, μειώθηκε σε σχέση με το 2019, σε 

ονομαστική αξία κατά 0,9%, ενώ σε 
πραγματική κατά 1,1%,  

Ταυτόχρονα, οι εξαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών μειώθηκαν, σε σύγκριση με το 
2019, σε ονομαστική αξία κατά 29,5% και σε 

πραγματική αξία κατά 27,9%, ενώ οι εισαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 19,5% 
και 19,8% αντίστοιχα. 
 

 
Πηγή: INSTAT 
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Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν Αλβανίας 

4ο Τρίμηνο 2020 

Σύμφωνα με στοιχεία της α/Στατιστικής 

Υπηρεσίας INSTAT, κατά το 4ο τρίμηνο 2021 το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν/ΑΕΠ αυξήθηκε 

κατά 5,52% σε σύγκριση με την αντίστοιχη 

περίοδο του 2020. Οι κλάδοι της οικονομίας που 

συνέβαλαν στην εν λόγω αύξηση ήταν: 

«Κατασκευαστικός Κλάδος» (1,8%), «Εμπόριο, 

Μεταφορές, Υπηρεσίες Φιλοξενίας και 

Εστίασης» (1,03%), «Διαχείριση Ακίνητης 

Περιουσίας» (0,7%), «Γεωργία, Δασοκομία και 



Αλιεία» (0,3%), «Δημόσια Διοίκηση, 

Εκπαίδευση και Υγεία» (0,3%), «Ενημέρωση 

και Επικοινωνία» (0,2%), «Τέχνη, Ψυχαγωγία, 

Διασκέδαση και άλλες Υπηρεσίες», (0,2%), 

καθώς και οι «Χρηματοοικονομικές και 

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες» (0,01%). Αντιθέτως, 

αρνητική συμβολή στο σχηματισμό του ΑΕΠ 

είχαν οι κλάδοι «Επαγγελματικές και 

Διοικητικές Δραστηριότητες» (-0,29%) και 

«Βιομηχανία, Ηλεκτρική Ενέργεια και Παροχή 

Νερού» (-0,02%). Οι καθαροί φόροι επί των 

προϊόντων συνέβαλαν θετικά κατά 1,4%. 

Συμβολή στην πραγματική αύξηση ΑΕΠ (Q4-

2021/Q4-2020) ανά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας  (%) 

 
Πηγή: INSTAT 

Οι επιδόσεις των επιμέρους κλάδων της 
οικονομίας, κατά το 4ο τρίμηνο 2021, σε 

σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2020, είχαν 
ως εξής:  

- Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία: 1,9%  

- Βιομηχανία, Ηλεκτρική Ενέργεια και 

Παροχή Νερού: -0,02% 

- Κατασκευαστικός κλάδος: 16,1% 

- Εμπόριο, Μεταφορές, Υπηρεσίες 

Φιλοξενίας&Εστίασης: 5,9% 

- Ενημέρωση και Επικοινωνία: 5,4% 

- Χρηματοοικονομικές&Ασφαλιστικές 

Υπηρεσίες: 1,7% 

- Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας: 12,0% 

- Επαγγελματικές&Διοικητικές 

Δραστηριότητες: -4,1% 

- Δημ. Διοίκηση, Εκπαίδευση&Υγεία: 2,0% 

- Τέχνες, Ψυχαγωγία, Διασκέδαση και άλλες 

Υπηρεσίες: 5,3% 

Τέλος, οι καθαροί φόροι στα προϊόντα 

αυξήθηκαν κατά 11,7%.  
 

Μεταβολές ανά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας (Q4-2021/Q4-2020) 
(%) 

 
Πηγή: INSTAT 

Αντίστοιχα, το 4ο τρίμηνο 2021 το εγχώριο 

ΑΕΠ σημείωσε αύξηση 0,17% σε σύγκριση με 
το 3ο τρίμηνο του ίδιου έτους. Ειδικότερα, 

σημειώνονται οι επιδόσεις ανά κλάδο: 

- Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία: 0,2% 

- Βιομηχανία, Ηλεκτρική Ενέργεια και 

Παροχή Νερού: 3,3% 

- Κατασκευαστικός κλάδος: 10,0% 

- Εμπόριο, Μεταφορές, Υπηρεσίες 

Φιλοξενίας&Εστίασης: -1,2% 

- Ενημέρωση και Επικοινωνία: 0,8% 

- Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές 

Υπηρεσίες: -3,4%  

- Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας: 5,3% 

- Επαγγελματικές και Διοικητικές 

Δραστηριότητες: -4.9% 

- Δημ. Διοίκηση, Εκπαίδευση&Υγεία: 0,4% 

- Τέχνη, Ψυχαγωγία, Διασκέδαση κ.ά. 

Υπηρεσίες: 0,90% 

Οι καθαροί φόροι στα προϊόντα αυξήθηκαν 

κατά 2,2%. 

Μεταβολές ανά κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας (Q4-2021/Q3-2021) 

(%) 



 
Πηγή: INSTAT 

Τα στοιχεία του ΑΕΠ, όσον αφορά τις δαπάνες 
κατά το 4ο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με 
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, εμφανίζονται 

ως εξής:  
- Η τελική κατανάλωση των νοικοκυριών 

παρουσίασε αύξηση κατά 5,3% 
- Οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης 

αυξήθηκαν κατά 6,8% 

- Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου 
κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 15,9% 

- Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
αυξήθηκαν κατά 24,4% 

- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
αυξήθηκαν κατά 32,8%. 

Στοιχεία ΑΕΠ (δαπάνες), εποχικά μη 

προσαρμοσμένα (Q4-2021/Q4-2020)  
(%) 

 

Πηγή: INSTAT 

Σύμφωνα με τα εποχικά προσαρμοσμένα 
στοιχεία, οι μεταβολές που παρατηρούνται 

κατά το 4ο τρίμηνο 2021, σε σύγκριση με το 3ο 
τρίμηνο 2021, διαμορφώνονται ως εξής: 

- Η τελική κατανάλωση των νοικοκυριών 
αυξήθηκε κατά 1,3% 

- Η κατανάλωση της Γενικής Κυβέρνησης 
αυξήθηκε κατά 1,4% 

- Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου 

κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 5,6% 
- Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 

μειώθηκαν κατά -4,1% 

- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 

αυξήθηκαν κατά 8,9%. 

Στοιχεία ΑΕΠ (δαπάνες), εποχικά 

προσαρμοσμένα (Q4-2021/Q3-2021)  
(%) 

 
Πηγή: INSTAT 

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 

Στοιχεία Φεβρουαρίου 2022 και 1ου διμήνου 2022 

Σύμφωνα με στοιχεία της α/Στατιστικής 
Υπηρεσίας INSTAT, το Φεβρουάριο 2022 η 

αξία των αλβανικών εξαγωγών ανήλθε σε 37 
δισ. ΛΕΚ, σημειώνοντας αύξηση 50,5% σε 

σύγκριση με Φεβρουάριο 2021 και αντίστοιχα 
6,5% σε σχέση με Ιανουάριο 2022. Αντίστοιχα, 
το Φεβρουάριο 2022 οι α/εισαγωγές ανήλθαν σε 

69 δισ. ΛΕΚ., σημειώνοντας αύξηση 31,5%, 
έναντι Φεβρουαρίου 2021 και 24,9% σε 

σύγκριση με Ιανουάριο 2022. Κατά συνέπεια, το 
εμπορικό ισοζύγιο της Αλβανίας το Φεβρουάριο 
2022 κατέγραψε έλλειμμα 31 δισ. ΛΕΚ, 

αυξημένο κατά 14,3% σε σύγκριση με το 
Φεβρουάριο 2021 και κατά 57,0% σε σύγκριση 

με τον Ιανουάριο 2022. 

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας (δείκτης) 
02/2019-02/2022 

 
Πηγή: INSTAT 

Σωρευτικά, για το δίμηνο Ιαν.-Φεβρ. 2022, η 

αξία των α/εξαγωγών ανήλθε σε 72 δισ. ΛΕΚ, 
σημειώνοντας αύξηση 49,0% σε σύγκριση με 

την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ η αξία 
εισαγωγών ανήλθε σε 124 δισ. ΛΕΚ, αυξημένη 
κατά 26,7% σε σύγκριση με το 2021. Ως εκ 

τούτου, το εμπορικό έλλειμμα διμήνου 



αυξήθηκε 4,6% συγκριτικά με την αντίστοιχη 

περίοδο 2021, ανερχόμενο σε 51δισ. ΛΕΚ. 
Εξαγωγές 

Ειδικότερα, στην αύξηση των εξαγωγών κατά 

50,5% το Φεβρουάριο 2022, σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2021 συνέβαλαν κατά 

κύριο λόγο οι κατηγορίες αγαθών: «Ορυκτά, 
καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια» (20,2%), 
«Δομικά υλικά και μέταλλα» (11,5%) και 

«Κλωστοϋφαντουργία και υποδήματα» (9,2%). 

Εξαγωγές Αλβανίας – Κατηγορίες Αγαθών 
(2/2022 έναντι 2/2021) 

 
Πηγή: INSTAT 

Αντιστοίχως, για το 1ο δίμηνο του έτους, στην 
αύξηση των εξαγωγών κατά 49,0% έναντι της 
αντίστοιχης περιόδου του 2021 συνέβαλαν οι 

κατηγορίες αγαθών «Ορυκτά, καύσιμα, 
ηλεκτρική ενέργεια» (22,3%), «Δομικά υλικά 

και μέταλλα» (10,6%) και 
«Κλωστοϋφαντουργία και υποδήματα» (6,3%). 
Εισαγωγές 

Η αύξηση των εισαγωγών κατά 31,5% 
συγκριτικά με Φεβρουάριο 2021, οφείλεται 

κυρίως στις κατηγορίες αγαθών: «Ορυκτά, 
καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια» (11,4%), 
«Δομικά υλικά&μέταλλα» (6,9%) και 

«Τρόφιμα, ποτά&καπνός» (4,5%), ενώ 
αρνητική επίδραση είχε η κατηγορία αγαθών 

«Άλλα» (-0,2%). 

Εισαγωγές Αλβανίας – Κατηγορίες Αγαθών 
(2/2022 έναντι 2/2021) 

 
Πηγή: INSTAT 

Τέλος, στην αύξηση των εισαγωγών κατά 26,7% 
την περίοδο Ιαν.-Φεβρ. 2022 σε σύγκριση με την 

ίδια περίοδο του 2021, συνέβαλαν οι κατηγορίες 
αγαθών: «Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρική 

ενέργεια» (8,4%), «Δομικά υλικά&μέταλλα» 

(7,3%) και «Τρόφιμα, ποτά&καπνός» (4,4%).  
Εμπορικοί Εταίροι Αλβανίας 

Σύμφωνα με την INSTAT, σε ό,τι αφορά τους 

εμπορικούς εταίρους της Αλβανίας το 
Φεβρουάριο 2022 συγκριτικά με την αντίστοιχη 

περίοδο 2021, η μεγαλύτερη αύξηση 
σημειώθηκε στις εξαγωγές προς: Κόσσοβο 
(57,9%) και Ιταλία (57,5%). Αντιθέτως, κατά 

την ίδια περίοδο σύγκρισης, μείωση στις 
α/εξαγωγές καταγράφηκε προς Ισπανία (-

90,0%), Τουρκία (-41,9%) και ΗΠΑ (-12,0%). 
Συγκρίνοντας το δίμηνο Ιανουαρίου-
Φεβρουαρίου 2022 με την αντίστοιχη περίοδο 

του 2021, η Αλβανία σημείωσε τη μεγαλύτερη 
αύξηση εξαγωγών προς Κόσοβο (75,6%) και 

Ιταλία (47,4%) ενώ μείωση σημειώθηκε στις 
εξαγωγές της προς Ισπανία (-76,0%), Τουρκία (-
38,1%) και ΗΠΑ (-8,7%). 

Ως προς τις εισαγωγές Φεβρουαρίου 2022 σε 
σύγκριση με Φεβρουάριο 2021, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της INSTAT, οι χώρες με τη 
μεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών στην Αλβανία 
ήταν οι: Τουρκία (46,3%), Ελλάδα (26,4%), και 

Ιταλία (21,0%), ενώ μείωση σημείωσαν οι 
εισαγωγές από τις ΗΠΑ (-39,9%) και Ουκρανία 

(-13,3%). Αντίστοιχα για το διάστημα 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 και σε σύγκριση 
με την ίδια περίοδο 2021, τη μεγαλύτερη 

αύξηση σημείωσαν οι εισαγωγές από Τουρκία 
(52,1%), Ιταλία (21,2%), και Κίνα (3,8%) ενώ 

τη μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν οι εισαγωγές 
από Ελβετία (-33,2%) και ΗΠΑ (-25,6%). 
Το εξωτερικό εμπόριο της Αλβανίας με τις 

χώρες ΕΕ αντιστοιχούσε, το Φεβρουάριο 2022, 
στο 59,2% του συνολικού της εμπορίου. Οι 

α/εξαγωγές σε χώρες ΕΕ απετέλεσαν το 73,0% 
των συνολικών εξαγωγών της χώρας, ενώ οι 
εισαγωγές από χώρες ΕΕ το 52,5% των 

συνολικών εισαγωγών. Για το Φεβρουάριο 
2022, κύριοι εμπορικοί εταίροι της Αλβανίας 

ήταν η Ιταλία (29,2%), η Ελλάδα (8,3%), η 
Τουρκία (6,5%) και η Κίνα (6,4%). 
Τέλος, κατά το δίμηνο (Ιανουάριος-

Φεβρουάριος 2022), το εξωτερικό εμπόριο με 
τις χώρες της ΕΕ αντιστοιχεί στο 60,5% του 

συνολικού εμπορίου της χώρας. Κατά την εν 
λόγω περίοδο, οι α/εξαγωγές σε χώρες ΕΕ 
απετέλεσαν το 72% των συνολικών εξαγωγών, 

ενώ οι εισαγωγές από χώρες ΕΕ το 55,0% του 
συνόλου. Κύριοι εμπορικοί εταίροι της 

Αλβανίας κατά το εν λόγω δίμηνο, ήταν οι: 



Ιταλία (30,2%), Τουρκία (7,8%), Ελλάδα (7,1%) 

και η Γερμανία (6,7%). 

Εμπόριο Αλβανίας με Κ-Μ ΕΕ - Διάρθρωση 
(2/2022) 

 
Πηγή: INSTAT 

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Αλβανία 
Φεβρουάριος 2022 

Σύμφωνα με στοιχεία της Α/Στατιστικής 
Υπηρεσίας INSTAT, ο Δείκτης Τιμών 

Καταναλωτή (ΔΤΚ) το Φεβρουάριο 2022, 
ανήλθε σε 106,4 (με περίοδο αναφοράς το 
Δεκέμβριο 2020), ωστόσο συγκριτικά με τον 

προηγούμενο μήνα (01/2022), όπως και σε 
ετήσια βάση, παρουσίασε αύξηση της τάξεως 

του 1,3% και 1,1%, αντίστοιχα. 
Μηνιαία μεταβολή ΔΤΚ (02/2020-02/2022) 

 
Πηγή: INSTAT 

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΔΤΚ το 

Φεβρουάριο 2022 επηρεάστηκε κυρίως από την 

αύξηση των τιμών στις κατηγορίες «Τρόφιμα 

και μη αλκοολούχα ποτά» (2,45%), 

«Μεταφορές» (0,55%), «Στέγαση, νερό, 

ηλεκτρικό ρεύμα& άλλα καύσιμα» (0,34%), 

«Ψυχαγωγία& πολιτισμός» (0,10%), 

«Εστίαση& φιλοξενία» (0,13%), 

«Επικοινωνία» (0,10%), «Έπιπλα, είδη 

οικιακής χρήσης και συντήρηση» (0,06%), 

«Αλκοολούχα ποτά και καπνός» (0.10%), 

«Ρουχισμός και υπόδηση» (0,05%), 

«Εκπαίδευση» (0,02%) και «Διάφορα αγαθά 

και υπηρεσίες» (0,02%). 

Συμβολή κατηγοριών αγαθών και υπηρεσιών 

στην ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ 

 
Πηγή: INSTAT 

Σε σύγκριση με Φεβρουάριο 2021, αύξηση 

σημείωσαν οι τιμές στις κατηγορίες 

«Μεταφορές» (10,4%), «Τρόφιμα και μη 

αλκοολούχα ποτά» (6,9%), «Ψυχαγωγία και 

πολιτισμός» (2,7%), «Επικοινωνία» (3,3%) και 

«Εστίαση και φιλοξενία» (3,2%), 

«Αλκοολούχα ποτά και καπνός» (2,1%), 

«Στέγαση, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα 

καύσιμα» (1,8%), «Ρουχισμός και υπόδηση» 

(1,1%), «Έπιπλα, είδη οικιακής χρήσης και 

συντήρηση» (0,8%),«Εκπαίδευση» (0,5%), 

«Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες» (0,4). 

Αντιθέτως, μείωση σημείωσαν οι τιμές στην 

κατηγορία «Υγεία» (0,1%)  

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την κατηγορία 

τροφίμων, αύξηση σημείωσαν οι τιμές σε 

«Λαχανικά και πατάτες» (16,4%), «Φρούτα» 

(7,0%), «Έλαια και λίπη» (10,1%), «Ψωμί και 

δημητριακά» (6,8%), «Ζάχαρη, μαρμελάδα, 

μέλι, σιρόπι, σοκολάτες και γλυκά» (6,7%), 

«Γαλακτοκομικά, τυροκομικά και αυγά» 

(3,3%) και «Κρέατα» (3,9%). 

Αντίστοιχα, σε σύγκριση με Ιανουάριο 2022, 

αυξητικά κινήθηκαν οι τιμές στις κατηγορίες 

αγαθών και υπηρεσιών: «Τρόφιμα και μη 

αλκοολούχα ποτά» (3,2%), 

«Εστίαση&φιλοξενία» (0,3%), «Αλκοολούχα 

ποτά και καπνός» (0,4%), «Μεταφορές» 

(1,8%), «Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες» 

(0,6%), «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» 

(0,4%), «Έπιπλα, είδη οικιακής χρήσης και 

συντήρηση» (0,2%). 

Αντιθέτως, μείωση σημείωσαν οι τιμές στην 

κατηγορία «Στέγαση, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα& 

άλλα καύσιμα» (0,1%),«Ψυχαγωγία& 



πολιτισμός» (1,4%),«Ρουχισμός& υπόδηση» 

(0,5%). 

Επιπτώσεις της ουκρανικής κρίσης στην 

αλβανική οικονομία και μέτρα για την 

αντιμετώπισή της 

Η κήρυξη του πολέμου στην Ουκρανία 

επιδείνωσε περαιτέρω την ενεργειακή κρίση 

στην Αλβανία, η οποία είχε ήδη εμφανισθεί από 

τις αρχές του φθινοπώρου του περασμένου 

έτους. Παράλληλα με την κατακόρυφη άνοδο 

των τιμών στα καύσιμα και γενικότερα στο 

ενεργειακό κόστος, επηρεάστηκε περαιτέρω 

αρνητικά ο εφοδιασμός της εγχώριας αγοράς 

ειδικά σε σιτηρά, ενώ συγχρόνως οι επιπτώσεις 

της κρίσης γίνονται αισθητές στον πληθωρισμό, 

τις χρηματοπιστωτικές αγορές, τα δημόσια έργα, 

καθώς και στον τουρισμό. 

Ως εκ τούτου, η Αλβανία ετέθη σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης έως τις 15 Απριλίου 2022, 

ενώ παράλληλα ο Α/ΠΘ εξήγγειλε σειρά μέτρων 

για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 

πολέμου και ειδικότερα για την στήριξη των 

εισοδημάτων, ορίζοντας ως αρμόδια για το 

σκοπό αυτό τη συσταθείσα ήδη από τον 

Οκτώβριο 2021 διυπουργική επιτροπή για τη 

διαχείριση των επιπτώσεων της ενεργειακής 

κρίσης, υπό τον Αναπληρωτή Π/Θ 

(Αντιπρόεδρο της α/κυβέρνησης) και Υπουργό 

Ανασυγκρότησης κ. Arben Ahmetaj. Στην εν 

λόγω Επιτροπή συμμετέχουν, μ. ά., η Υπουργός 

Υποδομών&Ενέργειας, η Υπουργός 

Οικονομικών&Οικονομίας καθώς και 

εκπρόσωποι φορέων, οι οποίοι έχουν επιλεγεί 

από τον κ. Ahmetaj. Η Υπουργός 

Οικονομικών&Οικονομίας είναι επιφορτισμένη 

με την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων του 

χρηματοδοτικού μηχανισμού και την εισαγωγή 

ενέργειας, με σκοπό τον απρόσκοπτο 

ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας. Αντίστοιχα, ο 

Αντιπρόεδρος της α/κυβέρνησης, η Υπουργός 

Υποδομών&Ενέργειας, καθώς και οι εταιρείες 

ενέργειας KESH, OST και OSHEE είναι 

αρμόδιοι για την υλοποίηση των μέτρων 

στήριξης. 

I. Οι επιπτώσεις της ουκρανικής κρίσης στην 

αλβανική οικονομία ανά τομέα: 

1.  Τομέας ενέργειας: Κατά το 2021, οι 

εισαγωγές ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, Φ/Α) 

στην Αλβανία ανήλθαν σε 1 εκατ. τόνους 

περίπου, με 70% εξ αυτών να αφορά στις 

εισαγωγές πετρελαίου. Την ίδια χρονιά, οι 

άμεσες εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στην 

Αλβανία αντιστοιχούν στο 12% των συνολικών 

εισαγωγών, ενώ παράλληλα σημαντικό μέρος 

των αλβανικών εισαγωγών πετρελαίου από 

Ιταλία προέρχεται από ρωσικές πηγές, το οποίο 

στη συνέχεια υπόκειται σε επεξεργασία σε 

ιταλικά διυλιστήρια.  

2. Επισιτιστικός τομέας: Ο εφοδιασμός της 

αλβανικής αγοράς, ειδικά σε σιτηρά και 

πετρέλαιο υφίσταται σοβαρή επίπτωση, λόγω 

της σημαντικής εξάρτησης της χώρας από 

Ουκρανία και Ρωσία. Ο όγκος του εξωτερικού 

εμπορίου της Αλβανίας με Ουκρανία και Ρωσία 

είναι μικρός, καθώς (σύμφωνα με στοιχεία έτους 

2021) καλύπτει μόλις το 2,7% των συνολικών 

εμπορικών ανταλλαγών (19 δις ALL επί 

συνόλου 701 δις ALL). Ωστόσο, το σύνολο 

σχεδόν (99,5%) των εν λόγω ανταλλαγών 

αφορούσε σε εισαγωγές πετρελαίου και 

αγροτικών προϊόντων, κυρίως σιτηρών και 

ηλιέλαιου και μόλις το 0,5%, σε αλβανικές 

εξαγωγές προς τις δύο αυτές χώρες. Εξάλλου, το 

50% των εισαγωγών σιτηρών προέρχεται από 

αυτές τις δύο χώρες, καθώς και  το 12% του 

εισαγόμενου πετρελαίου από τη Ρωσία. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία έτους 2021, 

εισήχθησαν στην Αλβανία συνολικά 326 χιλ. 

τόνοι σιτηρών, το 47% των οποίων ήταν 

εισαγωγές από Ρωσία και 3% από Ουκρανία. 

Παράλληλα, εξίσου σημαντική είναι και η 

έμμεση εξάρτηση από τις εν λόγω χώρες, καθώς 

η Ουκρανία αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό 

και εξαγωγέα σιτηρών και ηλιέλαιου στον 

κόσμο, προϊόντα τα οποία οι Αλβανοί 

χονδρέμποροι προμηθεύονται  μεταποιημένα 

από τρίτες χώρες (κυρίως από Ιταλία). 

3. Πληθωριστικές πιέσεις: Έως τα μέσα 

Μαρτίου τ. έ., η μέση αύξηση των τιμών 30 



βασικών ειδών, συμπεριλαμβανομένων 

πετρελαίου και Φ/Α, σε σύγκριση με τον αμέσως 

προηγούμενο Ιανουάριο, ήταν της τάξεως του 

20%, με τη μεγαλύτερη άνοδο να σημειώνεται 

στο αλεύρι και τα υποπροϊόντα του, καθώς και 

στα καύσιμα. Οι εν λόγω αυξήσεις πέρασαν 

αναπόφευκτα και σε άλλα προϊόντα, κυρίως 

λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους. Οι 

περισσότερες μεταποιητικές βιομηχανίες στην 

Αλβανία προμηθεύονται ενέργεια από την 

ελεύθερη αγορά, όπου η τιμή ανά κιλοβάτ είναι 

σήμερα 4 με 5 φορές υψηλότερη από ό,τι ήταν 

κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου 

έτους, με αποτέλεσμα να κινούνται ανοδικά οι 

τιμές σε ολόκληρη την αλυσίδα 

παραγωγής/μεταποίησης τροφίμων στη χώρα. 

4.  Τουρισμός: Ο πόλεμος στην Ουκρανία 

αναμένεται επηρεάσει αρνητικά και τον εγχώριο 

τουρισμό. Με το πέρας της πανδημίας, η 

Αλβανία αναμενόταν να αποτελέσει σημαντικό 

τουριστικό προορισμό για Ρωσία και Ουκρανία, 

καθώς ήδη από το προηγούμενο έτος το μερίδιο 

των Ουκρανών τουριστών είχε αυξηθεί 

σημαντικά. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία 

του TIA, κατά τον Ιούλιο-Αύγουστο 2021, 

αφίχθησαν αεροπορικώς από την Ουκρανία 

38.500 επιβάτες, ήτοι κατά 65% περισσότεροι 

από την αντίστοιχη περίοδο πριν την πανδημία, 

αντιστοιχώντας στο 22% της συνολικής ετήσιας 

επιβατικής κίνησης charters προς Αλβανία, 

καταλαμβάνοντας έτσι τη 2η θέση μετά την 

Πολωνία.  

5.  Δημόσια έργα: Λόγω σημαντικής αύξησης 

τιμών των πρώτων υλών, ιδιαίτερα σε τσιμέντο, 

υλικά ασφαλτόστρωσης, σίδερο και χάλυβα 

κλπ., διαγράφεται ο κίνδυνος να μην 

δρομολογηθούν από τις ανάδοχες εταιρείες ή να 

καθυστερήσουν σημαντικά, σειρά δημόσιων 

έργων που έχουν ήδη κατακυρωθεί μέσω 

διαγωνισμών. 

ΙΙ. Μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της α/Κυβέρνησης, 

από 1.4.2022 τέθηκαν σε ισχύ αλλαγές στην 

φορολογία εισοδήματος στην Αλβανία, καθώς 

και η αύξηση του κατώτατου μισθού. Τα εν 

λόγω μέτρα, τα οποία εξηγγέλθησαν στο πλαίσιο 

της στήριξης των αλβανικών νοικοκυριών λόγω 

της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης και των 

πληθωριστικών πιέσεων, αφορούν σε: 

1. Διάθεση ποσού 3.3 δις. ALL (€26 εκατ.) για 

την αναπροσαρμογή των συντάξεων που αφορά 

σε 673.542 δικαιούχους (συνταξιούχους και 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες), προκειμένου 

αυτοί να λάβουν μηνιαίως 3.000 ALL (€24,2). 

2. Διάθεση ποσού 1.45 δις ALL (€11.3 εκατ.) για 

την υποστήριξη των αγροτών σε καύσιμα. 

3. Διάθεση ποσού 500 εκατ. ALL (€4 εκατ.) για 

την κάλυψη των αυξήσεων στις τιμές των 

εισιτηρίων των δημοσίων συγκοινωνιών, 

προκειμένου να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω το 

επιβατικό κοινό.  

4. Φορολογικές ελαφρύνσεις: Αύξηση του 

αφορολόγητου εισοδήματος από 30.000 ALL 

(~€240) σε 40.000 ALL (~€320). Για μισθούς 

από 40.000 ALL (~€320) έως 50.000 ALL 

(~€400), η φορολόγηση είναι 6,5% (1η 

φορολογική κλίμακα). Επέκταση της 2ης 

φορολογικής κλίμακας με συντελεστή 13%, για 

μισθούς από 50.000 ALL (~€400) έως 200.000 

ALL (~€1.600€), έναντι 150.000 ALL (~€1.200) 

μέχρι σήμερα.  Για μισθούς που υπερβαίνουν τα 

200.000 ALL (~€1.600), ο συντελεστής 

φορολόγησης παραμένει στο 23%. 

5. Αύξηση του κατώτατου μισθού από τον 

Απρίλιο 2022, από 30.000 ALL (€243) σήμερα 

σε 32.000ALL (€259). 

6. Αύξηση της επιδότησης στην ηλεκτρική 

ενέργεια για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις 

κατά 20 δις. ALL. 

7. Απόφαση της νεοσύστατης α/ Επιτροπής 

Διαχείρισης Καυσίμων για υποβολή πλαφόν, 

έως τις 15/3, στις τιμές των καυσίμων, ήτοι για 

το πετρέλαιο 217 ALL/λ., τη βενζίνη 217 

ALL/λ. και το φυσικό αέριο 93 ALL/λ., καθώς 

οι ανατιμήσεις στις τιμές καυσίμων και βασικών 

καταναλωτικών αγαθών έχουν προκαλέσει 

έντονο κύμα αντιδράσεων και διαμαρτυριών. 

Έκρηξη γρίπης πουλερικών στην Αλβανία. 

Εισαγγελική έρευνα για ενδεχόμενη 

παραβίαση καραντίνας 



Έκρηξη γρίπης των πουλερικών σημειώθηκε 

στις πόλεις Δυρράχιο και Σιγιάκ της Αλβανίας, 

η οποία προκάλεσε το θάνατο 300.000 πτηνών. 

Η εν λόγω ασθένεια, γνωστή επιστημονικά ως 

H5N8, προσβάλει πουλερικά και άγρια πτηνά 

και παρόλο που μπορεί να είναι 

ασυμπτωματική, παρουσιάζει υψηλό δείκτη 

θνησιμότητας (τουλάχιστον 75%).  

Ως αποτέλεσμα, οι πτηνοτροφικές μονάδες στις 

ανωτέρω περιοχές έχουν ζητήσει από τις αρχές 

τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της 

κατάστασης. Συγκριμένα, σύμφωνα με 

ανακοίνωση του α/Υπουργείου Γεωργίας& 

Τροφίμων, η Κυβέρνηση αναμένεται να προβεί 

στη θανάτωση 120.000 ύποπτων κρουσμάτων 

και την απολύμανση των χώρων εκτροφής 

πουλερικών. Επίσης απαγορεύθηκε η πώληση 

πουλερικών στις υπαίθριες αγορές, καθώς δεν 

είναι δυνατή η εγγύηση για την ποιότητά τους 

χωρίς ωστόσο να απαγορευθεί η διάθεσή τους 

στα κρεοπωλεία. Η αρμόδια α/ Υφυπουργός 

Γεωργίας και Τροφίμων κα Ermira Gjeci είναι 

καθησυχαστική ως προς την μετάδοση της 

ασθένειας σε ανθρώπους.  

Σημειώνεται επίσης η παραγγελία 

εισαγγελικής έρευνας για ενδεχόμενη 

παραβίαση της καραντίνας από μέρους των 

μολυσμένων πτηνοτροφικών μονάδων, καθώς 

και η ανησυχία του Διευθυντή των 

Προστατευόμενων Περιοχών στην Κορυτσά κ. 

Iljon Thanasi για διάδοση της H5H8 στο 

ελληνικό τμήμα της Λίμνης Πρέσπα, 

παρατηρώντας, ωστόσο, ότι δεν έχει μέχρι 

στιγμής αναφερθεί τέτοιο κρούσμα στην 

περιοχή. 

 



 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

 2017 2018 2019 2020 

Πραγματικό ΑΕΠ (μεταβολή %) 3,86% 3,90%** 2,43% -5,5% (εκτίμηση 

ΚΤ Αλβανίας) 

ΑΕΠ Τρέχουσες Τιμές (εκ. λεκ) 1.531.310 

(11,4 δις. €) 

1.635.715 1.691.729  

ΑΕΠ Ισοτιμία Αγοραστικής Δύναμης 35,97 δισ. $    

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ   3.980 € 4.100 € (εκτίμηση) 4.200 € (εκτίμηση)  

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ ΙΑΑ 11.014 €    

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

Δείκτης Λιανικού Εμπορίου 

(μεταβολή%) 

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 

2,22 

4,95 

-2,71 

7,18 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (εκ. 

€) 

-866,0 859,7 -1041.3  

Εισροές Α.Ξ.Ε. (εκ. €) 908,03 1.024 1.081 933 

Εισροές Α.Ξ.Ε. (μεταβολή %) -3,71% 12,8% 5,7% -13% 

Σωρευτική Αξία Α.Ξ.Ε. (εκ. €) 6.456 7.455 8.147 8.818 

Εισροές Μεταναστευτ. Εμβασμάτων 

(εκ. €) 

636    

Εργατικό Δυναμικό (άνω των 15 

ετών) 

1.385.000 1.401.988 1.430.000 1.407.934 

Εργαζόμενοι (άνω των 15 ετών) 1.195.000 1.230.000 1.266.000 1.243.321 

Ανεργία (%) 14,1% 12,3% 11,2% 11,7% 

Κατώτατος Μηνιαίος Μισθός (λεκ) 24.000 24.000 26.000 30.000 (από 

Οκτώβριο 2020) 

Μέσος Μηνιαίος Μισθός (λεκ) 49.150 50.392 53.458 53.662 

Πληθωρισμός (μέση ετήσια αύξηση) 1,99% 2,03% 1,41% 1,6% 

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

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

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

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

Δημόσιο Χρέος (% ΑΕΠ) 70,1 70,0 66,7 77,8 

Έσοδα Προϋπολογισμού (εκ. λεκ) 

    Φορολογικά Έσοδα (εκ. λεκ) 

430,39 

398,62 

216,95 

202,25 

  



Έξοδα Προϋπολογισμού (εκ. λεκ) 

    Κεφαλαιακές Δαπάνες (εκ. λεκ) 

461,41 

68,45 

214,65 

29,91 

  

Έλλειμμα Προϋπολογισμού -31,01 2,30   

Βασικό Επιτόκιο Κεντρικής Τράπεζας 

(%) 

1,25% 1% 1% 0,5 

Τραπεζ. Καταθέσεις /Εγχώριο (εκ. 

λεκ) 

473,663 456,216 466,612  

Τραπ. Καταθέσεις/Συνάλλαγμα (εκ. 

λεκ) 

528,006 532,625 542,116  

Συναλλαγματική ισοτιμία/ευρώ 134,15 127,59 123,01 123,75 

Συναλλαγματικά Αποθέματα (δις.$) 3,274    

 


