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Η παρούσα µελέτη, συντάχθηκε στα πλαίσια του Προγράµµατος 
Interreg IIΙ : «Πρόγραµµα Γειτνίασης Ελλάδα – Αλβανία»,      
Άξονας 2 – Μέτρο 2.1. και ειδικότερα αναφέρεται στη διερεύνηση 
των επενδυτικών ευκαιριών που υφίστανται ή είναι δυνατόν να 
δηµιουργηθούν στον Πρωτογενή, τον ∆ευτερογενή και τον 
Τριτογενή Τοµέα τόσο στο σύνολο της Αλβανίας όσο κυρίως και στο 
Νότιο τµήµα της. 

Φορέας της επένδυσης είναι το Επιµελητήριο Ιωαννίνων, το οποίο 
ανέλαβε το έργο, σε συνεργασία µε το αντίστοιχο του 
Αργυροκάστρου.  

Τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις της µελέτης, εκτιµάται ότι θα 
είναι χρήσιµα και για τις δύο χώρες και θα συµβάλουν στην αύξηση 
βιώσιµων επενδύσεων στην γειτονική χώρα. Παράλληλα, από την 
διαδικασία αυτή, είναι δυνατό να επωφεληθούν και Έλληνες 
επενδυτές, ειδικότερα δε Ηπειρώτες, δεδοµένης αφ’ ενός της 
γειτνίασης της περιοχής µε την Αλβανία και αφ’ ετέρου των 
σηµαντικών συνεργασιών που έχουν ήδη αναπτυχθεί. 

Θεωρούµε ανυπόκριτη υποχρέωση να ευχαριστήσουµε τα δύο 
συνανάδοχα Επιµελητήρια για την πολύτιµη βοήθεια που µας 
προσέφεραν, σε εµπειρίες που µέχρι σήµερα είχαν αποκτήσει, 
κυρίως από µέλη τους που ασκούν επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
στην Αλβανία.  

Επιπρόσθετα, καθοριστική υπήρξε η βοήθεια των Αλβανών 
συνεργατών - µελών της οµάδας έργου κ.κ. : Βαγγέλη Γκέλιου, 
γεωπόνου, Βασίλη Παγούνα, οικονοµολόγου και Νέλης Γκριµπίζη, 
Πολιτικού Μηχανικού, οι οποίοι συνέβαλαν στην πληρότητα και την 
αξιοπιστία της µελέτης τόσο µε την επιστηµονική γνώση, όσο κυρίως 
µε τη γνώση και την εµπειρία τους στις ιδιαιτερότητες, τις 
εξειδικευµένες ανάγκες και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της 
περιοχής. 

 

 

Με εκτίµηση 

Ο  

Ανάδοχος µελετητής 

 

 

Κώστας ∆ελλάρης, Οικονοµολόγος 



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν ΑΠ Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν ΑΠ Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν ΑΠ Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α     

 

1. ΓΕΝΙΚΑ – ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ   

 1.1. Γενικά  σελ. 1-1 

 1.2. Ο ευρύτερος χώρος της Ν.Α. Ευρώπης  σελ. 1-2 

 1.3. Ευρωπαϊκή Ένωση και Αλβανία  σελ. 2-3 

 1.4. ΝΑΤΟ και Αλβανία  σελ. 3-3 

 1.5. Ελλάδα και Αλβανία  σελ. 3-3 

       

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  σελ. 4-7 

       

3. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ – ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ  σελ. 8-11 

       

4. ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ – ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ   

 4.1. Εξέλιξη πληθυσµού  σελ. 12-14 

 4.2. Φυσική κίνηση πληθυσµού   σελ. 14-19 

 4.3. Ηλικιακή σύνθεση – ∆οµή πληθυσµού  σελ. 20-22 

 4.4. Ποσοστιαία κατανοµή πληθυσµού ανά περιφέρεια  σελ. 22-24 

 4.5. Αστικοποίηση  σελ. 25-25 

 4.6. Προβολές πληθυσµού 2001 - 2021  σελ. 26-28 

       

5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ   

 5.1. Γενικά – Ιστορικά στοιχεία  σελ. 29-29 

 5.2. Αριθµός µεταναστών  σελ. 29-31 

 5.3. Η µετανάστευση Αλβανών προς την Ελλάδα  σελ. 31-33 

 5.4. Λαθροµετανάστευση  σελ. 33-33 

 5.5. Οικονοµικές – Κοινωνικές διαστάσεις της µετανάστευσης 

Αλβανών προς την Ελλάδα 

  

  5.5.1. Γενικά   σελ. 34-35 

  5.5.2. Σύνολο µεταναστευτικών εµβασµάτων  σελ. 36-38 

  5.5.3. Τα εµβάσµατα στην Ελλάδα  σελ. 39-39 



  5.5.4. Αποταµιευτική συµπεριφορά των Αλβανών 

µεταναστών 

 σελ. 39-41 

  5.5.5. Πρόθεση Αλβανών µεταναστών για 

παλιννόστηση 

 σελ. 41-47 

 5.6. Πρόσθετες διαπιστώσεις και συµπεράσµατα  σελ. 47-49 

       

6. ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ∆ΙΕΘΝΕΙΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

  

 6.1. Παγκόσµια Τράπεζα  σελ. 50-50 

 6.2. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  σελ. 51-51 

 6.3. Ευρωπαϊκή Ένωση  σελ. 51-51 

 6.4. ΝΑΤΟ  σελ. 51-51 

 6.5. ∆ιάφοροι ∆ιεθνείς Οργανισµοί  σελ. 52-52 

 6.6 Ελλάδα - Αλβανία  σελ.52-53 

     

7. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ – ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ  σελ. 54-57 

       

8. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

  

 8.1. Γενικά   σελ. 58-58 

 8.2. Κεντρική Τράπεζα  σελ. 58-59 

 8.3. Εµπορικές Τράπεζες  σελ. 59-61 

 8.4. Χρηµατιστήριο  σελ. 61-61 

 8.5. Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου  σελ. 61-61 

 8.6. Ο κλάδος των ασφαλειών  σελ. 62-62 

 8.7. Σταθερότητα Χρηµατοοικονοµικού Συστήµατος  σελ. 63-63 

       

9. ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

  

 9.1. Γενικά  σελ. 64-64 

 9.2. Νοµικό πλαίσιο  σελ. 64-65 

 9.3. Η πορεία των ξένων επενδύσεων στην Αλβανία  σελ. 65-68 

 9.4. Οι επιδόσεις της Αλβανίας σε σύγκριση µε τις άλλες 

Βαλκανικές χώρες 

 σελ. 69-70 

 9.5. Η Ελληνική επιχειρηµατική παρουσία στην Αλβανία  σελ. 71-78 



 9.6. Προβλήµατα - Προοπτικές  σελ. 79-83 

       

10. Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   

 10.1. Γενικά   σελ. 84-84 

 10.2. Νοµοθετικό πλαίσιο  σελ. 85-85 

 10.3. Μέθοδοι ιδιωτικοποίησης  σελ. 85-85 

 10.4. Στάδια ιδιωτικοποίησης  σελ. 86-86 

 10.5. Αρµόδιοι φορείς ιδιωτικοποιήσεων  σελ. 86-87 

 10.6. Πορεία των ιδιωτικοποιήσεων  σελ. 87-88 

       

11. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   

 11.1. Γενικά   σελ. 89-90 

 11.2. Μορφές εταιριών  σελ. 90-91 

       

12. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ   

 12.1. Νοµοθετικό πλαίσιο   σελ. 92-93 

 12.2. Πηγές εισοδήµατος  σελ. 93-93 

 12.3. Συνοπτική εικόνα του φορολογικού συστήµατος  σελ. 94-95 

 12.4. Οι πρόσφατες αλλαγές στο φορολογικό σύστηµα  σελ. 95-96 

 12.5. Φορολογικός ανταγωνισµός µεταξύ χωρών των 

Βαλκανίων 

 σελ. 96-98 

 12.6. Το πρόγραµµα TTFSE στην Ν.Α. Ευρώπη  σελ. 98-98 

       

13. Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

 13.1. Πρόσφατες εξελίξεις  σελ. 99-100 

 13.2. Σύµβαση εργασίας  σελ. 100-100 

 13.3. Ωράριο εργασίας  σελ. 101-101 

 13.4. Απελευθέρωση µισθών  σελ.101-101 

 13.5. Κοινωνική ασφάλιση  σελ.101-101 

       

14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

 14.1. Γενικά   σελ. 102-102 

 14.2. Η ∆ιεθνής και η Ευρωπαϊκή Οικονοµία  σελ. 103-105 



 14.3. Η οικονοµία της Ν.Α. Ευρώπης και της περιοχής των 

Βαλκανίων 

 σελ.105-107 

 14.4. Α.Ε.Π. της Αλβανίας  σελ. 107-115 

 14.5. Πληθωρισµός  σελ.115-123 

 14.6. Απασχόληση – Ανεργία – Αποδοχές   

  14.6.1. Απασχόληση  σελ.123-128 

  14.6.2. Ανεργία   σελ.128-134 

  14.6.3. Αποδοχές  σελ.134-137 

 14.7. Ισοζύγιο Πληρωµών – Εµπορικό Ισοζύγιο   

  14.7.1. Ισοζύγιο Πληρωµών   σελ. 138-142 

  14.7.2. Εµπορικό Ισοζύγιο  σελ. 142-154 

    14.7.3. Το εµπόριο της Ελλάδας µε την Αλβανία  σελ. 154-164 

  14.7.4. Το πρότυπο των Ελληνικών εξαγωγών προς 

την Αλβανία 

 σελ. 165-172 

 14.8. Εξωτερικό και Εσωτερικό χρέος   

  14.8.1. Εξωτερικό χρέος  σελ. 173-175 

  14.8.2. Εσωτερικό χρέος  σελ. 175-177 

 14.9. Ενέργεια   

  14.9.1. Γενικά   σελ. 178-180 

  14.9.2. Ηλεκτρική ενέργεια  σελ. 181-188 

  14.9.3. Αργό πετρέλαιο  σελ. 188-191 

  14.9.4. Στερεά καύσιµα – Ορυκτά  σελ. 192-193 

  14.9.5. Φυσικό αέριο  σελ. 193-194 

  14.9.6. Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας  σελ. 194-197 

 14.10. Περιβάλλον   

  14.10.1. Γενικά   σελ. 198-198 

  14.10.2. Συνοπτική προσέγγιση  σελ. 198-198 

  14.10.3. Προστατευόµενες περιοχές  σελ. 199-201 

  14.10.4. Χλωρίδα – Πανίδα  σελ. 202-203 

  14.10.5. Έδαφος   σελ. 203-203 

  14.10.6. ∆ιαχείριση απορριµµάτων – Υγρών 

αποβλήτων 

 σελ. 203-205 

  14.10.7. Ύδατα – Ύδρευση  σελ.205-206 

  14.10.8. Χρήση χηµικών  σελ. 206-207 



  14.10.9. Ατµοσφαιρική ρύπανση  σελ. 207-209 

  14.10.10. Καθεστώς προστασίας του περιβάλλοντος  σελ. 210-210 

       

15. ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

 15.1. Γενικά  σελ. 211-212 

 15.2. Το προφίλ των επιχειρήσεων στην Αλβανία  σελ. 213-221 

  15.2.1 Ενεργές επιχειρήσεις  σελ. 213-214 

  15.2.2. Ίδρυση νέων επιχειρήσεων  σελ. 215-216 

  15.2.3. ∆ραστηριότητες των επιχειρήσεων  σελ. 216-220 

  15.2.4. Μέγεθος των επιχειρήσεων µε κριτήριο τον 

αριθµό των απασχολούµενων 

 σελ. 220-221 

 15.3. Πρωτογενής τοµέας   

  15.3.1. Γενικά   σελ. 221-222 

  15.3.2. Ο τύπος της αγροτικής εκµετάλλευσης  σελ. 223-223 

  15.3.3. Γεωργία   

   15.3.3.1. Η γεωργική γη  σελ. 224-225 

   15.3.3.2. Άρδευση   σελ. 225-228 

   15.3.3.3. Εγγειοβελτιωτικά έργα  σελ. 229-230 

 
  15.3.3.4. Εκµηχάνιση – εκσυγχρονισµός της 

γεωργίας 

 σελ. 230-233 

 
  15.3.3.5. Γεωργικές καλλιέργειες – Παρα-

γωγή 

 σελ. 234 -250 

  15.3.4. Κτηνοτροφία  σελ. 251-251 

   15.3.4.1 Το ζωικό κεφάλαιο  σελ. 251-256 

   15.3.4.2. Παραγωγή κρέατος  σελ. 257-258 

 
  15.3.4.3. ∆ιαχρονική εξέλιξη προϊόντων 

ζωικής παραγωγής : 2000 – 2006 

 σελ. 258-259 

  15.3.5. Αλιεία  σελ. 259-262 

  15.3.6. ∆άση - Λιβάδια   

   15.3.6.1. ∆άση   σελ. 262-265 

   15.3.6.2. Λιβάδια   σελ. 265-266 

 
 15.3.7. Συµπεράσµατα – Επισηµάνσεις – Προβλή-

µατα – Προοπτικές για τον Πρωτογενή Τοµέα 

 σελ. 267-270 

 15.4. ∆ευτερογενής τοµέας   

  15.4.1. Γενικά   σελ. 271-273 



  15.4.2. Εξορυκτική βιοµηχανία  σελ. 273-274 

  15.4.3 Μεταποιητική βιοµηχανία  σελ. 275-278 

  15.4.4. Ηλεκτρισµός – Αέριο – Νερό  σελ. 279-280 

  15.4.5. Ο δευτερογενής τοµέας στη Νότια περιοχή  σελ. 280-287 

 

 15.4.6. Συµπεράσµατα – Επισηµάνσεις – Προβλή-

µατα – Προοπτικές για τον ∆ευτερογενή 

Τοµέα 

 σελ. 288-289 

 15.5. Τοµέας κατασκευών   

  15.5.1. Γενικά   σελ. 290-290 

  15.5.2. Στοιχεία αγοράς  σελ. 291-296 

 
 15.5.3. ∆ιαχρονική εξέλιξη του τοµέα κατασκευών : 

Ποσοτικά µεγέθη 

 σελ. 296-299 

 
 15.5.4. Ο κατασκευαστικός τοµέας στη Νότια 

Αλβανία 

 σελ. 299-300 

 

 15.5.5. Συµπεράσµατα – Επισηµάνσεις – Προβλή-

µατα – Προοπτικές για τον Κατασκευαστικό 

Τοµέα 

 σελ. 300-301 

 15.6. Τριτογενής τοµέας   

  15.6.1. Εµπόριο   σελ. 303-305 

  15.6.2. Τουρισµός    

   15.6.2.1. Γενικά   σελ. 306-306 

   15.6.2.2. Ξενοδοχειακή υποδοµή  σελ. 307-310 

   15.6.2.3. Τουριστική κίνηση  σελ. 311-315 

 
  15.6.2.4. Βασικοί οικονοµικοί δείκτες ξενο-

δοχείων 

 σελ. 316-316 

 
  15.6.2.5. Τουριστική δαπάνη κατοίκων 

Ελλάδας στην Αλβανία 

 σελ. 317-318 

   15.6.2.6. Πολιτιστικοί πόροι  σελ. 318-323 

   15.6.2.7 Συµπεράσµατα   σελ. 323-325 

  15.6.3. Μεταφορές    

   15.6.3.1 Γενικά   σελ. 325-325 

   15.6.3.2. Βραχυπρόθεσµες εξελίξεις  σελ. 325-327 

   15.6.3.3. Οδικές µεταφορές  σελ. 327-329 

   15.6.3.4. Σιδηροδροµικές µεταφορές  σελ. 330-331 

   15.6.3.5. Θαλάσσιες µεταφορές  σελ. 331-333 

   15.6.3.6. Αεροπορικές µεταφορές  σελ. 334-335 



 

  15.6.3.7. Η αναβάθµιση των υποδοµών 

µεταφορών στα ∆υτικά Βαλκάνια 

και ο ρόλος της Ε.Ε. 

 σελ. 335-336 

   15.6.3.8. Συµπεράσµατα  σελ. 336-337 

  15.6.4. Ταχυδροµεία – Τηλεπικοινωνίες   

   15.6.4.1. Γενικά   σελ. 337-338 

 
  15.6.4.2. Βραχυπρόθεσµες οικονοµικές εξε-

λίξεις 

 σελ. 338-339 

 
  15.6.4.3. ∆ιαχρονική εξέλιξη της δραστηριό-

τητας 

 σελ. 339-341 

 
 15.6.5. Συµπεράσµατα – Επισηµάνσεις – Προβλή-

µατα – Προοπτικές για τον Τριτογενή Τοµέα 

 σελ. 342-345 

       

16. S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗ  σελ. 346-352 

       

         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   σελ. 353-359 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ –––– ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ    

 

 

1.1. 1.1. 1.1. 1.1. ΓενικάΓενικάΓενικάΓενικά    

 

Η Αλβανία βρίσκεται σε στρατηγική θέση στα ∆υτικά Βαλκάνια, στη Ν.Α. 

Ευρώπη και στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., κατά µήκος του πορθµού Οτράντο 

που συνδέει την Αδριατική Θάλασσα µε το Ιόνιο Πέλαγος και τη Μεσόγειο. Μαζί 
µε τις άλλες χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων βρίσκεται σε µετάβαση από τις 
αρχές της δεκαετίας του ’90 και οραµατίζεται την ένταξή της στην Ε.Ε. και σε 
άλλους διεθνείς οργανισµούς. 

Αυτή η µεταβατική περίοδος είναι εξαιρετικά κρίσιµη για την περιοχή, λόγω του 

ασταθούς γεωπολιτικού περιβάλλοντος και της «αλλαγής» της σηµασίας των 

συνόρων στον ευρωπαϊκό χώρο. Στόχος της Ε.Ε. είναι το κάθε σύνορο να µην 

αποτελεί διαχωριστική γραµµή αλλά γέφυρα επικοινωνίας, που θα οδηγεί στην 

εµπέδωση της σταθερότητας και της ευηµερίας και θα αποτρέπει τη δηµιουργία 

νέων διαχωριστικών γραµµών στην Ευρώπη. 

Ταυτόχρονα όµως είναι και µια περίοδος γεµάτη προσδοκίες. Οι προοπτικές 
γεωοικονοµικής εκδίπλωσης, δηµιουργίας ενιαίου οικονοµικού χώρου στα 

πλαίσια της Ε.Ε. και πολιτικής σταθεροποίησης, φαίνονται ευνοϊκές παρά τις 
ανακατατάξεις που σηµειώνονται σε περιοχές της πρώην ενιαίας 
Γιουγκοσλαβίας. 

 

 

1.2. 1.2. 1.2. 1.2. Ο ευρύτερος χώρος της Ν.Α. ΕυρώπηςΟ ευρύτερος χώρος της Ν.Α. ΕυρώπηςΟ ευρύτερος χώρος της Ν.Α. ΕυρώπηςΟ ευρύτερος χώρος της Ν.Α. Ευρώπης    

 

Η ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης, στην οποία εντάσσεται και η Αλβανία, 

έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια και χαρακτηρίζεται ως η 

νέα αναπτυσσόµενη δύναµη. Οι αναδυόµενες οικονοµίες της περιοχής 
εντάσσονται στο παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα µε κύρια χαρακτηριστικά την 

απελευθέρωση του εµπορίου και των επενδύσεων, καθώς και την ενσωµάτωση 

των ραγδαίων τεχνολογικών µεταβολών (Σακελλάρης Π., 2006). 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ και πολλά χρόνια, έχει αναλάβει τη δέσµευση για 

κοινό πολιτικό και οικονοµικό µέλλον µε τις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, µέσω της 
«διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης» η οποία οδηγεί στην υπογραφή 

συµβατικών συµφωνιών για προτιµησιακό εµπορικό καθεστώς, δέσµη µέτρων 

αναπτυξιακής βοήθειας, µακροοικονοµική στήριξη, ανθρωπιστική βοήθεια, 

ενίσχυση του εκδηµοκρατισµού κ.α. (Συµβούλιο Ε.Ε. – ∆. Βαλκανίων, 2003). 

Απώτερος στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να οικοδοµηθούν στη Ν.Α. 

Ευρώπη θεσµοί, στα πρότυπα της Ε.Ε., οι οποίοι θα διευκολύνουν την 

εξεύρεση λύσης στα πολλά και σοβαρά προβλήµατα της περιοχής. 

Μερικές από τις σηµαντικότερες πρωτοβουλίες της Ε.Ε. για το χώρο της Ν.Α. 

Ευρώπης είναι : 

� Το Νέο Μέσο Γειτνίασης, η δεύτερη φάση του οποίου ξεκίνησε µετά το 2006 

και µεταθέτει το βάρος της εστίασης από µέτρα τεχνικού και διοικητικού 

συντονισµού στο πραγµατικό περιεχόµενο της διασυνοριακής συνεργασίας 
(ΥΠ.ΟΙ.Ο., 2004) 

� Το πρόγραµµα «Χωρική Συνεργασία στη Ν.Α. Ευρώπη, 2007 – 2013». Ο 

ρόλος της συνεργασίας αυτής αυξάνεται σηµαντικά στα πλαίσια της 
διεύρυνσης, η οποία προκάλεσε σηµαντική αύξηση των περιοχών που 

συνορεύουν µε την Ε.Ε. και του αντίστοιχου πληθυσµού που ζει σε αυτές. 
(Σωτηροπούλου Β., 2005) 

� Το «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2007 – 2013 : Νοτιοανατολική Ευρώπη», 

διακρατικής συνεργασίας, το οποίο απευθύνεται σε δεκαέξι (16) χώρες της 
περιοχής και ενισχύει τις προτεραιότητες : 

� Καινοτοµία 

� Περιβάλλον 

� Προσβασιµότητα 

� Περιοχές βιώσιµης ανάπτυξης 

� Τεχνική βοήθεια (ΜΕΜΟ, 2008) 

 

� Οι Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.), για τον σχεδιασµό 

και την υλοποίηση δράσεων που θα εξυπηρετούν το στόχο της Ευρωπαϊκής 
χωρικής συνεργασίας για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013 

(ΥΠ.ΟΙ.Ο., 2005) 

 

 

1.3. 1.3. 1.3. 1.3. Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση και Αλβανία και Αλβανία και Αλβανία και Αλβανία    

 

Η γεωπολιτική – γεωοικονοµική θέση της Αλβανίας ενισχύεται σηµαντικά και 
από τη δροµολογηµένη προοπτική ένταξης στην Ε.Ε. Με την υπογραφή της 
Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (Σ.Σ.Σ.) µεταξύ Αλβανίας και Ε.Ε. 

(Λουξεµβούργο, 12/2/2006), εισήλθε σε νέα τροχιά η ενταξιακή πορεία και 
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ανοίγει ο δρόµος για σηµαντικές αλλαγές και επίλυση σηµαντικών 
προβληµάτων εναρµόνισης της νοµοθεσίας, εκδηµοκρατισµού, πολιτικών 

σχέσεων, ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ελευθεριών, οικονοµικής ανάπτυξης 
κ.α., τα οποία κρατούσαν σε υστέρηση τη χώρα. 

 

 

1.4. 1.4. 1.4. 1.4. ΝΑΤΟ και ΑλβανίαΝΑΤΟ και ΑλβανίαΝΑΤΟ και ΑλβανίαΝΑΤΟ και Αλβανία    

 

Η πρόσφατη πρόσκληση της Αλβανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ (Βουκουρέστι, 
Απρίλιος 2008), σηµατοδοτεί την είσοδο της Αλβανίας στην οµάδα των ισχυρών 

ευρωατλαντικών κρατών, την εµπέδωση της σταθερότητας και ασφάλειας στη 

χώρα και την ενίσχυση της γεωπολιτικής της θέσης. 

 

 

1.5. 1.5. 1.5. 1.5. Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα καικαικαικαι Αλβανία Αλβανία Αλβανία Αλβανία    

 

Η Αλβανία θεωρείται σηµαντικός εταίρος για την Ελλάδα στην περιοχή και οι 
σχέσεις των δύο χωρών χαρακτηρίζονται από στενή συνεργασία σε πολλούς 
τοµείς. Κύρια θεσµική ρύθµιση της συνεργασίας αυτής είναι το «Σύµφωνο 

Φιλίας, Συνεργασίας, Καλής Γειτονίας και Ασφάλειας» που υπογράφηκε το 

1996. 

Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά τις προσπάθειες της Αλβανίας για την είσοδό της 
στην Ε.Ε., στο ΝΑΤΟ και σε άλλους διεθνείς οργανισµούς και έρχεται αρωγός 
στις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις τις οποίες πρέπει να προωθήσει η Αλβανία για 

την προσέγγιση αυτή. 

Για τις σχέσεις της Αλβανίας µε την Ε.Ε., µε διεθνείς οργανισµούς και µε την 

Ελλάδα, γίνεται εκτενής αναφορά και αξιολόγηση, σε ξεχωριστό κεφάλαιο της 
µελέτης. 
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2. 2. 2. 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ –––– ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟ----

ΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    

 

 

Η Αλβανία βρίσκεται στα ∆υτικά της Βαλκανικής χερσονήσου, στο 

Νοτιοανατολικό άκρο της Αδριατικής Θάλασσας, απέναντι από τη Νότια Ιταλία 

µε γεωγραφικές συντεταγµένες :  

Γεωγραφικό πλάτος :  Γεωγραφικό µήκος : 

� Βόρειο : 42
ο
 39’  � Ανατολικό 21

ο
 40’ 

� Νότιο : 39
ο
 38’  � ∆υτικό : 19

ο 
16’ 

Συνορεύει µε το Μαυροβούνιο (Β∆), το Κόσοβο (Β), την ΠΓ∆Μ (Α) και την 

Ελλάδα (Ν).  

Βρέχεται από την Αδριατική Θάλασσα (∆) και το Ιόνιο Πέλαγος (Ν∆). Το 

συνολικό µήκος των συνόρων της ανέρχεται σε 1.094 χλµ, από τα οποία : 

� Χερσαία    :    657 χλµ  �   60,0% 

� Θαλάσσια :    316 χλµ  �   28,9% 

� Ποτάµια    :      48 χλµ  �     4,4% 

� Λιµναία     :      73 χλµ  �     6,7% 

                      1.094 χλµ  �  100,0% 

Είναι από τις πιο ορεινές χώρες της Ευρώπης, όπως προκύπτει και από την 

κατανοµή της συνολικής της έκτασης (28.748 χλµ2
) ανάλογα µε το υψόµετρο 

στο επόµενο γράφηµα : 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

(σε µ.) 

1,2% 7,2%

20,2%

23,0%18,5%

13,7%

16,2%

>2.000 µ 1.500 - 1.999 µ 1.000 - 1.499 µ 600 - 999 µ

300 - 599 µ 100 - 299 µ 0 - 99 µ

 

 

 

Οι παραγωγικές πεδινές εκτάσεις καταλαµβάνουν τη ∆υτική παραλιακή περιοχή 

και τις παραποτάµιες περιοχές. Στη Νότια περιοχή οι πεδινές εκτάσεις 
βρίσκονται στις περιοχές της ∆ρόπολης – Αγίων Σαράντα, της Αυλώνας και στις 
παραποτάµιες εκτάσεις κυρίως του ποταµού ∆ρίνου. 

Τα κυριότερα ποτάµια, λίµνες και βουνά της Αλβανίας παρατίθενται στους 
επόµενους πίνακες. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

 

‘Ονοµα 

Μήκος στην  

Αλβανική  

Επικράτεια  

(χλµ) 

Επιφάνεια  

(χλµ2
) 

Μέσο  

υψόµετρο 

(µ) 

Drini  285 14.173 97,1 

Semani 281 5.649 863 

Vjosa 272 6.706 855 

Shkumbini  181 2.444 753 

Mati  115 2.441 746 

Erzeni 109 760 435 

                      Πηγή : INSTAT 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

 

Όνοµα 
Έκταση  

(χλµ2
) 

Υψόµετρο 

(µ) 

Μέγιστο  

βάθος 

(µ) 

Φυσικές λίµνες 

Shkodra  368,0 5 9 

Ohri 362,6 695 287 

Prespa  285,0 853 35 

Burtini  16,3 0 21 

Τεχνητές λίµνες 

Fierza 72,6 295 128 

Vau i Dejes 24,7 74 52 

Ulza  12,5 129 61 

komani 13,0 170 96 

                         Πηγή : INSTAT 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

 

  

Όνοµα 
Ύψος  

 (µ) 
Οροσειρά Περιοχή  

Korabi 2.751 Vargu lindor Diber 

Jezecra  2.694 Alpet e Shqiperise Shkoder 

Radohima  2.570 Alpet e Shqiperise Shkoder 

Gramozi 2.523 Gramozi Kolonje 

Gjallica e Lumes 2.487 Vargu lindor Kukes 

Nemercka  2.485 Dhembel - nemercka Permet 

Tomorri  2.417 Tomorri Berat 

Koritniku 2.396 Vargu lindor Kykes 

Mali i Thate 2.288 Mali i Thate Korce 

Shebeniku 2.253 Kurizzi gendor Elbasan 

Lunxheria 2.155 Dhembel - Nemercka Gjirokaster 

Dhembeli 2.080 Dhembel - Nemercka Permet 

Cika 2.045 Vargu detar Vlore 

             Πηγή : INSTAT 
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Η Αλβανία  βρίσκεται στη µεσογειακή κλιµατολογική ζώνη και χαρακτηρίζεται 
από ζεστό – ξηρό καλοκαίρι και χειµώνα µε πολλές βροχοπτώσεις. Η περίοδος 
ηλιοφάνειας υπολογίζεται σε 2.000 µέχρι 2.800 ώρες ετησίως, η περίοδος 
βροχοπτώσεων σε 100 µέχρι 130 ηµέρες (περίπου 800 χιλ. στο νοτιοανατολικό 

τµήµα της χώρας, 1.000 – 1.200 χιλ. στη δυτική πεδινή ζώνη και σχεδόν 2.500 

χιλ. στην ορεινή περιοχή) και οι µέσες χιονώδεις ηµέρες µέχρι 40, στις βόρειες 
και νοτιοανατολικές περιοχές. Ο χειµώνας είναι ηπιότερος στο δυτικό τµήµα της 
χώρας, λόγω της επιρροής των θερµών θαλάσσιων αέριων µαζών και κρύος 
στο ανατολικό τµήµα, το οποίο βρίσκεται υπό την επιρροή των ψυχρών 
ηπειρωτικών αέριων µαζών. 

Η επιλέξιµη περιοχή της Αλβανίας για το «Πρόγραµµα Γειτνίασης Ελλάδα – 

Αλβανία» περιλαµβάνει τις περιοχές : Άγιοι Σαράντα, Αργυρόκαστρο, Πρεµετή, 

Κολόν, Κορυτσά και Ντεβόλ, που ανήκουν διοικητικά στα νοµαρχιακά 

διαµερίσµατα Αργυροκάστρου, Κορυτσάς και Βλόρε. Οι ανωτέρω περιοχές 
καλύπτουν έκταση 6.492 χλµ2

, η οποία αντιπροσωπεύει το 23,62% της 
συνολικής έκτασης της Αλβανίας. Η κατανοµή της εν λόγω έκτασης κατά 

περιοχή, καταγράφεται στον επόµενο πίνακα. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΚΤΑΣΗ  

(χλµ2
) 

%  

ΤΗΣ 

ΧΩΡΑΣ 

Αργυροκάστρου 1.137 3,96 
Αργυρόκαστρο 

Πρεµετής 926 3,23 

Κορυτσάς 2.100 7,32 

Ντεβόλ 429 1,49 Κορυτσά 

Κολόν 804 2,80 

Βλόρε Άγιοι Σαράντα 1.096 3,82 

ΣΥΝΟΛΟ -- 6.492 22,62 

                       Πηγή : Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Ελλάδας 
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3. 3. 3. 3. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ –––– ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ    

 

 

Η Αλβανία διαιρείται σε δώδεκα (12) νοµαρχιακά διαµερίσµατα, στα οποία 

εντάσσονται τριάντα έξι (36) περιφέρειες και εξήντα (65) πέντε δήµοι. Στον 

πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα νοµαρχιακά διαµερίσµατα, οι 
περιφέρειες ανά νοµαρχιακό διαµέρισµα, ο αριθµός των πόλεων και των 

χωριών ανά περιφέρεια, καθώς και οι κυριότερες πόλεις. 

Από τα στοιχεία του πίνακα αυτού, προκύπτει ότι στην επιλέξιµη περιοχή της 
Αλβανίας καταγράφονται : 

� Στην περιοχή Αργυροκάστρου δύο (2) πόλεις, µε µεγαλύτερη το 

Αργυρόκαστρο και ενενήντα πέντε (95) χωριά. 

� Στην περιοχή Πρεµετής δύο (2) πόλεις και ενενήντα εφτά (97) χωριά. 

� Στην περιοχή Κορυτσάς δύο (2) πόλεις, µε µεγαλύτερη την Κορυτσά και 
εκατόν πενήντα πέντε (155) χωριά. 

� Στην περιοχή Ντεβόλ µία (1) πόλη και σαράντα τέσσερα (44) χωριά. 

� Στην περιοχή Κολόν δύο (2) πόλεις και εβδοµήντα έξι (76) χωριά. 

� Στην περιοχή Αγίων Σαράντα δύο (2) πόλεις, µε µεγαλύτερη των Αγίων 

Σαράντα και εξήντα δύο (62) χωριά. 

Συνολικά στην επιλέξιµη περιοχή εντάσσονται έντεκα (11) πόλεις (15% του 

συνόλου) και πεντακόσια είκοσι εννέα (529) χωριά (18% του συνόλου). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

 

Α/Α Νοµός - Επαρχία 
Περιοχή –  

Περιφέρεια 

Αριθµός  

πόλεων 

Αριθµός  

χωριών 

Κυριότερες πόλεις – αστικά 

κέντρα και πληθυσµός (2004) 

1 Berat  2 122 
Berat (Μπεράτι)  

45.448 

2 Kucove 1 17  

3 Skrapar 2 103  

 

Berat (Μπεράτι) 

 5 242  

4 Diber  1 141  

5 Mat  3 76  

6 Bulqize  2 62  

 

Diber (Ντιµπέρ) 

 6 279  

7 Durres 4 61 
Durres ()  

139.979 

8 kruje 2 43  

 

Durres () 

 6 104  

9 Elbasan 2 176 
Elbasan (Ελµπασάν) 

98.145 

10 Pegin 1 49  

11 Gramsh 1 95  

12 librazhd 2 75  

 

Elbasan 

(Ελµπασάν) 

 6 395  

13 Fier  3 117  

14 Mallakaster 1 40  

15 Lushnje  2 121 
Lushnje (Λούσνια) 

 37.892 

 

Fier          (Φίερι) 

 6 278  

16 Girokaster  2 95 
Girokaster (Αργυρόκαστρο) 

23.558 

17 Tepelene 2 77  

18 Permet  2 97  

 

Girokaster 

(Αργυρόκαστρο) 

 6 269  

19 Korce  2 155 
Korce (Κορυτσά) 

60.871 

20 Devoll  1 44  

21 Kolonje 2 76  

22 Pogradec  1 72 
Pogradec (Πόγραδετς) 

26.180 

 

Korce   (Κορυτσά) 

 6 347  

23 Kukes  1 90  

24 Has 1 30  

25 Tropoje 3 68  

 

Kukes     (Κούκες) 

 5 188  

26 Lezhe 2 63  

27 Kurbin 3 28  

28 Midrite  4 80  

 

Lezhe           

(Λέζιε) 

 9 171  
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Α/Α Νοµός - Επαρχία 
Περιοχή –  

Περιφέρεια 

Αριθµός  

πόλεων 

Αριθµός  

χωριών 

Κυριότερες πόλεις – αστικά 

κέντρα και πληθυσµός (2004) 

29 Shkoder 2 139 
Shkoder (Σκόδρα) 

84.364 

30 Malesi e Madhe 2 56  

31 Puke  2 75  

 

Shkoder   

(Σκόδρα) 

 6 270  

32 Tirane 3 155 
Tirane  (Τίρανα) 

432.652 - ∆ήµος 

33 Kavaje 2 65 
Kavaje (Καβάγια)  

29.724 

34 Bashkia Tirane 1 0  

 

Tirane (Τίρανα) 

 6 220  

35 Vlore  4 99 
Vlore (Αυλώνα) 

934.402 – ∆ήµος 

36 Sarande 2 62 
Sarande (Άγιοι Σαράντα) 

17.584 

37 Delvine 1 38  

 

Vlore (Αυλώνα) 

 7 199  

 ΣΥΝΟΛΟ -- 74 2.962 -- 

Πηγές : INSTAT 

             Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα (2004) 
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ΧΑΡΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 
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4.4.4.4.1. 1. 1. 1. Εξέλιξη πληθυσµούΕξέλιξη πληθυσµούΕξέλιξη πληθυσµούΕξέλιξη πληθυσµού    

 

Ο πληθυσµός της Αλβανίας κατά την απογραφή του έτους 2001, ανέρχονταν σε 
3.069.275 άτοµα, από τα οποία 1.530.500 άντρες και 1.538.775 γυναίκες. Από 

το σύνολο του πληθυσµού, το 42,1% χαρακτηρίζεται ως αστικός και το 57,8% 

ως αγροτικός, ενώ η πυκνότητα ήταν 106,8 άτοµα ανά τετρ. χλµ. 

Η διαχρονική εξέλιξη του πληθυσµού (1990 – 2005), µε βάση τις εκτιµήσεις του 

Ινστιτούτου Στατιστικής (ΙΝSΤΑΤ), φαίνεται στον επόµενο πίνακα. Από τα 

στοιχεία του και από το γράφηµα που ακολουθεί προκύπτουν οι ακόλουθες  
παρατηρήσεις : 

� Στην περίοδο 1990 – 2005 ο πληθυσµός ακολούθησε ελαφρά πτωτική τάση 

µε µέσο ετήσιο ρυθµό µείωσης -0,13%. 

� Η µείωση ήταν εντονότερη στην περίοδο 1990 – 1994. Ακολούθησαν, µια 

περίοδος µικρής ανοδικής πορείας, 1995 – 1997, µια διετής µικρότερης 
πτωτικής πορείας (1998 – 1999) και συνεχής ελαφρά ανοδική πορεία από το 

2000 µέχρι το 2005, όπου ο πληθυσµός επανήλθε σε επίπεδο λίγο 

χαµηλότερο από αυτό του 1991. 

� Στην ίδια περίοδο παρατηρείται έντονη µείωση του αγροτικού πληθυσµού µε 
µέσο ετήσιο ρυθµό -1,07% και αντίστοιχη αύξηση του αστικού πληθυσµού µε 
µέσο ετήσιο ρυθµό 1,28%. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ποσοστιαία κατανοµή 

του πληθυσµού µεταξύ αστικού και αγροτικού, από 36,1% και 63,9% 

αντίστοιχα που ήταν το έτος 1990, διαµορφώθηκε σε 44,5% και 55,5% το έτος 
2005. Η µεταβολή αυτή οφείλεται στην έντονη εσωτερική και εξωτερική 

µετανάστευση. 

� Η πυκνότητα του πληθυσµού µειώθηκε ελαφρά από 111,2 κατοίκους ανά 

τετρ. χλµ. το 1990, σε 109,1 κατοίκους το 2005. 

Με δεδοµένο ότι η φυσική κίνηση του πληθυσµού (γεννήσεις µείον θάνατοι) 
εξακολουθεί να είναι θετική, έστω και µε φθίνοντα ρυθµό, η µείωση του 

πληθυσµού οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη µετανάστευση σηµαντικού αριθµού 

Αλβανών κατοίκων στο εξωτερικό. 
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Τα επιµέρους στοιχεία της εξέλιξης και της κατάστασης του πληθυσµού στην 

περιοχή της µελέτης, είναι ελαφρά δυσµενέστερα από τα αντίστοιχα του 

συνόλου της χώρας κυρίως λόγω της συγκριτικά µεγαλύτερης εξωτερικής 
µετανάστευσης. Οι διαφοροποιήσεις όµως που παρατηρούνται δεν επηρεάζουν 

αισθητά τη γενικότερη κατάσταση ούτε µεταβάλουν τους σχετικούς δείκτες. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΝ 1
η
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 - 2005 (σε χιλιάδες) 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ (%) 
ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

(%) 
ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΑΣΤΙΚΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

1990 3.196,8  1.635,7 1.561,1 1.154,0 2.042,7 36,1 63,9 111,2 

1991 3.140,7 -1,75 1.582,3 1.558,4 1.149,8 1.991,0 36,6 63,4 109,2 

1992 3.110,3 -0,97 1.548,5 1.561,8 1.154,5 1.955,9 37,1 62,9 108,2 

1993 3.095,1 -0,49 1.527,2 1.567,9 1.164,5 1.930,6 37,6 62,4 107,7 

1994 3.033,3 -2,00 1.574,9 1.458,4 1.156,7 1.876,6 38,1 61,9 105,5 

1995 3.037,1 0,13 1.566,4 1.470,7 1.173,6 1.863,5 38,6 61,4 105,6 

1996 3.062,9 0,85 1.573,9 1.489,0 1.199,1 1.863,8 39,1 60,8 106,5 

1997 3.088,2 0,82 1.580,9 1.507,3 1.224,7 1.863,5 39,7 60,3 107,4 

1998 3.061,5 -0,86 1.551,9 1.509,6 1.229,7 1.831,8 40,2 59,8 106,5 

1999 3.049,2 -0,40 1.533,9 1.515,3 1.240,2 1.808,9 40,7 59,3 106,1 

2000 3.058,5 0,31 1.531,7 1.526,8 1.259,6 1.798,9 41,2 58,8 106,4 

2001 3.063,3 0,16 1.537,5 1536,5 1.277,10 1.786,2 41,7 58,3 106,6 

2001* 3.069,3  1.530,5 1.538,8 1.292,8 1.774,9 42,1 57,8 106,8 

2002 3.084,1 0,68 1.537,7 1.546,4 1.300,6 1.783,6 42,2 57,8 107,3 

2003 3.102,8 0,60 1.546,7 1.556,1 1.342,2 1.760,6 43,3 56,7 107,9 

2004 3.119,5 0,54 1.554,7 1.564,8 1.369,0 1.750,6 43,9 56,1 108,5 

2005 3.135,0 0,49 1.562,0 1.573,0 1.369,0 1.739,0 44,5 55,5 109,1 

Πηγή : INSTAT 

Ο πληθυσµός 1990 – 2000 υπολογίστηκε µε βάση τις προβλέψεις της INSTAT 

* Ο πληθυσµός σύµφωνα µε την απογραφή Απριλίου 2001 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΤΗΝ 1
η
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (1990 – 2005) 
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4444....2. 2. 2. 2. Φυσική κίνηση πληθυσµούΦυσική κίνηση πληθυσµούΦυσική κίνηση πληθυσµούΦυσική κίνηση πληθυσµού    

 

Στον επόµενο πίνακα καταγράφεται η διαχρονική εξέλιξη  των γεννήσεων, των 
θανάτων και της φυσικής κίνησης του πληθυσµού της Αλβανίας, για την 

περίοδο 1990 – 2004. 

Οι γεννήσεις παρουσιάζουν σηµαντική µείωση, µε µέσο ετήσιο ρυθµό - 4,5% και 
από 25,9 ανά 1.000 κατοίκους το έτος 1990, περιορίστηκαν σε 13,8 το έτος 
2004. Η αρνητική αυτή εξέλιξη οφείλεται στη µεγάλη µετανάστευση, νέων 
κυρίως ατόµων, σε χώρες του εξωτερικού, γεγονός που αποτυπώνεται και στη 

µείωση των γάµων (πίνακας 8) οι οποίοι από 9,1 ανά 1.000 κατοίκους το έτος 
1990 περιορίστηκαν σε 6,7 το 2004. Στη µείωση των γεννήσεων συνέβαλε 
σηµαντικά και η αύξηση των διαζυγίων, τα οποία από 9,2 ανά 100 γάµους το 

έτος 1990, αυξήθηκαν σε 14,2 το 2004 (πίνακας 8). 

Οι αρνητικές εξελίξεις στο ρυθµό των γεννήσεων θα ήταν ακόµη εντονότερες αν 

δεν περιορίζονταν σηµαντικά η παιδική θνησιµότητα και οι αµβλώσεις και αν 

δεν παρέµενε διαχρονικά χαµηλή η µέση ηλικία γάµου (πίνακες 9 και 10). 

Οι θάνατοι παρουσιάζουν µείωση µε µέσο ετήσιο ρυθµό – 0,18% και κινούνται 
διαχρονικά στο επίπεδο των 5 έως 6 ανά 1.000 κατοίκους. Η εξέλιξη αυτή 

οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη θεαµατική αύξηση του προσδοκώµενου ορίου 

ζωής, το οποίο από 53 έτη που ήταν κατά την περίοδο 1950 – 1951, αυξήθηκε 
σε 75,4 έτη κατά την περίοδο 2001 – 2005 (πίνακας 11). 

Το σύνολο των προαναφερθέντων στοιχείων δεν διαφοροποιείται αισθητά στην 

περιοχή µελέτης έναντι του συνόλου της χώρας, µε εξαίρεση µια απόκλιση των 

γεννήσεων, των οποίων η µείωση είναι ελαφρά µεγαλύτερη κυρίως λόγω της 
µεγαλύτερης εξωτερικής µετανάστευσης ατόµων παραγωγικών ηλικιών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ – ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 

ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΙ 
ΦΥΣΙΚΗ  

ΚΙΝΗΣΗ       

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑ 1.000 

ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
ΑΝΑ 1.000 

ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 

1990 3.168.747 82.125 18.193 63.932 25,9 5,7 

1991 3.125.522 77.361 17.743 59.618 24,8 5,7 

1992 3.102.736 75.425 18.026 57.399 24,3 5,8 

1993 3.064.202 67.730 17.920 49.810 22,1 5,8 

1994 3.035.181 72.179 18.342 53.837 23,8 6,0 

1995 3.050.012 72.081 18.060 54.021 23,6 5,9 

1996 3.075.545 68.358 17.600 50.758 22,2 5,7 

1997 3.074.832 61.739 18.237 43.502 20,1 5,9 

1998 3.055.331 60.139 18.250 41.889 19,7 6,0 

1999 3.053.831 57.948 16.720 41.228 19,0 5,5 

2000 3.060.908 51.242 16.421 34.821 16,7 5,4 

2001 3.073.733 54.283 15.813 38.470 17,7 5,1 

2001* 3.069.275 54.283 15.813 38.470 17,7 5,2 

2002 3.093.465 45.515 16.248 29.267 14,7 5,3 

2003 3.111.163 47.012 17.967 29.045 15,1 5,8 

2004 3.127.263 43.022 17.749 25.273 13,8 5,7 

Πηγή : INSTAT 

* Πληθυσµός απογραφής 2001  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

ΓΑΜΟΙ - ∆ΙΑΖΥΓΙΑ 

 

ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΓΑΜΟΥ ∆ΙΑΖΥΓΙΑ 

ΕΤΟΣ ΓΑΜΟΙ 
ΓΑΜΟΙ  

ΑΝΑ 1000 

ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΑ 100 

ΓΑΜΟΥΣ 

1990 28.992 9,1 27,3 23,0 2.675 9,2 

1991 24.853 8,0 27,0 22,8 2.236 9,0 

1992 26.405 8,5 27,3 22,8 2.480 9,4 

1993 25.963 8,5 27,2 22,6 2.251 8,7 

1994 27.895 9,2 27,3 22,6 2.108 7,6 

1995 26.989 8,8 27,8 23,0 2.331 8,6 

1996 27.690 9,0 28,4 23,4 1.901 6,9 

1997 24.122 7,8 28,5 23,5 1.430 5,9 

1998 27.871 9,1 29,1 23,6 2.005 7,2 

1999 27.254 8,9 29,2 23,5 2.114 7,8 

2000 25.820 8,4 28,1 23,0 2.168 8,4 

2001 25.717 8,4 29,3 24,1 2.462 9,6 

2002 26.202 8,5 28,8 23,3 3.494 13,3 

2003 27.342 8,8 28,9 23,3 3.634 13,3 

2004 20.949 6,7 29,2 23,8 2.968 14,2 

Πηγή : INSTAT (επεξεργασία στοιχείων από την οµάδα µελέτης) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΦΥΛΟ 1990 - 2004 

 

ΕΤΟΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΥΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1990 1.258 1.063 2.321 

1991 1.444 1.103 2.547 

1992 1.430 1.120 2.550 

1993 1.290 1.111 2.401 

1994 1.393 1.154 2.547 

1995 1.220 942 2.162 

1996 925 837 1.762 

1997 749 619 1.368 

1998 561 342 903 

1999 408 300 708 

2000 344 264 608 

2001 342 243 603 

2002 243 223 466 

2003 200 195 395 

2004 180 156 336 

                                      Πηγή : INSTAT 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ – ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ 1994 - 2004 

 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ 

ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ 

ΑΝΑ 1000 

ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 

1994 72.179 31.622 438 

1995 72.081 31.874 442 

1996 68.358 32.538 476 

1997 61.739 22.103 358 

1998 60.139 18.944 315 

1999 57.948 19.930 344 

2000 51.242 21.004 419 

2001 54.283 17.125 325 

2002 45.515 17.500 384 

2003 47.012 12.087 257 

2004 43.022 10.517 244 

                                      Πηγή : INSTAT 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ (σε έτη) 

 

ΕΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

1950 – 1951 52,6 54,4 53,5 

1951 - 1956 57,2 58,6 57,8 

1960 – 1961 63,7 66,0 64,9 

1979 – 1980 67,0 72,3 69,5 

1980 – 1981 67,7 72,2 70,2 

1984 – 1985 68,7 74,4 71,5 

1985 – 1986 68,7 75,5 71,9 

1986 – 1987 68,8 75,5 72,0 

1987 – 1988 69,4 75,5 72,2 

1988 – 1989 69,6 75,5 72,4 

1989 – 1990 69,3 75,4 72,2 

1990 – 1995 68,5 74,3 71,4 

1999 71,7 76,4 74,0 

2001 - 2005 72,1 78,6 75,4 

                                      Πηγή : INSTAT 
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4.4.4.4.3. 3. 3. 3. Ηλικιακή σύνΗλικιακή σύνΗλικιακή σύνΗλικιακή σύνθεση θεση θεση θεση –––– ∆οµή πληθυσµού ∆οµή πληθυσµού ∆οµή πληθυσµού ∆οµή πληθυσµού 

 

Η διαχρονική σύνθεση του πληθυσµού, κατά οµάδες ηλικιών, για την περίοδο 

2001 – 2005, καταγράφεται στον επόµενο πίνακα, από τα στοιχεία του οποίου 

προκύπτουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις : 

� Ο πληθυσµός ηλικίας έως 15 ετών µειώθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό - 2,11%, 

ως αποτέλεσµα της µείωσης των γεννήσεων. 

� Αντίθετα στις οµάδες ηλικιών 15 – 64 και άνω των 65 ετών παρατηρείται 
αύξηση µε µέσους ετήσιους ρυθµούς 1,42% και 3,49% αντίστοιχα, ως 
αποτέλεσµα της εντονότερα θετικής φυσικής κίνησης του πληθυσµού κατά τα 

έτη προ του 2001 και της µείωσης των θανάτων. 

� Οι ανωτέρω διαπιστώσεις επιβεβαιώνονται και από την εξέλιξη της 
ποσοστιαίας κατανοµής του συνόλου του πληθυσµού κατά οµάδες ηλικιών, 

καθώς και από τους δείκτες δοµής του πληθυσµού (πίνακες 12 και 13). 

� Αν ληφθεί υπόψη ότι ο δείκτης γήρανσης για το Νοµό Ιωαννίνων το 2001 

ήταν 143,06 και για το σύνολο της Ελλάδας 110,06 και ο δείκτης εξάρτησης 
48,73 και 46,81 αντίστοιχα, προκύπτει ότι τόσο η ηλικιακή σύνθεση όσο και η 

δοµή του πληθυσµού της Αλβανίας εξακολουθούν να είναι υγιείς. 

Σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα (2021) η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσµού 

προβλέπεται να επιδεινωθεί, όπως αναφέρεται αναλυτικά στην ενότητα : 

«Προβολές πληθυσµού : 2001 – 2021». 

Όσον αφορά τα προαναφερθέντα στοιχεία της ηλικιακής σύνθεσης και δοµής 
του πληθυσµού του συνόλου της χώρας, δεν παρατηρούνται ουσιώδεις 
διαφορές από τα αντίστοιχα της περιοχής µελέτης, τα οποία είναι ελαφρώς 
δυσµενέστερα, κυρίως λόγω της µεγαλύτερης εξωτερικής µετανάστευσης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆ΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ 2001 – 2005 

 

5ΕΤΗ / ΕΤΟΣ 5ΕΤΕΙΣ 

ΟΜΑ∆ΕΣ 

ΗΛΙΚΙΩΝ 
2001 2002 2003 2004 2005 

0 -  4 273.949 265.310 258.850 254.833 249.727 

5 – 9 307.052 298.431 290.969 283.525 275.949 

10 – 14 324.130 325.892 320.712 312.923 305.370 

15 – 19 293.105 302.033 308.081 313.548 315.476 

20 – 24 230.536 237.004 248.863 258.239 270.810 

25 – 29 212.926 213.652 212.300 217.064 218.952 

30 – 34 215.431 216.320 216.074 208.860 207.773 

35 – 39 222.185 214.908 212.511 212.037 208.993 

40 – 44 213.430 217.586 221.377 222.031 222.354 

45 – 49 168.947 176.966 185.071 193.310 199.126 

50 – 54 139.787 147.791 148.997 152.364 156.188 

55 – 59 121.451 118.450 115.981 117.545 123.998 

60 – 64 112.957 113.348 118.811 120.456 119.364 

65 – 69 85.736 91.082 94.394 97.204 99.861 

70 – 74 64.650 66.961 68.033 70.113 73.543 

75 – 79 38.451 39.680 41.946 44.774 46.907 

80 + 38.505 38.735 39.807 40.717 40.591 

ΣΥΝΟΛΟ 3.063.318 3.084.149 3.102.777 3.119.543 3.134.982 

ΑΝΤΡΕΣ 

< 15 464.392 457.072 447.670 438.208 428.146 

15 – 64 957.194 970.025 984.559 997.583 1.011.215 

> 65 105.910 110.604 114.492 118.945 122.658 

ΣΥΝΟΛΑ 1.527.496 1.537.701 1.546.721 1.554.736 1.562.019 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

< 15 440.739 432.561 422.861 413.073 402.900 

15 – 64 973.561 988.033 1.003.507 1.017.873 1.031.818 

> 65 121.522 125.854 129.690 133.864 138.245 

ΣΥΝΟΛΑ 1.535.822 1.546.448 1.556.058 1.564.810 1.572.963 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

< 15 905.131 889.633 870.531 851.281 831.046 

15 – 64 1.930.755 1.958.058 1.988.066 2.015.454 2.043.034 

> 65 227.432 236.458 244.180 252.808 260.902 

ΣΥΝΟΛΑ 3.063.318 3.084.149 3.102.777 3.119.543 3.134.982 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆ΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ 

< 15 29,55 28,85 28,06 27,29 26,51 

15 – 64 63,03 63,49 64,07 64,61 65,17 

> 65 7,42 7,67 7,87 8,10 8,32 

ΣΥΝΟΛΑ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Πηγή : INSTAT 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΟΜΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΦΥΛΟ  2001  2005 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΦΥΛΩΝ 

 Αριθµός ανδρών 

 Αριθµός γυναικών 

x 100 

-- 99,46 99,30 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ Άνδρες 22,81 28,65 

 Αριθµός ατόµων (> 65) Γυναίκες 27,57 34,31 

 Αριθµός ατόµων (0 – 14) 
x 100 

Σύνολο 25,13 31,39 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ Άνδρες 59,59 54,47 

 Αριθµός ατόµων (0 -14) + (>65) Γυναίκες 57,75 52,45 

 Αριθµός ατόµων ηλικίας (15 – 64)  

x 100 

Σύνολο 58,66 53,45 

           Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων πίνακα 12 

 

 

 

  

4.4.4.4.4.4.4.4.    ΠοσοσΠοσοσΠοσοσΠοσοστιαίατιαίατιαίατιαία κατανοµή του πληθυσµού ανά Περιφέρεια κατανοµή του πληθυσµού ανά Περιφέρεια κατανοµή του πληθυσµού ανά Περιφέρεια κατανοµή του πληθυσµού ανά Περιφέρεια    

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί , κατά το έτος 
2001 το 55,2% του πληθυσµού ήταν συγκεντρωµένο στην κεντρική περιοχή της 
Αλβανίας. Από το ποσοστό αυτό το 23% περίπου ήταν συγκεντρωµένο στα 

Τίρανα, πρωτεύουσα της χώρας και στο ∆υρράχιο. 

Στη νότια περιοχή ήταν συγκεντρωµένο το ένα τρίτο περίπου του συνολικού 

πληθυσµού και στη βόρεια περιοχή µόλις το 12,1%. 

Το 2006 παρατηρείται µια µικρή µεταβολή στην κατανοµή αυτή, µε αύξηση του 

ποσοστού της κεντρικής περιοχής κατά 2,3 ποσοστιαίες µονάδες και µειώσεις 
των ποσοστών της νότιας και της βόρειας περιοχής κατά 1,5 και 0,8 

ποσοστιαίες µονάδες αντίστοιχα. 

Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν µια τάση έντονης αστικοποίησης του πληθυσµού, 

για την οποία γίνεται εκτενέστερη αναφορά στη συνέχεια. 

Η επιλέξιµη περιοχή της Αλβανίας, κατά το έτος 1999 είχε πληθυσµό 471.018 

κατοίκους, η κατανοµή του οποίου στις επιµέρους περιοχές φαίνεται στον 

πίνακα 14. 

Το µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού ήταν συγκεντρωµένο στην περιοχή 

Κορυτσάς 58,9%, στην Περιφέρεια Αργυροκάστρου το 25% και στην περιοχή 

Βλόρε (Άγιοι Σαράντα) το 18,6%. 



____________________________________________________________________ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΤΟΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ  ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ        ����  23 

 

 

Στις περιοχές αυτές είναι έντονη η παρουσία του οµογενειακού στοιχείου και η 

αύξηση του πληθυσµού κατά την τελευταία τριαντακονταετία ήταν σηµαντική, µε 
µεγαλύτερη αυτή του Νοµού Αγίων Σαράντα (82,47%) και µικρότερη του ∆ήµου 

Κολόν (41,61%). Στο σύνολο της χώρας, η αύξηση ήταν ακόµη µεγαλύτερη 

(96,10%). 

Οι παραµεθόριες ζώνες της περιοχής µελέτης είναι οι πλέον αραιοκατοικηµένες, 
µε δυσµενέστερη θέση αυτή του ∆ήµου Κόλον (30,8 κάτοικοι / τετρ.χλµ.). Η πιο 

πυκνοκατοικηµένη είναι η περιοχή του Νοµού Κορυτσάς (102,5 κάτοικοι / 

τετρ.χλµ.).   
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

 

 

 

                                       Πηγή : INSTAT (Population Projections for Albania    

                                                   2001 – 2021),  Copyright 2004 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 8 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

2001 

12%

55%

33%

Βόρεια Κεντρική Νότια 

 
 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2001  2006  

Βόρεια  12,1 11,3 

Κεντρική 55,2 57,5 

Τίρανα – ∆υρράχιο 22,9 25,5 

Λοιπές κεντρικές περιοχές 32,3 32,0 

Νότια  32,7 31,2 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 9 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

2006 

11%

58%

31%

Βόρεια Κεντρική Νότια 

 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ – 1999 

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

(%) 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 

(τελευταία 

30ετία) 

Αργυροκάστρου 66.373 14,1 50,17 
Αργυρόκαστρου 

Πρεµετής 39.775 8,4 47,86 

Κορυτσάς 215.221 45,7 54,5 

Ντεβόλ 37.100 7,9 Μ.∆.Σ * Κορυτσάς 

Κολόν 24.781 5,3 41,61 

Βλόρε Άγιοι Σαράντα 87.768 18,6 82,47 

ΣΥΝΟΛΟ -- 471.018 100,0 …… 

* Μ.∆.Σ. : Μη ∆ιαθέσιµα Στοιχεία 

Πηγή : Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Ελλάδας 
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4.4.4.4.5. 5. 5. 5. ΑστικοποίησηΑστικοποίησηΑστικοποίησηΑστικοποίηση        

 

Από τα διαθέσιµα στοιχεία προκύπτει ότι, ήδη από το 1969 όλα τα αστικά 

κέντρα της Αλβανίας γνωρίζουν πληθυσµιακή ανάπτυξη, µε τρία κύρια 

χαρακτηριστικά. Πρώτον, η µητρόπολη των Τιράνων κατέχει την πρώτη θέση 

στην αστική ιεραρχία ως το µεγαλύτερο αστικό κέντρο, το οποίο µεγεθύνεται 
συνεχώς. ∆εύτερον, υπάρχει σαφής τάση αστικοποίησης της χώρας, καθώς 
όλες οι πόλεις γνωρίζουν πληθυσµιακή αύξηση και ο αριθµός των αστικών 

κέντρων (πόλεις άνω των 10.000 κατοίκων) αυξάνεται. Τρίτον, οι µικρές πόλεις 
πληθυσµού κάτω των 40.000 κατοίκων, φαίνεται να µεγεθύνονται γρηγορότερα, 

παρέχοντας ενδείξεις για µια πιθανή τάση αποσυγκεντροποίησης του αστικού 

συστήµατος (Αρβανιτίδης κλπ, 2005). 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, µε την πολιτική αλλαγή εκδηµοκρατισµού 

της χώρας και τη µετάβασή της στην ελεύθερη οικονοµία, ενισχύθηκε η 

εσωτερική µετανάστευση πληθυσµού από την περιφέρεια προς τα µεγάλα 

αστικά κέντρα, διαταράσσοντας σηµαντικά την παραδοσιακή ισορροπία µεταξύ 

των περιφερειών της χώρας τόσο ως προς την κατανοµή του πληθυσµού όσο 

και ως προς την ηλικιακή σύνθεση (INSTAT - α, 2004). 

Τόσο από τα στοιχεία της απογραφής όσο και από τις προβολές του 

πληθυσµού, για τις οποίες γίνεται αναφορά στην συνέχεια, προκύπτει ότι το 

µεγαλύτερο τµήµα της εσωτερικής µετανάστευσης κατευθύνεται προς τα δύο 

µεγάλα αστικά κέντρα της κεντρικής περιοχής της Αλβανίας, δηλαδή την 

πρωτεύουσα τα Τίρανα και το µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας το ∆υρράχιο 

(INSTAT, ο.π.). 

Σηµειώνεται πάντως ότι παρόµοιες τάσεις αστικοποίησης και µητροπολιτικής 
κυριαρχίας καταγράφονται σε όλες τις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, όπου η πρώτη 

πόλη είναι κατά πολύ µεγαλύτερη, πληθυσµιακά, από την αµέσως επόµενη. 

Εκτιµάται τέλος ότι η πληθυσµιακή ανάπτυξη των µητροπόλεων δεν 

συνεπάγεται κατ’ ανάγκη την οικονοµική τους ανάπτυξη, κυρίως λόγω των 

δηµιουργούµενων αντιοικονοµιών συγκέντρωσης που δηµιουργούνται, όπως τα 

κυκλοφοριακά προβλήµατα, η υποβάθµιση του περιβάλλοντος και της 
ποιότητας ζωής κλπ. (Αρβανιτίδης ο.π.). 

Για την κατανοµή του πληθυσµού σε αστικό και αγροτικό, κατά την περίοδο 

1990 – 2005, καθώς και για τους ρυθµούς µεταβολής έγινε ειδική αναφορά στην 

πρώτη παράγραφο της παρούσας ενότητας (Εξέλιξη πληθυσµού). 

Ο βαθµός αστικοποίησης της περιοχής µελέτης υπήρξε αµελητέος και δεν 
επηρεάστηκε αισθητά από την εσωτερική µετανάστευση. 
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4.4.4.4.6. 6. 6. 6. Προβολές πληθυσµού: 2001 Προβολές πληθυσµού: 2001 Προβολές πληθυσµού: 2001 Προβολές πληθυσµού: 2001 –––– 2021 2021 2021 2021    

 

Για την προβολή του πληθυσµού, 2001 – 2021, το Ινστιτούτο Στατιστικής της 
Αλβανίας (INSTAT) χρησιµοποίησε συνδυασµούς σεναρίων και προϋποθέσεων 
(INSTAT – α, 2004), όπως : 

� Με συνυπολογισµό της µετανάστευσης (Migration – Migr) 

� Χωρίς συνυπολογισµό της µετανάστευσης (No migration – NoM) 

� Με υψηλότερη (Higher – H) ή χαµηλότερη (Lower – L) γονιµότητα (Fertility – 

F) 

� Με υψηλότερη ή χαµηλότερη θνησιµότητα (Mortality – M) 

Οι σχετικές προβολές έδωσαν τα αποτελέσµατα του επόµενου πίνακα : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2001 – 2021 ΑΝΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (1
η Ιανουαρίου) 

Μετανάστευση NoM Migr 

Γονιµότητα HF LF HF LF 

Θνησιµότητα LM HM LM HM LM HM LM HM 

2001 3.063.318 3.063.318 3.063.318 3.063.318 3.063.318 3.063.318 3.063.318 3.063.318 

2006 3.238.650 3.238.650 3.229.075 3.229.075 3.158.485 3.158.485 3.149.147 3.149.147 

2011 3.413.683 3.410.990 3.370.359 3.367.889 3.246.778 3.244.217 3.205.573 3.203.224 

2016 3.584.463 3.576.067 3.486.282 3.478.899 3.324.824 3.317.037 3.233.757 3.226.908 

2021 3.726.945 3.711.393 3.568.194 3.554.857 3.371.425 3.357.357 3.227.818 3.215.753 

MEPM* 0,49% 0,48% 0,38% 0,37% 0,24% 0,23% 0,13% 0,12% 

Πηγή : INSTAT – α, 2004 

* MEPM : Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής 2001 - 2021 

 

Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι για όλα τα σενάρια προβλέπεται 
αύξηση του πληθυσµού κατά την περίοδο 2001 – 2021, η οποία θα κινείται µε 
µέσο ετήσιο ρυθµό από 0,37% έως 0,49% στην περίπτωση µη 

συνυπολογισµού της µετανάστευσης και από 0,12% έως 0,24% στην 

περίπτωση συνυπολογισµού της. 

Οι προβολές πληθυσµού ανά Περιφέρεια (2001 – 2021) έγιναν µε υποθέσεις 
υψηλότερης θνησιµότητας (ΗΜ), υψηλότερης γονιµότητας (HF) και µε 
υπολογισµό της εσωτερικής µετανάστευσης (Internal Migration) και 
απεικονίζονται στον πίνακα 17 και στο γράφηµα 10. 
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Με βάση τις ανωτέρω προβολές, ο πληθυσµός της βόρειας περιοχής θα 

µειώνεται συνεχώς µε µέσο ετήσιο ρυθµό – 0,43% και το 2021 θα είναι 
χαµηλότερος κατά – 8,30% σε σύγκριση µε το 2001. Ο πληθυσµός της 
κεντρικής περιοχής (πλην Τιράνων και ∆υρραχίου) θα αυξάνεται µε µέσο ετήσιο 

ρυθµό 0,81% και το 2021 θα είναι αυξηµένος κατά 17,43% σε σύγκριση µε το 

2001. Στη νότια περιοχή, ο πληθυσµός θα αυξάνεται µέχρι το έτος 2016 µε 
µειούµενο ετήσιο ρυθµό µεταβολής και στην τελευταία πενταετία θα µειωθεί µε 
µέσο ετήσιο ρυθµό – 0,17% για να διαµορφωθεί τελικά το 2021 ελαφρά 

υψηλότερα κατά 0,85% σε σύγκριση µε το έτος 2001. Στην περιοχή Τιράνων – 

∆υρραχίου η αύξηση του πληθυσµού θα κινείται µε µέσο ετήσιο ρυθµό 2,75% 

και το 2021 θα είναι αυξηµένος κατά 72,15% σε σύγκριση µε το 2001. 

Όπως αναφέρεται στη σχετική έκδοση του Ινστιτούτου Στατιστικής (INSTAT – α, 

2004), «Η περιφερειακή κατανοµή του αλβανικού πληθυσµού θα µεταβληθεί 
δραµατικά στις δύο επόµενες δεκαετίες εάν οι σηµερινές ροές µετανάστευσης 
διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα στη διάρκεια όλης της περιόδου (2001 – 2021). Η 

περιοχή Τιράνων – ∆υρραχίου θα προσελκύει σχεδόν το σύνολο της 
πληθυσµιακής αύξησης, την ώρα που ο πληθυσµός στις άλλες περιοχές θα 

παραµείνει στάσιµος ή θα αυξηθεί πολύ περιορισµένα. Η εκτιµώµενη αύξηση 

κατά 70% σε είκοσι χρόνια οφείλεται κατά κύριο λόγο στη µετανάστευση 

εσωτερικών µεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας. Χωρίς αυτές τις 
εισροές ο πληθυσµός της εν λόγω περιοχής θα ήταν µόνο 830.000 το 2021». 
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΚΑΙ  
ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 2002 – 2021 

 

ΕΤΟΣ ΒΟΡΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΟ  

(εκτός Τιράνων – 

∆υρραχίου) 

ΝΟΤΙΑ 
ΤΙΡΑΝΑ - 

∆ΥΡΑΧΙΟ 

2001 371.396 990.641 1.001.264 700.017 

2006 366.759 1.040.137 1.010.720 828.130 

2011 360.546 1.086.544 1.016.994 956.393 

2016 352.254 1.129.517 1.018.386 1.083.997 

2021 340.564 1.163.330 1.009.740 1.205.074 

ΜΕΡΜ* (- 0,43%) 0,81% 0,04% 2,75% 

∆% 

2021/2001 
(- 8,30%) 17,43% 0,85% 72,15% 

     Πηγή : INSTAT (2004), Population Projections for Albania 2001 – 2021 

                 (επεξεργασία στοιχείων από την οµάδα µελέτης) 

                 * ΜΕΡΜ : Μέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 10 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΚΑΙ  
ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (2001 – 2021) 
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Βόρεια Κέντρο Νότια Τίρανα - ∆υρράχιο

 

 

 

Με βάση τα στοιχεία της ανωτέρω µελέτης, η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσµού 

στις Περιφέρειες, δείχνει µια διαχρονική τάση γήρανσης, η οποία χαρακτηρίζει 
το σύνολο της χώρας και απεικονίζεται στον επόµενο πίνακα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ (2001 – 2021) 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆ΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ 

 

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η 

ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ (Χωρίς Τιρ.∆υρ. Νότια Τίρανα – ∆υρράχιο  ΕΤΗ 

0-14  15-64 65 +  0-14  15-64 65 +  0-14  15-64 65 +  0-14  15-64 65 +  

2001 34,80% 59,20% 6,00% 30,80% 62,30% 6,90% 27,80% 64,00% 8,20% 27,50% 64,80% 7,70% 

2006 31,90% 61,30% 6,80% 26,80% 65,20% 8,00% 23,70% 66,60% 9,70% 25,00% 65,90% 9,10% 

2011 29,80% 63,00% 7,20% 23,70% 67,20% 9,00% 21,50% 68,10% 10,50% 23,10% 66,90% 10,00% 

2016 29,10% 63,50% 7,40% 22,40% 67,70% 9,80% 20,60% 68,00% 11,50% 22,20% 66,90% 10,90% 

2021 28,00% 64,40% 7,60% 21,70% 67,50% 10,80% 20,10% 67,00% 12,90% 21,20% 66,80% 12,00% 

Πηγή : INSTAT – α (2004) 
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5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ    

 

 

5.1. 5.1. 5.1. 5.1. Γενικά Γενικά Γενικά Γενικά –––– Ι Ι Ι Ιστορικά στοιχείαστορικά στοιχείαστορικά στοιχείαστορικά στοιχεία    

 

Η εξωτερική, όπως και η εσωτερική, µετανάστευση αλβανικού πληθυσµού 

µπορεί να χαρακτηριστεί από διάφορες φάσεις. Παραδοσιακά, η Αλβανία ήταν 

χώρα µεταναστών. Από τον 15
ο
 έως τον 17

ο
 αιώνα υπήρξε µαζική 

µετανάστευση προς τις ιταλικές ακτές εξαιτίας της τουρκικής κυριαρχίας. Στον 

20
ο
 αιώνα καταγράφονται επίσης τέσσερα κύµατα µετανάστευσης (INSTAT – β, 

2004) : 

� Από το 1912 έως το 1923, περίπου 21.000 αλβανικές οικογένειες 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα εξαιτίας της καταστροφής της 
αγροτικής οικονοµίας από τον Α’ παγκόσµιο πόλεµο, της έλλειψης 
βιοµηχανικής ανάπτυξης και της κακής χρήσης των φυσικών πόρων. 

� Από το 1923 έως το 1939, οι λανθασµένες οικονοµικές πολιτικές σε 
συνδυασµό µε την ανασφάλεια που επικρατούσε σε όλη την Ευρώπη, 

ανάγκασαν 110.000 Αλβανούς να εγκαταλείψουν τη χώρα. 

� Στην περίοδο του Β’ παγκοσµίου πολέµου και της επικράτησης του 

κοµµουνιστικού καθεστώτος, 19.000 Αλβανοί – κυρίως αντίπαλοι του 

καθεστώτος – µετανάστευσαν στο εξωτερικό. 

� Λίγο πριν την πτώση του καθεστώτος (1991), ξεκίνησε το πρώτο µεγάλο κύµα 

µετανάστευσης προς τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης και κυρίως προς την 

Ελλάδα και την Ιταλία. Από τότε η µετανάστευση αλβανικού πληθυσµού 

συνεχίστηκε αµείωτα, µε αποκορύφωµα το δεύτερο µεγάλο κύµα του 1997. 

 

 

5.2. 5.2. 5.2. 5.2. Αριθµός µεταναστώνΑριθµός µεταναστώνΑριθµός µεταναστώνΑριθµός µεταναστών    

 

Από τα διαθέσιµα στοιχεία, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε ακρίβεια ο 

αριθµός των µεταναστών. Υπολογίζεται ότι µεταξύ των ετών 1985 και 2001, 

περίπου 700.000 Αλβανοί εγκατέλειψαν τη χώρα (INSTAT-β, ο.π. σελ. 10). 
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Η φυσική κίνηση του πληθυσµού (γεννήσεις µείον θάνατοι) κατά την περίοδο 

1990 – 2004 ανήλθε στα 644.157 άτοµα, ενώ η πραγµατική µεταβολή ήταν 

αρνητική (µείωση) κατά 41.484 άτοµα. Συνεπώς, στη συγκεκριµένη περίοδο 

σηµειώθηκε εκροή πληθυσµού κατά 685.641 άτοµα, όπως αναλύεται στον 

επόµενο πίνακα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΕΙΣΡΟΗ / ΕΚΡΟΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ              

(1990 – 2004) 

 

Πληθυσµός 1990 3.168.747 

Γεννήσεις 1990 – 2004 889.414 

Θάνατοι 1990 – 2004 245.257 

Φυσική κίνηση πληθυσµού 1990 – 2004 644.157 

Πληθυσµός από φυσική κίνηση (2004) 3.812.904 

Πραγµατικός πληθυσµός (2004) 3.127.263 

Εκροή πληθυσµού 685.641 

                                   Πηγή : INSTAT  

      (Επεξεργασία στοιχείων από την οµάδα µελέτης) 

 

 

Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα του  ∆ιεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης 
(International Organization of Migration – 10M, www.iom.int), στοιχεία της 
οποίας δηµοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο (Forthnet, 2007), η Αλβανία κατατάσσεται 
στις χώρες µε τα µεγαλύτερα ποσοστά µετανάστευσης παγκοσµίως, αναλογικά 

µε τον πληθυσµό της. 

Η συγκεκριµένη έρευνα η οποία βασίζεται σε στοιχεία του αλβανικού 

Υπουργείου Εργασίας, αναφέρει :  

«Σε λίγο περισσότερο από δέκα χρόνια, 1.093.000 Αλβανοί πολίτες (περίπου το 

30% του πληθυσµού της χώρας) θα έχει µεταναστεύσει σε διάφορες χώρες του 

κόσµου. 

Οι χώρες στις οποίες δείχνουν µεγαλύτερη προτίµηση οι Αλβανοί µετανάστες 
είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γερµανία, οι ΗΠΑ, η Βρετανία, το Βέλγιο, ο Καναδάς, 
η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες κ.α. 

Το 49% των Αλβανών που θέλουν να µεταναστεύσουν είναι ηλικίας 20 – 24 

ετών και το 42,7% ηλικίας 15 – 17 ετών. 

Η µετανάστευση θεωρείται ευεργετική για την Αλβανία για δύο κυρίως λόγους, 
αφ’ ενός µεν µειώνεται η ανεργία στη χώρα, αφ’ ετέρου δε ενισχύεται η 

οικονοµία λόγω των εµβασµάτων των µεταναστών. 
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Πρόκειται, ωστόσο, για το µεγαλύτερο µεταναστευτικό κύµα από το 1920, οπότε 
ιδρύθηκε το αλβανικό κράτος. Την περίοδο από το 1920 έως το 1944 

µετανάστευσαν περίπου 150.000 Αλβανοί, που αντιστοιχούσαν στο 13% του 

συνολικού πληθυσµού της χώρας εκείνη την περίοδο. Το µεταναστευτικό κύµα 

έπληξε τότε κυρίως το νότο της σηµερινής Αλβανίας, συµπεριλαµβανοµένων 

των νοµών Αργυροκάστρου, Κορυτσάς, Κολόνιας κλπ». 

    

    

5.3. 5.3. 5.3. 5.3. Η µετανάστΗ µετανάστΗ µετανάστΗ µετανάστευση Αλβανών προς την Ελλάδαευση Αλβανών προς την Ελλάδαευση Αλβανών προς την Ελλάδαευση Αλβανών προς την Ελλάδα    

 

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 η Ελλάδα µετατράπηκε από χώρα 

προέλευσης σε χώρα υποδοχής µεταναστών, οι οποίοι αποτελούν και την κύρια 

πηγή αύξησης του πληθυσµού, αν και είναι δύσκολο να εκτιµηθεί µε ακρίβεια η 

έκταση της παρουσίας τους στη χώρα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής 
πληθυσµού του 2001, που θεωρείται η εγκυρότερη πηγή στοιχείων, οι 
µετανάστες στην Ελλάδα ήταν περίπου 760.000 και αντιπροσώπευαν το 7% 

του µόνιµου πληθυσµού, έναντι περίπου 167.000 το 1991 (1,6% του µόνιµου 

πληθυσµού). Όµως, ακόµη και τα στοιχεία της απογραφής δεν είναι βέβαιο ότι 
κατέγραψαν το σύνολο των µεταναστών, νοµίµων και παρανόµων (Τράπεζα 

Της Ελλάδος, 2007). 

Η πολυπληθέστερη οµάδα µεταναστών είναι η προερχόµενη από την Αλβανία 

(57,5%), ενώ η δεύτερη σε µέγεθος, µε πολύ µεγάλη διαφορά, είναι η 

προερχόµενη από τη Βουλγαρία (4,6%). Το γεγονός ότι ο κύριος όγκος των 

µεταναστών προέρχεται από µια χώρα συνεπάγεται, µεταξύ άλλων και την 

ταχύτερη ενσωµάτωσή τους. 

Νεότερες έρευνες ανεβάζουν κατά πολύ τον αριθµό των ξένων µεταναστών και 
των Αλβανών, στην Ελλάδα. 

� Μελέτη για λογαριασµό του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ, 

2004) αναφέρει ότι : 

«Μέχρι το 2004 ο αλλοδαπός πληθυσµός (µε συντηρητικούς υπολογισµούς 
των παράνοµων µεταναστών) ανέρχεται στις 900.000 άτοµα που δεν 
ανήκουν σε χώρες της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. ή έχουν την ιδιότητα του οµογενή. 

Αν συµπεριληφθούν οι πολίτες της Ε.Ε., ο συνολικός αριθµός των 

αλλοδαπών ανέρχεται στις 950.000. Αυτός ο αριθµός ξεπερνά κατά 200.000 

τον αριθµό των αλλοδαπών που έχουν εγγραφεί στην απογραφή του 2001 

και ανεβάζει το ποσοστό των αλλοδαπών επί του συνολικού πληθυσµού της 
χώρας στο 8,5%. Αν όµως προστεθεί και ο αριθµός των µεταναστών που 

έχουν κάρτα οµογενή, τότε ο αριθµός ανέρχεται σε 1,15 εκατ. άτοµα, δηλαδή 

περίπου στο 10,3% του συνολικού πληθυσµού. Ωστόσο, χωρίς αξιοποιήσιµα 

στοιχεία για όλους τους νόµιµους µετανάστες στην Ελλάδα και χωρίς 
αξιόπιστα στοιχεία για τις παροχές υπηκοότητας αυτοί οι αριθµοί δεν είναι 
αξιόπιστοι». 
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� Μελέτη του Ελληνικού Ιδρύµατος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής – 

ΕΛΙΑΜΕΠ (Τριανταφυλλίδου Άννα, 2005), εκτιµά τους νόµιµους µετανάστες 
σε 700.000 περίπου, από τους οποίους 57% προέρχονται από την Αλβανία, 

τους παράτυπους µετανάστες σε 200.000, τους οµογενείς από την Αλβανία 

(Βορειοηπειρώτες) σε 100.000 κα το σύνολο των µεταναστών σε 1.011.000 

(βλ. πίνακα 20). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20 

ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α                                          

(αριθµοί στρογγυλοποιηµένοι στην πλησιέστερη χιλιάδα) 

  

Πηγή στοιχείων 
Αριθµός  

αλλοδαπών 

Καταγραµµένοι το 1997, SOPEMI repoet 1999* 75.000 

Πρόγραµµα νοµιµοποίησης 1998, αιτούντες για πράσινη κάρτα* 212.000 

Πρόγραµµα νοµιµοποίησης 2001, αιτούντες* 372.000 

Οµογενείς (Βορειοηπειρώτες) από την Αλβανία που έχουν ειδικές αστυνοµικές 

ταυτότητες (δεν περιλαµβάνονται στα στοιχεία της παραπάνω απογραφής) 
100.000 

Οµογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση καταγραµµένοι στην ειδική 

απογραφή του 2000 
152.000 

Παράτυποι µετανάστες (εκτίµηση) που δεν περιλαµβάνονται στα παραπάνω 

στοιχεία** 
200.000 

Σύνολο 1.011.000 

Σύνολο νοµίµων µεταναστών (εκτίµηση) 700.000 

 

Πηγή : ΕΛΙΑΜΕΠ (Τριανταφυλλίδου Άννα, 2005) 

* ∆εν είναι γνωστό πόσοι από τους αλλοδαπούς που αναφέρονται σε αυτές τις κατηγορίες 

διαµένουν ακόµα νόµιµα στη χώρα ή λόγω απώλειας της άδειας διαµονής ή εργασίας τους 

βρέθηκαν πάλι σε καθεστώς παρανοµίας. 

** Στην κατηγορία αυτή εκτιµάται το σύνολο των παράτυπων µεταναστών που δεν έχουν 

καταγραφεί προηγουµένως σε µια από τις παραπάνω κατηγορίες. 

 

 

Νεότερη έρευνα – έκθεση του ΕΛΙΑΜΕΠ (Τριανταφυλλίδου Άννα, 2008) εκτιµά 

ότι ο συνολικός πληθυσµός των µεταναστών στην Ελλάδα, το 2007, 

υπολογίζεται σε 1.247.000 άτοµα. Σε αυτά περιλαµβάνονται 200.000 οµογενείς 
από την Αλβανία και 150.000 από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Οι Αλβανοί 
µετανάστες αποτελούν το 63% όσων είχαν νόµιµη άδεια εργασίας το 2007. 

Η µετανάστευση κατοίκων της περιοχής µελέτης προς την Ελλάδα υπήρξε 
συγκριτικά ελαφρώς υψηλότερη από την αντίστοιχη του συνόλου της χώρας και 
τούτο συνέβη για γνωστούς και αυτονόητους λόγους (γεωγραφική εγγύτητα, 

οµογενείς κλπ). 
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Επισηµαίνεται ότι ένα πολύ µεγάλο µέρος των µεταναστών παρέµεινε µόνιµα ή 

προσωρινά κυρίως στα Ιωάννινα και σε άλλες πόλεις της Ηπείρου και το 

υπόλοιπο κατέληξε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας µε βασικό κριτήριο τη 

δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας και την ύπαρξη συγγενικών ή φιλικών τους 
προσώπων. 

 

 

5.4. 5.4. 5.4. 5.4. ΛαθροµετανάστευσηΛαθροµετανάστευσηΛαθροµετανάστευσηΛαθροµετανάστευση    

 

Η εκτίµηση της παράνοµης µετανάστευσης δεν µπορεί να γίνει µε απόλυτη 

ακρίβεια και δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη µεθοδολογία (Ζαβός 
Αλέξανδρος, 2007). Η βιβλιογραφία για το θέµα της λαθροµετανάστευσης είναι 
πολύ περιορισµένη και η συγκέντρωση στοιχείων είναι αντικειµενικά δύσκολη 

έως αδύνατη. Οι συνήθεις τρόποι προσέγγισης του αριθµού των µεταναστών 
είναι ο εντοπισµός τους στα σύνορα, χερσαία ή θαλάσσια ή εντός της 
επικράτειας χωρίς νόµιµα έγγραφα. Τα αποτελέσµατα αυτών των καταγραφών 

απέχουν πολύ από την ολοκληρωµένη καταγραφή των λαθροµεταναστών. 

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980 η λαθροµετανάστευση στην Ελλάδα ήταν 

περιορισµένη. Στη δεκαετία του 1980 όµως, µια σειρά καθοριστικών πολιτικών, 

κοινωνικών και οικονοµικών αλλαγών στις εγγύς περιοχές (κατάρρευση του 

καθεστώτος της Σοβιετικής Ένωσης και των Βαλκανικών κρατών, Κουρδικό 

πρόβληµα στην Τουρκία, πόλεµος στο Ιράκ κλπ) καθώς και οι τοπικές 
συγκρούσεις, η φτώχεια και η εξαθλίωση σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας, 
έφεραν µεγαλύτερα κύµατα λαθροµεταναστών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. 

Είναι ενδεικτικό ότι το 2005 οι αρχές συνέλαβαν περίπου 65.000 

λαθροµετανάστες και οδηγούς, κατά 21.000 περισσότερους από το έτος 2004. 

Πολλοί λαθροµετανάστες, γνωρίζοντας την προβληµατική και γραφειοκρατική 

πολιτική ασύλου στην Ελλάδα, επιλέγουν να µην καταθέσουν αίτηση ασύλου 

και παραµένουν χωρίς έγγραφα, ανασφαλείς, µε την ελπίδα ότι θα µπορέσουν 

να ζητήσουν άσυλο σε κάποια άλλη χώρα στο εγγύς µέλλον. Σύµφωνα µε 
στοιχεία της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, τα ποσοστά 

αναγνώρισης στην Ελλάδα, για προσφυγικό και ανθρωπιστικό καθεστώς ήταν 

τα χαµηλότερα όλων των ευρωπαϊκών χωρών (Παπαδοπούλου – Κούρκουλα 

Α., 2007). 
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5555.5. .5. .5. .5. ΟιΟιΟιΟικονοµικές κονοµικές κονοµικές κονοµικές –––– Κοινωνικές διαστάσεις της µετανάστευσης  Κοινωνικές διαστάσεις της µετανάστευσης  Κοινωνικές διαστάσεις της µετανάστευσης  Κοινωνικές διαστάσεις της µετανάστευσης 

ΑλβανώνΑλβανώνΑλβανώνΑλβανών προς την Ελλάδα προς την Ελλάδα προς την Ελλάδα προς την Ελλάδα    

 

5555.5.1. .5.1. .5.1. .5.1. ΓενικάΓενικάΓενικάΓενικά    

 

Η αναπτυξιακή διάσταση της µετανάστευσης είναι αναµφίβολη και επισηµαίνεται 
τόσο από τους θεωρητικούς αναλυτές όσο και από εµπειρικές έρευνες. Οι 
µεταβιβάσεις των µεταναστών (εµβάσµατα) σε παγκόσµιο επίπεδο αυξήθηκαν 

σηµαντικά σε απόλυτο µέγεθος κατά την περίοδο 1998 – 2002 και είναι η µόνη 

χρηµατική ροή µε συνεχή ανοδική πορεία όπως προκύπτει από τον πίνακα και 
από το γράφηµα που ακολουθούν (Σάρρας Μ., 2007). 

Οι συνέπειες της µετανάστευσης για τις χώρες προέλευσης είναι συνάρτηση 

των επιδράσεων που έχουν τα αποστελλόµενα εµβάσµατα των µεταναστών, 

του βαθµού βελτίωσης της οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης των 

αποδεκτών, του βαθµού εξειδίκευσης των µεταναστών, της ηλικίας επιστροφής 
τους στην πατρίδα και του βαθµού ενσωµάτωσης νέων δεξιοτήτων και νέων 
επιχειρηµατικών ιδεών που µπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη της χώρας 
τους. 

Μετά από 15 χρόνια αλβανικής µετανάστευσης προς την Ελλάδα και άλλες 
αναπτυγµένες χώρες (Ε.Ε. – Β.Αµερική), άρχισε να εξελίσσεται η διαδικασία 

«ωρίµανσης» του µεταναστευτικού ρεύµατος. Οι Αλβανοί µετανάστες 
συνοδεύονται πλέον από τα µέλη των οικογενειών τους, παρουσιάζουν 

δείγµατα επαγγελµατικής και κοινωνικής ανέλιξης και δείχνουν διάθεση 

µακροχρόνιας ή και µόνιµης εγκατάστασης στις χώρες υποδοχής. Τα φαινόµενα 

αυτά είναι περισσότερο έντονα στους Αλβανούς µετανάστες που ζουν στην 

Ελλάδα, λόγω της δυνατότητας που έχουν να επισκέπτονται τη χώρα τους και 
τα συγγενικά τους πρόσωπα πιο συχνά, εξαιτίας της γειτνίασης των χωρών και 
των µικρών αποστάσεων (βλ. και παράγραφο 5.5.5. της παρούσας ενότητας). 

Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν τόσο την αποταµιευτική τους συµπεριφορά, όσο 

και τα ποσά που εµβάζουν στην Αλβανία. Τα φαινόµενα πολιτικής και 
οικονοµικής αστάθειας στη γειτονική χώρα, ωθούν τους περισσότερους 
µετανάστες να διατηρούν τις αποταµιεύσεις τους στις χώρες υποδοχής και να 

εµβάζουν µέρος αυτών των αποταµιεύσεων. Το γεγονός αυτό καταγράφεται 
πλέον και επίσηµα. Το 2007 τα συνολικά µεταναστευτικά εµβάζοντα προς την 

Αλβανία, υπολογίζονται σε 947 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 1,3% σε σχέση µε το 

2006. Η αύξηση αυτή είναι η µικρότερη της τελευταίας δεκαετίας (Bank of 

Albania, 2008). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ  

(σε δισεκ. δολάρια) 

 

ΕΤΟΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

ΑΜΕΣΕΣ 

ΞΕΝΕΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙ- 

ΑΓΟΡΕΣ   

1988 23 18 41 20 

1989 25 20 41 16 

1990 30 23 55 19 

1991 31 30 62 21 

1992 35 43 53 49 

1993 39 66 52 98 

1994 43 88 47 83 

1995 49 104 54 74 

1996 53 130 30 116 

1997 64 170 36 108 

1998 60 173 48 92 

1999 63 178 44 36 

2000 66 157 34 40 

2001 76 165 36 - 4 

2002 86 132 34 - 5 

    

                  Πηγή : Σάρρας Μ., 2007 

ΓΡΑΦΗΜΑ 11 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ  

(σε δισεκ. δολάρια) 
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5555.5.2. .5.2. .5.2. .5.2. Σύνολο µεταναστευτικών εµβασµάτωνΣύνολο µεταναστευτικών εµβασµάτωνΣύνολο µεταναστευτικών εµβασµάτωνΣύνολο µεταναστευτικών εµβασµάτων    

 

Το συνολικό ποσό των απεσταλλόµενων εµβασµάτων προς την Αλβανία από 

τους µετανάστες που ζουν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες είναι δύσκολο να 

προσδιοριστεί µε ακρίβεια γιατί σηµαντικά ποσά µεταφέρονται µέσω 

«ανεπίσηµων οδών» και όχι διαµέσου των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Το 

µέγεθος των εµβασµάτων εξαρτάται από τον αριθµό των µεταναστών, από το 

επίπεδο της ροπής προς αποταµίευση  το οποίο είναι υψηλό και από το 

επίπεδο της ροπής προς κατανάλωση, το οποίο, αντιθέτως, είναι χαµηλό (Νίκας 
Χ., 2006). 

Η Τράπεζα της Αλβανίας στην ετήσια έκθεσή της για το έτος 2006 αναφέρει ότι 
τα εµβάσµατα είναι παράγοντας ζωτικής σηµασίας για πάρα πολλούς Αλβανούς 
και έχουν καταστεί ένα τυπικό φαινόµενο για την αλβανική οικονοµία. Σήµερα 

δεν αντιµετωπίζονται µόνο ως πηγή εισοδηµάτων για µη παραγωγικούς 
σκοπούς και για αντιµετώπιση ουσιωδών αναγκών που σχετίζονται µε την 

άνοδο του βιοτικού επιπέδου, αλλά και ως πηγές χρηµατοδότησης 
παραγωγικών επενδύσεων όπως οι κτηµατοµεσιτικές και άλλες 
µακροπρόθεσµες επενδύσεις (Bank of Albania, 2007). 

Επισηµαίνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος του προϊόντος των εµβασµάτων 

χρησιµοποιείται για την κάλυψη καταναλωτικών και οικιστικών αναγκών και το 

υπόλοιπο για τη χρηµατοδότηση παραγωγικών επενδύσεων. Η επισήµανση 

που προηγήθηκε ισχύει για το σύνολο της χώρας και δεν παρατηρούνται 
ουσιώδεις διαφοροποιήσεις για την περιοχή µελέτης. 

Το συνολικό ποσό των µεταναστευτικών εµβασµάτων για το έτος 2006 

εκτιµάται, από την ίδια πηγή, στο ποσό των 933 εκατ. ευρώ περίπου ή 12,8% 

του ΑΕΠ και για το έτος 2007, όπως προαναφέρθηκε, στα 947 εκατ. ευρώ (12% 

του ΑΕΠ. Η συνεισφορά τους στη µείωση του εµπορικού ελλείµµατος ήταν 

55,4%. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τις επίσηµες µεταφορές εµβασµάτων και 
υποεκτιµούν το πραγµατικό τους µέγεθος, δεδοµένου ότι σηµαντικά ποσά 

µεταφέρονται µέσω «ανεπίσηµων οδών». 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας τα οποία δηµοσιεύτηκαν στην 

αλβανική εφηµερίδα «Σέκουλι», περισσότερα από 1,3 δις δολάρια έστειλαν στις 
οικογένειες τους οι Αλβανοί µετανάστες που εργάζονται στο εξωτερικό. Το ποσό 

αυτό αντιστοιχεί στο 13% του ΑΕΠ της Αλβανίας, ενώ το µεγαλύτερο µέρος του 

προέρχεται από Αλβανούς µετανάστες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα 

(Γκοτσίνας Γ., 2007). 

Σύµφωνα µε σχετική µελέτη του Παγκόσµιου Οργανισµού για τη Μετανάστευση, 

στοιχεία της οποίας ανακοινώθηκαν σε επιστηµονικό συνέδριο (Νίκας Χ., 2006), 

στην περίπτωση της Αλβανίας τα µεταναστευτικά εµβάσµατα για την περίοδο 

1993 – 2003 ήταν πενταπλάσια των κεφαλαίων που εισέρευσαν ως ξένες 
επενδύσεις, αντιπροσωπεύουν το 15,3% του ΑΕΠ και το 64,3% των εισαγωγών 

της. Οι αναγωγές αυτές βασίζονται σε επίσηµα στοιχεία, τα οποία όπως 
προαναφέρθηκε, υποεκτιµούν το πραγµατικό µέγεθος των µεταναστευτικών 

εµβασµάτων. Έτσι µπορεί κανείς αβίαστα να συµπεράνει ότι το βασικό 

εξαγώγιµο «προϊόν» της Αλβανίας κατά την περίοδο µετάβασης ήταν το 
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εργατικό της δυναµικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σύνολο των 

µεταναστευτικών εµβασµάτων, το οποίο το 1992 ανέρχονταν σε 150 εκατ. 
δολάρια, εφταπλασιάστηκε σχεδόν το 2004 και έφτασε στα 1.028 εκατ. δολάρια. 

Αναλυτικά η διαχρονική εξέλιξη των εµβασµάτων φαίνεται στον πίνακα και στα 

γραφήµατα που ακολουθούν. 

Από τα στοιχεία του εν λόγω πίνακα προκύπτει επίσης ότι η αποστολή 

εµβασµάτων µέσω «επίσηµων καναλιών» συνεχώς αυξάνεται και από 7,5% του 

συνόλου που ήταν το έτος 1994 έφτασε στο 45,7% το έτος 2004. Παρά την 

αύξηση αυτή παραµένει πολύ υψηλό το ποσοστό των εµβασµάτων που 

αποστέλλονται µέσω «ανεπίσηµων καναλιών» (54,3%). 

Για το έτος 2007, το ποσό των µεταναστευτικών εµβασµάτων εκτιµάται σε 1,3 

δις ευρώ, µε τουλάχιστον το 50% να προέρχεται από µετανάστες που ζουν, 

εργάζονται ή αναπτύσσουν δικές τους επιχειρηµατικές δραστηριότητες στην 

Ελλάδα (www.greekmoney.gr/node/5057). 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΚΑΝΑΛΙΩΝ (σε εκατ. δολάρια) 

 

ΕΤΟΣ 

ΜΕΣΩ 

ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

ΜΕΣΩ 

ΑΝΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΡΥΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

(%) 

ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) ΤΟΥ ΑΕΠ 

1992   150,0 --- --- 

1993   274,8 83,2 22,3 

1994 28,3 349,6 377,9 37,5 19,4 

1995 59,5 325,1 384,6 1,8 15,5 

1996 60,0 439,6 499,6 29,9 18,6 

1997 83,6 183,3 266,9 - 46,6 11,6 

1998 113,7 338,6 452,3 69,5 14,8 

1999 89,1 279,0 368,1 - 18,6 10,0 

2000 162,8 368,0 530,8 44,2 14,3 

2001 243,9 371,0 614,9 15,8 15,2 

2002 282,3 349,2 631,5 2,7 13,9 

2003 310,3 467,8 778,1 23,2 11,4 

2004 470,0 558,0 1.028,0 32,1 13,7 

 
      Πηγή : Νίκας Χ., 2006 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________________ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΤΟΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ  ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ        ����  38 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 12 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ  

(σε εκατ. δολάρια) 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 13 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ  

ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΑΕΠ (σε εκατ. δολάρια) 
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5555.5.3. .5.3. .5.3. .5.3. Τα εµβάσµατα από την ΕλλάδαΤα εµβάσµατα από την ΕλλάδαΤα εµβάσµατα από την ΕλλάδαΤα εµβάσµατα από την Ελλάδα    

 

Στην Ελλάδα ζουν οι περισσότεροι Αλβανοί µετανάστες οι οποίοι αποστέλλουν 

σηµαντικά εµβάσµατα στη χώρα τους. Η Τράπεζα της Ελλάδας εκτιµά ότι το 

2006 το σύνολο των µεταναστευτικών εµβασµάτων προς τις χώρες προέλευσης 
των µεταναστών, ανήλθε στο ποσό των 500 εκατ. ευρώ και σηµειώνει ότι το 

υπολογιζόµενο µέγεθος υποεκτιµά την πραγµατική εκροή, στο βαθµό που αυτή 

δεν καταγράφεται από τις δύο επίσηµες πηγές : «Εµβάσµατα µέσω 

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών» και επίσηµη «έρευνα συνόρων» (Τράπεζα 

της Ελλάδος, 2007). 

Από την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της «έρευνας συνόρων» για την 

περίοδο 2003 – 2005, προκύπτει ότι από τα ποσά που καταγράφονται ως 
ταξιδιωτική δαπάνη στο συνοριακό σταθµό Κακαβιάς, ένα µέρος είναι χρηµατικά 

ποσά που αποτελούν ενίσχυση του εισοδήµατος των οικογενειών των 

ταξιδιωτών και µεταφέρονται «χέρι µε χέρι» σε τραπεζογραµµάτια εξαιτίας της 
περιορισµένης ανάπτυξης του τραπεζικού δικτύου στην Αλβανία. Τα ποσά αυτά 

είναι ουσιαστικά µονοµερείς µεταβιβάσεις και θα πρέπει να διαχωρίζονται από 

την ταξιδιωτική δαπάνη (Παντελίδης Ε. – Κουβατσέας Γ., 2006). 

Στο ίδιο ποσό εκτιµά τα συνολικά εµβάσµατα και η Eurostat, µε στοιχεία έτους 
2004 και σηµειώνει ότι το 56% αντιπροσωπεύουν εµβάσµατα προς την 

Αλβανία. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η χώρα µας καταλαµβάνει την 9
η
 θέση στην 

Ευρώπη των 27, από πλευράς ύψους νοµίµων και καταγραµµένων 

εµβασµάτων µεταναστών µε προορισµό τη χώρα προέλευσης (Greek Insight, 

2007). 

Μελέτη της Alpha Bank υπολογίζει ότι από την Ιταλία και την Ελλάδα 

εισέρχονται στην Αλβανία περίπου 850 εκατ. δολάρια το χρόνο (Καθηµερινή, 

2006). 

Σηµειώνεται ότι υπάρχει ένα σηµαντικό ποσοστό (33,8%) Αλβανών µεταναστών 

που ζουν στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν απέστειλαν εµβάσµατα το έτος 2004. Το 

αντίστοιχο ποσοστό για τους Αλβανούς µετανάστες που ζουν στην Ιταλία είναι 
26,2%. Η εξήγηση που δίνεται για τα υψηλά αυτά ποσοστά είναι ότι οι 
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα και στην Ιταλία (σε µικρότερο βαθµό) ζουν µε τις 
οικογένειές τους, οπότε το κίνητρο για αποστολή εµβασµάτων είναι λιγότερο 

έντονο, (Νίκας Χ., 2006). 

 

 

5555.5.4. .5.4. .5.4. .5.4. ΑποταµιΑποταµιΑποταµιΑποταµιευτική συµπεριφορά των Αλβανών µεταναστώνευτική συµπεριφορά των Αλβανών µεταναστώνευτική συµπεριφορά των Αλβανών µεταναστώνευτική συµπεριφορά των Αλβανών µεταναστών    

 

Από τα στοιχεία των επόµενων πινάκων, προκύπτει ότι το 57,3% των Αλβανών 

µεταναστών πραγµατοποιεί ετήσιες αποταµιεύσεις µεγαλύτερες των 3.000 

ευρώ. Η µέση ετήσια αποταµίευση ανά νοικοκυριό εκτιµάται σε 5.390 ευρώ και 
ο µέσος χρόνος παραµονής τους στο εξωτερικό υπολογίζεται σε 14,6 έτη. Με 
βάση αυτές τις εκτιµήσεις και µε εναλλακτικές υποθέσεις για τον συνολικό 
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αριθµό Αλβανών µεταναστών, υπολογίζεται ότι θα δηµιουργηθεί µια 

«δεξαµενή» αποταµιεύσεων από 10,8 µέχρι 15,8 δις ευρώ, από τις οποίες 
υπολογίζεται ότι θα επενδυθεί στην Αλβανία το 38,15%. 

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι 200 έως 250 χιλιάδες µετανάστες διατηρούν 

τραπεζικούς λογαριασµούς στην Ελλάδα, µε καταθέσεις που υπερβαίνουν τα 3 

δις ευρώ. Από τα στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας εκτιµάται ότι το 90% των 
Αλβανών µεταναστών είναι πελάτες ελληνικών τραπεζών (∆άµα Γ. 2007) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΑΛΒΑΝΩΝ  

(σε ευρώ) 

 

ΚΛΙΜΑΚΙΑ   

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ 

% ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ  

ΑΝΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

0 – 2.000  28,7 

2.001 – 3.000 14,0 

3.001 – 5.000 23,6 

5.001 – 10.000 24,7 

> 10.000 9,0 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 

 
                                              Πηγή : Νίκας Χ., 2006 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 24 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

(σε χιλιάδες ευρώ και µε εναλλακτικές υποθέσεις για τον αριθµό τους) 

 

Εναλλακτικός 

αριθµός 

µεταναστών  

Εκτίµηση αριθµ. 

νοικοκυριών 

(πληθυσµός/3,5) 

Νοικοκυριά µε 

τραπεζικό 

λογαριασµό 

(73,8%) 

Μέση 

αποταµίευση 

ανά νοικοκυριό 
(5.390 x 14,6 έτη 

µέσης παραµονής) 

Εκτίµηση 

∆εξαµενής 

Αποταµιεύσεων 

Πιθανή 

επένδυση από 

τη ∆εξαµενή 

Αποταµιεύσεων 

(38,15%) 

650.000 185.715 137.060 10.786.620 4.115.100 

750.000 214.285 158.140 12.445.620 4.748.000 

800.000 228.571 168.686 13.275.510 5.064.607 

850.000 242.860 179.230 14.105.400 5.381.200 

950.000 271.430 200.315 

78,7 

15.674.790 6.014.267 

Πηγή : Νίκας Χ., 2006 
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Για τον ανωτέρω πίνακα οι υποθέσεις για τον αριθµό των µελών ανά νοικοκυριό 

(3,5), για ποσοστό των νοικοκυριών που τηρούν τραπεζικό λογαριασµό 

(73,8%), για τη µέση αποταµίευση ανά νοικοκυριό (5.390 €), για τη µέση 

παραµονή των µεταναστών στο εξωτερικό (14,6 έτη) και για την πιθανή ροπή 

για επενδύσεις (38,15%), προέκυψαν από έρευνα πεδίου, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε το 2005, στα πλαίσια εκπόνησης της προαναφερθείσας 
µελέτης για λογαριασµό του Παγκόσµιου Οργανισµού Μετανάστευσης (ΙΟΜ) και 
είχε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

� ∆είγµα : 2000 Αλβανοί µετανάστες στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στη 

Μ.Βρετανία, όπου ζει το 94% των Αλβανών µεταναστών, καθώς και µέλη των 

οικογενειών τους που εισπράττουν τα εµβάσµατα 

� Μέθοδος έρευνας : Με ερωτηµατολόγια 

� Χρόνος έρευνας : Άνοιξη 2005 

� Ερευνητέα ζητήµατα : α) Ο όγκος και η διαδικασία εισροής των 

µεταναστευτικών εµβασµάτων στην Αλβανία και β) Η δυνάµει επίδραση των 

εµβασµάτων αυτών στην οικονοµική ανάπτυξη της Αλβανίας 

 

 

5555.5.5. .5.5. .5.5. .5.5. Πρόθεση ΑλβανώνΠρόθεση ΑλβανώνΠρόθεση ΑλβανώνΠρόθεση Αλβανών µεταναστών για παλιννόστηση µεταναστών για παλιννόστηση µεταναστών για παλιννόστηση µεταναστών για παλιννόστηση        

 

Με βάση τα στοιχεία απογραφής πληθυσµού της Ελλάδας (2001), διαφαίνεται η 

δηµιουργία τάσης για µακροχρόνια παραµονή των Αλβανών µεταναστών στη 

χώρας µας, η οποία είναι εντονότερη σε σχέση µε το σύνολο των µεταναστών. 

Συγκεκριµένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 25 και από το 

γράφηµα 14 από τους Αλβανούς µετανάστες που δήλωσαν ως λόγο 

εγκατάστασης την εργασία, το 48% βρίσκονταν στη χώρα για πέντε και πλέον 

έτη, το 44% από ένα έως πέντε και µόλις το 8% ένα έτος. Για το σύνολο των 

µεταναστών τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 41%, 47% και 12%. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α (2001) 

 

 5 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩ 1 – 5 ΕΤΗ 1 ΕΤΟΣ Σύνολο 

Αλβανοί 48 44 8 100 

Σύνολο 41 47 12 100 

Πηγή : ΕΣΥΕ (απογραφή πληθυσµού 2001) – (Επεξεργασία στοιχείων από την οµάδα  

            µελέτης) 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 14 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ (%) ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 

ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
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Από τα στοιχεία της ίδιας απογραφής (2001) προκύπτει επίσης ότι το σύνολο 

των µεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα µε σκοπό την ανεύρεση 

εργασίας για περισσότερα από πέντε έτη, τα 2/3 και πλέον προέρχονταν από 

την Αλβανία. Από αυτούς που βρίσκονταν στην Ελλάδα από ένα έως πέντε 
χρόνια, το 54,6% περίπου προέρχονταν από την Αλβανία ενώ για όσους 
βρίσκονταν στην Ελλάδα µέχρι ένα έτος, το 40%. 

Από τα στοιχεία της προαναφερθείσας έρευνας για λογαριασµό του Παγκόσµιου 

Οργανισµού για τη Μετανάστευση (Ι.Ο.Μ.), αποτυπώνονται οι προθέσεις των 

Αλβανών µεταναστών για παλιννόστηση. Το ποσοστό αυτών που ζουν στην 

Ελλάδα και προτίθενται να παλιννοστήσουν ανέρχεται στο 57,6% και είναι 
υψηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά για όσους έχουν µεταναστεύσει στην 

Ιταλία (53,7%) και στο Ηνωµένο Βασίλειο (41,2%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για 

όσους προτίθενται να παραµείνουν µόνιµα στις χώρες υποδοχής είναι 15,3%, 

26,5% και 34,1%. Εξαιρετικά υψηλό (27,1%) είναι το ποσοστό των 

αναποφάσιστων Αλβανών µεταναστών που ζουν στην Ελλάδα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 26 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

 

Χώρα 

Εγκατάστασης 

Επιθυµούν 

παλιννόστηση 

∆εν επιθυµούν 

παλιννόστηση 
Αναποφάσιστοι  Σύνολο 

Ελλάδα 57,6% 15,3% 27,1% 100% 

Ιταλία 53,7% 26,5% 19,8% 100% 

Ηνωµ. Βασίλειο 41,2% 34,1% 24,7% 100% 

Άλλη 42,4% 30,3% 27,3% 100% 

Σύνολο 54,5% 21,1% 24,4% 100% 

Πηγή : Νίκας Χ. (2006) 

 

Η επιθυµητή περίοδος παλιννόστησης καταγράφεται στον πίνακα 27 από τον 

οποίο προκύπτει ότι το 40,2% επιθυµεί να παλιννοστήσει µέσα στην πρώτη 

πενταετία από τη µετανάστευση και το 45,5% στη δεύτερη πενταετία. Μόνο το 

8,6% εκφράζει επιθυµία να παλιννοστήσει στην τρίτη πενταετία και το 5,8% 

στην τέταρτη. 

Είναι προφανές ότι τα στοιχεία αυτά εκφράζουν περισσότερο την επιθυµία των 

µεταναστών, παρά την οριστική τους απόφαση. Στη χώρα µας το 

µεταναστευτικό κύµα από την Αλβανία συµπλήρωσε ήδη δέκα οχτώ (18) 

χρόνια, χωρίς µέχρι σήµερα να διαφαίνεται ισχυρή τάση παλιννόστησης. Η 

άποψη αυτή αρχίζει να τεκµηριώνεται και στατιστικά, όπως αναφέρεται και στην 

αρχή της παρούσας ενότητας (πίνακας 25, γράφηµα 14 ). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27 

ΠΙΘΑΝΗ – ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  

(Έτη) 

ΠΟΣΟΣΤΟ  

(%)  

0 - 5 40,1 

6 - 10 45,5 

11 - 15  8,6 

16 - 20 5,8 

Σύνολο 100,0 

                                                          Πηγή : Νίκας Χ. , 2006  
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Η επιθυµία µετανάστευσης φαίνεται να είναι εντονότερη για τους µετανάστες 
που προέρχονται από την Κεντρική και Νότια Αλβανία όπως προέκυψε από 

παλαιότερη έρευνα πεδίου σε παλιννοστήσαντες Αλβανούς µετανάστες για 

λογαριασµό του ΟΑΕ∆ (Λαµπριανίδης Λ., κ.α., 2002) και αποτυπώνεται στον 

επόµενο πίνακα. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 28 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ (%) ΠΡΩΗΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑ∆Α ΙΤΑΛΙΑ Σύνολο 

Βόρεια Αλβανία 2,5% 3,5% 2,8% 

Κεντρική Αλβανία 61,1% 81,2% 66,4% 

Νότια Αλβανία 36,4% 15,3% 30,8% 

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

                            Πηγή : Λαµπρινίδης Λ. – Χατζηπροκοπίου Π. (2003) 

 

 

Το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφεται για την παλιννόστηση από την 

Ελλάδα προς τη Νότια Αλβανία, σε σύγκριση µε το αντίστοιχο για την Ιταλία 

(36,4% έναντι 15,3%) σχετίζεται µε την παρουσία και το ρόλο των οµογενών, µε 
τις επενδύσεις που πραγµατοποιούν και µε τη δυνατότητα που έχουν να 

µετακινούνται συχνότερα από και προς την  Ελλάδα, τόσο οι ίδιοι όσο και τα 

συγγενικά τους πρόσωπα που διαµένουν κυρίως στη Νότια Αλβανία, ακόµη και 
αυθηµερόν. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται και από την επιβατική κίνηση 

(είσοδος – έξοδος) στους µεθοριακούς σταθµούς Κακαβιάς και Μέρτζιανης 
(Κόνιτσα) η οποία διαχρονικά παρουσιάζει ανοδική τάση (πίνακας 29 και 
γράφηµα 15). Σηµαντική είναι και η κίνηση µέσω του µεθοριακού σταθµού 

Κρυσταλλοπηγής προς την περιοχή της Κορυτσάς, για την οποία όµως δεν 

υπάρχουν επίσηµα δηµοσιευµένα στοιχεία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 29 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΚΑΒΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ (σε χιλιάδες) 

  

ΚΑΚΑΒΙΑ ΜΕΡΤΖΙΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΟΣ 

Είσοδος  Έξοδος  Είσοδος  Έξοδος  Είσοδος  Έξοδος  

2001 518,6 362,6 -- -- 518,6 362,6 

2002 882,4 642,7 -- -- 882,4 642,7 

2003 700,9 652,3 36,6 27,7 737,5 680,0 

2004 645,7 556,3 46,9 34,7 692,6 591,0 

2005 662,6 516,9 51,7 52,0 714,3 568,9 

2006 695,4 526,9 51,0 47,3 746,4 574,2 

2007 1.099,5 621,9 57,2 48,5 1.156,7 670,4 

 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 15 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΚΑΒΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ (σε χιλιάδες) 
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Η κίνηση αυτή παρουσιάζει έντονη εποχικότητα και είναι πολύ αυξηµένη στη 

διάρκεια των εορτών, των Χριστουγέννων και του Πάσχα, των θερινών 

διακοπών (Αύγουστος) και της έναρξης του σχολικού έτους (Σεπτέµβριος : 

Είσοδος), όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 30 και του σχετικού 

γραφήµατος 16 Η εποχικότητα αυτή δείχνει και τους έντονους δεσµούς που 

διατηρούν οι µετανάστες, ιδιαίτερα οι οµογενείς, µε την πατρίδα τους, την οποία 

επισκέπτονται σε κάθε δυνατή ευκαιρία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 30 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΑΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟΥΣ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟΥΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΚΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ (σε χιλιάδες) 

 

ΜΗΝΑΣ ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΞΟ∆ΟΣ 

Ιανουάριος 143,2 31,2 

Φεβρουάριος  61,0 26,6 

Μάρτιος 52,6 33,2 

Απρίλιος  134,5 74,5 

Μάιος  63,5 28,6 

Ιούνιος  59,4 29,1 

Ιούλιος  78,8 68,0 

Αύγουστος  219,9 162,6 

Σεπτέµβριος  119,0 42,0 

Οκτώβριος  70,8 40,7 

Νοέµβριος  74,7 30,5 

∆εκέµβριος 79,2 103,4 

ΣΥΝΟΛΟ 1,156,6 670,4 

                                          Πηγή : Αστυνοµική ∆/νση Ιωαννίνων 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 16 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟΥΣ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟΥΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΚΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ (σε χιλιάδες) 
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Η αυξηµένη κίνηση στο µεθοριακό σταθµό Κακαβιάς καταγράφεται και από την 

προαναφερόµενη Έρευνα Συνόρων (Frontier Travel Survey) για την ταξιδιωτική 

δαπάνη, που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος, από το έτος 2003, σε τέσσερις 
οδικούς και ένα σιδηροδροµικό συνοριακούς σταθµούς, µεταξύ των οποίων και 
ο σταθµός Κακαβιάς, σε εννιά αεροδρόµια και τρία µεγάλα λιµάνια της χώρας. 
Στην πρώτη αξιολόγηση των αποτελεσµάτων αυτής της έρευνας, για την 

περίοδο 2003 – 2005 (Παντελίδης Ε. – Κουβατσέας Γ., 2006), αναφέρεται ότι, 
«Η πιο σηµαντική χώρα προορισµού φαίνεται να είναι η Αλβανία, µε ποσοστά 

συµµετοχής 12% και 16%. Τα αυξηµένα αυτά ποσοστά οφείλονται στο γεγονός 
ότι, σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, καταγράφονται ως κάτοικοι Ελλάδος οι 
µετανάστες αλβανικής υπηκοότητας που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια». 

 

 

5555.6. .6. .6. .6. Πρόσθετες διαπιστώσεις και συµπεράσµαταΠρόσθετες διαπιστώσεις και συµπεράσµαταΠρόσθετες διαπιστώσεις και συµπεράσµαταΠρόσθετες διαπιστώσεις και συµπεράσµατα    

 

Στα 18 χρόνια που µεσολάβησαν από την έναρξη της διαδικασίας µετάβασης 
της Αλβανίας στη δηµοκρατική διακυβέρνηση και στην ανοιχτή οικονοµία, ένα 

σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού της, πάνω από 20%, µετανάστευσε κυρίως 
προς την Ελλάδα και την Ιταλία. 

Οι µετανάστες αυτοί ήταν στην πλειοψηφία τους νέοι, άρρενες και υψηλού 

µορφωτικού επιπέδου. Οι περισσότεροι νοµιµοποιήθηκαν, ενσωµατώθηκαν σε 
µεγάλο βαθµό στην Ελληνική κοινωνία και οικονοµία και πέτυχαν την 

επανένωση µε τις οικογένειές τους. 

Ως προς την απασχόληση παρατηρείται µια µετακίνησή τους από την 

ανειδίκευτη αγροτική εργασία προς την οικοδοµή, τις µικρές επιχειρήσεις µε 
ειδικευµένη εργασία, τον τουρισµό και την εστίαση – αναψυχή. Σε ποσοστό 

πάνω από 80% έχουν σταθερή εργασία και περίπου το 60% είναι 
ασφαλισµένοι. Οι εξελίξεις αυτές τους προσέφεραν κοινωνική και οικονοµική 

ώθηση. Οι γυναίκες στην πλειοψηφία τους εξακολουθούν να είναι 
εγκλωβισµένες σε υπηρεσίες καθαρισµού και φροντίδας. Αρκετές, ωστόσο, 

αποχωρούν πλέον από την εργασία για να γίνουν νοικοκυρές, γεγονός που 

επιβεβαιώνει την οικονοµική και κοινωνική πρόοδο των µεταναστών. 

Στην Ελλάδα, οι Αλβανοί µετανάστες υπολογίζεται ότι αντιπροσωπεύουν το 

60% περίπου του συνολικού αριθµού των ξένων µεταναστών. Η 

λαθροµετανάστευση εξακολουθεί να είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα που 

αντικατροπτίζει, εκτός των άλλων, τη χαλαρότητα και την αναποτελεσµατικότητα 

της µεταναστευτικής πολιτικής (Καψάλης Α., 2007). 

Οι Αλβανοί µετανάστες έχουν υψηλή ροπή προς αποταµίευση και χαµηλή προς 
κατανάλωση. Αποταµιεύουν σηµαντικά ποσά και οι περισσότεροι (75% - 90%) 

έχουν τουλάχιστον έναν τραπεζικό λογαριασµό. Τα εµβάσµατα αποτελούν τη 

µεγαλύτερη πηγή συναλλάγµατος για την Αλβανία, µεγαλύτερη από τις 
εξαγωγές και την εισροή ξένων κεφαλαίων. Χρηµατοδοτούν κυρίως καθηµερινές 
καταναλωτικές ανάγκες των οικογενειών τους και σε µικρότερο βαθµό 
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επενδύσεις στον κατασκευαστικό τοµέα ή σε µικρές επιχειρήσεις εταιρικής 
κυρίως µορφής µε Αλβανούς ή/και Έλληνες συνεταίρους. 

Το 56% των µακροχρόνιων µεταναστών επιθυµεί να επιστρέψει στην Αλβανία 

αφού ολοκληρώσει ένα µεταναστευτικό κύκλο 17,6 ετών από την αρχική 

µετανάστευση, ή 14,6 ετών από τη νοµιµοποίηση. Ήδη, όµως, διαµορφώνεται 
µια τάση πιο µακροχρόνιας παραµονής ή και µόνιµης εγκατάστασης, για µεγάλο 

τµήµα Αλβανών µεταναστών. 

Τα εµβάσµατα, που αποστέλλουν στην Αλβανία, σε συνδυασµό µε τις 
αποταµιεύσεις στη χώρα υποδοχής, δηµιουργούν µια σηµαντική δεξαµενή 

κεφαλαίων η οποία, µε ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση, µπορεί να 

χρηµατοδοτήσει σηµαντικά έργα υποδοµής στην Αλβανία και παράλληλα να 

ενισχύσει την κατανάλωση και το ρυθµό ανάπτυξης. Σήµερα ενισχύουν σχεδόν 

αποκλειστικά την κατανάλωση και το ζητούµενο για τις αλβανικές αρχές είναι η 

αντιστροφή αυτού του κλίµατος, µε στόχους τη µεγιστοποίηση της ροής των 

εµβασµάτων και την επένδυσή τους σε παραγωγικές δραστηριότητες και έργα 

υποδοµής. 

Για την Ελλάδα ο σηµερινός ρυθµός µεταναστευτικών εµβασµάτων δεν 

δηµιουργεί ιδιαίτερα προβλήµατα, πέραν της επιβάρυνσης του ισοζυγίου 

αδήλων πόρων και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Πρόβληµα µπορεί 
να υπάρξει µόνο στην περίπτωση απότοµης και µαζικής αύξησης των 

εµβασµάτων, η οποία θα µπορούσε να λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά, τόσο 

για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, όσο και για το ισοζύγιο πληρωµών της 
χώρας. 

Η  µετανάστευση, ως ένα βαθµό, λειτουργούσε και ως «βαλβίδα ασφαλείας» για 

την αποκλιµάκωση εσωτερικών προβληµάτων της Αλβανίας, όπως είναι η 

ανεργία, ιδιαίτερα στην κρίσιµη µεταβατική περίοδο που έλαβε χώρα η 

µετανάστευση. Οι ανειδίκευτοι εργάτες που µεταναστεύουν, ενσωµατώνουν 

νέες δεξιότητες και ικανότητες, εξοικειώνονται µε νέες τεχνολογίες, αποκτούν 

εµπειρίες στην οργανωµένη παραγωγή, αποκτούν επιχειρηµατικό πνεύµα και 
κεφάλαια, τα οποία µπορούν να αξιοποιήσουν αποτελεσµατικά όταν 

επιστρέψουν στην πατρίδα τους. 

Από την ανάλυση οικονοµικών δεδοµένων των παλιννοστούντων, προκύπτει 
µια σαφής βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και του επιπέδου ζωής τους σε 
σύγκριση τόσο µε την περίοδο πριν τη µετανάστευση όσο και µε την περίοδο 

της µετανάστευσης (Λαµπρινίδης Λ. – Χατζηπροκοπίου Π. , 2003). 

Στις αρνητικές συνέπειες για την Αλβανία, εξαιτίας της µεταναστευτικής 
αιµορραγίας του ενεργού δυναµικού της, είναι οι τεράστιες αναπτυξιακές 
εµπλοκές. Η µετανάστευση δηµιουργεί, στις χώρες προέλευσης, δοµικά ή 

µακροπρόθεσµα προβλήµατα όπως η γήρανση του πληθυσµού, η ερήµωση της 
υπαίθρου, η πτώση της παραγωγικότητας, η έλλειψη ειδικευµένου εργατικού 

δυναµικού κ.α. 

Η Ελλάδα και η Αλβανία έχουν κάθε συµφέρον να υποστηρίξουν την ανάπτυξη 

της Αλβανίας µέσω πολιτικής για τη παλιννόστηση, για πολλούς λόγους. Η 

Ελλάδα έχει λόγους να επιδιώξει την ανάπτυξη των Βαλκανίων και η Αλβανία 

για να αποκτήσει έµπειρο επιστηµονικό και εργατικό δυναµικό και για να 



____________________________________________________________________ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΤΟΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ  ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ        ����  49 

 

 

προσελκύσει πολύτιµα µεταναστευτικά κεφάλαια, απαραίτητα για τις 
αναπτυξιακές της επενδύσεις (Λαµπρινίδης Λ. – Χατζηπροκοπίου Π. , ο.π.). 

Παραδείγµατα στήριξης της επιστροφής µεταναστών υπήρξαν, έστω και 
περιορισµένα, διαµέσω προγραµµάτων του ∆ιεθνούς Οργανισµού 

Μετανάστευσης για την επιστροφή προσφύγων και «εγκεφάλων» και 
προσπαθειών χωρών, όπως η Γερµανία και η Ολλανδία, που υποβοήθησαν την 

επιστροφή οικονοµικών µεταναστών στην πατρίδα τους, προσφέροντας 
χρηµατικά και άλλα κίνητρα. 
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6. ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΜΕ Ε6. ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΜΕ Ε6. ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΜΕ Ε6. ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΜΕ ΕΥΡΩΑΠΑΙΚΗ ΥΡΩΑΠΑΙΚΗ ΥΡΩΑΠΑΙΚΗ ΥΡΩΑΠΑΙΚΗ ΕΕΕΕΝΩΣΗΝΩΣΗΝΩΣΗΝΩΣΗ    ––––    

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆ΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆ΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆ΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α    

 

 

Με την αποκατάσταση της δηµοκρατίας στην Αλβανία, καταβάλλεται 
προσπάθεια να ενταχθεί η χώρα στο διεθνές σύστηµα αναπτυξιακών, πολιτικών 

και οικονοµικών οργανισµών. Η πορεία αυτή δεν είναι εύκολη και χρειάζεται εκ 

µέρους της κυβέρνησης να καταβληθούν σηµαντικές προσπάθειες ώστε να 

ανταποκριθεί η χώρα στις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι εν 
λόγω οργανισµοί. 

 

 

6.1. 6.1. 6.1. 6.1. Παγκόσµια ΤράπεζαΠαγκόσµια ΤράπεζαΠαγκόσµια ΤράπεζαΠαγκόσµια Τράπεζα    

 

Η Αλβανία είναι µέλος της Παγκόσµιας Τράπεζας και του IDA (International 

Development Association) από το 1991. Η παροχή χρηµατοδότησης από την 

Παγκόσµια Τράπεζα αποβλέπει στη µείωση του ποσοστού φτώχειας, καθώς 
επίσης και στην προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης και της ενίσχυσης του 

ιδιωτικού τοµέα στη χώρα. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται µέσω επενδύσεων 
στους βασικούς τοµείς της οικονοµίας, παροχής υποστήριξης για την ενίσχυση 

των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και βελτίωσης των υποδοµών. 

Κατά τη διάρκεια της κρίσης στο Κόσοβο, η Αλβανία έλαβε σηµαντική 

οικονοµική βοήθεια από την Παγκόσµια Τράπεζα, αλλά και στη συνέχεια 

εντάχτηκε σε σηµαντικό πρόγραµµα βοήθειας µε στόχο τη χρηµατοδότηση 

διαρθρωτικών αλλαγών, τη δηµιουργία υποδοµών, την ανάπτυξη της γεωργίας 
και των άλλων τοµέων παραγωγής, τη βελτίωση του επιπέδου κοινωνικών 

υπηρεσιών κλπ. 
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6.6.6.6.2. 2. 2. 2. Ευρωπαϊκή Τράπεζα ΕπενδύσεωνΕυρωπαϊκή Τράπεζα ΕπενδύσεωνΕυρωπαϊκή Τράπεζα ΕπενδύσεωνΕυρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων    

 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην 

Αλβανία το 1994 και µέχρι σήµερα έχει χορηγήσει δάνεια για τη χρηµατοδότηση 

προγραµµάτων στους τοµείς µεταφορών και ενέργειας, καθώς και για την 

ανάπτυξη των µικρών επιχειρήσεων. 

 

 

6.3. 6.3. 6.3. 6.3. Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση    

 

Το ∆εκέµβριο του 1992 η Αλβανία και η Ε.Ε. υπέγραψαν συµφωνία, µε την 
οποία τα συµβαλλόµενα µέρη παρέχουν καθεστώς του πλέον ευνοούµενου 

κράτους σε θέµατα που σχετίζονται µε τους τελωνειακούς δασµούς και άλλες 
επιβαρύνσεις των εισαγωγών – εξαγωγών, τους φόρους και τις λοιπές 
επιβαρύνσεις σε εισαγόµενα προϊόντα, τις πληρωµές και τις µεταβιβάσεις 
πληρωµών, τη διακίνηση αγαθών στην τοπική αγορά κλπ. 

Η απελευθέρωση του εµπορίου συνεχίστηκε µε ικανοποιητικούς ρυθµούς µε 
αποτέλεσµα οι δασµοί εισαγωγών να µειωθούν διαχρονικά, από 15,3% το 1998 

σε 3,1% το 2007 και µε στόχο το 2010 να περιοριστούν στο 1%. 

Στη συνέχεια υπογράφηκαν σηµαντικές συµφωνίες για το εµπόριο και τη 

συνεργασία, για χρηµατοδότηση από Κοινοτικά Προγράµµατα (Phare, Interreg 

κλπ.), για την ανάπτυξη διµερών σχέσεων, για τη νέα ∆ιαδικασία 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (SAP), για το προτιµησιακό καθεστώς στο 

εµπόριο µε την Ε.Ε., για την κατάργηση δασµών σε ορισµένα αλβανικά 

προϊόντα που εξάγονται στην Ε.Ε., για την ένταξη στο πρόγραµµα CARDS κλπ. 

Όλη αυτή η πορεία οδήγησε στην υπογραφή της Συµφωνίας Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης µεταξύ Αλβανίας και Ε.Ε. (12.06.2006), η οποία έθεσε σε νέα 

τροχιά την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας. 

Παράλληλα η Αλβανία περιλαµβάνεται στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης για τις 
οποίες η Ε.Ε. έχει λάβει σηµαντικές πρωτοβουλίες, που αναφέρθηκαν ήδη στο 

κεφάλαιο 1 της παρούσας µελέτης. 

 

 

6.4. 6.4. 6.4. 6.4. ΝΑΤΟΝΑΤΟΝΑΤΟΝΑΤΟ    

 

Τον Απρίλιο του 2008 η Αλβανία έλαβε πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ, η 

οποία σηµατοδοτεί την είσοδό της στην ευρωατλαντική συµµαχία. 
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6.5. 6.5. 6.5. 6.5. ∆ιάφοροι ∆ιεθνείς Οργανισµοί∆ιάφοροι ∆ιεθνείς Οργανισµοί∆ιάφοροι ∆ιεθνείς Οργανισµοί∆ιάφοροι ∆ιεθνείς Οργανισµοί 

 

Παράλληλα, η Αλβανία συµµετέχει ή συνεργάζεται µε πολλούς ευρωπαϊκούς και 
περιφερειακούς αναπτυξιακούς οργανισµούς, µε οργανισµούς του συστήµατος 
Ηνωµένων Εθνών, µε διεθνείς οργανισµούς και µε οργανισµούς περιφερειακής 
συνεργασίας (www.bankofgreece.gr/Σύνδεσµοι). 

 

 

6.6. 6.6. 6.6. 6.6. Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα Ελλάδα –––– Αλβανία Αλβανία Αλβανία Αλβανία    

 

Η Αλβανία επέχει θέση σηµαντικού εταίρου για την Ελλάδα. Οι σχέσεις των δύο 

χωρών χαρακτηρίζονται από στενή συνεργασία σε πολλούς τοµείς. Κύριο 

θεσµικό βάθρο αυτής της συνεργασίας είναι το «Σύµφωνο Φιλίας, Συνεργασίας, 
Καλής Γειτνίασης και Ασφάλειας» (21.03.1996). Επίσης, υπάρχει ένα ευρύτατο 

πλέγµα ειδικότερων συµφωνιών σε επιµέρους σηµαντικούς τοµείς 
(www.ypex.gov.gr). 

Οι οικονοµικές σχέσεις των δύο χωρών σηµειώνουν συνεχή πρόοδο τόσο στον 

εµπορικό τοµέα (εισαγωγές – εξαγωγές), όπως αναλύεται στο Κεφάλαιο 14, 

όσο και στον τοµέα των ελληνικών επενδύσεων στην Αλβανία (βλ. Κεφ. 9). 

Επιπλέον, η Ελλάδα, µέσω του ΕΣΟΑΒ χρηµατοδοτεί έργα υποδοµών, 

ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις στην Αλβανία, µικρά έργα κλπ. Παράλληλα, 

η Ελλάδα και η Αλβανία συµµετέχουν σε σειρά διασυνοριακών προγραµµάτων 

και δράσεων που χρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. (Interreg ΙII, Νέο Μέσο 

Γειτνίασης, Χωρική Συνεργασία την Ν.Α. Ευρώπη, Μέσο Προενταξιακής 
Βοήθειας (IPA) για την Αλβανία κλπ). 

Σηµαντική είναι και η συνεργασία των δύο χωρών στον πολιτιστικό τοµέα µε 
διοργάνωση µουσικών, θεατρικών κλπ. εκδηλώσεων, εικαστικών εκθέσεων και 
εκθέσεων βιβλίου, διαλέξεων κλπ. Με επαφές και συναντήσεις αντιπροσωπειών 

προωθείται η ανταλλαγή εµπειριών, η ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών 

µνηµείων, οι ανασκαφές αρχαιολογικών χώρων κλπ. 

Σηµαντικό ρόλο στην προώθηση και εδραίωση της συνεργασίας και φιλίας 
διαδραµατίζουν η Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία και η πολυπληθής 
κοινότητα των Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα (Κεφ. 5). 

Στην Αλβανία υπάρχει γηγενής Εθνική Ελληνική Μειονότητα (ΕΕΜ), η παρουσία 

της οποίας ανάγεται ήδη στον 7
ο
 αιώνα π.Χ. Ο κύριος όγκος της είναι 

συγκεντρωµένος στην ευρύτερη περιοχή του Αργυροκάστρου, των Αγίων 

Σαράντα, του ∆ελβίνου και της Χειµάρας, αλλά υπάρχει παρουσία των µελών 
της σε όλη την Αλβανία. Κύριο όργανο πολιτιστικής εκπροσώπησής της είναι η 

οργάνωση «Οµόνοια». ∆εν υπάρχουν, δυστυχώς, ακριβή στατιστικά στοιχεία 

για το µέγεθος της µειονότητας, διότι δεν έχει µέχρι στιγµής διενεργηθεί 
απογραφή µε ειδικό για την εθνικότητα ερώτηµα, κάτι που, άλλωστε, αποτελεί 
ανειληµµένη υποχρέωση και έναντι της Ε.Ε. Πάντως, ενώ ο ελληνικής 
καταγωγής πληθυσµός, σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο 
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Συνέδριο των Παρισίων το 1919 υπολογιζόταν στις 120.000, η τελευταία 

απογραφή επί κουµουνιστικού καθεστώτος το 1989 τους υπολόγισε µόνο σε 
60.000, αν και ο συνολικός πληθυσµός της Αλβανίας τριπλασιάστηκε κατά το 

ίδιο χρονικό διάστηµα. Στην τελευταία απογραφή του 2001 δεν συµµετείχε η 

Εθνική Ελληνική Μειονότητα, επειδή δεν συµπεριελήφθη ερώτηµα για την 

εθνική καταγωγή. (www.ypex.gov.gr). 

Η Ελλάδα εκπροσωπείται στην Αλβανία σε επίπεδο Πρεσβείας, µε έδρα τα 

Τίρανα, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί Προξενικό Γραφείο, όπως και 
Γραφείο Εµπορικών και Οικονοµικών Υποθέσεων, Γραφείο Τύπου, Γραφείο 

Ακολούθου Αµύνης και Γραφείο Αστυνοµικού Συνδέσµου. 

Επίσης, η Ελλάδα διαθέτει δύο Γενικά Προξενεία, στο Αργυρόκαστρο και στην 

Κορυτσά. 

Η Αλβανία εκπροσωπείται στην Ελλάδα σε επίπεδο Πρεσβείας µε έδρα την 

Αθήνα και µε δύο Προξενεία, ένα στα Ιωάννινα και ένα στη Θεσσαλονίκη. 
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Στα επιµέρους κεφάλαια της µελέτης, γίνεται εκτενής αναφορά για την 

υφιστάµενη κατάσταση στον τοµέα των υποδοµών, γενικών και εξειδικευµένων, 

παρατίθενται στοιχεία για τις προβλέψεις και τους προγραµµατισµούς και 
εκτιµώνται τα προβλήµατα και οι αναγκαίες κινήσεις για την προώθηση της 
δηµιουργίας βασικών υποδοµών και µεγάλων έργων που αποτελούν τον κύριο 

πυλώνα για την προσέλκυση επενδύσεων, οι οποίες θα επιταχύνουν την 

αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. 

Παρότι κοντεύουν να συµπληρωθούν δύο δεκαετίες από την αποκατάσταση της 
δηµοκρατίας στην Αλβανία και την προσπάθεια µετάβασης στο καθεστώς της 
ελεύθερης οικονοµίας, στον τοµέα «Βασικές υποδοµές – Μεγάλα έργα», 

συνεχίζουν να καταγράφονται, από ∆ιεθνείς Οργανισµούς, σηµαντικές ελλείψεις 
και υστερήσεις. Οι σηµαντικότερες αιτίες γι’ αυτές τις υστερήσεις είναι : 

� Οι συχνές πολιτικές και οικονοµικές κρίσεις που σηµειώθηκαν κατά τη 

µεταβατική περίοδο, οι οποίες ανέτρεπαν τους κάθε φορά σχεδιασµούς και 
προγραµµατισµούς. 

� Η έλλειψη εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τον συγκεκριµένο τοµέα. 

� Οι δυσκολίες στην εξεύρεση των αναγκαίων πόρων. 

� Ο µη σεβασµός των συµβατικών υποχρεώσεων, µε συνεχείς υπαναχωρήσεις, 
αναθεωρήσεις ή / και ακυρώσεις συµβάσεων. 

� Η κακή διαχείριση των έργων και οι συχνές εµφανίσεις φαινοµένων 

διαφθοράς. 

� Τα προβλήµατα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και η προβληµατική λειτουργία 

του δικαστικού συστήµατος. 

Όπως προκύπτει και από την ανάλυση ανά τοµέα, οι σηµαντικότερες 
παρεµβάσεις που πρέπει να δροµολογηθούν άµεσα είναι : 

 

1. Στον τοµέα των µεταφορών 

Η ολοκλήρωση της κατασκευής του οδικού άξονα «∆υρράχιο – Κούκες – 

Μορίν», ο οποίος ξενικά από το ∆υρράχιο και καταλήγει στο Μορίν, σε 
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απόσταση µεγαλύτερη των 200 χλµ. από τα Τίρανα, στο Β.Α. τµήµα της χώρας. 
Το έργο που περιλαµβάνει και την κατασκευή σηράγγων, µήκους 7 χλµ., 

κατασκευάζεται από την τουρκο-αµερικανική κοινοπραξία «Μπεχτέλ – Ένκα». 

Το έργο βρέθηκε στο επίκεντρο έντονου πολιτικού διαλόγου, πριν ένα χρόνο µε 
συλλήψεις πολιτικών και υπηρεσιακών στελεχών για διαφθορά (νόθευση 

διαγωνισµού κλπ). 

Ολοκλήρωση του διαδρόµου 8 που συνδέει την θάλασσα της Αδριατικής µε τη 

Μαύρη θάλασσα. Ξεκινάει από τα ιταλικά λιµάνια Μπάρι και Μπρίντιζι, διέρχεται 
από το ∆υρράχιο, τα Τίρανα, τα Σκόπια, τη Σόφια και καταλήγει στο Μπουργκάς 
και τη Βάρνα της Βουλγαρίας. Στο έδαφος της Αλβανίας βρίσκονται σήµερα υπό 

κατασκευή τρία (3) τµήµατα : Λίµπραζντ – Καφέ Θάνε, Λούσνιε – Φιέρι και 
Λεβάν – Αυλώνα. 

Υλοποίηση της πρόθεσης της κυβέρνησης για κατασκευή του οδικού άξονα 

βορρά – νότου, ο οποίος αποκαλείται και «αυτοκινητόδροµος Ιονίου – 

Αδριατικής». Αποτελεί τµήµα ενός µεγαλύτερου περιφερειακού άξονα ο οποίος 
θα συνδέσει την Κροατία µε την Ελλάδα, παραλιακά. Η σηµασία του εν λόγω 

άξονα είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την παραλιακή νοτιοδυτική ζώνη (Άγιοι 
Σαράντα – Αυλώνα) η οποία αναπτύσσεται τουριστικά. 

Βελτίωση και επέκταση του τοπικού συγκοινωνιακού δικτύου στην ανωτέρω 

τουριστική περιοχή. 

Ολοκλήρωση των έργων υποδοµής στα λιµάνια ∆υρραχίου και Αυλώνας, στο 

αεροδρόµιο Τιράνων και αποπεράτωση και λειτουργία του αεροδροµίου στο 

Κουκές. 

Για την κατασκευή λιµανιού επεξεργασίας κοντέινερς στην Αυλώνα, 

προϋπολογισµού 1,2 εκατ. ευρώ, υπάρχει πρόταση της βρετανικής εταιρίας 
«ZUMAX». Αν υλοποιηθεί θα είναι το σηµαντικότερο στη µεσόγειο και θα 

δηµιουργήσει 2.000 θέσεις εργασίας. 

Υλοποίηση της πρόθεσης της κυβέρνησης για εκσυγχρονισµό και λειτουργία 

του πολιτικού και στρατιωτικού αεροδροµίου Αργυροκάστρου. Η σηµασία του 

έργου είναι εξαιρετικά σηµαντική για την τουριστική ανάπτυξη της 
προαναφερθείσας νοτιοδυτικής ζώνης. 

Εκπόνηση project για τον εκσυγχρονισµό και επέκταση του σιδηροδροµικού 

δικτύου. Επειδή το κόστος υλοποίησης ενός τέτοιου project είναι πολύ υψηλό η 

κυβέρνηση πρέπει να µεριµνήσει για την ένταξή του στο «σχέδιο ευρω – 

αλβανικής ένωσης στον τοµέα των σιδηροδρόµων», για την προσέλκυση ξένων 

επενδυτών και δανειστών και για τη διασφάλιση της ίδιας συµµετοχής. 

Βελτίωση και επέκταση του εσωτερικού επαρχιακού και τοπικού δικτύου. 

 

2. Στον τοµέα της ενέργειας 

Όπως αναλύεται στη σχετική ενότητα της µελέτης και όπως επισηµαίνεται από 

διεθνείς οργανισµούς (∆ΝΤ, ΕΕ κλπ) ο ενεργειακός τοµέας λειτουργεί µε πολύ 

µεγάλα προβλήµατα (ανεπάρκεια παραγωγής και δικτύων, υψηλό κόστος 
παραγωγής, προβλήµατα τιµολόγησης κλπ). Από την πλευρά της κυβέρνησης 
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έχουν ανακοινωθεί κατά καιρούς πολλά σχέδια για επενδύσεις και για 

ιδιωτικοποίηση της κρατικής εταιρίας KESH, τα οποία είτε αναιρούνται στη 

συνέχεια είτε αντιµετωπίζουν προβλήµατα στις φάσεις σχεδιασµού και 
υλοποίησης. Τον τελευταίο καιρό ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προχωρήσει και 
στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας. Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε ήδη τις 
αντιδράσεις γειτονικών χωρών, οι οποίες δεν αποκλείεται να ενταθούν σε 
περίπτωση που επιµείνει στην υλοποίηση του σχεδίου. 

Η επίλυση του ενεργειακού προβλήµατος καθίσταται επιτακτική ανάγκη και η 

κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει, µε ολοκληρωµένο σχέδιο, στην υλοποίηση 

των απαιτούµενων επενδύσεων. Αν δεν επιλυθεί σύντοµα το πρόβληµα της 
ενέργειας είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι επιπτώσεις στο σύνολο της οικονοµίας θα 

είναι έντονα αρνητικές, µε ανάσχεση του ρυθµού ανάπτυξης της χώρας. 

 

3. Στον τοµέα του τουρισµού 

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια, ο τοµέας του τουρισµού 

φαίνεται να αναπτύσσεται χωρίς µελετηµένο σχέδιο. Τα προβλήµατα στο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς, στη θεσµοθέτηση ζωνών τουριστικής ανάπτυξης, στα 

βασικά έργα υποδοµής κλπ. αποτελούν ανασχετικούς παράγοντες για την 

προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 

Και για τον τοµέα αυτό, πέρα από τις υποδοµές στον τοµέα µεταφορών, 

απαιτείται ολοκληρωµένο project µε στοχευµένες παρεµβάσεις. 

 

4. Στον πρωτογενή τοµέα 

Τα πολλά και σηµαντικά προβλήµατα στις υποδοµές του πρωτογενή τοµέα, 

αναλύονται εκτενώς στο κεφάλαιο 15 της µελέτης, όπου κατατίθενται και οι 
σχετικές προτάσεις για τις απαιτούµενες επενδύσεις. 

Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης, την τελευταία διετία, να διαθέσει 
σηµαντικά κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισµό για τον εκσυγχρονισµό 

του πρωτογενή τοµέα, τα προβλήµατα παραµένουν. 

Επειδή θεωρείται βέβαιο ότι για τις επόµενες 2 – 3 δεκαετίες θα συνεχίσει να 

διαµένει στην ύπαιθρο σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού της χώρας, πρέπει να 

ενταθούν οι προσπάθειες της κυβέρνησης, στον τοµέα των υποδοµών, µε 
έµφαση στις επενδύσεις οδικών και εγγειοβελτιωτικών έργων. Κυρίως όµως η 

κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει τις απαιτούµενες χρηµατοδοτήσεις από την 

Ε.Ε., άλλους διεθνείς οργανισµούς, δανειστές κλπ. 

Για τη βελτίωση των δυνατοτήτων της Αλβανικής κυβέρνησης να υποστηρίξει 
σταθερά την ανάπτυξη του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού τουρισµού, 

βρίσκεται σε εξέλιξη «Πρόγραµµα Υποστήριξης του Περιβαλλοντικού και 
Πολιτιστικού Τουρισµού» (Απρίλιος 2006 – Απρίλιος 2009), προϋπολογισµού 

3.560.000 δολαρίων. 
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5. Στον τοµέα της βιοµηχανίας 

Κύρια χαρακτηριστικά της µεταβατικής περιόδου στην Αλβανία ήταν η 

αποβιοµηχάνιση της χώρας. Οι πρώτες προσπάθειες για ανάκαµψη του τοµέα 

ξεκίνησαν στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του ’90 µε τη δηµιουργία µικρών 

µονάδων έντασης εργασίας και τη στοιχειώδη ανασυγκρότηση ορισµένων 

βασικών κρατικών µονάδων, σε στρατηγικούς τοµείς (ενέργεια κλπ). 

Την ίδια περίοδο ξεκίνησαν δειλά και ξένοι επενδυτές, οι οποίοι άρχισαν να 

επενδύουν σε προνοµιακούς παραγωγικούς τοµείς όπως η αλευροβιοµηχανία, 

η κατασκευή προφίλ αλουµινίου, η παραγωγή οικοδοµικών υλικών κλπ. 

Η πρόσφατη οριστική απόφαση για την δηµιουργία έξι (6) βιοµηχανικών 

πάρκων (Κοπλίκ Σκόδρας, λιµάνι Σενγκίν, Σπιτάλια ∆υρραχίου, Αυλώνα, 

Ελµπασάν και Σκόδρα) κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Μετά από την απόφαση αυτή της κυβέρνησης, το Υπουργείο Οικονοµίας 
διοργάνωσε συνάντηση, όπου µετείχαν και 20 ξένοι επενδυτές, για το θέµα των 

βιοµηχανικών πάρκων και ειδικά αυτό του ∆υρραχίου, το οποίο θα 

κατασκευασθεί στην τοποθεσία Σπιτάλλα, πολύ κοντά στο λιµάνι ∆υρραχίου, 

κοντά στον Οδικό Άξονα ∆υρράχιο – Κούκες – Κόσοβο και µόλις 15 χλµ. από το 

αεροδρόµιο Ρίνας των Τιράνων. Το πάρκο θα καλύπτει έκταση 8.500 

στρεµµάτων, προβλέπεται να απορροφήσει ξένες επενδύσεις και να 

απασχολήσει 30 χιλιάδες εργαζοµένους. Σύντοµα θα αρχίσει η κατασκευή του 

δρόµου που θα συνδέει το πάρκο µε το εθνικό οδικό δίκτυο, καθώς και η 

ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση του χώρου. Το πάρκο θα παραχωρηθεί για 

35 χρόνια µε το καθεστώς της εκχώρησης δικαιωµάτων. Το ίδιο θα συµβεί και 
µε τα υπόλοιπα βιοµηχανικά πάρκα. 

Όµως η ανάπτυξη του δευτερογενή τοµέα έχει ανάγκη και τα υπόλοιπα έργα 

υποδοµής και κυρίως τα έργα του µεταφορικού τοµέα και της ενέργειας, πέραν  

των θεσµικών ρυθµίσεων που απαιτούνται, ώστε να διασφαλιστεί η 

απρόσκοπτη παραγωγική ροή και η γρήγορη και µε χαµηλό κόστος διακίνηση 

πρώτων υλών και προϊόντων. 

Συµπερασµατικά µπορεί να λεχθεί ότι το θέµα της δηµιουργίας των βασικών 

έργων υποδοµής είναι ίσως το σηµαντικότερο όλων για την αναπτυξιακή πορεία 

της Αλβανίας. Το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαµορφώνεται στα 

Βαλκάνια, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η Βουλγαρία και η Ρουµανία είναι 
πλέον χώρες µέλη της Ε.Ε. και µπορούν να αντλήσουν κεφάλαια για έργα 

υποδοµών µε µεγαλύτερη ευχέρεια, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για την 

αλβανική κυβέρνηση να κινηθεί µε συντονισµένα και γρήγορα βήµατα. 
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8. 8. 8. 8. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ –––– ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩ----

ΤΙΚΟ ΤΙΚΟ ΤΙΚΟ ΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ    

     

8.1. 8.1. 8.1. 8.1. ΓενικάΓενικάΓενικάΓενικά    

 

Στον τραπεζικό τοµέα της Αλβανίας έχουν σηµειωθεί σηµαντικές αλλαγές από 

το 1992, µε στόχο να διευκολυνθεί η µετάβαση της χώρας προς την οικονοµία 

της αγοράς. Οι διαδοχικές αναθεωρήσεις της νοµοθεσίας που έγιναν από το 

1996 και µετά, βελτίωσαν σηµαντικά τη λειτουργία του συστήµατος. 

Τα προβλήµατα του τραπεζικού τοµέα και η έλλειψη διαθέσιµων πιστώσεων, 

συνέβαλαν στην δηµιουργία των πυραµιδικών σχηµάτων, η επακόλουθη 

κατάρρευση των οποίων κλόνισε την εµπιστοσύνη του κοινού στις 
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. 

Η ανάπτυξη σύγχρονου τραπεζικού συστήµατος αποτελεί βασική 

προτεραιότητα για τη µακροοικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Προς την 

κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει υποδείξεις τόσο από το ∆ΝΤ όσο και από την 

Παγκόσµια Τράπεζα, µε αποτέλεσµα να σηµειωθεί πρόοδος στον τοµέα 

εποπτείας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

 

 

8.2. 8.2. 8.2. 8.2. Κεντρική ΤράπεζαΚεντρική ΤράπεζαΚεντρική ΤράπεζαΚεντρική Τράπεζα    

 

Η Τράπεζα της Αλβανίας λειτουργεί ως ανεξάρτητο νοµικό πρόσωπο 

υποκείµενο απευθείας στο κοινοβούλιο της χώρας και είναι υπεύθυνη για τη 

χάραξη και την εφαρµογή της νοµισµατικής και συναλλαγµατικής πολιτικής. 

Πρωταρχικός στόχος της Τράπεζας της Αλβανίας είναι η επιδίωξη και η 

διατήρηση της σταθερότητας των τιµών. Για να πετύχει το στόχο αυτό, η 

τράπεζα διαµορφώνει τις νοµισµατικές και συναλλαγµατικές πολιτικές που είναι 
απαραίτητες για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Εκδίδει άδειες, εποπτεύει 
και ρυθµίζει τις δραστηριότητες των τραπεζών και των χρηµατοπιστωτικών 

οργανισµών, τηρεί και διοικεί τα επίσηµα συναλλαγµατικά αποθέµατα της 
χώρας, εκδίδει το εθνικό νόµισµα, διανέµει χρεόγραφα για λογαριασµό του 

κράτους και εκδίδει χρεόγραφα για δικό της λογαριασµό. 
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Για την προώθηση της ανάπτυξης του τραπεζικού τοµέα, η Τράπεζα της 
Αλβανίας ακολουθεί φιλελεύθερη πολιτική και παρέχει άδειες ίδρυσης ιδιωτικών 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, ξένων ή µικτών. 

 

 

8.3. 8.3. 8.3. 8.3. Εµπορικές ΤράπεζεςΕµπορικές ΤράπεζεςΕµπορικές ΤράπεζεςΕµπορικές Τράπεζες    

 

Οι εµπορικές τράπεζες ιδρύονται ως ανώνυµες εταιρίες (joint stock companies), 

σύµφωνα µε το Νόµο 7638 για τις Εµπορικές Εταιρίες. Οι τράπεζες που έχουν 

ιδρυθεί σύµφωνα µε ξένο νόµο, µπορούν να ιδρύσουν θυγατρική, 

υποκαταστήµατα ή άλλα τραπεζικά γραφεία στην Αλβανία, για την άσκηση 

δραστηριότητας στον τραπεζικό τοµέα. 

Με την απελευθέρωση του τραπεζικού συστήµατος, εγκαταστάθηκαν στην 

Αλβανία πολλές ξένες τράπεζες, µεταξύ των οποίων και ελληνικές (Εθνική, 

Πειραιώς, Εµπορική, Alpha bank). 

Η κρίση και κατάρρευση του πυραµιδικού συστήµατος το 1997, είχε ως 
συνέπεια να παραµείνει αναποτελεσµατικό το τραπεζικό σύστηµα της Αλβανίας 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Από το έτος 2001 και µετά, µε την εφαρµογή ενός 
ολοκληρωµένου προγράµµατος διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, σηµειώθηκε 
σηµαντική πρόοδος και αποκαταστάθηκε, σε µεγάλο βαθµό, η εµπιστοσύνη του 

κοινού και των επιχειρήσεων προς τα πιστωτικά ιδρύµατα. 

Ο τραπεζικός τοµέας στην Αλβανία κατέχει κυρίαρχη θέση στην οικονοµία της 
χώρας. Οι περισσότερες εµπορικές τράπεζες ελέγχονται από ξένα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Τα συνολικά κεφάλαια του τραπεζικού τοµέα 

υπερβαίνουν το 60% του ΑΕΠ. Ο µεγαλύτερος βαθµός διείσδυσης ξένου 

κεφαλαίου στο τραπεζικό σύστηµα των Βαλκανίων καταγράφεται στην Αλβανία 

και στη Βουλγαρία (90% περίπου). 

Ο ανταγωνισµός στον τραπεζικό τοµέα της Αλβανίας αναµένεται να ενταθεί στα 

επόµενα χρόνια και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί, µεταξύ άλλων, µε συµπίεση 

των επιτοκιακών περιθωρίων και των προµηθειών. Μια τέτοια εξέλιξη θα είναι 
επωφελής για το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις, θα οδηγήσει δε σε 
αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και επιτάχυνση του ρυθµού αύξησης του 

ΑΕΠ. 

Σηµαντικός είναι και ο βαθµός πρόσβασης του ενήλικου πληθυσµού της 
Αλβανίας σε χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Σύµφωνα µε στοιχεία της 
Παγκόσµιας Τράπεζας (πίνακας 31) για την περιοχή των Βαλκανίων, η Αλβανία 

καταλαµβάνει την 4
η
 θέση στη σχετική κατάταξη και προηγείται όχι µόνον της 

FYROM, της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης και της Μολδαβίας, αλλά και της 
Ρουµανίας και της Σερβίας – Μαυροβουνίου. Το υψηλό ποσοστό του αλβανικού 

πληθυσµού µε πρόσβαση σε χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες ερµηνεύεται και 
από τον υψηλό βαθµό χρήσης των επίσηµων (τραπεζικών) «καναλιών» για τη 

διεκπεραίωση των µεταναστευτικών εµβασµάτων προς το εσωτερικό της 
χώρας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 31 

ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (%) ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

 

ΧΩΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Ελλάδα (ε) 83% 

Βουλγαρία (ε) 56% 

Κροατία 42% 

Αλβανία 34% 

Ρουµανία (ε) 23% 

Σερβία – Μαυροβούνιο 21% 

ΠΓ∆Μ 20% 

Βοσνία – Ερζεγοβίνη 17% 

Μολδαβία 13% 

                                                   Πηγή : Παγκόσµια Τράπεζα 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 17 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (1998 – 2007) 
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Η συµβολή του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και ειδικότερα των εµπορικών 

τραπεζών στη χρηµατοδότηση του συνόλου της οικονοµίας και ιδιαίτερα του 

ιδιωτικού τοµέα, ήταν καθοριστική. Ο µέσος ρυθµός αύξησης των πιστώσεων 

προς το σύνολο της οικονοµίας, κατά την περίοδο 1998 – 2007, ήταν εξαιρετικά 

υψηλός και έφτασε στο 36,3%. Ο αντίστοιχος ρυθµός για τον ιδιωτικό τοµέα 

ήταν ακόµη υψηλότερος, 38,7% (βλ. γράφηµα 17). 

 

 

8.4. 8.4. 8.4. 8.4. ΧρηµατιστήριοΧρηµατιστήριοΧρηµατιστήριοΧρηµατιστήριο    

 

Το Χρηµατιστήριο ιδρύθηκε το Μάιο του 1996, αλλά ο όγκος των συναλλαγών 

είναι µικρός και περιορίζεται σε κυβερνητικά οµόλογα, κρατικά χρεόγραφα και 
κουπόνια ιδιωτικοποίησης. Λειτουργεί ειδική επιτροπή χρεογράφων, η οποία 

ρυθµίζει τη δραστηριότητα του Χρηµατιστηρίου. 

Ο µετασχηµατισµός του Χρηµατιστηρίου Τιράνων εντάσσεται στη γενικότερη 

προσπάθεια για τη µετεξέλιξη της αλβανικής οικονοµίας και τη σύγκλισή της µε 
τις οικονοµίες των αναπτυγµένων χωρών. Με την άποψη αυτή συντάσσονται 
και οι διεθνείς οικονοµικοί οργανισµοί, όπως η Παγκόσµια Τράπεζα και το 

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. 

Ήδη πολλές τοπικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις, εκφράζουν την πρόθεσή τους 
να εντάξουν τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο των Τιράνων. 

 

 

8.5. 8.5. 8.5. 8.5. Εταιρίες Επενδύσεων ΧαρτοφυλακίουΕταιρίες Επενδύσεων ΧαρτοφυλακίουΕταιρίες Επενδύσεων ΧαρτοφυλακίουΕταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου    

 

Ο νόµος για τις εταιρίες χαρτοφυλακίου επενδύσεων ψηφίστηκε το 1995. Οι 
εταιρίες αυτές ιδρύονται ως ανώνυµες εταιρίες (joint stock companies) και 
δραστηριοποιούνται στην επένδυση ή την επανεπένδυση. Παράλληλα, 

µπορούν να κατέχουν ή να ανταλλάσσουν κουπόνια ιδιωτικοποίησης. 

Οι εταιρίες χαρτοφυλακίου επενδύσεων ιδρύθηκαν µε στόχο να αγοράζουν 

κουπόνια από πολίτες και να τα χρησιµοποιούν για να δηµιουργούν equity 

portfolios σε ιδιωτικοποιηµένες εταιρίες. Οι εταιρίες χαρτοφυλακίου επενδύσεων 
δεν επιτρέπεται να έχουν στην ιδιοκτησία τους µερίδιο που υπερβαίνει το 10% 

σε οποιαδήποτε εταιρία ή να κατέχουν πάνω από το 10% του συνολικού ποσού 

των διανεµηθέντων κουπονιών. Οι ξένες εταιρίες, το κεφάλαιο των οποίων 

ανήκει µερικώς ή εξ’ ολοκλήρου σε αλλοδαπούς, µπορούν να εγγραφούν για 

ποσό που δεν υπερβαίνει το 50% του βασικού κεφαλαίου της εταιρίας 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου. 

Πάντως, η οργάνωση και λειτουργία των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 

απέχει πολύ από την αντίστοιχη των αναπτυγµένων χωρών. Αυτό οφείλεται και 
στο γεγονός ότι το κλίµα εµπιστοσύνης του κοινού σε τέτοιους θεσµούς δεν έχει 
αποκατασταθεί ακόµη, µετά την κρίση του 1997. 
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8.6. 8.6. 8.6. 8.6. Ο κλάδος των ασφαλειώνΟ κλάδος των ασφαλειώνΟ κλάδος των ασφαλειώνΟ κλάδος των ασφαλειών    

 

Η αγορά ασφαλειών σχετίζεται µε το βαθµό της συνολικής οικονοµικής 
ανάπτυξης. Παρά τις δυσκολίες, τις προκλήσεις και τα προβλήµατα, η 

ασφαλιστική αγορά επέδειξε θετική τάση ανάπτυξης και σήµερα καταλαµβάνει 
το µεγαλύτερο µέρος της µη τραπεζικής χρηµατοοικονοµικής αγοράς. Στην 

περίοδο 2002 – 2007, τα ακαθάριστα εγγεγραµµένα premiums ασφαλειών ζωής 
παρουσίασαν αύξηση µε µέσο ετήσιο ρυθµό 7,5%. Για τους λοιπούς κλάδους 
ασφαλειών ο αντίστοιχος ρυθµός ήταν ακόµη πιο υψηλός (9,4%). Τα premiums 

των ασφαλειών ζωής αντιπροσωπεύουν µικρό ποσοστό των συνολικών 

premiums (6,9%) κατά το έτος 2007 (γράφηµα 18). 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 18 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ PREMIUS ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (σε εκατ. λεκ) 
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Ο κλάδος παρουσιάζει υψηλές προοπτικές για ποσοτική και ποιοτική µεγέθυνση 

λόγω των ευνοϊκών οικονοµικών συγκυριών και της βελτίωσης του συστήµατος 
τακτοποιήσεων / περαιώσεων. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο να δοθεί 
έµφαση στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων στον κλάδο, ο οποίος 
πρέπει να απαλλαγεί από την κυρίαρχη και σχεδόν µονοπωλιακή παρουσία της 
κρατικής ασφαλιστικής εταιρίας INSIG. 

 

 

8.7. 8.7. 8.7. 8.7. Σταθερότητα Χρηµατοοικονοµικού ΣυστήµατοςΣταθερότητα Χρηµατοοικονοµικού ΣυστήµατοςΣταθερότητα Χρηµατοοικονοµικού ΣυστήµατοςΣταθερότητα Χρηµατοοικονοµικού Συστήµατος    

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.8269/1997 «Για την Τράπεζα Αλβανίας», 

δηµοσιεύονται περιοδικές εκθέσεις για τη σταθερότητα του χρηµατοοικονοµικού 
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συστήµατος. Στην τελευταία έκθεση (Bank of Albania, 19.03.2008), οι κύριες 
επισηµάνσεις, για το δεύτερο εξάµηνο του 2007, είναι οι ακόλουθες : 

� Οι µακροοικονοµικοί δείκτες σηµείωσαν σταθερή επίδοση το 2
ο
 µισό του 

2007. 

� Οι πληθωριστικές πιέσεις στην εγχώρια οικονοµία εντάθηκαν και έγιναν 

εµφανέστερες το τελευταίο τρίµηνο του έτους. 

� Οι ανησυχίες για την επιβράδυνση της παγκόσµιας οικονοµίας, εξαιτίας της 
εξάπλωσης των χρηµατοοικονοµικών δυσκολιών που προήλθαν από την 

κρίση των στεγαστικών δανείων, κυρίως στις ΗΠΑ, αποδείχθηκαν βάσιµες 
κατά το 2

ο
 µισό του 2007. 

� Το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα στην Αλβανία συνέχισε την σταθερή 

ανάπτυξή του. Τα καλά αποτελέσµατα τόσο στον τραπεζικό όσο και στον µη – 

τραπεζικό τοµέα, προήλθαν από την καλύτερη χρήση των 

χρηµατοοικονοµικών πηγών και τη συνεχιζόµενη, σχετικά ταχεία εξάπλωση 

των επενδυτικών δραστηριοτήτων υψηλών αποδόσεων. Η µακροχρόνια τάση 

για σταδιακή µείωση του δείκτη κεφαλαιουχικής επάρκειας του 

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος και ειδικά του τραπεζικού τοµέα συνεχίζεται, 
αλλά ο ρυθµός µείωσης επιβραδύνεται. Αυτή η επίδοση προήλθε από τη 

συµπεριφορά των περισσότερων ενεργών τραπεζών και χρηµατοοικονοµικών 

ιδρυµάτων, των οποίων οι δείκτες κεφαλαιουχικής επάρκειας είναι κοντά στα 

ελάχιστα επίπεδα που απαιτούνται από το νοµικό και θεσµικό πλαίσιο. Κατά 

τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η εισροή ξένων κεφαλαίων στα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα συνεχίστηκε και υπήρξαν θεσµικές συγχωνεύσεις 
που υποστηρίζουν την επιδιωκόµενη ενοποίηση της χρηµατοοικονοµικής 
αγοράς. Με βάση την ανάλυση των θεσµικών αρχών δεν εντοπίστηκε 
κάποιος κίνδυνος από τις περιφερειακές και παγκόσµιες εξελίξεις (και τις 
εσωτερικές), µε υψηλή πιθανότητα πραγµατοποίησης, που θα µπορούσε να 

βλάψει σοβαρά τη δραστηριότητα του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. 
Παρόλα αυτά, το φάσµα των κινδύνων για το σύστηµα, κρίνεται ότι έχει 
µεγαλώσει. Συνεπώς, οι εποπτικές αρχές της χρηµατοπιστωτικής αγοράς 
παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις και φροντίζουν για τις απαραίτητες 
νοµικές και θεσµικές βελτιώσεις. 

� Τα µεγέθη (assets) του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος αυξήθηκαν σταθερά, 

αλλά το µερίδιο του µη τραπεζικού χρηµατοπιστωτικού τοµέα παραµένει 
χαµηλό, περιορίζοντας έτσι τη συνεισφορά του στην σταθερή ανάπτυξη του 

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. 

� Ο τραπεζικός τοµέας επέκτεινε περαιτέρω τις επενδύσεις σε πιστώσεις και 
securities. Έτσι, διατήρησε επαρκή επίπεδα αποδόσεων από αυτές τις 
δραστηριότητες, αλλά παρουσίασε µικρή πτώση στους δείκτες 
κεφαλαιοποίησης και ρευστότητας. 

� Οι µακροοικονοµικοί δείκτες για το 2008 εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν εντός 
των στόχων για ανάπτυξη τουλάχιστον ίση µε την περασµένη χρονιά, αλλά ο 

βαθµός στον οποίο είναι ευάλωτη η µακροοικονοµική ισορροπία, έναντι της 
απόδοσης της δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής, έχει αυξηθεί. 
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9. 9. 9. 9. ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ----        

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ    

    

    

9.1. 9.1. 9.1. 9.1. ΓενικάΓενικάΓενικάΓενικά    

    

Η σηµασία των άµεσων ξένων επενδύσεων (Α.Ξ.Ε.) για την ταχύτητα µε την 

οποία εξελίσσονται οι διαδικασίες µετάβασης προς τις δοµές της οικονοµίας της 
αγοράς είναι θεωρητικά δεδοµένη αλλά και πρακτικά αποδεδειγµένη για την 

περίπτωση των βαλκανικών χωρών. 

Μερικοί από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την προσέλκυση ΑΞΕ 

είναι, η οικονοµική και πολιτική σταθερότητα, οι ρυθµοί οικονοµικής ανάπτυξης, 
ο βαθµός εξωστρέφειας των εθνικών οικονοµιών, το ευνοϊκό νοµικό και 
φορολογικό καθεστώς, οι γεωγραφικές και οικονοµικές προεκτάσεις της κάθε 
χώρας και της ευρύτερης περιοχής κλπ. 

Συνήθως, στις χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία µετάβασης, δεν είναι λίγα 

τα προβλήµατα που εµφανίζονται στην πράξη και τα οποία λειτουργούν 

ανασταλτικά στην πορεία των ΑΞΕ. 

Σε γενικές γραµµές πάντως, βασική κινητήρια δύναµη των ροών κεφαλαίου 

µεταξύ των χωρών, είναι η επιδίωξη καλύτερων όρων κερδοφορίας, µε 
µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο οικονοµικό ορίζοντα. 

Στο χώρο των Βαλκανίων, κατά τα τελευταία έτη, καταγράφονται σηµαντικές 
εισροές ΑΞΕ. Οι αθροιστικές εισροές όµως παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές 
από χώρα σε χώρα, όπως θα αναφερθεί αναλυτικά στη συνέχεια. 

 

 

9.2. 9.2. 9.2. 9.2. Νοµικό πλαίσιοΝοµικό πλαίσιοΝοµικό πλαίσιοΝοµικό πλαίσιο    

    

Η διαδικασία δηµιουργίας νοµικού πλαισίου για τις ΑΞΕ ξεκίνησε το 1992 µε το 

Νόµο 7560, για τις τράπεζες. Στη συνέχεια ψηφίστηκαν µια σειρά Νόµοι, για τις 
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εµπορικές εταιρίες (7638/92), για τις ξένες επενδύσεις (7764/93), για τα 

επενδυτικά κεφάλαια (7979/95), για τα αξιόγραφα (8080/96), για τις ασφάλειες 
(8081/96) κλπ. Σηµαντικότερος όλων είναι ο Νόµο 7764/93, ο οποίος έχει ως 
στόχο τη διασφάλιση ευνοϊκού επενδυτικού κλίµατος, µε την παροχή σειράς 
εγγυήσεων και διευκολύνσεων στους ξένους επενδυτές. Οι σηµαντικότερες 
ρυθµίσεις του είναι : 

� Η πραγµατοποίηση επενδύσεων και η ιδιοκτησία επιτρέπονται σε όλους τους 
τοµείς της οικονοµίας. Επιτρέπεται ο επαναπατρισµός των κερδών και άλλων 

περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από την επένδυση. 

� ∆εν υφίστανται περιορισµοί στο ποσοστό της ξένης συµµετοχής στις εταιρίες. 

� ∆εν επιτρέπεται η απαλλοτρίωση, η εθνικοποίηση ή άλλο περιοριστικό µέτρο, 

εκτός από τις περιπτώσεις επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος και µε την 

υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης. 

� Επιτρέπεται ο επαναπατρισµός των εσόδων καθώς και οποιουδήποτε 
περιουσιακού στοιχείου που αναφέρεται στην επένδυση. 

� Η προστασία της βιοµηχανικής και της πνευµατικής ιδιοκτησίας, καθιερώνεται 
θεσµικά. 

Επίσης, η Αλβανία έχει υπογράψει διµερείς συµφωνίες µε περισσότερες από 35 

χώρες για την αµοιβαία προώθηση των επενδύσεων. Ως άµεση επένδυση 

θεωρείται η ίδρυση εταιρίας, η συµµετοχή σε υπάρχουσες εταιρίες, η αγορά 

µετοχών κλπ. 

Περαιτέρω ώθηση στην προσέλκυση ξένων επενδυτών εκτιµάται ότι θα δώσει ο 

νόµος για τις παραχωρήσεις, ο οποίοςστοχεύει στην ενθάρρυνση και τη 

διευκόλυνση ιδιωτικών επενδύσεων, που έχουν στόχο την επιτάχυνση 

υλοποίησης έργων υποδοµής και ιδιαίτερου δηµόσιου ενδιαφέροντος. Οι τοµείς 
εφαρµογής των παραχωρήσεων είναι, µεταξύ άλλων, οι µεταφορές 
(σιδηρόδροµοι, λιµάνια, αεροδρόµια, οδικοί άξονες, µέσα µαζικής µεταφοράς), 
παραγωγή και διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας και θέρµανσης, 
τηλεπικοινωνίες, τουρισµός, βιοµηχανικά πάρκα, υπηρεσιίες πληροφορικής και 
βάσης δεδοµένων. Ο εντόπισµός των πιθανών παραχωρήσεων γίνεται από τα 

αρµοδια Υπουργεία ή από αρµόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες σε συνεργασία µε 
την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης των Παραχωρήσεων (ATRAKO). 

    

9.3. 9.3. 9.3. 9.3. Η πορεία των ξένων επενδύσεων στην ΑλβανίαΗ πορεία των ξένων επενδύσεων στην ΑλβανίαΗ πορεία των ξένων επενδύσεων στην ΑλβανίαΗ πορεία των ξένων επενδύσεων στην Αλβανία    

    

Οι συνολικές ΑΞΕ που πραγµατοποιήθηκαν στην Αλβανία κατά την περίοδο 

1992 – 2007 ανέρχονται σε 2.611 εκατ. δολάρια, µε σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις από έτος σε έτος, όπως προκύπτει από τον πίνακα 32 και το 

γράφηµα 19. Μέχρι το 1999 οι συνολικές ΑΞΕ έφτασαν µόλις στα 447 εκατ. 
δολάρια. Κύριες αιτίες αυτών των χαµηλών επιδόσεων ήταν ο αρχικός 
δισταγµός των επενδυτών, λόγω των πολιτικών και οικονοµικών προβληµάτων 

που αντιµετώπιζε η χώρα και η πυραµιδική κρίση του 1997 που ανέκοψε τις 
όποιες θετικές εξελίξεις. 
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Από το 2000 και  µετά, η πορεία κρίνεται θετική και είναι χαρακτηριστικό ότι 
κατά την τελευταία πενταετία πραγµατοποιήθηκε το 65% περίπου των 

συνολικών ΑΞΕ. Η σηµαντικότερη άνοδος της τελευταίας πενταετίας 
καταγράφεται κατά το έτος 2007 και είναι η υψηλότερη µετά το έτος 2000, 

οφειλόµενη στην ιδιωτικοποίηση της Albtelecom και στην αύξηση των ξένων 
κεφαλαιουχικών µεριδίων (Bank of Albania, 2008). 

Η κατανοµή των ΑΞΕ ανά χώρα προέλευσης, µε στοιχεία έτους 2004 του 

Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών (www.agora.mfa.gr), απεικονίζεται στο 

γράφηµα 20. Η Ιταλία µε 47,9% και η Ελλάδα µε 34,2% (σύνολο 82,1%) 

κυριαρχούν στον τοµέα των ξένων επενδύσεων στην Αλβανία. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι τα µερίδια των άλλων χωρών είναι µικρότερα του 2,2%. Αν 

ληφθούν υπόψη αθροιστικά και τα µικρά µερίδια των άλλων χωρών της Ε.Ε., το 

συνολικό ποσοστό των χωρών της στις ΑΞΕ της Αλβανίας πλησιάζει το 90%. 

Το µεγαλύτερο τµήµα των ΑΞΕ πραγµατοποιείται στην περιοχή Τιράνων – 

∆υρραχίου (55% και 12% αντίστοιχα), όπου συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο 

τµήµα του πληθυσµού και λειτουργεί το κυριότερο λιµάνι. Στη Νότια περιοχή 

καταγράφεται το 15% των επενδύσεων (Κορυτσά : 9%, Αργυρόκαστρο : 6%). 

Αν ληφθούν υπόψη και οι ΑΞΕ που πραγµατοποιούνται στην περιοχή Αυλώνας 
και περιλαµβάνονται στο µερίδιο των «λοιπών περιοχών», τότε το πιο πάνω 

ποσοστό εκτιµάται ότι προσεγγίζει το 20% (γράφηµα 21). 

Από την κατανοµή των ΑΞΕ ανά κλάδο δραστηριότητας (γράφηµα 22) 

προκύπτει ότι κυριαρχούν οι κλάδοι του Χονδρικού εµπορίου (28%) και 
Ένδυσης – Υπόδυσης (21%) και ακολουθούν οι κλάδοι των Τροφίµων –   

Ποτών – Καπνού, Κατασκευών, Προϊόντων από µη σιδηρούχα µεταλλεύµατα, 

Χηµικών – Πλαστικών και Ξύλου – Επίπλου, µε ποσοστά από 5% έως 6%. Οι 
υπόλοιποι κλάδοι αντιπροσωπεύουν το 24% των συνολικών ΑΞΕ. Σε αυτούς 
περιλαµβάνονται : Ο Χρηµατοπιστωτικός Τοµέας, οι Τηλεπικοινωνίες, τα 

Πετρελαιοειδή, η Ενέργεια και οι Υπηρεσίες (Υγείας, Κοινωνίας της 
Πληροφορίας κλπ). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 32 

ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ (σε εκατ. USD) 

 

ΕΤΟΣ Ετήσιες ΑΞΕ 
Αθροιστική 

σειρά ΑΞΕ 

1992 32 32 

1993 68 100 

1994 53 153 

1995 70 223 

1996 90 313 

1997 48 361 

1998 45 406 

1999 41 447 

2000 143 590 

2001 207 797 

2002 135 932 

2003 178 1.110 

2004 323 1.433 

2005 222 1.655 

2006 315 1.970 

2007 641 2.611 

                                  Πηγή : Bank of Albania (Monthly Statistical Report, June ’08) 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 19 

ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ (1992 – 2007) 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 20 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ (%) Α.Ξ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (2004) 

47,9%

34,2%

5,3%

2,0%
4,7%

1,8%
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2,0%

Ιταλία Ελλάδα ΠΓ∆Μ Τουρκία ΗΠΑ Λοπές Χώρες ΕΕ Λοιπές Βαλκανικές Χώρες Λοιπές 

 

  

ΓΡΑΦΗΜΑ 21 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ (%) Α.Ξ.Ε. (2004) 

55%

12%

9%

6%

4%

14%

Τίρανα ∆υρράχιο Κορυτσά Αργυρόκαστρο Σκόδρα Λοιπές

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 22 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ (%) Α.Ξ.Ε. ΑΝΑ ΚΛΑ∆Ο ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (2004) 

 

28%

21%

6%
6%

5%

5%

5%

24%

Χονδρικό εµπόριο Ένδυση - Υπόδυση Τρόφιµα - Ποτά - Καπνός

Κατασκευές Προϊόντα από µη σιδηρ.µέταλλα Χηµικά - Πλαστικά

Ξύλο - Έπιπλα Λοιποί κλάδοι
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9.4. 9.4. 9.4. 9.4. Οι επιδόσεις της Αλβανίας σε σύγκριση µε τις άλλες Οι επιδόσεις της Αλβανίας σε σύγκριση µε τις άλλες Οι επιδόσεις της Αλβανίας σε σύγκριση µε τις άλλες Οι επιδόσεις της Αλβανίας σε σύγκριση µε τις άλλες ΒαλκαΒαλκαΒαλκαΒαλκα    ----    

                            νικές νικές νικές νικές     χώρεςχώρεςχώρεςχώρες    

 

Οι επιδόσεις της Αλβανίας, συγκρινόµενες µε τις επιδόσεις των άλλων 

Βαλκανικών χωρών διαχρονικά, δεν κρίνονται ικανοποιητικές, ούτε σε απόλυτα 

µεγέθη ούτε ως ποσοστά του ΑΕΠ και των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου 

κεφαλαίου, σύµφωνα µε στοιχεία του Ο.Η.Ε. (United Nations Conference on 

Trade and Development – UNCTAD : World Investment Report, 2007). 

Με κριτήριο τον ετήσιο µέσο όρο εισροών ΑΞΕ, κατά την περίοδο 1990 – 2000, 

η Αλβανία βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις υπερέχοντας ελαφρά της Μολδαβίας 
και της ΠΓ∆Μ. Οι αντίστοιχοι µέσοι όροι εισροών για τη Σερβία, τη Βουλγαρία, 

την Κροατία και τη Ρουµανία ήταν από 4πλάσιοι έως υπερδεκαπλάσιοι. Το 

2006 η Αλβανία καταλαµβάνει την προτελευταία θέση, µε τελευταία τη 

Μολδαβία, ενώ τα ποσά εισροών ΑΞΕ για τις ανωτέρω χώρες είναι 14πλάσια 

έως 35πλάσια. Με κριτήριο τις αθροιστικές εισροές ΑΞΕ µέχρι το έτος 2006, η 

Αλβανία καταλαµβάνει την τελευταία θέση µαζί µε την Μολδαβία, ενώ οι 
αντίστοιχες εισροές για τις προαναφερόµενες χώρες ήταν από 8ιπλάσιες µέχρι 
32πλάσιες (πίνακες 33 και 34). 

Με κριτήριο την αναγωγή των ΑΞΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ και ως ποσοστό των 

ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, η Αλβανία καταλαµβάνει και πάλι 
την τελευταία θέση µε µεγάλη διαφορά από την προτελευταία χώρα. Τα 

ποσοστά των άλλων Βαλκανικών Χωρών κατά το έτος 2006, για την πρώτη 

περίπτωση είναι από 2πλάσια έως σχεδόν 5πλάσια και για τη δεύτερη από 

3πλάσια έως 8πλάσια. 

Οι επιδόσεις αυτές δείχνουν ότι η Αλβανία χάνει έδαφος στο επίπεδο των 

συγκριτικών πλεονεκτηµάτων για την προσέλκυση ΑΞΕ. Οι λόγοι είναι πολλοί 
και θα αναλυθούν εκτενώς στην παράγραφο 9.6. Επισηµαίνεται πάντως η 

εξαιρετικά καλή επίδοση της Αλβανίας κατά το έτος 2007, η οποία αν συνεχιστεί 
και τα επόµενα έτη µπορεί να βελτιώσει την κατάσταση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 33 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ 

ΧΩΡΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

 

Εισροές Άµεσων  Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) εκατ. 

δολάρια 

ΑΞΕ ως % των Ακαθάριστων Επενδύσεων 

Παγίου Κεφαλαίου 
 

1990 – 2000 

Ετήσιος 

Μέσος 

2003  2004  2005  2006  

1990 – 2000 

Ετήσιος 

Μέσος 

2004  2005  2006  

Αλβανία 63 178 338 277 325 13,1 9,4 7,0 7,8 

Βοσνία – 

Ερζεγοβίνη 
78 381 668 521 423 7,8 37,6 28,4 21,9 

Βουλγαρία 306 2.097 3.452 3.862 5.172 18,4 68,3 63,0 62,6 

Κροατία 543 2.049 1.227 1.790 3.556 13,2 13,0 17,0 27,9 

Μολδαβία 50 74 149 199 222 18,3 27,1 28,0 29,7 

ΠΓ∆Μ 59 96 157 100 351 9,7 16,4 9,7 32,4 

Ρουµανία 656 2.213 6.517 6.483 11.394 9,4 39,9 28,5 37,9 

Σερβία 254 1.365 966 1.609 4.499 -- -- -- -- 

 

Σηµείωση : Τα µεγέθη του πίνακα αναφέρονται στις ακαθάριστες εισροές ΑΞΕ, δηλ. δεν περιλαµ - 

                    βάνουν τις εκροές ΑΞΕ από τη χώρα 

Πηγή : World Investment Report 2007, UNCTAD    

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 34 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

 

Αθροιστικές ΑΞΕ, εκατ. δολάρια ΑΞΕ ως % του ΑΕΠ 

 

2000 2005 2006 2000 2005 2006 

Αλβανία 568 959 1.284 15,3 11,2 14,6 

Βοσνία – 

Ερζεγοβίνη 
756 4.324 4.748 16,7 47,4 41,7 

Βουλγαρία 2.704 13.565 20.707 21,5 51,3 65,8 

Κροατία 3.518 14.527 26.812 19,1 39,3 63,5 

Μολδαβία 449 1.060 1.284 34,8 36,4 39,6 

ΠΓ∆Μ 540 2.087 2.437 15,0 36,9 39,0 

Ρουµανία 6.951 25.894 41.001 18,8 26,3 33,6 

Σερβία 1.015 5.595 10.094 -- -- 32,0 

 

   Σηµείωση : Τα µεγέθη του πίνακα αναφέρονται στις ακαθάριστες εισροές ΑΞΕ, δηλ. δεν περιλαµ - 

                       βάνουν τις εκροές ΑΞΕ από τη χώρα 

   Πηγή : World Investment Report 2007, UNCTAD 
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9.5. 9.5. 9.5. 9.5. Η Ελληνική επιχειρηµατικήΗ Ελληνική επιχειρηµατικήΗ Ελληνική επιχειρηµατικήΗ Ελληνική επιχειρηµατική παρουσία στην Αλβανία παρουσία στην Αλβανία παρουσία στην Αλβανία παρουσία στην Αλβανία    

΄ 

Η ελληνική επιχειρηµατική παρουσία και δραστηριότητα στην Αλβανία ξεκίνησε 
από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1990 και αναπτύσσεται µε ιδιαίτερα 

έντονους ρυθµούς, γεγονός που αντανακλάται και στη δεύτερη θέση που 

καταλαµβάνει η Ελλάδα, µετά την Ιταλία, στην  κατάταξη των σηµαντικότερων 

εµπορικών εταίρων της χώρας. 

Σύµφωνα µε στοιχεία που παρουσίασε ο σύµβουλος Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής 
Πρεσβείας στα Τίρανα, Χρ. Φαρµάκης, σε εκδήλωση του Υπουργείου 

Εξωτερικών που οργανώθηκε στα πλαίσια της 73
ης

 ∆ιεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης, 2008 : 

� Μια στις δύο επενδύσεις, που έχουν υλοποιηθεί στην Αλβανία, είναι 
ελληνικών συµφερόντων. 

� Το επενδεδυµένο ελληνικό κεφάλαιο στην Αλβανία εκτιµάται σε 1 δις 
δολάρια, σε σύνολο επενδύσεων 2,6 δις δολάρια, κατατάσσοντας την 

Ελλάδα στην πρώτη θέση µεταξύ των σηµαντικότερων επενδυτικών εταίρων 

της γειτονικής χώρας. (Η τελευταία εκτίµηση πάντως δεν επιβεβαιώνεται από 

άλλα επίσηµα στοιχεία). 

� Το ανωτέρω επενδεδυµένο κεφάλαιο αντιστοιχεί σε σύνολο 270 εταιριών 

ελληνικών συµφερόντων και αντιπροσωπεύει το 38% των συνολικών ΑΞΕ 

στην Αλβανία, διαχρονικά. 

� Οι πλέον σηµαντικοί τοµείς ενδιαφέροντος για την ελληνική επιχειρηµατική 

κοινότητα είναι : Ο χρηµατοπιστωτικός, οι τηλεπικοινωνίες, τα πετρελαιοειδή, 

οι κατασκευές, η ενέργεια, τα τρόφιµα – ποτά, οι υπηρεσίες, η ένδυση – 

υπόδυση κλπ (www.stockwash.com/CY, και www.imerisia.gr, 11.09.2008). 

Στη συνέχεια αναφέρονται οι σηµαντικότερες από τις Ελληνικές επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία, για τις οποίες υπάρχουν αναλυτικά 

στοιχεία ή απλές αναφορές και δηµοσιεύσεις ή εγγραφές. Η αναφορά γίνεται 
κατά κλάδο δραστηριότητας (Ναυτεµπορική – Haemus, Σεπτ. 2007, Μίντζα Β, 

2005, Ιστοσελίδες επιχειρήσεων, Οικονοµικός τύπος). 

 

Τρόφιµα – Ποτά – Καπνός 

� Το 2005 ξεκίνησε η λειτουργία της νέας βιοµηχανικής µονάδας του Οµίλου 

Λούλη στα Τίρανα, η οποία είναι αποτέλεσµα επένδυσης, συνολικού ύψους 
10 εκατ. ευρώ σε οικόπεδο έκτασης 35 χιλ.τ.µ. Η µονάδα περιλαµβάνει : 

κυλινδρόµυλο άλεσης µαλακού σίτου δυναµικότητας 320 τόνων ανά 24ωρο, 

σιλό δηµητριακών χωρητικότητας 10.000 τόνων µε ρυθµό παραλαβής σίτου 

150 τόνων ανά ώρα, σιλό ετοίµων προϊόντων 600 τόνων µε αναµείκτη και  
επίπεδες αποθήκες 1.200 τ.µ. 

Η νέα µονάδα έχει πιστοποιηθεί σε όλες τις φάσεις παραγωγής κατά τα 

διεθνή πρότυπα ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2000 και HACCP. Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι ο Όµιλος Λούλη δραστηριοποιείται στην Αλβανία από το 1993 
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και µέχρι πρόσφατα κάλυπτε το µεγαλύτερο µέρος των εισαγωγών της χώρας 
σε αλεύρι, κατέχοντας µερίδιο αγοράς το 20% περίπου. 

� Το 2005 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών η 

υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.2601/1988, στο πλαίσιο του Ελληνικού Σχεδίου 

Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων ΕΣΟΑΒ, η επένδυση της εταιρίας FRESH 

ΕΠΕ, η οποία αναφέρεται στην κατασκευή κτιρίου και στην προµήθεια 

εξοπλισµού για τη δηµιουργία µονάδας εµφιάλωσης νερού και παραγωγής 
χυµών σε συσκευασία tetrapack στη Φραστάνη Αλβανίας συνολικού κόστους 
4,709 εκατ. ευρώ. 

� Στις αρχές του 2008 εισήλθε στην αλβανική αγορά η εταιρία «Γρηγόρης 
Μικρογεύµατα & coffeeright», επεκτείνοντας τη δράση της, πέραν της 
Ρουµανίας και της Κύπρου όπου ήδη δραστηριοποιείται. 

� ALBADRINK Sh.P.K. (1993) : Εταιρία ποτών στα Τίρανα, συµφερόντων της 
«Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding A.E.». 

� ATLAS S.A. (1997) : Θυγατρική του οµίλου «Λούλης», στα Τίρανα, µε 
αντικείµενο δραστηριότητας την διανοµή αλεύρου και την παραγωγή 

αρτοσκευασµάτων. 

� ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Α.Ε. : Κυριαρχεί στον κλάδο  επεξεργασίας 
καπνού, µέσω των θυγατρικών «Mikakorca Sh.P.K.» (51%) και «Mikaberat 

Sh.P.K.» (55%). 

� GLEUDIS KAVEX S.A. (1993) : Επεξεργασία καπνού στο Ελµπασάν. 

� Στον κλάδο τροφίµων – ποτών λειτουργούν επίσης πολλές επιχειρήσεις 
µικρότερου µεγέθους, µε αντικείµενο την εµπορία και τα δίκτυα διανοµής. 

 

Υλικά συσκευασίας – Βιοµηχανικά υλικά 

� Το 2005 η Morpack Albania Sh.A., θυγατρική κατά 60% της Μόρνος Α.Ε. 

(στην οποία η Elbisco AE Συµµετοχών του οµίλου Filippou Investments 

συµµετέχει µέσω της θυγατρικής της Elbisco Εµπορική ΑΕ) σύναψε δάνειο 

ύψους 4 εκατ. ευρώ µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EBRD), µε 
σκοπό την ολοκλήρωση της ανέγερσης του εργοστασίου της για τη στέγαση 

της βιοµηχανικής της εγκατάστασης στην Αλβανία και την υλοποίηση του 

επενδυτικού της προγράµµατος. 

� Στον κλάδο υλικών συσκευασίας στην Αλβανία αναπτύσσεται δυναµικά και ο 

όµιλος Μ.Ι. Μαϊλλη, µέσω της θυγατρικής του εταιρίας M.J.Mailis Albania Ltd. 

 

Μεταλλουργία και προϊόντα από µέταλλο 

� Μέσω της θυγατρικής της Alumil Albania Sh.P.K. (Τίρανα), δραστηριοποιείται 
από το 1998 στον κλάδο παραγωγής, κατεργασίας και εµπορίας προφίλ 
αλουµινίου της Αλβανίας ο όµιλος Alumil. Το 2003 η εταιρία προχώρησε σε 
επένδυση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ περίπου (συνολικό ύψος 5 εκατ. ευρώ) για 

την ανέγερση καθετοποιηµένης µονάδας παραγωγής προφίλ αλουµινίου 

(γραµµή παραγωγής, βαφείο και χυτήριο). Η Alumil Albania διαθέτει ιδιόκτητο 
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οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 21.465 τ.µ. σε περιοχή πλησίον της 
αλβανικής πρωτεύουσας και το συνολικό της ενεργητικό, την 31 ∆εκ. 2005, 

ανήλθε σε 17,3 εκατ. ευρώ. 

� Στον κλάδο παραγωγής και εµπορίας προφίλ αλουµινίου δραστηριοποιείται 
και η θυγατρική της εταιρίας Exalco AE (όµιλος Βιοκαρπέτ), «Exalco Albania 

S.A». 

� Μέσω της θυγατρικής της Geo-Al αναπτύσσεται στην αλβανική αγορά και η 

εταιρία παραγωγής θερµοκηπίων, πτηνοτροφικών θαλάµων και µεταλλικών 

κατασκευών Γεωθερµική ΑΕ (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου). 

 

Ορυκτά προϊόντα – Πετρελαιοειδή 

� Το 1999 ο όµιλος Ελληνικά Πετρέλαια προχώρησε (µέσω της θυγατρικής του 

κατά 99,96%, Global SA) στη σύσταση της κατά 100% θυγατρικής του 

εταιρίας Global Petroleum Albania Sh.A. µε έδρα τα Τίρανα. Σκοποί της 
εταιρίας είναι η εισαγωγή, αγορά και εµπορία πετρελαιοειδών χονδρικώς και 
λιανικώς στην Αλβανία, η δηµιουργία και εκµετάλλευση πρατηρίων υγρών 

καυσίµων υπό την απόλυτη κυριότητά της ή / και αυτών που έχουν συνάψει 
συµβόλαιο µε την εταιρία, η διεθνής εµπορία πετρελαιοειδών, η 

εκπροσώπηση επιχειρήσεων αλλοδαπής πετρελαιοειδών και πετροχηµικών, 

η δηµιουργία στην Αλβανία ή εκτός Αλβανίας οποιουδήποτε εξοπλισµού 

αποθήκευσης ή µεταφοράς πετρελαίου και πετροχηµικών, καθώς και αυτών 
που προορίζονται για βιοµηχανική χρήση, παράδοση τέτοιων εξοπλισµών για 

την αποθήκευση, µεταφορά κλπ. 

� Στους κλάδους εισαγωγής, αποθήκευσης και διανοµής παντός είδους 
προϊόντων πετρελαίου της Αλβανίας δραστηριοποιείται από το 1999 και η 

αλβανική θυγατρική (99,93%) της ∆ΙΕΚΑΤ ΑΤΕ, «Evroil Sh.A». 

� Στα τέλη Ιουλίου 2007 υπεγράφη στα Τίρανα µεταξύ της αλβανικής εταιρίας 
του οµίλου ΤΙΤΑΝ, Antea Cement και της κινεζικής εταιρίας CBMI 

Construction Co (η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή εξοπλισµού και στην 

ανέγερση εργοστασίων παραγωγής τσιµέντου) σύµβαση για την προµήθεια 

εξοπλισµού και την ανέγερση (turn key contract) ενός νέου εργοστασίου 

παραγωγής τσιµέντου του οµίλου, στη θέση Boka e Kuqe της περιοχής Kruje. 

Ο όµιλος έχει εξασφαλίσει δικαιώµατα χρήσης γης και εξόρυξης πρώτης ύλης, 
διάρκειας 99 ετών, µε την υπογραφή σχετικής συµφωνίας µε τις αρµόδιες 
αρχές, που ήδη έχει επικυρωθεί από το Αλβανικό Υπουργικό Συµβούλιο. Το 

νέο εργοστάσιο, το οποίο προβλέπεται να λειτουργεί το ∆εκέµβριο του 2009, 

θα πληροί τις πλέον σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Η 

παραγωγική του δυναµικότητα θα ανέρχεται σε 1,5 εκατ. τόνους το χρόνο. Το 

συνολικό κόστος της επένδυσης υπολογίζεται σε 170 εκατ. ευρώ. 

� AVIN ALBANIA Sh.A. (2001), θυγατρική της «Avin Oil AΕ», µε αντικείµενο τη 

διακίνηση και εµπορία προϊόντων της «Motor Oil Hellas – ∆ιυλιστήρια 

Κορίνθου» και την εισαγωγή πετρελαιοειδών. 
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� GALAXY GENERAL ENTERPRISES Sh.P.K. (2003), µε αντικείµενο 

δραστηριότητας τη διαχείριση πρατηρίων υγρών καυσίµων µε το εµπορικό 

σήµα «ELDA». 

� ΛΑΡΚΟ Γ.Μ. ΑΕ. Έχει εγκατασταθεί ήδη στα Τίρανα και προωθεί την ίδρυση 

θυγατρικής εταιρίας στην Αλβανία, µε στόχο την απόκτηση µεταλλευτικών 

δικαιωµάτων. 

 

Έπιπλα  

� «EAGLE» (1993), µε έδρα την Κορυτσά και καταστήµατα στα Τίρανα, στο 

Ελµπασάν, στο ∆υρράχιο, στο Φιέρι κλπ και αντικείµενο δραστηριότητας την 

κατασκευή και εµπορία επίπλων. 

 

Ένδυση 

� «FANCO» (1993), µε έδρα την Κορυτσά και αντικείµενο δραστηριότητας τη 

ραφή αθλητικών ενδυµάτων. 

� «ALTER MAN» (2002), µε έδρα την Κορυτσά και αντικείµενο την κατασκευή 

πουκάµισων, FACON. Απασχολεί περίπου 100 άτοµα. 

� «SPANIEL Sh.P.K.» (1992), µε έδρα την Κορυτσά και αντικείµενο 

δραστηριότητας τη ραφή ενδυµάτων, FACON. Απασχολεί περίπου 350 

άτοµα. 

 

Κατασκευές  

� Το 2001 η ∆ΙΕΚΑΤ ΑΤΕ προχώρησε στη σύσταση της αλβανικής θυγατρικής 
της DIEKAT Ndetrim & Konstruksion µε έδρα τα Τίρανα. Η εταιρία 

δραστηριοποιείται στον κλάδο µελετών και κατασκευών τεχνικών έργων στην 

Αλβανία, µε έµφαση στα τηλεπικοινωνιακά και ενεργειακά, ενώ έχει αναλάβει 
την κατασκευή και συντήρηση του δικτύου των σταθµών βάσης κινητής 
τηλεφωνίας της VODAFONE στη χώρα. 

� Το 2006 ο όµιλος INTΡΑΚΑΤ µεταβίβασε τη συµµετοχή ύψους 55% που 

κατείχε στην αλβανική θυγατρική της INTRALBAN Sh.A. στον όµιλο 

INTRACOM TELECOM. Το κύριο αντικείµενο δραστηριότητας της 
INTRALBAN Sh.A. είναι η επίβλεψη, ο σχεδιασµός και η εκτέλεση έργων 

στους τοµείς τηλεπικοινωνιών και κατασκευών. 

� H SNP ALBANIA Sh.P.K., θυγατρική της εταιρίας Στέφανος Ν. Παπάζογλου 

(µε διακριτικό τίτλο SNP Construction), δραστηριοποιείται στην εκτέλεση 

κατασκευαστικών έργων της Αλβανίας. Έχει αναλάβει και έχει ολοκληρώσει 
µέχρι σήµερα µεγάλα και πολύπλοκα έργα, µε αποτέλεσµα την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικής θέσης της στο χώρο. 

� Στη χώρα δραστηριοποιείται επίσης η J&P Άβαξ, η οποία κατασκευάζει τον 

αυτοκινητόδροµο Αργυρόκαστρο – Τεπελένι (προϋπολογισµού ύψους 22,7 

εκατ. ευρώ) καθώς και ποδοσφαιρικά γήπεδα (προϋπολογισµού ύψους 800 

χιλ. ευρώ). 
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� Μ.Τ. CONSTRUCTION & M.T. F/DIAS Sh.P.K. (1993), µε αντικείµενο 

δραστηριότητας τις κατασκευές και τα τεχνικά έργα. 

� GENERAL – AL (1999) : Εκτέλεση µεγάλων έργων. 

� GEA Sh.A. (2000) : Κατασκευές  

� ETAN OVERSEAS S.A. (1993), θυγατρική της ΕΤΑΝ ΑΤΕ : Κατασκευές 

� Τον Ιούλιο του 2008 άρχισε να δραστηριοποιείται στην Αλβανία και η ΑΕΓΕΚ 

για την κατασκευή του έργου «Saranda – Konispoli – Sagiada, Road Civil 

Works Contract», προϋπολογισµού 28,8 εκατ. ευρώ. 

 

Τηλεπικοινωνίες – Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός 

� Στην αγορά κινητής τηλεφωνίας της Αλβανίας δραστηριοποιείται από το 1996 

η κατά 85% (µέσω της Cosmo – Holding Albania) θυγατρική της Cosmote, 

Albanian Mobile Communication (AMC), η οποία και αποτέλεσε την πρώτη 

εταιρία κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιήθηκε στη χώρα και τη 

µοναδική µέχρι τον Φεβρουάριο του 2001, οπότε ολοκληρώθηκε ο 

διαγωνισµός για την παραχώρηση της δεύτερης άδειας κινητής τηκεφωνίας 
στην Αλβανία. 

Η ΑMC κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς στη χώρα, ξεπερνώντας το 

51%, µε την πελατειακή της βάση να υπερβαίνει τους 780 χιλιάδες πελάτες. Η 

διείσδυση στην αλβανική αγορά, όπου κυριαρχεί η προπληρωµένη κινητή 

τηλεφωνία, έχει αρχίσει να αυξάνεται µε σταθερούς ρυθµούς. Το δίκτυο της 
AMC λειτουργεί σήµερα τόσο στο σύστηµα GSM 900 όσο και στο DCS – 

1800. 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας στους 9 πρώτους µήνες του 2006, ανήλθε σε 
101,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7,8% σε ετήσια 

βάση. 

� VODAFONE ALBANIA (2000), θυγατρική της Vodafone – Panafon και 
Vodafone International Holding B.V. Ήταν η δεύτερη άδεια κινητής 
τηλεφωνίας που δόθηκε στην Αλβανία. 

� HELLASCOM (1995), θυγατρική του ΟΤΕ (51%), µε εξειδίκευση στα ψηφιακά 

δίκτυα, στα δίκτυα κορµού, στις λύσεις για τα δίκτυα πρόσβασης, στα 

συστήµατα καρτοτηλεφώνων και στα δίκτυα Υπηρεσιών Προστιθέµενης 
Αξίας. 

 

Πληροφορική  

� Μέσω της θυγατρικής του «Printec Albania Ltd» δραστηριοποιείται στην 

αγορά των συστηµάτων αυτοµατισµού συναλλαγών της Αλβανίας ο όµιλος 
Printec. Η εταιρία προσφέρει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στους τοµείς 
ηλεκτρονικών πληρωµών, αυτοµατοποίησης τραπεζικών καταστηµάτων, 

εξειδικευµένων λύσεων λογισµικού για τράπεζες, εφαρµογές καρτών, λύσεων 
παραγωγής ασφαλών εγγράφων και ενοποιηµένων λύσεων πληροφορικής. 
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� Στην αγορά πληροφορικής της Αλβανίας και πιο συγκεκριµένα στον κλάδο 

παροχής λύσεων τύπου «front – end» και «back – end» και υπηρεσιών σε 
οργανισµούς µε εκτεταµένη πελατειακή βάση, όπως τράπεζες, επιχειρήσεις  
κοινής ωφέλειας κλπ, δραστηριοποιείται από το 2004 η θυγατρική της 
«Mellon Technologies» και µέλος του οµίλου εταιριών Mellon, «Mellon 

Albania», µε έδρα τα Τίρανα. 

� Επίσης στον κλάδο της κατασκευής, εµπορίας και εκµίσθωσης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, περιφερειακών µηχανηµάτων, ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων, 

κατασκευής και διανοµής παντός είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού της 
Αλβανίας, δραστηριοποιείται η θυγατρική (κατά 51%) της εταιρίας «Info – 

Quest», «Quest Albania Sh.A.». 

 

Τράπεζες  

� Στην τραπεζική αγορά της Αλβανίας δραστηριοποιείται από το 1966 ο όµιλος 
της Τράπεζας Πειραιώς µέσω της θυγατρικής του Tirana Bank IBC. Η 

τράπεζα ήταν το πρώτο ιδιωτικό τραπεζικό ίδρυµα της χώρας που είχε 
χαρακτήρα µιας universal bank και σήµερα κατέχει σηµαντική θέση στην 

τοπική τραπεζική αγορά. Η Tirana Bank εδρεύει στα Τίρανα και την 

31.12.2006 διέθετε δίκτυο 36 καταστηµάτων και θυρίδων. Κατά τη διάρκεια 

του 2006 δηµιούργησε 3 νέα καταστήµατα και ανέπτυξε περαιτέρω το δίκτυο 

των ATMs. Στα τέλη ∆εκεµβρίου 2006 το προσωπικό της Tirana Bank 

αριθµούσε 384 άτοµα, ενώ το µερίδιο των χορηγήσεών της στην αλβανική 

αγορά την 30.12.2006 ανερχόταν σε 14,0%. Το ενεργητικό της ανήλθε σε 
403,8 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων της περιόδου σε 6,5 εκατ. ευρώ. 

� Τον Αύγουστο του 1998 οι αρµόδιες αρχές της Αλβανίας εξέδωσαν 
προκαταρκτική άδεια για την ίδρυση της International Commercial Black Sea 

Bank (Albania) SA (µε έδρα τα Τίρανα), θυγατρικής του οµίλου της Εµπορικής 
Τράπεζας. Η οριστική άδεια λειτουργίας εκδόθηκε στις 10 Οκτωβρίου και η 

τράπεζα µετονοµάστηκε σε Intercommercialbank (Albania) S.A. Σήµερα η 

τράπεζα ονοµάζεται Emporiki Bank – Albania S.A. 

� Παρουσία στην τραπεζική αγορά της Αλβανίας διαθέτει και η Alpha Bank – 

Tirana Branch). Στα τέλη του 2006 η τράπεζα διέθετε στη χώρα δικτύο 14 

καταστηµάτων. 

� Υποκαταστήµατα στην Αλβανία διαθέτει και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
(National Bank of Greece – Tirana Branch). 

 

Ασφάλειες 

� Το 2007 η θυγατρική της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ στην Κύπρο MFS Holding 

υπέγραψε οριστική συµφωνία εξαγοράς ποσοστού 51% της ασφαλιστικής 
αλβανικής εταιρίας «Interalbanian Sh.A.» έναντι τιµήµατος 2,2 εκατ. ευρώ. Η 

εταιρία δραστηριοποιείται στον τοµέα των Γενικών Ασφαλίσεων και κατέχει 
την έκτη θέση από πλευράς συνολικού µεριδίου αγοράς µε 7,2% και την τρίτη 

θέση στις ασφαλίσεις εκτός αστικής ευθύνης αυτοκινήτων µε µερίδιο 11,3%. 
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Λοιπές υπηρεσίες Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαµεσολάβησης 

� Το 2004 ο όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς προχώρησε στην ίδρυση της 
θυγατρικής εταιρίας χρηµατοδοτικής µίσθωσης Tirana Leasing µε έδρα τα 

Τίρανα προκειµένου να βελτιώσει το πλαίσιο παροχής πλήρους φάσµατος 
τραπεζικών υπηρεσιών στην εγχώρια αγορά. Στα τέλη ∆εκεµβρίου 2006 το 

προσωπικό της Tirana Leasing αριθµούσε 7 άτοµα. Το συνολικό ενεργητικό 

της εταιρίας στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 ανήλθε σε 9,1 εκατ. ευρώ. 

 

Συµβουλευτικές υπηρεσίες 

� Η Ernst & Young δραστηριοποιείται στην Αλβανία από το 1996 και προσφέρει 
ελεγκτικές, λογιστικές και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες φορολογικού 

συµβούλου. Είναι η πρώτη από τις 4 µεγάλες ελεγκτικές εταιρίες που 

δραστηριοποιείται στην Αλβανία και κατέχει ηγετική θέση στους τοµείς 
πετρελαιοειδών και κατασκευαστικών εταιριών. 

� Στον κλάδο παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών νοµικού συµβούλου προς 
επενδυτές και επιχειρηµατίες δραστηριοποιείται και η θυγατρική εταιρία IKRP 

Rokas & Partners Albania Sh.P.K. (Τίρανα) της ελληνικής ΙΚΡΠ Ρόκας και 
Συνεργάτες. 

 

Υπηρεσίες διαφήµισης και επικοινωνίας 

� Η Ashley & Holmes Tirana, µέλος του Ashley Worldgroup SEE, ιδρύθηκε το 

2005 και αυτή τη στιγµή είναι η µεγαλύτερη διαφηµιστική εταιρία στην 

Αλβανία. Προσφέρει ολοκληρωµένες υπηρεσίες επικοινωνίας και marketing 

ενώ σε συνεργασία µε την Le Spot Productions προσφέρει υπηρεσίες που 

αφορούν στην παραγωγή και στη διοργάνωση σκδηλώσεων. 

 

Λοιπές δραστηριότητες 

� Το 2007 ξεκίνησε η ανέγερση του νέου νοσοκοµείου του «ΥΓΕΙΑ» στα 

Τίρανα, για τη λειτουργία του οποίου λίγο πριν είχε ανακοινωθεί η δηµιουργία 

εταιρίας. Το νοσοκοµείο αυτό στα Τίρανα θα αποτελέσει µία από τις λίγες 
ιδιωτικές κλινικές της Αλβανίας, ενώ στόχος της διοίκησής του είναι η 

επέκταση και στον τοµέα της πρωτοβάθµιας περίθαλψης µε τη δηµιουργία 

διαγνωστικών κέντρων. Το αρχικό µετοχικό της εταιρίας Hygeia Hospital – 

Tirana Sh.A., ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ, το οποίο θα αυξηθεί σταδιακά 

ανάλογα µε την εξέλξη του επενδυτικού προγράµµατος. Στην επιχείρηση το 

«ΥΓΕΙΑ» µετέχει µε ποσοστό 80%, ενώ το υπόλοιπο 20% κατέχει ο 

επιχειρηµατίας Shyqyri Duraku. Η κλινική, θα έχει συνολική επιφάνεια 24.000 

τ.µ. και θα ανεγερθεί σε οικόπεδο επιφάνειας 17.000 τ.µ., που βρίκεται σε 
κεντρική λεωφόρο των Τιράνων. Το συνολικό ύψος της επένδυσης εκτιµάται 
πάνω από 40 εκατ. ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί από ίδια και ξένα κεφάλαια. 

� Επέκταση στην Αλβανία µε τη δηµιουργία διαγνωστικών κέντρων και µιας 
κλινικής στα Τίρανα επιχειρεί η «Euromedica». Όλες οι δραστηριότητες θα 

ενταχθούν στη θυγατρική εταιρία που έχει ιδρύσει ο όµιλος στην Αλβανία. 
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� Στον κλάδο παραγωγής και εµποσίας βιοµηχανικού εξοπλισµού (προϊόντα 

µετάδοσης ισχύος, µεταφοράς προϊόντων, βιοµηχανικά φίλτρα κλπ) 

δραστηριοποιείται και η αλβανική θυγατρική Alexandris Albania Ltd. (Τίρανα) 

της εταιρίας Γ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ΑΕΤΒΕ. 

� Στον κλάδο των ταχυµεταφορών (courier) της Αλβανίας δραστηριοποιείται η 

ACS,  µέσω σταθερού τοπικού συνεργάτη (εταιρία Union Express Shpk). 

� Η εταιρία ZOTO TRANS, µε ηγετική συµµετοχή της UNIT HELLAS από το 

2002 δραστηριοποιείται στα Τίρανα και εξυπηρετεί το οδικό µεταφορικό έργο 

Ελλάδας – Αλβανίας – Ελλάδας µε Full και Groupage φορτία. Προσφέρει 
υπηρεσίες logistics και εκτιµάται ότι εξυπηρετεί το 50% Full και το 80% 

Groupage φορτία µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. 

� Το 2005 η εταιρία παροχής υπηρεσιών στρατηγικού PR Connective 

Communications, προχώρησε στην ίδρυση γραφείου στην Αλβανία 

(Connective Communications Albania). 

� Το 2006 ο όµιλος Σφακιανάκη ανέλαβε αποκλειστικός εισαγωγέας των 

προϊόντων Suzuki για την Αλβανία. 

� Το 2006 η εταιρία ICT Hellas (Ιnternational Computer Technology) του 

εκπαιδευτικού οµίλου ∆ΟΜΗ, που δραστηριοποιείται  στον κλάδο της 
πιστοποίησης ανθρώπινου δυναµικού και πιστοποίησης γνώσεων 
πληροφορικής, ανακοίνωσε τη λειτουργία έξι εξεταστικών κέντρων στην 
Αλβανία. Η δραστηριότητα της ICT Hellas στη χώρα πραγµατοποιείται µέσω 

της αλβανικής θυγατρικής της ICT Europe Ltd. 

� ∆ραστηριότητα στη χώρα αναπτύσσει και ο όµιλος SUCCESS (Success 

International ABEE, Θεσσαλονίκη) µέσω της θυγατρικής του εταιρίας Success 

Invest Ltd (Τίρανα, βιοµηχανική επεξεργασία καφέ, εµπορία τροφίµων σε 
εγχώριο και τοπικό επίπεδο, έτος ίδρυσης 1994). 

� Μέσω της θυγατρικής του Spanos Industries Albania Shpk µε έδρα τα Τίρανα 

αναπτύσσει δραστηριότητα στην αλβανική αγορά η εταιρία ΣΠΑΝΟΣ 

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΑΒΕΤΕ. H εταιρία δραστηριοποιείται στην εµπορία, κατασκευή 

και επισκευή δοµικών µηχανηµάτων και εξοπλισµών καθώς και στην παροχή 

εξειδιεκευµένων τεχνικών υπηρεσιών για τον κατασκευαστικό κλάδο. Πιο 

συγκεκριµένα, στους κύριους τοµείς δραστηριότητάς της περιλαµβάνονται : 

τοµέας φορτηγών, τοµέας σκυροδέµατος, τοµέας ασφάλτου και οδοποιΐας, 
τοµέας λατοµείων και ανακύκλωσης αδρανών υλικών κατεδαφίσεων και 
τοµέας τεχνικών έργων. 

� Στον κλάδο εµπορίας πυροσβεστικού εξοπλισµού και συστηµάτων ασφαλείας 
δραστηριοποιείται στην Αλβανία η ελληνικών συµφερόντων εταιρία (Αβραάµ 

Ματεντζιάδης) FORMULA ShPK. 
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9.6. 9.6. 9.6. 9.6. Προβλήµατα Προβλήµατα Προβλήµατα Προβλήµατα –––– Προ Προ Προ Προοπτικέςοπτικέςοπτικέςοπτικές    

 

Οι χώρες των Βαλκανίων από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, είχαν ξεκινήσει 
σταδιακά τις προσπάθειες για µετάβαση των οικονοµιών τους στην ελεύθερη 

αγορά, µε πολλές ευκαιρίες και εµπόδια για την προσέλκυση Α.Ξ.Ε. Τα βασικά 

κίνητρα και εµπόδια, όπως καταγράφηκαν παλαιότερα σε έρευνα µεταξύ των 

ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια (ICAP, 2002), 

αποτυπώνονται στους πίνακες 35,36 και 37. Η έρευνα έγινε µε ερωτηµατολόγιο 

σε τυχαίο δείγµα 253 εταιριών (47%) των 544 συνολικά εταιριών που 

δραστηριοποιούνταν στα Βαλκάνια. Στα ερωτηµατολόγια απάντησαν 82 εταιρίες 
(32,4% του τυχαίου δείγµατος). 

Παρόµοια είναι και τα αποτελέσµατα έρευνας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 
για τις ελληνικές επενδύσεις στα Βαλκάνια, τα οποία απεικονίζονται στα 

γραφήµατα 23 και 24 (Κωστόπουλος Τρ., 2001). 

Ως σηµαντικότεροι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις αποφάσισαν να 

δραστηριοποιηθούν στην Αλβανία καταγράφονται η δυνατότητα προώθησης 
των πωλήσεών τους και σε άλλες βαλκανικές χώρες, το φθηνό εργατικό 

δυναµικό και η στρατηγική ανάπτυξης στις αγορές της κεντρικής και ανατολικής 
Ευρώπης. 

Ως σηµαντικότερα εµπόδια καταγράφονται οι ανεπαρκείς υποδοµές, το ασταθές 
οικονοµικό περιβάλλον, η αναξιοπιστία των συναλλαγών, η πολιτική αστάθεια 

και η διαφθορά. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι επιθυµούν 

κυρίως την σταθεροποίηση του οικονοµικού και πολιτικού περιβάλλοντος, τη 

βελτίωση των υποδοµών, τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των συναλλαγών και 
την αντιµετώπιση της διαφθοράς. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 35 

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ 

 

ΛΟΓΟΙ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΣΕΡΒΙΑ  FYROM  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Φθηνό εργατικό δυναµικό 38% 38% 33% 39% 67% 46% 

Πωλήσεις σε βαλκανικές χώρες 75% 83% 80% 79% 58% 83% 

Αναπυξιακοί νόµοι / επιδοτήσεις 0% 4% ..... ..... 2% 6% 

Φθηνές πρώτες ύλες 13% 8% ..... 11% 17% 20% 

Ύπαρξη παλιών εγκαταστάσεων 

προς αξιοποίηση 
13% 4% ..... 11% 19% 9% 

Στρατηγική ανάπτυξης στις αγορές 
της Κεντρ. και Ανατ. Ευρώπης 

25% 38% 67% 43% 40% 60% 

Φορολογικά κίνητρα 13% 8% 13% 14% 8% 3% 

Ύπαρξη υποδοµών (οδικό δίκτυο, 

λιµάνια κλπ) 
13% ..... ..... 4% ..... 3% 

Άλλοι λόγοι 13% ..... 13% ..... ..... ..... 

Πηγή : ICAP 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 36 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΣΕΡΒΙΑ  FYROM  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Αξιοπιστία συναλλαγών 13% 46% 13% 29% 31% 14% 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση 13% 21% 33% 18% 33% 51% 

∆ιαφθορά  ..... 29% 13% 14% 35% 20% 

Εγκληµατικότητα ..... 13% 7% ..... 13% 3% 

Πολιτική αστάθεια 50% 33% 47% 39% 35% 29% 

Τραπεζικό σύστηµα ..... 17% 20% 7% 15% 6% 

Έλλειψη στελεχών 38% 21% 13% 14% 40% 26% 

Ασταθές οικονοµικό περιβάλλον 88% 46% 73% 64% 54% 71% 

Ανεπαρκείς υποδοµές 13% 54% 20% 43% 33% 23% 

Άλλοι λόγοι ..... ..... 7% 0% ..... ..... 

Πηγή : ICAP 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 37 

ΤΑ ΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ 

ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΣΕΡΒΙΑ  FYROM  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Αξιοπιστία συναλλαγών 25% 25% 13% 21% 27% 14% 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση -- 13% 20% 21% 27% 49% 

∆ιαφθορά  -- 21% -- 14% 33% 11% 

Εγκληµατικότητα -- -- -- -- 4% 29% 

Πολιτική αστάθεια 50% 25% 53% 46% 27% -- 

Τραπεζικό σύστηµα -- 4% 13% 4% 10% 3% 

Έλλειψη στελεχών -- 13% 7% 11% 21% 17% 

Ασταθές οικονοµικό περιβάλλον 75% 46% 67% 57% 48% 66% 

Ανεπαρκείς υποδοµές 25% 42% 7% 29% 25% 20% 

Άλλοι λόγοι -- -- -- -- -- -- 

Πηγή : ICAP 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 23 

ΒΑΣΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Α.Ξ.Ε. ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
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              Πηγή : Κωστόπουλος Τρ., 2001 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 24 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Α.Ξ.Ε. ΣΤΑ 

ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
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            Πηγή : Κωστόπουλος Τρ., 2001 



____________________________________________________________________ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΤΟΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ  ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ        ����  82 

 

 

Με βάση και την ανάλυση που προηγήθηκε, τα σηµαντικότερα προβλήµατα που 

καταγράφονται στην Αλβανία, τα οποία σχετίζονται µε τις Α.Ξ.Ε., µπορούν να 

ταξινοµηθούν στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες : 

� Η πολιτική και οικονοµική αστάθεια της δεκαετίας του 1990 έφερε σε 
δυσµενέστερη σχέση την Αλβανία, σε σύγκριση µε τις άλλες βαλκανικές 
χώρες, ως προς τη δυνατότητα προσέλκυσης ΑΞΕ. 

� Η είσοδος της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ε.Ε., δηµιούργησε νέες 
συνθήκες στο χώρο των Βαλκανίων, καθώς σε αυτές τις χώρες είναι πλέον 

ελεύθερη η διακίνηση κεφαλαιών και εργατικού δυναµικού. 

� Το επιχειρηµατικό περιβάλλον στην Αλβανία, παρότι βελτιώθηκε σηµαντικά 

πρέπει να βελτιωθεί ακόµη περισσότερο. Η Αλβανική κυβέρνηση έχει 
εντοπίσει την εν λόγω αδυναµία και γι’ αυτό, µετά από πρόσκλησή της, 
εκπρόσωποι της Παγκόσµιας Τράπεζας και της International Finance από το 

«Doing Business Reform Project» πραγµατοποιήσαν επίσκεψη στα Τίρανα 

προκειµένου να εξετάσουν µε τις αρχές, τις µεταρρυθµίσεις που είναι 
αναγκαίες για τη βελτίωση του εγχώριου επενδυτικού και επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος. 

Οι εκπρόσωποι της Παγκόσµιας Τράπεζας θα αξιολογήσουν την πρόοδο των 

µεταρρυθµίσεων στους 10 τοµείς που περιλαµβάνονται στη σχετική έκθεση 

του προγράµµατος : καταγραφή επιχειρήσεων, άδειες οικοδόµησης, 
καταγραφή ιδιοκτησίας, εργατική νοµοθεσία, πληρωµή φόρων, πρόσβαση σε 
πιστώσεις, προστασία των επενδυτών, εµπόριο, αποτελεσµατικότητα 

δικαστηρίων και διαδικασίες πτώχευσης. 

Στην έκθεση Doing Business 2008, η Αλβανία καταλαµβάνει την 136
η
 θέση 

µεταξύ 178 χωρών του κόσµου µε τις ευνοϊκότερες συνθήκες για την 
ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Στους επιµέρους τοµείς 
αξιολόγησης η χώρα καταλαµβάνει από την 48

η
 (πρόσβαση σε πιστώσεις) 

έως την 165
η
 και 178

η
 θέση στον τοµέα της προστασίας των επενδυτών και 

την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών πτώχευσης αντίστοιχα 

(Ναυτεµπορική, 22.04.2008). 

� Τα προβλήµατα του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος καταγράφηκαν και σε 
έκθεση ταξινόµησης κινδύνου χώρας του ΟΟΣΑ, για 144 χώρες µη µέλη 

(25.06.2004), στην οποία η Αλβανία σε µια κλίµακα ταξινόµησης από 1 έως 7 

ταξινοµείται στο 6, λίγο πιο µπροστά από υπανάπτυκτες τριτοκοσµικές χώρες 
(Ευστράτογλου Κλ., 2004). 

� Τα κίνητρα που προσφέρει το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για την προσέλκυση 

ΑΞΕ δεν κρίνονται ικανοποιητικά, αφού στην ουσία περιορίζονται στη 

δυνατότητα επαναπατρισµού κερδών (µετά τη φορολόγησή τους), στη ρήτρα 

ίσης µεταχείρισης µεταξύ αλβανικών και ξένων επιχειρήσεων και στην 
αποφυγή διπλής φορολόγησης, εφόσον προβλέπεται από διµερείς 
συµφωνίες. 

� Ανεπαρκείς κρίνονται και οι υποστηρικτικοί µηχανισµοί προσέλκυσης ΑΞΕ, οι 
οποίοι χαρακτηρίζονται από µια γραφειοκρατική αντίληψη κρατικού 

χαρακτήρα. Οι µηχανισµοί αυτοί είναι ο Αλβανικός Οργανισµός Προσέλκυσης 
Ξένων Επενδύσεων (Albanian Ivestment Promotion Agency), o Αλβανικός 
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Οργανισµός Ασφαλίσεων (Albanian Guarantee Agency) και η Συµβουλευτική 

Επιχειρηµατική Επιτροπή (Business Advisory Council). 

Οι προοπτικές αύξησης των ΑΞΕ στην Αλβανία είναι σε άµεση συνάρτηση µε 
τη δυνατότητα της κυβέρνησης να δώσει λύσεις στα προαναφερθέντα 

προβλήµατα. Κι αυτό γιατί οι ευνοϊκοί παράγοντες για τους οποίους οι ξένες 
επιχειρήσεις αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν στην Αλβανία 

εξακολουθούν να υφίστανται. 

Άλλοι παράγοντες που µπορούν να έχουν θετική επίδραση στην αύξηση των 

ΑΞΕ είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων για την επιτάχυνση των 

διαδικασιών ένταξης της Αλβανίας στην Ε.Ε. και η δυνατότητα της χώρας να 

προσελκύσει διεθνή επενδυτικά Funds, όπως αυτό που ανακοινώθηκε 
πρόσφατα µε την επωνυµία «Emenging Balkan Residential Fund» και τη 

χρηµατοδοτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), µε συνολικό ύψος στόχο 150 εκατ. ευρώ και στόχο την 

υλοποίηση επενδύσεων οικιστικού χαρακτήρα στην Ν.Α. Ευρώπη και 
συγκεκριµένα στην Αλβανία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, 

ΠΓ∆Μ, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Ρουµανία, Σερβία και Ουκρανία 

(Ναυτεµπορική, 9-4-2008). 

Θετικοί  παράγοντες θα είναι επίσης η συνέχιση εισροής µεταναστευτικών 

εµβασµάτων και η πιστωτική επέκταση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
που ενισχύουν την εγχώρια ζήτηση. 

Στη Νότια περιοχή της Αλβανίας οι προοπτικές περαιτέρω αύξησης του 

ρυθµού προσέλκυσης ΑΞΕ εµφανίζονται ιδιαίτερα ευνοϊκές στους τοµείς 
εξόρυξης και επεξεργασίας µη µεταλλικών ορυκτών (µάρµαρα, πέτρα), 

διαχείρισης υδάτων και επεξεργασίας λυµάτων, παραγωγής και επεξεργασίας 
προϊόντων του πρωτογενή τοµέα (θερµοκήπια, επεξεργασία γάλακτος και 
κρέατος, πτηνοτροφία, ιχθυοκαλλιέργειες κλπ), στον τουριστικό τοµέα, στις 
µεταφορές, στις υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας και στον τοµέα των 

κατασκευών. 
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ΚΚΚΚ    ΕΕΕΕ    ΦΦΦΦ    ΑΑΑΑ    ΛΛΛΛ    ΑΑΑΑ    ΙΙΙΙ    ΟΟΟΟ      1  1  1  10000    
    

 

 

11110000. Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ    

 

 

11110000.1. .1. .1. .1. ΓενικάΓενικάΓενικάΓενικά    

    

Η διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων στις υπό ανάπτυξη χώρες, αποτελεί βασικό 

µοχλό για τη µετάβασή τους στην οικονοµία της αγοράς, για την ενίσχυση των 

Άµεσων Ξένων Επενδύσεων και για τον εκσυγχρονισµό και την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των ιδιωτικοποιούµενων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα όσων 

θεωρούνται ως στρατηγικού χαρακτήρα. 

Η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων στην Αλβανία ξεκίνησε το 1991 και γνώρισε 
πολλές παλινδροµίσεις λόγω των γεγονότων της ίδιας χρονιάς καθώς και 
εκείνων του 1997, οπότε το µεγαλύτερο τµήµα του βιοµηχανικού δυναµικού της 
χώρας απαξιώθηκε πλήρως. Παράλληλα, επιχειρηµατικές συµπράξεις που 

δηµιουργήθηκαν κατά την αρχική περίοδο (κυρίως στον αγροτικό τοµέα) είχαν 

φτωχά αποτελέσµατα και ορισµένες από αυτές χρεοκόπησαν. Στα τέλη της 
δεκαετίας του ’90 θεσπίστηκε νέα νοµοθεσία για την στήριξη του 

προγράµµατος. Η σχετική διαδικασία πλέον εντάσσεται στην Στρατηγική 

Ιδιωτικοποιήσεων όπως αυτή εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο το 1998. Το υπό 

εξέλιξη πρόγραµµα αποσκοπεί στην εξασφάλιση µακροπρόθεσµης οικονοµικής 
ανάπτυξης και αποτελεσµατικότητας και στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, 

κυρίως σε στρατηγικούς τοµείς. 

Η ιδιωτικοποίηση των µικρών κρατικών επιχειρήσεων (περίπου 2.500) 

πραγµατοποιήθηκε, σχετικά σύντοµα. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί ως προς 
το σκέλος των µεταφορών, του λιανικού εµπορίου, των κατοικιών και των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων (αποστακτήρια, ζυθοποιεία, γαλακτοκοµεία και 
φαρµακευτικά εργοστάσια) µε µικρό όµως ενδιαφέρον από ξένους. Από το 1998 

δόθηκε έµφαση στην ιδιωτικοποίηση των στρατηγικών επιχειρήσεων η οποία 

υλοποιείται κατά περίπτωση, µε συνέπεια η πρόοδος που συντελείται για κάθε 
µια να διαφέρει. 

Οι ιδιωτικοποιήσεις απέφεραν σηµαντικά έσοδα στην Αλβανία και σηµαντικές 
Άµεσες Ξένες Επενδύσεις. Οι στρατηγικοί τοµείς στους οποίους προχώρησαν 

ικανοποιητικά είναι αυτοί του Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος, των 

τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας – πετρελαίου, της παραγωγής τσιµέντου κλπ. 
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11110.20.20.20.2. . . . Νοµοθετικό πλαίσιοΝοµοθετικό πλαίσιοΝοµοθετικό πλαίσιοΝοµοθετικό πλαίσιο    

    

Ο βασικός νόµος για τις ιδιωτικοποιήσεις ψηφίστηκε το 1991 (Ν.7512/8.10.91 : 

περί προστασίας ατοµικής ιδιοκτησίας και ιδιωτικοποιήσεων) και καθιέρωνε τις 
βασικές αρχές για τη µεταβίβαση κρατικής περιουσίας και την ισότιµη 

µεταχείριση των Αλβανών και των ξένων επενδυτών. Στη συνέχεια το 

νοµοθετικό πλαίσιο συµπληρώθηκε µε τα ακόλουθα νοµοθετήµατα : 

� Νόµος 7698/15.04.1993 «Περί αποκατάστασης και αποζηµίωσης 
ιδιοκτησιών πρώην γαιοκτητών» 

� Νόµος 8306/14.03.1998 «Περί στρατηγικής ιδιωτικοποίησης στρατηγικών 

τοµέων»  

� ∆ιατάγµατα 192/14.03.1998 και 230/04.04.1998 

Σύµφωνα µε το Νόµο 8306/1998, όλες οι κρατικές ή ηµικρατικές επιχειρήσεις ή 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε στρατηγικούς κλάδους, είναι 
υποψήφιες για ιδιωτικοποίηση. 

Με βάση τη στρατηγική αυτή, οι επιχειρήσεις που προορίζονται προς 
ιδιωτικοποίηση ήταν µικροµεσαίες βιοµηχανικές επιχειρήσεις, µεγάλες 
επιχειρήσεις στον µεταλλευτικό κλάδο και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, η 

επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι κρατικές εµπορικές 
τράπεζες. 

 

 

11110.30.30.30.3. . . . Μέθοδοι ιδιωτικοποίησηςΜέθοδοι ιδιωτικοποίησηςΜέθοδοι ιδιωτικοποίησηςΜέθοδοι ιδιωτικοποίησης    

    

Αρχικά, οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνταν κατά την ιδιωτικοποίηση ήταν η 

άµεση πώληση και οι δηµοπρασίες. Βάση της νέας στρατηγικής 
ιδιωτικοποίησης είναι ότι όλοι οι στρατηγικοί τοµείς της οικονοµίας µπορούν να 

ιδιωτικοποιηθούν. Αυτό σηµαίνει ότι οι κρατικές επιχειρήσεις των τοµέων αυτών 

θα µετασχηµατιστούν σε εµπορικές επιχειρήσεις. Κατά την εφαρµογή της 
ιδιωτικοποίησης, µεταβιβάζονται τριών (3) ειδών δικαιώµατα στον ιδιωτικό 

τοµέα : 

� ∆ικαίωµα ιδιοκτησίας, µε πώληση του συνόλου ή της πλειοψηφίας των 

µετοχών, σύµφωνα µε τον προκαθορισµένο τύπο ιδιωτικοποιήσης. 

� ∆ικαίωµα εκµετάλλευσης, στις περιπτώσεις που το κράτος επιθυµεί να 

διατηρήσει το δικαίωµα ιδιοκτησίας για εθνικούς ή στρατηγικούς λόγους, αλλά 

παράλληλα επιδιώκει και την καλύτερη αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας. 

� ∆ικαίωµα ανάπτυξης. Το κράτος µεταβιβάζει το δικαίωµα ανάπτυξης, 
ορίζοντας ταυτόχρονα τη χρονική περίοδο και τους όρους εκµετάλλευσης των 

φυσικών πηγών (πετρέλαιο, αέριο, ορυκτά κλπ). 
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11110.40.40.40.4. . . . Στάδια ιδιωτικοποίησηςΣτάδια ιδιωτικοποίησηςΣτάδια ιδιωτικοποίησηςΣτάδια ιδιωτικοποίησης    

    

Η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα τρία (3) στάδια : 

 

1ο Στάδιο : 

� Βελτιώσεις και τροποποιήσεις του νοµικού πλαισίου 

� Απογραφή όλων των κρατικών µονάδων και εκτίµηση των περιουσιακών τους 
στοιχείων 

� Μετατροπή των κρατικών επιχειρήσεων σε ιδιωτικές / εµπορικές επιχειρήσεις 

� Θεσµοθέτηση ∆ιοικητικής Αρχής στους τοµείς τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικής 
ενέργειας και ύδρευσης 

 

2ο Στάδιο : 

� ∆ηµοσιοποίηση των οικονοµικών µονάδων που πρόκειται να 

ιδιωτικοποιηθούν  

� Ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων 

� Προεπιλογή στρατηγικών επενδυτών 

 

3ο Στάδιο : 

Περίοδος λήψης σχετικής απόφασης. Η σχετική διαδικασία περιλαµβάνει την 
εµπλοκή του Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου των Υπουργών, του Υπουργείου 

∆ηµόσιας Οικονοµίας και Ιδιωτικοποιήσεων καθώς και του Εθνικού 

Οργανισµού Ιδιωτικοποιήσεων 

 

 

11110.50.50.50.5. . . . ΑρµΑρµΑρµΑρµόδιοι φόδιοι φόδιοι φόδιοι φορεορεορεορείς ιίς ιίς ιίς ιδιωδιωδιωδιωτικοποιήσεωντικοποιήσεωντικοποιήσεωντικοποιήσεων    

    

Οι αποφάσεις για τις ιδιωτικοποιήσεις λαµβάνονται από : 

� Το Κοινοβούλιο, για τις στρατηγικές αποφάσεις, δηλαδή τη στρατηγική 

ιδιωτικοποίησης, καθώς και το νοµικό πλαίσιο που συνοδεύει τη διαδικασία. 

� Το Υπουργικό Συµβούλιο, το οποίο εγκρίνει όλες τις αποφάσεις που 

προκύπτουν από τους εγκεκριµένους νόµους και λαµβάνει την τελική 

απόφαση για το αποτέλεσµα της ιδιωτικοποίησης επιχειρήσεων σε τοµείς 
στρατηγικού ενδιαφέροντος. 

� Το Υπουργείο ∆ηµόσιας Οικονοµίας και Ιδιωτικοποίησης, το οποίο είναι 
υπεύθυνο για την οικονοµική πολιτική της ιδιωτικοποίησης. Αποφασίζει για 

το αν θα συµπεριληφθούν αντικείµενα επιχειρήσεων σε προγράµµατα 
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ιδιωτικοποίησης και σε κάθε περίπτωση υποβάλλει προτάσεις στο 

Υπουργικό Συµβούλιο. 

Η υλοποίηση των αποφάσεων των πιο πάνω φορέων γίνεται από τον Εθνικό 

Οργανισµό Ιδιωτικοποίησεων (National Agency of Privatization), ο οποίος 
διενεργεί τους σχετικούς διαγωνισµούς και παρέχει τις σχετικές πληροφορίες. 

 

 

11110.60.60.60.6. . . . Πορεία των ιδιωτικοποιήσεωνΠορεία των ιδιωτικοποιήσεωνΠορεία των ιδιωτικοποιήσεωνΠορεία των ιδιωτικοποιήσεων    

    

Κατά τη διάρκεια των ετών 1999 – 2003, η Αλβανία πέτυχε υψηλούς ρυθµούς 
ιδιωτικοποιήσεων σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη, µε προσέλκυση Άµεσων 

Ξένων Επενδύσεων, στους τοµείς των τηκεπικοινωνιών και των τραπεζικών 

εργασιών. 

Η τσιµεντοβιοµηχανία ήταν µια από τις πέντε (5) µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις 
που τέθηκαν προς πώληση τον Απρίλιο του 2000 και η δεύτερη µεγαλύτερη 

µονάδα τσιµέντου προς ιδιωτικοποίηση. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, οι οποίες 
περιλαµβάνουν τη ζυθοποιΐα Birra Malto, την οινοποιΐα Kantina, το εργοστάσιο 

γαλακτοκοµικών Ajka και το εργοστάσιο φαρµακευτικών Profarma, πουλήθηκαν 

σε τοπικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του 2000. 

Σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης βρίσκονται τρεις (3) σηµαντικές κρατικές 
επιχειρήσεις στους τοµείς ενέργειας, πετρελαίου και ασφαλειών : 

� Η «ARMO», µε το µοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου της χώρας, έχει ήδη 

ιδιωτικοποιηθεί µε αξία 125 εκατ. ευρώ, ανέλαβε δε την υποχρέωση να 

πραγαµτοποιήσει, τα επόµενα πέντε (5) χρόνια, παραγωγικές επενδύσεις 
ύψους 240 εκατ. δολαρίων. 

� Η «KESH», εταιρία διανοµής της δηµόσιας επιχείρησης ηλεκτρισµού, η οποία 

έχει επικριθεί σφοδρά κατά τις πρόσφατες διαδοχικές ενεργειακές κρίσεις. Για 

τη διευκόλυνση της ιδιωτικοποίησης, η «KESH» διαχωρίστηκε σε τρεις 
µικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διανοµή,  στην 
παραγωγή και στη µετάδοση ενέργειας. Για την ιδιωτικοποίηση του τοµέα 

ενέργειας έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και η ∆ΕΗ. 

� Η κρατική ασφαλιστική εταιρία «INSIG», η οποία τα τελευταία χρόνια χάνει 
σηµαντικό µερίδιο στην ασφαλιστική αγορά λόγω της αύξησης του 

ανταγωνισµού. Το 2003 είχε πωληθεί το 40% των µετοχών της «INSIG» στα 

διεθνή χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα IFC και EBRD. Η νέα προσπάθεια 

αφορά την πλήρη ιδιωτικοποίηση της εταιρίας. 

Οριστική θεωρείται και η απόφαση της Αλβανικής Κυβέρνησης για την 

ιδιωτικοποίηση του Χρηµατιστηρίου Αξιών Τιράνων (Tirana Stock Exchange), 

στην οποία συγκατατίθενται και σοβαροί διεθνείς οικονοµικοί οργανισµοί, όπως 
η Παγκόσµια Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Επιφυλάξεις 
υπάρχουν ως προς την επιλογή του κατάλληλου χρόνου για την 

ιδιωτικοποίηση, οι οποίες συναρτώνται αποκλειστικά µε την παρούσα δοµή της 
αλβανικής οικονοµίας που στηρίζεται, κατά κύριο λόγο σε µικροµεσαίες 
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επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, οι λίγες µεγάλες επιχειρήσεις επιθυµούν 

την ιδιωτικοποίηση του Χρηµατιστηρίου και την είσοδό τους σε αυτό για να 

µπορέσουν να αντλήσουν ένα µέρος από τα κεφάλαια που χρειάζονται για την 

περαιτέρω ανάπτυξή τους. 

Η Ε.Ε., σε πρόσφατη έκθεση προόδου (www.economia.gr, ∆εκέµβριος 2007), 

αναφέρει ότι οι ιδιωτικοποίησεις στην Αλβανία απέκτησαν νέα δυναµική και ότι 
έχει σηµειωθεί πρόοδος στην πορεία εδραίωσης της οικονοµίας της αγοράς. 
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ΚΚΚΚ    ΕΕΕΕ    ΦΦΦΦ    ΑΑΑΑ    ΛΛΛΛ    ΑΑΑΑ    ΙΙΙΙ    ΟΟΟΟ            11111111    
    

 

 

11111111. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ    

     

 

11111111.1. .1. .1. .1. ΓενικάΓενικάΓενικάΓενικά    

    

Η ίδρυση εταιριών στην Αλβανία µε συµµετοχή ξένου κεφαλαίου ή µε ξένο 

κεφάλαιο εξ’ ολοκλήρου, διέπεται από τους ακόλουθους νόµους : 

� Ν. 7764/1993 «Περί ξένων επενδύσεων» 

� Ν. 7638/1992 «Περί εµπορικών εταιριών» 

� Ν. 7632/1992 «Περί διατάξεων ρυθµιστικών του πρώτου µέρους του 

Εµπορικού Μητρώου» 

� Ν. 7667/1993 «Περί εµπορικών καταχωρήσεων και διαδικασιών που 

οφείλουν να τηρούν οι εµπορικές εταιρίες» 

� Ν. 9723/2007 (για το Εθνικό Κέντρο Εγγραφών) 

� Ν. 9901/2008 (για τους εµπόρους και τις εµπορικές εταιρίες) 

∆εν υπάρχουν περιορισµοί για την ίδρυση εταιρίας από αλλοδαπούς. Αυτοί 
µπορούν να ιδρύουν αµιγείς ξένες εταιρίες ή µικτές µε Αλβανούς εταίρους. ∆εν 

υπάρχει όριο για το ποσοστό της ξένης συµµετοχής σε µια εταιρία. Επίσης, οι 
ξένες εταιρίες µπορούν να προβούν σε εµπορική καταχώρηση των 

υποκαταστηµάτων τους στην Αλβανία. 

Σύµφωνα µε το Ν.7638/1992, τα έγγραφα που απαιτούνται για την ίδρυση 

εταιρίας είναι : 

� Το καταστατικό, το οποίο καθορίζει τη µορφή, τη διάρκεια, την επωνυµία, 

τους στόχους της εταιρίας και το ποσό του αρχικού κεφαλαίου 

� Η πράξη ίδρυσης 

� Πιστοποιητικό τράπεζας, σχετικό µε την κατάθεση του αρχικού κεφαλαίου 

� Αίτηση για καταχώρηση στο µητρώο εταιριών που τηρείται στα ∆ικαστήρια 

της χώρας 

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν θεωρηθεί από συµβολαιογράφο. 
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Το δικαστήριο αποφασίζει σε διάστηµα ενός µηνός και στη συνέχεια η εταιρία 

εγγράφεται στο εµπορικό µητρώο. Από την ηµεροµηνία αυτή η εταιρία αποκτά 

νοµική προσωπικότητα. Η εµπορική δραστηριότητα της εταιρίας ξεκινάει µόνο 

µετά την εγγραφή της στην αρµόδια φορολογική αρχή. Έτσι όλα τα νοµικά 

πρόσωπα, µετά την εγγραφή τους στα µητρώα εταιριών που τηρούνται στα 

δικαστήρια, πρέπει να παρουσιάσουν γραπτή αίτηση για εγγραφή τους στις 
φορολογικές αρχές. Εφόσον οι τελευταίες εγκρίνουν την αίτηση, 

πραγµατοποιούν την εγγραφή και παρέχουν, σε διάστηµα 10 ηµερών, την 

άδεια λειτουργίας. Η άδεια αυτή πρέπει να ανανεώνεται ετησίως. 

 

    

11.211.211.211.2. . . . Μορφές εταιριώνΜορφές εταιριώνΜορφές εταιριώνΜορφές εταιριών    

    

Στην Αλβανία αναγνωρίζονται τέσσερις (4) µορφές εταιριών : 

Οµόρρυθµη Εταιρία (Ο.Ε.) 

Ετερόρρυθµη Εταιρία (Ε.Ε.) 

Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

Ανώνυµη Εταιρία (Α.Ε.) 

 

Οµόρρυθµη Εταιρία (Ο.Ε.) 

Στις οµόρρυθµες εταιρίες, όπως και στο ελληνικό δίκαιο, όλοι οι εταίροι έχουν 

απεριόριστη και συλλογική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρίας. Επίσης, 
όλοι οι εταίροι διοικούν την επιχείρηση, εκτός αν από το καταστατικό ορίζεται 
συγκεκριµένο ή συγκεκριµένα πρόσωπα, ως διαχειριστές. 

 

Ετερόρρυθµη Εταιρία (Ε.Ε.) 

Στις ετερόρρυθµες εταιρίες, οι ετερόρρυθµοι εταίροι είναι υπεύθυνοι για τις 
υποχρεώσεις της εταιρίας µόνο στο ποσό της συνεισφοράς τους στο αρχικό 

κεφάλαιο. Η συνεισφορά αυτή δεν µπορεί να γίνει σε υπηρεσίες. Οι οµόρρυθµοι 
εταίροι ευθύνονται απεριόριστα, συλλογικά και εις ολόκληρο για τις 
υποχρέωσεις της εταιρίας. 

Και οι δύο αυτές µορφές εταιριών δεν έχουν ευρεία εφαρµογή. Οι πιο 

διαδεδοµένες µορφές εταιριών είναι οι Ε.Π.Ε. και οι Α.Ε. Αν ο Αλβανός εταίρος 
είναι κρατική επιχείρηση προβλέπεται αποκλειστικά η ίδρυση Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. 

 

Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

Η Ε.Π.Ε. ιδρύεται από έναν ή περισσότερους εταίρους, οι οποίοι ευθύνονται 
µόνο στο ποσό της συνεισφοράς τους στο αρχικό κεφάλαιο. 
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Το ελάχιστο ιδρυτικό κεφάλαιο είναι 100.000 λεκ. Το Υπουργικό Συµβούλιο της 
χώρας είναι υπεύθυνο για τον επανακαθορισµό του ελάχιστου κεφαλαίου, 

ανάλογα µε τον πληθωρισµό. 

Το κεφάλαιο χωρίζεται σε ίσες µετοχές, των οποίων η ονοµαστική αξία δεν 

µπορεί να είναι µικρότερη από 1.000 λεκ. 

Οι µετοχές του ιδρυτικού κεφαλαίου µπορεί να µεταβιβαστούν σε τρίτους, ενώ 

είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµες και µεταξύ των εταίρων. 

Όλοι οι εταίροι πρέπει να συµµετέχουν στην πράξη ίδρυσης, είτε προσωπικά 

είτε µέσω άλλων εξουσιοδοτηµένων προσώπων. 

Η εταιρία διοίκειται από ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα (διαχειριστής ή 

διαχειριστές). Το όργανο που λαµβάνει τις αποφάσεις είναι η Γενική Συνέλευση 

των µετόχων. 

Οι αποφάσεις λαµβάνονται από έναν ή περισσότερους εταίρους, οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήµισυ των µετοχών του ιδρυτικού 

κεφαλαίου (συνήθης πλειοψηφία). 

Αλλαγές στο καταστατικό αποφασίζονται από τους µετόχους οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα 3/4 των µετοχών του ιδρυτικού κεφαλαίου. 

 

Ανώνυµη Εταιρία (Α.Ε.) 

Πρόκειται για εταιρία το κεφάλαιο της οποίας διανέµεται σε µετοχές. Οι µέτοχοι 
είναι υπεύθυνοι µόνο στο επίπεδο της συνεισφοράς τους στο ιδρυτικό κεφάλαιο. 

Η εταιρία αυτή µπορεί να έχει έναν ή περισσότερους µετόχους. 

Το ελάχιστο ιδρυτικό κεφάλαιο για Α.Ε. που ιδρύονται χωρίς κρατική συµµετοχή 

είναι 2 εκατ. λεκ, ενώ για τις εταιρίες που ιδρύονται µε κρατική συµµετοχή 

(∆ηµόσια εγγραφή) είναι 10 εκατ. λεκ. Το 25% τουλάχιστον του ιδρυτικού 

κεφαλαίου πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρίας. 

Η συνεισφορά στο κεφάλαιο µιας εταιρίας µπορεί να συνίσταται σε µετρητά, 

είδος ή δικαίωµα χρήσης. Η συνεισφορά υπηρεσίας δεν επιτρέπεται. 

Η ανώνυµη εταιρία διοικείται από το διοικητικό συµβούλιο το οποίο συγκροτείται 
από 3 – 21 µέλη, το οποίο εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των 

µετόχων, η οποία απειλή το κυρίαρχο όργανο. 
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ΚΚΚΚ    ΕΕΕΕ    ΦΦΦΦ    ΑΑΑΑ    ΛΛΛΛ    ΑΑΑΑ    ΙΙΙΙ    ΟΟΟΟ            11112222    
    

 

 

11112222. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    

     

12121212.1. .1. .1. .1. Νοµοθετικό πλαίσιοΝοµοθετικό πλαίσιοΝοµοθετικό πλαίσιοΝοµοθετικό πλαίσιο    

    

� Νόµος 8438/28.12.1993 «Για την φορολογία εισοδήµατος (ατοµικού και 
εταιριών)    

� Νόµος 7805/16.03.1994 «Για το φόρο περιουσίας»    

� Νόµος 8437/28.12.1998 «Για την έµµεση φορολογία στη ∆ηµοκρατία της 
Αλβανίας»    

� Νόµος 7928/27.04.1995 «Για το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας»    

� Νόµος 8313/26.03.1998 «Για τη φορολογία Μικρών Επιχειρήσεων»    

� Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου Ν.36/17.01.1998 για τον 

προσδιορισµό του κατώτατου ορίου δήλωσης Φ.Π.Α.    

Στα πλαίσια της µετάβασης, η Αλβανία αναµόρφωσε το φορολογικό της 
σύστηµα µε τη βοήθεια του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών. Η φορολογία επιβάλλεται σε εθνικό 

και τοπικό επίπεδο (δήµων). Το εθνικό φορολογικό καθεστώς περιλαµβάνει 
δύο κατηγορίες φορολογίας, την άµεση και την έµµεση. 

Άµεση φορολογία Έµµεση φορολογία 

� Φόρος ατοµικού εισοδήµατος � Φόρος κατανάλωσης 

� Φόρος κερδών � Φ.Π.Α. 

� Φόρος ακίνητης περιουσίας � Τελωνειακοί δασµοί 

Ο νόµος εισοδήµατος που αναµόρφωσε την φορολογία των ξένων 
επιχειρήσεων τον Ιανουάριο του 1999, ανακάλεσε τα φορολογικά κίνητρα για 

τους ξένους επενδυτές (τέσσερα έτη φοροαπαλλαγής και περαιτέρω µείωση 

µέχρι 60% για την επανεπένδυση των κερδών), αλλά οι απαλλαγές 
εξακολουθούν να ισχύουν για τις επιχειρήσεις που είχαν υπαχθεί σε αυτό το 

καθεστώς. Από 01.01.2001 θεσπίστηκαν κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις, 
σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆.Ν.Τ.).  
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Ως φορολογικό κίνητρο για τους ξένους επενδυτές, αποτελεί η φορολόγηση των 

διανεµοµένων κερδών των επιχειρήσεων µε 5% έναντι της αντίστοιχης των 
Αλβανών µε 10%. 

Η φορολογική περίοδος είναι ετήσια (1
η
 Ιανουαρίου έως 31

η
 ∆εκεµβρίου). 

Με βάση το Νόµο 8438/28.12.1998, ως µόνιµοι κάτοικοι της Αλβανίας και 
συνεπώς υποκείµενα φορολόγησης θεωρούνται : 

� Τα φυσικά πρόσωπα που διαµένουν στη χώρα για διαστήµατα µεγαλύτερο 

από 183 ηµέρες κατά τη διάρκεια της φορολογητέας περιόδου 

� Τα νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν µόνιµη έδρα τους στο έδαφος της 
Αλβανίας 

� Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραµµένα στο εµπορικό µητρώο, 

σύµφωνα µε την εµπορική νοµοθεσία.  

 

12121212.2.2.2.2. . . . Πηγές εισοδήµατοςΠηγές εισοδήµατοςΠηγές εισοδήµατοςΠηγές εισοδήµατος    

    

Τα εισοδήµατα από πηγές στην Αλβανία, περιλαµβάνουν τα ακόλουθα : 

� Εισόδηµα από εργασιακές σχέσεις που πραγµατοποιούνται στο έδαφος της 
Αλβανίας 

� Εισόδηµα από προσωπική δραστηριότητα που διεξάγεται στο έδαφος της 
Αλβανίας 

� Εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα που διεξάγεται από µη µόνιµο 

κάτοικο της Αλβανίας, µέσω άλλου προσώπου, το οποίο έχει µόνιµη έδρα 

στην Αλβανία 

� Εισόδηµα από την πώληση ακίνητης περιουσίας που αποδίδεται σε 
πρόσωπο µε µόνιµη έδρα στην Αλβανία  

� Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία και εισόδηµα από άλλα δικαιώµατα που 

απορρέουν από την ακίνητη περιουσία, υπό την προϋπόθεση ότι η 

περιουσία αυτή βρίσκεται στο έδαφος της Αλβανίας. 

� Εισόδηµα από µερίσµατα που διανέµονται από νοµικό πρόσωπο µε µόνιµη 

έδρα στην Αλβανία 

� Εισόδηµα από κέρδη εταιρίας µε µόνιµη έδρα στην Αλβανία 

� Εισόδηµα από τόκους που καταβάλλονται από την Κυβέρνηση σε εθνικό ή 

τοπικό επίπεδο, ή από µόνιµο κάτοικο της Αλβανίας, ή από µη µόνιµο 

κάτοικο της Αλβανίας, ή από µη µόνιµο κάτοικο µέσω ενός προσώπου που 

έχει µόνιµη έδρα στο έδαφος της Αλβανίας 

� Εισόδηµα από πνευµατικά δικαιώµατα, copyright και χρηµατοδοτική 

µίσθωση 

� Άλλο εισόδηµα που πραγµατοποιείται από µη µόνιµο κάτοικο, µέσω ενός 
προσώπου που έχει µόνιµη έδρα στην Αλβανία 
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12.312.312.312.3. . . . Συνοπτική εικόνα του φορολογικού συστήµατοςΣυνοπτική εικόνα του φορολογικού συστήµατοςΣυνοπτική εικόνα του φορολογικού συστήµατοςΣυνοπτική εικόνα του φορολογικού συστήµατος    

    

Στις αρχές του 2005, η συνοπτική εικόνα του φορολογικού συστήµατος της 
Αλβανίας ήταν η ακόλουθη : 

 

Φόρος  Περιγραφή 
Απαλλαγές και 

εξαιρέσεις 
Κλίµακα  

Φόρος εισοδήµατος 

Φόρος επί εισοδηµάτων 

αλβανών υπηκόων και 
εισοδηµάτων αλλοδαπών, 

κτηθέντων στην Αλβανία 

Αφορολόγητα τα πρώτα 

14.000 λεκ µηνιαίου µισθού  

Απαλλάσσονται τα επιδόµατα 

ανεργίας, συντάξεις και 
εισοδήµατα 

αυτοαπασχολούµενων 

αγροτών 

14.001 – 40.000 = 5% 

40.001 – 90.000 = 10% 

90.001 – 200.000 = 15% 

200.001 – 500.000 = 25% 

> 500.000 = 30%  

Φόρος 10% επί τόκων, 

µετοχών κλπ 

Φόρος µικρών επιχειρήσεων 

Επιβάλλεται σε επιχειρήσεις 
µε κύκλο εργασιών < 8 εκατ. 
λεκ 

Απαλλάσσονται οι γεωργικές 
δραστηριότητες 

3% επί του συνολικού κύκλου 

εργασιών. ∆εν περιλαµβάνουν 

ΦΠΑ 

Φόρος επί κερδών 

επιχειρήσεων 

Φόρος επί κερδών αλβανικών 

επιχειρήσεων και κερδών 

αλλοδαπών επιχειρήσεων 

κτηθέντων στην Αλβανία 

 23% 

Φόρος ακίνητης περιουσίας 
∆ηµοτικός φόρος επί 
κτισµάτων 

Περιουσία ξένων αποστολών Φόρος ανά µ2, ανάλογα µε 
την περιοχή και τη χρήση 

Φόρος µεταβίβασης ακίνητης 
περιουσίας 

   

Φόρος νέων κατασκευών 
∆ηµοτικός φόρος επί νέων 

κατασκευών 

  

Φ.Π.Α. 

 Απαλλαγή για ορισµένες 
χρηµατοπιστωτικές 
υπηρεσίες, παροχή 

υπηρεσιών, υγείας, 
εκπαίδευσης, ΜΚΟ, 

διπλωµατικές αποστολές, 
προσωρινές εισαγωγές, 
αγαθά σε καθεστώς 
διαµετακόµισης, εξαγωγές 
κλπ. 

20% 

Ειδικοί φόροι 

Φόροι σε καπνό και τσιγάρα, 

καύσιµα, αλκοολούχα ποτά, 

µεταλλικό νερό, καφέ, έλαια, 

καλλυντικά, αρώµατα 

Απαλλάσσονται : 
υγροποιηµένο αέριο για 

οικιακή κατανάλωση, αιθυλική 

αλκοόλη για παρασκευή 

ποτών για εξαγωγή 

Αρώµατα : 60%, Ντίζελ :65%, 

Κηροζίνη : 20 λ/λ,  Αµόλυβδη : 

33λ/λ, Σούπερ : 38 λ/λ, 

Τσιγάρα : 25 λ/π Μη 

αλκοολούχα : 2λ/λ, Μεταλλικό 

νερό : 1λ/λ, Καφές ψηµένος : 
80λ/κ, Καφές άψητος : 40λ/κ, 

Μπύρα : 30λ/λ, Κρασί : 20λ/λ, 

Λοιπά αλκοολούχα : 130 λ/λ 

Εισαγωγικοί δασµοί 

 Απαλλάσσονται : αγαθά που 

απαλλάσσονται ρητά βάσει 
διακρατικών συµφωνιών, 

ανθρωπιστική βοήθεια, 

ορισµένες εισαγωγές που 

χρησιµεύουν στην άντληση 

πετρελαίου 

Το ύψος κυµαίνεται από 0% - 

15%, ανάλογα µε τη 

δασµολογική κλάση 

∆ιάφοροι εθνικοί και δηµοτικοί 
φόροι και τέλη 

Τέλη αδειών διαφόρων ειδών   

Ετήσιο τέλος κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων 

  10.000 λ για οχήµατα µέχρι 
και 4 θέσεις 

30.000 λ για οχήµατα > 4 

θέσεις 

Ειδικό τέλος για ντιζελοκίνητα 

 Σηµείωση : Συµφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας, η Αλβανία έχει υπογράψει µε περισσότερες από 35  

                     χώρες. 
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Οι σηµαντικότεροι τοπικοί φόροι είναι : 

� Φόροι ακινήτων (κτίρια, φάρµες, γη) 

� Φόροι στις µικρές επιχειρήσεις 

� Φόρος διαµονής σε ξενοδοχεία 

� Φόροι στα νέα κτίρια για έργα υποδοµής 

� Φόρος κατοχής ακινήτων 

� Τέλη εγγραφής οχηµάτων 

� Τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων 

� Φόροι επιβίβασης (λιµενικοί κλπ) 

� Προσωρινοί τοπικοί φόροι 

 

 

12.412.412.412.4. . . . Οι πρόσφατες αλλαγές στο φορολογικό σύστηµαΟι πρόσφατες αλλαγές στο φορολογικό σύστηµαΟι πρόσφατες αλλαγές στο φορολογικό σύστηµαΟι πρόσφατες αλλαγές στο φορολογικό σύστηµα    

    

Η Αλβανική κυβέρνηση, µε σκοπό να προωθήσει την ανάπτυξη και βελτίωση 

του επιχειρηµατικού κλίµατος, προχώρησε σε αναδόµηση του φορολογικού 

συστήµατος της χώρας. 

Τον Ιούλιο του 2007 η Αλβανική Βουλή ενέκρινε τον ενιαίο φόρο στο ατοµικό και 
εταιρικό εισόδηµα. Μερίσµατα λαµβανόµενα από τα φυσικά πρόσωπα 

παραµένουν φορολογητέα µε 10%. Ο φόρος ύψους 10% στο εταιρικό εισόδηµα 

αντικαθιστά το τρέχον ποσοστό του 20% στα κέρδη. Ξεκινώντας από την 1η 

Ιανουαρίου του 2008, η Αλβανία έχει εφαρµόσει πλήρως το σύστηµα 

φορολόγησης µε τον ενιαίο φόρο ύψους 10%, το οποίο σύµφωνα µε το 

Πρωθυπουργό Sali Berisha, είναι ένα από τα χαµηλότερα της Ευρώπης. 

Η καθιέρωση ενιαίου φορολογικού συντελεστή αντικατέστησε το προηγούµενο 

φορολογικό σύστηµα, το οποίο διατηρούσε πέντε (5) προοδευτικές κλίµακες, µε 
ένα µόνο κλιµάκιο να φορολογείται µε ποσοστό 10%. Εξαίρεση σε αυτό τον 

κανόνα αποτελούν µόνο οι χαµηλοί εισοδηµατίες έως 30.000 λεκ, οι οποίοι για 

τα πρώτα 10.000 λεκ εξαιρούνται από την φορολογία, ενώ για το υπόλοιπο 

ποσό ή για τη διαφορά, φορολογούνται στο ενιαίο ποσοστό ύψους 10%. 

Η Αλβανική Κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι η θέσπιση ενός ενιαίου φόρου ύψους 
10% που σκοπεύει στη δηµιουργία ενός φιλικότερου κλίµατος επενδύσεων, 

καθιστά την οικονοµία ανταγωνιστικότερη, προσελκύει τις ξένες επενδύσεις, 
ενθαρρύνει τη νοµιµοποίηση της παραοικονοµίας και απλοποιεί την είσπραξη 

φόρων. Ως συνέπεια της εφαρµογής του ενιαίου φόρου, προβλέπεται ένα 

εισπρακτικό φορολογικό αποτέλεσµα της τάξεως των 150 εκατ. ευρώ. 

Μερικοί οικονοµικοί αναλυτές αναφέρουν ότι από το σύστηµα ενιαίου φόρου θα 

ωφεληθούν κυρίως οι επιχειρήσεις και οι οικονοµικά ισχυροί, θα υπάρξει µικρή 

ωφέλεια στην πλειοψηφία του αλβανικού λαού, χωρίς να υπάρχουν οικονοµικές 
ωφέλειες για τις οικονοµικά ασθενέστερες τάξεις. 
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Σύµφωνα µε τις οικονοµικές αυτές αναλύσεις, προκύπτει το συµπέρασµα ότι οι 
εργαζόµενοι χαµηλού εισοδήµατος θα πληρώσουν περισσότερους φόρους ενώ 

ένας ελάχιστος αριθµός εργαζοµένων υψηλού εισοδήµατος θα τύχει 
φορολογικών απαλλαγών. 

Άλλοι οικονοµικοί αναλυτές ισχυρίζονται ότι το σύστηµα ενιαίου φόρου είναι ένα 

απλό, διαφανές σύστηµα το οποίο έχει στόχο την ενίσχυση της οικονοµίας, 
προσελκύει τους επενδυτές και αυξάνει τα εισοδήµατα, αποθαρρύνοντας τη 

φοροδιαφυγή. 

Είναι αλήθεια ότι ο ενιαίος φόρος συνοδεύεται από πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατα αλλά λίγοι µπορούν να αρνηθούν ότι είναι ένα από τα αποδοτικά 

εργαλεία για την καταπολέµηση της διαφθοράς, η οποία είναι διαδεδοµένη σε 
πολλές πρώην κοµµουνιστικές χώρες µεταξύ των οποίων ανήκει και η Αλβανία. 

Ξεκινώντας από την Εσθονία το 1994 ένας αυξανόµενος αριθµός κρατών έχουν 

υιοθετήσει το σύστηµα ενιαίας φορολόγησης. Υπάρχουν περίπου είκοσι (20) 

χώρες οι οποίες έχουν κάποια µορφή του συστήµατος ενιαίας φορολόγησης. 
Αξίζει να σηµειωθεί επίσης ότι οι χώρες µε το συγκεκριµένο φορολογικό 

σύστηµα προσπαθούν να µειώσουν ακόµη περισσότερο τα ποσοστά 

φορολογίας τους (Ε.Ε.Β.Ε.). 

 

 

12.512.512.512.5. . . . Φορολογικός ανταγωνισµός µεταξύ των χωρώνΦορολογικός ανταγωνισµός µεταξύ των χωρώνΦορολογικός ανταγωνισµός µεταξύ των χωρώνΦορολογικός ανταγωνισµός µεταξύ των χωρών των Βαλκα των Βαλκα των Βαλκα των Βαλκα----        

                                    νίωννίωννίωννίων    

 

Η κίνηση της Αλβανικής Κυβέρνησης να καθιερώσει χαµηλό ενιαίο φορολογικό 

συντελεστή πρέπει να αξιολογηθεί µε βάση όσα ισχύουν και στις άλλες χώρες 
των Βαλκανίων στον τοµέα της φορολογίας των επιχειρήσεων. 

Το άνοιγµα των οικονοµιών και οι συνθήκες παγκοσµιοποίησης, οδήγησαν τις 
χώρες της Βαλκανικής σε σκληρό ανταγωνισµό για την προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων και την εξασφάλιση υψηλών ρυθµών ανάπτυξης. Στην 

προσπάθειά τους αυτή, η δηµιουργία ευνοϊκού φορολογικού περιβάλλοντος και 
η παροχή κινήτρων που ελαφρύνουν τα φορολογικά βάρη των επιχειρήσεων, 

χρησιµοποιήθηκαν από τις κυβερνήσεις ως αιχµή του δόρατος. 

Χρησιµοποιώντας τη δυνατότητα καθορισµού παραµέτρων, όπως το ύψος των 

φορολογικών συντελεστών,  ο τρόπος υπολογισµού της φορολογητέας ύλης, τα 

ισχύοντα φορολογικά κίνητρα και ελαφρύνσεις για ανάληψη επενδύσεων, 

δηµιούργησαν συνθήκες τόνωσης της οικονοµίας και προσέλκυσης 
επενδύσεων. Το 2003 η Αλβανία είχε το δεύτερο µεγαλύτερο συντελεστή 

φορολογίας Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων, µεταξύ των Βαλκανικών 

χωρών, όπως φαίνεται στο γράφηµα που ακολουθεί (Ξενόπουλος Ι., 2007). Το 

ίδιο συνέβαινε και το 2007, παρά τη µικρή µείωση, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι 
άλλες χώρες µείωσαν σηµαντικά τους αντίστοιχους φορολογικούς συντελεστές. 
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Η δυσµενής θέση της Αλβανίας αποτυπώνεται και στη χαµηλή θέση που 

καταλαµβάνει στη γενική κατάταξη 178 χωρών του κόσµου µε κριτήριο την 

ευχέρεια πληρωµής φόρων από τις επιχειρήσεις, η οποία έγινε µετά από 

σχετική έρευνα της Παγκόσµιας Τράπεζας µε στοιχεία του φορολογικού έτους 
2006. Σε δυσµενή θέση βρίσκονταν επίσης και άλλες χώρες των Βαλκανίων, 

όπως προκύπτει από τα ακόλουθα στοχεία (Παγκόσµια Τράπεζα, 

Pricewaterhouse Coopers) : 

 

ΧΩΡΑ  ΘΕΣΗ  

Κροατία  43 

Ελλάδα  86 

Βουλγαρία  88 

ΠΓ∆Μ  99 

Μολδαβία  111 

Αλβανία  118 

Σερβία  121 

Μαυροβούνιο  129 

Ρουµανία  134 

Βοσνία - Ερζεγοβίνη  142 

 

 

Εξίσου σηµαντικές ήταν και οι συνολικές φορολογικές επιβαρύνσεις των 

επιχειρήσεων (Φόρος κερδών + Ασφαλιστικές εισφορές + Λοιποί φόροι), όπως 
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φαίνεται από τα στοιχεία που παρατίθενται στη συνέχεια (Παγκόσµια Τράπεζα, 

Pricewaterhouse Coopers). 

 

Χώρα Φόρος κερδών 
Ασφαλιστικές  

εισφορές 
Λοιποί φόροι  Σύνολο 

Αλβανία 17,7 24,5 4,6 46,8 

Βοσνία - Ερζεγοβίνη 21,5 17,2 5,4 44,1 

Βουλγαρία  6,6 26,6 3,5 36,7 

Ελλάδα  15,1 31,7 1,9 48,6 

Κροατία  11,4 19,4 1,7 32,5 

Μαυροβούνιο  9,3 20,0 2,3 31,6 

Μολδαβία  10,5 31,6 1,9 44,0 

ΠΓ∆Μ 13,1 33,2 3,5 49,8 

Ρουµανία 10,4 34,4 2,1 46,9 

Σερβία 11,7 20,2 3,9 35,58 

 

Αυτός ο έντονος ενδοαλβανικός φορολογικός ανταγωνισµός, ανάγκασε και την 

Αλβανία να προχωρήσει στην προαναφερθείσα αλλαγή στο φορολογικό της 
σύστηµα, µε την καθιέρωση ενιαίου φορολογικού συντελεστή, παρά τα 

µειονεκτήµατα που έχει η έλλειψη προοδευτικότητας. 

 

 

12.6. 12.6. 12.6. 12.6. Το πρόγραµµα Το πρόγραµµα Το πρόγραµµα Το πρόγραµµα TTFSETTFSETTFSETTFSE στην Ν.Α. Ευρώπη στην Ν.Α. Ευρώπη στην Ν.Α. Ευρώπη στην Ν.Α. Ευρώπη    

    

Το πρόγραµµα ∆ιευκόλυνσης Εµπορίου και Μεταφορών στη Ν.Α. Ευρώπη 

(TTFSE), συνολικού προϋπολογισµού 120 εκατ. δολαρίων, υλοποιείται κατά το 

µεγαλύτερο τµήµα του από την Παγκόσµια Τράπεζα, ενώ το δίκτυο secipro έχει 
αναλάβει το τµήµα του προγράµµατος που αφορά τη διευκόλυνση του εµπορίου 

και την εκπαίδευση του προσωπικού.  Η εφαρµογή του προγράµµατος γίνεται 
στις χώρες : Αλβανία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, ΠΓ∆Μ και 
Ρουµανία.  

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν πρόσφατα και αφορούν την περίοδο 

2001 – 2006, τα τελωνειακά έσοδα στις προαναφερόµενες χώρες αυξήθηκαν 

κατά 81%, ενώ καταγράφηκε και κατακόρυφη µείωση του απαιτούµενου χρόνου 

για τις συνοριακές διελεύσεις, κατά 65% (Ναυτεµπορική, 24.12.2007). 
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ΚΚΚΚ    ΕΕΕΕ    ΦΦΦΦ    ΑΑΑΑ    ΛΛΛΛ    ΑΑΑΑ    ΙΙΙΙ    ΟΟΟΟ            13131313    
    

 

 

13. Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ13. Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ13. Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ13. Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    

     

 

13131313.1. .1. .1. .1. Πρόσφατες εξελίξειςΠρόσφατες εξελίξειςΠρόσφατες εξελίξειςΠρόσφατες εξελίξεις    

    

Στο τέταρτο τρίµηνο του 2007, το εργατικό δυναµικό της Αλβανίας ανήλθε σε 
1.081 χιλ. άτοµα, αυξηµένο κατά 3 χιλιάδες άτοµα (0,3%) σε σύγκριση µε το 

τρίτο τρίµηνο. Η µεταβολή αυτή προήλθε από την αύξηση της απασχόλησης 
στο µη αγροτικό ιδιωτικό τοµέα, η οποία εξουδετέρωσε την αύξηση του αριθµού 

των εγγεγραµµένων ανέργων κατά 660 άτοµα. Οι τοµείς που συνέβαλαν στην 

αύξηση της απασχόλησης ήταν η µεταποιητική βιοµηχανία, οι κατασκευές, οι 
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες και ο τοµέας υγείας. Ο αριθµός των 

απασχολούµενων στο δηµόσιο τοµέα και στον αγροτικό ιδιωτικό τοµέα 

παρέµεινε αµετάβλητος. 

Το επίπεδο της µέσης αµοιβής για κάθε οικογένεια µε κοινωνική κάλυψη 

(επίδοµα ανεργίας) µειώθηκε ελαφρά σε σύγκριση µε το τρίτο τρίµηνο, από 

4.217 λεκ σε 4.040 λεκ. Ο ελάχιστος µισθός, µε βάση απόφαση του Υπουργικού 

Συµβουλίου του 2006, παρέµεινε αµετάβλητος στα 1.400 λεκ. Αµετάβλητα 

παρέµειναν επίσης, το βασικό επίπεδο του επιδόµατος ανεργίας, στα 5.240 λεκ 

και ο µέσος µηνιαίος µισθός στο δηµόσιο τοµέα, στα 35.650 λεκ. 

Το ποσοστό ανεργίας κατά την τελευταία διετία υποχώρησε ελαφρά, από 14% 

το πρώτο τρίµηνο του 2006, σε 13,20% το τέταρτο τρίµηνο 2007. Η διαχρονική 

εξέλιξη των στοιχείων της αγοράς εργασίας και του επιπέδου ανεργίας 
παρουσιάζονται αναλυτικά, στο επόµενο κεφάλαιο της µελέτης, στην 

παράγραφο 14.6. «Απασχόληση – Ανεργία – Αµοιβές» 
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                  Πηγή : ΙNSTAT 

    

    

13.213.213.213.2. . . . Σύµβαση εργασίαςΣύµβαση εργασίαςΣύµβαση εργασίαςΣύµβαση εργασίας    

    

Η σύµβαση εργασίας µπορεί να είναι προφορική ή γραπτή. ∆εν µπορεί να 

τροποποιηθεί παρά µόνο µε κοινή συναίνεση των δύο µερών.  Η γραπτή 

σύµβαση εργασίας πρέπει να περιλαµβάνει µεταξύ άλλων : 

� Τα ονόµατα των δύο µερών 

� Τον τόπο εργασίας  

� Την περιγραφή της εργασίας 

� Την ηµεροµηνία έναρξης της εργασίας 

� Σε περίπτωση που αναφέρεται σε προσωρινή σχέση εργασίας, τη διάρκειά 

της 

� Τη διάρκεια των αδειών µετ’ αποδοχών 

� Το ύψος της αµοιβής καθώς και την ηµεροµηνία καταβολής του µισθού 

� Την κανονική εβδοµαδιαία διάρκεια της εργασίας 

� Την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης 

� Αναφορά στην συλλογική σύµβαση εργασίας, η οποία εφαρµόζεται κατά 

περίπτωση 

Στην περίπτωση προφορικής σύµβασης, ο εργοδότης υποχρεούται, σε 
διάστηµα 30 ηµερών, να παραδώσει στον εργαζόµενο για υπογραφή ένα 

γραπτό έγγραφο υπογεγραµµένο από τον ίδιο. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να 

περιλαµβάνει όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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13.313.313.313.3. . . . Ωράριο εργασίαΩράριο εργασίαΩράριο εργασίαΩράριο εργασίαςςςς    

    

Η ηµερήσια διάρκεια εργασίας είναι 8 ώρες. Το ωράριο µπορεί να υπερβαίνει ή 

να είναι κατώτερο από τις 8 ώρες ηµερησίως, αλλά σε καµία περίπτωση δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδοµαδιαίως. 

Η ηµερήσια διάρκεια εργασίας είναι 6 ώρες το µέγιστο, για εργαζόµενους κάτω 

των 18 ετών. Το νυχτερινό ωράριο µαζί µε το ηµερήσιο που το ακολουθεί δεν 

πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τις 8 ώρες και απαραίτητα θα πρέπει να 

συνοδεύονται από ρεπό. 

 

 

13.413.413.413.4. . . . Απελευθέρωση µισθώνΑπελευθέρωση µισθώνΑπελευθέρωση µισθώνΑπελευθέρωση µισθών    

    

Η Κυβέρνηση δεν παρεµβαίνει στον καθορισµό των µισθών του ιδιωτικού 

τοµέα. ∆εν ισχύουν ανώτατα όρια µισθών για κρατικές ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Η διαπραγµάτευση των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα γίνεται ελεύθερα, χωρίς 
κυβερνητική παρέµβαση. ∆εν υφίστανται πλέον µισθολογικά όρια για κρατικές ή 

ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

 

 

13.513.513.513.5. . . . Κοινωνική ασφάλισηΚοινωνική ασφάλισηΚοινωνική ασφάλισηΚοινωνική ασφάλιση    

    

Οι Νόµοι 7703/1993, 7870/1994, 9136/2003, 9329/2004 και 9457/2005 

εισάγουν και ρυθµίζουν την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 

των εργοδοτών υπέρ όσων απασχολούνται στις επιχειρήσεις τους. Το ύψος των 

ασφαλιστικών εισφορών δεν υπολογίζεται επί των δικών τους αποδοχών, αλλά 

επί των αποδοχών των δηµοσίων υπαλλήλων, µε κατώτατο και ανώτατο όριο 

που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου.  Η καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας συνίσταται στην µηνιαία 

καταβολή από τον εργοδότη για τα ασφαλιστικά ταµεία, ποσοστού επί των 

µηνιαίων καθαρών αποδοχών του εργαζοµένου, το οποίο επίσης καθορίζεται µε 
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου. Από το ποσοστό αυτό, το 11,2% 

παρακρατείται από τον µηνιαίο µισθό του εργαζοµένου, ενώ το υπόλοιπο 

21,7% καταβάλλεται από τον εργοδότη. 

Από 1-1-2009, προβλέπεται µείωση στα ασφάλιστρα κατά 25%, έτσι ώστε η 

συνολική ποσοστιαία επιβάρυνση από 32,9% που είναι σήµερα, να 

διαµορφωθεί στα 27,9%. 

Σηµειώνεται, ότι ο κατώτερος µισθός για τον οποίο καταβάλλονται τα 

προβλεπόµενα ασφάλιστρα ανέρχεται σε 14.000 λεκ και ο αντίστοιχος 
ανώτερος σε 70.000. 
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14141414.1. .1. .1. .1. ΓενικάΓενικάΓενικάΓενικά    

 

Για την αξιολόγηση των οικονοµικών εξελίξεων στην Αλβανία και των 

χαρακτηριστικών της αναπτυξιακής της πορείας, πρέπει να ληφθούν υπόψη και 
οι εξελίξεις στη διεθνή και ευρωπαϊκή οικονοµία, καθώς και στην οικονοµία της 
Ν.Α. Ευρώπης και της περιοχής των Βαλκανίων. 

Η δροµολογηµένη σύνδεση και µετάβαση της Αλβανίας στις ανοιχτές 
οικονοµίες, καθιστά αναγκαία τη σχετική ανάλυση που ακολουθεί, πριν 

εξεταστούν και αξιολογηθούν τα δεδοµένα της αλβανικής οικονοµίας και τα 

χαρακτηριστικά της ανάπτυξής της. 

Στα οικονοµικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά εξετάζονται, η πορεία και η 

σύνθεση του ΑΕΠ της Αλβανίας ανά τοµέα δραστηριότητας, οι εξελίξεις στους 
κρίσιµους τοµείς του πληθωρισµού, της απασχόλησης και της ανεργίας, η 

πορεία του εξωτερικού εµπορίου και του εξωτερικού χρέους της χώρας, καθώς 
και θέµατα που σχετίζονται µε τον ενεργειακό τοµέα και το περιβάλλον. 

Για τα πιο πάνω θέµατα καταγράφονται επίσης και οι προβλέψεις 
εξειδικευµένων και διεθνών οργανισµών για τις µελλοντικές εξελίξεις. 

Στο τέλος του κεφαλαίου διατυπώνονται οι εκτιµήσεις και µια περιληπτική 

αξιολόγηση των επενδύσεων της Αλβανίας και των διαφαινόµενων 

προοοπτικών. 

Τα εξίσου σηµαντικά ζητήµατα ανάλυσης και αξιολόγησης των τοµέων 

παραγωγής, των ξένων επενδύσεων, των µεταρρυθµίσεων κλπ, εξετάζονται σε 
ξεχωριστά κεφάλαια, λόγω της ιδιαίτερης σπουδαιότητάς τους. 
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14141414.2. .2. .2. .2. Η ∆ιεθνής και η ΕΗ ∆ιεθνής και η ΕΗ ∆ιεθνής και η ΕΗ ∆ιεθνής και η Ευρωπαϊκή οικονοµίαυρωπαϊκή οικονοµίαυρωπαϊκή οικονοµίαυρωπαϊκή οικονοµία    

 

Η ∆ιεθνής και Ευρωπαϊκή οικονοµία κινείται από το 2007 σε περιβάλλον 

υψηλής αβεβαιότητας και σηµαντικών κινδύνων, εξαιτίας της αναταραχής στις 
διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές και της µεγάλης ανόδου των διεθνών τιµών 

πετρελαίου. Ο ρυθµός ανόδου της παγκόσµιας οικονοµίας παρέµεινε υψηλός το 

2007, παρά τις αβεβαιότητες και τους κινδύνους, αλλά για το 2008 αναµένεται 
αισθητή επιβράδυνση και ο ρυθµός ανάπτυξης αναµένεται να είναι χαµηλότερος 
από ότι προβλέπονταν στις αρχές του χρόνου. 

Ταυτόχρονα, η παγκόσµια οικονοµία αντιµετωπίζει πλέον και σηµαντικούς 
πληθωριστικούς κινδύνους, λόγω της σηµαντικής αύξησης των διεθνών τιµών 

πετρελαίου και των άλλων βασικών εµπορευµάτων, ιδίως των τροφίµων, και 
της αβεβαιότητας για τη µελλοντική τους πορεία, η οποία δηµιουργεί 
«πληθωριστικές προσδοκίες». 

Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε αποπροσανατολισµό της περιοριστικής 
κατεύθυνσης της νοµισµατικής πολιτικής, καθώς παρατηρήθηκε έλλειψη 

ρευστότητας και επανεκτίµηση προς τα πάνω του επενδυτικού κινδύνου. 

Οι εξελίξεις µέχρι το 2007 και οι προοπτικές για το 2008, για το παγκόσµιο ΑΕΠ 

και τον παγκόσµιο πληθωρισµό (∆.Τ.Κ.), καταγράφονται στον επόµενο πίνακα  

(Τράπεζα της Ελλάδος, 2008). 

Σηµειώνεται πάντως ότι το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆.Ν.Τ.) δεν αναµένει 
ότι η παγκόσµια οικονοµία θα ανακάµψει πριν από το 2009, µολονότι ένα 

µεγάλο µέρος της χρηµατοπιστωτικής κρίσης ενδεχοµένως να έχει παρέλθει 
νωρίτερα, σύµφωνα µε τον επικεφαλής του διεθνούς οργανισµού Ντοµινίκ 

Στρός Καν. Οικονοµική επιβράδυνση καταγράφει και ο βασικός οικονοµικός 
δείκτης ανάπτυξης του ΟΟΣΑ, ο οποίος υποχώρησε το Μάρτιο 2008, σε 
σύγκριση µε τον αντίστοιχο του Φεβρουαρίου 2008 (Ναυτεµπορική, 15-5-2008). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 38 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%) ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΑΕΠ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ (∆.Τ.Κ.) 

 

Παγκόσµιο ΑΕΠ Παγκόσµιος πληθωρισµός (∆.Τ.Κ.) 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

2004 2005 2006 2007* 2008* 2004 2005 2006 2007* 2008* 

Παγκόσµιο σύνολο 4,9 4,4 5,0 4,9 3,7 Μ∆ Μ∆ Μ∆ Μ∆ Μ∆ 

Προηγµένες οικονοµίες 3,2 2,6 3,0 2,7 1,3 2,0 2,3 2,4 2,2 2,6 

Η.Π.Α. 3,6 3,1 2,9 2,2 0,5 2,7 3,4 3,2 2,9 3,0 

Ιαπωνία 2,7 1,9 2,4 2,1 1,4 0,0 -0,3 0,3 0,0 0,6 

Ε.Ε. 2,7 2,1 3,3 3,1 1,8 2,3 2,3 2,3 2,4 3,1 

Ευρωζώνη 2,0 1,5 2,8 2,6 1,4 2,1 2,2 2,2 2,1 2,8 

Αναδυόµενες και 
αναπτυσσόµενες 
οικονοµίες 

7,5 7,1 7,8 7,9 6,7 5,9 5,7 5,4 6,4 7,4 

Αφρική  6,5 5,7 5,9 6,2 6,3 6,3 7,1 6,4 6,3 7,5 

Ασία  8,6 9,0 9,6 9,7 8,2 4,1 3,8 4,1 5,3 5,9 

Μέση Ανατολή 5,9 5,7 5,8 5,8 6,1 7,0 6,2 7,0 10,4 11,5 

Λατινική Αµερική 6,2 4,6 5,5 5,6 4,4 6,6 6,3 5,3 5,4 6,6 

Κεντρ. και Ανατ. Ευρώπη 6,6 5,6 8,2 5,8 4,4 6,3 5,1 5,4 5,6 6,4 

Κοινοπ. Ανεξάρτ. Κρατών 8,2 6,5 7,4 8,5 7,0 10,4 12,1 9,5 9,7 13,1 

Ρωσία  7,2 6,4 7,4 8,1 6,8 10,9 12,7 9,7 9,0 11,4 

Νέες Βιοµ. Οικον. Ασίας 5,9 4,8 5,6 5,6 4,0 2,4 2,2 1,6 2,2 3,0 

* 2007 : Εκτιµήσεις,  2008 : Προβλέψεις 

Πηγή : ∆.Ν.Τ., World Economic Outlook, Απρίλιος 2008  

 

Ο ρυθµός αύξησης του όγκου του παγκόσµιου εµπορίου αγαθών και 
υπηρεσιών επιβραδύνθηκε αισθητά σε 6,8% το 2007, έναντι 9,2% του 2006. Το 

2008 αναµένεται να υποχωρήσει περαιτέρω στο 5,6%, σύµφωνα µε το ∆.Ν.Τ. 

Στις αγορές συναλλάγµατος συνεχίστηκε το 2007 η υποχώρηση των 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών του δολαρίου και του γιεν έναντι του ευρώ, µε 
αποτέλεσµα να ενισχυθεί περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα των οικονοµιών των 

Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας, ως προς τις τιµές. 

Οι διεθνείς τιµές των άλλων πρώτων υλών, ιδίως των βασικών µετάλλων και 
των ειδών διατροφής, αυξήθηκαν σηµαντικά κατά 9,2% το 2007, σε ευρώ, λόγω 

της αυξανόµενης παγκόσµιας ζήτησης, της µείωσης της παραγωγής, λόγω 

καιρικών συνθηκών και της ανόδου της παγκόσµιας ζήτησης για βιοκαύσιµα, η 

οποία επέδρασε αυξητικά στις τιµές των αγροτικών προϊόντων που 

χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες. 

Στη ζώνη του ευρώ ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ µειώθηκε ελαφρά το 2007 

έναντι του 2006 και διαµορφώθηκε στο 2,6% έναντι 2,8%. Η εγχώρια ζήτηση 

συνέχισε να υποστηρίζει την οικονοµική ανάπτυξη το 2007, ιδίως από την 
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πλευρά των επενδύσεων, οι οποίες αυξήθηκαν σηµαντικά κατά 4,3%, λιγότερο 

όµως από ότι το 2006 (5%). Ο πληθωρισµός µειώθηκε ελαφρά το 2007, στο 

2,1% έναντι 2,2% το 2006, ενώ στην αγορά εργασίας παρατηρήθηκε αύξηση 

της απασχόλησης κατά 1,7% και σηµαντική υποχώρηση του ποσοστού 

ανεργίας σε 7,4%, που είναι το χαµηλότερο των τελευταίων 25 ετών, από 8,2% 

το 2006. Οι θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας οφείλονται κυρίως στην 

άνοδο της οικονοµικής δραστηριότητας, στη βελτίωση των προοπτικών των 

οικονοµιών της Ευρωζώνης, στις διορθωτικές µεταρρυθµίσεις στην αγορά 

εργασίας και στην αυξηµένη εµπιστοσύνη των επιχειρήσεων. 

Η ανατιµητική πορεία του ευρώ τα τελευταία έτη, η οποία δυσχεραίνει σηµαντικά 

την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας στη ζώνη του ευρώ, συνδέεται µε τη 

συγκριτικά καλύτερη οικονοµική επίδοσή της σε σχέση µε τους κυριότερους 
εµπορικούς εταίρους, µε τη χρηµατοπιστωτική αναταραχή και µε τις προσδοκίες 
των αγορών για την εξέλιξη της διαφοράς µεταξύ επιτοκίων ευρώ και δολαρίου. 

Για το 2008 προβλέπεται επιβράδυνση του ρυθµού ανόδου του ΑΕΠ, ο οποίος 
αναµένεται να διαµορφωθεί µεταξύ 1,3% και 2,1% και αύξηση του 

πληθωρισµού σε επίπεδο µεταξύ 2,6% και 3,2%, έναντι 2,1% το 2007. Οι 
εξελίξεις αυτές αντικατοπτρίζουν τις αβεβαιότητες που δηµιουργήθηκαν µε την 

αναταραχή στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και τη συνεχιζόµενη άνοδο των 

τιµών του πετρελαίου. 

 

 

14141414.3. .3. .3. .3. Η οικονοµία της Ν.Α. Ευρώπης και της περιοχής των Η οικονοµία της Ν.Α. Ευρώπης και της περιοχής των Η οικονοµία της Ν.Α. Ευρώπης και της περιοχής των Η οικονοµία της Ν.Α. Ευρώπης και της περιοχής των 

ΒαλκανίωνΒαλκανίωνΒαλκανίωνΒαλκανίων    

 

Η οικονοµική και νοµισµατική ανάπτυξη των χωρών της ευρύτερης περιοχής, µε 
εξαίρεση το Κόσοβο, προσεγγίζει βαθµιαία τα επίπεδα των δυτικοευρωπαϊκών 

χωρών. Αυτό αντικατοπτρίζεται στους ταχύτερους ρυθµούς ανάπτυξης των 

χωρών αυτών, σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους ρυθµούς της Ευρωζώνης. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της European Bank for Reconstruction and Development, 

ο πραγµατικός ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ στην εν λόγω περιοχή, από 4,7% που 

ήταν το 2005, διαµορφώθηκε υψηλότερα το 2006, στο 5,9% περίπου, δηλαδή 

µερικές ποσοστιαίες µονάδες υψηλότερα από το αντίστοιχο ποσοστό στην 

Ευρωζώνη (Bank of Albania, 2007, σελ. 35-37). 

Οι άµεσες ξένες εισροές επενδύσεων και η υψηλότερη εγχώρια ζήτηση, 

ενισχύθηκαν από τη γρήγορη πιστωτική επέκταση και ήταν από τους βασικούς 
παράγοντες που επηρέασαν θετικά τη σηµαντική οικονοµική ανάπτυξη. Από την 

άλλη πλευρά, η αυξηµένη εγχώρια – ζήτηση και οι υψηλές τιµές πετρελαίου, 

δηµιουργούν πληθωριστικές πιέσεις σε όλη την περιοχή. Επιπλέον, οι εγχώριες 
καταθέσεις δεν µπορούν να καλύψουν τις επενδύσεις, µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργούνται υψηλά ελλείµµατα. Εκτιµάται ότι, περαιτέρω οικονοµική 

ανάπτυξη είναι εκτεθειµένη σε κινδύνους που σχετίζονται µε την παγκόσµια 

ανισορροπία και τα αυξηµένα επιτόκια στις χώρες του ΟΟΣΑ, µε αποτέλεσµα 

την εξασθένιση του ενδιαφέροντος για επενδύσεις στις εν λόγω χώρες. Οι ξένες 
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άµεσες επενδύσεις αναµένεται να σηµειώσουν πτώση, σε κάποιο βαθµό, σε 
σύγκριση µε τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν στην περίοδο 2004 – 2005. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 39 

ΚΥΡΙΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

Ρυθµός ανάπτυξης ΑΕΠ (%) 

Χώρες  

2005      2006 

Ετήσιος 

πληθωρισµός 

(%) 

Ποσοστό 

(%) 

ανεργίας 

∆ηµοσ/µικό 

Ισοζύγιο  

(% του ΑΕΠ) 

Current 

account    

(% του ΑΕΠ) 

Ελλάδα 3,7 4,2 3,2 8,7 -2,6 -11,4 

Ιταλία 0,0 1,5 2,1 6,9 -4,0 -1,4 

Κόσοβο -0,2 -- 0,7 -- -- -- 

Κροτατία 4,1 4,6 2,0 16,9 -3,0 -6,8 

FYROM 3,8 3,8 2,9 37,1 -0,6 -3,1 

Σερβία 6,3 5,5 6,6 26,0 0,8 -10,0 

Τουρκία 7,4 6,0 9,7 9,1 -3,6 -8,1 

Πηγή : Eurostat, IMF, Central Banks 

 

 

Παρόλα αυτά προβλέπεται ότι οι οικονοµίες των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης θα 

συνεχίσουν να έχουν σηµαντικούς ρυθµούς ανάπτυξης, έστω και σχετικά 

χαµηλότερους από τη διετία 2005 – 2006. Η αναµενόµενη αυτή ανάπτυξη, 

αντικατοπτρίζει την πρόοδο στις δοµικές µεταρρυθµίσεις και στην ενσωµάτωση 

των χωρών αυτών στην παγκόσµια οικονοµία. 

Η ανωτέρω άποψη επιβεβαιώνεται από την εκτίµηση των προοπτικών µέχρι το 

2009, για εννιά (9) χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, η οποία έγινε από τα τµήµατα 

µελετών της Alpha Bank και της Citigroup και δηµοσιεύτηκε στον οικονοµικό 

τύπο (Ναυτεµπορική κ.α., 2008 και Alpha Bank, 2008). Τα σχετικά στοιχεία 

καταγράφονται στον πίνακα 40 , από τα οποία προκύπτει συνέχιση της 
ανάπτυξης αλλά και άσκηση πιέσεων σε ορισµένες χώρες ή στασιµότητα και 
κάµψη σε άλλες. 

Σηµειώνεται τέλος ότι, παρά το γεγονός ότι οι χώρες της Ν.Α. Ευρώπης 
διαφέρουν ουσιωδώς µεταξύ τους, ως προς το βαθµό ανάπτυξης του 

τραπεζικού τοµέα, οι χρηµατοπιστωτικοί τοµείς εξακολουθούν να παραµένουν 

σχετικά µικροί σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους της ζώνης του ευρώ. Η ταχεία 

αύξηση των πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τοµέα που παρατηρείται σε πολλές 
χώρες της περιοχής θα µπορούσε να εγείρει κινδύνους τόσο για τα 

µακροοικονοµικά µεγέθη όσο και για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Οι 
κίνδυνοι αυτοί σχετίζονται µε φαινόµενα υπερθέρµανσης της οικονοµίας, 
επιδείνωσης του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, πληθωριστικών πιέσεων, 

δυσκολιών διαχείρισης κινδύνων, κ.α. Παρά τους κινδύνους αυτούς, η 

πιστωτική επέκταση έχει κατά κανόνα διαπιστωθεί ότι συνδέεται θετικά µε την 
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οικονοµική ανάπτυξη και σε κάθε περίπτωση η εξέλιξη των χρηµατοπιστωτικών 

συστηµάτων αναµένεται ότι θα συµβάλει θετικά στη διενέργεια πιο 

παραγωγικών επενδύσεων και στην οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής (Ε.Κ.Τ., 

2006). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 40 

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΝΕΑ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

Α.Ε.Π. Πληθωρισµός 
Εξωτερικό Χρέος 

(% ΑΕΠ) 

Ισοζύγιο 

Τρεχουσών 

Συναλλαγών        

(% ΑΕΠ) 

Άµεσες Ξένες 

Επενδύσεις          

(σε δις δολάρια) Χώρα 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Βουλγαρία 6 5,7 5,6 8,4 11 6,5 85,7 89,9 93,3 -21,3 -9,2 -16,2 5,4 5,9 5,3 

Ρουµανία 6 6 5,5 4,8 8 6,5 43,3 45,9 47,3 -14 -17,5 -13 7 8 9 

Σερβία 7 6 6 6,4 10 7 32,5 30 27,9 -13,3 -13,4 -12,3 3 3 3,5 

ΠΓ∆Μ 5,1 5 4,5 2,3 5 4 34,6 34,1 31,3 -3,5 -4,2 4,1 0,2 0,2 -- 

Αλβανία 6 6 6,1 3,1 3,5 3 19,9 19,8 19,6 -8,5 -6,5 -6 0,49 0,54 0,59 

Ουκρανία 7,6 6,5 6 12,8 20 14 10,3 8,9 10 -4 -5,5 -5 5,5 6 6 

Ρωσία* 8,1 6,8 6,6 9 14,8 13,2 7,2 6,2 5,5 6,1 7,1 4,2 6,8 -4,5 0,5 

Τουρκία* 4,5 3,6 3,7 8,8 9,3 7,5 41,2 37,1 35,6 -5,8 -6 -5,5 19,8 14,5 13,5 

Πολωνία* 6,5 5 4,3 2,5 4,2 3,1 45,4 45 45,1 -3,8 -4,8 -4,8 14,2 18,5 19,5 

Πηγές : Τµήµα µελετών Alpha Bank και * Citigroup 

 

 

14141414.4. .4. .4. .4. Α.Ε.Π. Α.Ε.Π. Α.Ε.Π. Α.Ε.Π. της της της της ΑλβανίαςΑλβανίαςΑλβανίαςΑλβανίας    

 

Κατά την περίοδο 1996 – 2006, η αύξηση του ΑΕΠ της Αλβανίας ήταν 

σηµαντική και κινήθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό 10% περίπου, σε τρέχουσες 
τιµές, παρά τη σηµαντική µείωση κατά το έτος 1997, λόγω των γεγονότων των 

«πυραµίδων». Από το 2003 και µετά, η ετήσια άνοδος του ΑΕΠ είναι ελαφρά 

χαµηλότερη του 6%. Για το 2007 και το 2008 εκτιµάται ότι θα είναι 6% και για το 

2009, προβλέπεται να είναι ελαφρά υψηλότερη 6,1% (Alpha Bank, 2008). 

Παρόµοια είναι και η εκτίµηση της Τράπεζας της Αλβανίας, η οποία προβλέπει 
ότι ο ρυθµός ανάπτυξης της αλβανικής οικονοµίας κατά το 2008 θα 

διαµορφωθεί στο 6%. Ο ∆ιοικητής της επισηµαίνει ότι οι τοµείς των µεταφορών, 

των τηλεπικοινωνιών, του εµπορίου, των ξενοδοχείων και των καταστηµάτων 

µαζικής εστίασης, συνέβαλαν σηµαντικά στην ανάπτυξη της οικονοµίας και 
αντιστάθµισαν την επιβράδυνση της ανάπτυξης του κατασκευαστικού τοµέα, 

στον οποίο σηµειώθηκε µείωση κατά 19% το 2007, σε σχέση µε το 2006, (Bank 

of Albania, 2008). 
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Στην ίδια περίοδο, 1996 – 2006, το κατά κεφαλή ΑΕΠ, αυξήθηκε µε µέσο ετήσιο 

ρυθµό 9,6% (σε λεκ) και 10,7% (σε ευρώ). Σε δολάρια η αύξηση το 2007 

εκτιµάται σε 12,2% έναντι του 2006 και για τα έτη 2008 και 2009 προβλέπονται 
αυξήσεις 8,8% και 6,1% αντίστοιχα, έναντι του προηγούµενου έτους. 

Από την ποσοστιαία διάρθρωση του ΑΕΠ κατά οικονοµική δραστηριότητα, 

προκύπτει η σηµαντική συµβολή του τοµέα του εµπορίου και των υπηρεσιών µε 
55% περίπου. Η συµβολή του πρωτογενή τοµέα µειώνεται διαχρονικά (1996 : 

36,6%, 2006 : 19,8%), κυρίως λόγω της αστικοποίησης του πληθυσµού και της 
µετανάστευσης, που οδηγούν στην εγκατάλειψη της υπαίθρου. 

Αντίθετα, η συµβολή του κατασκευαστικού τοµέα αυξάνεται διαχρονικά (1996 : 

5,1%, 2006 : 14,4%) ως αποτέλεσµα της µεγέθυνσης των αστικών κέντρων, 

ιδίως των Τιράνων και της συνακόλουθης αύξησης της ζήτησης για κατοικίες, 
επαγγελµατικούς χώρους κλπ. Σηµαντικά συνέβαλε στην αύξηση αυτή και η 

δραστηριότητα κατασκευής µεγάλων δηµοσίων έργων, καθώς και οι κτιριακές 
επενδύσεις του ιδιωτικού τοµέα στους κλάδους εµπορίου, ξενοδοχείων, 

βιοµηχανίας κλπ. 

Η συµβολή του τοµέα της βιοµηχανίας, σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο, είναι 
χαµηλότερη του 10%, µε σηµαντική υποχώρηση κατά την περίοδο 1997 έως 
2002, όταν το επιχειρηµατικό κλίµα είχε επιδεινωθεί, από τα γεγονότα του 1997. 

Η αύξηση της συνολικής εγχώριας ζήτησης εξελίσσεται ταχύτερα από την 
αντίστοιχη της συνολικής προσφοράς, ενώ η κατανάλωση των νοικοκυριών και 
των επιχειρήσεων συνεχίζει να αποτελεί το πλέον σηµαντικό και δυναµικό 

στοιχείο της συνολικής ζήτησης. Η αυξανόµενη εγχώρια ζήτηση, σε συνδυασµό 

µε την αδυναµία της εγχώριας προσφοράς να την ικανοποιήσει, οδηγεί σε 
διεύρυνση του εµπορικού ισοζυγίου, µε όλους τους κινδύνους που εγκυµονεί 
αυτή η εξέλιξη (Φλέγας Η., 11.3.2008). 

Παράλληλα, η αλβανική οικονοµία, κατά το 2007, δέχτηκε ισχυρές πιέσεις που 

προκλήθηκαν από την υποχώρηση της παραγωγής αγροτικών προϊόντων και 
τροφίµων, εξαιτίας των δυσµενών καιρικών συνθηκών, από τις εκτεταµένες 
διακοπές ηλεκτροδότησης και από την παγκόσµια πετρελαϊκή κρίση. Κατά τον 

∆ιοικητή της Τράπεζας της Αλβανίας, η διατήρηση των θετικών 

µακροοικονοµικών «παραµέτρων», απαιτεί την προσοχή των αρµόδιων αρχών, 

ως προς τις εξελίξεις στην παγκόσµια αγορά (Bank of Albania, 2008). 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι πίνακες και τα αντίστοιχα γραφήµατα, για την 

τεκµηρίωση των εξελίξεων και των προβλέψεων για το ΑΕΠ της Αλβανίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 41 

ΑΕΠ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

ΈΤΟΣ 
ΑΕΠ εκ. λεκ 

(σε τρεχ. τιµές) 

1996 346.403 

1997 346.198 

1998 409.209 

1999 471.578 

2000 523.043 

2001 583.369 

2002 622.711 

2003 694.098 

2004 751.024 

 2005* 871.374 

  2006** 893.006 

                                                         Πηγή : INSTAT 

                                                        *2005 : προσωρινά στοιχεία, **2006 : εκτίµηση  

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 25 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 42 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΕΠ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

(σε σταθερές τιµές) 

 

ΕΤΟΣ 

ΕΤΗΣΙΑ        

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)  

(σε σταθερές τιµές) 

1996 9,1 

1997 -10,8 

1998 9,0 

1999 13,5 

2000 6,7 

2001 7,9 

2002 4,2 

2003 5,8 

2004 5,7 

2005 5,8 

2006 5,5 

 2007* 6,0 

  2008** 6,0 

  2009**  6,1 

Πηγή : INSTAT και Alpha Bank, 2008 

                                                      2007* : εκτίµηση και 2008** -  2009** : πρόβλεψη 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 26 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΕΠ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 43 

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ ΑΛΒΑΝΙΑΣ  

(σε χιλ. λεκ) 

 

 

ΕΤΟΣ Χιλιάδες λεκ 

1996 113 

1997 113 

1998 134 

1999 154 

2000 171 

2001 190 

2002 201 

2003 223 

2004 240 

2005 260 

2006 283 

                                                             Πηγή : INSTAT 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 27 

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 44 

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ ΑΛΒΑΝΙΑΣ  

(σε ευρώ) 

 

 

ΕΤΟΣ Ευρώ 

1996 836 

1997 670 

1998 799 

1999 1.051 

2000 1.289 

2001 1.474 

2002 1.521 

2003 1.622 

2004 1.881 

2005 2.095 

2006 2.303 

                                                             Πηγή : INSTAT 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 28 

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 45 

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ ΑΛΒΑΝΙΑΣ  

(σε δολάρια) 

 

 

ΕΤΟΣ ∆ολάρια 

2004 2.550 

2005 2.710 

2006 2.903 

 2007* 3.256 

  2008** 3.544 

  2009** 3.760 

                                                             Πηγή : Alpha Bank, 2008 

                                                             2007* : εκτίµηση και 2008** -  2009** : πρόβλεψη 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 29 

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 46 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΕΠ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

(1996 – 2006, τρέχουσες τιµές) 

 

ΕΤΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006** 

Πρωτογενής τοµέας 36,6 31,6 28,8 25,8 25,5 23,6 23,4 23,5 22,3 20,7 19,8 

Βιοµηχανία 9,9 8,8 7,4 7,3 7,8 7,3 6,9 8,7 10,0 9,7 9,6 

� Εξορυκτική βιοµηχανία 1,0 0,9 0,7 0,8 0,9 0,9 0,7 0,6 0,8 0,8 -- 

� Μεταποιητική βιοµηχανία 8,9 7,8 6,6 6,4 6,9 6,4 6,1 8,0 9,2 8,9 -- 

Κατασκευές 5,1 6,1 5,0 6,0 8,3 10,4 12,0 13,7 13,9 14,3 14,4 

Υπηρεσίες 48,5 53,5 58,8 60,9 58,5 58,6 57,6 54,0 53,8 55,3 56,1 

� Εµπόριο, ξενοδοχεία,  
  εστιατόρια 

27,3 27,4 27,0 29,7 27,5 25,2 23,8 22,1 21,6 22,4 -- 

� Μεταφορές  4,9 5,9 8,7 8,8 7,9 8,6 7,3 5,3 5,3 5,2 -- 

� Ταχυδροµεία,  
  τηλεπικοινωνίες 

0,9 1,5 1,4 2,0 2,0 3,0 3,2 3,3 3,7 3,7 -- 

� Άλλες υπηρεσίες 15,3 18,8 21,7 20,4 21,1 21,9 23,2 23,3 23,2 24,0 -- 

Πηγή : INSTAT 

*2005 : προσωρινά στοιχεία και **2006 : εκτίµηση 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 30 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΕΠ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 31 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΕΠ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

(2006) 
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14141414.5. .5. .5. .5. ΠληθωρισµόςΠληθωρισµόςΠληθωρισµόςΠληθωρισµός    

 

Και στον τοµέα του πληθωρισµού η αλβανική οικονοµία καταγράφει 
ικανοποιητικές εξελίξεις, µετά την πληθωριστική έκρηξη της περιόδου 1996 – 

1997. Είναι χαρακτηριστικό ότι µετά το 2001, ο ετήσιος πληθωρισµός δεν 

υπερέβη το 3,5%. 

Στη µεγαλύτερη διάρκεια του 2007, οι πληθωριστικές πιέσεις ήταν χαµηλές. Στο 

τρίµηνο Αυγούστου – Οκτωβρίου παρατηρήθηκαν σχετικές πιέσεις, οι οποίες 
υποχώρησαν στη συνέχεια για να διαµορφωθεί η ετήσια µεταβολή στο τέλος 
του έτους στο 3,1% έναντι 2,5% του 2006. Στο πρώτο τρίµηνο του 2008, 

επανεµφανίστηκαν οι πιέσεις µε αποτέλεσµα ο ετήσιος ρυθµός αύξησης να 

φτάσει τον Μάρτιο στο 4,6% και να υποχωρήσει ελαφρά τον Απρίλιο στο 4,4%. 

Ένα χρόνο πριν, τον Απρίλιο του 2007 ο ετήσιος ρυθµός αύξησης ήταν 1,9%. 

Η µεγαλύτερη ετήσια αύξηση κατά το έτος 2007 παρατηρήθηκε στις κατηγορίες, 
«Τρόφιµα – Μη αλκοολούχα ποτά» (5,4%), «Ξενοδοχεία – Καφετέριες – 

Εστιατόρια» (5,2%) και «Αλκοολούχα ποτά – Καπνός» (4%). Η µεγαλύτερη 

µείωση (-2,6%) καταγράφηκε στην κατηγορία, «Αναψυχή – Πολιτισµός», ενώ 

στις άλλες οµάδες αγαθών και υπηρεσιών οι µεταβολές κυµάνθηκαν από -0,7% 

µέχρι 2,8%. 

Στο πρώτο τετράµηνο του 2008, όπως προκύπτει από τις µηνιαίες µεταβολές 
των επιµέρους δεικτών του Γενικού ∆.Τ.Κ., οι πληθωριστικές πιέσεις 
προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις αυξήσεις των τιµών στην κατηγορία 

«Τρόφιµα και Μη αλκοολούχα ποτά», κατά 0,5% τον Ιανουάριο, 1% τον 
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Φεβρουάριο και 0,9% τον Μάρτιο. Τον Απρίλιο καταγράφηκε µικρή πτώση κατά 

-0,4%. Οι αυξήσεις στις τιµές των αγαθών της κατηγορίας «Τρόφιµα και Μη 

αλκοολούχα ποτά», προκαλούν εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις, δεδοµένου 

ότι ο συντελεστής βαρύτητας – στάθµισής τους για τον υπολογισµό του γενικού 

∆.Τ.Κ. είναι ιδιαίτερα υψηλός (426/1.000). 

Έντονη πίεση καταγράφηκε και στον τοµέα «Ενοίκια, Νερό, Καύσιµα, 

Ενέργεια», κατά το µήνα Μάρτιο 2008 (+3,8%). Και η αύξηση αυτή έχει ιδιαίτερη 

βαρύτητα, δεδοµένου ότι ο συντελεστής στάθµισης των τιµών του 

συγκεκριµένου τοµέα είναι ο δεύτερος υψηλότερος (244/1.000). Στους 
υπόλοιπους τοµείς, οι µηνιαίες µεταβολές κυµάνθηκαν από -0,8% έως +0,5%. 

Παρόλα αυτά οι εξελίξεις στον τοµέα του πληθωρισµού στην Αλβανία µπορούν 

να θεωρηθούν ικανοποιητικές, αν ληφθεί υπόψη ότι στις χώρες της ΝΑΕ – 5 

(Αλβανία, Βουλγαρία, FYROM, Ρουµανία και Σερβία), ο πληθωρισµός αυξήθηκε 
κατά 7,9% το 2007, από 5,2% το 2006, «…ως αποτέλεσµα της ενίσχυσης της 
εγχώριας ζήτησης αλλά κυρίως εξαιτίας της σοβαρής ξηρασίας και της αύξησης 
των τιµών του πετρελαίου και των τροφίµων, κατά 10,4% και 15,1% αντίστοιχα, 

το 2007…», (Ε.Τ.Ε., 2008). 

Οι προβλέψεις για την πορεία του πληθωρισµού κατά τα έτη 2008 και 2009 είναι 
ότι θα αυξηθεί κατά 3,5% και 3% αντίστοιχα (Alpha Bank, 2008). Ωστόσο, οι 
εξελίξεις στις τιµές των τροφίµων και του πετρελαίου, καθιστούν τις προβλέψεις 
αυτές επισφαλείς. Το θέµα της αύξησης των τιµών των τροφίµων απασχολεί 
ήδη όλους τους µεγάλους ∆ιεθνείς Οργανισµούς. Λόγω της εξαιρετικής 
σπουδαιότητάς του, παρατίθενται ορισµένες χαρακτηριστικές απόψεις του 

Ο.Ο.Σ.Α. του Ο.Η.Ε. και της Ε.Ε., στο πλαίσιο που ακολουθεί. 
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Οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί για τις τιµές των τροφίµων 

 

� ΟΟΣΑ : Σε πολύ υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν οι τιµές των τροφίµων 

 

Ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΟΣΑ Angel Gurria, εκτιµά ότι οι τιµές των τροφίµων θα 

παραµείνουν σε πολύ υψηλό επίπεδο το επόµενο 18µηνο. Όπως δήλωσε κατά τη 

διάρκεια της Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας 
(DAC) του ΟΟΣΑ, στο διάστηµα που θα ακολουθήσει το 18µηνο, και µε ορίζοντα 

δεκαετίας, οι τιµές θα µειωθούν, θα παραµείνουν ωστόσο κατά 30% - 40% υψηλότερες 
της µακροχρόνιας µέσης τάσης, η οποία ήταν µέχρι πρότινος πτωτική. 

Με βάση τα στοιχεία των ειδικών του ΟΟΣΑ που παρουσιάστηκαν στη συνάντηση, η 

σηµερινή κρίση είναι, για την ώρα, κρίση τιµών και όχι παγκόσµιας διαθεσιµότητας 
τροφίµων. Οφείλεται κυρίως στη στροφή επενδυτών και κερδοσκόπων, στις αγορές 
εµπορευµάτων. Μπορεί όµως να εξελιχθεί, σε συγκεκριµένες αναπτυσσόµενες χώρες 
και σε κρίση έλλειψης τροφίµων, εφόσον : 

- Σε 26 χαµηλού εισοδήµατος χώρες, µε βάση στοιχεία που παρουσίασε το ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο, τα συναλλαγµατικά αποθέµατα έχουν πέσει κάτω από το όριο 

ασφαλείας της δυνατότητας πληρωµής εισαγωγών τριών µηνών (από τις χώρες αυτές 
οι 18 είναι καθαροί εισαγωγείς τροφίµων) 

- Σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες η τεράστια αύξηση των τιµών των σπόρων και 
λιπασµάτων µπορεί να οδηγήσει σε µείωση των καλλιεργούµενων εκτάσεων στο 

επόµενο έτος, λόγω αδυναµίας των φτωχών αγροτών να πληρώσουν, καθώς δεν 

διαθέτουν κεφάλαια κίνησης ή πρόσβαση σε τραπεζική χρηµατοδότηση. 

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη συνάντηση κ.Θόδωρος Σκυλακάκης, Γενικός 
Γραµµατέας ∆ΟΣ & ΑΣ, επεσήµανε ότι ένας από τους ελάχιστους τρόπους που 

διαθέτουµε βραχυπρόθεσµα για να µειώσουµε τις τιµές των τροφίµων είναι η µείωση 

των επιδοτήσεων για βιοκαύσιµα πρώτης γενιάς, που θα διοχετεύσει σηµαντικό µέρος 
της παγκόσµιας παραγωγής στις αγορές τροφίµων, αυξάνοντας την προσφορά και 
µειώνοντας τις τιµές, προς όφελος των δισεκατοµµυρίων φτωχών που διαθέτουν 

µεγάλο µέρος του εισοδήµατός τους για τρόφιµα. Η θέση αυτή επιβεβαιώθηκε και από 

τους ειδικούς τους ΟΟΣΑ, οι οποίοι και επεσήµαναν ότι, από την προβλεπόµενη 

µακροπρόθεσµα αύξηση των τιµών των τροφίµων κατά 30% - 40%, το ένα τρίτο θα 

οφείλεται στα βιοκαύσιµα. 

Πηγές : «Ναυτεµπορική», 22/05/2008, «Το Βήµα», 23/05/2008 

 

� Ο.Η.Ε. : Αµυδρές ελπίδες για την κρίση των τροφίµων 

    Μπαν Κι Μουν, Γενικός Γραµµατέας Ηνωµένων Εθνών 

 

«…∆εν ξέρουµε πόσο ψηλά µπορούν να φτάσουν οι τιµές των τροφίµων ούτε πόσο 

τελικά θα υποχωρήσουν. Ωστόσο, ένα είναι σίγουρο : έχουµε περάσει από την εποχή 

της αφθονίας στην εποχή της ανεπάρκειας. Οι ειδικοί συµφωνούν ότι οι τιµές των 

τροφίµων δεν θα επιστρέψουν σύντοµα στα συνηθισµένα επίπεδα… Τα να αφήσουµε 
τις αγορές να κάνουν το θαύµα τους αποτελεί µια πρόκληση. Εάν οι τιµές αυξηθούν, 

λογικά θα αυξηθεί και η προσφορά. Ωστόσο, δεν ζούµε σε ένα φανταστικό κόσµο, ούτε 
στον κόσµο της οικονοµικής θεωρίας… Για να εξασφαλίσουµε την τροφή του αύριο 

πρέπει να δράσουµε σήµερα. Πρέπει να δώσουµε στους µικρούς αγρότες την 

υποστήριξη που χρειάζονται για να βελτιώσουν τις επόµενες σοδειές τους.  
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Για το λόγο αυτό η Οργάνωση Τροφίµων και Γεωργίας του ΟΗΕ έκανε έκκληση για 1,7 

δισεκ. δολάρια που θα διατεθούν στον εφοδιασµό χωρών χαµηλού εισοδήµατος µε 
σπόρους, λιπάσµατα και άλλα γεωργικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την 

ενίσχυση της παραγωγής. Το ∆ιεθνές Ταµείο Γεωργικής Ανάπτυξης θα διαθέσει 200 

εκατοµ. δολάρια σε φτωχούς αγρότες στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο. Η 

Παγκόσµια Τράπεζα εξετάζει το ενδεχόµενο της ίδρυσης µιας υπηρεσίας για την 

αντιµετώπιση της κρίσης. Για το συντονισµό αυτής της προσπάθειας, θα δηµιουργήσω 

και θα ηγηθώ µιας Οµάδας ∆ράσης των Ηνωµένων Εθνών για την Παγκόσµια Κρίση 

των Τροφίµων. Θα εξαντλήσω κάθε προσπάθεια ώστε η κρίση των τροφίµων να βρεθεί 
στο επίκεντρο της συνάντησης των κρατών G8 τον Ιούλιο στην Ιαπωνία, καθώς επίσης 
και στη σύνοδο υψηλού επιπέδου της Οργάνωσης Τροφίµων και Γεωργίας που θα 

πραγµατοποιηθεί στη Ρώµη στις αρχές Ιουνίου …» 

Πηγή : «Καθηµερινή», 18/05/2008 

 

� Ευρωπαϊκή απάντηση στην αύξηση των τιµών τροφίµων 

Στις 20 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία παρουσιάζει 
ενδεχόµενα µέτρα πολιτικής για τον περιορισµό των συνεπειών της αύξησης των τιµών 
τροφίµων παγκοσµίως. Το έγγραφο αυτό θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που 

θα πραγµατοποιηθεί στις 19 -20 Ιουνίου. 

 

Γιατί αυξήθηκαν οι τιµές των τροφίµων ; 

Στην ανακοίνωση αναλύονται οι αιτίες που οδήγησαν στην πρόσφατη απότοµη αύξηση 

των τιµών των γεωργικών προϊόντων. Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία, σήµερα 

παρατηρείται µείωση σε σχέση µε τα ανώτατα επίπεδα τιµών των περισσότερων 

βασικών αγαθών που σηµειώθηκαν στις αρχές του 2008. Μια από τις διαρθρωτικές 
αιτίες της αύξησης των τιµών των τροφίµων υπήρξε η σταθερή άνοδος της ζήτησης για 

βασικά τρόφιµα και για τρόφιµα προστιθέµενης αξίας, ιδίως στις µεγάλες αναδυόµενες 
οικονοµίες, αλλά και η γενική αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού. Η αύξηση του 

κόστους ενέργειας επηρεάζει αισθητά τις τιµές των τροφίµων, ιδίως µέσω της αύξησης 
του κόστους των συντελεστών παραγωγής, όπως, αζωτούχων λιπασµάτων, το κόστος 
των οποίων αυξήθηκε κατά 350% από το 1999, και της αύξησης του κόστους των 

µεταφορών. Οι ρυθµοί αύξησης της απόδοσης των εσοδειών επιβραδύνθηκαν ενώ 

εµφανίσθηκαν νέες αγορές για τα γεωργικά προϊόντα. Στην κατάσταση αυτή συνέβαλαν 

και προσωρινοί παράγοντες, όπως οι κακές εσοδείες σε ορισµένες περιοχές του 

πλανήτη, τα ιστορικά χαµηλότερα επίπεδα αποθεµάτων, η υποτίµηση του αµερικανικού 

δολαρίου και οι εξαγωγικοί περιορισµοί σε ορισµένους παραδοσιακούς προµηθευτές 
της παγκόσµιας αγοράς. Η κερδοσκοπία επέτεινε την ήδη παρατηρούµενη αστάθεια 

των τιµών. 

 

Οι συνέπειες για την Ε.Ε. 

Οι αυξήσεις των τιµών των βασικών αγαθών συνέβαλαν στην αύξηση των τιµών των 

τροφίµων και γενικά του πληθωρισµού στην Ε.Ε., µολονότι η µετακύληση των 

αυξήσεων αυτών στις λιανικές τιµές υπήρξε περιορισµένη χάρη στην ανατίµηση του 

ευρώ, στη µείωση του µεριδίου των πρώτων υλών στο συνολικό κόστος παραγωγής 
των τροφίµων σε σχέση, µε το µερίδιο του ενεργειακού και του εργασιακού κόστους και 
στο περιορισµένο µερίδιο του κόστους των τροφίµων στο καλάθι της νοικοκυράς.  
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Ωστόσο, οι συνέπειες των αυξήσεων έγιναν πολύ περισσότερο αισθητές σε ορισµένα 

κράτη µέλη από ότι σε άλλα και ήταν ιδιαίτερα επώδυνες για τα νοικοκυριά χαµηλού 

εισοδήµατος. Μολονότι ωφελήθηκαν οι παραγωγοί αροτραίων καλλιεργειών, η αύξηση 

των τιµών των ζωοτροφών έπληξε τους κτηνοτρόφους. 

 

Οι συνέπειες σε παγκόσµιο επίπεδο 

Οι αναπτυσσόµενες χώρες που δεν είναι καθαροί εισαγωγείς τροφίµων επλήγησαν 
περισσότερο, ενώ οι καθαροί εξαγωγείς ωφελήθηκαν γενικά. Αν και η άνοδος των 

τιµών δεν προκάλεσε ακόµα ελλείψεις τροφίµων, µεταφράζεται ωστόσο σε αύξηση της 
φτώχειας, του υποσιτισµού και της ευπάθειας των φτωχών του πλανήτη σε νέες 
εξωτερικές κρίσεις. Μεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα όµως, οι αυξήσεις των τιµών 

προσφέρουν ενδεχοµένως στους αγρότες των αναπτυσσόµενων χωρών νέες ευκαιρίες 
εξασφάλισης εισοδήµατος και θα µπορούσαν να ενισχύσουν τη συµβολή της γεωργίας 
στην οικονοµική ανάπτυξη. 

 

Μελλοντικές τάσεις 

Οι τιµές έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις έναντι των πρόσφατων 

ανώτατων επιπέδων τους. Η Επιτροπή αναµένει ότι οι τάσεις αυτές θα συνεχιστούν και 
ότι θα σταθεροποιηθούν οι αγορές. Ωστόσο, δεν προβλέπει ότι θα επιστρέψουν οι 
χαµηλές τιµές του παρελθόντος. 

 

Η απόκριση σε επίπεδο πολιτικής 

Η πολιτική απόκριση σε τρεις άξονες την οποία πρότεινε η Επιτροπή συνίσταται στα 

ακόλουθα µέτρα : 

1. Βραχυπρόθεσµα : το «τσεκάπ» της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και η 

παρακολούθηση του λιανικού εµπορίου στο πλαίσιο της Επισκόπησης της Ενιαίας 
Αγοράς σύµφωνα µε τις αρχές του ανταγωνισµού και της εσωτερικής αγοράς. 

2. Πιο µακροπρόθεσµα : πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της προσφοράς γεωργικών 

προϊόντων και την επισιτιστική ασφάλεια, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται η 

προώθηση αειφόρων κριτηρίων για τα βιοκαύσιµα και η ανάπτυξη των επόµενων 

γενεών βιοκαυσίµων στην Ευρώπη και διεθνώς, η ενίσχυση της γεωργικής έρευνας 
και η διάδοση των γεωργικών γνώσεων, ιδίως στις αναπτυσσόµενες χώρες. 

3. Πρωτοβουλίες που θα συµβάλουν στην παγκόσµια προσπάθεια για την 
αντιµετώπιση των συνεπειών που έχουν οι αυξήσεις των τιµών για τους φτωχούς 
πληθυσµούς, όπως : µια πιο συντονισµένη διεθνή απόκριση στη διατροφική κρίση, 

ιδίως στο πλαίσιο του ΟΗΕ και της οµάδας G8, στόχος της οποίας θα είναι η 

προτιµησιακή πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, η γρήγορη αντιµετώπιση των άµεσων 

βραχυπρόθεσµων ανθρωπιστικών αναγκών καθώς και η στοχοθετηµένη 

ανθρωπιστική βοήθεια υπέρ περισσότερο µακροπρόθεσµων σχεδίων, µε σκοπό την 

αναζωογόνηση της γεωργίας στις αναπτυσσόµενες χώρες. 

Γενικά, η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση και αναπροσαρµόζει τις 
πολιτικές της βάσει των εξελίξεων. 
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Μήπως η ΕΕ πρέπει να εγκαταλείψει τους στόχους της για τα βιοκαύσιµα λόγω 

της άυξησης των τιµών των τροφίµων ; 

Το 2007, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έθεσε τον στόχο της χρήσης των βιοκαυσίµων στις 
µεταφορές και τον Ιανουάριο 2008 η Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις για την επίτευξη του 

στόχου αυτού. Ποτέ δεν τέθηκε ως στόχος η επίτευξη ποσοστού 10% σε βιοκαύσιµα µε 
οποιοδήποτε τίµηµα.  

Το ποσοστό του 10% έχει τεθεί υπό αυστηρούς όρους. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται 
ένας λειτουργικός και ουσιαστικός µηχανισµός υπέρ της αειφορίας και η εµπορική 

βιωσιµότητα των βιοκαυσίµων δεύτερης γενιάς. Ο µηχανισµός της ΕΕ υπέρ της 
αειφορίας βρίσκεται ήδη υπό συζήτηση στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Θα είναι ο πρώτος µηχανισµός τέτοιου είδους παγκοσµίως. Θα χρειαστεί 
να αντιµετωπίσει τις βλαβερές παρενέργειες της παραγωγής και θα πρέπει να είναι  
ουσιαστικός και εφαρµόσιµος. Με ή χωρίς τον στόχο του 10% που έχει θέσει η Ένωση, 

θα υπάρξει περεταίρω αύξηση της παγκόσµιας παραγωγής βιοκαυσίµων.  Η Ευρώπη 

µπορεί να συµβάλει στο µέγιστο καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για να 

αποδείξει ότι ο µηχανισµός υπέρ της αειφορίας µπορεί να αποδώσει εξασφαλίζοντας  
την ταχεία µετάβαση στη νέα γενιά βιοκαυσίµων. Στον τοµέα των µεταφορών σήµερα, 

τα βιοκαύσιµα αποτελούν τη µόνη εναλλακτική δυνατότητα έναντι των µη αειφόρων 

ορυκτών καυσίµων. Ο στόχος της ΕΕ για τα αειφόρα βιοκαύσιµα πρόκειται να συµβάλει 
αποφασιστικά στη µείωση των εκποµπών CO2 της ΕΕ κατά 20% έως το 2020. 

Πηγή : http://ec.europa.eu/ellada/news/20080521_news_food_prices_el.htm 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ (%) ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

∆ΕΙΚΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
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1995 6,0   6,7 -0,6   8,7 3,1 0,6 34,4  7,9   0,0    10,5  99,9  6,2 5,8  

1996 17,4 20,4 15,8 16,6 21,4 5,3 9,5 5,4 0,1 6,2 18,6 9,8 5,9 

1997 42,1 46,4 25,4 41,8 29,1 46,7 19,0 47,4 1,7 27,8 17,1 39,2 55,7 

1998 8,7 8,1 16,1 10,6 16,2 2,1 11,3 7,4 0,0 2,2 14,3 11,4 7,1 

1999 -1,0 -1,6 -1,0 1,6 2,9 -8,4 12,8 2,0 3,5 -8,3 4,1 4,1 4,9 

2000 4,2 2,4 -2,5 -4,9 22,6 -5,1 8,2 6,0 0,0 -5,5 7,6 1,2 -3,2 

2001 3,5 4,2 0,7 -5,0 8,4 -2,9 1,7 -2,6 -0,6 -5,5 4,8 0,8 -0,1 

2002 1,7 4,5 -0,7 -4,6 -2,2 -1,0 5,4 -0,8 -4,0 1,5 12,0 5,7 -2,1 

2003 3,3 2,7 5,0 -3,5 4,1 -0,7 4,5 2,9 54,3 -0,3 8,5 2,2 -0,6 

2004 2,2 0,3 2,2 -2,5 8,8 -0,9 0,0 3,5 -24,7 1,2 6,8 3,4 -0,6 

2005 2,0 -1,9 1,5 -3,4 9,0 -1,7 7,0 5,1 -0,2 0,0 8,0 2,8 0,7 

2006 2,5 0,2 12,1 -2,3 7,0 -0,9 1,2 1,1 -2,5 1,3 -3,8 1,8 1,9 

2007 3,1 5,4 4,0 0,1 1,0 -0,1 0,0 2,8 0,0 -2,6 -0,7 5,2 0,5 

 2008* 3,5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 2009* 3,0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Πηγή : INSTAT (επεξεργασία στοιχείων από την οµάδα µελέτης), 2008* και 2009* : Πρόβλεψη, Alpha Bank, 2008 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%) ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Γενικός ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή

 



____________________________________________________________________ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΤΟΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ  ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ        ����  122 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 48 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ (%) ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

∆ΕΙΚΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  

(Ιανουάριος – Απρίλιος 2008) 
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Συντελεστής 
Στάθµισης 

1.000 426 31 39 244 46 21 48 13 26 10 73 23 

Ιανουάριος 0,5 1,0 0,0 -1,3 0,4 0,2 0,4 0,5 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 

Φεβρουάριος 1,0 2,6 0,0 -0,6 -0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 

Μάρτιος 0,9 0,7 0,2 -0,8 3,8 0,0 0,1 0,8 0,0 0,3 0,0 0,1 0,1 

Απρίλιος -0,4 -0,8 0,0 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,4 0,0 -0,1 0,0 

Πηγή : INSTAT 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 49 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%)  

(Απρίλιος 2007 – Απρίλιος 2008) 

 

ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 

2007 

Απρίλιος  1,9 

Μάιος  1,4 

Ιούνιος  2,0 

Ιούλιος  2,1 

Αύγουστος  4,2 

Σεπτέµβριος  4,4 

Οκτώβριος 4,2 

Νοέµβριος 3,5 

∆εκέµβριος  3,1 

2008 

Ιανουάριος 3,0 

Φεβρουάριος 3,6 

Μάρτιος  4,6 

Απρίλιος 4,4 

                                                        Πηγή : INSTAT 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 33 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%)  

(Απρίλιος 2007 – Απρίλιος 2008) 
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14141414.6. .6. .6. .6. Απασχόληση Απασχόληση Απασχόληση Απασχόληση –––– Ανεργία  Ανεργία  Ανεργία  Ανεργία –––– Α Α Α Αποδοχές ποδοχές ποδοχές ποδοχές     

 

14141414.6.1. .6.1. .6.1. .6.1. ΑπασχόλησηΑπασχόλησηΑπασχόλησηΑπασχόληση    

 

Από το δεύτερο εξάµηνο του 2006 µέχρι το τέλος του 2007, το εργατικό 

δυναµικό της Αλβανίας κυµάνθηκε από 1.077,9 έως 1.084,5 χιλιάδες άτοµα και 
οι απασχολούµενοι από 932,8 έως 939,0 άτοµα. Η µεγάλη πλειοψηφία (58%) 

απασχολείται στον αγροτικό τοµέα, παρά τη µείωση της συµβολής του στο 

Α.Ε.Π. Στον µη αγροτικό ιδιωτικό τοµέα απασχολείται το 24% και στο δηµόσιο 

τοµέα το 18% (πίνακας 51, γράφηµα 34). 

Κατά την περίοδο 1995 – 2006 ο συνολικός αριθµός των απασχολούµενων 
µειώθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό -1,77%. Στον πρωτογενή τοµέα ο ρυθµός 
µείωσης ήταν εντονότερος (-3,23%) και οφείλεται στην προσπάθεια µετάβασης 
της αλβανικής οικονοµίας σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς, η οποία είχε ως 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία ρεύµατος εσωτερικής και εξωτερικής µετανάστευσης 
(γράφηµα 36). 

Από τη διαχρονική ποσοστιαία κατανοµή των απασχολούµενων ανά οικονοµική 

δραστηριότητα (πίνακας 52, γράφηµα 35) προκύπτει η σταθερή µείωση του 
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ποσοστού απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα, από 68,4% που ήταν το 

1995, σε 58,0% το 2006. Το ποσοστό αυτό εξακολουθεί να είναι υπερβολικά 

υψηλό και είναι πολύ πιθανό να υποκρύπτει υποαπασχόληση, παράλληλη ή 

εποχική απασχόληση και άλλες µορφές µη πλήρους απασχόλησης. 

Τα ποσοστά των απασχολούµενων στις άλλες οικονοµικές δραστηριότητες είναι 
χαµηλά. Τα υψηλότερα καταγράφονται το 2006 στις δραστηριότητες του 

εµπορίου (7,3%), µε ανοδική διαχρονική τάση, της µεταποιητικής βιοµηχανίας 
(6,2%), των κατασκευών (5,7%), µε ανοδική επίσης τάση, της παιδείας (5,1%) 

και των λοιπών δραστηριοτήτων (9,6%). Τα ποσοστά των απασχολούµενων 

στις υπόλοιπες δραστηριότητες είναι µικρότερα του 3% (πίνακας 52). 

Ο συνολικός αριθµός των απασχολούµενων στο δηµόσιο τοµέα κατά την 

εξεταζόµενη περίοδο 1995 – 2006, µειώθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό -4,4% και 
από 275,9 χιλ. άτοµα που ήταν το 1995, περιορίστηκε σε 169,0 χιλ. το 2006. 

Η µείωση αυτή οφείλεται στην προσπάθεια περιορισµού του ρόλου του 

δηµόσιου τοµέα που απαιτείται για τη µετάβαση της οικονοµίας και φαίνεται να 

συνδυάζεται µε ποιοτική αναδιάρθρωση της σύνθεσης των απασχολούµενων, 

ανάλογα µε το επίπεδο εκπαίδευσης. Οι απασχολούµενοι µε βασική 

εκπαίδευση µειώθηκαν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 9,7%, µε δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση κατά 4,5% και µε πανεπιστηµιακή εκπαίδευση κατά 1,5%. Η εξέλιξη 

αυτή είχε ως αποτέλεσµα οι απασχολούµενοι στο δηµόσιο τοµέα, µε 
πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, να αντιπροσωπεύουν το 40,1% του συνόλου των 

απασχολούµενων το 2006, από 28,9% που αντιπροσωπεύουν το 1995 

(πίνακας 53). 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα : 

� Το µεγαλύτερο τµήµα του εργατικού δυναµικού εξακολουθεί να 

απασχολείται στον αγροτικό τοµέα, παρά τη σχετική διαχρονική µείωση. 

� Η επιχειρούµενη µετάβαση στην ελεύθερη οικονοµία, δεν κατάφερε ακόµη 

να δηµιουργήσει µεγάλο αριθµό νέων µόνιµων θέσεων εργασίας στους 
άλλους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. 

� Παρόλα αυτά, η µικρή αύξηση των απασχολούµενων που καταγράφηκε 
στο τέταρτο τρίµηνο του 2007, σε σύγκριση µε το προηγούµενο τρίµηνο 

του ίδιου έτους (+ 3.913 άτοµα ή + 0,36%) προέρχεται αποκλειστικά από 

την αύξηση απασχολούµενων στον µη αγροτικό ιδιωτικό τοµέα. 

� Στο δηµόσιο τοµέα, διαφαίνεται µια τάση περιορισµού και ποιοτικής 
αναβάθµισης των απασχολούµενων, µε µεγαλύτερη ποσοστιαία 

συµµετοχή των αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

� Η διαχρονική µείωση του συνολικού αριθµού απασχολούµενων, σε 
συνδυασµό µε τα υψηλά ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας, δείχνει ότι η 

εξωτερική µετανάστευση ήταν µονόδροµος για µεγάλο τµήµα του 

οικονοµικά ενεργού πληθυσµού και ότι δεν υπάρχουν ακόµη οι 
προϋποθέσεις για δηµιουργία µαζικής ροής παλιννόστησης. 

Σηµειώνεται τέλος ότι, σύµφωνα µε πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της Αλβανίας, 
καταγράφονται περίπου 500 ξένοι πολίτες που εργάζονται στην Αλβανία, στους 
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τοµείς του εµπορίου, της εκπαίδευσης, των υπηρεσιών και του τραπεζικού 

συστήµατος, (Ναυτεµπορική, 14.4.2008). Πρόκειται προφανώς για στελέχη 

ξένων επιχειρήσεων και τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία. Η 

παρουσία τους νοµιµοποιείται από το νέο νόµο για την αγορά εργασίας που 

ψηφίστηκε στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συµφωνία 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Αλβανίας – Ε.Ε. και προβλέπει, µεταξύ άλλων, 

την ίση µεταχείριση των ξένων πολιτών στην αγορά εργασίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 50 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΑΝΕΡΓΙΑ – ΑΜΟΙΒΕΣ  

(πρόσφατες εξελίξεις : 3
ο
 τρίµηνο 2006 – 4

ο
 τρίµηνο 2007) 

 

Item Unit  Q/3/2006 Q/4/2006 Q/1/2007 Q/2/2007 Q/3/2007 Q/4/2007 

Απασχόληση 

Εργατικό δυναµικό Αριθµός 1.084.072 1.084.545 1.080.467 1.078.103 1.077.908 1.081.821 

- Απασχολούµενοι ‘’ 934.405 935.058 932.759 932.960 935.747 939.000 

α) ∆ηµόσιος Τοµέας ‘’ 170.500 169.000 167.500 166.800 167.100 167.100 

β) Μη αγροτικός ιδιωτικός τοµέας ‘’ 221.905 224.058 223.259 224.160 226.647 229.900 

γ) Αγροτικός ιδιωτικός τοµέας ‘’ 542.000 542.000 542.000 542.000 542.000 542.000 

Ανεργία 

Άνεργοι Αριθµός  149.667 149.486 147.708 145.143 142.161 142.821 

Λαµβάνοντες επίδοµα ανεργίας ‘’ 11.360 11.297 10.334 9.857 9.659 9.540 

Ποσοστά Ανεργίας 

Ποσοστά ανεργίας % 13,8 13.9 13,6 13,46 13,18 13,2 

Μισθοί 

Μέσος µισθός στο δηµόσιο τοµέα Leks 28.950 31.400 31.850 31.850 35.650 35.650 

Εγκεκριµένος ελάχιστος µισθός ‘’ 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 

Επίδοµα ανεργίας ‘’ 5.240 5.240 5.240 5.240 5.240 5.240 

Οικογενειακή προστασία (Μ.Ο./Οικογένεια)        

- Πλήρης  Leks 2.477 2.883 2.621 2.536 2.482 2.418 

- Μερική ‘’ 1.995 1.960 1.747 1.784 1.835 1.622 

Πηγή : INSTAT 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 51 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ (%) ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΤΟΜΕΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (%)  

∆ηµόσιος τοµέας 17,97 

Μη αγροτικός ιδιωτικός τοµέας 24,06 

Αγροτικός ιδιωτικός τοµέας 57,97 

Σύνολο 100,00 

                                                            Πηγή : INSTAT 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 34 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ (%) ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ – Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

17,97%

24,06%57,97%

∆ηµόσιος τοµέας Μη αγροτικός ιδιωτικός τοµέας Αγροτικός ιδιωτικός τοµέας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 52 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

(1995 – 2006) 

 

ΚΩ∆. 

NACE 
∆ραστηριότητα 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 Σύνολο απασχολουµένων 

(σε χιλ) 
1138,0 1116,0 1107,0 1085,0 1065,0 1068,0 920,0 920,0 926,0 931,02 932,1 935,0 

A - B 
Γεωργία, κτηνοτρ., δάση, 

αλιεία  
68,4 70,3 69,6 70,8 72,1 71,8 57,7 57,8 58,2 58,6 58,5 58,0 

C Εξορυκτική βιοµηχανία 1,8 1,6 1,4 1,5 1,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,5 

D Μεταποιητική βιοµηχανία 5,7 5,1 5,2 5,0 5,0 3,2 5,1 5,1 5,0 6,0 6,0 6,2 

E Ηλεκτρισµός – ύδρευση 0,8 0,9 1,3 1,3 1,2 1,4 1,8 1,8 1,5 1,4 1,3 1,2 

F Κατασκευές  1,8 2,0 1,4 1,0 1,0 1,2 6,1 6,1 6,0 5,6 5,6 5,7 

G Εµπόριο  4,5 5,2 4,2 1,9 2,7 4,6 7,3 7,3 7,3 6,9 6,9 7,3 

H Ξενοδοχεία – εστιατόρια 1,0 1,8 1,0 1,2 1,3 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 1,7 

I Μεταφορές – επικοινωνίες  2,6 2,4 2,4 3,0 3,0 2,4 3,5 3,5 3,5 2,1 2,0 2,0 

M Παιδεία  4,7 4,1 4,4 4,5 4,5 4,4 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,1 

N Υγεία  2,3 2,1 2,3 2,6 2,4 2,2 2,9 2,9 2,9 3,0 2,6 2,7 

J - Q Λοιπές  6,4 4,6 6,7 7,2 5,2 6,2 7,7 7,8 7,8 8,8 9,7 9,6 

 Σύνολα  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων INSTAT από την οµάδα µελέτης 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 35 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ  

(1995 – 2006) 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 36 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

(1995 – 2006) σε χιλιάδες 

1.068,0

767,0

935,0

932,1

931,2926,0920,0920,0

1.065,0

1.085,0

1.107,0

1.116,0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 53 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΕΤΟΣ 

Βασική ∆ευτ/µια Πανεπ/κη 

Σύνολο 

Βασική ∆ευτ/µια Πανεπ/κη 

Σύνολο 

1995 60.144 136.012 79.731 275.887 21,8 49,3 28,9 100,0 

1996 46.813 117.992 74.045 238.850 19,6 49,4 31,0 100,0 

1997 49.972 116.983 59.340 226.295 22,1 51,7 26,2 100,0 

1998 45.528 108.715 58.507 212.750 21,4 51,1 27,5 100,0 

1999 41.897 102.728 56.804 201.429 20,8 51,0 28,2 100,0 

2000 30.135 94.501 66.530 191.166 15,8 49,4 34,8 100,0 

2001 25.793 94.410 68.762 188.965 13,6 50,0 36,4 100,0 

2002 24.125 93.203 68.737 186.065 13,0 50,1 36,9 100,0 

2003 22.736 87.955 70.725 181.416 12,5 48,5 39,0 100,0 

2004 21.304 86.820 67.941 176.065 12,1 49,3 38,6 100,0 

2005 21.177 85.057 68.781 175.015 12,1 48,6 39,3 100,0 

2006 19.678 81.600 67.722 169.000 11,6 48,3 40,1 100,0 

Μ.Ε.Ρ.Μ. -9,66 -4,54 -1,47 -4,4 -- -- -- -- 

Πηγή : INSTAT, επεξεργασία στοιχείων από την οµάδα µελέτης 
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14141414.6.2. .6.2. .6.2. .6.2. Ανεργία Ανεργία Ανεργία Ανεργία     

 

Μετά από µια σηµαντική άνοδο του ποσοστού ανεργίας στις αρχές της 
δεκαετίας του ’90, άρχισε η σταδιακή µείωσή του από το δεύτερο εξάµηνο του 

1993, στο τέλος του οποίου το ποσοστό ανεργίας ήταν 22%. Αυτή η θετική 

εξέλιξη συνεχίστηκε µέχρι το τέλος του έτους 1996, όπου µειώθηκε στο 12,4% 

(πίνακας 54, γράφηµα 37). 

Με τη σοβαρή κρίση της άνοιξης του 1997, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε και 
πάλι και έφτασε στο 14,9%. Η αυξητική τάση συνεχίστηκε µέχρι το τέλος του 

1999, όπου καταγράφηκε ποσοστό ανεργίας 18,4%. Από το έτος 2000, το 

ποσοστό ανεργίας ακολουθεί µια ελαφρά πτωτική πορεία και στο τέλος του 

2007 διαµορφώθηκε στο 13,2%, το οποίο όµως εξακολουθεί να είναι υψηλότερο 

από το αντίστοιχο του έτους 1995. 

Στη διάρκεια του τελευταίου τριµήνου του 2006, παρατηρήθηκε µια αύξηση του 

ποσοστού ανεργίας, ενώ κατά το πρώτο εννεάµηνο του 2007 επανήλθε στην 

πτωτική πορεία και κατά το τέταρτο τρίµηνο έµεινε σχεδόν αµετάβλητο σε 
σύγκριση µε το τρίτο τρίµηνο του ίδιου έτους (πίνακας 55 και γράφηµα 38). 

Από τον πίνακα 54 προκύπτει ότι σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης 
περιόδου, τα ποσοστά ανεργίας για τις γυναίκες είναι υψηλότερα από τα 

αντίστοιχα για τους άντρες, µε τη διαφορά να µεγαλώνει µετά το 1997. Η 

µακροχρόνια παραµονή της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα είχε ως αποτέλεσµα τη 

σηµαντική αύξηση του αριθµού των µακροχρόνια ανέργων και παράλληλα τη 

µείωση του αριθµού των ανέργων που λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας, (πίνακας 
56, γράφηµα 39). 

Από την κατανοµή των ανέργων ανάλογα µε το επίπεδο εκπαίδευσης, 
προκύπτει ότι αυξάνεται διαχρονικά το ποσοστό των ανέργων µε πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση, µε αντίστοιχη µείωση του ποσοστού των ανέργων µε 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, δεδοµένου ότι το ποσοστό των ανέργων µε 
πανεπιστηµιακή εκπαίδευση παραµένει διαχρονικά σε χαµηλά επίπεδα, µεταξύ 

1,6% και 2,9% ή 2,2% ετησίως κατά µέσο όρο (πίνακας 57, γράφηµα 40). 

Από την κατανοµή των ανέργων κατά οµάδες ηλικιών προκύπτει ότι αυξάνεται 
διαχρονικά το ποσοστό ανέργων ηλικίας 21 – 34 ετών. Το ποσοστό των 

άνεργων ηλικίας 15 – 19 ετών παρέµενε, µέχρι και το έτος 2000, σε επίπεδα 

υψηλότερα του 10%. Το 2001 µειώθηκε στο 7,1% και από τότε παραµένει 
σχεδόν σταθερό κυµαινόµενο σε επίπεδα µεταξύ 7,1% και 7,8% (γράφηµα 41). 

Παρότι δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για την ανεργία στην περιοχή µελέτης, 
από πρωτογενή έρευνα που πραγµατοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι δεν 

υφίστανται ουσιώδεις αποκλίσεις από το σύνολο της χώρας, ο πρωτογενής δε 
τοµέας (γεωργοκτηνοτροφία) αποτελεί µια καλή διέξοδο στην περιοχή έστω και 
για υποαπασχόληση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 54 

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

 

ΕΤΟΣ 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Σύνολο 

εγγεγραµµένων 

ανέργων 

171.001 158.155 193.526 235.037 239.794 215.085 180.513 172.385 163.030 157.008 153.250 149.794 

Κατανοµή (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Άνεργοι µε 
επίδοµα 

ανεργίας 
27,3 23,8 16,0 10,5 9,4 10,2 7,9 6,5 6,9 7,0 6,7 7,4 

Μακροχρόνια 

άνεργοι 
72,7 76,2 84,0 89,5 90,6 89,8 92,1 93,5 93,1 93,0 93,3 92,6 

Ετήσιο 

ποσοστό (%) 

ανεργίας 

12,9 12,3 14,9 17,7 18,4 16,8 16,4 15,8 15,0 14,4 14,1 13,8 

- Άντρες 11,6 11,4 13,8 15,8 16,4 14,9 14,2 13,6 12,9 12,4 12,1 11,8 

- Γυναίκες 14,8 13,6 16,6 20,9 21,4 19,3 19,9 19,1 18,2 17,5 17,2 16,8 

Πηγή : INSTAT 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 37 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 55 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 – 2007 

 

ΕΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)  
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                                                 Πηγή : INSTAT 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 38 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 – 2007 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 56 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 

 

ΕΤΗ 
Με επίδοµα  

ανεργίας 

Μακροχρόνια 

άνεργοι 

1995 27,3 72,7 

1996 23,8 76,2 

1997 16,0 84,0 

1998 10,5 89,5 

1999 9,4 90,6 

2000 10,2 89,8 

2001 7,9 92,1 

2002 6,5 93,5 

2003 6,9 93,1 

2004 7,0 93,0 

2005 6,7 93,3 

2006 7,4 92,6 

                                                 Πηγή : INSTAT 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 39 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 57 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ 

(1995 – 2006) 

 

ΕΤΟΣ 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Σύνολο 

εγγεγραµµένων 

ανέργων 

171.001 158.155 193.526 235.037 239.794 215.085 180.513 172.385 163.030 157.008 153.250 149.794 

Ποσοστιαίες (%) κατανοµές  

Κατά φύλο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- Άντρες 53,5 55,7 56,3 54,1 54,1 52,6 52,7 52,8 52,7 52,3 51,7 51,8 

- Γυναίκες 46,5 44,3 43,7 45,9 45,9 47,1 47,3 47,2 47,3 47,7 48,3 48,2 

Κατά επίπεδο 

εκπαίδευσης 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- Πρωτοβάθµια  48,4 49,4 48,9 47,7 47,9 48,6 49,5 50,6 53,3 53,5 53,4 54,3 

- ∆ευτεροβάθµια  49,4 48,6 48,4 49,8 49,2 48,7 48,2 47,8 45,1 44,8 44,7 43,4 

- Πανεπιστηµιακή  2,2 2,0 2,7 2,5 2,9 2,7 2,3 1,6 1,6 1,7 1,9 2,3 

Κατά ηλικία 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- 15 – 19 ετών 12,1 11,3 12,2 13,7 12,9 12,4 7,1 7,8 7,7 7,3 7,2 7,5 

- 21 – 34 ετών 45,7 45,5 46,0 44,6 45,6 45,4 47,0 45,5 45,0 42,3 41,7 40,1 

- 35 ετών και άνω 42,2 43,2 41,8 41,7 41,5 42,2 45,9 46,7 47,3 50,4 51,1 52,4 

Πηγή : INSTAT (επεξεργασία στοιχείων από την οµάδα µελέτης) 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 40 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 41 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ (1995 – 2006) 

7,5
7,2

7,37,77,8
7,1

12,412,9
13,712,211,3

12,1

40,141,7
42,3

45
45,5

4745,4
45,6

44,6

46
45,545,7

52,4
51,150,447,3

46,745,942,241,541,741,843,242,2

0

10

20

30

40

50

60

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 15 - 19 ετών 21 - 34 ετών > 35 ετών

 

 

 

 

8.6.3. 8.6.3. 8.6.3. 8.6.3. ΑποδοχέςΑποδοχέςΑποδοχέςΑποδοχές    

 

Οι µέσες ονοµαστικές µηνιαίες αµοιβές των εργαζοµένων στο δηµόσιο και στον 

ιδιωτικό τοµέα, κατά την περίοδο 1997 – 2005 αυξήθηκαν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 

10,4%. Υψηλότερη µέση ετήσια αύξηση καταγράφεται στους κλάδους των 

Μεταφορών – Επικοινωνιών (14,77%) και Υπηρεσιών (11,39%). Για τον κλάδο 

της Βιοµηχανίας, η µέση ετήσια αύξηση ήταν 10,02% ενώ για τους κλάδους των 

Κατασκευών και του Εµπορίου, οι µέσες ετήσιες αυξήσεις ήταν χαµηλότερες του 

10% και συγκεκριµένα 9,6% και 8,99% αντίστοιχα (πίνακας 58). 

Στο δηµόσιο τοµέα οι µέσες ονοµαστικές µηνιαίες αποδοχές κατά την περίοδο 

1995 – 2006 αυξήθηκαν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 14,7% και ήταν σχεδόν 

διπλάσιες από τις ελάχιστες επίσηµες αποδοχές (πίνακας 54). Κατά την 

περίοδο 1998 – 2006, οι µεγαλύτερες µέσες ετήσιες αυξήσεις των ονοµαστικών 

αποδοχών καταγράφηκαν στις ειδικότητες των Τεχνικών (13,5%), των 

Managers (12,8%) και των Υπαλλήλων (12,3%).  Στις ειδικότητες των 

επαγγελµατιών και των εργατών οι αντίστοιχες αυξήσεις ήταν 11,6% και 11,2% 

(πίνακας 60). 

Για τις πραγµατικές αυξήσεις των αποδοχών στο δηµόσιο τοµέα, το Ινστιτούτο 

Στατιστικής της Αλβανίας αναφέρει τα εξής : «Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

1995 – 2006, καταγράφεται µια καθαρή τάση αύξησης των µηνιαίων αποδοχών 

στο δηµόσιο τοµέα. Αυτό δεν ισχύει και για τις πραγµατικές αποδοχές, οι οποίες 
επηρεάστηκαν από τις µεταβολές του πληθωρισµού. Στην περίοδο 1994 – 

1996, ως επακόλουθο της σταθερότητας των τιµών των καταναλωτικών 
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αγαθών και της αύξησης των αποδοχών στο δηµόσιο τοµέα, δύο φορές το 

χρόνο, οι πραγµατικές αυξήσεις των αποδοχών ήταν µεγαλύτερες από τον 

πληθωρισµό. Η οικονοµική κρίση του 1997 έφερε µια δραστική µείωση των 

πραγµατικών αποδοχών, περίπου 17% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος …», 

(Instat, 2008). 

Από το 1999 και µετά, οι πραγµατικές ποσοστιαίες αυξήσεις των αποδοχών 

είναι υψηλότερες από το ποσοστό πληθωρισµού, µε τη διαφορά όµως, µεταξύ 

των δύο ποσοστών να περιορίζεται. Οι εξελίξεις αυτές αποτυπώνονται 
παραστατικά στον πίνακα 61 και στο γράφηµα 42. 

Παρά τις θετικές εξελίξεις της περιόδου 1999 – 2006, οι αποδοχές των 

εργαζοµένων παραµένουν σε πολύ χαµηλά επίπεδα και περιορίζουν σηµαντικά 

την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία συνεχίζει να τροφοδοτείται από 

τη σηµαντική εισροή µεταναστευτικών εµβασµάτων. Ο πρωθυπουργός της 
Αλβανίας, Σ.Μπερίσα, σε οµιλία του σε πρόσφατο συνέδριο µε θέµα «Αλβανία : 

Ευκαιρίες και προκλήσεις στη µετάβαση του καθεστώτος της αναπτυσσόµενης 
χώρας», τόνισε ότι η Αλβανία καταγράφει σηµαντικά επιτεύγµατα οικονοµικής 
ανάπτυξης, ένα εκ των οποίων είναι η αύξηση των µισθών και ανέφερε : «Το 

1992 ο µέσος µηνιαίος µισθός ήταν 96 δολάρια, ενώ στις µέρες µας ο ελάχιστος 
µηνιαίος µισθός είναι 200 δολάρια και ο µέσος µηνιαίος µισθός 300 δολάρια» 

(περίπου 200 ευρώ), (ΕΞΠΡΕΣ, 2008). 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 58 

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 

ΤΟΜΕΑ 

(1997 – 2005 σε Λεκ) 

 

ΕΤΟΣ 

ΚΛΑ∆ΟΣ 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Μ.Ε.Ρ.Μ. 

Βιοµηχανία  9.411 10.792 12.203 13.230 14.839 15.882 18.286 19.200 20.200 10,02% 

Κατασκευές  8.340 10.617 10.936 12.489 13.416 15.014 15.017 16.055 17.361 9,60% 

Μεταφορές - Επικοινωνίες 9.350 11.744 14.503 16.225 18.124 23.434 27.030 27.439 28.144 14,77% 

Εµπόριο 8.819 9.653 10.901 10.889 12.856 13.924 14.120 15.711 17.561 8,99% 

Υπηρεσίες 7.814 11.856 10.718 13.012 13.140 14.453 18.159 17.574 18.517 11,39% 

Σύνολο 9.063 10.894 12.118 13.355 14.820 16.541 18.522 19.039 19.993 10,40% 

Πηγή : INSTAT 

Μ.Ε.Ρ.Μ. : Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 59 

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ  

(1995 – 2006 σε Λεκ) 

 

ΕΤΟΣ 

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Μ.Ε.Ρ.Μ. 

Μέσες µηνιαίες 
αποδοχές 

6.406 8.638 9.559 11.509 12.708 14.963 17.218 19.659 21.325 24.393 26.808 28.822 14,7% 

Ελάχιστες επίσηµες 
αποδοχές 

3.400 4.400 4.400 5.800 6.380 7.000 7.580 9.400 10.060 10.080 11.800 14.000 13,7% 

Πηγή : INSTAT 

Μ.Ε.Ρ.Μ. : Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 60 

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ  

(1998 – 2006 σε Λεκ) 

 

ΕΤΟΣ 

Emërtimi 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Μ.Ε.Ρ.Μ. 

Managers  19.450 22.750 24.437 29.043 34.477 37.160 37.554 44.297 50.975 12,80% 

Επαγγελµατίες  13.877 15.913 18.159 20.217 23.118 26.034 27.018 29.899 33.359 11,59% 

Τεχνικοί  9.411 11.951 13.482 16.310 18.265 19.431 20.048 24.543 25.891 13,49% 

Υπάλληλοι  9.603 12.829 14.415 15.637 16.991 20.308 21.253 23.853 24.245 12,27% 

Εγράτες 9.119 8.605 12.394 13.846 14.495 16.753 17.082 19.582 21.332 11,21% 

Πηγή : INSTAT 

Μ.Ε.Ρ.Μ. : Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 61 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ (%) ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ                                   

ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ  

(1995 – 2006) 

 

ΕΤΟΣ 

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ονοµαστική αύξηση 34,1 34,8 10,6 20,4 10,4 17,7 15,1 14,2 8,5 14,4 9,9 7,5 

Μεταβολή ∆.Τ.Κ. (%) 7,8 12,7 33,2 20,6 0,39 0 3,1 5,3 2,4 2,9 2,4 2,4 

Πραγµατική αύξηση 24,4 19,6 -16,9 -0,17 9,9 17,7 11,6 8,1 6 11,2 7,3 4,9 

Πηγή : INSTAT 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 42 

ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (%) ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 
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14141414.7. .7. .7. .7. Ισοζύγιο πληρωµών Ισοζύγιο πληρωµών Ισοζύγιο πληρωµών Ισοζύγιο πληρωµών –––– Ε Ε Ε Εµπορικό ισοζύγιοµπορικό ισοζύγιοµπορικό ισοζύγιοµπορικό ισοζύγιο    

 

14141414.7.1. .7.1. .7.1. .7.1. Ισοζύγιο πληρωµώνΙσοζύγιο πληρωµώνΙσοζύγιο πληρωµώνΙσοζύγιο πληρωµών    

 

Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, πριν τις επίσηµες 
µεταβιβάσεις, διευρύνθηκε σηµαντικά στο 12% του ΑΕΠ, το 2007, από 8,3% 

του ΑΕΠ που ήταν το 2006. Αυτή η επιδείνωση οφείλεται κυρίως στην ταχεία 

αύξηση του ρυθµού των εισαγωγών (26% σε ετήσια βάση σε €), η οποία 

οφείλεται, µεταξύ άλλων, στην έντονη οικονοµική δραστηριότητα, και στην 

ανοδική τάση του τραπεζικού δανεισµού (52% ετησίως τον ∆εκέµβριο 2007). 

Ωστόσο, η εξαγωγική επίδοση ήταν εντυπωσιακή (25% σε ετήσια βάση το 

2007) οφειλόµενη κυρίως στη δυναµική άνοδο των εξαγωγών ορυκτών, 

καυσίµων και δερµάτων και παρά την αύξηση του ανταγωνισµού από την Κίνα 

και την Τουρκία, στα υφαντουργικά προϊόντα και στα είδη ένδυσης, στην αγορά 

της Ε.Ε. Σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έπαιξαν οι συµφωνίες εµπορίου µε 
την Ε.Ε., η υψηλή ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών της χώρας, η οποία 

βασίστηκε στην αποτελεσµατική συναλλαγµατική ισοτιµία µε το ευρώ, που δεν 

παρουσίασε σηµαντικές µεταβολές τα τελευταία έξι χρόνια (πίνακας 62 και 
γράφηµα 43) και στη θετική αντίδραση στη διατάραξη των όρων εµπορίου από 

τις υψηλότερες διεθνείς τιµές µεταλλευµάτων. 

Τα υψηλά εµβάσµατα των αποδήµων, που αποτελούν την κύρια πηγή εισροής 
συναλλάγµατος, συνέχισαν να εξασθενούν και αντιπροσώπευαν το 11,9% του 

ΑΕΠ το 2007, από 13% του ΑΕΠ το 2006. 

Παρόµοιες εξελίξεις επηρέασαν όλες τις χώρες της περιοχής και θεωρούνται 
προσωρινές, συνδεόµενες πιθανώς µε την παρατεταµένη ανοµβρία στην 

περιοχή και µε τη συνακόλουθη χαµηλή ζήτηση για τους εργαζόµενους στη 

γεωργία. 

Το 50% σχεδόν από το άνοιγµα του ισοζυγίου πληρωµών καλύφθηκε από την 
αύξηση των ξένων άµεσων επενδύσεων και το υπόλοιπο χρηµατοδοτήθηκε µε 
επίσηµες επιχορηγήσεις και δανεισµό. Από την πώληση του 76% της εταιρίας 
σταθερής τηλεφωνίας, Albetelekom, εισπράχτηκαν 120 εκατοµ. ευρώ (περίπου 

1,5% του ΑΕΠ). 

Για το 2008 αναµένεται ότι το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

(πριν τις επίσηµες µεταβιβάσεις) θα διευρυνθεί περαιτέρω και θα διαµορφωθεί 
στο 13,9% του ΑΕΠ. Η επίπτωση από την αναµενόµενη επιτάχυνση της 
οικονοµικής δραστηριότητας, µε επιστροφή σε σηµαντική χαλάρωση της 
δηµοσιονοµικής πολιτικής, θα προσδώσει µερικώς µια ώθηση των εξαγωγών 
προς τις χώρες της CEFTA (Συµφωνία Ελευθέρου Εµπορίου Κεντρικής 
Ευρώπης) και της Ε.Ε. 

Οι εισροές από άµεσες ξένες επενδύσεις είναι πολύ πιθανό να καλύψουν 40% 

περίπου του «ανοίγµατος», ενώ οι κυριότερες ιδιωτικοποιήσεις που βρίσκονται 
σε εξέλιξη είναι : i) η τρίτη µεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία της χώρας (INSIG), 



____________________________________________________________________ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΤΟΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ  ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ        ����  139 

 

 

ii) τα διυλιστήρια πετρελαίου, AMRO, iii) εταιρίες πετρελαίου (Alpetrol, Serrcom 

και Petrolimpex) και iv) 40% της κρατικής United Albanian Bank, (E.T.E., 2008). 

Στον πίνακα 63 και στο διάγραµµα 44 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη (1996 

– 2007) των βασικών µεγεθών του ισοζυγίου πληρωµών της Αλβανίας, και στις 
επόµενες παραγράφους 14.7.2. και 14.7.3. αναλύεται εκτενώς το εµπορικό 

ισοζύγιο συνολικά και µεταξύ Ελλάδας – Αλβανίας ειδικότερα. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 62 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ  

(Λεκ ανά USD ή €) 

 

Μ.Ο. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
ΕΤΟΣ 

USD € USD € 

1992 75,03 -- -- -- 

1993 102,06 -- 98,68 -- 

1994 94,68 -- 95,39 -- 

1995 92,79 -- 94,24 -- 

1996 104,50 -- 103,07 -- 

1997 148,93 -- 149,14 -- 

1998 150,64 -- 140,58 -- 

1999 137,69 146,96 135,12 135,80 

2000 143,71 132,58 142,64 132,57 

2001 143,48  128,47  136,55  120,73 

2002 140,15 132,36 133,74 140,18 

2003 121,86 135,51 106,58 134,32 

2004 102,78 126,67 92,64 126,35 

2005 99,88 124,19 103,58 122,58 

2006 98,10 123,08 94,14 123,85 

2007 90,43 123,62 82,89 121,78  

Πηγή : Bank of Albania, Monthly Statistical Report, ∆εκ. 2007, έκδοση Απρ. 2008 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 43 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ  

(Λεκ ανά USD ή € - Μ.Ο. έτους) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 63 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1996 – 2007 

(σε εκατοµ. Ευρώ) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών -50,0 -312,6 -61,4 -129,2 -185,2 -315,4 -422,4 -331,0 -287,8 -493,2 -534,7 -878,1 

Εξαγωγές εµπορευµάτων 194,6 140,2 184,8 258,2 277,0 340,3 348,4 394,9 485,6 530,2 630,7 786,3 

Εισαγωγές εµπορευµάτων -736,4 -614,5 -721,7 -884,4 -1174,2 -1489,1 -1566,5 -1571,8 -1762,3 -2006,9 -2316,0 -2921,5 

Εµπορικό Ισοζύγιο -541,8 -474,3 -537,0 -626,2 -897,2 -1148,8 -1218,1 -1176,9 -1276,7 -1476,7 -1685,4 -2135,1 

Υπηρεσίες : Εισπράξεις 101,7 60,0 76,8 252,4 482,9 596,8 612,3 632,9 807,5 967,3 1194,8 1455,2 

Υπηρεσίες : Πληρωµές -113,7 -89,6 -114,8 -156,0 -471,1 -497,0 -620,5 -705,0 -848,0 -1107,7 -1261,5 -1452,4 

Εισοδήµατα : Εισπράξεις 66,7 45,8 76,4 80,4 124,5 171,1 159,4 172,3 166,5 178,4 263,0 278,1 

Εισοδήµατα : Πληρωµές -9,6 -9,5 -7,8 -9,7 -10,0 -15,0 -21,8 -21,5 -24,0 -43,4 -54,4 -61,8 

Ιδιωτικές µεταβιβάσεις 380,2 129,6 372,0 174,3 481,2 546,1 625,7 714,1 826,3 927,6 966,4 977,8 

Υπηρεσιακές µεταβιβάσεις 66,6 25,4 72,9 155,7 104,6 31,4 40,7 53,1 60,7 61,4 42,5 60,1 

Ισοζύγιο Κεφαλ. Μεταβιβάσεων 3,9 1,9 27,7 63,3 84,8 131,9 127,4 138,2 106,2 99,2 143,4 90,1 

Ισοζύγιο Χρηµατοοικ. Συναλλαγών 40,1 116,3 16,6 33,8 197,5 115,0 217,7 167,0 306,8 332,6 403,2 748,6 

Άµεσες επενδύσεις 72,0 42,3 40,0 38,5 156,6 230,7 141,4 156,9 278,4 224,2 258,6 452,3 

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,7 -25,7 -40,3 -20,6 4,6 -2,0 27,2 18,5 

Λοιπά κεφάλαια * -31,9 74,0 -23,5 -4,7 69,6 -90,0 116,6 30,7 23,8 110,4 117,4 272,4 

Καθαρά Τακτοποιητέα Στοιχεία 43,4 218,5 63,6 128,9 30,4 216,3 102,4 104,7 98,7 177,0 188,9 188,0 

Γενικό Ισοζύγιο 37,3 34,8 53,6 116,7 147,0 161,4 30,6 88,9 233,7 125,1 206,6 148,6 

Συναλλαγµατικά ∆ιαθέσιµα -37,3 -34,8 -53,6 -116,7 -147,0 -161,4 -30,6 -88,9 -233,7 -125,1 -206,6 -148,6 

Επιχορηγήσεις και ∆άνεια 0,0 10,7 7,1 19,8 19,5 13,6 5,5 10,0 9,6 9,4 5,8 5,5 

Τελική µεταβολή συναλλαγµατικών 

αποθεµάτων 
-31,7 -25,1 -67,5 -91,4 -141,8 -146,0 -103,0 -158,0 -276,1 -47,4 -157,3 99,0 

Από τα οποία : Αντατιµήσεις -5,9 -13,7 14,9 -24,6 -1,4 -15,7 72,7 69,6 42,4 -77,4 -49,3 -49,5 

* Χωρίς επιχορηγήσεις και δάνεια 

Πηγή : Bank of Albania, Monthly Statistical Report, ∆εκ. 2007, έκδοση Απρ. 2008 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 44 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
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Το 2007 σηµειώθηκε άνοδος των εξαγωγών και των εισαγωγών. Η αύξηση των 

εισαγωγών (26%) ήταν υψηλότερη από την αύξηση των εξαγωγών (24,9%), µε 
συνέπεια να διευρυνθεί το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά 26,3%. 

Το µεγαλύτερο τµήµα των εµπορικών συναλλαγών έγινε µε τις χώρες της Ε.Ε. 

(64,5%) και µε κυριότερους εταίρους την Ιταλία και την Ελλάδα. 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των εξαγωγών της Αλβανίας είναι η 

επανεξαγωγή, µετά από επεξεργασία και µεταποίηση, µιας σειράς εισαγόµενων 

πρώτων υλών. Αυτό αφορά κυρίως τις εξαγωγές της οµάδας «Υφαντουργία και 
Ένδυση», που αντιπροσωπεύουν το 48,4% του συνόλου των εξαγωγών. 

Στο πρώτο τετράµηνο του 2008, σε σύγκριση µε το αντίστοιχο τετράµηνο του 

2007, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 16,1%, οι εισαγωγές κατά 15,2% και το 

έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, κατά 14,9%. Το ποσοστό κάλυψης των 

εισαγωγών από τις εξαγωγές ήταν 27,3%, έναντι 27,1% κατά το αντίστοιχο 

τετράµηνο του 2007 

∆ιαχρονικά, κατά την περίοδο 1993 – 2007, οι εξαγωγές σχεδόν 

εξαπλασιάστηκαν, αυξανόµενες µε µέσο ετήσιο ρυθµό 15,7%. Στην ίδια 

περίοδο, οι εισαγωγές υπερδιπλασιάστηκαν, αυξανόµενες µε µέσο ετήσιο 
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ρυθµό 14,3%. Το εµπορικό ισοζύγιο ήταν µονίµως αρνητικό και 
υπερεξαπλασιάστηκε επίσης, αυξανόµενο µε µέσο ετήσιο ρυθµό 13,8%. 

Το ποσοστό κάλυψης (Εξαγωγές / Εισαγωγές) βελτιώθηκε στην εν λόγω 

περίοδο και από 21,4% που ήταν το 1993, έφτασε στο 25,7% το 2007. 

Εξακολουθεί όµως να είναι πολύ χαµηλό, αφού η αξία εξαγωγών 

αντιπροσωπεύει µόλις το ένα τέταρτο της αξίας των εισαγωγών. Μόνο το έτος 
1999, ξεπέρασε το 30%. Οι εξελίξεις αυτές απεικονίζονται στον πίνακα 64 και 
στα διαγράµµατα 45 - 46. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται για τα έτη 1993, 2000 και 2007, τα οποία 

αντιπροσωπεύουν την αρχή, το µέσον και το τέλος της εξεταζόµενης περιόδου, 

1993 – 2007 : 

� Η ποσοστιαία (%) κατανοµή των εξαγωγών και εισαγωγών ανά βασικές 
οµάδες προϊόντων (πίνακες 65 - 66 και γραφήµατα 47 - 48) 

� Η γεωγραφική ποσοστιαία (%) κατανοµή τους για τις πέντε πρώτες χώρες 
και τις λοιπές χώρες αθροιστικά (γραφήµατα 49 - 54) 

� Η συµβολή των βασικών οµάδων εξαγόµενων και εισαγόµενων προϊόντων, 

στη διαµόρφωση του εµπορικού ισοζυγίου (πίνακας 67 και γράφηµα 55) 

Στον τοµέα των εξαγωγών κυριαρχεί η οµάδα «Είδη Υφαντουργίας και 
Ένδυσης», η οποία το 1993 κάλυπτε το 30,7% των συνολικών εξαγωγών, το 

2000 το 65% και το 2007 το 48,4%. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ο κύριος 
όγκος των εξαγωγών της συγκεκριµένης οµάδας, αφορά επανεξαγωγή, 

µεταποιηµένων πρώτων υλών (Facon). 

Σηµαντική είναι και η ποσοστιαία συµµετοχή των οµάδων προϊόντων :   

«Ορυκτά – Πετρέλαια – Ηλεκτρισµός» και «Υλικά – Μέταλλα Κατασκευών», στο 

σύνολο των εξαγωγών. Για τις οµάδες αυτές παρουσιάστηκε κάµψη του 

ποσοστού συµµετοχής τους στο µέσον της περιόδου (2000) και ανάκαµψη στη 

συνέχεια. 

Το ποσοστό συµµετοχής των εξαγωγών της οµάδας προϊόντων, «Τρόφιµα – 

Ποτά – Καπνός», µειώνονται διαχρονικά. Η µείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός 
ότι οι εξαγωγές της συγκεκριµένης οµάδας προϊόντων αυξήθηκαν µε πολύ 

χαµηλότερο µέσο ετήσιο ρυθµό (8,1%) κατά την περίοδο 1993 – 2007, σε 
σύγκριση µε τον αντίστοιχο ρυθµό αύξησης για το σύνολο των εξαγωγών 

(15,7%). 

Οι υπόλοιπες βασικές οµάδες εξαγόµενων προϊόντων, καλύπτουν µικρά 

ποσοστά των συνολικών εξαγωγών, χαµηλότερα του 5%. 

Η ποσοστιαία (%) κατανοµή των εισαγωγών ανά βασικές οµάδες προϊόντων 

προσδιορίστηκε από το µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης των εισαγωγών της κάθε 
οµάδας, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ρυθµό για το σύνολο των εισαγωγών 

(14,3%). 

Οι εισαγωγές της οµάδας «Ορυκτά – Πετρέλαιο – Ηλεκτρισµός» αυξήθηκαν µε 
διπλάσιο µέσο ετήσιο ρυθµό (29%). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην πολυετή 

ενεργειακή κρίση που αντιµετωπίζει η Αλβανία. Με µέσο ετήσιο ρυθµό 

µεγαλύτερο του 20% αυξήθηκαν οι εισαγωγές των οµάδων, «∆έρµατα και 
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προϊόντα από δέρµατα» (28%), «Προϊόντα ξύλου και χαρτιού» (23,6%) και 
«Υλικά και Μέταλλα Κατασκευών» (23,1%). Οι σηµαντικοί ρυθµοί αύξησης των 

δύο τελευταίων οµάδων οφείλονται στην έντονη αύξηση της οικοδοµικής 
δραστηριότητας κατά την εξεταζόµενη περίοδο. 

Οι εισαγωγές της οµάδας, «Είδη Υφαντουργίας και Ένδυσης», αυξήθηκαν µε 
µέσο ετήσιο ρυθµό 15%, ελαφρά υψηλότερο από τον αντίστοιχο του συνόλου 

των εισαγωγών, ενώ µε ελαφρά χαµηλότερο ετήσιο ρυθµό (14%) αυξήθηκαν οι 
εισαγωγές χηµικών και πλαστικών προϊόντων. 

Με χαµηλότερο µέσο ετήσιο ρυθµό αυξήθηκαν οι εισαγωγές των οµάδων 

προϊόντων, «Τρόφιµα – Ποτά – Καπνός» (10,2%), «Μηχανήµατα –   

Εξοπλισµός – Ανταλλακτικά» (9,6%) και «Λοιπά» (12,1%). 

Η εξέλιξη των εισαγωγών της οµάδας, «Μηχανήµατα – Εξοπλισµός – 

Ανταλλακτικά» (βλ. και γράφηµα 55) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς 
δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της προσπάθειας µετάβασης 
της χώρας σε καθεστώς ανοιχτής οικονοµίας και έντονου ανταγωνισµού, τον 

οποίο µπορεί να αντιµετωπίσει µε παραγωγικές επενδύσεις και επενδύσεις 
εκσυγχρονισµού. Οι επενδύσεις αυτές απαιτούν σηµαντικές εισαγωγές 
µηχανηµάτων, εξοπλισµού και ανταλλακτικών, τα οποία δεν µπορεί να παράξει 
σήµερα η Αλβανία. 

Η γεωγραφική κατανοµή των εξαγωγών και των εισαγωγών της Αλβανίας 
παρουσιάζει χαρακτηριστικές ιδιαιτερότητες. Η κύρια χώρα προορισµού των 

εξαγωγών είναι η Ιταλία (1993 : 41%, 2000 : 72%, 2007 : 69%) και κατά δεύτερο 

λόγο η Ελλάδα (1993 :18%, 2000 : 13%, 2007 : 8%).  Στις πέντε πρώτες χώρες 
προορισµού των εξαγωγών κατατάσσονται, η Γερµανία, η FYROM (1993, 

2007), η Σερβία (2000, 2007), το Βέλγιο (1993) και η ∆ανία (2000). Σε όλες τις 
υπόλοιπες χώρες κατευθύνθηκε συνολικά το 20% των εξαγωγών το 1993, το 

6% το 2000 και το 16% το 2007. 

Και στον τοµέα των εισαγωγών η Ιταλία καταλαµβάνει την πρώτη θέση µε 37% 

το 1993, 36% το 2000 και 27% το 2007. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα 

µε αντίστοιχα ποσοστά, 18%, 26% και 15%. Τον κατάλογο των πέντε πρώτων 

χωρών συµπληρώνουν η Γερµανία, η Γαλλία (1993), η Βουλγαρία (1993, 2000), 

η Τουρκία (2000, 2007) και η Ελβετία (2007). 

Το µερίδιο των λοιπών χωρών, συνολικά, στις εισαγωγές της Αλβανίας, 
αυξάνεται διαχρονικά (1993 : 18%, 2000 : 25%, 2007 : 41%). Στις επόµενες 
πέντε χώρες, κατά το 2007, περιλαµβάνονται η Αυστρία, η Βουλγαρία, η 

FYROM, η Ρωσία και η Σερβία, µε ποσοστά συµµετοχής στο σύνολο των 

εισαγωγών, µικρότερα του 5%. 

Όπως προαναφέρθηκε, το εµπορικό ισοζύγιο (Εξαγωγές µείον Εισαγωγές) της 
Αλβανίας είναι διαχρονικά αρνητικό, µε το έλλειµµα να αυξάνεται µε µέσο ετήσιο 

ρυθµό 13,8% κατά την εξεταζόµενη περίοδο 1993 – 2007. 

Στον πίνακα 67 φαίνεται η συµβολή των επιµέρους βασικών οµάδων, 

εισαγόµενων και εξαγόµενων προϊόντων, στη διαµόρφωση του εµπορικού 

ισοζυγίου της Αλβανίας. Οι οµάδες µε το µεγαλύτερο εµπορικό έλλειµµα είναι : 
«Μηχανήµατα – Εξοπλισµός – Ανταλλακτικά», «Τρόφιµα – Ποτά – Καπνός», 
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«Ορυκτά – Πετρέλαιο – Ηλεκτρισµός» (2000, 2007), «Χηµικά και Πλαστικά 

Προϊόντα». 

Θετικό ισοζύγιο, έστω και χαµηλό, καταγράφεται µόνο στις οµάδες, «Ορυκτά – 

Πετρέλαιο – Ηλεκτρισµός» (1993) και «Είδη Υφαντουργίας και Ένδυσης» (2000, 

2007). 

Στο γράφηµα 55 απεικονίζεται ο βαθµός κάλυψης (%) : Εξαγωγές / Εισαγωγές, 
ανά βασική οµάδα προϊόντων, που αποτελεί µια διαφορετική γραφική 

αποτύπωση του πιο πάνω πίνακα. 

Πριν την παράθεση των πινάκων και των γραφηµάτων που ακολουθούν, 

κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθεί στο σηµείο αυτό ότι οι περισσότερες 
εισαγωγές, που προορίζονται για κατανάλωση στην περιοχή µελέτης, 
προέρχονται από την Ελλάδα, σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες των προϊόντων 

και αρκετές από την παραγωγή της Ηπείρου. 

Η γειτνίαση της περιοχής, η ύπαρξη τελωνειακών σταθµών και ο µεγάλος 
ελληνόφωνος πληθυσµός, αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες για τη 

διαµόρφωση της ανωτέρω κατάστασης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 64 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1993 – 2007 

(εκατοµ. Λεκ) 

 

ΕΤΟΣ  
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

(FOB) 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

(CIF) 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

ΟΓΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΕΞΑΓ./ΕΙΣΑΓ. 

1993 12.499 58.336 -45.838 70.835 21,4 

1994 13.387 57.019 -43.632 70.406 23,5 

1995 18.710 66.147 -47.437 84.857 28,3 

1996 22.001 98.060 -76.059 120.061 22,4 

1997 21.044 95.022 -73.977 116.066 22,1 

1998 31.104 126.271 -95.167 157.375 24,6 

1999 48.430 159.465 -111.035 207.894 30,4 

2000 37.037 157.109 -120.072 194.146 23,6 

2001 44.096 190.155 -146.059 234.251 23,2 

2002 47.490 210.368 -162.877 257.858 22,6 

2003 54.487 225.983 -171.496 280.469 24,1 

2004 62.121 236.072 -173.951 298.193 26,3 

2005 65.818 262.191 -196.373 328.009 25,1 

2006 77.405 299.147 -221.742 376.556 25,9 

2007 96.688 376.796 -280.108 473.484 25,7 

Πηγή : INSTAT 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 45 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

(1993 – 2007) 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 46 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΚΑΛΥΨΗΣ  

(Εξαγωγές / Εισαγωγές) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 65 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Α/Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1993  2000  2007  

1 Τρόφιµα, ποτά, καπνός 19,0 10,4 7,3 

2 Ορυκτά, πετρέλαια, ηλεκτρισµός 22,2 2,7 15,4 

3 Χηµικά και πλαστικά προϊόντα 3,8 0,9 0,8 

4 ∆έρµατα και είδη από δέρµατα 0,9 3,2 2,1 

5 Προϊόντα ξύλου και χαρτιού 4,7 3,7 3,1 

6 Είδη υφαντουργίας και ένδυσης 30,7 65,0 48,4 

7 Υλικά και µέταλλα κατασκευών 10,3 8,6 15,8 

8 Μηχανήµατα, εξοπλισµός, ανταλλακτικά 3,3 1,9 4,0 

9 Λοιπά 5,1 3,6 3,1 

 ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 47 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 66 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Α/Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1993  2000  2007  

1 Τρόφιµα, ποτά, καπνός 27,5 22,3 16,6 

2 Ορυκτά, πετρέλαια, ηλεκτρισµός 3,1 13,2 16,6 

3 Χηµικά και πλαστικά προϊόντα 10,8 8,6 10,5 

4 ∆έρµατα και είδη από δέρµατα 0,4 1,7 2,1 

5 Προϊόντα ξύλου και χαρτιού 1,2 2,5 3,5 

6 Είδη υφαντουργίας και ένδυσης 9,5 14,4 10,4 

7 Υλικά και µέταλλα κατασκευών 5,5 11,8 15,8 

8 Μηχανήµατα, εξοπλισµός, ανταλλακτικά 37,2 21,1 20,8 

9 Λοιπά 4,8 4,4 3,7 

 ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 48 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 49 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

(πέντε χώρες προορισµού) 

1993 
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

(πέντε χώρες προορισµού) 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 51 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

(πέντε χώρες προορισµού) 

2007 
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Ιταλία Ελλάδα Γερµανία Σερβία FYROM Λοιπές
 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 52 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

(πέντε χώρες προέλευσης) 

1993 

37%

18%
12%

9%

6%

18%

Ιταλία Ελλάδα Γερµανία Γαλλία Βουλγαρία Λοιπές
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ΓΡΑΦΗΜΑ 53 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

(πέντε χώρες προέλευσης) 

2000 

36%

26%

6%
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2%

Ιταλία Ελλάδα Γερµανία Τουρκία Βουλγαρία Λοιπές
 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 54 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

(πέντε χώρες προέλευσης) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 67 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ – ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 

 

1993 2000 2007 

Α/Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Εµπορικό 

Ισοζύγιο 
% 

Εµπορικό 

Ισοζύγιο 
% 

Εµπορικό 

Ισοζύγιο 
% 

1 Τρόφιµα, ποτά, καπνός -13.642 29,8 -31.142 25,9 -55.521 19,8 

2 Ορυκτά, πετρέλαια, ηλεκτρισµός 1.002 -2,2 -19.772 16,5 -47.928 17,1 

3 Χηµικά και πλαστικά προϊόντα -5.846 12,8 -13.102 10,9 -38.598 13,8 

4 ∆έρµατα και είδη από δέρµατα -141 0,3 -1.536 1,3 -5.745 2,1 

5 Προϊόντα ξύλου και χαρτιού -97 0,2 -2.596 2,2 -10.266 3,7 

6 Είδη υφαντουργίας και ένδυσης -1.683 3,7 1.456 -1,2 7.748 -2,8 

7 Υλικά και µέταλλα κατασκευών -1.948 4,2 -15.282 12,7 -44.197 15,8 

8 Μηχανήµατα, εξοπλισµός, ανταλλακτικά -21.300 46,5 -32.455 27,0 -74.501 26,6 

9 Λοιπά -2.183 4,8 -5.643 4,7 -11.100 4,0 

 ΣΥΝΟΛΟ -45.838 100,0 -120.072 100,0 -280.108 100,0 

  

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 55 

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (%) : Εξαγωγές / Εισαγωγές 
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Το πρότυπο των Αλβανικών εξαγωγών 

 

Παρά τη σηµαντική απελευθέρωση του εµπορίου της Αλβανίας, η εξωστρέφειά του 

παραµένει χαµηλή, όπως και ο δείκτης κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές, 
κυρίως λόγω της χαµηλής ανταγωνιστικότητας των προς εξαγωγή προϊόντων και της 
διάθεσής τους στην εσωτερική αγορά, γεγονός που συµβάλλει στην υποκατάσταση 

εισαγωγών. 

Ο ρυθµός αύξησης των εξαγωγών για ορισµένα χρόνια ήταν υψηλότερος από τον 

αντίστοιχο των εισαγωγών (2003, 2004, 2006) και σχεδόν ίδιος το 2007. Όµως, 
απαιτούνται υψηλότεροι ρυθµοί αύξησης για να καταστεί δυνατός ο περιορισµός του 

υψηλού ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου. 

Στη διάρθρωση των εξαγωγών παρατηρείται µια εύθραυστη σταθερότητα. Κάποιοι 
τοµείς, όπως η γεωργία, παρουσιάζουν πολύ µικρή εξαγωγική κάλυψη και λίγα νέα 

προϊόντα παρουσιάζονται ανταγωνιστικά την τελευταία χρονιά (2007). 

Στη γεωγραφική κατανοµή των εξαγωγών καταγράφεται υψηλή συγκέντρωση προς την 

Ε.Ε. και ιδιαίτερα προς την Ιταλία και την Ελλάδα. Οι εξαγωγές προς τις λοιπές χώρες 
των Βαλκανίων αυξάνονται, αλλά το µερίδιο τους  στο σύνολο παραµένει χαµηλό. 

Σηµαντικό πρόβληµα του εξαγωγικού τοµέα αποτελούν και τα ασθενή συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα των αλβανικών προϊόντων. Σε εύρος 93 οµάδων προϊόντων, µόνο 12 

δείχνουν να έχουν διαχρονικά υψηλό δείκτη ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, RCA  

(Revealed Comparative Advantages). 

Στις οµάδες των µη αγροτικών προϊόντων, ο ρουχισµός, η κλωστοϋφαντουργία και τα 

υποδήµατα, στηρίζουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήµατα κυρίως στη φθηνή 

εργασία. 

Συγκριτικά πλεονεκτήµατα παρουσιάζονται επίσης στα µεταλλουργικά προϊόντα 

(χαλκός, σιδηροµεταλλεύµατα, µόλυβδος). Στα νέα προϊόντα που σηµειώνουν 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα το 2007, περιλαµβάνονται ο ξυλοπολτός και τα δέρµατα 

γούνας. 

Στον αγροτικό τοµέα, τους υψηλότερους δείκτες ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων 

(RCA) παρουσιάζουν οι οµάδες προϊόντων : σπόροι, φρούτα, λαχανικά και 
προπαρασκευασµένα κρέατα και ψάρια. 

Η συµµετοχή των εξαγωγών προϊόντων µεταποίησης, στο σύνολο των εξαγωγών κατά 

την περίοδο 2003 – 2006, ήταν υψηλότερη του 70%. Κατά το 2007, περιορίστηκε στο 

66,4%. Αντίθετα η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία παρουσιάζει σηµαντική άνοδο κατά 

την ίδια περίοδο, µε µέσο ετήσιο ρυθµό 33,96% και ως ποσοστό των συνολικών 

εξαγωγών ήταν 6,2% το 2003, 14,9% το 2004, 12% το 2005, 12,1% το 2006 και 11,3% 

το 2007. 

Η συµµετοχή των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων εµφανίζει µικρή αλλά συνεχή 

µείωση κατά την ανωτέρω περίοδο και από 8,3% που ήταν το 2003, διαµορφώθηκε 
στο 7,3% το 2007. Κύρια χαρακτηριστικά των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων είναι η 

υψηλή συγκέντρωση (64%) σε τρία προϊόντα (δηµητριακά, αλεύρι, ζωοτροφές) και η 

αυξητική τάση που καταγράφεται στις εξαγωγές φαρµακευτικών φυτών και 
καρπουζιών. Κύριες χώρες προορισµού των εξαγόµενων αγροτικών προϊόντων είναι η 

Ιταλία, η Ελλάδα, η Γερµανία και το Κόσοβο. 
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Στην οµάδα µεταλλουργικών προϊόντων και µετάλλων, τα κύρια εξαγωγικά προϊόντα 

είναι τα πετρελαϊκά, τα µεταλλουργικά (χρώµιο, χαλκός, σίδερο) και τα βασικά µέταλλα, 

οι εξαγωγές των οποίων παρουσίασαν σηµαντική αύξηση το 2007, µε ποσοστά 

144,6%, 226% και 25,1% αντίστοιχα. Κύριες χώρες προορισµού, των εν λόγω 

προϊόντων, είναι η Ιταλία, η Τουρκία και το Κόσοβο για τα πετρελαϊκά προϊόντα, η Κίνα, 

η Σουηδία και η FYROM για τα µεταλλουργικά προϊόντα και η Ιταλία, το Κόσοβο και η 

Ελλάδα για τα βασικά µέταλλα. 

Από την ανωτέρω ανάλυση µπορεί να διατυπωθεί ως συµπέρασµα ότι το πρότυπο των 
Αλβανικών εξαγωγών δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως έντονα αναπτυγµένο, παρά την 
υψηλή συµµετοχή των βιοµηχανικών προϊόντων στο σύνολο των εξαγωγών. Οι 
εξαγωγές παρουσιάζουν εξαιρετικά υψηλούς δείκτες συγκέντρωσης σε λίγα προϊόντα 

και σε λίγες χώρες. Από τον κατάλογο των εξαγόµενων προϊόντων απουσιάζουν τα 

προϊόντα έντασης υψηλής τεχνολογίας και εξειδικευµένης εργασίας, ενώ οι δείκτες 
ανταγωνιστικότητας και συγκριτικών πλεονεκτηµάτων είναι εξαιρετικά χαµηλοί, για το 

µεγαλύτερο µέρος των εξαγόµενων προϊόντων. 

Πηγές :   

1. INSTAT, (Επεξεργασία στοιχείων από την οµάδα µελέτης) 

2. Επιµελητήριο Αργυροκάστρου, «Why a focus on exports?», κείµενο εργασίας και προβληµα- 

   τισµού για τις εξαγωγές της Αλβανίας 
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Οι εµπορικές σχέσεις της Ελλάδας µε την Αλβανία αναπτύχθηκαν µέσα σε ένα 

εξαιρετικά δυσµενές γενικότερο περιβάλλον που επικράτησε στην περιοχή των 

∆υτικών Βαλκανίων, κατά τη δεκαετία του 1990. Παρά τις δυσµενείς συνθήκες, 
οι ελληνικές εξαγωγές προς τις χώρες της περιοχής σχεδόν τετραπλασιάστηκαν 

ενώ οι εισαγωγές από την περιοχή σχεδόν πενταπλασιάστηκαν. 

Οι εξελίξεις αυτές συνεχίστηκαν και κατά την τρέχουσα δεκαετία, 

αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως ένα από τους σηµαντικότερους εµπορικούς 
εταίρους των χωρών αυτών (Π.Σ.Ε. – Κ.Ε.Ε.Μ., 2005). 

Αυξητική ήταν η πορεία των εξαγωγών προς όλες τις χώρες των ∆υτικών 

Βαλκανίων. Την ανοδική ώθηση όµως έδωσαν κυρίως οι εξαγωγές προς τη 

Σερβία – Μαυροβούνιο (1995 – 2004 : +1.160%), προς την Αλβανία (1993 – 

2004 : 207,6%) και προς τη FYROM (1993 – 2004 : 156,8%). Οι τρεις αυτές 
χώρες, από το 2000, βρίσκονται µέσα στις πρώτες είκοσι εξαγωγικές αγορές για 

τα ελληνικά προϊόντα. 

Αυξητική ήταν και η πορεία των εισαγωγών της Ελλάδας, από όλες τις χώρες 
της περιοχής, εκτός της Κροατίας, µε σηµαντικότερη την αύξηση από τη 

FYROM (1993 – 2004 : 388,1%), τη Σλοβενία (143%) και τη Βοσνία – 

Ερζεγοβίνη (118,9%). 

Στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης, οι ελληνικές εξαγωγές ακολούθησαν 
σταθερά αυξητική πορεία, µε κύριες χώρες προορισµού τη Βουλγαρία, τη 

Ρουµανία, την Αλβανία και τη FYROM (πίνακας 68). Οι εισαγωγές αυξήθηκαν 

επίσης από όλες τις χώρες της περιοχής, µε κύριες χώρες τη Βουλγαρία, τη 

Ρουµανία και τη FYROM (Συγκελάκης Α. – Χαραλάµπους Β., 2006). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 68 

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΕ ΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ (1996 – 2005*) 

 

ΑΞΙΑ (σε εκατ. $) 
ΧΩΡΕΣ 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Ε ξ α γ ω γ έ ς   

Αλβανία 325,0 250,9 193,5 224,6 248,5 336,9 325,9 350,6 428,0 432,9 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη 1,4 4,2 6,3 13,4 20,8 11,9 13,1 18,8 24,7 26,4 

Βουλγαρία  314,0 318,6 441,1 417,2 449,8 582,0 589,1 824,9 968,4 1016,1 

Κροατία  13,8 27,4 18,6 20,7 23,6 24,6 25,2 45,1 50,9 43,3 

ΠΓ∆Μ 233,1 272,4 268,2 428,4 470,1 412,7 321,9 352,9 385,4 406,3 

Μολδαβία  9,8 9,4 8,1 12,9 14,1 8,1 13,4 9,7 7,7 8,2 

Ρουµανία  174,7 176,0 200,2 214,2 383,7 355,4 290,5 345,5 476,3 507,8 

Σερβία-Μαυροβ.-Κόσοβο 168,8 202,1 186,5 111,3 131,2 181,6 181,3 238,7 270,2 239,6 

Ν.Α. Ευρώπη 1240,5 1260,9 1322,6 1442,7 1741,7 1913,2 1760,4 2186,2 2611,7 2680,6 

Ελλάδα 11866,2 11128,0 10822,3 11070,8 11724,8 11497,7 11370,9 13484,5 15357,2 17348,0 

Ε ι σ α γ ω γ έ ς * *  

Αλβανία 36,9 36,1 36,8 40,1 42,4 43,7 9,7 19,2 23,1 24,4 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη 0,5 0,9 2,6 3,6 8,6 16,1 39,9 27,6 7,9 9,5 

Βουλγαρία  364,4 416,0 394,0 357,8 397,3 435,9 308,4 418,4 576,8 731,7 

Κροατία  10,6 6,5 11,4 30,7 23,7 21,3 27,2 17,0 12,7 12,2 

ΠΓ∆Μ 39,3 60,2 59,7 60,7 69,3 80,9 51,8 106,2 151,9 246,5 

Μολδαβία  7,0 7,0 3,6 2,4 3,1 8,2 15,3 15,6 14,7 5,6 

Ρουµανία  133,5 202,9 196,3 208,4 297,4 341,7 320,9 442,7 625,0 538,8 

Σερβία-Μαυροβ.-Κόσοβο 77,5 133,4 96,2 60,3 86,0 83,0 87,8 111,1 174,2 164,6 

Ν.Α. Ευρώπη 669,8 863,0 800,6 763,8 927,7 1030,8 861,0 1157,8 1586,3 1733,4 

Ελλάδα 27747,6 26506,1 29085,2 29472,4 31828,5 31853,4 33092,9 41440,9 50278,3 52840,0 

Ε µ π ο ρ ι κ ό  Ι σ ο ζ ύ γ ι ο  

Αλβανία 288,0 214,9 156,7 184,5 206,1 293,2 316,2 331,4 404,9 408,5 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη 0,9 3,3 3,7 9,8 12,1 -4,2 -26,8 -8,8 16,9 16,9 

Βουλγαρία  -50,4 -97,4 47,1 59,4 52,5 146,1 280,6 406,5 391,7 284,3 

Κροατία  3,2 20,8 7,2 -9,9 -0,1 3,3 -2,0 28,1 38,2 31,1 

ΠΓ∆Μ 193,7 212,2 208,5 367,7 400,8 331,8 270,2 246,6 233,5 159,7 

Μολδαβία  2,8 2,4 4,4 10,5 11,0 -0,1 -1,9 -5,9 -7,0 2,6 

Ρουµανία  41,2 -26,9 3,9 5,8 86,3 13,7 -30,4 -97,2 -148,7 -31,0 

Σερβία-Μαυροβ.-Κόσοβο 91,2 68,7 90,3 51,0 45,2 98,6 93,5 127,7 96,0 75,0 

Ν.Α. Ευρώπη 570,7 397,9 522,0 678,9 814,0 882,4 899,4 1028,4 1025,4 947,2 

Ελλάδα -15881,4 -15378,1 -18262,9 -18401,6 -20103,7 -20355,7 -21722,0 -27956,4 -34921,1 -35492,0 

*   Τα στοιχεία για τα έτη 2001, 2002, 2003 και 2004 είναι προσωρινά 

**  Εξαιρούνται οι εισαγωγές πλοίων 

Πηγή : ΕΣΥΕ, επεξεργασία στοιχείων από το ΚΕΕΜ (Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών) 
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Οι διµερείς εµπορικές σχέσεις Ελλάδας – Αλβανίας σηµείωσαν µεγάλη πρόοδο 

κατά την περίοδο 1993 – 2007 και κατέστησαν την Ελλάδα δεύτερο 

σηµαντικότερο εταίρο, µετά την Ιταλία. Ο όγκος εµπορίου σχεδόν 

πενταπλασιάστηκε, παρά τη µικρή κάµψη που παρουσίασε κατά την περίοδο 

2002 – 2005 και κινήθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης, 12,1%. 

Οι εξαγωγές της Αλβανίας προς την Ελλάδα σχεδόν πενταπλασιάστηκαν, 

αυξανόµενες µε µέσο ετήσιο ρυθµό (12,6%) σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο 

ρυθµό των εξαγωγών, παρά την κάµψη που σηµείωσαν κατά την περίοδο   

2000 – 2001. 

Οι εισαγωγές από την Ελλάδα υπερπενταπλασιάστηκαν και αυξήθηκαν µε 
µεγαλύτερο µέσο ετήσιο ρυθµό (12,6%) σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ρυθµό 

των εξαγωγών, παρά την κάµψη που σηµείωσαν κατά την περίοδο 2002 – 

2005. 

Το εµπορικό ισοζύγιο ήταν µονίµως αρνητικό για την Αλβανία, σε όλη την 

εξεταζόµενη περίοδο και σχεδόν εξαπλασιάστηκε, αυξανόµενο µε µέσο ετήσιο 

ρυθµό 13,3%. 

Ο βαθµός κάλυψης (%) των εισαγωγών από τις εξαγωγές (εξαγωγές / 

εισαγωγές), σε όλη την περίοδο, δεν ξεπέρασε το 17,4%, µε εξαίρεση το έτος 
1993. 

Οι ανωτέρω εξελίξεις αποτυπώνονται στον πίνακα 69 και στα γραφήµατα 56 – 

57. 

Ως προς τη σύνθεση των εισαγωγών, φαίνεται ότι η µείωση των εισαγωγών 

αγροτικών προϊόντων, κατά την περίοδο 1996 – 2005, υπερκαλύφθηκε από την 

δυναµική αύξηση των εισαγωγών βιοµηχανικών προϊόντων. Συγκεκριµένα η 

συµµετοχή των αγροτικών προϊόντων µειώθηκε από 35% σε 23%, ενώ αντίθετα 

η συµµετοχή των βιοµηχανικών προϊόντων, από 57% αυξήθηκε σε 63% 

(Συγκελάκης Α. – Χαραλάµπους Β., 2006). 

Ως προς τη σύνθεση των εξαγωγών, κυριαρχεί διαχρονικά η εξαγωγή των 

προϊόντων της οµάδας «Υφάσµατα και προϊόντα από αυτά – Προϊόντα 

ένδυσης» µε συµµετοχή στο σύνολο των εξαγωγών της Αλβανίας, µεγαλύτερη 

του 45%. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, οι εξαγωγές αυτής της κατηγορίας 
αφορούν επανεξαγωγές πρώτων υλών που εισήχθησαν και µεταποιήθηκαν 

(Facon). 

Αναλυτικά, η σύνθεση των εξαγωγών και εισαγωγών της Αλβανίας προς και 
από την Ελλάδα, για το έτος 2007, καταγράφεται στον πίνακα 70. Στα 

γραφήµατα 58 - 59 απεικονίζεται ο βαθµός κλαδικής συγκέντρωσης, ο οποίος 
είναι πολύ υψηλός δεδοµένου ότι οι τέσσερις πρώτες κατηγορίες προϊόντων 

συγκεντρώνουν το 77,1% των εξαγωγών και το 63,5% των εισαγωγών. 

Στις εξαγωγές, εκτός από την οµάδα των ειδών ένδυσης, σηµαντικά µερίδια 

κατέχουν και οι οµάδες «Βασικά µέταλλα και προϊόντα από αυτά» (13,2%), 

«Προπαρασκευασµένα τρόφιµα – ποτά» (11%) και «Ξύλο – Κελλουζόλη – 

Χαρτί και Χαρτόνι» (7,2%). Στις εισαγωγές, η οµάδα προϊόντων, «Ορυκτά 

προϊόντα» κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο (32,2%) και ακολουθούν οι οµάδες, 
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«Βασικά µέταλλα και προϊόντα από αυτά» (11,8%), «Μηχανικός Εξοπλισµός» 

(9,8%) και «Προπαρασκευασµένα τρόφιµα – ποτά» (9,7%). 

Στα γραφήµατα 60 - 62 απεικονίζονται οι βαθµοί συγκέντρωσης του όγκου 

εµπορίου και του εµπορικού ισοζυγίου, στις επιµέρους κατηγορίες προϊόντων. 

Οι βαθµοί αυτοί είναι εξαιρετικά υψηλοί, αφού οι πέντε πρώτες οµάδες 
προϊόντων συγκεντρώνουν ποσοστά 71,7% του συνολικού όγκου εµπορίου και 
74% του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου. 

Ο υψηλός όγκος εµπορίου των πέντε πρώτων οµάδων προϊόντων, 

διαµορφώνεται από τις αυξηµένες εισαγωγές της Αλβανίας από την Ελλάδα, µε 
εξαίρεση την οµάδα των προϊόντων υφασµάτων – ένδυσης, στα οποία 

καταγράφονται και υψηλές εξαγωγές. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται και στο 

εµπορικό ισοζύγιο όπου οι ίδιες οµάδες εµφανίζουν και το µεγαλύτερο εµπορικό 

έλλειµµα. 

Ο βαθµός κάλυψης (Εξαγωγές / Εισαγωγές) είναι υψηλός µόνο για την οµάδα 

προϊόντων ένδυσης (87,4%). Για τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων είναι 
µικρότερος του 40%. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εξαγωγές δεν υπερκαλύπτουν 

τις εισαγωγές σε καµία οµάδα προϊόντων (γράφηµα 57).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 69 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ – ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

(σε εκατ. Λεκ) 

 

ΕΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΟΓΚΟΣ  

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ  

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

ΒΑΘΜΟΣ  

ΚΑΛΥΨΗΣ  

(Εξαγ/Εισαγ) 

1993 2.238 10.420 12.658 -8.182 21,5% 

1994 1.380 13.531 14.911 -12.151 10,2% 

1995 1.858 16.335 18.193 -14.477 11,4% 

1996 2.859 19.831 22.690 -16.972 14,4% 

1997 4.308 24.748 29.056 -20.440 17,4% 

1998 6.163 35.891 42.054 -29.728 17,2% 

1999 6.528 38.437 44.965 -31.909 17,0% 

2000 4.728 41.498 46.226 -36.770 11,4% 

2001 5.712 48.946 54.658 -43.234 11,7% 

2002 5.986 45.679 51.665 -39.693 13,1% 

2003 6.980 45.287 52.267 -38.307 15,4% 

2004 7.448 43.644 51.092 -36.196 17,1% 

2005 6.886 43.070 49.956 -36.184 16,0% 

2006 7.319 47.033 54.352 -39.714 15,6% 

2007 8.047 54.859 62.906 -46.812 14,7% 

          Πηγή : INSTAT (επεξεργασία στοιχείων από την οµάδα µελέτης) 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 56 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ – ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

(σε εκατ. Λεκ) 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 57 

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (%) – Εξαγωγές / Εισαγωγές 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 70 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α                     

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 

(σε χιλ. ευρώ) 

 

Α/Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Εξαγωγές % Εισαγωγές % 

Εµπορικό 

Ισοζύγιο 
% 

Όγκος  

Εµπορίου 
% 

Κάλυψη 

(%) 

(εξαγ/εισαγ) 

1 
Ζωντανά ζώα, Ζωικά 

προϊόντα 
1.151 1,8 7.096 1,5 -5.945 1,5 8.247 1,5 16,2 

2 Φυτικά προϊόντα 1.140 1,8 23.138 4,9 -21.997 5,4 24.278 4,5 4,9 

3 
Ζωικά και φυτικά λίπη και 
προϊόντα από αυτά 

21 0,0 5.890 1,2 -5.869 1,4 5.911 1,1 0,4 

4 
Προπαρασκευασµένα 

τρόφιµα – Ποτά 
7.145 11,0 46.243 9,7 -39.098 9,5 53.388 9,9 15,5 

5 Ορυκτά προϊόντα 4.294 6,6 152.665 32,2 -148.371 36,2 156.960 29,1 2,8 

6 
Χηµικά βιοµηχανοποιηµένα 

προϊόντα και κράµατα 
173 0,3 24.039 5,1 -23.866 5,8 24.213 4,5 0,7 

7 
Πλαστικά – ελαστικά και 
προϊόντα από αυτά 

2.457 3,8 23.700 5,0 -21.243 5,2 26.157 4,8 10,4 

8 

Ανεπεξέργαστα και 
επεξεργασµένα δέρµατα – 

παλτά 

105 0,2 343 0,1 -238 0,1 447 0,1 30,6 

9 
Ξύλο – Κάρβουνο – Φελός 
και προϊόντα από αυτά 

1.253 1,9 13.763 2,9 -12.511 3,1 15.016 2,8 9,1 

10 
Ξύλο – Κελλουζόλη – Χαρτί 
και Χαρτόνι 

4.692 7,2 12.290 2,6 -7.598 1,9 16.983 3,1 38,2 

11 
Υφάσµατα και προϊόντα από 

αυτά (προϊόντα ένδυσης) 
29.690 45,7 33.960 7,2 -4.269 1,0 63.650 11,8 87,4 

12 
Υποδήµατα – καπέλα – 

οµπρέλες κ.α. 
6 0,0 295 0,1 -289 0,1 301 0,1 2,0 

13 
Προϊόντα από πέτρα, γύψο 

και τσιµέντο 
1.593 2,5 15.236 3,2 -13.644 3,3 16.829 3,1 10,5 

14 
Φυσικά ή επεξεργασµένα 

µαργαριτάρια – κοσµήµατα 
-- -- 35 0,0 -35 0,0 35 0,0 -- 

15 
Κύρια µέταλλα και προϊόντα 

από αυτά 
8.550 13,2 56.165 11,8 -47.615 11,6 64.175 12,0 15,2 

16 Μηχανικός εξοπλισµός 1.490 2,3 46.361 9,8 -44.871 10,9 47.851 8,9 3,2 

17 Οχήµατα  -- -- 5.542 1,2 -5.542 1,4 5.542 1,0 -- 

18 
Οπτικά, φωτογραφικά, 

κινηµατογραφικά κλπ είδη 
15 0,0 1.699 0,4 -1.684 0,4 1.714 0,3 0,9 

19 Όπλα – πολεµοφόδια -- -- 203 0,0 -203 0,0 203 0,0 -- 

20 

∆ιάφορα 

βιοµηχανοποιηµένα 

προϊόντα 

1.187 1,8 6.116 1,3 -4.929 1,2 7.303 1,4 19,4 

21 Έργα τέχνης – συλλογές -- -- 3 0,0 -3 0,0 3 0,0 -- 

 ΣΥΝΟΛΟ 64.963 100,0 474.780 100,0 -409.817 100,0 539.742 100,0 13,7 

Πηγή : INSTAT (προσωρινά στοιχεία) 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 58 

ΒΑΘΜΟΣ ΚΛΑ∆ΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (%) ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - 2007 

 

45,7%

11,0%

22,9%

13,2%

7,2%

Υφάσµατα και προϊόντα από αυτά (ένδυση) Προπαρασκευασµένα τρόφιµα - Ποτά

Λοιπές κατηγορίες Κύρια µέταλλα και προϊόντα από αυτά

Ξύλο - Κελλουζόλη - Χαρτί και Χαρτόνι

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 59 

ΒΑΘΜΟΣ ΚΛΑ∆ΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (%) ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - 2007 

 

32,2%

9,8%
36,5%

11,8%

9,7%

Ορυκτά προϊόντα Μηχανικός εξοπλισµός

Λοιπές κατηγορίες Κύρια µέταλλα και προϊόντα από αυτά

προπαρασκευασµένα τρόφιµα - Ποτά
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ΓΡΑΦΗΜΑ 60 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΓΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

(2007) 

 

29,1

12,0

11,8

9,9

8,9

4,8

4,5

4,5

3,1

3,1

2,8

1,5
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Κύρια µέταλλα και προϊόντα από αυτά

Υφάσµατα και προϊόντα από αυτά (προϊόντα ένδυσης)

Προπαρασκευασµένα τρόφιµα - Ποτά

Μηχανικός εξοπλισµός

Πλαστικά - Ελαστικά και προϊόντα από αυτά

Φυτικά προϊόντα

Χηµικά βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα και κράµατα

Ξύλο - Κάρβουνο - Φελός και προϊόντα από αυτά

Προϊόντα από πέτρα, γύψο και τσιµέντο

Ξύλο - Κελλουζόλη - Χαρτί και Χαρτόνι

Ζωντανά ζώα, Ζωικά προϊόντα

∆ιάφορα βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα

Ζωικά και φυτικά λίπη και προϊόντα από αυτά

Οχήµατα

Οπτικά, φωτογραφικά, κινηµατογραφικά κλπ είδη

Ανεπεξέργαστα και Επεξεργασµένα δέρµατα - Παλτά

Υποδήµατα - Καπέλα - Οµπρέλες κ.α.

Όπλα - Πολεµοφόδια

Φυσικά ή επεξεργασµένα µαργαριτάρια - Κοσµήµατα

Έργα τέχνης - συλλογές

Ποσοστιαία κατανοµή (%)
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ΓΡΑΦΗΜΑ 61 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

(2007) 

 

36,2
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Χηµικά βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα και κράµατα

Φυτικά προϊόντα

Πλαστικά - Ελαστικά και προϊόντα από αυτά

Προϊόντα από πέτρα, γύψο και τσιµέντο

Ξύλο - Κάρβουνο - Φελός και προϊόντα από αυτά

Ξύλο - Κελλουζόλη - Χαρτί και Χαρτόνι

Ζωντανά ζώα, ζωικά προϊόντα

Ζωικά και φυτικά λίπη και προϊόντα από αυτά

Οχήµατα

∆ιάφορα βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα

Υφάσµατα και προϊόντα από αυτά (προϊόντα ένδυσης)

Οπτικά, φωτογραφικά, κινηµατογραφικά κλπ είδη

Υποδήµατα - Καπέλα - Οµπρέλες κ.α.

Ανεπεξέργαστα και Επεξεργασµένα δέρµατα - Παλτά

Όπλα - Πολεµοφόδια

∆ιάφορα βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα

Έργα τέχνης - συλλογές

Ποσοστιαία κατανοµή (%)
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ΓΡΑΦΗΜΑ 62 

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (%)  

 Εξαγωγές / Εισαγωγές  

2007 

 

87,4
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Ξύλο - Κάρβουνο - Φελός και προϊόντα από αυτά

Φυτικά προϊόντα
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Ορυκτά προϊόντα

Υποδήµατα - Καπέλα - Οµπρέλες κ.α.
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Ζωικά και φυτικά λίπη και προϊόντα από αυτά
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14141414.7.4. .7.4. .7.4. .7.4. Το πρότυπο των Ελληνικών εξαγωγών προΤο πρότυπο των Ελληνικών εξαγωγών προΤο πρότυπο των Ελληνικών εξαγωγών προΤο πρότυπο των Ελληνικών εξαγωγών προς την Αλβανίας την Αλβανίας την Αλβανίας την Αλβανία    

 

Όπως προκύπτει από αναλύσεις των βασικών εξαγωγικών προϊόντων της 
Ελλάδας και τις µεταβολές στη σύνθεση των εξαγωγών κατά την περίοδο 1988 

– 2005, το πρότυπο των ελληνικών εξαγωγών προς την Αλβανία, όπως και 
προς τις άλλες χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων, εµφανίζεται έντονα 

αναπτυγµένο, δεδοµένου ότι η συµµετοχή των εξαγωγών βιοµηχανικών 

προϊόντων είναι σηµαντικά υψηλότερη από τη συµµετοχή των εξαγωγών 

προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής. Το πρότυπο αυτό προσεγγίζει σηµαντικά 

το εξαγωγικό πρότυπο της Ελλάδας προς όλο τον κόσµο, (Π.Σ.Ε. – ΚΕΕΜ, 

2005). 

Περαιτέρω ανάλυση, σε επίπεδο επιµέρους προϊόντων, δείχνει ότι στις 
ελληνικές εξαγωγές προς την Αλβανία, αυξάνεται η συµµετοχή βιοµηχανικών 

προϊόντων έντασης τεχνολογίας και έντασης εξειδικευµένης εργασίας, (Χαλικιάς 
Ι, 2007). 

Στα γραφήµατα 63 – 64 καταγράφονται οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων για τα 

οποία η Αλβανία περιλαµβάνεται στις πέντε πρώτες χώρες προορισµού, κατά 

τα έτη 2000 και 2005. Από τα στοιχεία των πινάκων αυτών προκύπτουν 

ορισµένες βασικές διαπιστώσεις : 

� Καταγράφεται σηµαντική αύξηση των προϊόντων που εξάγονται και για τα 

οποία η Αλβανία περιλαµβάνεται στις πέντε πρώτες χώρες προορισµού. 

� Μειώνεται ο αριθµός εξαγόµενων προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής. 

� Κατά το έτος 2005, από τις 48 κατηγορίες προϊόντων, οι 20 (41,7%) 

αφορούν βιοµηχανικά προϊόντα έντασης τεχνολογίας και οι 10 (20,8%) 

βιοµηχανικά προϊόντα έντασης εξειδικευµένης εργασίας. 

� Έξι κατηγορίες εξαγόµενων προϊόντων (12,5%) αφορούν προϊόντα 

πρωτογενούς παραγωγής, τέσσερις (8,3%) προϊόντα έντασης φυσικών 

υλών και οχτώ (16,7%) προϊόντα έντασης εργασίας. 

� Το ποσοστό των κατηγοριών εξαγόµενων προϊόντων, για τις οποίες η 

Αλβανία ήταν πρώτη ή δεύτερη χώρα προορισµού, ήταν µεγαλύτερο κατά 

το έτος 2000, σε σύγκριση µε το 2005. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 63 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ 

ΚΑΤΕΧΟΥΝ 

2000 

23,3%

26,7%
13,3%

10,0%

26,7%

1η 2η 3η 4η 5η
 

 

 

2005 

14,6%

18,8%

20,8%

20,8%

25,0%

1η 2η 3η 4η 5η
 

 

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται και στα ποσοστά που συµµετέχουν οι κατηγορίες 
εξαγόµενων προϊόντων προς την Αλβανία, στο σύνολο των εξαγωγών της κάθε 
κατηγορίας, καθώς και στους συντελεστές γεωγραφικής συγκέντρωσης, οι 
οποίοι είναι υψηλότεροι για το έτος 2000. Η διαχρονική µείωσή τους 
αντισταθµίστηκε από την αύξηση του αριθµού των κατηγοριών προϊόντων που 

εξάγει η Ελλάδα στην Αλβανία. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 64 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

2000 

-36,7%

20,0%

43,3%

>20% >10%- 20% <10%

 

 

 

2005 

10,4%

37,5%
52,1%

>20% >10%- 20% <10%

 

 

Παρά τη σηµαντική αύξηση των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Αλβανία, 

όπως αναλύθηκε στην παράγρ. 14.7.3 του παρόντος κεφαλαίου, το ποσοστό 

συµµετοχής τους στο σύνολο των εξαγωγών παραµένει γύρω στο 2,5%, µε 
µικρές θετικές ή αρνητικές αποκλίσεις. Η Αλβανία όµως ήταν κατά το 2007, η 

δέκατη καλύτερη χώρα προορισµού των ελληνικών εξαγωγών. Η αντίστοιχη 
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θέση κατά το έτος 2000 ήταν η δέκατη τέταρτη, όπως φαίνεται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 71 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

 

ΕΤΟΣ ΘΕΣΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)  

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

2000 14 2,12% 

2003 12 2,60% 

2004 11 2,70% 

2005 10 2,50% 

2006 11 2,20% 

2007 10 2,60% 

                                                Πηγή : Π.Σ.Ε. 

 

Η ανωτέρω εξέλιξη οφείλεται στη διαχρονική αύξηση και του συνόλου των 

εξαγωγών της Ελλάδας, η οποία όµως χαρακτηρίστηκε από µεγαλύτερη 

γεωγραφική διασπορά, µε αποτέλεσµα η αλβανική αγορά να εξακολουθεί να 

είναι από τις σηµαντικότερες για τις ελληνικές εξαγωγές και µάλιστα να 

ενισχύεται περαιτέρω. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 72 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΑΛΒΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ  

2005 

 

ΚΑΤ. 

ΤΤ∆Ε(1)
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΣΗ    
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

(%) 
(2)

 

ΜΕΡΜ (%)  

ΣΥΝΟΛΟΥ 

 ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

1988 – 2005 
(3)

 

ΣΥΝΤΕΛ. 

ΓΕΩΓΡΑΦ. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡ. 
(4)

 

Προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής 

07 Καφές, τσάι, κακάο, µπαχαρικά 2 11% 5,2% 0,335 

00 Ζωντανά ζώα 3 19% 7,1% 0,425 

12 Ποτά  3 2,8% 3,7% 0,399 

24 Ξυλεία και φελός 1 22% -3,6% 0,374 

34 Φωταέριο φυσικό και βιοµηχανικό 2 19% 12% 0,403 

35 Ηλεκτρική ενέργεια 2 19% -- 0,826 

Βιοµηχανικά προϊόντα έντασης φυσικών υλών 

634 Τεχνουργήµατα για επενδύσεις κλπ 1 24% 3,3% 0,365 

662 
Οικοδοµικές ύλες από πηλό και δύστηκτα 

οικοδοµικά υλικά 
1 32% 3,9% 0,409 

811 Προπαρασκευασµένα κτίρια 4 14% 33,7% 0,394 

687 Κασσίτερος  5 1% -- 0,867 

Βιοµηχανικά προϊόντα έντασης εργασίας 

841 Ενδύµατα για άντρες και αγόρια 4 7% -0,7% 0,420 

655 Υφάσµατα πλεκτά ή κροσέ 5 5% 9,1% 0,443 

581 Πλαστικοί σωλήνες και εξαρτήµατα 1 10% 4% 0,235 

821 Έπιπλα και µέρη αυτών 5 7% 12,9% 0,300 

812 
Συσκευές και εγκατ. υγιεινής, υδραυλικά, 

θέρµανση 
2 15% 17,8% 0,298 

664 Γυαλί 2 16% 0,6% 0,533 

891 Όπλα και πυροµαχικά 5 6% -12,7% 0,537 

666 Πήλινα είδη 5 5% -7,9% 0,305 

Βιοµηχανικά προϊόντα έντασης τεχνολογίας 

772 
∆ιατάξεις διακοπής κλπ ηλεκτρικών 

κυκλωµάτων 
4 5% 6% 0,365 

723 
Μηχανολογικός εξοπλισµός για 

εργοληπτικά έργα - οικοδοµές 
4 8% 17% 0,349 

573 Πολυµερή του χλωριούχου βινυλίου  3 14% 5,7% 0,472 

776 Ηλεκτρονικές λυχνίες κλπ 4 7% 18% 0,325 

872 Όργανα και συσκευές ιατρικές 4 10% 18,2% 0,311 

716 Ηλεκτρικοί περιστροφικοί κινητήρες 2 15% 16,7% 0,325 

571 Πολυµερή του αιθυλενίου 4 9% 28,8% 0,374 
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ΚΑΤ. 

ΤΤ∆Ε(1)
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΣΗ    
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

(%) 
(2)

 

ΜΕΡΜ (%)  

ΣΥΝΟΛΟΥ 

 ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

1988 – 2005 
(3)

 

ΣΥΝΤΕΛ. 

ΓΕΩΓΡΑΦ. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡ. 
(4)

 

523 Μεταλλικά άλατα και υπεροξειδικά 2 8% 12,6% 0,275 

881 Φωτογραφικές συσκευές και εξοπλισµός 3 11% 24,2% 0,449 

882 Φωτογραφικά και κινηµατογραφικά εφόδια 1 33% 28,3% 0,421 

749 Μέρη και εξαρτήµατα µηχανηµάτων 5 3% 7,6% 0,478 

522 
Ανόργανα χηµικά στοιχεία, οξείδια, άλατα 

κλπ 
4 9% -2,4% 0,406 

597 
Παρασκευασµένα προσθετικά για ορυκτά 

λάδια κλπ. 
1 9% 22% 0,292 

514 Ενώσεις µε αζωτούχες οµάδες 3 9% 25,3% 0,346 

722 Ελκυστήρες  2 10% 17,8% 0,607 

513 
Καρβοξυλικά οξέα, αλογονίδια, υπεροξείδια 

κλπ 
5 6% 27,1% 0,420 

512 Αλκοόλες, φαινόλες κλπ 2 13% 23,6% 0,315 

711 Ατµολέβητες, υπερθερµαντήρες νερού 5 8% 19,8% 0,399 

593 Εκρηκτικά και πυροτεχνικά προϊόντα 5 6% -10,3% 0,482 

712 
Ατµοµηχανές, λοιπές συσκευές 
παραγωγής αερίων κλπ 

3 4% -2,6% 0,867 

Βιοµηχανικά προϊόντα έντασης εξειδικευµένης εργασίας 

676 
Ράβδοι και είδη καθορισµένης µορφής από 

σίδερο ή χάλυβα 
4 9% 18,8% 0,503 

692 
Μεταλλικά δοχεία για εναπόθεση - 

µεταφορά 
3 10% 8,2% 0,339 

641 Χαρτί και χαρτόνι 3 10% 5,1% 0,340 

761 Τηλεοπτικοί δέκτες 5 2% 29% 0,783 

551 Αιθέρια έλαια, αρώµατα, αρωµατικές ύλες 5 7% 10,4% 0,319 

625 
Επίσωτρα, αεροθάλαµοι κλπ από 

καουτσούκ 
5 8% -10,4% 0,369 

694 Καρφιά, βίδες, παξιµάδια κλπ 3 9% 7,8% 0,383 

678 Σύρµατα από σίδηρο ή χάλυβα 1 39% -1,3% 0,451 

791 Οχήµατα σιδηροδρόµων και εξοπλισµός 4 19% -7,9% 0,480 

672 
Ράβδοι και ηµιτελή προϊόντα από σίδηρο ή 

χάλυβα 
3 12% -18,1% 0,607 

(1) ΤΤ∆Ε  : Τυποποιηµένη Ταξινόµηση ∆ιεθνούς Εµπορίου 

(2) Συµµετοχή στο σύνολο των εξαγωγών της συγκεκριµένης κατηγορίας προϊόντων 

(3) ΜΕΡΜ : Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής (%) του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών για 

τη συγκεκριµένη κατηγορία προϊόντων, κατά την περίοδο 1988 – 2005 

(4) Συντελεστής Γεωγραφικής Συγκέντρωσης : Μετράει τη γεωγραφική συγκέντρωση των 

εξαγωγών της αντίστοιχης κατηγορίας προϊόντων σε όλες τις χώρες που εξήχθησαν το 

2005 (Τιµές : ελάχιστη = 0, µέγιστη = 1) 

Πηγή : Χαλικιάς Ι., 2007 



____________________________________________________________________ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΤΟΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ  ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ        ����  171 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 73 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΑΛΒΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

2000 

 

ΚΑΤ. 

ΤΤ∆Ε(1)
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΣΗ    
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

(%) 
(2)

 

ΜΕΡΜ (%)  

ΣΥΝΟΛΟΥ 

 ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

1988 – 2000 
(3)

 

ΣΥΝΤΕΛ. 

ΓΕΩΓΡΑΦ. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡ. 
(4)

 

0, 1, 4 Αγροτικά προϊόντα 

04610 Αλεύρια από σιτάρι ή σιµιγδάλι 1 70% -18,6% 0,710 

04830 Μακαρόνια και όµοια προϊόντα 1 22% -16,9% 0,257 

05469 Άλλα λαχανικά και µείγµατα λαχανικών 5 2% 1% 0,693 

05730 Μπανάνες  3 22% 0,9% 0,426 

12220 Τσιγάρα  5 6% -6,3% 0,246 

11230 Μπύρα από βύνη 1 54% -1,3% 0,553 

11102 Μεταλλικά νερά και αεριούχα 1 48% -19,2% 0,552 

05740 Μήλα νωπά 2 26% -8,7% 0,533 

2, 3 Πρώτες ύλες και προϊόντα πετρελαίου 

33430 Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης 2 15% 36,9% 0,393 

5 - 8 Βιοµηχανικά προϊόντα  

55310 Άλλες χρωστικές ουσίες 1 42% 55,7% 0,442 

58120 Σωλήνες κάθε είδους άκαµπτοι 2 18% 7,4% 0,302 

69242 ∆εξαµενές, βαρέλια κλπ δοχεία < 300 lt 5 9% -8,4% 0,368 

67621 Ράβδοι σιδήρου µε οδοντώµατα κλπ 2 32% 2,2% 0,555 

63422 Πλάκες – διαφράγµατα από ξύλο 1 24% -1,1% 0,367 

66242 
Κεραµίδια κλπ κεραµευτικά είδη για 

οικοδοµές 
2 26% 15,1% 0,633 

69241 ∆εξαµενές, βαρέλια, µεταλλικά < 300 lt 2 19% 4,2% 0,353 

65771 Βάτες από υφαντικές ύλες 3 12% 116% 0,380 

65522 Υφάσµατα πλεκτά 1 49% 43,8% 0,577 

64129 Άλλο χαρτί και χαρτόνια 3 11% 107,8% 0,611 

65141 Νήµατα από συνθετικές ίνες 2 13% 28,5% 0,464 

72722 
Μηχανές και συσκευές για παρασκευή 

τροφίµων και ποτών 
5 6% -1,38% 0253 

88240 Φωτογραφικό χαρτί και υφαντ. ευαίσθητα 4 2% 144,8% 0,862 

89319 Είδη µεταφοράς, συσκευές από πλαστικό 2 9% 11,3% 0,281 
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ΚΑΤ. 

ΤΤ∆Ε(1)
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΣΗ    
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

(%) 
(2)

 

ΜΕΡΜ (%)  

ΣΥΝΟΛΟΥ 

 ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

1988 – 2005 
(3)

 

ΣΥΝΤΕΛ. 

ΓΕΩΓΡΑΦ. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡ. 
(4)

 

84621 Κολάν 5 3% -5,4% 0,558 

89283 Γραµµατόσηµα, χαρτόσηµα, οµόλογα κλπ 5 1% 19,2% 0,580 

84250 Φούστες, φούστες παντελόνια, µη πλεκτά 5 3% -29,8% 0,542 

84240 Φορέµατα µη πλεκτά 3 6% -5,6% 0,489 

84130 Σακάκια ανδρικά  5 2% -6,3% 0,766 

84211 Γυναικεία παλτά κλπ 4 3% 9,7% 0,813 

84151 Ανδρικά σακάκια βαβµακερά 4 8% -9,1% 0,309 

(1) ΤΤ∆Ε  : Τυποποιηµένη Ταξινόµηση ∆ιεθνούς Εµπορίου 

(2) Συµµετοχή στο σύνολο των εξαγωγών της συγκεκριµένης κατηγορίας προϊόντων 

(3) ΜΕΡΜ : Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής (%) του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών για 

τη συγκεκριµένη κατηγορία προϊόντων, κατά την περίοδο 1996 – 2000 

(4) Συντελεστής Γεωγραφικής Συγκέντρωσης : Μετράει τη γεωγραφική συγκέντρωση των 

εξαγωγών της αντίστοιχης κατηγορίας προϊόντων σε όλες τις χώρες που εξήχθησαν το 

2005 (Τιµές : ελάχιστη = 0, µέγιστη = 1) 

Πηγή : Χαλικιάς Ι. – Καλδέλη Π. , 2003 
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14141414.8. .8. .8. .8. Εξωτερικό και ΕΕξωτερικό και ΕΕξωτερικό και ΕΕξωτερικό και Εσωτερικό χρέοςσωτερικό χρέοςσωτερικό χρέοςσωτερικό χρέος    

    

14141414.8.1..8.1..8.1..8.1.    Εξωτερικό χρέοςΕξωτερικό χρέοςΕξωτερικό χρέοςΕξωτερικό χρέος    

 

Το εξωτερικό χρέος της Αλβανίας συνέχισε να αυξάνει κατά τη διάρκεια του 

έτους 2007, αν και µε χαµηλότερους ρυθµούς σε σχέση µε το έτος 2006. Το 

συνολικό χρέος έφτασε στα 2 δισεκ. ευρώ στο τέλος του 2007, από 1,8 δισεκ. 

που ήταν στο τέλος του 2006. 

Με βάση τη σύνθεση του εξωτερικού χρέους, οι µακροπρόθεσµες πιστώσεις – 

δάνεια αντιπροσωπεύουν το 73% του συνολικού χρέους, οι βραχυπρόθεσµες 
το 11,3%, ενώ τα ρευστά και οι καταθέσεις το 3,5%. 

Οι σχετικοί δείκτες εξωτερικού χρέους δείχνουν µια βελτίωση στο τέλος του 

2007. Ως ποσοστό των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών διαµορφώθηκε στο 

87,8%, µειωµένο κατά 12 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το τέλος του 2006. 

Η υποχώρηση του εν λόγω ποσοστού είναι αποτέλεσµα της ταχύτερης αύξησης 
των εξαγωγών, σε σχέση µε την αύξηση των υποχρεώσεων του εξωτερικού 

χρέους. Ως ποσοστό του ΑΕΠ διαµορφώθηκε περίπου στο ίδιο επίπεδο µε το 

2006 (25%). 

Οι υποχρεώσεις σε ευρώ αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο µερίδιο (57%) του 

εξωτερικού χρέους, σε δολάρια το 7% περίπου και σε SDR το 36% (Bank of 

Albania, 2008). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 74 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ  

(εκκρεµούσες οφειλές καταβληθείσες από πιστωτές σε εκατ. USD) 

 

ΕΤΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ  ∆ΙΜΕΡΕΙΣ   
ΕΠΑΝΑ∆ΙΑΠΡΑΓ-

ΜΑΤΕΥΜΕΝΕΣ 
ΣΥΝΟΛΟ   ∆% ΣΥΝΟΛΟΥ 

1997 164,76 150,97 31,92 347,65  

1998 242,42 191,53 26,70 460,65 32,5 

1999 338,70 191,26 20,12 550,08 19,4 

2000 402,61 195,97 18,39 616,97 12,2 

2001 439,14 218,41 40,16 697,71 13,1 

2002 581,46 280,77 117,39 979,62 40,4 

2003 739,84 345,94 114,62 1.200,40 22,5 

2004 877,94 391,56 120,46 1.389,96 15,8 

2005 870,16 369,71 118,86 1.358,73 2,2 

2006 1.012,46 413,39 122,36 1.548,21 13,9 

2007 1.120,70 459,56 118,48 1.698,74 9,7 

Μ.Ε.Ρ.Μ. 21,1% 11,8% 14,0% 17,2% --- 

Πηγή : Bank of Albania, Monthly Statistical Report, April 2008 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 65 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 66 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΑΕΠ 
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Bank of Albania : Annual Report, 2007, p.61 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 67 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
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Bank of Albania : Annual Report, 2007, p.61 

 

 

Η εξέλιξη του µακροπρόθεσµου εξωτερικού χρέους, κατά την περίοδο 1997 – 

2007, απεικονίζεται στον πίνακα 74 και στο γράφηµα 65. Η µέση ετήσια αύξηση 

του συνόλου ήταν 17,2% και ήταν µικρότερη από την αντίστοιχη αύξηση των 

πολυµερών υποχρεώσεων και µεγαλύτερη από τις διµερείς και τις 
επαναδιαπραγµατευµένες. 

Οι µεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφονται κατά τα έτη 1998 – 1999, µετά 

την κρίση του 2007 και κατά τα έτη 2002 – 2003. 

 

 

14141414.8.2. .8.2. .8.2. .8.2. Εσωτερικό χρέοςΕσωτερικό χρέοςΕσωτερικό χρέοςΕσωτερικό χρέος    

 

Το εσωτερικό χρέος κατά την ίδια περίοδο, 1997 – 2007, αυξήθηκε µε µέσο 

ετήσιο ρυθµό 11,9% και το κύριο µέρος του αφορά κρατικά οµόλογα (59% - 

99%, διαχρονικά) και έντοκα γραµµάτια δηµοσίου, από το 2002 και µετά, το 

υπόλοιπο των οποίων αυξήθηκε θεαµατικά µε µέσο ετήσιο ρυθµό 161,3% 

(2002 – 2007). Οι λοιπές µορφές εσωτερικού χρέους µειώθηκαν µε µέσο ετήσιο 

ρυθµό 11,6%. 

Και για το εσωτερικό χρέος οι µεγαλύτερες ετήσιες µεταβολές καταγράφονται 
στην περίοδο 1998 – 2000, αµέσως µετά τη σηµαντική κρίση του έτους 1997. 

Ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι µεγαλύτερες τιµές (άνω του 40%) καταγράφονται στην 

τριετία 2000 – 2002 και οι χαµηλότερες στη διετία 1997 – 1998. 
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Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι το δηµόσιο και το κυβερνητικό εγγυηµένο 

εξωτερικό χρέος, ως ποσοστά του ΑΕΠ, µειώθηκαν σηµαντικά κατά την 
περίοδο 2000 – 2007, σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας. Όµως, 
το δηµόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε σχέση µε το εξωτερικό εγγυηµένο 

κυβερνητικό χρέος είναι υπερδιπλάσιο ή και υπερτριπλάσιο, σε όλη την 

ανωτέρω περίοδο.  

Η εξέλιξη του συνολικού χρέους της Αλβανίας σχετίζεται και µε τις αυξηµένες 
ανάγκες χρηµατοδότησης του προϋπολογισµού, η εξέλιξη του οποίου 

(συµπεριλαµβανοµένων των επιχορηγήσεων – grants), ως ποσοστό του ΑΕΠ, 

φαίνεται στο γράφηµα 68. Το έλλειµµα αυτό διευρύνθηκε κατά 14,7% σε ετήσια 

βάση το 2007 και ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσίασε µικρή αύξηση (-3,4% από 

-3,1% το 2006). 

Η χρηµατοδότηση του ελλείµµατος µε κρατικά οµόλογα ήταν σχετικά µικρότερη 

το 2007, επειδή ήταν υψηλότερη η χρηµατοδότηση του από έσοδα 

ιδιωτικοποιήσεων (Albtelecom κλπ), σε σχέση µε τα δύο προηγούµενα χρόνια 

(Bank of Albania, 2008). 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 75 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ  

(σε εκατ. Λεκ) 

 

ΕΤΟΣ 
ΚΡΑΤΙΚΑ 

ΟΜΟΛΟΓΑ  

ΕΝΤΟΚΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ  

(2 – 7 έτη) 

ΛΟΙΠΑ    ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

(%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΧΡΕΟΣ ΩΣ % 

ΤΟΥ ΑΕΠ 

1997 70.971 -- 49.556 120.527 -- 34,81 

1998 96.883 -- 52.556 149.439 24,0 36,52 

1999 122.415 -- 55.075 177.490 18,8 37,64 

2000 136.427 -- 89.642 226.069 27,4 43,22 

2001 236.725 -- 4.436 241.161 6,7 41,34 

2002 256.878 1.000 2.874 260.752 8,1 41,87 

2003 274.041 5.000 1.726 280.767 7,7 40,45 

2004 279.964 13.510 1.726 295.200 5,1 39,31 

2005 275.917 38.210 1.726 315.853 7,0 38,64 

2006 261.242 75.530 12.164 348.936 10,5 39,07 

2007 232.211 121.820 15.505 369.536 5,9 37,62 

Μ.Ε.Ρ.Μ. 12,6% 161,3% * (-11,6%) 11,9% -- -- 

* Για την περίοδο 2002 - 2007 

Πηγή : Bank of Albania, Monthly Statistical Report, April 2008 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 68 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΑΕΠ 

(2000 – 2007) 
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14141414.9. .9. .9. .9. Ενέργεια Ενέργεια Ενέργεια Ενέργεια     

    

14141414.9.1. .9.1. .9.1. .9.1. ΓενικάΓενικάΓενικάΓενικά        

 

Το ενεργειακό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η Αλβανία, η οποία έως το τέλος 
της δεκαετίας του ’90 ήταν εξαγωγέας ενέργειας, είναι οξύτατο κατά τα τελευταία 

χρόνια. Η έλλειψη επενδύσεων, ο κακός προγραµµατισµός, η αύξηση της 
ζήτησης ιδιαίτερα για ρεύµα οικιακής χρήσης, οι ανεπάρκειες των δικτύων κλπ, 

οδήγησαν σε µια κατάσταση αδυναµίας συνεχούς και οµαλής παροχής 
ηλεκτρικού ρεύµατος µε ανεξέλεγκτες διακοπές και απορρύθµιση του 

παραγωγικού – οικονοµικού και του κοινωνικού συστήµατος. 

Το πρόβληµα επιδεινώθηκε και από δύο ακόµη παράγοντες. Ο πρώτος είναι η 

ανοµβρία που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη Ν.Α. Ευρώπη, η οποία είχε ως 
αποτέλεσµα την πτώση των υδάτινων αποθεµάτων και τη µείωση της 
παραγωγής των υδροηλεκτρικών σταθµών. Με δεδοµένο ότι το ενεργειακό 

ισοζύγιο της Αλβανίας είναι απόλυτα εξαρτηµένο από τους υδροηλεκτρικούς 
σταθµούς, το πρόβληµα επιδεινώθηκε ακόµη πιο πολύ. Ο δεύτερος είναι η 

απόφαση της Ε.Ε. να κλείσει ο σταθµός πυρηνικής ενέργειας του Κοζλοντούι 
στη Βουλγαρία, από τον οποίο η Αλβανία κάλυπτε σχεδόν όλα τα ελλείµµατα 

του ενεργειακού της ισοζυγίου. 

Αν και τα διαθέσιµα στοιχεία είναι ανεπαρκή, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 

εκτιµά ότι λόγω της ξηρασίας, η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος στην Αλβανία 

θα µειωθεί κατά 30%, το 2008. Το Υπουργείο Οικονοµικών της Αλβανίας εκτιµά 

ότι οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος κατά το έτος 2006, περιόρισαν κατά 1% το 

ρυθµό ανάπτυξης της χώρας, ο οποίος κινείται ικανοποιητικά (Foreigrpress, 

2008). Όµως και οι γενικότερες αρνητικές επιπτώσεις από την απορρύθµιση 

αυτή είναι σηµαντικές, για τις επιχειρήσεις, τις υπηρεσίες, τα νοικοκυριά, τον 

αγροτικό τοµέα κλπ. Σε 500 χιλιάδες ευρώ ηµερησίως ανέρχονταν οι ζηµιές των 
αλβανικών επιχειρήσεων από τις διακοπές ρεύµατος, σύµφωνα µε δηλώσεις 
του προέδρου του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Τιράνων, στις 
αρχές του 2007. Το Υπουργείο Ενέργειας της Αλβανίας ζήτησε από την εταιρία 

KURUM να σταµατήσει τη λειτουργία της η µονάδα παραγωγής χάλυβα στο 

Ελµπασάν, µε αποτέλεσµα να µείνουν χωρίς δουλειά 75 εργάτες 
(Ναυτεµπορική, 15/01/2007). 

Οι πιο πάνω δυσµενείς εξελίξεις αποτυπώνονται και στο γενικό ενεργειακό 

ισοζύγιο της χώρας για την περίοδο 1998 – 2004 (πίνακας 76), από τα στοιχεία 

του οποίου προκύπτει µείωση της βασικής παραγωγής µε µέσο ετήσιο ρυθµό    

-2,2%, αύξηση της ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης µε αντίστοιχο ρυθµό 

2,8%, αύξηση των εισαγωγών µε ρυθµό 10,7% και της τελικής κατανάλωσης µε 
ρυθµό 5,3%. 

Η ενεργειακή αυτοδυναµία της χώρας (παραγωγή βασικών προϊόντων / 

διαθεσιµότητα ενέργειας Χ 100) µειώθηκε σηµαντικά κατά την προαναφερόµενη 

περίοδο, όπως προκύπτει από τον πίνακα 77 και το γράφηµα 70 Η µείωση αυτή 
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οφείλεται στην πτώση της παραγωγής βασικών ενεργειακών προϊόντων, σε 
συνδυασµό µε την αύξηση του βαθµού διαθεσιµότητας ενέργειας. 

Οι δυσµενείς εξελίξεις συνεχίστηκαν και µετά το 2004, για να κορυφωθούν το 

έτος 2007. Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας Αλβανίας, το 2007 ήταν η πιο 

δύσκολη χρονιά για τον τοµέα της εγχώριας παραγωγής και κατανάλωσης στον 

τοµέα της Ενέργειας, λόγω της δραστικής µείωσης της εγχώριας παραγωγής 
και της αλµατώδους αύξησης των τιµών πετρελαίου στις διεθνείς αγορές (Bank 

of Albania, 2008). 

Ο όγκος του συνόλου των πηγών παραγωγής ενέργειας το 2007, ήταν 13% 

χαµηλότερος από το 2006. Η παραγωγή ενέργειας ήταν χαµηλότερη κατά 50% 

περίπου και οι εισαγωγές 1,4 φορές µεγαλύτερες από το 2006. Η αξία των 

εισαγωγών, σε εκατοµµύρια ευρώ, ήταν 4,8 φορές µεγαλύτερη από το 2006, 

ενώ η σύνθεση των χρήσεων ενέργειας δεν διαφοροποιήθηκε σηµαντικά από το 

προηγούµενο έτος. 

Οι εισαγωγείς ενέργειας της Αλβανίας από την Ελλάδα κατά το 2007, σχεδόν 

δεκαπλασιάστηκαν σε σχέση µε το 2006 και από 181 χιλ. MWh έφτασαν σε 
1.773,2 MWh. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 76 

ΓΕΝΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 1998 – 2004 

(σε ktoe)* 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Μ.Ε.Ρ.Μ**. (%)  

1998 - 2004 

Ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση 1.911 1.809 1.824 1.934 1.861 2.055 2.258 2,8 

Βασική παραγωγή 1.345 1.113 987 933 896 1.012 1.178 -2,2 

Εισαγωγές 626 761 858 1.007 971 1.164 1.149 10,7 

Εξαγωγές  60 65 21 6 6 121 69 2,4 

Κατανάλωση ενεργειακού τοµέα 133 77 24 40 21 39 47 -15,9 

Απώλειες διανοµής 140 108 113 145 116 85 94 -6,4 

∆ιαθέσιµη για τελική κατανάλωση 1.605 1.570 1.665 1.764 1.696 1.802 2.131 4,8 

Τελική µη ενεργειακή κατανάλωση 12 -- 5 -- 4 11 68 33,5 

Τελική κατανάλωση ενέργειας 1.514 1.570 1.660 1.764 1.691 1.791 2.063 5,3 

   Πηγή : INSTAT 

* 1 GWh = 0,086 ktoe 

**  Μ.Ε.Ρ.Μ. (Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 77 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ  

(σε ktoe*) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Μ.Ε.Ρ.Μ. (%)  

1998 - 2004 

Παραγωγή βασικών προϊόντων 1.345 1.113 987 933 896 1.012 1.178 -2,2 

Λιγνίτης  10 7 7 15 5 19 19 11,3 

Αργό πετρέλαιο 391 328 314 335 308 359 443 2,1 

Φυσικό αέριο 25 15 10 8 8 12 9 -15,7 

Βασική ηλεκτρική ενέργεια 461 494 395 317 317 422 471 0,4 

Καυσόξυλα 456 256 260 256 256 198 233 -10,6 

Παραγόµενη θερµότητα 2 13 1 2 2 2 2 0,0 

∆ιαθεσιµότητα ενέργειας 1.604 1.570 1.665 1.764 1.696 1.802 2.131 4,8 

Λιγνίτης  5 4 11 14 12 18 21 27,0 

Αργό πετρέλαιο 717 941 1.027 1.134 1.075 1.205 1.418 12,0 

Φυσικό αέριο 1 3 1 3 1 0 0 -100,0 

Βασική ηλεκτρική ενέργεια 355 366 366 355 349 377 458 4,3 

Καυσόξυλα 456 256 258 256 256 198 233 -10,6 

Παραγόµενη θερµότητα 70 0 2 2 3 4 1 -50,7 

Ενεργειακή αυτονοµία (%) 84 71 59 53 53 56 55 -- 

   Πηγή : INSTAT 

* 1 GWh = 0,086 ktoe 

**  Μ.Ε.Ρ.Μ. (Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής) 
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ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 
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14141414.9.2. .9.2. .9.2. .9.2. Ηλεκτρική ενέργειαΗλεκτρική ενέργειαΗλεκτρική ενέργειαΗλεκτρική ενέργεια    

 

Οι συνολικές πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τη διάρκεια του 2007, 

παρουσίασαν σηµαντική µείωση κατά 13,4% σε σχέση µε το 2006. Η 

παραχθείσα ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας και η εισαχθείσα, έφτασαν στα 

5,881 GWh. 

Η εγχώρια παραγωγή παρουσίασε πολύ µεγάλη µείωση κατά 46,9% σε σχέση 

µε το 2006. Η ποσότητά της ανήλθε σε 2,947 GMh και αντιπροσωπεύει το 

50,1% των συνολικών πηγών. 

Η παραγωγή των υδροηλεκτρικών σταθµών είναι η κύρια πηγή της συνολικής 
εγχώριας παραγωγής (95,7%) και αντιπροσωπεύει το 47,9% των συνολικών 

πηγών, από 79,4% που αντιπροσώπευε το έτος 2006. Η δραµατική αυτή 

µείωση ήταν η κύρια αιτία της σηµαντικής µείωσης και της συνολικής εγχώριας 
παραγωγής. Η θερµοηλεκτρική παραγωγή µειώθηκε επίσης κατά 21,9%, όπως 
και η παραγωγή από εκχωρηθείσες / ιδιωτικές µονάδες παραγωγής κατά 

13,7%. Οι δύο τελευταίες µορφές παραγωγής αντιπροσωπεύουν το 2,5% και το 

1,9% αντίστοιχα, της εγχώριας παραγωγής. 

Εξαιτίας της µείωσης της εγχώριας παραγωγής, οι εισαγωγές ηλεκτρικής 
ενέργειας αυξήθηκαν κατά 136,2%, σε σύγκριση µε το έτος 2006, από        

1.242 GMh σε 2.934 GMh. Οι εισαχθείσες ποσότητες αντιπροσώπευαν το 

49,9% των συνολικών ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας. Το αντίστοιχο ποσοστό 

κατά το έτος 2006 ήταν 18,3%. Οι δυσµενείς αυτές εξελίξεις είχαν ως 
αποτέλεσµα να µειωθούν σηµαντικά οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας κατά 

83,3% σε σχέση µε το 2006. 

Οι απώλειες δικτύου µειώθηκαν κατά 16% σε σχέση µε το 2006, από   

2.481.174 MWh σε 2.085.184 MWh. Η ποσότητα των απωλειών 

αντιπροσωπεύει το 35,5% της διαθέσιµης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για 

χρήση. Οι απώλειες στη διανοµή µειώθηκαν κατά 17,1% και αποτελούν το 

89,8% των απωλειών δικτύου. 

Η κατανάλωση από τους χρήστες σηµείωσε ελαφρά άνοδο κατά 1,9% σε σχέση 

µε το έτος 2006. Η κατανάλωση του αστικού – οικιστικού τοµέα µειώθηκε κατά 

2,2% και αντιπροσωπεύει το 57,1% της διαθέσιµης ποσότητας για το σύνολο 

των τελικών καταναλωτών. Η κατανάλωση από τους λοιπούς χρήστες αυξήθηκε 
κατά 7,9%. 

Στον επόµενο πίνακα αποτυπώνονται οι πιο πάνω εξελίξεις στο ισοζύγιο 

ηλεκτρικής ενέργειας 2006 – 2007. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 78 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2006 – 2007 

 (σε GWh) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2006  
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

% 
2007  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

% 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2007/06 (%) 

Πηγές 6.793,5 100,0 5.881,3 100,0 -13,4 

Παραγωγή 5.551,2 81,7 2.946,7 50,1 -46,9 

Θερµοηλεκτρική 92,6 1,4 72,4 1,2 -21,8 

Υδροηλεκτρική 5.395,0 79,4 2.819,4 47,9 -47,7 

Παραχωρηθείσες / ιδιωτικές µονάδες 63,6 0,9 54,9 0,9 -13,7 

Εισαγωγές 1.242,3 18,3 2.934,6 49,9 136,2 

Χρήσεις 6.793,5 100,0 5.881,3 100,0 -13,4 

Απώλειες ιδιοκατανάλωσης 102,4 1,5 48,0 0,8 -53,1 

Εξαγωγές 637,2 9,4 106,6 1,8 -83,3 

Απώλειες δικτύου 2.481,2 36,5 2.085,2 35,5 -16,0 

Στη διανοµή 2.259,8 33,3 1.873,3 31,9 -17,1 

Χρήσεις από εγχώριους 

καταναλωτές 
3.572,7 52,6 3.641,5 61,9 1,9 

Οικιακός τοµέας 2.124,6 31,3 2.078,3 35,3 -2,2 

Λοιποί τοµείς 1.448,1 21,3 1.563,1 26,6 7,9 

   Πηγή : INSTAT 

 

Επειδή η κύρια µορφή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι η υδροηλεκτρική, 

το ύψος της καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τις καιρικές συνθήκες και τα 

αποθέµατα νερού των υδροηλεκτρικών φραγµάτων. Γι’ αυτό και παρουσιάζει 
σηµαντικές διακυµάνσεις από έτος σε έτος, κατά την περίοδο 1995 – 2004, 

όπως φαίνεται στον πίνακα 79 και στο γράφηµα 71. 

Η µέγιστη εγκατεστηµένη ισχύς ηλεκτρισµού παραµένει σταθερή στα 1.670 MW  

κατά την περίοδο 1995 – 2000. Αυξήθηκε ελαφρά στα 1.684 MW το έτος 2001 

και παρέµεινε αµετάβλητη µέχρι και το έτος 2004. 

Στην ίδια περίοδο, 1995 – 2004, το  µήκος των γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας αυξήθηκε ελάχιστα για την υψηλή τάση (3.694 χλµ. το 2004, από 

3.678 χλµ. το 1995). Για τις κατηγορίες µέσης και χαµηλής τάσης µειώθηκε 
ελαφρά, όπως απεικονίζεται στο γράφηµα 72. 

Η µεγαλύτερη  αύξηση κατανάλωσης, στην ίδια περίοδο, καταγράφεται στον 

τοµέα των νοικοκυριών, µε µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής 10,9%. Η 

κατανάλωση των νοικοκυριών το έτος 2004, αντιστοιχεί στο 60,8% της 
συνολικής κατανάλωσης. Ακολουθούν, ο βιοµηχανικός τοµέας µε µέση ετήσια 

αύξηση 5,1%, η κατανάλωση του οποίου αντιστοιχεί στο 20,2% της συνολικής 
κατανάλωσης και ο αγροτικός τοµέας µε µέση ετήσια αύξηση 1,1% και µερίδιο 

στη συνολική κατανάλωση 1,2%. Η συνολική κατανάλωση στην εξεταζόµενη 

περίοδο αυξήθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό 6,9%. 
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Οι σηµαντικές αυτές διαχρονικές αλλαγές στην κατανοµή της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας κατά χρήση καταγράφονται αναλυτικά στον πίνακα 80 και 
στα γραφήµατα 73 – 75. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 79 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1995 – 2004  

(σε GWh) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Συνολικές πηγές 4.616,8 6.271,4 5.895,1 6.137,2 6.509,1 5.962,1 5.511,4 5.458,6 6.145,6 6.361,4 

Συνολική παραγωγή 4.477,9 5.786,7 5.183,8 5.068,3 5.396,4 4.738,2 3.692,1 3.179,5 4.903,7 5.492,6 

Θερµοηλεκτρική 172,2 213,1 157,5 82,7 112,7 143,6 136,9 106,7 81,3 76,0 

Υδροηλεκτρική 4.305,6 5.573,6 5.026,3 4.985,6 5.283,7 4.594,6 3.555,3 3.072,8 4.822,4 5.416,6 

Εισαγωγές  138,9 484,7 711,4 1.068,9 1.112,7 1.223,9 1.819,2 2.279,1 1.241,9 868,8 

Τελική κατανάλωση 4.616,8 6.271,4 5.895,1 6.137,2 6.509,1 5.962,1 5.511,4 5.458,6 6.145,6 6.361,4 

Κεντρική χρήση 31,7 32,5 26,3 21,9 28,9 28,3 33,1 57,1 74,0 100,2 

Εξαγωγές 213,0 1.407,5 839,2 690,4 774,1 221,8 69,3 52,6 326,2 390,3 

Απώλειες δικτύου 2.347,3 2.547,6 2.913,1 3.167,9 3.028,0 2.479,4 2.058,4 1.886,0 2.254,5 2.193,9 

Κατανάλωση από χρήστες 2.024,8 2.283,9 2.116,5 2.257,0 2.678,2 3.192,8 3.350,6 3.462,9 3.491,0 3.677,1 

   Πηγή : INSTAT 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 71 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1995 – 2004 

(σε GWh) 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 72 

ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (χλµ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 80 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ 

ΧΡΗΣΗ 

(σε MWh) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Μ.Ε.Ρ.Μ.* 

(%) 

Συνολική 

κατανάλωση 
2.024.784 2.283.879 2.116.514 2.256.993 2.678.150 3.192.767 3.350.575 3.462.913 3.490.955 3.677.073 6,9 

Βιοµηχανία  473.794 516.250 364.564 361.188 424.737 545.805 580.692 582.232 649.199 743.060 5,1 

Αγροτικός τοµέας 39.100 46.156 26.216 29.340 34.502 40.731 50.591 29.239 28.217 43.057 1,1 

Νοικοκυριά 882.530 1.093.458 1.104.851 1.239.163 1.481.238 1.663.892 1.997.560 2.041.180 2.219.799 2.234.217 10,9 

Λοιπά  629.360 628.015 620.883 627.302 737.673 942.339 721.732 810.262 593.740 656.739 0,5 

Πηγή : INSTAT 

* Μ.Ε.Ρ.Μ. (Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής) 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ (%) ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ 

(1995) 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 75 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ (%) ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ 

(2004) 
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14141414.9.9.9.9.2.1.2.1.2.1.2.1. . . . Πρόσθετα προβλήµατα Πρόσθετα προβλήµατα Πρόσθετα προβλήµατα Πρόσθετα προβλήµατα –––– προοπτικές προοπτικές προοπτικές προοπτικές    

Σύµφωνα µε δηλώσεις του Προέδρου του Φορέα Ανταγωνισµού της Αλβανίας, 
ο τοµέας ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα είναι προβληµατικός και 
παρατηρούνται πρακτικές που εµποδίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισµό. 

Σηµαντικά προβλήµατα παρουσιάζονται και σε θέµατα οργάνωσης και 
διαχείρισης. Σε ανακοίνωση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ERE) 

αναφέρεται ότι 14.000 επιχειρήσεις στην Αλβανία δεν διαθέτουν µετρητές 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος και καταβάλλουν προκαθορισµένους (κατ’ 
αποκοπή) λογαριασµούς. Το ίδιο συµβαίνει και σε 72.400 νοικοκυριά. Για την 

αντιµετώπιση του προβλήµατος µε την τοποθέτηση µετρητών, η ERE έθεσε 
καταληκτική ηµεροµηνία την 31.12.2008 (Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα, 

2008). 

Ο Υπουργός Οικονοµίας της Αλβανίας, δήλωσε πρόσφατα ότι η κρατική 

επιχείρηση ηλεκτρισµού KESH, οφείλει σε πιστωτές 240 εκατ. € και οι 
απαιτήσεις της από τους καταναλωτές ανέρχονται σε 370 εκατ. €. Ήδη η νοµική 

Επιτροπή της Βουλής της Αλβανίας ενέκρινε νοµοσχέδιο για την πώληση του 

51% έως 76% των µετοχών του τοµέα διανοµής της KESH, σε ιδιωτική εταιρία. 

Το Υπουργείο Οικονοµικών εγγυάται ότι η πώληση δεν θα επηρεάσει αρνητικά 

τις τιµές, επειδή αυτές θα καθορίζονται από την κυβέρνηση για όσο χρονικό 

διάστηµα η KESH θα εξακολουθεί να είναι µέτοχος, ανεξαρτήτως ποσοστού 

(Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα, ο.π.). 

Για την αναβάθµιση των δικτύων υψηλής και χαµηλής τάσης, η KESH υλοποιεί 
επένδυση ύψους 16 εκατ. €, µε έµφαση στη διασύνδεση αποµακρυσµένων 

περιοχών µε τα εθνικά δίκτυα και στόχους τη βελτίωση των υπηρεσιών 

παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, τουλάχιστον σε έξι περιφέρειες και στον 

δραστικό περιορισµό των απωλειών στο ηλεκτρικό δίκτυο, (Ναυτεµπορική, 

17.06.2008). 

Παράλληλα, η Αλβανική κυβέρνηση προωθεί τη δηµιουργία θερµοηλεκτρικών 

σταθµών, από ξένους επενδυτές, οι οποίοι θα λειτουργούν µε τεχνολογίες 
τελευταίας γενιάς και µε εισαγόµενα στερεά καύσιµα. Ενδιαφέρον έχει 
εκδηλωθεί από την ιταλική εταιρία ΕNEL, για δηµιουργία µονάδας µε ισχύ 1.300 

MW (Ναυτεµπορική, 07.12.2007), καθώς και από τη ∆.Ε.Η., σε συνεργασία µε 
τη γερµανική εταιρία RWE και την ελληνική εταιρία «Τιτάν», για την κατασκευή 

εργοστασίου ισχύος 500 έως 800 MW. Πρόσφατα, ο πρόεδρος της ∆ΕΗ σε 
συνάντησή του µε τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας Σαλί Μπερίσα και τον 

Υπουργό Οικονοµίας και Ενέργειας, παρουσίασε το σχετικό µνηµόσυνο 

συνεργασίας, (in.gr, 17.04.2008 και ∆ΕΗ, δελτίο τύπου 04.06.2008). 

Επίσης στην ελβετο-αµερικανική κοινοπραξία «AGS Power», δόθηκε το 

πράσινο φως για την έναρξη κατασκευής τερµατικής µονάδας 
ηλεκτροπαραγωγής και αεριοποίησης, στην περιοχή του Σεµάν, 100 χλµ. από 

τα Τίρανα. Το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται σε 2,5 δισ. € και θα 

περιλαµβάνει γραµµή µεταφοράς που  θα ενώνει την Αλβανία µε την Ιταλία,  

µέσω Αδριατικής (S.E.T. 18.02.2008). 

O Πρωθυπουργός της Αλβανίας δεν αποκλείει και τη στροφή της χώρας του 

προς την πυρηνική ενέργεια. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην Corriere dela 
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Serra, δήλωσε έτοιµος να συγχρηµατοδοτήσει µε την Ιταλική κυβέρνηση την 

κατασκευή ενός πυρηνικού σταθµού στην Αλβανία (foreign press, 2008). 

Γενικά πάντως επισηµαίνεται ότι πολλές µεγάλες ξένες εταιρίες έχουν εκφράσει 
ήδη και συνεχίζουν να εκφράζουν τον ενδιαφέρον τους για υλοποίηση έργων 

που αφορούν κυρίως τον ενεργειακό τοµέα και τα δίκτυα µεταφοράς (S.E.T. 

18.02.2008). 

 

 

14141414.9.3. .9.3. .9.3. .9.3. Αργό πετρέλαιοΑργό πετρέλαιοΑργό πετρέλαιοΑργό πετρέλαιο    

 

Η Αλβανία είναι µια χώρα µε πλούσια κοιτάσµατα πετρελαίου, τα οποία όµως 
δεν έχει αξιοποιήσει ορθολογικά µέχρι σήµερα. Η παραγωγή αργού πετρελαίου 

αυξήθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό 2,1%, κατά την περίοδο 1995 – 2004 και το 

2004 αντιπροσώπευε το 37,6% της συνολικής παραγωγής βασικών 

ενεργειακών προϊόντων, έναντι 29,1% κατά το έτος 1995. 

Στην Αλβανία λειτουργούν δύο διυλιστήρια µε χωρητικότητα ατµοσφαιρικής 
διύλισης 1.500 ton/έτος. Η ακαθάριστη παραγωγή τους, κατά την 

προαναφερόµενη περίοδο (1995 – 2004) µειώθηκε από 564 χιλ. ton/έτος, σε 
444 χιλ. ton/έτος, µε µέσο ετήσιο ρυθµό -2,6%. Η τελική παραγωγή µειώθηκε 
επίσης, από 480 χιλ. ton/έτος σε 376 χιλ. ton/έτος, µε µέσο ετήσιο ρυθµό -2,7%. 

(πίνακας 81 και γράφηµα 76). 

Η τελική παραγωγή συνέχισε τη µείωσή της και κατά την περίοδο 2005 – 2007, 

για να διαµορφωθεί σε 189 χιλ. ton το έτος 2007. Για την περίοδο 1995 – 2007 

ο µέσος ετήσιος ρυθµός µείωσης ήταν -2%. Τα προϊόντα από τη διύλιση της 
τελικής παραγωγής (1995 – 2007) καταγράφονται στον πίνακα 82, από τα 

στοιχεία του οποίου προκύπτει µείωση όλων των παραγόµενων προϊόντων, µε 
εξαίρεση την πίσσα, και µείωση των καυσίµων προϊόντων µε µέσο ετήσιο 

ρυθµό  -2,5%. 

Επειδή τα ανωτέρω στοιχεία του INSTAT δεν είναι επαρκή, παρατίθενται και 
ορισµένα πρόσθετα στοιχεία για το αργό πετρέλαιο : 

i) Οι πωλήσεις της εξορυκτικής βιοµηχανίας, στην οποία περιλαµβάνεται και η 

εξόρυξη πετρελαίου, ήταν υψηλότερες κατά 50% κατά το πρώτο εννεάµηνο 

του 2007 σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2006. Η σηµαντική αυτή αύξηση 

ήταν η µεγαλύτερη για συγκεκριµένη χρονική περίοδο, από το έτος 2003. 

Λόγω έλλειψης στοιχείων παραγωγής, επιχειρείται µια περαιτέρω ανάλυση 

µε βάση τις εξαγωγές µεταλλικών και ορυκτών προϊόντων, οι οποίες 
κάλυψαν το 30% των συνολικών εξαγωγών κατά το έτος 2007. Οι εξαγωγές 
ορυκτών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 160% περίπου το έτος 2007 σε σχέση 

µε το έτος 2006. Από την αύξηση αυτή το 30% αφορά εξαγωγές αργού 

πετρελαίου και το 30% εξαγωγές χρωµίου. Οι αυξήσεις των διεθνών τιµών 

των εν λόγω προϊόντων, ήταν η κύρια αιτία της αύξησης της αξίας των 

εξαγωγών (Bank of Albania, 2008). 
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ii) Στο υπέδαφος της Αλβανίας έχουν εντοπιστεί σηµαντικά αποθέµατα 

πετρελαίου τα οποία, στο µεγαλύτερο µέρος, παραµένουν ανεκµετάλλευτα. 

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι τα κοιτάσµατα της περιοχής Patos Marinza 

έκτασης 200 τ.χλµ. περίπου, στην Κεντρική Αλβανία, υπολογίζονται σε δύο 

δισ. βαρέλια, ενώ στην πετρελαιοφόρο περιοχή Κουτσόβα βόρεια της 
περιοχής Patos Marinza, η οποία έχει έκταση 178 τ.χλµ. περίπου έχουν 

διανοιχθεί 1.700 πετρελαιοπηγές και αποτελεί αντικείµενο εκµετάλλευσης µε 
παρωχηµένη τεχνολογία για περισσότερα από 70 χρόνια. Τα κοιτάσµατα της 
περιοχής Κουτσόβα υπολογίζονται σε 500 εκατ. βαρέλια και η σηµερινή 

παραγωγή διαµορφώνεται στα 400 εκατ. βαρέλια ηµερησίως. Η Bankers 

Petroleum αγόρασε πρόσφατα το 50% της εταιρίας Privatco, στην οποία 

ανήκουν τα δικαιώµατα επαναξιοποίησης των πετρελαίων της περιοχής. 

Και για τις δύο περιοχές βρίσκονται σε εξέλιξη συµφωνίες εκµετάλλευσης 
των κοιτασµάτων από µια Καναδική και δύο Αµερικανικές εταιρίες 
πετρελαίων. Η Καναδική Bankers Petroleum εισήλθε στον τοµέα παραγωγής 
πετρελαίου στην Αλβανία, τον Μάιο του 2004, µε 25ετή συµφωνία 

λειτουργίας του πεδίου Patos Marinza, όπου υπάρχουν 600 

πετρελαιοπηγές, από τις οποίες ελέγχει περίπου 200. Οι υπόλοιπες 
ελέγχονται από την κρατική επιχείρηση πετρελαίου Albpetrol. Σηµειώνεται 
ότι η εν λόγω περιοχή θεωρείται η µεγαλύτερη χερσαία πετρελαιοφόρος 
περιοχή στην Ευρώπη. 

Με την εκµετάλλευση 170 – 200 πετρελαιοπηγών της περιοχής Patos 

Marinza από την Bankers Petroleum, η παραγωγή αργού πετρελαίου 

σχεδόν δεκαπλασιάστηκε και έφτασε στα 5.000 – 6.000 βαρέλια ηµερησίως, 
από 400 – 600 βαρέλια ηµερησίως που ήταν πριν. Για το 2008, µε την 

πλήρη εκµετάλλευση των 200 πηγών, εκτιµάται ότι η παραγωγή θα φτάσει 
τα 10.000 βαρέλια ηµερησίως. Το 50% της παραγωγής εξάγεται για διύλιση 

στην Ιταλία από το λιµάνι της Αυλώνας και το υπόλοιπο διυλίζεται στα 

Αλβανικά διυλιστήρια. 

Ήδη η Bankers Petroleum έχει επενδύσει 70 – 80 εκατ. δολάρια. Με την 
ολοκλήρωση της συµφωνίας η συνολική επένδυση εκτιµάται ότι θα ανέλθει 
σε 300 εκατ. δολάρια και η παραγωγή σε 40.000 βαρέλια ηµερησίως. 
(S.E.T.,  2007 – www.economia.gr, 2008). 

iii) Τα δύο διυλιστήρια της Αλβανίας χρησιµοποιούν απαρχαιωµένη σοβιετική 

και κινεζική τεχνολογία και τα τελικά προϊόντα, δεν ανταποκρίνονται στα 

κοινοτικά και διεθνή πρότυπα. Στις προθέσεις της Αλβανικής κυβέρνησης 
είναι να προχωρήσει και η ιδιωτικοποίηση των διυλιστηρίων της χώρας. 

Κατά καιρούς έχουν γίνει επενδύσεις µικρής έκτασης στα διυλιστήρια για την 

οµαλή λειτουργία τους αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Μία 

τέτοια επένδυση βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά την αποκατάσταση της 
µόλυνσης στο διυλιστήριο πετρελαίου του Ballshi, µε χρηµατοδότηση από το 

πρόγραµµα Cards 2005. Περιλαµβάνει την προµήθεια του εξοπλισµού που 

απαιτείται για την ολοκλήρωση της βελτίωσης της απόδοσης της 
υπάρχουσας µονάδας επεξεργασίας λυµάτων, µε εστίαση στη µονάδα 

βαρύτητας, στη µονάδα επίπλευσης µε διαλυµένο αέρα και στην αφαίρεση 

της ιλύος (Αριθµός Προµήθειας / Συµβολαίου eu : 108394 , 2007). 
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iv) Παράλληλα, άλλη Αµερικανική εταιρία εκπονεί από τις αρχές του 2008, 

µελέτη για τα σηµαντικότερα αποθέµατα αερίου και πετρελαίου της 
Αλβανίας, τα οποία µπορεί να φτάνουν έως και 3 δισ. βαρέλια πετρελαίου 

και 3 δισ. m
3
 φυσικού αερίου, σύµφωνα µε προηγούµενη µελέτη η οποία 

εκπονήθηκε από την εταιρία διεθνών συµβούλων Gustavson, για 

λογαριασµό της Manas Petroleum (S.E.T.  Ο.Π.). 

v) Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία πώλησης της αλβανικής κρατικής 
πετρελαϊκής εταιρίας ARMO, µε το άνοιγµα των προσφορών είκοσι πέντε 
(25) εταιριών, από τις οποίες µόνο τέσσερις (4) έκαναν συγκεκριµένες 
προσφορές, µε καλύτερη αυτή της αµερικανικής εταιρίας «Final Refinery 

Ass. of Texas INC» (Ναυτεµπορική, 22.05.2008) 

vi) Οι εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας αναδεικνύουν την περιοχή της Ν.Α. 

Ευρώπης σε συνδετικό κρίκο µεταξύ των παραγωγών πετρελαίου και των 

χωρών – καταναλωτών. Όλες οι βαλκανικές χώρες εµπλέκονται στις 
εξελίξεις αυτές, συµµετέχοντας, µάλιστα σε διαφορετικές οµάδες χωρών. Οι 
οµάδες αυτές είναι : 

� Ρωσία – Βουλγαρία – Ελλάδα : Αγωγός Μπουργκάς – 

Αλεξανδρούπολη 

� Ελλάδα – FYROM : Αγωγός Θεσσαλονίκη – Σκόπια 

� Βουλγαρία – FYROM – Αλβανία : Αγωγός Μπουργκάς – FYROM, 

Αυλώνα (ΑΜΒΟ) 

� Ρουµανία – Ουγγαρία – Σλοβενία – Ιταλία ή Ρουµανία – Σερβία – 

Κροατία – Σλοβενία – Ιταλία : Αγωγός Κωνστάντζα (Ρουµανία) – 

Τεργέστη (Ιταλία). 

Με τις ανωτέρω εξελίξεις είναι προφανές ότι το ενεργειακό τοπίο στο χώρο των 

Βαλκανίων αλλάζει σηµαντικά και τα γεωπολιτικά συµφέροντα θα καθορίσουν 

πλέον τα γεγονότα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 81 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

 

 
Μονάδα 

µέτρησης 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Αριθµός διυλιστηρίων αριθµός 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Χωρητικότητα 

ατµοσφαιρικής διύλισης 
Χιλ./έτος 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Ακαθάριστη παραγωγή Χιλ./έτος 564 504 315 379 329 353 355 369 411 444 

Τελική παραγωγή Χιλ./έτος 480 434 269 315 285 316 314 318 357 376 

Πηγή : INSTAT 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 76 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 82 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ – ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ  

(ton) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Μ.Ε.Ρ.Μ. 

 (%) 

Επεξεργασία 

αργού πετρελαίου 
480 434 269 315 285 316 314 318 357 376 361 405 378 -2,0 

Βενζίνη* 43 37 15 21 20 24 22 23 21 21 14 32 23 -5,1 

Κηροζίνη* 29 25 11 2 1 2,4 0,1 1 1 0 0 0 0 -100,0 

Diesel* 106 95 57 91 65 72 74 88 101 98 72 99 81 -2,2 

Λιπαντικά 0,1 0,05 0,03 0,04 0,05 0,02 0 0 0 0 0 0,01 0 -100,0 

Ηλιακό* 77 80 44 65 63 66 48 54 57 63 73 78 85 0,8 

Mazut 123 114 91 62 71 74 91 76 77 74 68 48 61 -5,7 

Πίσα 33 20 17 16 17 32 34 28 42 61 86 83 69 6,3 

Πετρελαϊκό κοκ 69 63 34 58 48 46 45 48 58 59 48 65 59 -1,3 

Από τα οποία : 

Καύσιµα*  
255 237 127 179 149 164 144 166 180 182 159 209 189 -2,5 

   Πηγή : INSTAT 
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14141414.9.4. .9.4. .9.4. .9.4. ΣΣΣΣτερεά καύσιµα τερεά καύσιµα τερεά καύσιµα τερεά καύσιµα –––– Ορυκτά Ορυκτά Ορυκτά Ορυκτά    

 

Τα διαθέσιµα στοιχεία για τα στερεά και ορυκτά καύσιµα είναι περιορισµένα και 
µε µεγάλη χρονική υστέρηση (2001). Στην κατηγορία αυτή, το INSTAT 

περιλαµβάνει τους γαιάνθρακες, το λιγνίτη και τα καυσόξυλα. Στην περίοδο 

1998 – 2001 οι πηγές τους µειώθηκαν από 467 Ktoe to 1998, σε 276 Ktoe το 

2001 και το σύνολό τους σχεδόν κατευθύνεται στην τελική κατανάλωση. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 83 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΟΡΥΚΤΩΝ  

(σε Ktoe) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1998 1999 2000 2001 

Σύνολο πηγών 467 264 275 276 

Παραγωγή  466 263 267 271 

Εισαγωγές  1 1 10 5 

Εξαγωγές  -- -- 2 -- 

Συνολική κατανάλωση 406 262 271 273 

Στον ενεργειακό τοµέα 2 2 2 3 

Στην τελική κατανάλωση 404 260 269 270 

� Σιδηρουργία  12 2 -- -- 

� Βιοµηχανία 58 12 19 23 

� Νοικοκυριά και Εµπόριο 334 246 250 247 

                             Πηγή : INSTAT  

 

 

Η παραγωγή λιγνίτη, στην περίοδο 1993 – 2001 περιορίστηκε δραστικά, από 

214 χιλ.ton το 1993, σε 28 χιλ.ton το 2001, µε µέσο ετήσιο ρυθµό -22,4%. 

Εξίσου σηµαντική ήταν και η µείωση των απασχολούµενων στην εξόρυξη 

λιγνίτη, από 3.933 άτοµα το 1993, σε 217 άτοµα το 2001, µε µέσο ετήσιο ρυθµό 

-30,4%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 84 

ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (σε χιλ.ton) ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Μ.Ε.Ρ.Μ. 

 (%) 

Σύνολο 214 169 120 104 40 49 33 21 28 -22,4% 

Κορυτσά  75 73 49 49 18 25 20 13 18 -16,3% 

Τίρανα  120 75 53 -- 16 15 -- 8 1 -45,0% 

∆υρράχιο  3 -- -- -- -- -- -- -- -- -100,0% 

Αυλώνα  16 21 18 35 6 9 1 -- 9 -6,9% 

Σύνολο 

Απασχολουµένων 
3.933 3.042 1.947 1.165 1.392 1.331 1.095 639 217 -30,4% 

         Πηγή : INSTAT 

 

Η έλλειψη στοιχείων για τα τελευταία έξι (6) χρόνια, δεν επιτρέπει τη διατύπωση 

αξιόπιστων στοιχείων και παρατηρήσεων – προτάσεων. Πάντως, κατά 

αξιόπιστες πληροφορίες, η κατάσταση είναι µάλλον διαχρονικά αρνητική µε 
δυσοίωνες µάλιστα προοπτικές. 

 

 

14141414.9.5. .9.5. .9.5. .9.5. Φυσικό αέριοΦυσικό αέριοΦυσικό αέριοΦυσικό αέριο    

 

Και η παραγωγή φυσικού αερίου σηµείωσε δραστική µείωση κατά την περίοδο 

1995 – 2004. Από 27.809 χιλ.m
3
N που ήταν το 1995, περιορίστηκε σε      

11.965 χιλ.m
3
N, καταγράφοντας µέση ετήσια µείωση 8,9%. 

Η ιδιοκατανάλωση και οι µικρές απώλειες, απορροφούν διαχρονικά το 41% 

περίπου της συνολικής παραγωγής, η βιοµηχανία (πετροχηµική µέχρι το 2002, 

παραγωγής ενέργειας µετά το 2002) από 48% έως 67% και τα νοικοκυριά και οι 
άλλες δραστηριότητες τις υπόλοιπες µικρές ποσότητες. 

Οι ανωτέρω εξελίξεις καταγράφονται στον πίνακα 85. 

Σηµειώνεται ότι και στον τοµέα του φυσικού αερίου αναµένονται σηµαντικές 
εξελίξεις στην περιοχή των Βαλκανίων κατά τα επόµενα χρόνια. Ήδη τον 

Σεπτέµβριο του 2007, οι Υπουργοί Οικονοµίας της Αλβανίας, της Κροατίας και 
του Μαυροβουνίου συµφώνησαν τη διασύνδεση των χωρών τους µε τον αγωγό 

φυσικού αερίου ΤΑΡ (Trans Adriatic Pipeline) ο οποίος θα µεταφέρει φυσικό 

αέριο από τα Ιράν και το Αζερµπαϊτζάν στην Ιταλία, µέσω Ελλάδας 
(Ναυτεµπορική, 27.9.2007). 

Ο συγκεκριµένος αγωγός σχεδιάζεται από την ελβετική ενεργειακή εταιρία EGL, 

θα ξεκινά από τα ελληνοτουρκικά σύνορα και θα καταλήγει στην Ιταλία, µέσω 

Αλβανίας και στη συνέχεια υποθαλασσίως µέσω Αδριατικής. 
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Το ενδιαφέρον των τριών χωρών της Αδριατικής για τη διασύνδεσή τους µε τον 

αγωγό ΤΑΡ, αποτελεί µία ακόµη θετική προοπτική για τη δηµιουργία του 

συγκεκριµένου αγωγού, για τον οποίο ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί, δεν 

έχουν εξασφαλιστεί ακόµη όλες οι ποσότητες αερίου που απαιτούνται για την 

πλήρωσή του. 

Οι αρµόδιοι Υπουργοί Αλβανίας, Κροατίας και Μαυροβουνίου υπέγραψαν 

διακήρυξη για την κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου, µήκους 400 χλµ., 

από την Αυλώνα της Αλβανίας στο Πλότσε της Κροατίας, µε την ονοµασία ΙΑΡ 

(Ionian – Adriatic Gas Pipeline), o οποίος θα προσφέρει δίοδο για την 

προµήθεια φυσικού αερίου στις τρεις χώρες. 

Από το συνολικό αυτό µήκος, τα 170 χλµ. θα βρίσκονται στην Αλβανία, τα 100 

στο Μαυροβούνιο και τα 130 στην Κροατία. Υπολογίζεται δε ότι στον 

επιµερισµό του κόστους θα συµµετάσχει η Κροατία µε 80 εκατ. ευρώ, η Αλβανία 

µε 90 εκατοµµύρια και το Μαυροβούνιο µε 60 (www.energytimes.gr, 27.9-2007). 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 85 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

(σε m
3
N) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Παραγωγή  27.809 22.697 18.272 16.552 14.157 11.419 9.909 10.317 11.617 11.965 

Ιδιοκατανάλωση 11.292 8.844 7.346 6.693 4.572 6.050 3.883 4.933 5.033 4.841 

Απώλειες  -- 104 123 42 61 267 109 14 21 29 

∆ιανοµή  16.517 13.853 10.803 9.817 9.524 5.783 5.917 5.370 6.543 7.095 

Βιοµηχανία  10.043 8.548 10.730 9.366 9.524 5.502 5.696 5.147 6.010 6.834 

� Πετροχηµικός τοµέας 5 8.091 10.730 9.366 9.524 5.502 5.696 5.147 -- -- 

� Ενεργειακός τοµέας 10.038 457 -- -- -- -- -- -- 6.010 6.834 

Νοικοκυριά  -- -- 73 -- 0 -- -- -- 299 40 

Λοιπά  6.474 5.305 -- 409 -- 281 221 223 234 221 

         Πηγή : INSTAT 

 

 

14141414.9.6..9.6..9.6..9.6. Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας    

 

Σε προηγούµενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου, έγινε αναφορά και 
ανάλυση για την παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από υδροηλεκτρικούς 
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σταθµούς στην Αλβανία καθώς και για τον τοµέα του φυσικού αερίου. Και οι δύο 

αυτές πηγές θεωρούνται εναλλακτικές και ανανεώσιµες. 

Είναι γνωστό ότι σε ένα απλουστευτικό θεωρητικό ενεργειακό σχήµα, τα ορυκτά 

καύσιµα αντιστοιχούν σε πιο πρώιµες βαθµίδες ανάπτυξης, η πυρηνική 

ενέργεια σε πιο προωθηµένη βαθµίδα και οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην 

ανώτατη βαθµίδα οικονοµικής ανάπτυξης. 

Η χρησιµότητα αυτού του απλουστευτικού µοντέλου περιορίζεται από µια σειρά 

άλλων παραµέτρων που συνδέονται µε τη φυσική διαθεσιµότητα των σχετικών 

φυσικών πόρων, τη βελτιστοποίηση της κατανοµής τους στη συνολική 

παραγωγή ενέργειας, την αποτελεσµατικότητα στη χρήση της ενέργειας, το 

κόστος κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης των απαιτούµενων 

εγκαταστάσεων κλπ. 

Προς το παρόν, οι χώρες των Βαλκανίων, µε εξαίρεση όσες συµµετέχουν στην 

Ε.Ε., φαίνεται να αδυνατούν να διαθέσουν τα απαραίτητα κεφάλαια για µια 

οργανωµένη µετάβαση στην προωθηµένη βαθµίδα των Α.Π.Ε. Η προσπάθειά 

τους στρέφεται κυρίως στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, χωρίς σηµαντικά 

αποτελέσµατα µέχρι στιγµής. 

Παρόλα αυτά, η Αλβανία χρησιµοποιεί µεγάλο ποσοστό Α.Π.Ε., κυρίως λόγω 

της ύπαρξης σηµαντικών υδάτινων πόρων και της λειτουργίας υδροηλεκτρικών 

σταθµών. Σύµφωνα µε στοιχεία του Ο.Η.Ε. τα οποία αναφέρονται στο 2005 και 
δηµοσιεύτηκαν το 2007, οι χρησιµοποιούµενες Α.Π.Ε. στην Αλβανία, ως 
ποσοστό στο σύνολο της ενεργειακής κατανάλωσης είναι υπερτριπλάσιες από 

το Μ.Ο. έξι (6) άλλων χωρών των Βαλκανίων – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, 

Κροατία, FYROM, Μολδαβία, Ρουµανία (Φλέγκας Ηλίας, 28.03.2008). 

Οι προσπάθειες της Αλβανίας για ανάπτυξη των Α.Π.Ε., δεν φαίνεται να 

εντάσσονται σε µελετηµένο εθνικό σχέδιο και είναι µάλλον αποσπασµατικές, 
βασιζόµενες κυρίως σε προτάσεις ξένων επενδυτών. Ορισµένες 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις καταγράφονται στη συνέχεια. 

Περισσότερα από 6.500 ηλιακά φωτοβολταϊκά πάνελ έχουν εγκατασταθεί, 
κυρίως, σε τουριστικές περιοχές, κατοικίες, καταστήµατα µαζικής εστίασης και 
ξενοδοχειακά συγκροτήµατα στην Αλβανία, δίνοντας µια θετική δυναµική στην 

αγορά, που, σταδιακά, αναπτύσσεται. 

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) προσελκύουν το ενδιαφέρον των 

ξένων επενδυτών, ενώ αποτελούν και κυβερνητική προτεραιότητα, καθώς 
εκτιµάται ότι θα δώσουν επαρκείς «απαντήσεις» στα θέµατα που αφορούν την 

κάλυψη των εγχώριων αναγκών ζήτησης ενέργειας. 

Το γεγονός ότι η επέκταση της αγοράς ηλιακής ενέργειας «κατευθύνεται» στα 

µεγάλα αστικά κέντρα της Αλβανίας, όπου η κατασκευαστική βιοµηχανία 

αναπτύσσεται µε ταχείς ρυθµούς, αποτελεί θετική εξέλιξη, σηµειώνουν 

αναλυτές. 

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης της αγοράς, το Υπουργείο Οικονοµίας, 
Εµπορίου και Ενέργειας της Αλβανίας εγκαινίασε ένα project, που χρηµατοδοτεί 
το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών – UNDP για την 

εγκατάσταση ηλιακών φωτοβολταϊκών πάνελ στη χώρα. 
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Από το «παιχνίδι» των Α.Π.Ε. δεν απουσιάζουν και τα βιοκαύσιµα, µε 
χαρακτηριστικό «δείγµα» το project της ιταλο-αλβανικής κοινοπραξίας «Green 

Energy» και του οµίλου Marseglia να κατασκευάσουν σταθµό παραγωγής 
ενέργειας από βιοκαύσιµα, εγκατεστηµένης ισχύος 140 MW. Το δεύτερο στάδιο 

του έργου προβλέπει την παραγωγή Α.Π.Ε. (αιολική ενέργεια) µε την κατασκευή 

ενός σταθµού 290 MW εγκατεστηµένης ισχύος στο ενεργειακό πάρκο Balldre, 

στην περιφέρεια Λέτσε (Α.Ν.Α., 2008). 

Με πρόσφατη απόφαση της Αλβανικής Κυβέρνησης ανατέθηκε, µετά από 

διαγωνισµό, η κατασκευή πέντε (5) υδροηλεκτρικών σταθµών στις εταιρίες, 
«Duka Tz» (σταθµός : Tucepz), «KISI» (σταθµός : Kanci), «Mak Olimpik» 

(σταθµός : Stravaj) και «Αdnain» (σταθµοί : Kabash 1 και Kabash 2). 

Όπως µάλιστα αναφέρεται, µεταξύ άλλων και σε δηµοσιεύµατα Αλβανικών 

εφηµερίδων, η παραχώρηση σε ιδιώτες 75 υφιστάµενων, µικρών σταθµών και η 

έγκριση κατασκευής νέων, όπως και η απλοποίηση του νόµου για την 

παραχώρηση κατασκευής ή εκµετάλλευσης σε µειοδότες, έχει ως αποτέλεσµα 

το αυξηµένο ενδιαφέρον σε αυτόν τον τοµέα των πηγών καθαρής ενέργειας 
(Ναυτεµπορική, 02.06.2008). 

Η Αλβανία είναι µέλος της Ενεργειακής Κοινότητας Ν.Α. Ευρώπης, στόχος της 
οποίας είναι να προωθεί το πεδίο εφαρµογής των οδηγιών της Ε.Ε. για την 

ενέργεια, συµπεριλαµβανοµένης και της επικείµενης πρότασης για την 

προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

Με σειρά µνηµονίων που υπογράφει η Αλβανική κυβέρνηση, προσπαθεί να 

προωθήσει την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. και του φυσικού αερίου : 

� Ιούνιος 2007 : Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Ρυθµιστικής 
Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και της οµολόγου της Electricity Regulatory Authority 

(ERE) της ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας. Στο µνηµόνιο προβλέπονται, µεταξύ 

άλλων, η συνεργασία των δύο Αρχών σε διµερές επίπεδο, επί ρυθµιστικών 

θεµάτων, µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του διασυνοριακού εµπορίου 

ηλεκτρικής ενέργειας και ο συντονισµός των ενεργειών, στο πολυµερές 
πλαίσιο της Ενεργειακής Κοινότητας της ΝΑ Ευρώπης, για τη δηµιουργία της 
περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, µε στόχο 

την ενσωµάτωσή της στην ενιαία αγορά ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Capital. gr, 27.06.2007). 

�  Μάιος 2008 : Μνηµόνιο Αναπτυξιακής Συνεργασίας στον τοµέα της 
ενέργειας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών (Υπηρεσία ∆ιεθνούς 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας / Hellenic Aid) και του Οργανισµού ∆ιεθνούς 
Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID). Η συνεργασία αφορά την επιτάχυνση των 

επενδύσεων σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόµηση 

Ενέργειας (ΕΞΕ) σε χώρες – µέλη της Ενεργειακής Κοινότητας : Αλβανία, 

Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, 

Ουκρανία, ΠΓ∆Μ, Σερβία. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου 

ανέρχεται σε 8 εκατ. € και οι προτεινόµενοι φορείς για την υλοποίησή του 

είναι, εκ µέρους της Αµερικανικής πλευράς, η International Resources Group 

(IRG), και της Ελληνικής, το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 

µε καταµερισµό κόστους 50% και 50% αντίστοιχα. 
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    Στο πρόγραµµα δράσης του έργου προβλέπονται 4 άξονες : 

� Αξιολόγηση δυναµικού ΑΠΕ και πρόταση βιώσιµων έργων 

� Εξοικονόµηση Ενέργειας (ΕΞΕ) σε δηµόσια κτίρια και κατοικίες 

� Ενσωµάτωση ΑΠΕ και ΕΞΕ στο µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό 

� Τεχνική υποστήριξη και µεταφορά τεχνογνωσίας σε θέµατα ΑΠΕ και ΕΞΕ  

Εκτιµάται ότι µε την ολοκλήρωση του έργου θα έχουν εντοπιστεί επενδυτικές       
ευκαιρίες για αιολικά πάρκα, έργα µικρών υδροηλεκτρικών και βιοµάζας, 
ισχύος περίπου 5.000 ΜW, που αντιστοιχούν σε επενδύσεις της τάξης των 6 

δισ. €. Αντίστοιχα, θα έχουν εντοπιστεί επιχειρηµατικές ευκαιρίες στον τοµέα 

της ΕΞΕ σε κτίρια, για µονωτικά υλικά, ενεργειακά αποδοτικά κουφώµατα, 

ηλιακά θερµικά συστήµατα κλπ, που θα ενισχυθούν µε πιλοτικές 
εγκαταστάσεις    2.000 τ.µ. εξωτερικής θερµοµόνωσης. Πρόκειται ασφαλώς 
για σηµαντικό έργο αναπτυξιακού χαρακτήρα το οποίο θα συµβάλει στην 

ενίσχυση των οικονοµιών των χωρών της περιοχής προωθώντας ένα 

µοντέλο βιώσιµης ανάπτυξης. Κυρίως όµως θέτει τις βάσεις για 

ολοκληρωµένο µακροπρόθεσµο σχεδιασµό του τοµέα των Α.Π.Ε., (ΚΑΠΕ, 

16.5.2008). 

� Ιούλιος 2008 : Μνηµόνιο Συνεργασίας στον τοµέα του φυσικού αερίου 

µεταξύ της Αµερικανικής Υπηρεσίας ∆ιεθνούς Ανάπτυξης (USAID) και του 

Υπουργείου Οικονοµίας, Εµπορίου και Ενέργειας της Αλβανίας. Η υπογραφή 

του µνηµονίου έρχεται ως συνέχεια της συµφωνίας, βάσει της οποίας η 

USAID θα παράσχει τεχνική βοήθεια στην Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας της 
Αλβανίας (ERE) για την οργάνωση του ρυθµιστικού πλαισίου στον τοµέα της 
ενέργειας (πετρέλαιο και φυσικό αέριο). 

Το πλαίσιο που «καθορίζεται» από το µνηµόνιο και την προϋπάρχουσα 

συµφωνία µε την ERE θα αναπτύξει, περαιτέρω, την εγχώρια αγορά φυσικού 

αερίου, δίνοντάς της παράλληλα και ώθηση στην περιφερειακή αγορά. 

Το 2009 αναµένονται σηµαντικές αποφάσεις σχετικά µε δυνητικές επενδύσεις 
στον αλβανικό τοµέα του φυσικού αερίου, οι οποίες και θα περιλαµβάνουν, 

µεταξύ άλλων, την επέκταση των υφιστάµενων αγωγών φυσικού αερίου από 

γειτονικές χώρες της Αλβανίας και τη δηµιουργία νέων σταθµών (Express.gr,  

2/8/2008). 

Από την ανωτέρω συνοπτική ανάλυση του τοµέα των ΑΠΕ, προκύπτει ότι οι 
προοπτικές του είναι ευοίωνες και στο άµεσο µέλλον θα αποτελέσει πεδίο 

σηµαντικών επενδυτικών ευκαιριών. 

Σηµειώνεται ότι στην περιοχή µελέτης και ειδικότερα σε µικροτοπική κλίµακα, 

υπάρχουν κατάλληλα χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 

εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αξιοποίηση τόσο του 

αιολικού όσο και του ηλιακού δυναµικού. 
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14141414.10. .10. .10. .10. ΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλονΠεριβάλλον    

    

14141414.10.1. .10.1. .10.1. .10.1. ΓενικάΓενικάΓενικάΓενικά    

 

Η κλιµατικά αλλαγή και οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον και στην ποιότητα 

ζωής, είναι σήµερα η µεγαλύτερη πρόκληση σε παγκόσµιο επίπεδο. Η Αλβανία, 

όπως και η Ελλάδα, ανήκει στις χώρες της µεσογειακής λεκάνης οι οποίες, 
σύµφωνα µε εκτιµήσεις, θα υποστούν σηµαντικές συνέπειες εξαιτίας, του 

φαινοµένου των κλιµατικών αλλαγών, στις ακτές, στους υδάτινους πόρους, στα 

δάση, στη βιοποικιλότητα και αλλού. 

Ο πλανήτης µας έχει µπει πλέον στην περίοδο των συνεπειών ενός ρυπογόνου 

µοντέλου οικονοµικής ανάπτυξης που ακολουθήθηκε τον προηγούµενο αιώνα. 

Όλοι σήµερα συµφωνούν ότι το πρόβληµα «Περιβάλλον» είναι ένα οξύτατο 

παγκόσµιο πρόβληµα, µε κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές προεκτάσεις. Η 

έκθεση Στερν (www.sternview.org.uk), που δηµοσιεύτηκε πριν δύο χρόνια, 

ανέδειξε το µέγεθος του προβλήµατος και κατέδειξε ότι το κόστος της τυχόν 

απραξίας µας θα είναι πολύ µεγαλύτερο από το κόστος της δράσης για την 

αντιµετώπισή του. 

Στην παρούσα ενότητα θα επιχειρηθεί η καταγραφή της κατάστασης που 

επικρατεί σήµερα στον τοµέα «Περιβάλλον» στην Αλβανία, καθώς και των 

σηµαντικότερων προβληµάτων που σχετίζονται µε αυτό, ώστε να προταθούν 

συγκεκριµένες δράσεις στη δεύτερη φάση της µελέτης. 

 

 

14141414.10.2. .10.2. .10.2. .10.2. Συνοπτική προσέγγισηΣυνοπτική προσέγγισηΣυνοπτική προσέγγισηΣυνοπτική προσέγγιση    

 

Στην αρχή της παρούσας µελέτης (κεφάλαιο 2) περιγράφηκαν η γεωγραφική 

θέση, τα γεωγραφικά και τα µορφολογικά στοιχεία της Αλβανίας, τα οποία 

παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και από περιβαλλοντική άποψη. 

Μολονότι η Αλβανία είναι µια µικρή χώρα, παρουσιάζει ποικιλία στη γεωλογική 

και γεωµορφολογική διάρθρωση, στο τοπίο, στο κλίµα και στην υδρολογία και 
χαρακτηρίζεται από ευνοϊκή βιοποικιλοµορφία. Όµως, οι πολιτικές και οι 
πρακτικές σχετικά µε το περιβάλλον, υπήρξαν διφορούµενες στην εφαρµογή 

τους. 

Οι φθορές και οι καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος στα τελευταία 

πενήντα χρόνια, εξελίχθηκαν σε µεγάλη απειλή για τη χλωρίδα και την πανίδα 

της Αλβανίας. Η καταστροφή περιοχών µε βλάστηση και υγροβιότοπων, 

έκτασης 200.000 εκταρίων περίπου, καθώς και η αποψίλωση περιοχών 

έκτασης 250.000 εκταρίων στην επικράτεια, εξαφάνισε πολλά άγρια είδη ή 

µείωσε σηµαντικά τον πληθυσµό τους. 
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14141414.10.3. .10.3. .10.3. .10.3. Προστατευόµενες περιοχέςΠροστατευόµενες περιοχέςΠροστατευόµενες περιοχέςΠροστατευόµενες περιοχές    

 

Το 2006 υπήρχαν συνολικά 801 προστατευόµενες περιοχές, οι οποίες 
κάλυπταν 261.106 εκτάρια και αντιπροσώπευαν το 9,08% του αλβανικού 

εδάφους και περισσότερο από 25% των δασών της χώρας. Τα 13 Εθνικά 

Πάρκα κάλυπταν έκταση 88.615 εκταρίων και αντιπροσώπευαν το 3% περίπου 

του συνολικού εδάφους της χώρας. 

Στον πίνακα 86 αναφέρονται οι προστατευόµενες περιοχές για το σύνολο της 
επικράτειας της Αλβανίας, σύµφωνα µε τη διοικητική και τυπολογική διαίρεσή 

τους. Από τις περιοχές αυτές (57), οι 11 (19,3%) βρίσκονται στην περιοχή 

µελέτης, µε συνολική έκταση 54.251 εκτάρια, η οποία αντιστοιχεί στο 21% της 
έκτασης των προστατευόµενων περιοχών στο σύνολο της χώρας. 

Στη συνέχεια, στον πίνακα 87 αναφέρονται οι σηµαντικότερες περιοχές του 

συνόλου της Νότιας Αλβανίας, οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη 

φυσική κληρονοµιά και τη βιοποικιλότητά της. Οι περισσότερες από αυτές είναι 
προστατευόµενες και της της βρίσκονται εντός της περιοχής µελέτης (ΥΠ.ΟΙ.Ο. 

– Γ.Γ.Ε.Α., 2007). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 86 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΕΚΤΑΣΗ 

(εκτάρια) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

1 Λούσνιε 5.000 

2 Τροπόγια  3.000 

3 Librazhd 4.700 

4 Αργυρόκαστρο 1.800 

  14.500 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I 

ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 

Προστατευόµενες περιοχές µε κύριο στόχο την επιστηµονική έρευνα ή την 

προστασία της άγριας χλωρίδας ή πανίδας 

5 Τίρανα 29.384 

6 Σκόδρα 2.630 

7 Dibra 1.280 

8 Λούσνια 1.250 

9 Αυλώνα  1.010 

10 Κορυτσά  1.380 

11 Μπεράτι  4.000 

12 Τροπόγια 8.000 

13 Πρεµετή 1.200 

14 Κρούγια 2.000 

15 Ματ 140 

16 Άγιοι Σαράντα 8.591 

17 Κορυτσά  27.750 

  88.615 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ 
ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 

Προστατευόµενες περιοχές µε σκοπό τη διατήρηση του οικοσυστήµατος και 
την ψυχαγωγία 

18 Επικράτεια  

19 Αργυρόκαστρο 1.740 

20 ∆έλβινο 200 

21 Dibra 50 

22 Αργυρόκαστρο 1.500 

  3.490 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ 
ΦΥΣΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

Biomonument (Nr 348) – GjeoMonument (Nr 398) 

Προστατευόµενες περιοχές που δηµιουργήθηκαν κυρίως για διατήρηση των 

ειδικών φυσικών ιδιαιτεροτήτων  

23 ∆υρράχιο 650 

24 Φιερ 1.500 

25 Σκόδρα 26.535 

26 Lezha 800 

27 Kurbin 2.200 

28 Αυλώνα 20.000 

29 Lezha 1.500 

30 Ντεβόλ 250 

31 Lezha 880 

32 Φιερ  200 

33 Μπεράτι 330 

34 Ελµπασάν 500 

35 Skrapar 330 

36 Κορυτσά 250 

37 Librazht 3.600 

38 Λούσνια  815 

39 ∆έλβινο 1.400 

40 Has  30 

41 Κολόν 430 

42 Librazht 45 

43 Librazht 400 

44 Librazht 300 

45 Librazht 318 

46 Librazht 400 

47 Τίρανα  1.370 

48 Τίρανα 670 

49 Ντεβόλ 510 

50 Πόγραδετς  27.323 

51 Αυλώνα  19.738 

52 Σκόδρα  23.027 

  136.301 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΖΩΩΝ 

Προστατευόµενες περιοχές µε στόχο κυρίως τη διατήρηση µέσω 

δραστηριοτήτων και λειτουργιών 

53 Dibra  5.900 

54 Κολόν 5.400 

55 Midrita 4.700 

56 Κορυτσά 2.200 

  18.200 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V 

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΟΠΙΑ 

Προστατευόµενες περιοχές δηµιουργηµένες κυρίως για διατήρηση ή/και 
ψυχαγωγία (θαλάσσια και εσωτερικά τοπία) 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 261.106  

Πηγή :  Υπουργείο Περιβάλλοντος, ∆ασών και ∆ιαχείρισης Υδάτων                                                                      

INSTAT
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ΠΙΝΑΚΑΣ 87 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗ 

ΝΟΤΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 Εθνικός ∆ρυµός Drevona Kορυτσά 1.380 ha ∆άση, φυσικές πηγές, πλούσια πανίδα 

2 Εθνικός ∆ρυµός Πρέσπας 
Σύνορα µε Ελλάδα 

και FYROM 
27.750 ha 

Τµήµα του διασυνοριακού Βαλκανικού δρυµού 

Πρέσπας 

3 Λίµνες Πρεσπών 
Σύνορα µε Ελλάδα 

και FYROM 
285 και 38,8 Km

2
 

11 είδη ψαριών, πλούσια πανίδα, 12 είδη 

ερπετών, πλούσια χλωρίδα, 56 είδη φυτών 

4 Λιµνοθάλασσα Karavasta Λούσνια – Φιερ 4.330 ha 

Η µεγαλύτερη λιµνοθάλασσα της νότιας 
ακτογραµµής της Αδριατικής. Αποικία pelecanus 

crispus 

5 
Εθνικός ∆ρυµός Pisha e 

Divjakes 
Divjaka – Λούσνια 1.250 ha 

Πλούσια πανίδα. Από τα σηµαντικότερα 

οικοσυστήµατα της Αλβανίας. Προστατεύεται 
από τη συνθήκη Ramsar 

6 Εκβολές και ∆έλτα Shkumbini -- -- Υγροτοπικά οικοσυστήµατα 

7 
Λιµνοθάλασσα Zvërnec – 

Narta 
Vlore  41,8 Km

2
 Αλουβιακές θίνες, Αλυκές 

8 Χερσόνησος Karapurun Vlore  62 Km
2
 

Φυσικές οµορφιές, αρχαιολογικά ευρήµατα, 

θαλάσσια σπηλιά 

9 Logora National Park Vlore 1.010 ha Πλούσια χλωρίδα – πανίδα 

10 
Fir – Tree of Hotovë National 

Park 
Πρεµετή 1.200 ha 

Έλατο του Hotovë. Συγκαταλέγεται στα 

σηµαντικότερα οικοσυστήµατα της Μεσογείου 

11 Ορεινή περιοχή του Pocem Ποταµός Vjosa 2,5 Km
2
 

∆άση πλατάνου, µεσογειακής δρυός. Πλούσιες 
πηγές νερού 

12 Φαράγγι Osum Hambull Μήκος 15 Km 
Χλωρίδα – πανίδα φαραγγιού. Όµορφοι 
ασβεστολιθικοί σχηµατισµοί 

13 Φαράγγι Gradec 
Κοντά στη σπηλιά 

του Dirogoshu 
Μήκος 4 Km Απότοµες πλαγιές, βάθους 40 m 

14 Vithugi (βουνό) Κορυτσά Ύψος 1.750 m 
Της πηγές νερού πλούσιες σε ανόργανα στοιχεία 

(minerals) 

15 The Capi Rock  Ύψος 1.573 m Σπάνιο µνηµείο της φύσης 

16 
Cold – water spring of 

Tepelene 
Τεπελένι -- 

Χαρακτηρίζεται ως το «µαργαριτάρι» της 
αλβανικής φύσης 

17 
Recreational Landscape of 

Vjosa River 
Ποταµός Vjosa 

Μήκος 13 Km 

Πλάτος 1-1,5 Km 

Συνύπαρξη βλάστησης και δασών µε υδρόφιλη 

βλάστηση. Παρατηρούνται όλοι οι τύποι 
βλάστησης 

18 Σπηλιά του Nivicë Τεπελένι -- 

Μαγευτική θέα, βλάστηση της πλαγιές, ελκυστικό 

για την επιστηµονική, διδακτική και τουριστική 

του αξία 

Πηγή : ΥΠΟΙΟ – ΓΓΕΑ, 2007 
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14141414.10.4. .10.4. .10.4. .10.4. Χλωρίδα Χλωρίδα Χλωρίδα Χλωρίδα –––– Πανίδα Πανίδα Πανίδα Πανίδα    

 

Η Αλβανική χλωρίδα περιλαµβάνει 3.235 είδη, κατά προσέγγιση, από διάφορα 

φυτά (30% του συνόλου των ειδών που καταγράφονται στην Ευρώπη). Περίπου 

450 είδη µπορούν να βρεθούν µόνο στη Βαλκανική χερσόνησο. 

Αν και η χλωρίδα της Αλβανίας δεν έχει µελετηθεί λεπτοµερώς, µε βάση 

πληροφορίες και ενδείξεις, φαίνεται ότι είναι πολύ πλούσια. Συγκροτείται κυρίως 
από είδη της Ευρωσιβηρικής οµάδας, µε ξεχωριστή παρουσία στοιχείων από τη 

Holarctic και από τη Βαλκανική οµάδα. Τα ψηλά αλβανικά δάση συντηρούν 

κοινότητες µεγάλων θηλαστικών και κοινωνίες πτηνών που σχετίζονται µε 
παρθένα δάση. Οι παράκτιες λιµνοθάλασσες και οι µεγάλες εσωτερικές λίµνες, 
συµβάλλουν σηµαντικά στη διαχείριση υδρόβιων και παραϋδάτικων πτηνών. Η 

Αλβανία θεωρείται της ως σταυροδρόµι για τη µετανάστευση πτηνών, 

νυχτερίδων και εντόµων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται βασικά 

στοιχεία για τη χλωρίδα και την πανίδα της Αλβανίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 88 

ΑΓΡΙΑ ΧΛΩΡΙ∆Α ΚΑΙ ΠΑΝΙ∆Α 

(αριθµός ειδών) 

 

Περιγραφή Σύνολο 

Αντικείµενο  

συλλογής 

 ή κυνηγιού 

Προστατευόµενα 

Χλωρίδα 

∆ιάφορα είδη 3.235 180 306 

Πανίδα 

Θηλαστικά  84 4 80 

Πτηνά 330 93 237 

Αµφίβια 15 1 14 

Ερπετά 37 -- 37 

Ιχθυοπανίδα 313 -- -- 

Έντοµα  4.000 -- -- 

                          Πηγή : INSTAT 

                                      Nature Science Museum 2001 - 2004 

             

Από δηµοσιευµένα στοιχεία (INSTAT, 2008) προκύπτουν επιπρόσθετα τα 

ακόλουθα για τη χλωρίδα και την πανίδα της Αλβανίας : 

� Ο συνολικός αριθµός 19 ειδών άγριας πανίδας µειώθηκε κατά 27,8% στην 

περίοδο 2001 – 2004. Για ορισµένα από αυτά (αγριοκάτσικο, φασιανός) η 

µείωση είναι µεγαλύτερη του 50%. 
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� Από 330 είδη πτηνών, το 25,2% θεωρείται ότι βρίσκεται υπό εξαφάνιση ή σε 
κίνδυνο. 

� Στις κατηγορίες των θηλαστικών και των ερπετών, βρίσκονται σε κίνδυνο το 

23,8% και το 10,8% αντίστοιχα. 

Συµπερασµατικά µπορεί να λεχθεί ότι, τα φυσικά ενδιαιτήµατα και οι κοινωνίες 
φυτών και ζώων που αναπτύσσονται σε αυτά, έχουν υποβαθµιστεί και 
συνεχίζουν να υποβαθµίζονται, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Οι 
σπουδαιότερες αρνητικές αλλαγές οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες 
και οι πιέσεις στη βιοποικιλότητα είναι ιδιαίτερα αξιοσηµείωτες σε περιοχές 
όπου η πίεση των χρήσεων γης είναι έντονη. 

Οι βιότοποι αντιµετωπίζουν σηµαντικές προκλήσεις και κινδύνους για τους 
ακόλουθους, κυρίως, λόγους : 

� Οι προστατευόµενοι βιότοποι δεν συνδέονται µεταξύ τους και συνήθως δεν 
υπάρχουν ρυθµιστικές χώνες. 

� Οι αυξανόµενες δραστηριότητες αναψυχής σε περιοχές των βιοτόπων, 

δηµιουργούν πρόσθετες πιέσεις. 

� Η απάντληση, ο ευστροφισµός και η οξίνιση έχουν µακροπρόθεσµες 
αρνητικές επιπτώσεις. 

� Οι πιέσεις στο αγροτικό τοπίο (αλλαγές χρήσεων κλπ), επιφέρουν σηµαντικές 
αλλαγές και στα οικοσυστήµατα. 

 

 

14141414.10.5. .10.5. .10.5. .10.5. ΈδαφοςΈδαφοςΈδαφοςΈδαφος    

 

Το έδαφος είναι βασικό στοιχείο του περιβάλλοντος, αν και θεωρείται 
ανανεώσιµος φυσικός πόρος. Η υποβάθµισή του δεν γίνεται άµεσα αντιληπτή, 

παρά µόνο µετά από σηµαντικό χρονικό διάστηµα από το χρόνο δηµιουργίας 
των αιτίων υποβάθµισης. 

Η διάρθρωση του εδάφους και η υποβάθµιση της χέρσου, αποτελούν έντονο 

πρόβληµα για την Αλβανία, ιδιαίτερα στα νότια και κεντρικά της χώρας. Σε τρεις 
περιοχές του νότου (δύο στην περιοχή Αργυροκάστρου και µία στην περιοχή 

Αγίων Σαράντα) ο ετήσιος ρυθµός διάβρωσης είναι εξαιρετικά µεγάλος    
(ΥΠΟΙΟ – ΓΓΕΑ, 2007). 

 

 

14141414.10.6. .10.6. .10.6. .10.6. ∆ιαχείριση απορριµµάτων ∆ιαχείριση απορριµµάτων ∆ιαχείριση απορριµµάτων ∆ιαχείριση απορριµµάτων –––– Υγρών αποβλήτων Υγρών αποβλήτων Υγρών αποβλήτων Υγρών αποβλήτων    

 

Σηµαντικό πρόβληµα για τους εδαφικούς πόρους και το περιβάλλον είναι και η 

έλλειψη σχεδίων και εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριµµάτων (UNEP, 2000). 

Το 1998 η χώρα παρήγαγε περίπου 520.000 τόνους στερεών αποβλήτων και το 
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2004 αυξήθηκαν σε 622.400 τόνους. Το 61% των αποβλήτων (2004) 

παράγονται στις πέντε (5) µεγαλύτερες πόλεις της Αλβανίας, ενώ µόνο στα 

Τίρανα παράγεται το 28%. Εκτιµάται ότι η παραγωγή αστικών στερεών 
αποβλήτων αυξάνεται περίπου 9% - 10% ετησίως. 

Το 1999, ο κύριος παραγωγός στερεών αποβλήτων ήταν ο βιοµηχανικός 
τοµέας. Πρόσφατα, επειδή πολλές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις σταµάτησαν τη 

λειτουργία τους, η παραγωγή στερεών αποβλήτων του συγκεκριµένου τοµέα 

µειώθηκε, αλλά η επεξεργασία των ήδη υφιστάµενων αποθεµάτων παραµένει 
σε κατάσταση που εµπνέει ανησυχίες (Porto Romano, Vlore, Balshi). 

Για το θέµα της διαχείρισης απορριµµάτων, η Αλβανία υιοθέτησε νόµο για την 

ενσωµάτωση των σχετικών διατάξεων της Σύµβασης της Βασιλείας. 
Κατατέθηκαν προτάσεις για ίδρυση επίσηµων ΧΥΤΑ και έγιναν δοκιµαστικές 
προσπάθειες για διαχωρισµό απορριµµάτων και ανακύκλωση, χωρίς σηµαντικά 

αποτελέσµατα. Αν και υπάρχουν σχέδια για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης 
απορριµµάτων, έως σήµερα δεν έχει προχωρήσει η υλοποίησή τους. 

Η παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών (υλικά 

κατασκευής), στην περιοχή µελέτης, καταγράφεται στον επόµενο πίνακα (για 

τέσσερις από τις έξι περιοχές). Από τα στοιχεία του εν λόγω πίνακα προκύπτει 
ότι η ανά κάτοικο αναλογία (τόνοι / κάτοικο) στην περιοχή Αγίων Σαράντα είναι 
η µεγαλύτερη σε όλη τη χώρα. Η επόµενη υψηλότερη τιµή καταγράφεται στις 
περιοχές Τιράνων, ∆υρραχίου, Αυλώνας και Χειµάρας (0,328). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 89 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ Α∆ΡΑΝΩΝ 

(ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ) – ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2003 – 2004 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Α∆ΡΑΝΗ 

ΤΟΝΟΙ / ΚΑΤΟΙΚΟ 

ΕΤΗΣΙΩΣ 

Αργυρόκαστρο 5.610 22.000 0,255 

Πρεµετή 1.708 1.300 0,219 

Κορυτσά 16.644 3.000 0,292 

Άγιοι Σαράντα 7.175 112.000 0,410 

Πηγή : INSTAT (Ministry of Terriority and Tourism, 2004) 

 

 

Σοβαρό πρόβληµα αποτελεί επίσης και η παντελής απουσία διαχείρισης 
βιοµηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων. 

Μέχρι πρόσφατα, στην περιοχή µελέτης, δεν υπήρχαν εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυµάτων. Οι διαδικασίες υλοποίησης κάποιων έργων στην 

περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι δήµοι δεν έχουν προβεί, έως τώρα, σε 
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µετρήσεις για τις ποσότητες και την ποιότητα των υγρών αποβλήτων που 

προέρχονται από διάφορες πηγές. (ΥΠΟΙΟ – ΓΓΕΑ, 2007). 

 

 

14141414.10.7. .10.7. .10.7. .10.7. Ύδατα Ύδατα Ύδατα Ύδατα –––– Ύδρευση Ύδρευση Ύδρευση Ύδρευση    

 

Η περιοχή µελέτης είναι πλούσια σε φυσικούς υδάτινους πόρους και παρέχει 
δυνατότητες για ανάπτυξη µονάδων µικρο – υδρο – ενέργειας και ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας, οι οποίες όµως δεν έχουν αξιοποιηθεί µέχρι σήµερα. 

Παρέχει επίσης τη δυνατότητα για ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής και 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού (Αώος / Vjosë, Πρέσπες κλπ). 

Ο ποταµός Αώος / Vjosë, ικανοποιεί τα βασικά αγρονοµικά κριτήρια για 

άρδευση γεωργικών εκτάσεων. Επίσης, δεν παρατηρείται υπέρβαση των 

µέγιστων επιτρεπόµενων συγκεντρώσεων χηµικών στοιχείων, οι οποίες να 

απαγορεύουν την απόληψη νερού για ύδρευση, µετά από κατάλληλη 

επεξεργασία, όπως προβλέπεται από την κοινοτική οδηγία 75/440/ΕΟΚ. Γενικά 

θεωρείται ότι ο ποταµός αυτός έχει την καλύτερη ποιότητα νερού της χώρας, 
κατάλληλη και επαρκή για όλες τις χρήσεις. 

Η λεκάνη Vjosa, είναι πλούσια σε υπόγεια ύδατα και περιλαµβάνει τρία (3) 

κύρια υδροφόρα στρώµατα : 

� Κατά µήκος της χαµηλότερης κοιλάδας του ποταµού. 

� Γύρω από τους Αγίους Σαράντα και Burtini. Παρέχει µέρος του πόσιµου 

νερού, πολύ καλής ποιότητας, µε παροχή 100 l/s περίπου. 

� Στην κοιλάδα ∆ρίνου, γύρω από το Αργυρόκαστρο. Παρέχει µέρος του 

πόσιµου νερού, πολύ καλής ποιότητας, µε παροχή 40 – 90 l/s για το 

Αργυρόκαστρο µόνο. 

Τα ανωτέρω υδροοικοσυστήµατα δέχονται επιβαρύνσεις και από την Ελλάδα 

(Αώος – Πρέσπες), αλλά και από την ΠΓ∆Μ, στις οποίες ανήκουν τµήµατά τους. 
Από ελληνικής πλευράς, ως κυριότερα προβλήµατα ή απειλές για τον Αώο 

θεωρούνται η αµµοληψία, διάφορα τεχνικά έργα που εκτελούνται στην κοίτη ή 

κατά µήκος της κοίτης, οι γεωργικές, κτηνοτροφικές δραστηριότητες, οι 
ιχθυοκαλλιέργειες και η τουριστική ανάπτυξη. Οι δραστηριότητες αυτές 
αναπτύσσονται κυρίως στην περιοχή της Κόνιτσας και στις περιοχές που 

διασχίζουν οι παραπόταµοι του Αώου, Σαραντάπορος και Βοϊδοµάτης. 

Για τη µικρή Πρέσπα, ως κύριο πρόβληµα ή απειλή θεωρείται η έλλειψη ψαριών 

µε εµπορική σηµασία και για τη Μεγάλη Πρέσπα η διακύµανση της στάθµης, η 

υπερβολική βλάστηση, η µείωση ψαριών µε εµπορική σηµασία, η ρύπανση, οι 
απορρίψεις και τα φερτά υλικά – επιχωµατώσεις από οικισµούς και γεωργικές 
καλλιέργειες (ΥΠΟΙΟ – ΓΓΕΑ, 2007). 

Τα ποιοτικά πρότυπα για το πόσιµο νερό, εκσυγχρονίστηκαν στην Αλβανία το 

1997, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Παγκόσµιας Οργάνωσης 
Υγείας και στα πρότυπα της Ε.Ε. Εντούτοις, η χρήση των φυτοφαρµάκων δεν 
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ελέγχεται ακόµη συστηµατικά και τα υδροανθρακικά άλατα δεν ελέγχονται ως 
χωριστές µονάδες. 

Στην περιοχή µελέτης, στον τοµέα του πόσιµου νερού δεν φαίνεται να υπάρχει 
σήµερα πρόβληµα επάρκειας ή ποιότητας. Τα προβλήµατα εντοπίζονται κυρίως 
στην έλλειψη των αναγκαίων υποδοµών και στην εφαρµογή µιας 
συγκροτηµένης πολιτικής διαχείρισης. 

Λόγω των κλιµατικών αλλαγών και της αυξανόµενης ζήτησης, το δυτικό τµήµα 

της Αλβανίας εκτιµάται ότι θα αντιµετωπίσει προβλήµατα στο µέλλον, ενώ η 

ποιότητα νερού αναµένεται να υποβαθµιστεί λόγω και της νέας πολιτικής 
βιοµηχανικής και γεωργικής ανάπτυξης, στις περιοχές των Τιράνων, Φιέρι, 
Κορυτσάς, Καβάγιας, Αυλώνας, Ελµπασάν και Μπερατίου (ΥΠΟΙΟ – ΓΓΕΑ, 

2007). 

Η ποιότητα των παράκτιων κολυµβητικών υδάτων στην περιοχή µελέτης 
θεωρείται καλή γενικά. Προβλήµατα είχαν επισηµανθεί στην περιοχή Αυλώνας 
από τη λειτουργία εργοστασίου PVC και την απόρριψη των λυµάτων του χωρίς 
επεξεργασία στον κόλπο της Αυλώνας. Χρειάζεται όµως πιο συστηµατική 

παρακολούθηση των παράκτιων κολυµβητικών υδάτων, σύµφωνα µε την 

οδηγία της Ε.Ε., 76/160/EEC. 

 

 

14141414.10.8. .10.8. .10.8. .10.8. Χρήση χηµικώνΧρήση χηµικώνΧρήση χηµικώνΧρήση χηµικών    

 

Η χρήση χηµικών έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην 

ποιότητα ζωής των κατοίκων. Από την καταγραφή των χηµικών, κατά την 

περίοδο 2001 – 2004, η συνολική ποσότητά τους υπολογίστηκε σε 3.150,30 

τόνους, από τους οποίους σε χρήση 980,33 τόνοι και ως απόθεµα 2.124,66 

τόνοι. 

Η ταξινόµηση τους ανάλογα µε την ποσότητά τους φαίνεται στον ακόλουθο 

πίνακα. 
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ  

(τόνοι) 

 

ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΤΟΝΟΙ % ΤΟΝΟΙ % ΤΟΝΟΙ % 

Πολύ δηλητηριώδες 163,24 17 58,00 3 221,30 7 

∆ηλητηριώδες 456,90 47 410,50 19 867,00 28 

Πολύ καυστικό 3,67 0 205,80 10 209,00 7 

Οξειδωτικό 16,94 2 12,00 1 29,00 1 

Επικίνδυνο για την υγεία 0,86 0 2,88 0 4,00 -- 

Προκαλεί κάψιµο – ερεθισµούς 3,71 0 209,89 10 212,00 7 

Επικίνδυνο για το περιβάλλον 335,00 34 775,0 36 1.112,00 36 

Λοιπά 0,01 0 450,59 21 451,00 15 

ΣΥΝΟΛΟ 980,33 100 2.124,66 100 3.105,30 100 

Πηγή : INSTAT (Ministry of Energy and Industry) 

 

Είναι χαρακτηριστικά και ανησυχητικά τα υψηλά ποσοστά των χηµικών σε 
χρήση που θεωρούνται πολύ δηλητηριώδη (17%) ή δηλητηριώδη (47%) καθώς 
και επικίνδυνα για το περιβάλλον (34%). 

Η χρησιµοποίηση παρασιτοκτόνων κατά το έτος 2005 ανήλθε σε 183 τόνους, 
κυµαινόµενη από 2,6 τόνους στην περιοχή Lesha, µέχρι 48,7 τόνους στην 

περιοχή Fieri. 

Κατά την άποψη της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αλβανίας (INSTAT, 2008) οι 
χηµικές ρυπάνσεις οφείλονται κατά κύριο λόγο στις βιοµηχανικές 
δραστηριότητες, οι οποίες προκαλούν επικίνδυνες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Λόγω της έλλειψης ορθής πληροφόρησης για τις χηµικές συγκεντρώσεις, οι 
κίνδυνοι που παρουσιάζονται για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων 
παραµένουν άγνωστοι. Άγνωστα παραµένουν επίσης τα είδη και οι ποσότητες 
των χηµικών παραγόντων σε χρήση από τη βιοµηχανία. 

Και στον τοµέα αυτό, οι αρµόδιες Αρχές της Αλβανίας πρέπει να 

δροµολογήσουν τις διαδικασίες συµµόρφωσης µε τα πρότυπα της Ε.Ε. και της 
Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας. 

 

 

14141414.10.9. .10.9. .10.9. .10.9. Ατµοσφαιρική ρύπανσηΑτµοσφαιρική ρύπανσηΑτµοσφαιρική ρύπανσηΑτµοσφαιρική ρύπανση    

 

Οι εκποµπές και η διασπορά ρύπων, καθώς και οι µετεωρολογικές συνθήκες, 
είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της ατµόσφαιρας. Με 
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οδηγίες της Ε.Ε. και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, έχουν θεσπιστεί 
πρότυπα ποιότητας του αέρα και οριακές τιµές συγκεντρώσεων ρύπων για 

ορισµένο χρονικό διάστηµα. Με νοµοθετικές ρυθµίσεις καθορίζονται και τα όρια 

περιεκτικότητας διαφόρων ουσιών στα καύσιµα, οι οποίες µε την καύση 

µετατρέπονται σε αέριους ρύπους. 

Τα στοιχεία για την ποιότητα του αέρα στην περιοχή µελέτης δεν θεωρούνται 
επαρκή και δεν επιτρέπουν τη διαµόρφωση µιας σαφούς εικόνας. Τα κύρια 

στοιχεία που συµβάλλουν στην ατµοσφαιρική ρύπανση είναι οι µεταφορές και ο 

κατασκευαστικός τοµέας. Τα περισσότερα από τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν 

στη χώρα είναι παλαιά και χρησιµοποιούν πετρέλαιο ως καύσιµο. Το ∆εκέµβριο 

του 2004 το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανέπτυξε κοινές κατευθυντήριες 
γραµµές µε το Υπουργείο Μεταφορών, για τον έλεγχο και τα επιτρεπτά επίπεδα 

ατµοσφαιρικών ρύπων από οχήµατα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολιτικές που 

µπορούν να υποκινήσουν την εισαγωγή των νέων αυτοκινήτων, τα οποία είναι 
εξοπλισµένα µε καταλυτικό σύστηµα. 

Ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις των συνολικών αιωρούµενων σωµατιδίων 

(TSP) (που κυµαίνονται από 200 έως 350 mg/m
3
) και µαύρου καπνού (που 

κυµαίνεται από 50 έως 200 mg/m
3
) µετρήθηκαν το 2000 στην Αυλώνα    

(ΥΠΟΙΟ – ΓΓΕΑ, 2007). 

Η ποιότητα του αέρα σε ορισµένες αλβανικές πόλεις και περιοχής 
παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες : 
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

(microgram / m
3
) 

 

LGS PM10 NO2 Pb SO2 O3 
ΠΟΛΕΙΣ 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2005 

Tirana Me (Average) 369,4 364,8 338 170,4 172,4 162,8 32,8 36,2 34,2 0 0 0,322 15,6 19,8 23,8 100 

Shkodër 226 224 213 101 107 100 14 18 21 0,34 0,3 0,28 9 12 18 94 

Durrës 205 201 201 93 91 93 18 22 24 0,31 0,29 0,28 12 16 19 98 

Elbasan Mes(Average) 299 268 191 127 120 90 41 33 22 0 0 0,3 22 27,3 21,7 96 

Fier  230 203 219 106 93 106 23 23 25 0,27 0,25 0,29 19 18 24 100 

Vlora 151 161 187 66 72 86 16 18 23 0,31 0,25 0,24 10 12 16 103 

Korça  142 140 172 62 63 82 11 12 20 0,14 0,12 0,20 8 10 17 86 

Όριο AL 140 140 140 70 70 70 50 50 60 1,00 1,00 1,00 60 60 60 120 

Όριο ΕΕ 80 80 70 40 40 40 40 40 40 0,5 0,5 0,50 40 40 50 120 

OBSH -- -- 60 -- -- 30 -- -- 40 -- -- 0,50 -- -- 40 -- 

Πηγή : INSTAT (Public Health Institute, 2006) 
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ  

(2003 – 2004) 

                                                                                                          Bq/m
2
 

ΜΗΝΑΣ Σκόδρα     Κορυτσά  Τίρανα  

Ιανουάριος -- -- 20,9 

Φεβρουάριος 17,3 16,9 -- 

Μάρτιος -- 18,6 -- 

Απρίλιος 17,6 -- 22,9 

Ιούνιος -- 19,6 -- 

Ιούλιος -- -- 24,6 

Αύγουστος 16,7 21,7 -- 

Νοέµβριος 20,1 18,64 25,6 

∆εκέµβριος 17,4 -- 23,41 

ΜΗΝΙΑΙΟΣ Μ.Ο. 17,82 19,088 23,482 

                          Πηγή : Institute of Public Health, 2003 – 2004 

 

Ιστορικά, οι σηµαντικότερες πηγές ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην Αλβανία είναι 
οι βιοµηχανίες που ασχολούνται µε τον διαχωρισµό χρωµίου, τη µεταλλουργία 

χαλκού, χυτοσιδήρων και χάλυβα και τη θερµοηλεκτρική παραγωγή. Από το 

1992, πολλές από αυτές τις βιοµηχανίες έχουν κλείσει. Εκτός από τις µεταφορές 
και τον κατασκευαστικό τοµέα, άλλες πηγές ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι η 

ανεξέλεγκτη καύση απορριµµάτων (διοξίνες, καπνός), τα απαέρια από τις 
διεργασίες εξαγωγής και διύλισης πετρελαίου, καθώς και από την παραγωγή 

τσιµέντου. Στην Αλβανία, σήµερα, ελάχιστοι οικισµοί έχουν κεντρική θέρµανση, 

αλλά σταδιακά, λόγω της ανάπτυξης των υποδοµών και των νέων κτιρίων, οι 
καυστήρες των κεντρικών θερµάνσεων των κατοικιών θα αποτελούν, 

ενδεχοµένως, µια επιπλέον σηµαντική πηγή ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 

Στην Αυλώνα δηµιουργείται σηµαντικό πρόβληµα από την προηγούµενη 

χλώριο-αλκαλική εγκατάσταση ηλεκτρόλυσης, η οποία από το 1992 δεν 

λειτουργεί και τα κτίρια της έχουν καταστραφεί εντελώς. Όµως από τα απόβλητα 

που παραµένουν, δηµιουργούνται υψηλές συγκεντρώσεις υδραργύρου, 

εξαιρετικά επικίνδυνες για τους κατοίκους και τα ζώα. 

Τέλος, η αστικοποίηση αγροτικών περιοχών δηµιουργεί µια πρόσθετη 

περιβαλλοντική απειλή. Η γρήγορη υπερσυγκέντρωση πληθυσµού συνδυάζεται 
συνήθως µε φτώχεια και ανεπαρκείς κοινωνικές υποδοµές, µε συνέπεια τη 

γρήγορη υποβάθµιση και επιδείνωση του αστικού περιβάλλοντος και την 

αύξηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 
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14141414.10.10. .10.10. .10.10. .10.10. Καθεστώς προστασίας του περιβάλλοντοςΚαθεστώς προστασίας του περιβάλλοντοςΚαθεστώς προστασίας του περιβάλλοντοςΚαθεστώς προστασίας του περιβάλλοντος    

 

Η προτεραιότητα προστασίας του περιβάλλοντος που έχει θέση η Αλβανία, 

ολοκληρώθηκε µε τη δηµιουργία ξεχωριστού Υπουργείου Μεταφορών, τον 

Σεπτέµβριο του 2001. Επιπλέον η κυβέρνηση επανεξετάζει το ζήτηµα της 
εξεύρεσης χρηµατικών πόρων για τα προγράµµατα προστασίας του 

περιβάλλοντος µε τη δηµιουργία των αποκαλούµενων «eco-fund». 

Οι φορείς, οι οποίοι είναι αρµόδιοι για τη στήριξη και τη βοήθεια εφαρµογής της 
νοµοθεσίας προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και για την ορθή και 
αποτελεσµατική εφαρµογή των πολιτικών που σχετίζονται µε το περιβάλλον 

είναι : 

� Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίµων και Προστασίας του καταναλωτή 

� Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων, Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών 

� Υπουργείο Οικονοµίας, Εµπορίου και Ενέργειας 

� Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών 

� Υπουργείο Υγείας 

� Ινστιτούτο ∆ηµόσιας Υγείας 

� Ινστιτούτο Υδρο-Μετεωρολογίας 

� Εθνικό Συµβούλιο Εφαρµογών Επικράτειας 

� Κλπ. 

Το Ινστιτούτο ∆ηµόσιας Υγείας είναι αρµόδιο για τον έλεγχο της ατµοσφαιρικής 
ποιότητας στις αστικές περιοχές. Το δίκτυο ελέγχου αποτελείται από δεκατρείς 
(13) περιοχές δειγµατοληψίας σε επτά (7) µεγάλες πόλεις. ∆ύο (2) από αυτές 
είναι η Αυλώνα (Vlorë) και η Κορυτσά (Korçe). Με βάση την προκαταρκτική 

διαλογή, ή Korçe έχει επιλεγεί ως αναφορά µιας «καθαρής» θέσης. Στις άλλες 
πόλεις, υπάρχει µόνο ένα (1) σηµείο δειγµατοληψίας στο κέντρο των πόλεων. 

Το ίδρυµα υδρο-µετεωρολογίας ελέγχει επίσης την ποιότητα του αέρα µέσω του 

δικού του δικτύου. 

Ο νόµος «On Environment Protection», ο οποίος ψηφίστηκε το 2001, 

προσδιορίζει έξι (6) στάδια περιβαλλοντικής προστασίας, τα οποία ισχύουν 

στην Αλβανία : 

1. Φυσικά και Επιστηµονικά Αποθέµατα 

2. Εθνικά Πάρκα 

3. Φυσικά Μνηµεία 

4. Ελεγχόµενα Φυσικά Αποθέµατα 

5. Προστατευόµενα Χερσαία και Θαλάσσια Τοπία 

6. Προστατευόµενες Περιοχές Πόρων 
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15151515. . . . ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    

    

    

15151515.1. .1. .1. .1. ΓενικάΓενικάΓενικάΓενικά    

 

Μέχρι το 1989, η Αλβανία εφάρµοζε τη δική της στρατηγική «Εθνικής 
επάρκειας», η οποία ήταν παρεµφερής µε τις στρατηγικές των υπόλοιπων 

χωρών του υπαρκτού σοσιαλισµού. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της πολιτικής 
ήταν : 

� Η µη συµµετοχή της στο καταµερισµό εργασίας που ίσχυε στα πλαίσια του 

Συµβουλίου Οικονοµικής Αλληλοβοήθειας. 

� Η αποµόνωση και η αδυναµία της να παρακολουθήσει τις τεχνολογικές και 
οικονοµικές εξελίξεις των δυτικών αγορών. 

� Ο χαµηλός βαθµός ανάπτυξης των εµπορευµατικών και χρηµατικών 

σχέσεων, εξαιτίας του απόλυτου ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας. 

� Η µεγάλη συµµετοχή του πρωτογενούς τοµέα στο ΑΕΠ της χώρας. 

� Η χαµηλή παραγωγικότητα της εργασίας. 

� Ο «κλειστός χαρακτήρας» της οικονοµικής ανάπτυξης, ο οποίος είχε ως 
αποτέλεσµα το χαµηλό βαθµό σύνδεσης της αλβανικής οικονοµίας µε τις 
διεθνείς αγορές. 

Οι οριακές µεταρρυθµίσεις που επιχειρήθηκαν στο τέλος της δεκαετίας του 

1990, υπό την πίεση των κοινωνικών αναταραχών, δεν επέτρεψαν την πολιτική 

µετάβαση στο δηµοκρατικό καθεστώς και την έναρξη της οικονοµικής 
µετάβασης στο ανοιχτό σύστηµα οικονοµίας. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 οι προσπάθειες αναδιοργάνωσης είχαν ως 
κύριους στόχους : 

� Να τεθούν υπό έλεγχο τα µακροοικονοµικά µεγέθη της οικονοµίας. 

� Να αντιµετωπιστούν οι έντονες οικονοµικές – κοινωνικές αναταραχές. 

� Να συγκροτηθούν µηχανισµοί ελεύθερης αγοράς, µε κύρια κατεύθυνση τις 
ιδιωτικοποιήσεις οικονοµικών δραστηριοτήτων του δηµόσιου τοµέα. 
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� Να προσανατολιστεί η Αλβανική οικονοµία προς την παγκόσµια αγορά και να 

ενταχθεί στον ∆ιεθνή Καταµερισµό Εργασίας. 

� Να αναπτυχθεί ένα νέο σύστηµα συσσώρευσης, που θα στηρίζονταν στην 

ανάπτυξη της τοπικής αγοράς, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην 

αξιοποίηση του κεφαλαίου. 

Στην περίοδο της µετάβασης, οι οικονοµικές εξελίξεις στην Αλβανία βρίσκονταν 

σε απόλυτη συνάρτηση µε τις ταραχώδης πολιτικές εξελίξεις και ως εκ τούτου το 

«σοκ» που δέχτηκε η οικονοµία ήταν πολύ ισχυρό, µε κύρια χαρακτηριστικά : 

� Τους αρνητικούς ρυθµούς ανάπτυξης του ΑΕΠ (1990 : -10%, 1991 : -27,7%, 

1993 : -9,7%) και των επιµέρους παραγωγικών κλάδων (1991, Βιοµηχανική 

παραγωγή : -42%, Αγροτική παραγωγή : -22%, Κατασκευές : -30%, 

Υπηρεσίες : -21,8%). 

� Τον περιορισµό της φορολογικής βάσης που οδήγησε σε αύξηση των 

ελλειµµάτων του κρατικού προϋπολογισµού. 

� Την αδυναµία κάλυψης της εγχώριας ζήτησης καταναλωτικών αγαθών, η 

οποία οδήγησε σε αύξηση των εισαγωγών και του εµπορικού ελλείµµατος. 

� Την αύξηση του εξωτερικού χρέους. 

� Την εµφάνιση στασιµοπληθωρισµού, µακράς διάρκειας. 

� Τη µαζική µετανάστευση εργατικού δυναµικού, τόσο στο εσωτερικό όσο και 
στο εξωτερικό. 

� Τις έντονες ανακατατάξεις στη συµµετοχή των τοµέων παραγωγής στο ΑΕΠ, 

µε κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα τη µείωση του ποσοστού συµµετοχής του 

πρωτογενή τοµέα και την αύξηση του αντίστοιχου ποσοστού του τριτογενή 

τοµέα. 

� Την κρίση του 1997, η οποία επιβράδυνε τις προσπάθειες σταθεροποίησης 
και µετάβασης της οικονοµίας. 

Στην καθοριστική αυτή περίοδο, οι συστάσεις του ∆ιεθνούς Ταµείου κινούνταν 

προς την κατεύθυνση αύξησης των ξένων επενδύσεων, ανάπτυξης του 

ιδιωτικού τοµέα, επιτάχυνσης των ιδιωτικοποιήσεων και συµµετοχής της 
Αλβανικής οικονοµίας σε διεθνείς θεσµούς ελεύθερης αγοράς (Αργυρίου Ε., 

2003). 

Μετά το ξεπέρασµα του αρχικού «σοκ», συνεχίστηκαν οι προσπάθειες των 

µεταρρυθµίσεων µε στόχο τη µετάβαση. Τα αποτελέσµατα των προσπαθειών 

αυτών αναλύθηκαν εκτενώς στο κεφάλαιο 8 της παρούσας µελέτης. 
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15151515.2. .2. .2. .2. Το προφίλ των επιχειρήσεων στην ΑλβανίαΤο προφίλ των επιχειρήσεων στην ΑλβανίαΤο προφίλ των επιχειρήσεων στην ΑλβανίαΤο προφίλ των επιχειρήσεων στην Αλβανία    

    

15151515.2.1. .2.1. .2.1. .2.1. Ενεργές επιχειρήσειςΕνεργές επιχειρήσειςΕνεργές επιχειρήσειςΕνεργές επιχειρήσεις    

 

Οι ενεργές επιχειρήσεις στο τέλος του 2007 ανέρχονταν σε 87.484 και από 

αυτές, οι µισές περίπου ήταν εγκατεστηµένες στις περιοχές Τιράνων (39%) και 
∆υρραχίου (12,1%). Οι νέες επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν το 2007, ανήλθαν σε 
13.764 και από αυτές το 47,4% εγκαταστάθηκαν στις δύο προαναφερόµενες 
περιοχές. 

Στις περιφέρειες Αργυροκάστρου, Κορυτσάς και Αυλώνας, στις οποίες ανήκουν 

διοικητικά οι περιοχές µελέτης, είναι εγκατεστηµένες 16.994 επιχειρήσεις ή το 

18,5% του συνολικού αριθµού, ενώ από τις νέες επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν το 

2007, εγκαταστάθηκαν, στις εν λόγω περιοχές, οι 2.189 ή το 15,9% του 

συνόλου των νεοϊδρυθεισών. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 77 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 31.12.2007 (%) 

7,8%
4,1%

1,6%

12,1%

6,8%

9,5%

2,8%
7,9%2,5%

4,9%

39,0%

0,9%

Αυλών α Μπεράτι Ντιµπέρ ∆υρράχιο Ελµπασάν Φιέρ 

Αργυρόκαστρο Κορυτσά Κούκες Λέτσε Σκόδρα Τίραν α
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 (%) 

7,6%
5,6%

2,8%

11,4%

9,4%

8,1%
1,6%6,7%1,1%4,5%

5,2%

36,0%

Αυλώνα Μπεράτι Ντιµπέρ ∆υρράχιο Ελµπασάν Φιέρ 

Αργυρόκαστρο Κορυτσά Κούκες Λέτσε Σκόδρα Τίραν α

 

 

 



____________________________________________________________________ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΤΟΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ  ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ        ����  215 

 

 

15151515.2.2. .2.2. .2.2. .2.2. Ίδρυση νέων επιχειρήσεωνΊδρυση νέων επιχειρήσεωνΊδρυση νέων επιχειρήσεωνΊδρυση νέων επιχειρήσεων    

 

Η πορεία ίδρυσης νέων επιχειρήσεων κατά την περίοδο 2001 – 2007, κατά 

γεωγραφικό διαµέρισµα, καταγράφεται στον πίνακα 93, από τα στοιχεία του 

οποίου προκύπτει ότι : 

� Ο αριθµός των νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων αυξάνεται µε µέσο ετήσιο ρυθµό 

21,4%. Υψηλότεροι ρυθµοί καταγράφονται στις περιφέρειες Λέτσε (52,1%), 

Κούκες (40,5%), Ντιµπέρ (35%), Σκόδρας (32,5%), Μπερατίου (30,6%), 

Ελµπασάν (28,4%) και Αυλώνας (26,7%). 

� Στις περιοχές Τιράνων και ∆υρραχίου, οι αντίστοιχοι ρυθµοί ήταν 18,4% και 
18,1%. 

� Στις άλλες δύο περιοχές της µελέτης, ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης ήταν 

για το Αργυρόκαστρο 19% και για την Κορυτσά 14,5%, που είναι και ο 

χαµηλότερος µέσος ετήσιος ρυθµός, µε την περιοχή Φιέρι να καταλαµβάνει 
την προτελευταία θέση (15,8%). 

� Στο σύνολο της χώρας, µόνο το 27% των ενεργών επιχειρήσεων ιδρύθηκαν 

πριν το 2001, ενώ το 31,6% του συνόλου ξεκίνησαν την οικονοµική τους 
δραστηριότητα στη διετία 2006 – 2007. 

� Στις περιοχές Αργυροκάστρου, Κορυτσάς και Αυλώνας, οι επιχειρήσεις που 

ιδρύθηκαν πριν το 2001 αντιπροσωπεύουν το 37%, 33% και 31% αντίστοιχα, 

ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν την τελευταία 

διετία είναι 19%, 26% και 29%, τα οποία είναι χαµηλότερα από το ποσοστό 

για το σύνολο της χώρας (31,6%). Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι εν λόγω 

περιοχές παρουσιάζουν µια υστέρηση η/και αδυναµία στην προσέλκυση νέων 
επιχειρήσεων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 93 

ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 

(στο τέλος του έτους) 

 

ΈΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
2000 

& πριν 

Μ.Ε.Ρ.Μ.*  

(%) 

 2001 -2007 

Μπεράτι 3.554 769 592 225 212 330 164 155 1.107 30,6 

Ντιµπέρ 1.395 381 276 112 123 68 23 63 349 35,0 

∆υρράχιο 10.624 1.568 2.083 1.308 999 1.151 747 579 2.189 18,1 

Ελµπασάν 5.971 1.293 742 472 493 578 324 288 1.781 28,4 

Φιέρι 8.321 1.115 1.101 737 933 1.054 501 463 2.417 15,8 

Αργυρόκαστρο 2.493 222 253 276 281 382 92 78 909 19,0 

Κορυτσά 6.875 927 853 615 676 815 327 412 2.250 14,5 

Κούκες 764 154 300 18 40 26 29 20 177 40,5 

Λέτσε 2.207 619 409 252 183 156 54 50 484 52,1 

Σκόδρα 4.323 715 1.240 392 322 592 165 132 765 32,5 

Τίρανα 34.131 4.961 5.111 4.242 3.974 2.526 2.110 1.805 9.402 18,4 

Αυλώνα 6.826 1.040 914 791 724 669 304 251 2.133 26,7 

ΣΥΝΟΛΟ 87.484 13.764 13.874 9.440 8.960 8.347 4.840 4.296 23.963 21,4 

Πηγή : INSTAT 

 

 

 

15151515.2.3. .2.3. .2.3. .2.3. ∆ραστηριότητες των επιχειρήσεων∆ραστηριότητες των επιχειρήσεων∆ραστηριότητες των επιχειρήσεων∆ραστηριότητες των επιχειρήσεων    

 

Από την κατανοµή των επιχειρήσεων µε βάση τη δραστηριότητά τους στο 

σύνολο και κατά περιφέρεια για το έτος 2007 (πίνακας 94 και γραφήµατα 79 - 

82), προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις : 

� Το 84% του συνολικού αριθµού επιχειρήσεων ανήκει στον τοµέα των 

υπηρεσιών, όπου κυριαρχούν οι εµπορικές επιχειρήσεις (49%) και οι 
επιχειρήσεις ξενοδοχείων, εστίασης και αναψυχής (14%). 

� Στον τοµέα παραγωγής αγαθών, στον οποίο συγκεντρώνεται το υπόλοιπο 

16% των ενεργών επιχειρήσεων, κυριαρχεί η βιοµηχανία (10%) και ο κλάδος 
των κατασκευών (5%), ενώ οι παραγωγικές επιχειρήσεις του αγροτικού τοµέα 

και της αλιείας, αντιπροσωπεύουν µόλις το 1%. 

� Στις περιφέρειες Αργυροκάστρου, Κορυτσάς και Αυλώνας, οι αντίστοιχες 
κατανοµές φαίνονται στον πίνακα 95. 
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Από τις κατανοµές αυτές προκύπτει ότι ως προς την ποσοστιαία κατανοµή του 

αριθµού επιχειρήσεων ανάλογα µε τη δραστηριότητά τους, στις συγκεκριµένες 
περιοχές, δεν παρατηρούνται σοβαρές διαφορές µε την αντίστοιχη κατανοµή 

στο σύνολο της χώρας. Η κατανοµή των επιχειρήσεων της περιοχής Κορυτσάς, 
βρίσκεται πιο κοντά στην αντίστοιχη για το σύνολο της χώρας. 

Οι παραγωγικές επιχειρήσεις του αγροτικού τοµέα και της αλιείας, 
αντιπροσωπεύουν πολύ µικρό ποσοστό του συνόλου των επιχειρήσεων (1%). 

Στην περιοχή Αυλώνας το ποσοστό είναι διπλάσιο (2%), µε την επισήµανση ότι 
στην περιοχή αυτή καταγράφεται ο µεγαλύτερος αριθµός επιχειρήσεων του εν 

λόγω τοµέα (167 έναντι 767 στο σύνολο της χώρας, ή 28% περίπου του 

συνόλου). 

Σηµειώνεται, τέλος, ότι οι επιχειρήσεις του σηµαντικού τοµέα των κατασκευών, 

αντιπροσωπεύουν πολύ µικρό ποσοστό του συνόλου στην περιοχή Κορυτσάς 
(µόλις 2%), σε αντίθεση µε τις περιοχές Αργυροκάστρου και Αυλώνας, όπου τα 

αντίστοιχα ποσοστά (6% και 5%) είναι µεγαλύτερα από το αντίστοιχο ποσοστό 

στο σύνολο της χώρας (5%). 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 94 

ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2007 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
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Μπεράτι 3.554 599 16 452 131 2.955 1.872 426 329 328 

Ντιµπέρ 1.395 275 10 156 109 1.120 512 168 268 172 

∆υρράχιο 10.624 1.955 161 1.096 698 8.669 4.732 1.732 1.111 1.094 

Ελµπασάν 5.971 899 64 613 222 5.072 2.552 813 1.013 694 

Φιέρι 8.321 1.220 71 834 315 7.101 4.213 1.098 935 855 

Αργυρόκαστρο 2.493 479 27 302 150 2.014 1.165 277 280 292 

Κορυτσά 6.875 1.047 57 821 169 5.828 3.485 768 852 723 

Κούκες 764 149 21 46 82 615 322 125 46 122 

Λέτσε 2.207 491 46 293 152 1.716 968 277 197 274 

Σκόδρα 4.323 694 43 435 216 3.629 2.076 645 411 497 

Τίρανα 34.131 4.603 84 2.800 1.719 29.528 17.171 4.904 2.096 5.357 

Αυλώνα 6.826 1.327 167 679 481 5.499 3.456 810 625 608 

ΣΥΝΟΛΟ 87.484 13.738 767 8.527 4.444 73.746 42.524 12.043 8.163 11.016 

Πηγή : INSTAT 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 95 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ (%) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ – 

ΚΟΡΥΤΣΑΣ – ΑΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ 

(2007) 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΟΡΥΤΣΑ ΑΥΛΩΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

Ι. Παραγωγή αγαθών 19% 15% 19% 16% 

Αγροτικός τοµέας – Αλιεία 1% 1% 2% 1% 

Βιοµηχανία  12% 12% 10% 10% 

Κατασκευές 6% 2% 7% 5% 

ΙΙ. Υπηρεσίες 81% 85% 81% 84% 

Εµπόριο 47% 51% 51% 49% 

Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια 11% 11% 12% 14% 

Μεταφορές – Τηλεπικοινωνίες 11% 12% 9% 9% 

Λοιπές δραστηριότητες 12% 11% 9% 12% 

ΣΥΝΟΛΟ (Ι + ΙΙ) 100% 100% 100% 100% 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων πίνακα 94 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 79 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ (%) 

2007 

1% 10%

5%

49%

14%

9%

12%

Αγροτικός τοµέας Βιοµηχαν ία Κατασκευές

Εµπόριο Ξεν οδοχεία-καφέ-εστιατόρια Μεταφορές-Τηλεπικοιν ων ίες

Λοιπές δραστηριότητες
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ΓΡΑΦΗΜΑ 80 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 

ΤΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ (%) 

2007 

1% 12%

6%

47%

11%

11%

12%

Αγροτικός τοµέας Βιοµηχαν ία Κατασκευές

Εµπόριο Ξεν οδοχεία-καφέ-εστιατόρια Μεταφορές-Τηλεπικοιν ων ίες

Λοιπές δραστηριότητες

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 81 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ (%) 

2007 

1% 12%

2%

51%

11%

12%

11%

Αγροτικός τοµέας Βιοµηχαν ία Κατασκευές

Εµπόριο Ξεν οδοχεία-καφέ-εστιατόρια Μεταφορές-Τηλεπικοιν ων ίες

Λοιπές δραστηριότητες
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ΓΡΑΦΗΜΑ 82 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ (%) 

2007 

2% 10%

7%

51%

12%

9%

9%

Αγροτικός τοµέας Βιοµηχαν ία Κατασκευές

Εµπόριο Ξεν οδοχεία-καφέ-εστιατόρια Μεταφορές-Τηλεπικοιν ων ίες

Λοιπές δραστηριότητες

 
 

 

 

15151515.2.4. .2.4. .2.4. .2.4. Μέγεθος των επιχειρήσεων µε κριτήριο τον αριθµό των απασχοΜέγεθος των επιχειρήσεων µε κριτήριο τον αριθµό των απασχοΜέγεθος των επιχειρήσεων µε κριτήριο τον αριθµό των απασχοΜέγεθος των επιχειρήσεων µε κριτήριο τον αριθµό των απασχο----

λούµενωνλούµενωνλούµενωνλούµενων    

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων, µε κριτήριο των αριθµό των 

απασχολούµενων, θεωρούνται µικρές και απασχολούν ένα έως τέσσερα άτοµα. 

Στο σύνολο της χώρας, το ποσοστό των επιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας 
είναι 91,6% ενώ για τις περιοχές Αργυροκάστρου, Κορυτσάς και Αυλώνας, τα 

αντίστοιχα ποσοστά είναι 89,7%, 93,4% και 91,6%. Οι µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις (5 – 19 άτοµα) αντιπροσωπεύουν το 6,2% στο σύνολο της χώρας 
και στις τρεις προαναφερόµενες περιοχές, 7,6%, 4,7% και 6,3% αντίστοιχα. Τα 

ποσοστά για τις µεσαίες επιχειρήσεις (20 – 79 άτοµα) και τις µεγάλες (80+ 

άτοµα) είναι αθροιστικά 2,2% για το σύνολο της χώρας, 2,7% για την περιοχή 

Αργυροκάστρου, 1,9% για την περιοχή Κορυτσάς και 2,1% για την περιοχή 

Αυλώνας. 

Με βάση το ανωτέρω κριτήριο, η περιοχή Αργυροκάστρου έχει την καλύτερη 

κατανοµή των ενεργών επιχειρήσεων, µε σχετικά µεγαλύτερα ποσοστά 

µικροµεσαίων, µεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων. 

Σηµειώνεται ότι στο σύνολο της χώρας, από τις 1953 επιχειρήσεις που 

απασχολούν περισσότερα από 20 άτοµα, οι 1.111 (57%) ιδρύθηκαν πριν από 

το 2001. Στις επιχειρήσεις παραγωγής αγαθών το ποσοστό αυτό είναι ακόµη 

µεγαλύτερο και ανέρχεται σε 67,6%. (www.instat.gov.al/economicindicators/ 

enterpises/introduction) 
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H αναλυτική κατανοµή µε βάση το κριτήριο του αριθµού των απασχολούµενων 

φαίνεται στον επόµενο πίνακα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 96 

ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 

ΤΟΥ 2007 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ % 

1 - 4 % 5 - 19 % 20 - 79 % 80 + % 

Μπεράτι 3.554 100,0 3.340 94,0 145 4,1 50 1,4 19 0,5 

Ντιµπέρ 1.395 100,0 1.220 87,5 130 9,3 40 2,9 5 0,4 

∆υρράχιο 10.624 100,0 9.758 91,8 679 6,4 144 1,4 43 0,4 

Ελµπασάν 5.971 100,0 5.477 91,7 371 6,2 99 1,7 24 0,4 

Φιέρι  8.321 100,0 7.801 93,8 368 4,4 115 1,4 37 0,4 

Αργυρόκαστρο 2.493 100,0 2.236 89,7 188 7,5 53 2,1 16 0,6 

Κορυτσά 6.875 100,0 6.423 93,4 321 4,7 105 1,5 26 0,4 

Κούκες 764 100,0 619 81,0 114 14,9 30 3,9 1 0,1 

Λέτσε 2.207 100,0 1.968 89,2 186 8,4 39 1,8 14 0,6 

Σκόδρα 4.323 100,0 3.976 92,0 230 5,3 94 2,2 23 0,5 

Τίρανα 34.131 100,0 31.027 90,9 2.270 6,7 633 1,9 201 0,6 

Αυλώνα 6.826 100,0 6.257 91,7 427 6,3 123 1,8 19 0,3 

ΣΥΝΟΛΟ 87.484 100,0 80.102 91,6 5.429 6,2 1.525 1,7 428 0,5 

Πηγή : INSTAT 

 

 

15151515.3. .3. .3. .3. Πρωτογενής τοµέαςΠρωτογενής τοµέαςΠρωτογενής τοµέαςΠρωτογενής τοµέας    

    

15151515.3.1. .3.1. .3.1. .3.1. ΓενικάΓενικάΓενικάΓενικά    

 

Ο πρωτογενής τοµέας είναι ένας από τους βασικούς τοµείς της οικονοµίας της 
Αλβανίας και παρά τη σταδιακή υποχώρησή του κατά την περίοδο µετάβασης 
στην ανοιχτή οικονοµία, εξακολουθεί να συµβάλει στη διαµόρφωση του ΑΕΠ µε 
ποσοστό 20% περίπου και να απασχολεί το 58% του συνολικού αριθµού των 

απασχολουµένων, όπως αναλύθηκε εκτενώς σε προηγούµενες ενότητες της 
παρούσας µελέτης. 

Ο αγροτικός πληθυσµός αντιπροσωπεύει το 55% περίπου του συνολικού 

πληθυσµού της χώρας και σύµφωνα µε εκτιµήσεις µελετών, προβλέπεται ότι και 
για τα επόµενα είκοσι (20) χρόνια το µεγαλύτερο τµήµα του αλβανικού 

πληθυσµού θα διαµένει στην ύπαιθρο. 
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Τα προβλήµατα του πρωτογενή τοµέα είναι κυρίως διαρθρωτικά, 

εκσυγχρονισµού, ιδιοκτησιακά κλπ και θα αναλυθούν εκτενώς στη συνέχεια. Η 

περίοδος της µετάβασης χαρακτηρίζεται από έλλειψη στρατηγικού σχεδιασµού 

για τον πρωτογενή τοµέα, µε αποτέλεσµα να οδηγηθεί σε πλήρη σχεδόν 

αποδιάρθρωση. 

Εκτιµάται ότι σήµερα, το 60% των οικογενειών που διαµένουν στην ύπαιθρο 

παράγουν µόνο για ιδιοκατανάλωση, 25% δεν παράγουν καθόλου και µόνο το 

15% µπορεί να εξασφαλίζει µικρά εισοδήµατα από την πώληση προϊόντων 

(Bank of Albania, 2008). 

Σύµφωνα µε έκθεση εµπειρογνωµόνων της Παγκόσµιας Τράπεζας για θέµατα 

γεωργίας και διατροφής, η Αλβανία ως προς την ανάπτυξη της γεωργίας, 
βρίσκεται στην τελευταία θέση στην περιοχή των Βαλκανίων, µολονότι έχει 
καλές δυνατότητες ανάπτυξης και πλούσιους φυσικούς πόρους. Στην ίδια 

έκθεση αναφέρεται επίσης ότι η ύπαρξη µικρών σχετικά νοικοκυριών εµποδίζει 
τον εκσυγχρονισµό της αλβανικής γεωργίας (Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα, 

Ιανουάριος 2008). 

Αν σε όλα αυτά προστεθούν και τα προβλήµατα που δηµιουργεί η παγκόσµια 

κρίση τροφίµων, είναι προφανές ότι ο πρωτογενής τοµέας της Αλβανίας µπορεί 
να βρεθεί άµεσα σε ακόµη πιο δύσκολη θέση. 
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15151515.3.2. .3.2. .3.2. .3.2. Ο τύπος της αγροτικής εκµετάλλευσηςΟ τύπος της αγροτικής εκµετάλλευσηςΟ τύπος της αγροτικής εκµετάλλευσηςΟ τύπος της αγροτικής εκµετάλλευσης    

 

Το σύνολο των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, κατά την περίοδο 2002 – 2006, 

µειώθηκε από 387.930 σε 368.997, κατά 5% περίπου συνολικά ή µε µέσο 

ετήσιο ρυθµό 1,2%. 

Από τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί προκύπτει ότι επικρατεί ο µικτός 
τύπος εκµετάλλευσης, µε καλλιέργειες και ζώα, σε συνδυασµό, σε µικρότερο 

βαθµό, µε καλλιέργεια δέντρων. Μόνο 39.870 εκµεταλλεύσεις (10,8%) δεν 

έχουν ζώα, ενώ σηµαντικός αριθµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων βρίσκεται σε 
αγρανάπαυση ή ακαλλιέργητος. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2002 2003 2004 2005 2006 

Με ζώα 349.244 357.533 351.174 340.235 328.668 

Χωρίς ζώα 37.356 37.316 25.784 33.340 39.870 

Με φυτική παραγωγή 381.334 384.851 375.021 372.019 366.068 

Με δέντρα 334.517 350.961 141.705 137.244 149.636 

Αγρανάπαυση -Ακαλλιέργητα 140.595 126.999 103.505 884.058 123.510 

ΣΥΝΟΛΟ 387.930 394.849 377.427 374.517 368.997 

               Πηγή : Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection 

 

Στο σύνολο της χώρας, το µέγεθος των αγροκτηµάτων δεν υπερβαίνει τα 1,13 

εκτάρια. Το αντίστοιχο µέγεθος στις περιοχές µελέτης υπολογίζεται σε 1,34 

εκτάρια. Το µικρό µέγεθος των εκµεταλλεύσεων εµποδίζει την ορθολογική 

παραγωγική ανάπτυξη, την εκµηχάνιση και την ανάπτυξη ενός στοιχειώδους 
marketing. Σηµειώνεται ότι από το µέσο µέγεθος των αγροκτηµάτων, 

καλλιεργείται µόνο ένα µέρος. 

Ένας από τους πολλούς λόγους εγκατάλειψης των αγροτικών δραστηριοτήτων 

είναι το µικρό µέγεθος των εκµεταλλεύσεων, το οποίο είναι αντικειµενικά 

αναποτελεσµατικό. 
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15151515.3.3. .3.3. .3.3. .3.3. ΓεωργίαΓεωργίαΓεωργίαΓεωργία    

    

15151515.3.3.1. .3.3.1. .3.3.1. .3.3.1. Η γεωργική γηΗ γεωργική γηΗ γεωργική γηΗ γεωργική γη    

 

Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα της αλβανικής γεωργίας είναι ο παραδοσιακός 
τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, µε αποτέλεσµα τη χαµηλή παραγωγικότητα 

και αποδοτικότητα. Σηµαντικά τµήµατα καλλιεργήσιµης γης έχουν εγκαταλειφθεί 
και δεν καλλιεργούνται πλέον, µε συνέπεια την περαιτέρω µείωση της 
παραγωγής. 

Η συνολική έκταση καλλιεργήσιµης γεωργικής γης, σε επίπεδο χώρας, 
ανέρχεται σε 700 χιλ. εκτάρια περίπου και καλύπτει το 24% της συνολικής 
έκτασής της. Η καλλιεργούµενη έκταση υπολογίζεται σε 560.000 εκτάρια 

περίπου και η κατανοµή της απεικονίζεται στο ακόλουθο γράφηµα : 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ 
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Μέχρι το έτος 2006, το ποσοστό διανοµής της γεωργικής γης ξεπέρασε το 90% 

και επωφελήθηκαν περισσότερες από 530 χιλ. οικογένειες. Παρόλα αυτά, η 

λειτουργία µηχανισµών αγοράς για τη γεωργική γη είναι υπανάπτυκτη. Οι 
πωλήσεις γης αντιπροσωπεύουν µόλις το 2% των εκτάσεων και οι µισθώσεις το 

3,5%. Οι κυριότεροι παράγοντες των δυσλειτουργιών και των προβληµάτων 

στον τοµέα της γεωργικής γης είναι : 

� Ο πολυτεµαχισµός της γης σε µικρές ιδιοκτησίες 

� Το µικρό µέσο µέγεθος των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

� Η δυσµενής οικονοµική κατάσταση του αγροτικού πληθυσµού 
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� Η πληµµελής λειτουργία των µηχανισµών αγοράς (συνενώσεις, πωλήσεις, 
µισθώσεις κλπ), η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη του 

κατάλληλου θεσµικού – νοµικού πλαισίου 

� Η επέκταση αστικών λειτουργιών και δράσεων στον περιαστικό αγροτικό 

χώρο, χωρίς µελετηµένο σχέδιο, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται 
σηµαντικά περιβαλλοντικά – οικολογικά προβλήµατα 

� Η πλήρης σχεδόν έλλειψη εγγειοβελτιωτικών έργων και των απαραίτητων 

υποδοµών 

Καθοριστικής σηµασίας για την ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα θεωρείται η 

ολοκλήρωση του κτηµατολογίου, πρόγραµµα συγχρηµατοδοτούµενο από το 

USAID (13 εκατ. $), την Ε.Ε. (10 εκατ. $) και την Παγκόσµια Τράπεζα          

(0,55 εκατ. $). 

Στις τρεις (3) περιφέρειες της νότιας Αλβανίας, στις οποίες αναφέρεται η µελέτη, 

η καλλιεργήσιµη γη ανέρχεται σε 200.012 εκτάρια και αποτελεί το 29% περίπου 

της συνολικής καλλιεργήσιµης γης σε επίπεδο χώρας. Η ανωτέρω έκταση 

κατανέµεται ως εξής ανά περιφέρεια : 

� Αργυροκάστρου 45.198 εκτάρια � (22,6%) 

� Κορυτσάς 91.530 εκτάρια � (45,8%) 

� Αυλώνας 63.284 εκτάρια � (31,6%) 

 200.012 εκτάρια � (100,0%) 

Σύµφωνα µε στοιχεία που συγκέντρωσαν οι συνεργάτες της οµάδας µελέτης 
στην Αλβανία, από τις αρµόδιες υπηρεσίες των περιφερειών, η καλλιεργούµενη 

γη στις νότιες περιοχές ανέρχεται στο 60% - 65% της καλλιεργήσιµης γης. 

 

 

15151515.3.3.3.3.3.2. .3.2. .3.2. .3.2. ΆρδευσηΆρδευσηΆρδευσηΆρδευση    

 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας, Τροφίµων και Προστασίας του 

Καταναλωτή (2006), από το σύνολο της καλλιεργήσιµης γης, έχει τη θεωρητική 

δυνατότητα να αρδευτεί το 49,2% (444 χιλ. εκτάρια). Αρδεύσιµη όµως είναι 
µόλις το 27% (188 χιλ. εκτάρια) και πραγµατικά αρδευόµενη µόνο το 14,7% 

(103 χιλ. εκτάρια). 

Στις περιοχές της Νότιας Αλβανίας (Αργυρόκαστρο, Κορυτσά και Αυλώνα) η 

αρδεύσιµη γη ανέρχεται σε 48 χιλ. εκτάρια ή 33% της καλλιεργήσιµης έκτασης. 
Το ποσοστό αυτό είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο για το σύνολο της χώρας, 
όµως η πραγµατικά αρδευόµενη γη είναι 27 χιλ. εκτάρια ή 13% της 
καλλιεργήσιµης έκτασης, δηλαδή σε ποσοστό µικρότερο από το αντίστοιχο για 

το σύνολο της χώρας. 

Επισηµαίνεται το πολύ µικρό ποσοστό αρδευόµενης γης στην περιοχή 

Αργυροκάστρου, το οποίο ανέρχεται µόλις στο 10,2%. Τα αντίστοιχα ποσοστά 

για τις περιοχές Κορυτσάς και Αυλώνας είναι 13,3% και 16,5%. Αναλυτικά 
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στοιχεία άρδευσης της γεωργικής γης κατά περιφέρεια καταγράφονται στους 
πίνακες 98 - 99 και στο γράφηµα 85. 

Την ευθύνη για τη διαχείριση της άρδευσης την έχει το Υπουργείο Γεωργίας, µε 
τις υπηρεσίες άρδευσης και αποξήρανσης και των οµίλων αποξήρανσης, για 

όλη τη χώρα, µε βάση ειδικό νόµο (8518 / 1999). Στην περίοδο µετάβασης, 
1992 – 1998, τα συστήµατα άρδευσης υπέστησαν πολύ µεγάλες ζηµιές, µε 
ολοσχερή καταστροφή χιλιάδων χιλιοµέτρων αρδευτικών καναλιών, 

αντλιοστασίων και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, κλοπές κλπ. Η 

µεγαλύτερη όµως ζηµιά προήλθε από την καταστροφή φραγµάτων 

αποταµίευσης νερού για άρδευση. 

Έτσι, για το 2007, σύµφωνα µε στοιχεία των µελών της οµάδας µελέτης από την 

Αλβανία, για ορισµένες περιοχές της Νότιας Αλβανίας, υπολογίζεται ότι σε 
σχέση µε το 1990 και το 2000, αρδεύονται πολύ λιγότερες εκτάσεις όπως 
φαίνεται και στον πίνακα 100 και στο γράφηµα 86. Ειδικότερα, κατά τη δεκαετία 

του ’90 στην οποία σηµειώθηκαν και οι µεγάλες καταστροφές στα δίκτυα, η 

µείωση των αρδευόµενων εκτάσεων κυµάνθηκε από 59% µέχρι και 76%. 

Συνεπώς η κατάσταση στον τοµέα γεωργίας, ως προς την άρδευση, έχει 
επιδεινωθεί. 

Ο συγκεκριµένος τοµέας παραµένει σε καθυστέρηση εξαιτίας του υψηλού 

κόστους αποκατάστασης και επέκτασης των αρδευτικών έργων υποδοµής και 
της αδυναµίας του κρατικού προϋπολογισµού να καλύψει το κόστος αυτό. 

Πρόσθετο λόγο υστέρησης αποτελεί η πρόσφατη ενεργειακή κρίση, η οποία είχε 
ως αποτέλεσµα να τεθούν εκτός λειτουργίας πολλά αντλιοστάσια. 

∆ιάφορες σκέψεις για την ίδρυση Οµάδων Χρηστών Νερού, οι οποίες θα 

συµβάλουν οικονοµικά, ανά εκτάριο που θα αρδευτεί, δεν προχώρησαν. 

Τέθηκαν όµως σε εφαρµογή διάφορα προγράµµατα αποκατάστασης της 
∆ιεθνούς Τράπεζας και το INFAD – 3 (ανάπτυξη δραστηριοτήτων στις λοφώδεις 
και πεδινές περιοχές). Μέσω των προγραµµάτων αυτών υπολογίζεται ότι 
αποκαταστάθηκαν τα συστήµατα άρδευσης για 150 χιλ. εκτάρια σε επίπεδο 

χώρας. 

Τα τελευταία χρόνια άρχισε και η χρήση νερού για άρδευση, µε το σύστηµα των 

γεωτρήσεων, χωρίς όµως να καθιερωθούν συγκεκριµένοι κανόνες για την 

απόσταση και τον αριθµό των γεωτρήσεων ανά εκτάριο, µε αποτέλεσµα να 

παρατηρείται το φαινόµενο της υπεράντλησης και της κατασπατάλησης νερού. 

Σπατάλη και απώλειες νερού καταγράφονται και εξαιτίας της έλλειψης 
σύγχρονων συστηµάτων και τεχνολογιών άρδευσης των φυτών. Οι απώλειες 
νερού υπολογίζονται σε πολλές περιπτώσεις µέχρι και 70%. 
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ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 2006  

(σε εκτάρια) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Καλλιεργήσι-

µη γη 

Κατανοµή 

% 

∆υνάµενη 

να 

αρδευτεί 

Κατανοµή 

% 
Αρδεύσιµη 

Κατανοµή 

% 
Αρδευόµενη  

Κατανοµή 

% 

1 Μπεράτι 53.035 7,6 13.150 3,8 10.100 5,4 3.170 3,1 

2 Ντιµπέρ 41.078 5,9 18.372 5,3 13.843 7,3 12.923 12,6 

3 ∆υρράχιο 41.375 5,9 24.701 7,2 13.865 7,4 3.240 3,2 

4 Ελµπασάν 73.544 10,5 29.666 8,6 18.871 10,0 14.195 13,8 

5 Φιέρι  122.232 17,5 75.502 21,9 37.620 20,0 18.200 17,7 

6 Αργυρόκαστρο 45.198 6,5 20.891 6,1 8.358 4,4 4.598 4,5 

7 Κορυτσά 91.530 13,1 34.769 10,1 20.777 11,0 12.178 11,9 

8 Κούκες 25.292 3,6 12.823 3,7 7.608 4,0 5.808 5,7 

9 Λέτσε 35.152 5,0 23.242 6,8 9.930 5,3 3.969 3,9 

10 Σκόδρα 50.597 7,2 34.868 10,1 14.733 7,8 11.433 11,1 

11 Τίρανα 56.609 8,1 21.061 6,1 13.577 7,2 2.496 2,4 

12 Αυλώνα 63.284 9,1 34.965 10,2 19.168 10,2 10.460 10,2 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΑΣ 
698.926 100,0 344.010 100,0 188.450 100,0 102.670 100,00 

Πηγή : Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection και INSTAT 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 99 

∆ΥΝΑΜΕΝΗ ΝΑ ΑΡ∆ΕΥΘΕΙ – ΑΡ∆ΕΥΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΗ ΓΗ ΩΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ - 2006 

 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

∆υνάµενη 

να 

αρδευτεί 
Αρδεύσιµη Αρδευόµενη  

1 Μπεράτι 24,8 19,0 6,0 

2 Ντιµπέρ 44,7 33,7 31,5 

3 ∆υρράχιο 59,7 33,5 7,8 

4 Ελµπασάν 40,3 25,7 19,3 

5 Φιέρι  61,8 30,8 14,9 

6 Αργυρόκαστρο 46,2 18,5 10,2 

7 Κορυτσά 38,0 22,7 13,3 

8 Κούκες 50,7 30,1 23,0 

9 Λέτσε 66,1 28,2 11,3 

10 Σκόδρα 68,9 29,1 22,6 

11 Τίρανα 37,2 24,0 4,4 

12 Αυλώνα 55,3 30,3 16,5 

 ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΑΣ 
49,2 27,0 14,7 

                                    Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων πίνακα 98 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 85 

∆ΥΝΑΜΕΝΗ ΝΑ ΑΡ∆ΕΥΘΕΙ – ΑΡ∆ΕΥΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΗ ΓΗ ΩΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - 2006 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 100 

ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΗ ΓΗ ΑΝΑ ΜΕΘΟ∆Ο Α∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ : 1990,2000,2007 (σε εκτάρια) 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 1990 2000 2007 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

(%) 

2000/1990 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

(%) 

2007/2000 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

(%) 

2007/1990 

Αργυρόκαστρο 13.955 4.575 4.600 -67,2 0,5 -67,0 

Πρεµετή  10.000 2.300 2.000 -77,0 -13,0 -80,0 
Με ελεύθερη 

ροή 

Άγ.Σαράντα- ∆έλβινο 16.470 8.150 8.150 -50,5 0,0 -50,5 

Αργυρόκαστρο 8.480 800 0 -90,6 -100,0 -100,0 

Πρεµετή  5.200 4.000 4.800 -23,1 20,0 -7,7 
Με 

αντλιοστάσιο 

Άγ.Σαράντα- ∆έλβινο 20.000 1.830 650 -90,9 -64,5 -96,8 

Αργυρόκαστρο 22.435 5.375 4.600 -76,0 -14,4 -79,5 

Πρεµετή  15.200 6.300 6.800 -58,6 7,9 -55,3 ΣΥΝΟΛΑ 

Άγ.Σαράντα- ∆έλβινο 36.470 9.980 8.800 -72,6 -11,8 -75,9 

Πηγή : ∆ιευθύνσεις Γεωργίας των ανωτέρω περιοχών 
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ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΗ ΓΗ ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ  

(σε εκτάρια) 
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15151515.3.3.3. .3.3.3. .3.3.3. .3.3.3. Εγγειοβελτιωτικά έργαΕγγειοβελτιωτικά έργαΕγγειοβελτιωτικά έργαΕγγειοβελτιωτικά έργα    

 

Στον τοµέα των εγγειοβελτιωτικών έργων παρατηρούνται σηµαντικές 
υστερήσεις και δεν φαίνεται να έχει µελετηθεί επαρκώς το ζήτηµα των 

αναγκαίων παρεµβάσεων, για τη δηµιουργία των απαραίτητων υποδοµών. Τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα είναι τα ακόλουθα : 

� Η έκταση της γεωργικής γης που κινδυνεύει από πληµµύρες, σε επίπεδο 

χώρας, υπολογίζεται σε 130 χιλ. εκτάρια περίπου, ενώ για τις περιοχές της 
Νότιας Αλβανίας σε 8 χιλ. εκτάρια. Για την αποστράγγιση λειτουργούν 28 

αποστραγγιστικές τάφροι από τις οποίες µόνο 2 στη νότια περιοχή. Η µη 

συντήρηση και καθαρισµός των τάφρων, δηµιουργεί συχνά πληµµυρικά 

φαινόµενα. 

� Οι εκτάσεις υπό αποξήρανση, σε επίπεδο χώρας, υπολογίζονται σε 200 χιλ. 

εκτάρια και στις νότιες περιοχές σε 12 χιλ. εκτάρια. 

� Σε όσα φράγµατα λειτουργούν ταµιευτήρες, δεν είναι εγγυηµένη η ασφάλειά 

τους, λόγω των µεγάλων ζηµιών που υπέστησαν και της αδυναµίας 
χρηµατοδότησης των αναγκαίων έργων αποκατάστασης. 

� Σε ορισµένες παραλιακές περιοχές, εξαιτίας της µη συντήρησης των παλαιών 
συστηµάτων, παρατηρούνται φαινόµενα αλάτωσης της γεωργικής γης σε 
µεγάλες εκτάσεις. 

� ∆εν έχουν προχωρήσει προγράµµατα µελέτης, αξιολόγησης, 
χρηµατοδότησης και προώθησης των αναγκαίων έργων στους τοµείς των 
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υδάτων για άρδευση, µε συνεκτίµηση και συντονισµό των καθοριστικών 

παραγόντων : γη – νερό – φυτό – κλίµα – περιβάλλον. 

 

 

15151515.3.3.4. .3.3.4. .3.3.4. .3.3.4. ΕΕΕΕκµηχάνιση κµηχάνιση κµηχάνιση κµηχάνιση –––– Εκσυγχρονισµός της γ Εκσυγχρονισµός της γ Εκσυγχρονισµός της γ Εκσυγχρονισµός της γεωργίαςεωργίαςεωργίαςεωργίας    

 

Ο βαθµός εκµηχάνισης της γεωργίας βρίσκεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα και 
είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που εµποδίζουν την αύξηση της 
παραγωγικότητας και της αποδοτικότητάς της. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 

2006, σε επίπεδο χώρας, µόνο το 47,4% των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

χρησιµοποιούσαν τρακτέρ για το όργωµα. Το 14,8% όργωνε µε ζώα και το 

37,8% χειρωνακτικά (πίνακας 101 και γράφηµα 87). Στη νότια περιοχή, το 

ποσοστό των εκµεταλλεύσεων που χρησιµοποιούσαν τρακτέρ για το όργωµα 

ήταν µικρότερο (34,3%). Ειδικότερα, στην περιοχή Αργυροκάστρου ήταν 

µεγαλύτερο (50,1%), στην περιοχή Κορυτσάς πολύ µικρότερο (28,6%) και στην 

περιοχή Αυλώνας περίπου ίδιο µε αυτό του συνόλου (38%). Το αισθητά 

υψηλότερο ποσοστό της περιοχής Αργυροκάστρου οφείλεται στο γεγονός ότι 
στα πλαίσια προγράµµατος ελληνοαλβανικής συνεργασίας δόθηκε δωρεάν 

µεγάλος αριθµός τρακτέρ, από το Ίδρυµα Λάτση. 

Ο βαθµός υστέρησης επιβεβαιώνεται και από την εξέλιξη του αριθµού των 

γεωργικών µηχανηµάτων κατά την περίοδο 2000 – 2006. Με εξαίρεση µια 

σχετική άνοδο κατά τη διετία 2003 – 2004, στα υπόλοιπα έτη ο συνολικός 
αριθµός µηχανηµάτων παρέµεινε σχεδόν στάσιµος. Η εν λόγω άνοδος οφείλεται 
σε µια µικρή άνοδο του αριθµού των τρακτέρ κατά το έτος 2003 και µια σχετικά 

µεγαλύτερη άνοδο του αριθµού των µηχανών σποράς και θερισµού κατά τον 

επόµενο χρόνο. 

Η υστέρηση στην εκµηχάνιση επιβεβαιώνεται επίσης και από τη διαχρονική 

εξέλιξη της αναλογίας – δείκτη του αριθµού γεωργικών µηχανηµάτων ανά 1.000 

εκτάρια καλλιεργήσιµης γης (πίνακας 103), που παραµένει σε εξαιρετικά 

χαµηλά επίπεδα. 

Εδώ και αρκετά χρόνια, σε ολόκληρη τη χώρα, άρχισε µαζική χρήση χηµικών 

λιπασµάτων. Το 93% των γεωργικών εκµεταλλεύσεων χρησιµοποιούν 

λιπάσµατα, ενώ στις περιοχές Αργυροκάστρου, Πρεµετής, Αγίων Σαράντα και 
∆έλβινου, το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο (97%). 

Αρνητικό φαινόµενο στην επιχειρούµενη προσπάθεια εκσυγχρονισµού της 
γεωργίας είναι η διαχρονικά αυξανόµενη χρήση φυτοφαρµάκων. Κατά το  2007, 

το 55% των γεωργικών εκµεταλλεύσεων χρησιµοποιούσαν κάποιο 

φυτοφάρµακο στις καλλιέργειές τους. 

Στην προαναφερθείσα έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας για την αλβανική 

γεωργία, επισηµαίνεται η µεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει τόσο ως προς την 

εκµηχάνιση όσο και ως προς τις τεχνικές µαζικής παραγωγής προϊόντων. 

Για τις προσπάθειες εκσυγχρονισµού της αλβανικής γεωργίας επισηµαίνονται 
τα ακόλουθα : 
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� Ο προϋπολογισµός της Αλβανίας, του έτους 2008, προβλέπει δαπάνη ποσού 

25 εκατ. δολαρίων για επενδύσεις στον γεωργικό τοµέα. Σύµφωνα µε το 

Υπουργείο Γεωργίας, προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα αποξήρανσης και 
άρδευσης αγροτικών περιοχών, τα οποία θα απορροφήσουν το 65,5% των 

κεφαλαίων που θα επενδυθούν, ενώ ποσοστό 21,6% θα κατευθυνθεί σε 
επενδύσεις ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών της χώρας. Επίσης, µε ξένη 

χρηµατοδότηση, θα πραγµατοποιηθούν επενδύσεις στους τοµείς της 
διαχείρισης των υδάτινων αποθεµάτων και της ανάπτυξης ορεινών περιοχών. 

Με ίδιους πόρους θα χρηµατοδοτηθούν προγράµµατα αντιπληµµυρικής 
προστασίας, περιφερειακών αγορών, σε συνεργασία µε τις τοπικές αρχές κ.α. 

� Το ελληνικό σχέδιο για την οικονοµική ανασυγκρότηση των Βαλκανίων 

(ΕΣΟΑΒ), περιλαµβάνει, µεταξύ των στόχων του, τον εκσυγχρονισµό των 

υποδοµών και την προώθηση παραγωγικών επενδύσεων. Το κύριο µέρος 
των πιστώσεων του προγράµµατος (80%) κατευθύνεται απευθείας στη 

χρηµατοδότηση δηµόσιων επενδύσεων των επωφελούµενων χωρών. Το 

υπόλοιπο 20% προορίζεται για τη συγχρηµατοδότηση ιδιωτικών 
παραγωγικών επενδύσεων στον αγροτικό τοµέα και στον τοµέα της 
µεταποίησης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 101 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο 

ΟΡΓΩΜΑΤΟΣ 

(αριθµός εκµεταλλεύσεων) 

 

Μόνο µε τα χέρια Με ζώα Με τρακτέρ Σύνολο εκµεταλλεύσεων 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 

Μπεράτι 17.230 19.203 14.055 18.606 10.593 6.507 12.041 8.876 18.556 19.348 19.226 19.908 46.379 45.058 45.322 47.390 

Ντιµπέρ 8.324 25.508 25.348 21.342 7.711 20.680 19.200 17.358 11.909 9.728 12.156 12.179 27.944 55.916 56.704 50.879 

∆υρράχιο 9.673 23.086 20.993 22.195 253 548 0 680 22.299 26.961 33.741 34.073 32.225 50.595 54.734 56.948 

Ελµπασάν 26.684 27.703 27.433 27.949 12.377 15.834 15.489 14.933 18.711 19.607 20.505 20.478 57.772 63.144 63.427 63.360 

Φιέρι  19.620 30.141 29.059 26.074 1.156 7.147 7.521 2.458 50.761 50.670 50.694 47.059 71.537 87.958 87.274 75.591 

Αργυρόκαστρο 4.487 9.610 8.501 7.318 1.913 2.603 2.736 1.028 7.541 7.828 8.567 6.247 13.941 20.041 19.804 14.593 

Κορυτσά 9.746 23.799 20.014 18.667 4.246 11.218 10.528 11.260 33.990 34.688 31.570 35.307 47.982 69.705 62.112 65.234 

Κούκες 6.243 10.036 7.021 8.007 3.093 8.772 6.827 6.512 5.816 3.667 4.484 4.747 15.152 22.475 18.332 19.266 

Λέτσε 17.035 20.956 19.289 13.292 2.571 2.829 1.675 2.966 16.210 18.578 19.582 21.097 35.816 42.363 40.546 37.355 

Σκόδρα 7.816 20.197 23.421 17.569 14.947 12.906 10.828 13.079 26.683 27.202 22.058 23.139 49.446 60.305 56.307 53.787 

Τίρανα 19.449 22.693 20.103 21.606 4.782 3.092 1.608 5.531 19.311 23.396 27.132 24.335 43.542 49.181 48.843 51.472 

Αυλώνα 17.334 17.114 19.545 13.954 244 1.663 50 0 18.802 22.071 22.679 22.732 36.380 40.848 42.274 36.686 

ΣΥΝΟΛΟ  163.641 250.046 234.782 216.579 63.886 93.799 88.503 84.680 250.589 263.744 272.394 271.302 478.116 607.589 595.679 572.561 

Πηγή : Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection και INSTAT 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 87 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (%) ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο 

ΟΡΓΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

(2006) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 102 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

(2000 – 2006) 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Τρακτέρ 7.187 6.947 6.915 7.774 7.354 8.122 7.902 

Μηχανές σποράς 1.772 1.749 1.892 1.955 3.654 2.748 2.861 

Θεριστικές µηχανές 504 676 731 875 2.526 2.730 3.158 

Θεριζοαλωνιστικές µηχανές 819 781 760 749 747 759 1.099 

ΣΥΝΟΛΟ 10.282 10.153 10.298 11.353 14.281 14.359 15.020 

Πηγή : Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection και INSTAT 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 88 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

(2000 – 2006) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 103 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1.000 ΕΚΤΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

Τρακτέρ 10,3 9,9 9,9 11,1 10,5 11,6 11,3 

Μηχανές σποράς 2,5 2,5 2,7 2,8 5,2 3,9 4,1 

Θεριστικές µηχανές 0,7 1,0 1,0 1,3 3,6 3,9 4,5 

Θεριζοαλωνιστικές µηχανές 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,6 

ΣΥΝΟΛΟ 14,7 14,5 14,7 16,2 20,4 20,5 21,5 

  Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων πίνακα 102 
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15151515.3.3.5. .3.3.5. .3.3.5. .3.3.5. Γεωργικές καλλιέργειες Γεωργικές καλλιέργειες Γεωργικές καλλιέργειες Γεωργικές καλλιέργειες –––– Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή Παραγωγή    

 

► Φυτική παραγωγή 

Η φυτική παραγωγή στο σύνολο της χώρας κάλυψε, κατά το έτος 2006, 394 χιλ. 

εκτάρια ή ποσοστό 56% της καλλιεργήσιµης γης. Στη νότια περιοχή κάλυψε 82 

χιλ. εκτάρια ή 41% της καλλιεργήσιµης γης. 

Η κατανοµή των ανωτέρω εκτάσεων απεικονίζεται στον πίνακα 104 και στο 

γράφηµα 89. Σε επίπεδο χώρας περίπου το 50% των εκτάσεων χρησιµοποιείται 
για χορτονοµή και παραγωγή ζωοτροφών, οι οποίες ιδιοχρησιµοποιούνται για 

την υποστήριξη της κτηνοτροφίας. Για την καλλιέργεια δηµητριακών 

χρησιµοποιείται ποσοστό έκτασης µεγαλύτερο του 35%. Το υπόλοιπο τµήµα 

χρησιµοποιείται για διάφορες καλλιέργειες, µε επικρατέστερη την καλλιέργεια 

λαχανικών. 

Στο σύνολο της νότιας περιοχής, το 45% περίπου καλύπτεται µε καλλιέργειες 
δηµητριακών, το 42% περίπου για χορτονοµή και παραγωγή ζωοτροφών και το 

υπόλοιπο µερίδιο για τις λοιπές καλλιέργειες µε επικρατέστερη, και εδώ, την 

καλλιέργεια λαχανικών. Όµως, µεταξύ των περιφερειών της νότιας περιοχής 
υπάρχουν έντονες διαφοροποιήσεις στις ανωτέρω κατανοµές. Στην περιοχή 

Αργυροκάστρου επικρατεί η χρήση της γης για χορτονοµή και παραγωγή 

ζωοτροφών (άνω του 60%), ενώ στις άλλες δύο περιοχές υπερτερεί η χρήση για 

καλλιέργεια δηµητριακών και ακολουθεί η χρήση για χορτονοµή και καλλιέργεια 

ζωοτροφών. Στην περιοχή Αυλώνας ένα σηµαντικό τµήµα, άνω του 15%, 

χρησιµοποιείται για καλλιέργεια λαχανικών. Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν 

διπλάσιο από το αντίστοιχο για το σύνολο της χώρας. 

Από την ανωτέρω ανάλυση προκύπτει ότι η φυτική παραγωγή είναι 
προσανατολισµένη κυρίως στις καλλιέργειες δηµητριακών και χορτονοµών – 

ζωοτροφών και σε πολύ µικρό ποσοστό για λοιπές καλλιέργειες ειδών 

διατροφής. Οι σχετικές κατανοµές επιβεβαιώνουν την άποψη που καταγράφεται 
σε άλλο σηµείο της µελέτης, ότι δηλαδή οι φυτικές καλλιέργειες καλύπτουν 

σχεδόν αποκλειστικά µέρος των αναγκών των αγροτικών νοικοκυριών ή 

υποστηρίζουν την κτηνοτροφία µε την παραγωγή ζωοτροφών. Η δεύτερη 

διαπίστωση ισχύει σε µεγαλύτερο βαθµό για την περιοχή Αργυροκάστρου. Η 

καλλιέργεια λαχανικών σε αισθητά µεγαλύτερο ποσοστό γης στην περιοχή 

Αυλώνας συνδέεται και µε την ανάγκη υποστήριξης του τουριστικού τοµέα στην 

παραλιακή περιοχή Αγίων Σαράντα – Αυλώνας.  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 89 

ΝΟΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΤΑΣΗΣ (%) ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

(σε εκτάρια) – 2006 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 104 

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

(σε εκτάρια) – 2006 

 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΛΟΙΠΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σύνολο 

∆ηµητρι-
ακών 

Σιτάρι  Σίκαλη Κριθάρι Καλαµπόκι Βρώµη Λαχανικά  Πατάτες  Φασόλια 

ΧΟΡΤΟΝΟΜΗ - 

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Μπεράτι 14.374 7.950 10 0 4.334 2.080 2.007 400 626 10.511 27.918 

2 Ντιµπέρ 6.937 1.622 164 12 4.980 159 959 891 444 13.102 22.333 

3 ∆υρράχιο 6.043 2.475 0 0 3.114 454 2.610 313 1.237 15.388 25.591 

4 Ελµπασάν 20.287 11.110 100 110 6.812 2.155 2.924 1.451 1.806 23.888 50.356 

5 Φιέρι  31.187 20.430 2 150 7.500 3.105 5.100 1.304 3.961 47.401 88.953 

6 Αργυρόκαστρο 5.819 2.957 15 6 1.094 1.747 1.287 421 379 12.311 20.217 

7 Κορυτσά 24.383 16.112 431 1.806 5.106 928 2.084 1.728 2.356 15.385 45.936 

8 Κούκες 4.967 1.060 622 21 3.095 169 614 654 186 5.771 12.192 

9 Λέτσε 5.879 3.620 0 0 2.259 0 1.950 359 674 13.684 22.546 

10 Σκόδρα 7.281 2.206 0 0 5.075 0 3.504 950 1.091 15.125 27.951 

11 Τίρανα 8.866 5.070 5 0 3.001 790 5.386 918 1.876 16.868 33.914 

12 Αυλώνα 7.082 2.623 0 70 2.601 1.788 2.356 134 440 5.535 15.547 

 ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΑΣ 
143.105 77.235 1.349 2.175 48.971 13.375 30.781 9.523 15.076 194.969 393.454 

Πηγή : Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection 
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Ο όγκος της φυτικής παραγωγής (σε χιλ. τόνους), για την περίοδο 2000 – 2006, 

καταγράφεται στον πίνακα 105, από τα στοιχεία του οποίου προκύπτει µείωση 

του όγκου παραγωγής δηµητριακών µε µέσο ετήσιο ρυθµό 1,8%, οφειλόµενη 

αποκλειστικά στη µεγάλη µείωση του όγκου παραγωγής σιταριού µε µέσο 

ετήσιο ρυθµό 6,3%. Στις υπόλοιπες κατηγορίες δηµητριακών σηµειώθηκε 
αύξηση, η οποία όµως δεν µπόρεσε να αντισταθµίσει τη µεγάλη µείωση της 
παραγωγής σιταριού.  

Στις κατηγορίες παραγωγής λαχανικών, πατάτας και νωπών ζωοτροφών, 

καταγράφεται αύξηση της παραγωγής µε µέσους ετήσιους ρυθµούς, 1,7%, 

0,2% και 1,7% αντίστοιχα. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες καταγράφεται µείωση 

της παραγωγής και ιδιαίτερα στην παραγωγή καπνού, µε µέσο ετήσιο ρυθµό 

17,2%. 

Σε ορισµένες από τις νότιες περιοχές της νότιας περιοχής της Αλβανίας, για τις 
οποίες υπάρχουν στοιχεία, οι εξελίξεις στον όγκο παραγωγής καταγράφονται 
στον πίνακα 106, από τα στοιχεία του οποίου προκύπτει ότι : 

� Η συνολική παραγωγή δηµητριακών κατά το έτος 2006 σε σχέση µε το έτος 
2002 αυξήθηκε κατά 30,8%. Η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στον 

υπερδιπλασιασµό της παραγωγής καλαµποκιού. Στην παραγωγή σιταριού και 
σίκαλης παρουσιάζονται σηµαντικές µειώσεις (-24,2% και -44,4% αντίστοιχα) 

και στην παραγωγή βρώµης µικρότερη (-0,3%). Τέλος στην παραγωγή 

κριθαριού παρουσιάστηκε αύξηση κατά 10 τόνους. 

� Σηµαντική αύξηση της παραγωγής καταγράφεται στην κατηγορία των 

λαχανικών (35,8%) και µικρότερη (5,4%) στην κατηγορία της πατάτας. Η 

σύνθεση της παραγωγής λαχανικών φαίνεται στον πίνακα 107 και στο 

γράφηµα 90, από τα στοιχεία των οποίων προκύπτει ότι παρατηρείται µείωση 

της συµµετοχής των παραγόµενων νωπών λαχανικών µε αντίστοιχη αύξηση 

των πεπονοειδών (µποστάνια) και ότι καταγράφονται σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις στη διάρθρωση της παραγωγής λαχανικών µεταξύ των 

περιοχών. 

� Στην παραγωγή φασολιών, καπνού και νωπών ζωοτροφών, καταγράφεται 
σηµαντική µείωση της παραγωγής κατά 30%, 46,7% και 13,3% αντίστοιχα, 

ενώ δεν καταγράφεται παραγωγή ηλίανθου και σόγιας. 

� Στον προαναφερόµενο πίνακα καταγράφονται και οι διαφοροποιήσεις στις 
µεταβολές παραγωγής για τα έτη 2002 και 2006, µεταξύ των περιοχών, οι 
οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι έντονες. 

Από την ανωτέρω ανάλυση προκύπτει ότι ο τοµέας της φυτικής παραγωγής 
παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα. Η εγκατάλειψη µεγάλου ποσοστού 

καλλιεργήσιµων εκτάσεων, η µείωση της παραγωγής βασικών ειδών διατροφής, 
η ανυπαρξία  προγράµµατος ενίσχυσης των αγροτών και αναδιάρθρωσης των 

καλλιεργειών, είναι τα σηµαντικότερα από τα προβλήµατα αυτά, τα οποία 

οξύνονται ακόµη περισσότερο από την έλλειψη των αναγκαίων έργων 

υποδοµής και την πολύ αργή πρόοδο της εκµηχάνισης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 105 

ΟΓΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ 

(σε χιλιάδες τόνους – σύνολο χώρας) 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Μ.Ε.Ρ.Μ. 

(%) 

∆ηµητριακά  565,8 502,5 518,9 488,5 468,8 511,2 507,5 -1,8 

  Σιτάρι  341,1 282,2 295,3 259,9 253,4 260,0 230,9 -6,3 

  Καλαµπόκι 205,7 198,3 197,3 206,9 216,2 219,9 245,4 3,0 

  Σίκαλι 1,5 3,7 2,7 2,4 2,4 3,0 2,6 9,6 

  Κριθάρι 1,8 3,0 3,8 2,9 3,7 4,1 6,0 22,2 

  Βρώµη  15,7 15,3 19,7 16,4 23,1 24,2 22,6 6,3 

Λαχανικά 620,0 651,0 668,5 675,0 677,4 684,9 687,5 1,7 

Πατάτες 161,0 163,7 163,1 158,2 160,0 169,3 162,6 0,2 

Φασόλια 25,2 22,1 24,5 17,8 22,4 23,6 24,3 -0,6 

Καπνός 6,2 4,1 2,6 1,4 2,1 1,9 2,0 -17,2 

Ηλίανθος 2,9 2,7 2,6 1,3 2,2 2,0 2,2 -4,5 

Σόγια 0,6 0,8 0,4 0,5 0,4 0,7 0,4 -6,5 

Νωπές ζωοτροφές 4.730,0 4.750,0 4.716,0 4.986,0 5.094,0 5.197,0 5.222,0 1,7 

Πηγή : Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection και INSTAT 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 106 

ΟΓΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ 

ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ 

(σε τόνους) 

 

2002 2006 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2006/2002 
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∆ηµητριακά  18.222,0 3.840,0 7.827,0 5.775,0 780,0 23.835,0 4.310,0 7.615,0 10.760,0 1.150,0 30,8 12,2 -2,7 86,3 47,4 

  Σιτάρι  8.910,0 2.450,0 4.450,0 1.620,0 390,0 6.750,0 2.900,0 3.000,0 700,0 150,0 -24,2 18,4 -32,6 -56,8 -61,5 

  Καλαµπόκι 7.420,0 510,0 2.490,0 4.080,0 340,0 15.200,0 600,0 3.800,0 10.000,0 800,0 104,9 17,6 52,6 145,1 135,3 

  Σίκαλι 27,0 0,0 27,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 -44,4 -- -44,4 -- -- 

  Κριθάρι 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 -- -- -- -- -- 

  Βρώµη  1.865,0 880,0 860,0 75,0 50,0 1.860,0 800,0 800,0 60,0 200,0 -0,3 -9,1 -7,0 -20,0 300,0 

Λαχανικά 26.590,0 4.680,0 5.560,0 15.400,0 950,0 36.120,0 5.300,0 4.000,0 23.500,0 3.320,0 35,8 13,2 -28,1 52,6 249,5 

Πατάτες 3.290,0 1.370,0 1.420,0 450,0 50,0 3.468,0 1.500,0 1.500,0 405,0 63,0 5,4 9,5 5,6 -10,0 26,0 

Φασόλια 540,0 120,0 360,0 50,0 10,0 378,0 110,0 200,0 58,0 10,0 -30,0 -8,3 -44,4 16,0 0,0 

Καπνός 540,0 3,0 0,0 10,0 2,0 8,0 0,0 0,0 1,0 7,0 -46,7 
-

100,0 
-- -90,0 250,0 

Ηλίανθος 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -- -- -- -- -- 

Σόγια 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -- -- -- -- -- 

Νωπές 

ζωοτροφές 
181.000,0 75.000,0 43.000,0 5.000,0 13.000,0 157.000,0 83.000,0 39.000,0 23.000,0 12.000,0 -13,3 10,7 -9,3 360,0 -7,7 

Πηγή : Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection και INSTAT 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

(σε τόνους) 

 

2002 2006 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2006/2002 
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Νωπά  9.915 3.410 3.815 2.350 340 10.962 3.970 2.310 3.842 840 10,6 16,4 -39,4 63,5 147,1 

Ξηρά  1.571 640 765 110 56 2.072 620 1.200 158 94 31,9 -3,1 56,9 43,6 67,9 

Πεπονοειδή 

(µποστάνι) 
15.104 630 980 12.940 554 23.086 710 19.500 19.500 2.386 52,8 12,7 -50,0 50,7 330,7 

Σύνολο 26.590 4.680 5.560 15.400 950 36.120 5.300 23.500 23.500 3.320 35,8 13,2 -28,1 52,6 249,5 

Πηγή : ∆ιευθύνσεις Γεωργίας των Περιφερειών  

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 90 

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ (%) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
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► Θερµοκηπιακές καλλιέργειες 

Σε επίπεδο χώρας, κατά την περίοδο 2000 – 2006, η συνολική έκταση των 

θερµοκηπιακών καλλιεργειών αυξήθηκε από 462 σε 675 εκτάρια, µε µέσο 

ετήσιο ρυθµό µεταβολής 6,5%. Η έκταση αυτή, το 2006, αντιστοιχούσε στο 

2,2% της έκτασης που καλλιεργούνταν µε λαχανικά. Ο όγκος παραγωγής των 

θερµοκηπιακών καλλιεργειών αυξήθηκε από 38.580 τόνους το 2000, σε 57.541 

τόνους το 2006, µε µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής 6,9%. Η παραγωγή αυτή, το 

2006, αντιπροσώπευε το 8,4% της συνολικής παραγωγής λαχανικών, σε 
επίπεδο χώρας, γεγονός που αποδεικνύει την αυξηµένη παραγωγικότητα και 
αποδοτικότητα των θερµοκηπιακών καλλιεργειών, παρά την τεχνολογική 

υστέρηση της Αλβανίας στον τοµέα αυτό, όπως αναλύεται στη συνέχεια. 

Το έτος 2000, µόνο το 3,7% των εκτάσεων θερµοκηπιακών καλλιεργειών 

καλύπτονταν από θερµοκήπια µε θέρµανση και από αυτές το 88,2% από 

θερµοκήπια παλαιάς τεχνολογίας, µε τζάµι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το έτος 
2006 ήταν 7,1% και 39,5% και αποδεικνύουν µια σχετική βελτίωση, η οποία 

επιβεβαιώνεται και από τους αντίστοιχους µέσους ετήσιους ρυθµούς µεταβολής 
των επιφανειών και της παραγωγής, της συγκεκριµένης κατηγορίας 
θερµοκηπιακών καλλιεργειών (πίνακας 108). 

Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των θερµοκηπιακών καλλιεργειών, 96,3% 

των εκτάσεων το 2000 και 92,2% το 2006, καλύπτονται από θερµοκήπια χωρίς 
θέρµανση (ηλιακά), τα οποία στην πλειοψηφία τους, 74% το 2000 και 92% το 

2006, είναι κατασκευασµένα µε πλαστικό αλλά χωρίς σύγχρονες τεχνικές 
προδιαγραφές. 

Στις νότιες περιοχές της Αλβανίας, για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία, η 

κατάσταση είναι χειρότερη, παρά το γεγονός ότι στις περιοχές αυτές υπάρχουν 

ευνοϊκότερες συνθήκες για την ανάπτυξη θερµοκηπιακών καλλιεργειών. 

Η συνολική έκταση των θερµοκηπιακών καλλιεργειών το 2002 ήταν µόλις 9 

εκτάρια και η παραγωγή έφτανε στους 405 τόνους. Το 2006 η έκταση αυξήθηκε 
µε αργούς ρυθµούς και έφτασε στα 13 εκτάρια, σηµειώνοντας αύξηση για όλη 

την περίοδο, 44,4%. Η αντίστοιχη αύξηση για την παραγωγή των 

θερµοκηπιακών καλλιεργειών ήταν 74,3% (πίνακας 109). 

Κατά το έτος 2002, στη νότια περιοχή δεν λειτουργούσαν θερµοκήπια µε 
θέρµανση και µέχρι το έτος 2006 κατασκευάστηκαν θερµοκήπια αυτής της 
κατηγορίας, συνολικής έκτασης δύο εκταρίων, µε κάλυψη από πλαστικό. Στον 

πίνακα 109 παρουσιάζονται και οι διαφοροποιήσεις στις εξελίξεις µεταξύ των 

ετών 2002 και 2006, όπως η µείωση των εκτάσεων θερµοκηπιακών 

καλλιεργειών στην περιοχή Αργυροκάστρου κατά 10%. 

Στην περιοχή ∆ελβίνου καταγράφεται το µεγαλύτερο ποσοστό εκτάσεων 

θερµοκηπιακών καλλιεργειών, το οποίο µάλιστα αυξήθηκε διαχρονικά (2002 : 

44,4% του συνόλου της νότιας περιοχής, 2007 : 53,8%). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι και το έτος 2006, στις περιοχές Αργυροκάστρου και 
Πρεµετής δεν λειτουργούν θερµοκήπια µε θέρµανση. 

Οι ανωτέρω εξελίξεις στον τοµέα των θερµοκηπιακών καλλιεργειών στη νότια 

περιοχή της Αλβανίας, επιβεβαιώνουν την άποψη που διατυπώθηκε σε 
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προηγούµενη ενότητα, ότι εγκαταλείπεται σε µεγάλο βαθµό η φυτική 

παραγωγή. 
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ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ : ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (σε εκτάρια) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (σε τόνους) 
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Μ.Ε.Ρ.Μ. (%) 
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Με 

θέρµανση 
17 1.688 13 714 13 877 19 1.610 26 1.963 35 2.579 48 4.470 18,9  17,6 

Με τζάµι 15 1.240 13 714 12 829 14 1.155 18 1.152 11 526 19 1.620 4,0 4,6 

Με πλαστικό 2 448 0 0 1 48 5 455 10 831 24 2.053 29 2.850 56,2 36,1 

Χωρίς 

θέρµανση 
445 36.892 424 33.712 496 41.520 533 45.529 632 52.209 606 56.081 627 53.071 5,9 6,2 

Με τζάµι 114 8.778 85 5,090 70 4.238 88 5.404 79 4.471 74 5.515 65 4.254 -8,9 -11,4 

Με πλαστικό 331 28.114 339 28,662 426 37.282 445 40.125 553 47.738 532 50.556 562 48.817 9,2 9,6 

ΣΥΝΟΛΟ 462 38.580 478 34.426 524 42.661 552 47.139 660 54.192 641 58.660 675 57.541 6,5 6,9 

Πηγή : Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection και INSTAT 
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ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ : ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (σε εκτάρια) ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ   (σε τόνους) 

 

Σύνολο Ν.Περιοχής Αργυρόκαστρο Πρεµετή Άγ. Σαράντα ∆έλβινο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Επιφάνεια 

(εκτάρια) 

Παραγωγή 

(τόνοι) 
Επιφάνεια 

(εκτάρια) 

Παραγωγή 

(τόνοι) 
Επιφάνεια 

(εκτάρια) 

Παραγωγή 

(τόνοι) 
Επιφάνεια 

(εκτάρια) 

Παραγωγή 

(τόνοι) 
Επιφάνεια 

(εκτάρια) 

Παραγωγή 

(τόνοι) 

2 0 0 2  

Με 

θέρµανση 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Με τζάµι 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Με πλαστικό 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Χωρίς 

θέρµανση 
9,0 405,0 4,0 155,2 0,1 2,3 1,1 47,7 4,0 200,0 

Με τζάµι 8,0 359,0 3,0 114,2 0,0 0,0 1,0 45,0 4,0 200,0 

Με πλαστικό 1,0 46,0 1,0 41,0 0,1 2,3 0,1 2,7 0,0 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 9,0 405,0 4,0 155,2 0,1 2,3 1,1 47,7 4,0 200,0 

2 0 0 6  

Με 

θέρµανση 
2,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 38,0 1,0 40,0 

Με τζάµι 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Με πλαστικό 2,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 38,0 1,0 40,0 

Χωρίς 

θέρµανση 
11,0 628,0 3,6 198,0 0,6 19,0 1,2 60,5 6,0 350,0 

Με τζάµι 9,0 497,0 2,0 94,0 0,6 0,0 1,0 53,0 6,0 350,0 

Με πλαστικό 2,0 131,0 1,6 104,0 0,0 19,0 0,2 7,5 0,0 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 13,0 706,0 3,6 198,0 0,6 19,0 1,8 98,5 7,0 390,0 

Πηγή : ∆ιευθύνσεις Γεωργίας Περιφερειών 

 

 

 

 

► ∆ενδρώδεις καλλιέργειες και Αµπελουργία 

Στην περίοδο 2004 – 2006 ο αριθµός των παραγωγικών δέντρων, σε επίπεδο 

χώρας, αυξήθηκε, µε εξαίρεση τα εσπεριδοειδή, τα οποία µετά από µια µικρή 

άνοδο κατά το έτος 2005 (+6,8%) µειώθηκαν κατά το έτος 2006 σε επίπεδο 

µικρότερο του 2004. Οι ποσοστιαίες αυξήσεις (2006 / 2004) ήταν 16,1% για τα 

οπορωφόρα δέντρα, 6,9% για τις κληµαταριές, 8,7% για τα αµπέλια και 5,1% 

για τις ελιές. Η µείωση των εσπεριδοειδών ήταν 13,5% (πίνακας 110). 

Τα µερίδια (%) των περιοχών Αργυροκάστρου, Κορυτσάς και Αυλώνας, στον 

συνολικό αριθµό δέντρων, καταγράφονται στον πίνακα 111, από τα στοιχεία του 

οποίου προκύπτουν τα ακόλουθα : 
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� Το µερίδιο των οπορωφόρων δέντρων κατά το έτος 2006 ήταν 29,3%, 

µεγαλύτερο από το αντίστοιχο του 2004 (26,2%). Τα περισσότερα 

καλλιεργούνται στην περιοχή Αυλώνας (21%). 

� Τα µερίδια για τις κληµαταριές και τα αµπέλια ήταν 20,7% και 35%, ελαφρώς 
µικρότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2004 (21,1%, 36,7%). Ο µεγαλύτερος 
αριθµός κληµαταριών καλλιεργείται στην περιοχή Αυλώνας (10%) και 
αµπελιών στην Αυλώνα (14,3%) και στην Κορυτσά (13%). 

� Το µερίδιο για τις ελιές ανέρχεται σε 28,4%, ελαφρά υψηλότερο από το 

αντίστοιχο του έτους 2004 (29,2%) και από αυτό το 27% αφορά την περιοχή 

Αυλώνας, όπου οι κλιµατικές συνθήκες στην παραλιακή περιοχή Αγίων 
Σαράντα – Αυλώνας ευνοούν την καλλιέργεια ελιάς. 

� Το µερίδιο των εσπεριδοειδών ανέρχεται σε 37,2% και είναι σηµαντικά 

µειωµένο σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα µερίδια των ετών 2004 (57,4%) και 
2005 (55,6%). Η παραγωγή εσπεριδοειδών, για τους προαναφερθέντες 
λόγους, περιορίζεται στην παραλιακή περιοχή Αγίων Σαράντα – Αυλώνας. 
Εντύπωση όµως προκαλεί ότι στην εν λόγω περιοχή, κατά το έτος 2006 

καταγράφεται στατιστικά, µεγάλη µείωση του αριθµού των παραγωγικών 

δέντρων εσπεριδοειδών κατά 44% σε σύγκριση µε το έτος 2004 και κατά 46% 

σε σύγκριση µε το έτος 2005 ή κατά 100 χιλιάδες δέντρα περίπου. Σύµφωνα 

µε πληροφορίες της οµάδας µελέτης, η µείωση οφείλεται κυρίως σε 
εκτεταµένες πυρκαγιές, οι οποίες κατέστρεψαν µεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών 

εσπεριδοειδών. 

Η παραγωγή των δενδρωδών καλλιεργειών κατά την περίοδο 2000 – 2006 

καταγράφεται στον πίνακα 113 και στο γράφηµα 91 Η διαχρονική τάση 

διαµορφώνεται αυξητική για όλες τις κατηγορίες, µε µέσους ετήσιους ρυθµούς 
αύξησης, 13,6% για τα εσπεριδοειδή, 9,2% για τα φρούτα, 8,2% για τα σταφύλια 

και 1,8% για τις ελιές. 

Ειδικότερα, για την αµπελουργία στις νότιες περιοχές, για τις οποίες υπάρχουν 

στοιχεία, οι καλλιεργούµενες εκτάσεις αυξήθηκαν από 592 εκτάρια το 2002 σε 
753 εκτάρια το 2006 ή κατά 27%. Η µεγαλύτερη αύξηση των καλλιεργούµενων 

εκτάσεων καταγράφεται στην περιοχή Αγίων Σαράντα (100%) και ακολουθούν 

οι περιοχές Πρεµετής (35%) και Αργυροκάστρου (24%). Στην περιοχή ∆ελβίνου 

καταγράφεται µείωση κατά 3,5% (γράφηµα 92). 

Σηµαντική αύξηση καταγράφεται και στην συνολική παραγωγή σταφυλιών, στις 
νότιες περιοχές, κατά την ίδια περίοδο, από 3.398 σε 6.165 τόνους ή κατά 81%, 

δηλαδή µε ποσοστό τριπλάσιο από το αντίστοιχο της αύξησης των 

καλλιεργούµενων εκτάσεων. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 

καλλιεργήσιµων εκτάσεων, στη βελτίωση των τεχνικών αµπελοκαλλιέργειας και 
των υποδοµών και ενδεχοµένως σε ευνοϊκούς αστάθµητους παράγοντες, όπως 
οι καιρικές συνθήκες. 

Η µεγαλύτερη αύξηση παραγωγής καταγράφεται την περιοχή Αγίων Σαράντα 

(243%) και ακολουθούν οι περιοχές Αργυροκάστρου και Πρεµετής µε ποσοστά 

74% και 71% αντίστοιχα. Στην περιοχή ∆ελβίνου, παρά τη µείωση των 

καλλιεργούµενων εκτάσεων, σηµειώθηκε αύξηση της παραγωγής κατά 19%, ως 
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αποτέλεσµα της  βελτίωσης των τεχνικών καλλιέργειας και των αναγκαίων 

υποδοµών. 

Πρόσθετος λόγος για την αύξηση των αµπελοκαλλιεργειών και της παραγωγής 
σταφυλιών είναι η παροχή κρατικής επιχορήγησης κατά τα τελευταία χρόνια για 

τη δηµιουργία νέων αµπελώνων. 
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∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

(χιλιάδες ρίζες σε παραγωγή) 
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Μπεράτι 449 343 523 590 13 480 354 554 621 18 527 377 626 642 25 

Ντιµπέρ 445 230 77 0 0 468 207 82 0 0 500 234 84 0 0 

∆υρράχιο 226 243 404 146 19 231 244 409 147 19 238 244 421 147 22 

Ελµπασάν 540 521 759 450 23 573 532 786 457 25 585 539 820 472 31 

Φιέρι  535 516 1.183 756 89 571 529 1.244 775 97 619 557 1.322 810 102 

Αργυρόκαστρο 196 239 482 46 1 198 241 515 49 0 208 249 532 52 1 

Κορυτσά 856 236 913 0 0 924 240 896 0 0 1.233 255 896 0 0 

Κούκες 542 242 23 0 0 551 256 32 0 0 575 259 33 0 0 

Λέτσε 253 326 283 29 4 270 342 292 35 5 264 366 316 35 5 

Σκόδρα 378 743 298 84 3 409 789 334 86 3 423 819 353 86 4 

Τίρανα 374 311 481 374 17 400 321 505 371 20 425 340 523 387 26 

Αυλώνα 274 454 938 954 225 296 481 988 947 234 284 469 990 972 126 

ΣΥΝΟΛΟ  5.067 4.404 6.364 3.429 394 5.370 4.536 6.637 3.488 421 5.881 4.708 6.915 3.603 341 

Πηγή : Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection και INSTAT 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 111 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΟΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  

(χιλιάδες ρίζες σε παραγωγή) 
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Αργυρόκαστρο 3,9 5,4 7,6 1,3 0,3 3,7 5,3 7,8 1,4 0,0 3,5 5,3 7,7 1,4 0,2 

Κορυτσά 16,9 5,4 14,3 0,0 0,0 17,2 5,3 13,5 0,0 0,0 21,0 5,4 13,0 0,0 0,0 

Αυλώνα 5,4 10,3 14,7 27,8 57,1 5,5 10,6 14,9 27,2 55,6 4,8 10,0 14,3 27,0 37,0 

ΣΥΝΟΛΟ Ν. 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
26,2 21,1 36,7 29,2 57,4 26,4 21,2 36,1 28,6 55,6 29,3 20,7 35,0 28,4 37,2 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων πίνακα 110 
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∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

(χιλιάδες ρίζες σε παραγωγή) 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ (%) ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2006/2004 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ Οπορωφόρα Κληµαταριές  Αµπέλια  Ελιές  Εσπεριδοειδή 

Μπεράτι 17,4 9,9 19,7 8,8 92,3 

Ντιµπέρ 12,4 1,7 9,1   

∆υρράχιο 5,3 0,4 4,2 0,7 15,8 

Ελµπασάν 8,3 3,5 8,0 4,9 34,8 

Φιέρι  15,7 7,9 11,7 7,1 14,6 

Αργυρόκαστρο 6,1 4,2 10,4 13,0 0,0 

Κορυτσά 44,0 8,1 -1,9   

Κούκες 6,1 7,0 43,5   

Λέτσε 4,3 12,3 11,7 20,7 25,0 

Σκόδρα 11,9 10,2 18,5 2,4 33,3 

Τίρανα 13,6 9,3 8,7 3,5 52,9 

Αυλώνα 3,6 3,3 5,5 1,9 -44,0 

ΣΥΝΟΛΟ  16,1 6,9 8,7 5,1 -13,5 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων πίνακα 110 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 113 

ΑΡΙΘΜΟΣ – ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

(2000 – 2006) 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ι.  Οπορωφόρα  

 Σε παραγωγή (χιλ. δέντρα) 4.179 4.292 4.524 4.875 5.067 5.370 5.881 

 Απόδοση (κιλά /δέντρο) 15,5 14,8 16,8 15,9 23,1 17,2 18,8 

 Παραγωγή (χιλ. τόνοι) 64,9 63,8 75,8 77,4 85,3 90,0 110,3 

 Σύνολο (χιλ. δέντρα) 5.573 5.726 6.029 6.530 6.785 7.120 7.699 

ΙΙ. Ελιές 

 Σε παραγωγή (χιλ. δέντρα) 3.256 3.246 3.290 3.359 3.429 3.488 3.603 

 Απόδοση (κιλά /δέντρο) 11,1 12,2 8,3 8,3 30,2 8,6 11,2 

 Παραγωγή (χιλ. τόνοι) 36,2 39,6 27,3 27,9 58,7 30,2 40,2 

 Σύνολο (χιλ. δέντρα) 3.611 3.667 3.809 3.940 4.092 4.264 4.497 

ΙΙΙ. Εσπεριδοειδή 

 Σε παραγωγή (χιλ. δέντρα) 305 302 322 363 394 421 341 

 Απόδοση (κιλά /δέντρο) 8,8 9,3 10,7 12,0 12,6 12,3 16,5 

 Παραγωγή (χιλ. τόνοι) 2,6 2,8 3,4 4,4 4,9 5,2 5,6 

 Σύνολο (χιλ. δέντρα) 391 422 453 489 521 550 528 

IV Κληµαταριές 

 Σε παραγωγή (χιλ. δέντρα) 3.856 3.945 4.060 4.259 4.404 4.536 4.708 

 Απόδοση (κιλά /δέντρο) 11,9 11,3 10,3 12,6 10,6 12,3 13,0 

 Σύνολο (χιλ. δέντρα) 4.638 4.793 4.806 5.022 5.224 5.364 5.488 

V Αµπέλια 

 Σε παραγωγή (χιλ. δέντρα) 4.613 4.878 5.202 5.741 6.364 6.637 6.915 

 Απόδοση (κιλά /δέντρο) 70,5 83,0 79,4 90,0 79,5 90,1 96,6 

 Σύνολο (χιλ. δέντρα) 5.824 6.275 6.800 7.180 7.605 7.994 8.357 

IV+V Συν. Σταφυλιών (χιλ. τόνοι) 79,3 85,1 83,1 105,5 97,1 115,1 127,8 

Πηγή : Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection και INSTAT 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙΩΝ – ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΩΝ 

(χιλιάδες τόνοι) 
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ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (εκτάρια) 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (τόνοι) 
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► Βιοκαλλιέργειες 

Και στον τοµέα αυτό καταγράφονται σηµαντικές υστερήσεις στην Αλβανία, 

παρότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις άλλες αναπτυγµένες χώρες οι 
βιοκαλλιέργειες σηµειώνουν σηµαντική ανάπτυξη. Οι µεµονωµένες 
προσπάθειες δεν λείπουν, αλλά γίνονται χωρίς την απαιτούµενη τεχνογνωσία, 

πείρα και επιστηµονική πειθαρχία. Κυρίως όµως λείπει ένα ολοκληρωµένο 

πρόγραµµα συστηµατικής ανάπτυξης των βιολογικών καλλιεργειών καθώς και 
ένα σύστηµα υποστήριξης και οικονοµικής ενίσχυσης, ανάλογο µε αυτό που 

ισχύει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύµφωνα µε τον παγκόσµιο κατάλογο βιολογικών καλλιεργειών, τα στοιχεία για 

την Αλβανία κατά τα έτη 2005 – 2006, καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 114 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 

 

ΈΤΟΣ  
% Επί της συνολικής 

γεωργικής έκτασης 

Έκταση βιολογικών 

καλλιεργειών (στρεµ.) 

Αριθµός βιολογικών 

εκµεταλλεύσεων 

2005 0,07 8.040 57 

2006 0,10 11.700 93 

           Πηγή : SOEL – FILB Survey, 2005/2006 και 2006/2007 



____________________________________________________________________ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΤΟΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ  ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ        ����  248 

 

 

Σύµφωνα µε νεότερα στοιχεία µελών της οµάδας µελέτης στην Αλβανία (έτος 
2007), οι γεωργικές βιολογικές καλλιέργειες καλύπτουν 115 στρέµµατα και 
ασκούνται από 50 περίπου νοικοκυριά. Τα είδη των καλλιεργειών, οι περιοχές 
και τα σχετικά ποσοτικά στοιχεία, περιλαµβάνονται στον πίνακα 114. 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις εξειδικευµένων οργανισµών, ο εξαιρετικά µικρός κλήρος 
ανά αγρότη και η σχετική έλλειψη συµβατικών σκευασµάτων για 

φυτοπροστασία και λίπανση, καθιστούν τη βιολογική γεωργία ρεαλιστικό 

µοντέλο παραγωγής για την Αλβανία. Ήδη σήµερα, χωρίς µεγάλη πρόοδο στον 

τοµέα αυτό, πολλά προϊόντα της Αλβανίας, όπως αρωµατικά φυτά, όσπρια, 

κηπευτικά κλπ παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση διεθνώς. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση των βιολογικών καλλιεργειών είναι 
η απόκτηση από τους καλλιεργητές της αναγκαίας τεχνογνωσίας και της 
ενηµέρωσης – εµπειρίας για τις τάσεις που επικρατούν  στις γειτονικές και 
ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και παγκοσµίως, στον συγκεκριµένο τοµέα. 

Σηµειώνεται ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η ανάπτυξη της 
βιολογικής γεωργίας υποστηρίχτηκε από την αµερικανική κυβέρνηση. Παρόµοια 

ενίσχυση προς τις βαλκανικές χώρες υπήρξε από κυβερνήσεις χωρών της 
Κεντρικής Ευρώπης, κυρίως της Γερµανίας, της Ελβετίας και της Αυστρίας 
(www.dionet.gr). 

Στη νότια περιοχή, µέσω µη κρατικών οργανώσεων αλλά και µε διακρατικές 
συµφωνίες Ελλάδας – Αλβανίας, καταβάλλονται προσπάθειες για προώθηση 

των βιολογικών καλλιεργειών, µε δράσεις όπως η ενηµέρωση, οι διαδικασίες 
πιστοποίησης, η απόκτηση εµπειριών κλπ (www.humanaid.gr, 2007). 
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ΠΛΑΙΣΙΟ 

Επιστηµονική µελέτη του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Επιστηµών του Πανεπιστηµίου 

του Eberwalde, η οποία είχε ως στόχο την παροχή επιστηµονικών δεδοµένων σχετικά 

µε τις προοπτικές της οικολογικής γεωργίας στην Αλβανία, εξέτασε αναλυτικά το 

σοβαρό ζήτηµα, αν δηλαδή µια µικρής κλίµακας και χαµηλής παραγωγικότητας 
γεωργία, όπως αυτή της Αλβανίας, θα µπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 
κοινοτικής οδηγίας 2092/91. (Βιολογικός τρόπος παραγωγής γεωργικών προϊόντων και 
των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής). 

Οι προοπτικές της οικολογικής γεωργίας εξετάστηκαν µέσω ερωτηµατολογίων της 
Πολιτειακής Ένωσης Οικολογικής Γεωργίας (ΟΑΑ), σε συνεργασία µε το Εργαστήριο 

Βιολογικής Γεωργίας στην Ελβετία (FiBL) και την πρώτη οικολογική οικιακή επιχείρηση 

στη χώρα. 

Τα αποτελέσµατα για τις προοπτικές της οικολογικής γεωργίας στην Αλβανία έδειξαν 

ότι οι προϋποθέσεις της κοινοτικής οδηγίας 2092/91 έχουν εκπληρωθεί µερικώς από 

τις επιχειρήσεις. Οι αγροκαλλιέργειες των περιοχών Ι (Tropoja / Bergland, Βόρεια 

Αλβανία) και II (Tirana / Hügelland, Κεντρική Αλβανία) είναι αυτές που εκπλήρωσαν, σε 
µεγαλύτερο βαθµό αυτές τις προϋποθέσεις. 

Οι πιο εντατικές, οικονοµικά, επιχειρήσεις των περιοχών III (Korca / Hochebene, Ν.Α. 

Αλβανία) και IV (Fier / Küstenebene, Ν.∆. Αλβανία) συµβαδίζουν λιγότερο µε τον 

οικολογικό τρόπο οικιακής οικονοµίας. 

Το συµπέρασµα της µελέτης είναι ότι οι µικρού µεγέθους και χαµηλής 
παραγωγικότητας επιχειρήσεις του αγροτικού τοµέα, µπορούν να συµβαδίσουν µε την 

κοινοτική οδηγία 2092/91. Το παράδειγµα της οικολογικής επιχείρησης «Aris fruit» 

δείχνει ότι µε την εξειδίκευση και µε τις καλές συµβουλές των ειδικών προς τις 
επιχειρήσεις, καθώς και µε την Ένωση Οικολογικών Καλλιεργειών (ΟΑΑ), οι 
επιχειρήσεις µπορούν να αυξήσουν την βιολογική τους παραγωγικότητα και να 

αποκτήσουν υψηλότερα εισοδήµατα µε την πιστοποιηµένη οικολογική γεωργία. 

Πηγή : http://orgprints.org/4646/, «The Albanian agriculture-present situation and analysis for the 

development changes of ecological agriculture, additional summary». 

Τίτλος µελέτης : «Die Albanische Landwirtschaft – gegenwärtige Situation und Untersuchungen zu 
Entwicklungschancen des ökologischen Landbaus», Sven Christian, Eberswalde, den 17 Juni 2004 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 115 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (2007) 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

ΕΚΤΑΣΗ 

(στρεµ.) 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

(τόνοι ή λίτρα) 

Τιράνων 2 2 2 

∆υρραχίου 1 1 1 

Κορυτσάς 1 1 1 

Πόγραδετς 2 2 2 

Ι Οπορωφόρα  

Λιούσνιας 2 2 2 

 ΣΥΝΟΛΟ Ι  8 8               8 (τόνοι) 

Τιράνων 2 1,8 25 

∆υρραχίου 4 4 85 

Καβάγιας 2 3 55 

Πόγραδετς 3 3,2 63 

ΙΙ Κηπευτικά  

Λιούσνιας 3 4,5 112 

 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ  14 16,5              340 (τόνοι) 

Τιράνων  2 3,5 3 

∆υρραχίου 1 1,6 2 ΙΙΙ 
Αρωµατικά και 
φαρµακευτικά 

φυτά 
Κρούγιας  1 1 1,2 

 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ  4 6,1               6,2 (τόνοι) 

Τιράνων  1 1,6 15 

∆υρραχίου 2 4,2 48 

Σκραπάρ 2 3,6 37 

Λιούσνιας 1 1,5 16 

IV Αµπέλια 

Σκόδρας 1 1,2 11 

 ΣΥΝΟΛΟ IV  7 12,1            127 (τόνοι) 

Αυλώνας  4 31 805 

Μπερατίου  5 29 762 V Ελαιώνες 

Κρούγιας  2 6 164 

 ΣΥΝΟΛΟ V  11 66           1.731 (τόνοι)  

Αυλώνας  1  32 
VΙ Ελαιόλαδο  

Μπερατίου  1  45 

 ΣΥΝΟΛΟ VΙ  2               77 (λίτρα) 

VΙΙ Κρασί  ∆υρραχίου  1  5 

 ΣΥΝΟΛΟ VΙΙ  1                5  (λίτρα) 

VIII Κάστανα  Τροπόγιας 2 6 25 

 ΣΥΝΟΛΟ VIII  2 6              25 (τόνοι) 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ -- 51 114,70 -- 

Πηγή : Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίµων 



____________________________________________________________________ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΤΟΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ  ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ        ����  251 

 

 

15.15.15.15.3.4. 3.4. 3.4. 3.4. ΚτηνοτροφίαΚτηνοτροφίαΚτηνοτροφίαΚτηνοτροφία    

 

Η κτηνοτροφία, µαζί µε τη γεωργία, αποτελούν τις βασικές δραστηριότητες του 

πρωτογενή τοµέα και για τα περισσότερα αγροτικά νοικοκυριά συνιστούν 

παράλληλες συµπληρωµατικές δραστηριότητες. 

Στις ορεινές περιοχές της νότιας περιοχής, είναι η κύρια οικονοµική 

δραστηριότητα. Οι κτηνοτρόφοι διαθέτουν πλούσια εµπειρία στην εκτατική 

εκτροφή ζώων, ιδιαίτερα των αιγοπροβάτων. Τα γεωµορφολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής µε τους εκτεταµένους βοσκοτόπους και τις 
υποστηρικτικές γεωργικές δραστηριότητες, αποτελούν ευνοϊκούς παράγοντες 
για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. 

Ιστορικά, η περιοχή φηµίζεται για την κτηνοτροφική της παραγωγή από πολύ 

παλιά. Τα φηµισµένα τυριά της περιοχής Αργυροκάστρου έφταναν µέχρι την 

Αµερική, πριν από τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο. Η µεταπολεµική περίοδος 
χαρακτηρίζεται από την κρατικοποίηση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας 
µέσω συνεταιρισµών και στη δεκαετία του ’90, µετά την κατάρρευση του 

πολιτικού συστήµατος, η κτηνοτροφική δραστηριότητα πέρασε και πάλι στην 

ιδιωτική πρωτοβουλία των αγροτικών νοικοκυριών. 

 

 

15.15.15.15.3.4.1. 3.4.1. 3.4.1. 3.4.1. Το ζωικό κεφάλαιοΤο ζωικό κεφάλαιοΤο ζωικό κεφάλαιοΤο ζωικό κεφάλαιο    

 

Βοοειδή 

Κατά την περίοδο 2000 – 2006, σε επίπεδο χώρας, ο αριθµός των βοοειδών 

µειώθηκε σηµαντικά µε µέσο ετήσιο ρυθµό 2,3%, συνεχίζοντας τη µείωση της 
δεκαετίας του ’90, όταν οι κάτοικοι πούλησαν για σφαγή το µεγαλύτερο τµήµα 

των βοοειδών που παρέλαβαν µε τη διάλυση των συνεταιρισµών, κυρίως 
επειδή οι συνθήκες εκτροφής τους δεν ήταν ευνοϊκές. 

Στις περιοχές του νότου, για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία, κατά την περίοδο 

2002 – 2006, ο αριθµός των βοοειδών αυξήθηκε ελαφρά, από 19.800 σε 20.000 

και των αγελάδων από 13.100 σε 13.800, σε αντίθεση µε την πτώση που 

σηµειώθηκε σε επίπεδο χώρας. Ο µεγαλύτερος αριθµός βοοειδών εκτρέφεται 
στις περιοχές Αργυροκάστρου και Πρεµετής (67% το 2002 και 65% το 2006). Η 

νότια περιοχή αντιπροσωπεύει µικρό ποσοστό της συνολικής βοοτροφίας  
(2002 : 2,9%, 2006 : 3,2%). 

 

Αιγοπρόβατα  

Ο αριθµός των αιγοπροβάτων, σε επίπεδο χώρας κατά την περίοδο 2000 – 

2006, µειώθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό 1,6%. Για τα πρόβατα, ο ρυθµός µείωσης 
ήταν µικρότερος (-1%) ενώ για τα γίδια πολύ µεγαλύτερος (-2,6%), λόγω των 

ιδιαίτερων δυσκολιών που παρουσιάζει η εκτροφή τους. 
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Αντίθετα, στη νότια περιοχή µεταξύ των ετών 2002 και 2006 καταγράφεται 
αύξηση των προβάτων κατά 42,4% και των γιδιών κατά 2,6%. Το 2002, ο 

αριθµός των αιγοπροβάτων στη νότια περιοχή αντιπροσώπευε το 13,6% του 

συνολικού αριθµού της χώρας. Κατά το έτος 2006 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε 
σε 19,5% για τα πρόβατα και σε 13,8% για τα γίδια. 

Χοιρινά 

Ο αριθµός των χοιρινών σε επίπεδο χώρας αυξήθηκε κατά την περίοδο 2000 – 

2006 µε µέσο ετήσιο ρυθµό 6,7% και των θηλυκών χοιρινών (χοιροµητέρων) µε 
ρυθµό 4,5%. 

Στη νότια περιοχή η αύξηση, µεταξύ των ετών 2002 και 2006 ήταν πολύ 

µεγαλύτερη αφού ο αριθµός τους σχεδόν τριπλασιάστηκε και από 3.180 το 

2002 έφτασε σε 8.770 το 2006. Ο µεγαλύτερος αριθµός χοιρινών εκτρέφεται 
στην περιοχή Αγίων Σαράντα και ακολουθεί η περιοχή Αργυροκάστρου. Στις 
περιοχές αυτές καταγράφονται και οι µεγαλύτερες αυξήσεις του αριθµού των 

χοιρινών, ο οποίος µεταξύ των ετών 2002 και 2006 υπερτριπλασιάστηκε. Στην 

περιοχή Πρεµετής εκτρέφεται πολύ µικρός αριθµός χοιρινών. 

Το µερίδιο της νότιας περιοχής στο σύνολο της χοιροτροφίας της χώρας 
αυξήθηκε από 2,8% που ήταν το 2002, σε 5,8% το 2006. 

 

Πουλερικά  

Ο αριθµός των πουλερικών, σε επίπεδο χώρας, αυξήθηκε µε µέσο ετήσιο 

ρυθµό 2,7% κατά την περίοδο 2000 – 2006. Ο αντίστοιχος ρυθµός για τα 

κοτόπουλα ήταν 1,9%. 

Στη νότια περιοχή ο συνολικός αριθµός των πουλερικών, µεταξύ των ετών 2002 

και 2006, παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητος, ενώ των κοτόπουλων µειώθηκε 
σηµαντικά, από 251 χιλιάδες σε 170 χιλιάδες ή κατά -32,4%. 

Ο µεγαλύτερος αριθµός πουλερικών εκτρέφεται στις περιοχές ∆ελβίνου και 
Αργυροκάστρου, στις οποίες παρουσιάστηκε αύξηση του συνολικού αριθµού 

εκτρεφόµενων πουλερικών µεταξύ των ετών 2002 και 2006. 

Τα κυριότερα προβλήµατα της πτηνοτροφίας και της χοιροτροφίας είναι ο 

απαρχαιωµένος εξοπλισµός που χρησιµοποιούν και η έλλειψη σύγχρονων 

σφαγείων και µονάδων τυποποίησης κρέατος. Τα δύο τελευταία προβλήµατα 

(σφαγή – τυποποίηση) αφορούν το σύνολο της κτηνοτροφίας. 

Τα σοβαρά αυτά προβλήµατα αποτελούν και την κύρια αιτία µείωσης του 

αριθµού των εκτρεφόµενων πουλερικών στη νότια περιοχή, δεδοµένου ότι το 

παραγόµενο τελικό προϊόν δεν µπορεί να ανταγωνιστεί τα προϊόντα άλλων 

σύγχρονων µονάδων της χώρας αλλά και τα εισαγόµενα, κυρίως από την 

Ελλάδα. 
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Μελίσσια  

Σε επίπεδο χώρας, ο αριθµός των κυψελών αυξήθηκε σηµαντικά, στην περίοδο 

2000 – 2006, µε µέσο ετήσιο ρυθµό 14,7%. Στη νότια περιοχή η αύξηση ήταν 

ακόµη µεγαλύτερη κατά την περίοδο 2002 – 2006, µε µέσο ετήσιο ρυθµό 

19,7%. 

Οι µεγαλύτεροι αριθµοί κυψελών καταγράφονται στις περιοχές Αγίων Σαράντα 

και Αργυροκάστρου, ενώ το µερίδιο της νότιας περιοχής στο συνολικό αριθµό 

κυψελών της χώρας αυξήθηκε από 13,8% το 2002, σε 15,1% το 2006. 

Η µελισσοκοµία υπήρξε, ανέκαθεν, σηµαντική δραστηριότητα στη νότια περιοχή 

και παρά το γεγονός ότι στη µεταβατική περίοδο της δεκαετίας του ’90 τα 

µελισσοκοµικά πάρκα καταστράφηκαν σχεδόν ολοκληρωτικά, ξαναβρήκε την 

ανοδική πορεία της, κυρίως λόγω της εµπειρίας των κατοίκων της περιοχής και 
των ευνοϊκών περιβαλλοντικών και κλιµατολογικών συνθηκών που επικρατούν. 

Οι συνθήκες αυτές είναι και ο βασικός παράγοντας της άριστης ποιότητας του 

παραγόµενου µελιού. 

Και για τη µελισσοκοµία, παρότι οι απαιτούµενες επενδύσεις δεν είναι ιδιαίτερα 

υψηλές σε σύγκριση µε άλλους κλάδους της κτηνοτροφίας, τα κυριότερα 

προβλήµατα εστιάζονται στην έλλειψη του απαιτούµενου εξοπλισµού 

παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης µελιού. Το τελικό προϊόν, από 

πλευράς τυποποίησης – συσκευασίας, δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις 
απαιτήσεις της αγοράς και δεν µπορεί να συναγωνιστεί επώνυµες συσκευασίες 
του εξωτερικού και ιδιαίτερα της Ελλάδας. 

 

Ιπποειδή  

Σε επίπεδο χώρας, ο αριθµός των ιπποειδών µειώθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό 

7%, ενώ ο αριθµός των αλόγων µειώθηκε µε µικρότερο ετήσιο ρυθµό (-3,5%), 

επειδή τα άλογα χρησιµοποιούνται από τα αγροτικά νοικοκυριά, σε µεγάλη 

έκταση, για όργωµα, για µεταφορές αγροτικών προϊόντων και για άλλες 
αγροτικές εργασίες. 

Οι ανωτέρω εξελίξεις του ζωικού κεφαλαίου της κτηνοτροφίας απεικονίζονται 
στον πίνακα 116 και στα γραφήµατα 94-98 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 116 

ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (σε χιλιάδες) 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Μ.Ε.Ρ.Μ. 

% 

1 Βοοειδή  728 708 690 684 654 655 634 -2,3 

 Αγελάδες  448 441 435 443 435 430 420 -1,1 

2 Αιγοπρόβατα 3.045 2.933 2.773 2.919 2.738 2.701 2.770 -1,6 

 Πρόβατα  1.939 1.906 1.844 1.903 1.794 1.760 1.830 -1,0 

 Γαλακτοφόρα  1.448 1.440 1.414 1.441 1.348 1.312 1.426 -0,3 

 Γίδια  1.104 1.027 929 1.015 944 941 940 -2,6 

 Γαλακτοφόρα  800 782 698 761 702 701 700 -2,2 

3 Χοίροι  103 106 114 132 143 147 152 6,7 

 Θηλυκά  10 10 11 12 13 13 13 4,5 

4 Ιπποειδή  204 194 181 170 156 149 132 -7,0 

 Άλογα  63 67 65 63 58 53 51 -3,5 

5 Πουλερικά  5.291 5.422 5.826 6.104 6.275 6.432 6.200 2,7 

 Κοτόπουλα  4.087 4.285 4.446 4.756 4.517 7.671 4.572 1,9 

6 Μελίσσια (κυψέλες) 76 82 92 111 132 157 173 14,7 

Πηγή : INSTAT 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 94 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (2002 και 2006) 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (2002 και 2006) 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΙΡΙΝΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (2002 και 2006) 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (2002 και 2006) 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΨΕΛΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (2002 και 2006) 
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15.15.15.15.3.4.2. 3.4.2. 3.4.2. 3.4.2. Παραγωγή κρέατοςΠαραγωγή κρέατοςΠαραγωγή κρέατοςΠαραγωγή κρέατος    

 

Κατά το έτος 2006, η συνολική παραγωγή κρέατος (βάρος ζωντανών ζώων για 

σφαγή) ανήλθε σε 133,4 χιλιάδες τόνους και η κατανοµή του ανά κατηγορία 

απεικονίζεται στο γράφηµα 99. 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 99 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2006) 
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Οι περιφέρειες µε το µεγαλύτερο µερίδιο στην συνολική παραγωγή κρέατος 
(άνω του 10%) είναι, Φιέρι : 15%, Ελµπασάν : 12,8%, Σκόδρα : 11,8%, Τίρανα : 

10,4%. Τα αντίστοιχα µερίδια για τις τρεις (3) περιφέρειες του νότου είναι,   
Κορυτσά : 9%, Αυλώνα : 8,8% και Αργυρόκαστρο 6,2%. Πολύ υψηλά µερίδια 

έχουν οι εν λόγω περιφέρειες στην παραγωγή αιγοπρόβειου κρέατος, ως 
αποτέλεσµα του υψηλού µεριδίου που έχουν και στο ζωικό κεφάλαιο 

αιγοπροβάτων. Συγκεκριµένα, τα µερίδια είναι, Αργυρόκαστρο : 14,2%, 

Κορυτσά : 10,8%, Αυλώνα : 16,8%,  σύνολο νότιων περιοχών : 41,8% 

(πίνακας117). 

 

 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________________ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΤΟΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ  ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ        ����  258 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 117 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ 

(ζωντανό βάρος σε τόνους) – 2006 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σύνολο  Βοοειδή 
Αιγοπρό-

βατα 
Χοίροι  

Πουλερι-
κά  

Σύνολο 

% 

Βοοειδή 

% 

Αιγοπρό-

βατα      

% 

Χοίροι   
% 

Πουλερι 
κά       

% 

Μπεράτι 11.567 5.418 3.737 451 1.961 8,7 8,0 9,1 3,0 20,9 

Ντιµπέρ 9.115 4.275 4.221 231 388 6,8 6,3 10,3 1,5 4,1 

∆υρράχιο 8.170 5.472 1.112 806 780 6,1 8,0 2,7 5,4 8,3 

Ελµπασάν 14.378 8.725 4.326 472 855 10,8 12,8 10,6 3,2 9,1 

Φιέρι  18.414 10.207 3.385 1.697 3.125 13,8 15,0 8,3 11,3 33,3 

Αργυρόκαστρο 8.273 1.973 5.798 243 259 6,2 2,9 14,2 1,6 2,8 

Κορυτσά 12.039 6.471 4.402 817 349 9,0 9,5 10,8 5,5 3,7 

Κούκες 6.408 4.372 1.705 162 169 4,8 6,4 4,2 1,1 1,8 

Λέτσε 8.397 3.066 875 4.248 208 6,3 4,5 2,1 28,4 2,2 

Σκόδρα 15.116 8.014 2.550 4.301 250 11,3 11,8 6,2 28,7 2,7 

Τίρανα 9.825 7.114 1.943 220 548 7,4 10,4 4,7 1,5 5,8 

Αυλώνα 11.700 3.013 6.885 1.321 481 8,8 4,4 16,8 8,8 5,1 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΑΣ 
133.401 68.120 40.939 14.969 9.373 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Πηγή : INSTAT 

 

 

 

15.15.15.15.3.4.3. 3.4.3. 3.4.3. 3.4.3. ∆ιαχρονική εξέλιξη προϊόντων ζωικής παραγωγής : 2000 ∆ιαχρονική εξέλιξη προϊόντων ζωικής παραγωγής : 2000 ∆ιαχρονική εξέλιξη προϊόντων ζωικής παραγωγής : 2000 ∆ιαχρονική εξέλιξη προϊόντων ζωικής παραγωγής : 2000 ––––    

2006200620062006    

 

Στον πίνακα 119 καταγράφεται η διαχρονική εξέλιξη (2000 – 2006) της 
παραγωγής γάλακτος, αυγών, πρόβειου µαλλιού, µελιού και κρέατος ζωντανών 

ζώων προς σφαγή. 

Η παραγωγή γάλακτος αυξήθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό 5,6%. Το πρόβειο γάλα 

είχε µικρότερο µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης (4,1%) ενώ οι κατηγορίες του 

αγελαδινού και του γίδινου, µεγαλύτερους (5,7% και 6% αντίστοιχα). 

Η παραγωγή αυγών αυξήθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό 5,1% και η παραγωγή 

µελιού µε πολύ υψηλότερο αντίστοιχο ρυθµό (11,9%), ενώ η παραγωγή 

πρόβειου µαλιού παρέµεινε στάσιµη. 

Η συνολική παραγωγή κρέατος αυξήθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό 4,9%. 

Υψηλότεροι αντίστοιχοι ρυθµοί αύξησης καταγράφονται για το αιγοπρόβειο 

κρέας (6%), για το χοιρινό (7%) και για το κρέας πουλερικών (12,2%). Αντίθετα, 

για το βοδινό κρέας ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης ήταν χαµηλότερος (3,4%). 
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Επισηµαίνεται ότι η αύξηση των προϊόντων ζωικής παραγωγής στη 

συγκεκριµένη περίοδο σηµειώθηκε παρά τη µείωση του ζωικού κεφαλαίου, 

όπως αναλύθηκε στην παράγραφο 15.3.4.1. Η αύξηση της παραγωγικότητας – 

αποδοτικότητας, οφείλεται προφανώς στη βελτίωση των συνθηκών και των 

τεχνικών εκτροφής, στις βελτιώσεις της «ράτσας» των ζώων και ενδεχοµένως 
των γενικότερων υποδοµών (εγκαταστάσεις, βοσκότοποι κλπ). 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 118 

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : 2000 – 2006  

(σε χιλιάδες τόνους ή άλλη αναγραφόµενη µονάδα) 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Μ.Ε.Ρ.Μ. 

% 

1 Γάλα  796 831 1.010 1.060 1.064 1.076 1.102 5,6 

 Αγελαδινό 687 716 878 904 917 930 956 5,7 

 Πρόβειο 59 63 69 74 75 75 75 4,1 

 Γίδινο  50 52 63 81 72 71 71 6,0 

2 Αυγά (σε εκατ.) 530 608 660 720 780 738 716 5,1 

3 Μαλλί πρόβειο 3,2 3,3 3,3 3,1 3,3 3,4 3,2 -- 

4 Μέλι (τόνοι) 1076 1.183 1.232 1.235 1.990 1.816 2.114 11,9 

5 Κρέας (ζωντανό βάρος) 102,6 106,2 118 123 129 133 137 4,9 

 Βοδινό 56,6 59,1 64 65 66 68 69 3,4 

 Αιγοπρόβειο  31 32,1 38 38 42 41 44 6,0 

 Χοιρινό 10 10 11 12 13 15 15 7,0 

 Κοτόπουλο  5 5 6 8 9 9 10 12,2 

Πηγή : INSTAT 

    

    

15.15.15.15.3.5. 3.5. 3.5. 3.5. ΑλιείαΑλιείαΑλιείαΑλιεία        

 

Κατά την περίοδο 2001 – 2006, η αλιεία είχε σηµαντική ανάπτυξη και η 

συνολική παραγωγή αυξήθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό 15,5%. Μεγαλύτερους 
µέσους ετήσιους ρυθµούς αύξησης είχαν οι ιχθυοκαλλιέργειες (111,2%) των 

οποίων η παραγωγή αυξήθηκε 42 φορές, η καλλιέργεια µυδιών (55,4%) και η 

παράκτια αλιεία (17%). Μικρότερους µέσους ετήσιους ρυθµούς αύξησης της 
παραγωγής σηµείωσαν η θαλάσσια αλιεία (5,7%), η αλιεία λιµνοθαλασσών 

(3,3%) και η αλιεία εσωτερικών υδάτων (5,5%) (πίνακας 119 και γράφηµα 100).  

Στη νότια περιοχή, η κύρια περιοχή αλιείας είναι αυτή των Αγίων Σαράντα στην 

οποία το έτος 2002 καταγράφεται το 92,5% της παραγωγής (πλην µυδιών). Το 

αντίστοιχο ποσοστό για το έτος 2006 ήταν 71,1%, παρά τον 

υπερπενταπλασιασµό της παραγωγής. Αυτό οφείλεται στη θεαµατική αύξηση 
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της αλιείας (εσωτερικών υδάτων) στην περιοχή Αργυροκάστρου, από 7 τόνους 
το 2002, σε 1.136 τόνους το 2006. 

Η καλλιέργεια µυδιών εντοπίζεται µόνο στην περιοχή Αγίων Σαράντα και η 

παραγωγή αυξήθηκε από 230 τόνους το 2002, σε 370 τόνους το 2006 (+61%). 

Ο αριθµός των αλιέων υπερδιπλασιάστηκε από το 2002 στο 2006 (από 33 σε 
68) και το 2006, το 69% καταγράφονται στην περιοχή Αγίων Σαράντα, το 21% 

στην περιοχή Αργυροκάστρου και το 10% στις υπόλοιπες περιοχές (πίνακας 
120). 

Η περιοχή Αγίων Σαράντα έχει σηµαντική παράδοση στον τοµέα της αλιείας. 
Σήµερα διαθέτει στόλο 150 περίπου αλιευτικών σκαφών µικρού και µεσαίου 

µεγέθους, µε δυνατότητα µεταφοράς, φύλαξης και επεξεργασίας των 

αλιευµάτων. Επίσης, η περιοχή θεωρείται ως µια από τις σηµαντικότερες στην 

παραγωγή µυδιών, η οποία γίνεται κυρίως στην περιοχή του Βουθρωτού. 

Η ιχθυοτροφία εσωτερικών υδάτων είχε αναπτυχθεί στη µεταπολεµική περίοδο 

και ιδιαίτερα στη δεκαετία του ’70 µε βάση την Κινεζική εµπειρία. Οι ταµιευτήρες 
νερού που κατασκευάστηκαν για άρδευση, χρησιµοποιήθηκαν και για 

ιχθυοκαλλιέργειες. Με την κατάρρευση του καθεστώτος, η αλιεία στους εν λόγω 

ταµιευτήρες γινόταν ανεξέλεγκτα, µε αποτέλεσµα να εξαφανιστεί ολοσχερώς ο 

πληθυσµός των ψαριών. 

Στη µεταβατική περίοδο, µε την έκδοση νόµου που επέτρεπε την παραχώρηση 

των ταµιευτήρων για ιχθυοκαλλιέργειες στους συλλόγους άρδευσης, πολλοί 
έµπειροι ιχθυοτρόφοι ασχολήθηκαν και πάλι µε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

Ταυτόχρονα, ιδιώτες ιχθυοτρόφοι άρχισαν να επενδύουν στη δηµιουργία 

µονάδων ιχθυοκαλλιεργειών εσωτερικών υδάτων. Σήµερα, στην περιοχή 

Αργυροκάστρου υπάρχουν 16 φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται µε τη 

συγκεκριµένη δραστηριότητα, από τα οποία 9 εκµεταλλεύονται τις δεξαµενές και 
τους ταµιευτήρες, 5 εκµεταλλεύονται µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και 2 

εκµεταλλεύονται τα ποτάµια συστήµατα. 

Οι πέντε (5) µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας διαθέτουν εγκαταστάσεις συνολικής 
έκτασης 5.400 τ.µ. ενώ η επιφάνεια των ταµιευτήρων – δεξαµενών που έχουν 

παραχωρηθεί για ιχθυοκαλλιέργειες, ανέρχεται σε 185,4 εκτάρια. Στο Νοµό 

Πρεµετής είναι υπό εκµετάλλευση η δεξαµενή «Μπαλαµπάν», έκτασης 6 

εκταρίων. 

Το σηµαντικότερο πρόβληµα της αλιείας είναι η έλλειψη εθνικού σχεδίου 

προγραµµατισµού και δράσης σε θέµατα οργάνωσης της αλιείας, των 

υδατοκαλλιεργειών, της µεταποίησης αλιευµάτων και άλλων υδρόβιων 

οργανισµών, καθώς επίσης και σε θέµατα ανάπτυξης και εφαρµογής 
τεχνολογικών µεθόδων παραγωγικής διαχείρισης, εκτίµησης και αξιολόγησης 
των υδάτινων οικοσυστηµάτων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 119 

ΑΛΙΕΙΑ (σε τόνους) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Μ.Ε.Ρ.Μ. 

% 

Θαλάσσια  1.466 1.956 1.921 1.722 1.752 1.932 5,7 

Παράκτια 116 90 95 67 240 254 17,0 

Λιµνοθαλασσών 240 235 175 428 270 282 3,3 

Εσωτερικών υδάτων 1.588 1.373 1.512 1.881 2.180 2.078 5,5 

Ιχθυοκαλλιεργειών 35 108 167 684 725 1.470 111,2 

Μυδιών 150 350 860 720 1.250 1.360 55,4 

ΣΥΝΟΛΟ 3.595 4.112 4.730 5.502 6.417 7.376 15,5 

   Πηγή : INSTAT 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 100 

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

(σε τόνους) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 120 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ  

(2002 & 2006) 

 

2002 2006 

ΠΕΡΙΟΧΗ Αλιεία 

 (τόνοι) 

Μύδια 

 (τόνοι)  

Αριθµός  

αλιέων 

Αλιεία  

(τόνοι)  

Μύδια 

 (τόνοι)  

Αριθµός  

αλιέων 

Αργυρόκαστρο 7 0 3 1.136 0 14 

Πρεµετή 0 0 0 14 0 1 

Άγιοι Σαράντα 580 230 26 3.186 370 47 

∆έλβινο 40 0 4 146 0 6 

ΣΥΝΟΛΟ 

Ν.ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
627 230 33 4.482 370 68 

             Πηγή : ∆ιευθύνσεις Γεωργίας Περιφερειών 

 

 

 

15.15.15.15.3.6. 3.6. 3.6. 3.6. ∆άση ∆άση ∆άση ∆άση –––– Λιβάδια  Λιβάδια  Λιβάδια  Λιβάδια     

    

15.15.15.15.3.6.13.6.13.6.13.6.1. . . . ∆άση∆άση∆άση∆άση    

 

Η συνολική έκταση των δασών, σε επίπεδο χώρας, ανέρχεται σε 1.040,1 χιλ. 

εκτάρια και παρέµεινε αµετάβλητη µεταξύ των ετών 2002 και 2006. Το 19% της 
δασικής έκτασης καλύπτεται από κωνοφόρα δέντρα και το 81% από 

πλατύφυλλα αειθαλή. 

Στη νότια περιοχή (Αργυρόκαστρο, Πρεµετή, Άγιοι Σαράντα, ∆έλβινο), η έκταση 

των δασών ανέρχεται σε 93,2 χιλ. εκτάρια και παρέµεινε επίσης αµετάβλητη 

µεταξύ των ετών 2002 και 2006. Το 11% της δασικής έκτασης καλύπτεται από 

κωνοφόρα δέντρα και το 89% από πλατύφυλλα αειθαλή (πίνακας 121 και 
γράφηµα 101) . Η δασική έκταση των ανωτέρω περιοχών αντιπροσωπεύει το 

9% της συνολικής δασικής έκτασης της χώρας. 

Τα δάση αποτελούν σηµαντικό πλούτο για τη χώρα αλλά και για τις νότιες 
περιοχές, µε σηµαντική επίδραση στο κλίµα και στην ποιότητα του 

περιβάλλοντος, στην προστασία της γης από διάβρωση, στη διασφάλιση 

τροφής για την αιγοτροφία, στην παραγωγή ξυλείας και στην απασχόληση 

υλοτόµων κλπ. Αποτελούν επίσης την κύρια βάση για την ανάπτυξη πλούσιας 
χλωρίδας και πανίδας. 

Η µεταβατική περίοδος προκάλεσε σοβαρά προβλήµατα στα δάση, εξαιτίας της 
ανεξέλεγκτης υλοτοµίας, των πολλών και εκτεταµένων πυρκαγιών, της 
καταστροφής δασικών έργων υποδοµής, της παράνοµης θήρας κλπ. Τα 
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φαινόµενα αυτά δεν έχουν εκλείψει εντελώς µέχρι σήµερα ενώ οι αναδασώσεις 
και η αποκατάσταση ή δηµιουργία νέων δασικών έργων υποδοµής 
προωθούνται µε πολύ αργούς ρυθµούς. 

Μεταξύ των ετών 1992 και 2006, η παραγωγή ξυλείας σηµείωσε µείωση, µε 
εξαίρεση την οικοδοµική ξυλεία. Συγκεκριµένα, η παραγωγή κορµών µειώθηκε 
µε µέσο ετήσιο ρυθµό 7,9% και η παραγωγή δοκών µε αντίστοιχο ρυθµό 

20,7%, κυρίως εξαιτίας της εγκατάλειψης των ορυχείων και ως εκ τούτου της 
µείωσης της ζήτησης. 

Η οικοδοµική ξυλεία αυξήθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό 2,1%. Ο αντίστοιχος 
ρυθµός για την ξυλεία από πλατύφυλλα φυλλοβόλα δέντρα ήταν υψηλότερος 
(9,8%) ενώ για την ξυλεία από κωνοφόρα δέντρα ήταν αρνητικός (-3,8%). Η 

αύξηση της παραγωγής οικοδοµικής ξυλείας ενισχύθηκε από την σηµαντική 

ανάπτυξη του κατασκευαστικού τοµέα. 

Τέλος η παραγωγή καυσόξυλων µειώθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό 5,3% και 
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στις νέες κατασκευές χρησιµοποιούνται 
σύγχρονα συστήµατα θέρµανσης. Παρόλα αυτά ο όγκος των παραγόµενων 

καυσόξυλων εξακολουθεί να είναι µεγάλος και το 2006 ανήλθε σε 200 χιλ.µ3
.  

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 121 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

(σε εκτάρια) 

 

2002 2006 

ΠΕΡΙΟΧΗ Κωνοφόρα 

δάση 

Πλατύφυλλα 

δάση 

Συνολική 

δασική 

έκταση 

Κωνοφόρα 

δάση 

Πλατύφυλλα 

δάση 

Συνολική 

δασική 

έκταση 

Αργυρόκαστρο 3.619 26.847 30.466 3.620 26.851 30.471 

Πρεµετή 4.342 33.986 38.328 4.344 33.991 38.335 

Άγιοι Σαράντα 1.856 12.640 14.496 1.855 12.636 14.491 

∆έλβινο 506 9.371 9.877 503 9.365 9.868 

ΣΥΝΟΛΟ 

Ν.ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
10.323 82.844 93.167 10.322 82.843 93.165 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΑΣ 
193.505 847.120 1.040.625 194.176 846.536 1.040.712 

  Πηγή :  ∆ιευθύνσεις Γεωργίας Περιφερειών 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 101 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ (%) ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 122 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ  

(1992 – 2006 σε µ3
) 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1992 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Μ.Ε.Ρ.Μ. 

% 

1 Κορµοί 49.182 54.296 62.585 52.332 53.464 40.099 49.967 33.970 15.542 -7,9 

 Φυλλοβόλα  33.525 18.133 33.865 29.224 32.667 30.869 31.260 22.916 11.615 -7,3 

 Κωνοφόρα  15.657 36.163 28.720 23.108 20.797 9.230 18.707 11.054 3.927 -9,4 

2 Οικοδοµική ξυλεία 1.998 6.420 5.000 5.576 5.068 3.595 6.927 6.467 2.667 2,1 

 Φυλλοβόλα  481 3.224 2.958 3.394 3.118 2.195 3.704 3.318 1.784 9,8 

 Κωνοφόρα  1.517 3.196 2.042 2.182 1.950 1.400 3.223 3.149 883 -3,8 

3 ∆οκοί ορυχείων 16.574 21.348 1.018 632 808 1.478 1.621 886 640 -20,7 

 Φυλλοβόλα  12.136 2.080 565 396 557 934 1.494 831 583 -19,5 

 Κωνοφόρα  4.438 19.268 453 236 251 544 127 55 57 -26,7 

4 Καυσόξυλα  427.000 431.787 121.095 242.381 302.279 284.811 452.724 344.238 200.193 -5,3 

   Πηγή : General Directorate of Forest and Pasture & INSTAT 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 102 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ  

(πλην καυσόξυλων, 1992 – 2006, σε µ3
) 
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15.15.15.15.3.6.2. 3.6.2. 3.6.2. 3.6.2. ΛιβάδιαΛιβάδιαΛιβάδιαΛιβάδια    

 

Και τα λιβάδια αποτελούν αναντικατάστατο πλούτο για τη χώρα. ∆ιασφαλίζουν 

την κύρια βάση εκτροφής της αιγοπροβατοτροφίας και την ανάπτυξη 

φαρµακευτικών και αρωµατικών φυτών, όπως το τσάι, η ρίγανη, η φασκοµηλιά, 

το αγριοτριαντάφυλλο, το σαλέπι κλπ. 

Η έκταση των λιβαδιών στις περιοχές της Νότιας Αλβανίας, για τις οποίες 
υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, ανέρχεται σε 135 χιλ. εκτάρια και το µεγαλύτερο 

τµήµα τους (50%) καταγράφεται στις περιοχές ∆ελβίνου – Αγίων Σαράντα. Η 

κατανοµή τους, µε βάση το ιδιοκτησιακό καθεστώς, φαίνεται στον πίνακα 123 

και στο γράφηµα 103 Στο σύνολο των νότιων περιοχών, το 43% των λιβαδιών 

είναι κοινοτικά, το 42% κρατικά και το 15% ιδιωτικά. Το µεγαλύτερο ποσοστό 

κοινοτικών λιβαδιών καταγράφεται στην περιοχή Πρεµετής (60%). 

Το κυριότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν τα λιβάδια σε όλη τη χώρα είναι η 

έλλειψη ολοκληρωµένου σχεδίου λιβαδοπονίας για τη µελέτη των λιβαδικών 

φυτών, των συστηµάτων ανάπτυξης λιβαδιών, τη λιβαδική τεχνική, τη διατροφή 

των ζώων στα λιβάδια, τη διαχείριση βοσκοτόπων, την οικολογία, την 

προστασία και τη διαµόρφωση του λιβαδικού τοπίου, καθώς και τις αναγκαίες 
δράσεις και έργα και τον τρόπο χρηµατοδότησής τους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 123 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΒΑ∆ΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

(σε εκτάρια) 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ Κρατικά  Κοινοτικά  Ιδιωτικά  Σύνολο  

Αργυρόκαστρο 20.416 15.737 8.656 44.809 

Πρεµετή  8.233 13.889 888 23.010 

∆έλβινο  - Άγιοι Σαράντα 28.000 28.500 10.250 66.750 

ΣΥΝΟΛΟ Ν.ΠΕΡΙΟΧΩΝ 56.649 58.126 19.794 134.569 

                      Πηγή :  ∆ιευθύνσεις Γεωργίας Περιφερειών 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 103 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ (%) ΛΙΒΑ∆ΙΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
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15.15.15.15.3.7. 3.7. 3.7. 3.7. Συµπεράσµατα Συµπεράσµατα Συµπεράσµατα Συµπεράσµατα –––– Επισηµάνσεις  Επισηµάνσεις  Επισηµάνσεις  Επισηµάνσεις –––– Προβλήµατα  Προβλήµατα  Προβλήµατα  Προβλήµατα –––– Προοπτικές για  Προοπτικές για  Προοπτικές για  Προοπτικές για 

τον τον τον τον     Πρωτογενή ΤοµέαΠρωτογενή ΤοµέαΠρωτογενή ΤοµέαΠρωτογενή Τοµέα    

 

1. Η συµµετοχή του πρωτογενή τοµέα στη διαµόρφωση του ΑΕΠ είναι 
σηµαντική. Συµµετέχει στη διαµόρφωση του ΑΕΠ µε 20% και στην 

απασχόληση µε 58%. 

2. Παρά τη σχετική µεγάλη συµµετοχή του πρωτογενή τοµέα στο εγχώριο 

προϊόν και στο ΑΕΠ, η συµµετοχή του µπορεί να αυξηθεί περαιτέρω 

αισθητά. 

3. Ο πρωτογενής τοµέας είναι ελάχιστα καθετοποιηµένος. 

4. Ούτε ο γεωργικός ούτε ο κτηνοτροφικός τοµέας καλύπτουν τις ανάγκες της 
περιοχής και της χώρας. 

5. Γίνονται σηµαντικές διαρκείς εισαγωγές τόσο σε γεωργικά όσο και 
κτηνοτροφικά προϊόντα. 

6. Η ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων είναι µέτρια και οι συνθήκες 
διατήρησης και διακίνησής τους πρωτόγονες. 

7. Υπάρχουν βασικές ελλείψεις σε έργα υποδοµής που καθιστούν την άσκηση 

των δραστηριοτήτων δυσχερή και κοστοβόρα . 

8. Η µεγαλύτερη γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα ασκείται σε 
εκτατική µορφή, δεδοµένου ότι η εντατικής µορφής καλλιέργεια είναι 
περιορισµένη και χαρακτηρίζεται από έλλειψη ανάλογων υποδοµών. 

9. Το µεγαλύτερο ποσοστό των γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων 

ασκείται από τα νοικοκυριά ως δευτερεύουσα δραστηριότητα και η 

παραγωγή ιδιοκαταναλώνεται. 

10. Η παραγωγή και η παραγωγικότητα τόσο της γεωργίας όσο και της 
κτηνοτροφίας είναι συγκριτικά περιορισµένη, λόγω των υφιστάµενων 

σοβαρών καλλιεργητικών προβληµάτων (καλλιεργητικές µέθοδοι, άρδευση, 

λίπανση κλπ). 

11. Τα έργα υποδοµών, κυρίως της γεωργίας, είναι περιορισµένα και 
απαρχαιωµένα (άρδευση, αποστράγγιση, αντιπληµµυρικά, αντιδιαβρωτικά 

κλπ). 

12. Υπάρχουν σοβαρές δυσχέρειες τόσο στις µεταβιβάσεις όσο και στις 
µισθώσεις γης και για το λόγο αυτό ο κλήρος είναι µικρός, εγκατεσπαρµένος 
και πολλές φορές όχι απόλυτα κατοχυρωµένος. 

13. Σηµειώνεται εκτεταµένη και ανεξέλεγκτη επέκταση αστικών χρήσεων γης, σε 
βάρος της γεωργικής γης. 

14. Το µέσο µέγεθος των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, σε επίπεδο χώρας, δεν 

υπερβαίνει το 1,13 εκτάρια, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης στην περιοχή µελέτης 
είναι 1,34 εκτάρια. 
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15. ∆εν υφίσταται αποτελεσµατική και οργανωµένη επιστηµονική συµβουλευτική 

υποστήριξη σε θέµατα καλλιεργειών, οργάνωσης της παραγωγής κλπ. 

16. ∆εν υπάρχει αποτελεσµατικό και οργανωµένο σύστηµα ενηµέρωσης – 

πληροφόρησης, κυρίως για τις διεθνείς εξελίξεις στη γεωργοκτηνοτροφία.  

17. Το κόστος παραγωγής κινείται σε συγκριτικά υψηλά επίπεδα. 

18. Υπάρχει έλλειψη προδιαγραφών και χαµηλό επίπεδο διατροφικής 
ασφάλειας. 

19. ∆εν υπάρχει οργανωµένο σύστηµα διανοµής των γεωργοκτηνοτροφικών 
προϊόντων, µε συνέπεια αυτά να διακινούνται µε πρωτόγονο τρόπο και µε 
ακατάλληλες συνθήκες, που πολλές φορές καθίστανται επικίνδυνες για τη 

δηµόσια υγεία. 

20. Ο µεγάλος βαθµός µετανάστευσης στέρησε από την περιοχή ανθρώπινο 

δυναµικό σε παραγωγικές ηλικίες που θα µπορούσε να ασχοληθεί µε τη 

γεωργοκτηνοτροφία, λόγω παράδοσης και εµπειρίας. 

21. Ο συνήθης τύπος των αγροτικών εκµεταλλεύσεων είναι ο µικτός τύπος 
(δηλαδή γεωργία και κτηνοτροφία). 

22. Από το σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων της περιοχής µελέτης, µόνο το 

1% αφορά επιχειρήσεις του αγροτικού τοµέα. 

23. Το 60% περίπου της γεωργικής παραγωγής ιδιοκαταναλώνεται. 

24. Το 55% του συνολικού πληθυσµού της χώρας χαρακτηρίζεται ως αγροτικός. 

25. ∆εν υφίσταται ευνοϊκή τελωνειακή µεταχείριση προς όφελος της εγχώριας 
παραγωγής (επιβολή δασµών). 

26. Οι όροι δανεισµού των γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων είναι επαχθείς. 

27. ∆εν υφίστανται θεσπισµένα κίνητρα για την ενίσχυση νέων ή υφισταµένων 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων. 

28. Η εκµηχάνιση της γεωργικής παραγωγής είναι υποτυπώδης. 

29. Οι τιµές των εισαγόµενων γεωργικών µηχανηµάτων, εξαρτηµάτων και 
εργαλείων κινούνται σε απαγορευτικά επίπεδα για το εισόδηµα του Αλβανού 

αγρότη.  

30. Παρατηρείται σοβαρή οικονοµική αδυναµία των γεωργοκτηνοτρόφων. 

31. Η παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών για την κάλυψη των αναγκών του 

ζωικού πληθυσµού, σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι επαρκής. 

32. Η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία βρίσκονται σε εµβρυακή κατάσταση, 

παρότι οι φυσικές και κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής ευνοούν την 

ανάπτυξή τους.  

33. Οι θερµοκηπιακές καλλιέργειες (κυρίως λαχανικών), είναι ιδιαίτερα 

περιορισµένες (καλύπτουν το 2,2% της έκτασης που καλλιεργείται µε 
λαχανικά). Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένας ρυθµός αύξησης, ο 

οποίος όµως κινείται σε χαµηλά σχετικά επίπεδα. 
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34. Το συγκριτικά µεγαλύτερο ποσοστό των θερµοκηπίων αφορά θερµοκήπια 

χωρίς εγκαταστάσεις θέρµανσης (ηλιακά). 

35. Στην περιοχή µελέτης, παρά τις κατάλληλες συνθήκες, η κατάσταση, όσον 
αφορά τα θερµοκήπια, είναι χειρότερη, µε εξαίρεση την περιοχή ∆ελβίνου. 

36. Οι δενδρώδεις καλλιέργειες τόσο µεταξύ διαφόρων περιοχών της χώρας όσο 

και µεταξύ των επιµέρους ειδών, δεν παρουσιάζουν ουσιαστικές 
διαφοροποιήσεις, τουλάχιστον την τριετία 2004 – 2006. Ωστόσο, η 

διαχρονική τάση είναι αυξητική. Σηµειώνεται ότι η περιοχή της Κορυτσάς 
παρουσιάζει το µεγαλύτερο ποσοστό δενδρωδών καλλιεργειών µεταξύ των 

περιοχών της µελέτης. 

37. Το 35% της καλλιεργήσιµης γης χρησιµοποιείται για την παραγωγή 

δηµητριακών και το υπόλοιπο 15% για διάφορες καλλιέργειες και κυρίως 
λαχανικών. Στην περιοχή της µελέτης παρατηρούνται διάφορες αποκλίσεις 
τόσο από Νοµό σε Νοµό όσο και στις επιµέρους δενδρώδεις καλλιέργειες. 

38. Από τις καλλιέργειες δηµητριακών, το σιτάρι κατέχει την πρώτη θέση και 
ακολουθεί το καλαµπόκι. 

39. Τόσο µεταξύ της παραγωγής των δηµητριακών όσο και των λαχανικών, 

παρατηρούνται διαφοροποιήσεις τόσο κατά είδος όσο και κατά περιοχή 

(σύνολο χώρας αλλά και περιοχή µελέτης).   

40. Η καλλιεργηµένη γη καλύπτει σχετικά µικρό ποσοστό (περίπου 50%) της 
καλλιεργήσιµης. 

41. Από το σύνολο της καλλιεργήσιµης γης, µόνο το 14,7% αρδεύεται. Περίπου 

η ίδια κατάσταση επικρατεί και στην περιοχή µελέτης. 

42. Λόγω πληµµελούς συστήµατος άρδευσης, οι απώλειες νερού υπολογίζονται 
σε περίπου 70%, δείκτης ιδιαίτερα αρνητικός. 

43. Οι αγροτικές επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν µηχανικά µέσα (π.χ. τρακτέρ 

κλπ.) δεν υπερβαίνουν, κατά µέσο όρο, το 40% σε επίπεδο χώρας. 

44. Ποσοστό 95% των εκµεταλλεύσεων χρησιµοποιούν φυτοφάρµακα και 
µάλιστα χωρίς ιδιαίτερο έλεγχο. 

45. Από το σύνολο της καλλιεργήσιµης γης, ποσοστό 50% χρησιµοποιείται για 

την παραγωγή χορτονοµής και ζωοτροφών, που ιδιοχρησιµοποιούνται για 

την κτηνοτροφία. 

46. Οποιαδήποτε προσπάθεια ανάπτυξης (π.χ. αµπελοκαλλιέργεια), δεν 

συνοδεύεται από αναγκαία έργα υποδοµής, ούτε από έργα καθετοποίησης, 
τυποποίησης κλπ,. έχει δε αποσπασµατικό χαρακτήρα. 

47. Παρατηρείται έλλειψη βιοµηχανίας παραγωγής λιπασµάτων και 
πολλαπλασιαστικού υλικού. 

48. Υφίστανται σοβαρές ελλείψεις αποθηκευτικών χώρων και κυρίως χώρων 

συντήρησης (ψυκτικών χώρων). 

49. Παρατηρούνται ενεργειακά προβλήµατα στα αντλιοστάσια άρδευσης 
(υποσταθµούς) 
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50. Εφαρµόζεται ανορθολογική και χωρίς προδιαγραφές δηµιουργία αρδευτικών 

γεωτρήσεων. 

51. Επισηµαίνεται η έλλειψη βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου σχεδίου 

γεωργικής ανάπτυξης. 

52. Παρατηρούνται σοβαρά προβλήµατα διαχείρισης βοσκοτόπων. 

53. Η εκµετάλλευση και αξιοποίηση των δασών είναι πληµµελής, λόγω αφενός 
της έλλειψης κατάλληλου νοµικού πλαισίου και αφετέρου λόγω έλλειψης 
υποδοµών περαιτέρω επεξεργασίας των προϊόντων της υλοτοµίας. 

54. Η κτηνοτροφία ασκείται σχεδόν αποκλειστικά σε εκτατική µορφή. Οι 
περισσότερες κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις είναι µικρού µεγέθους και 
υποστηρίζονται από τη γεωργία, όσον αφορά τη διατροφή των ζώων. 

55. Τη µεγαλύτερη ανάπτυξη έχει η αιγοπροβατοτροφία, η οποία από πλευράς 
δυναµικότητας τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια χαρακτηρίζεται από µια 

σταθερότητα. 

56. Τα προϊόντα της κτηνοτροφίας (κρέας – γάλα) είτε διατίθενται αυτούσια από 

τους ίδιους τους παραγωγούς ή εµπόρους είτε επεξεργάζονται 
υποτυπωδώς. 

57. Η εκτροφή πουλερικών και χοιρινών σε εκτατική µορφή είναι σχετικά 

περιορισµένη και προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών των 
νοικοκυριών, ενώ η χώρα στερείται σχεδόν παντελώς αξιοµνηµόνευτης 
εντατικής χοιροπτηνοτροφίας. 

58. Η αύξηση της εγχώριας, κυρίως κτηνοτροφικής, παραγωγής, µέσω 

οργανωµένων εντατικών µεθόδων παραγωγής (πτηνοτροφία, χοιροτροφία 

κλπ), µπορεί τουλάχιστον να υποκαταστήσει πολλές εισαγωγές. 

59. Η µελισσοκοµία εµφανίζει µια σχετική παραγωγική βελτίωση και µια 

σηµαντική διαχρονική αύξηση. Υστερεί σηµαντικά στις συνθήκες 
τυποποίησης και συσκευασίας του προϊόντος. Το προϊόν είναι εξαιρετικής 
ποιότητας µε περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης. 

60. Οι ιχθυοκαλλιέργειες (γλυκών και αλµυρών υδάτων) έχουν σχετικά 

περιορισµένη ανάπτυξη και µηδενικό βαθµό τυποποίησης και συσκευασίας, 
παρότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες. 

61. Η αλιεία έχει σηµαντική ανάπτυξη, τα δε τελευταία έτη παρατηρήθηκε µια 

µέση αύξηση της τάξης του 15,5% όλων των µορφών αλιευτικών 

δραστηριοτήτων. Η θαλάσσια αλιεία και η αλιεία εσωτερικών υδάτων 

χαρακτηρίζονται από µια µικρή αυξητική σταθερότητα, ενώ σηµαντική 

αύξηση εµφανίζουν οι ιχθυοκαλλιέργειες και η καλλιέργεια µυδιών. 
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15.15.15.15.4. 4. 4. 4. ∆ευτερογενής Τοµέας∆ευτερογενής Τοµέας∆ευτερογενής Τοµέας∆ευτερογενής Τοµέας        

    

15.15.15.15.4.1. 4.1. 4.1. 4.1. Γενικά Γενικά Γενικά Γενικά     

 

Στον δευτερογενή τοµέα, σύµφωνα µε την αλβανική στατιστική ταξινόµηση, 

περιλαµβάνονται οι κλάδοι της εξορυκτικής βιοµηχανίας, της µεταποίησης και 
της παραγωγής ηλεκτρισµού, αερίου και νερού. Οι κατασκευές εξετάζονται ως 
ξεχωριστός τοµέας. 

Ο δευτερογενής τοµέας είναι από τους σηµαντικότερους για όλες τις χώρες και 
πολύ περισσότερο για τις χώρες σε µετάβαση και τις αναπτυσσόµενες. 
Ουσιαστικά, αντικατοπτρίζει την παραγωγική βάση της χώρας, η ανάπτυξη της 
οποίας µπορεί να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για αύξηση των θέσεων 
απασχόλησης, υποκατάσταση εισαγωγών, αύξηση εξαγωγών, αξιοποίηση 

εθνικού πλούτου πρώτων υλών κλπ. 

Η συµβολή του στη διαµόρφωση του ΑΕΠ θεωρείται καθοριστική και επιδίωξη 

όλων των χωρών είναι η αύξηση του ποσοστού συµµετοχής του στο συνολικό 

ΑΕΠ. 

Στην Αλβανία, µετά την κατάρρευση του ολοκληρωτικού καθεστώτος, 
επακολούθησε πλήρης σχεδόν αποβιοµηχάνιση της χώρας. Οι κρατικές 
βιοµηχανικές επιχειρήσεις αφέθηκαν στην τύχη τους ή δεν µπόρεσαν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς και της µετάβασης σε περιβάλλον 

ελεύθερης οικονοµίας. 

Εξαιτίας αυτών των εξελίξεων, η συµµετοχή του δευτερογενή τοµέα στη 

διαµόρφωση του συνολικού ΑΕΠ, κατά την περίοδο 1996 – 2006, κινήθηκε σε 
χαµηλά επίπεδα, από 6,9% έως 10%, µε µικρές διακυµάνσεις από έτος σε έτος. 

Ο δείκτης πωλήσεων για το σύνολο της βιοµηχανίας (2001 = 100), κατά την 

περίοδο 2001 – 2007 κινήθηκε ανοδικά και έφτασε στο επίπεδο των 220,5 

µονάδων. Κατά τα έτη 2002 και 2003 διαµορφώθηκε σε επίπεδο υψηλότερο του 

αντίστοιχου δείκτη για το σύνολο της οικονοµίας, ενώ κατά τα υπόλοιπα έτη 

κινείται σε επίπεδα χαµηλότερα (γράφηµα 104). 

Η διαχρονική εξέλιξη του εν λόγω δείκτη (2001 – 2007) για τους επιµέρους 
κλάδους του δευτερογενή τοµέα καταγράφεται στον πίνακα 124 

Οι εξελίξεις αυτές αντικατοπτρίζουν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο 

δευτερογενής τοµέας κατά τη µεταβατική περίοδο, στην οποία καταβάλλεται 
προσπάθεια ανασυγκρότησής του µε νέες ιδιωτικές επενδύσεις, πολλές από τις 
οποίες χρηµατοδοτούνται µε κεφάλαια προερχόµενα από το εξωτερικό. 

Στα δύο τελευταία έτη, στο σύνολο του δευτερογενή τοµέα καταγράφονται 
σηµαντικές αυξήσεις στις πωλήσεις, µικρή αύξηση της απασχόλησης και 
αύξηση των αµοιβών των εργαζοµένων, η οποία κινείται στα επίπεδα του 

ετήσιου πληθωρισµού και σε ορισµένες περιπτώσεις τα υπερκαλύπτει (πίνακας 
125). 
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Το προφίλ των επιχειρήσεων στην Αλβανία εξετάστηκε ήδη στην παράγραφο 

15.2. του παρόντος κεφαλαίου. Στις επόµενες παραγράφους εξετάζονται τα 

σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του δευτερογενή τοµέα και των επιχειρήσεων 
του. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 104 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

(2001=100) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 124 

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (2001=100) 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

C  Εξορυκτική βιοµηχανία 100,0 104,0 186,6 162,3 187,1 242,7 365,5 

 CA Ενεργειακών προϊόντων 100,0 99,7 194,2 145,1 159,0 194,9 263,2 

 CB Μη ενεργειακών προϊόντων 100,0 119,8 159,2 224,5 288,2 415,1 734,6 

D  Μεταποιητική βιοµηχανία 100,0 113,5 122,7 137,9 151,3 184,7 217,0 

 DA Ειδών διατροφής 100,0 100,6 111,5 123,0 113,7 136,5 176,8 

 DB Υφαντουργία  100,0 108,0 120,0 105,2 97,5 105,7 122,8 

 DC ∆ερµάτων – Υποδηµάτων 100,0 110,3 131,9 136,0 143,6 167,6 177,8 

 DD Ξύλου  100,0 107,9 79,6 94,5 92,2 92,3 98,5 

 DE Χαρτιού – Εκδόσεων 100,0 126,6 146,4 139,8 170,7 189,9 201,4 

 DF ∆ιύλισης και οπτάνθρακα 100,0 103,0 79,5 129,6 145,1 307,2 337,9 

 DG Χηµικών  100,0 94,4 61,5 77,2 75,5 86,6 97,4 

 DH Πλαστικών  100,0 126,7 242,9 223,2 313,6 356,7 418,0 

 DI Μη µεταλλικών ορυκτών 100,0 138,9 150,8 188,1 239,6 239,5 286,2 

 DJ Βασικών µετάλλων και µεταλ. προϊόντων 100,0 137,8 149,6 170,3 221,4 279,6 336,1 

 DK Μηχανηµάτων και εξοπλισµού 100,0 156,8 210,8 165,1 152,7 193,4 152,1 

 DL Ηλεκτρικού – Ηλεκτρονικού εξοπλισµού 100,0 84,3 141,6 205,3 183,5 232,7 276,1 

 DM Ειδών ταξιδίου 100,0 102,0 19,9 43,7 36,9 32,8 34,3 

 DN Λοιπών  100,0 112,4 250,3 304,0 333,3 323,4 430,1 

E  Ηλεκτρισµός – Αέριο – Νερό 100,0 131,9 149,4 131,3 142,5 143,4 196,2 

C+D+E Σύνολο βιοµηχανίας 100,0 118,0 134,2 137,6 151,1 176,8 220,5 

  Σύνολο οικονοµίας 100,0 114,6 128,0 139,5 162,3 188,2 226,7 

Πηγή : INSTAT 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 125 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (2006 – 2007) 

Ετήσιες µεταβολές (%) 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

2006  2007* 2006  2007* 2006  2007* 

Εξορυκτική 30,7 50,8 0,2 5,7 3,0 7,0 

Μεταποίηση  22,7 18,1 1,2 1,4 2,7 5,9 

Ενέργεια, νερό, φυσικό αέριο 0,9 22,6    -0,6 0,2 3,1 0,9 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 17,7 21,3 0,6 1,5 2,8 4,7 

     * 2007 : Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 

      Πηγή : INSTAT, Short – term statisticis 

 

 

15.15.15.15.4.2. 4.2. 4.2. 4.2. Εξορυκτική βιοµηχανίαΕξορυκτική βιοµηχανίαΕξορυκτική βιοµηχανίαΕξορυκτική βιοµηχανία    

 

Η εξορυκτική βιοµηχανία, συνεισέφερε, κατά µέσο όρο στην περίοδο 2001 – 

2007, µε ποσοστό 8% στο σύνολο των πωλήσεων της βιοµηχανίας. Στη διετία 

2005 – 2006 οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 20% και στο πρώτο εννεάµηνο 

του 2007, σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2006 αυξήθηκαν κατά 50%. Η αύξηση 

αυτή, για τη συγκεκριµένη περίοδο, ήταν η µεγαλύτερη από το έτος 2003. 

Οι εξαγωγές µεταλλευµάτων και ορυκτών αποτελούν το 30% του συνολικού 

όγκου των εξαγωγών της χώρας κατά το 2007. Η αξία των εξαγωγών βασικών 

µεταλλευµάτων και παραγώγων έφτασε στα 117 εκατ. ευρώ, υψηλότερη κατά 

15% σε σύγκριση µε το 2006. 

Οι εξαγωγές διαφόρων ειδών από βασικά µέταλλα αντιπροσωπεύουν, το 2007, 

το 30% περίπου της συνολικής αξίας των εξαγωγών µεταλλευµάτων. Ο 

σίδηρος, ο χάλυβας, ο χαλκός και το αλουµίνιο ήταν τα βασικά εξαγωγικά 

προϊόντα, µεταξύ όλων των βιοµηχανοποιηµένων προϊόντων. 

Οι εξαγωγές των ορυκτών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 160% περίπου το 2007. 

από αυτές, το 35% οφείλονται στις εξαγωγές αργού πετρελαίου και το 30% στις 
εξαγωγές χρωµίου. Οι εξαγωγές των δύο αυτών προϊόντων ήταν σχεδόν 

διπλάσιες από τις αντίστοιχες του 2006, κυρίως λόγω της αύξησης των διεθνών 

τιµών τους. 

Η Αλβανία διαθέτει σηµαντικές πηγές εξόρυξης µεταλλευµάτων (χρώµιο, 

χαλκός, άνθρακας, νικέλιο κλπ). Το χρώµιο θεωρείται ως προϊόν εξαιρετικά 

υψηλής ποιότητας και πριν το 1990, η Αλβανία ήταν ο τρίτος µεγαλύτερος 
παραγωγός χρωµίου παγκοσµίως. Σήµερα είναι η µοναδική ευρωπαϊκή χώρα 

µε σηµαντικά αποθέµατα χρωµίου. 

Το 2002, η αλβανική κυβέρνηση υπέγραψε 30ετή συµφωνία µε ιταλικό 

consortium εταιριών, µε ηγέτη την DARFO, για εκµετάλλευση του 50% των 
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αποθεµάτων χρωµίου. Οι εξαγωγές χρωµίου γίνονται χωρίς ουσιαστική 

επεξεργασία, όπως και των υπολοίπων µετάλλων. Συνεπώς προοπτικές για 

επενδύσεις στον τοµέα επεξεργασίας τους θεωρούνται, καταρχήν, ευνοϊκές. 

Τα τρία (3) µεγαλύτερα µεταλλεία χαλκού λειτουργούν µε 30ετή συµφωνία 

παραχώρησης που υπογράφηκε το έτος 2002. 

Καταγράφονται επίσης σηµαντικές ανεκµετάλλευτες ποσότητες βωξίτη και 
φωσφορικού άλατος (phosphate). Ένα µεταλλείο βωξίτη ικανοποιεί τις ανάγκες 
της τσιµεντο-βιοµηχανίας της χώρας, ενώ δεν άρχισε ακόµη η εκµετάλλευση 

φωσφορικού άλατος. 

Σηµαντικά είναι και τα αποθέµατα µαρµάρου και πέτρας, τα οποία είναι 
εκµεταλλεύσιµα. Η επεξεργασία πέτρας ξεκίνησε, από µικρές επιχειρήσεις κατά 

τα τελευταία χρόνια και οι µεγαλύτερες ποσότητες παραγωγής εξάγονται στην 

Ελλάδα και στην Ιταλία. 

Για τον τοµέα εξόρυξης και εκµετάλλευσης πετρελαίου καθώς και για το φυσικό 

αέριο, έγινε ειδική και εκτενής αναφορά στο κεφάλαιο για την ενέργεια. 

Η δυναµική της εξορυκτικής βιοµηχανίας καταγράφεται και στο δείκτη 

πωλήσεων του κλάδου, ο οποίος κινείται σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τα 

αντίστοιχα των δεικτών πωλήσεων της βιοµηχανίας και του συνόλου της 
οικονοµίας (γράφηµα 105). 

Γενικά, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το υπέδαφος της Αλβανίας είναι πλούσιο σε 
ορυκτά, ορισµένα από τα οποία θεωρούνται µοναδικά, µε πολύ µεγάλα 

αποθέµατα και µε ενδιαφέρουσες προοπτικές εκµετάλλευσης και επεξεργασίας. 

Τέλος, επισηµαίνεται ότι η µικρή συµβολή της εξορυκτικής βιοµηχανίας στη 

διαµόρφωση του ΑΕΠ της χώρας και του δευτερογενή τοµέα (µικρότερη του 

1%), οφείλεται στην έλλειψη εγχώριων και ξένων επενδύσεων επεξεργασίας, 
υψηλής προστιθέµενης αξίας. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 105 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (2001=100) 
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Οι πωλήσεις της µεταποιητικής βιοµηχανίας αυξήθηκαν περίπου κατά 18%, το 

πρώτο εννεάµηνο του 2007. Η βιοµηχανία τροφίµων είχε τον υψηλότερο ετήσιο 

ρυθµό ανόδου πωλήσεων (28%) και κάλυψε το 20% περίπου των συνολικών 

πωλήσεων της µεταποιητικής βιοµηχανίας κατά τα πρόσφατα έτη. Η 

υφαντουργική βιοµηχανία πέτυχε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης των πωλήσεων 

κατά τη διάρκεια του πρώτου εννεάµηνου των δύο τελευταίων ετών, σε 
αντίθεση µε τους αρνητικούς ρυθµούς των ετών 2004 – 2005. 

Οι πωλήσεις της βιοµηχανίας επεξεργασίας δερµάτων και ειδών υπόδησης 
παρουσίαζαν σηµαντικές διακυµάνσεις µέχρι το έτος 2004. Από το 2005 

παρουσιάζουν βαθµιαία αύξηση από 6%, σε 15% το έτος 2007. Η παραγωγή 

των µη µεταλλικών ορυκτών αναπτύχθηκε µε ρυθµό µεγαλύτερο του 20%, σε 
σύγκριση µε το έτος 2006, κατά τη διάρκεια του οποίου είχε σηµειωθεί µείωση 

κατά 6%. 

Οι ετήσιοι ποσοστιαίοι ρυθµοί µεταβολής των πωλήσεων της µεταποιητικής 
βιοµηχανίας, κατά κλάδο, καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. Για το 

σύνολο της µεταποιητικής βιοµηχανίας ο ρυθµός µεταβολής των πωλήσεων 
είναι θετικός αλλά µε σηµαντικές διακυµάνσεις. Οι υψηλότεροι ρυθµοί 
καταγράφονται στα δύο τελευταία χρόνια, µε υψηλότερο αυτού του έτους 2006. 

πάντως, η µακροχρόνια τάση είναι ανοδική (γράφηµα 106). 

 

► Αγροβιοµηχανία  

Η καθετοποιηµένη αγροτική επιχείρηση µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό 

κεφάλαιο στην Αλβανική οικονοµία. Το καλό κλίµα και το χαµηλό κόστος 
εργατικού δυναµικού στην ύπαιθρο, αποτελούν ευνοϊκούς παράγοντες για την 

προώθηση της καθετοποίησης, µε επεξεργασία, συσκευασία και προώθηση 

στην αγορά επώνυµων προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις διεθνείς 
προδιαγραφές. 

Σήµερα η παραγωγή αγροτικών προϊόντων γίνεται µε παραδοσιακές µεθόδους. 
Τα φρούτα, τα λαχανικά, τα κρέατα και τα γαλακτοκοµικά παράγονται µε 
χρησιµοποίηση µικρών ποσοτήτων συντηρητικών και χηµικών. Συνεπώς, η 

Αλβανία µπορεί να γίνει παγκόσµιος παραγωγός και εξαγωγέας οργανικών 

τροφίµων. 

Εντός του κλάδου, η µεταποιητική βιοµηχανία τροφίµων βρίσκεται σε καλύτερη 

θέση, µε κριτήριο τη µέση απόδοση. Σε µερικές αγορές οικολογικών προϊόντων, 

όπως κρέας βατράχων ή ιαµατικών φυτών, η Αλβανία θεωρείται σηµαντικός 
«παίκτης» σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

∆ιπλάσιος αριθµός αύξησης καταγράφεται σε κατηγορίες προϊόντων, όπως τα 

αρωµατικά φυτά, τα µπαχαρικά, τα φυτικά έλαια και τα ιχθυοκοµικά προϊόντα. 

Ο τοµέας επεξεργασίας τροφίµων κυριαρχείται από χαµηλής κλίµακας 
παραγωγή η οποία εξυπηρετεί µόνο ένα µέρος της τοπικής αγοράς. Ορισµένες 
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µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις, προσπαθούν να επεκταθούν σε περιφερειακές 
αγορές και σε εξαγωγές, αλλά ο όγκος παραγωγής δεν επαρκεί. 

Επενδυτικές ευκαιρίες χαµηλού µεγέθους καταγράφονται σε πολλούς τοµείς µε 
σηµαντικότερες στους τοµείς που ήδη πραγµατοποιούν εξαγωγές (ιαµατικά 

φυτά, αρωµατικά φυτά κλπ), στα πρώιµα και όψιµα λαχανικά, στις ελιές και το 

λάδι, σε πολτούς τοµάτας, σε φρέσκα και επεξεργασµένα ψάρια, σε τυριά κλπ. 

Γενικά, ο τοµέας της αγροβιοµηχανίας βρίσκεται σε σηµαντική υστέρηση. Οι 
επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι σήµερα είναι µικρής κλίµακας και 
δεν µπορούν να εκµεταλλευτούν και να αξιοποιήσουν τις πολλές ευκαιρίες και 
το πλεονεκτήµατα που καταγράφονται στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής. 
Λείπουν ακόµη και τα πιο βασικά έργα υποδοµής, όπως βιοµηχανικά σφαγεία, 

σύγχρονες µονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας, αγροτικών 

και κτηνοτροφικών προϊόντων, µονάδες παραγωγής ζωοτροφών, οργανικών 

λιπασµάτων κλπ. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 126 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (%) ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ 2002  2003  2004  2005  2006   2007  

Τρόφιµα -2 12 11 -9 20 28 

Υφαντουργία  0 20 -12 -11 5 18 

∆έρµατα και είδη υπόδησης -5 27 1 6 8 15 

Προϊόντα ξύλου -4 -24 22 -7 -7 8 

Χαρτί και χαρτόνι -20 22 -10 25 2 3 

Προϊόντα διυλιστηρίων -3 -23 67 18 111 10 

Χηµικά προϊόντα 7 -33 21 5 14 13 

Ελαστικά και πλαστικά προϊόντα -18 108 -21 72 11 16 

Μη µεταλλικά ορυκτά -18 26 17 38 -6 23 

Μεταλλοβιοµηχανία και Μεταλλουργία  -24 17 5 30 29 16 

Μηχανήµατα, Εξοπλισµός και Ανταλλακτικά -31 68 -24 -2 20 -6 

Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 34 95 52 -13 28 10 

Είδη ταξιδίου 5 -81 113 -6 -13 1 

Λοιπά προϊόντα µεταποίησης 4 160 22 6 -8 33 

Σύνολο µεταποιητικής βιοµηχανίας 9 15 9 11 20 18 

Πηγή : Bank of Albania, “Annual Report 2007” και INSTAT 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 106 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ (%) ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 
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► Προϊόντα υφαντουργίας και ένδυσης 

Πρόκειται για δυναµικό κλάδο µε σηµαντική συµβολή στην απασχόληση και στις 
εξαγωγές. Μετά το κύµα ιδιωτικοποιήσεων στη δεκαετία του ’90, πολλές τοπικές 
επιχειρήσεις δηµιούργησαν ισχυρή φήµη, συνεργάστηκαν µε ξένες επιχειρήσεις, 
κυρίως Ελληνικές και Ιταλικές και αύξησαν σηµαντικά το µερίδιό τους στο 

προϊόν του τοµέα. Πολλές ξένες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον 

συγκεκριµένο τοµέα για περισσότερα από 15 χρόνια, διευρύνουν συνεχώς το 

µέγεθός τους και προσλαµβάνουν και νέους εργαζόµενους. Οι περισσότερες 
επιχειρήσεις του κλάδου παράγουν µε το σύστηµα «facon». Παραλαµβάνουν τις 
πρώτες ύλες από τις επιχειρήσεις που τους αναθέτουν την παραγωγή 

(συνήθως του εξωτερικού), τις µεταποιούν και εξάγουν το τελικό προϊόν. 

Εµπειρικά, ο µεγαλύτερος κίνδυνος που καταγράφεται διεθνώς για τις 
επιχειρήσεις παραγωγής facon, οι οποίες είναι έντασης εργασίας, είναι η εύκολη 

µετακίνησή τους από χώρα σε χώρα µε κύρια κριτήρια το εργατικό κόστος, τη 

φορολογική µεταχείριση και το καθεστώς ενίσχυσης της µετεγκατάστασης. 

Πλεονεκτήµατα για την ανάπτυξη του κλάδου είναι : 

� Το διαθέσιµο έµπειρο εργατικό δυναµικό. 

� Το χαµηλό άµεσο και συνολικό εργατικό κόστος 

� Η εύκολη πρόσβαση στις αγορές τις Ιταλίας, της Ελλάδας και των άλλων 

Βαλκανικών χωρών. 

� Το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώ για παραγωγή facon. 

� Η αποκτηθείσα εµπειρία από την πολυετή συνεργασία µε Ιταλούς και 
Έλληνες επενδυτές. 

� Η Υψηλή προσαρµοστικότητα του εργατικού δυναµικού στις νέες τεχνολογίες 
και στα µεταβαλλόµενα διεθνή ποιοτικά πρότυπα. 

� Η ευελιξία στην παραγωγή που επιτρέπει να ικανοποιούνται ακόµη και 
µικρές παραγγελίες. 

� Η εκτέλεση των παραγγελιών, στους συµφωνηµένους χρόνους. 
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� Τα χαµηλά µεταφορικά κόστη πτος Ιταλία, Ελλάδα και Βαλκανικές χώρες, 
λόγω γειτνίασης (µικρές αποστάσεις). 

 

► Υποδήµατα και προϊόντα από δέρµα 

Και ο κλάδος αυτός θεωρείται εξαιρετικά σηµαντικός µε µεγάλη αύξηση των 

εξαγωγών και δυναµική ενίσχυση της θέσης του στον τοµέα της µεταποιητικής 
βιοµηχανίας. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται περίπου 100 επιχειρήσεις µε 
δυνατότητα παραγωγής 1,2 εκατ. ζευγαριών υποδηµάτων το µήνα, τα οποία 

εξάγονται κυρίως στην Ιταλία. 

Οι ξένες επενδύσεις στον κλάδο ενισχύουν συνεχώς τις δυνατότητες εξαγωγών 

προς µη ευρωπαϊκές αγορές αλλά και προς την Ε.Ε., µε την οποία έχει 
υπογραφεί εµπορική συµφωνία άρσης των περιορισµών στις εξαγωγές 
προϊόντων της συγκεκριµένης κατηγορίας. 

Η Αλβανία φαίνεται να είναι ελκυστικός προορισµός για επιχειρήσεις που 

παράγουν παπούτσια ασφαλείας για εξαγωγή στις παγκόσµιες αγορές, όλα τα 

είδη ηµικατεργασµένων προϊόντων για την υποδηµατοποιΐα, επεξεργασία 

δερµάτων για παραγωγή υποδηµάτων στην Αλβανία και στην Ε.Ε., παραγωγή 

δερµάτινων «αξεσουάρ» για τις βαλκανικές και ευρωπαϊκές αγορές. 

Πλεονεκτήµατα για τον κλάδο θεωρούνται : 

� Το χαµηλό εργατικό κόστος (150 – 200 δολάρια το µήνα) που αντιστοιχεί στο 

1/10 του σχετικού κόστους στην Ιταλία, στο 1/5 της Ελλάδας και στο 1/3 έως 
1/2 άλλων βαλκανικών και ανατολικοευρωπαϊκών χωρών. 

� Το 50% περίπου των απασχολούµενων έχει συνεχή απασχόληση στον 

κλάδο για περισσότερα από πέντε χρόνια, µε αποτέλεσµα να έχει αποκτήσει 
µεγάλη εµπειρία και εξαιρετικά υψηλή παραγωγικότητα. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που εκτελούν παραγγελίες προς την Ιταλία εντός 
24 ωρών από τη λήψη της παραγγελίας. 

� Οι επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι, λόγω της εµπειρίας τους, υιοθετούν 

εύκολα τις νέες τεχνολογίες και τις εξελιγµένες τεχνικές παραγωγής. 

� Τα παραγόµενα προϊόντα είναι στην πλειοψηφία τους υψηλής ποιότητας, µε 
πιστοποίηση ISO 9001. 

� Η αύξηση των εξαγωγών δηµιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω 

µεγέθυνση των επιχειρήσεων του κλάδου αλλά και για νέες επενδύσεις. 

Συµπερασµατικά µπορεί να λεχθεί ότι η µεταποιητική βιοµηχανία στην Αλβανία 

βρίσκεται σε µια µεταβατική φάση, χωρίς να έχει αποκτήσει ακόµη τις 
υποδοµές που απαιτούνται, µε εξαίρεση ορισµένους κλάδους και ορισµένες, 
µεµονωµένες επιχειρήσεις ξένων επενδυτών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µη 

µπορεί να επεξεργαστεί – µεταποιήσει τις πολλές και σηµαντικές πρώτες ύλες 
που διαθέτει η χώρα. 

Η ανωτέρω διαπίστωση επιβεβαιώνεται εµµέσως και από τον δείκτη 

πωλήσεων της µεταποιητικής βιοµηχανίας, ο οποίος κατά την περίοδο 2001 – 

2007 κινήθηκε σε επίπεδα χαµηλότερα από αυτά του δείκτη για το σύνολο της 
οικονοµίας. 
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Για τις εξελίξεις στην παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς 
και για το φυσικό αέριο έγινε ήδη εκτενής αναφορά, στην ενότητα 14.9. της 
παρούσας µελέτης και περιγράφηκαν αναλυτικά τα σηµαντικά προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει η Αλβανία στους συγκεκριµένους τοµείς. Σηµειώνεται ότι το 2007 

ήταν ένα από τα πιο δύσκολα χρόνια για την Αλβανία, η οποία βρέθηκε 
µπροστά σε σηµαντικές προκλήσεις από τη δραστική µείωση της εγχώριας 
παραγωγής ενέργειας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η εισαγωγή µεγάλων 

ποσοτήτων ενέργειας κρίθηκε ως µόνη εναλλακτική λύση και µάλιστα σε 
υψηλές τιµές, λόγω της διεθνούς πετρελαϊκής κρίσης και της αύξησης των 

τιµών πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. 

Οι εξελίξεις του 2007 επιβεβαίωσαν για µια ακόµη φορά την αναπόδραστη 

αναγκαιότητα ανάπτυξης νέων εναλλακτικών µορφών ενέργειας. Η 

ισχυροποίηση της οικονοµίας απέναντι στην παραδοσιακή αποκλειστικότητα 

της υδροηλεκτρικής ενέργειας, η οποία επηρεάζεται από µη ελεγχόµενους 
παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες, θεωρείται ως εθνική προτεραιότητα 

στρατηγικής σηµασίας από την Τράπεζα της Αλβανίας (Bank of Albania, 2008). 

Εξίσου σηµαντική προτεραιότητα είναι και ο περιορισµός των σηµαντικών 

απωλειών ενέργειας. 

Για την κατάσταση που επικρατεί στον τοµέα των υδάτων και ιδιαίτερα του 

πόσιµου ύδατος και της επεξεργασίας των λυµάτων, έγινε επίσης εκτενής 
αναφορά στην ενότητα 14.10. Και στον τοµέα αυτό, η Αλβανία αντιµετωπίζει 
σοβαρά προβλήµατα τα οποία αφορούν κυρίως : 

� Την ανεπάρκεια των δικτύων 

� Την παλαιότητα υφιστάµενων δικτύων, µε αποτέλεσµα να καταγράφονται 
σηµαντικές απώλειες – διαρροές 

� Τις σηµαντικές ελλείψεις στον τοµέα αποχέτευσης (δίκτυα, επεξεργασία, 

διάθεση) 

� Τις σηµαντικές ελλείψεις στον τοµέα ελέγχου και προστασίας της ποιότητας 
των υδάτων 

� Την ανυπαρξία εθνικού σχεδίου για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, µε 
βάση την Οδηγία – Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60) 

Στην παρούσα ενότητα το νερό κρίνεται ως οικονοµικό αγαθό µε ευρύτερες 
κοινωνικές διαστάσεις και ως εκ τούτου εξετάζονται και οι αναγκαίες 
επενδύσεις, οι οποίες παρέχουν σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης του 

ιδιωτικού τοµέα. Οι επενδύσεις που µπορούν να πραγµατοποιηθούν για την 

παραγωγή, αξιοποίηση και διαχείριση του νερού, διακρίνονται στις ακόλουθες 
κατηγορίες : 

� Επενδύσεις ύδρευσης (οικιακής χρήσης) 

� Επενδύσεις άρδευσης 
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� Επενδύσεις λοιπών οικονοµικών δραστηριοτήτων (βιοµηχανική χρήση, 

παραγωγή ενέργειας κλπ) 

� Επενδύσεις εµφιάλωσης και εµπορίας πόσιµου νερού 

Σηµαντικά προβλήµατα καταγράφονται επίσης στον τοµέα της τιµολόγησης του 

νερού, η οποία πρέπει να µελετηθεί σε νέες βάσεις, σύµφωνα  µε την οδηγία 

2000/60/Ε.Ε. Η τιµολόγηση θα πρέπει να βασιστεί σε οικονοµικά αλλά και 
κοινωνικά κριτήρια και η επιδότηση του νερού να γίνεται µόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που το κόστος του είναι πολύ υψηλό. 

Τα προβλήµατα που προαναφέρθηκαν επιβεβαιώνονται εµµέσως και από την 

εξέλιξη του δείκτη πωλήσεων του κλάδου « Ηλεκτρισµός – Αέριο – Νερό». 

Κατά τα έτη 2002 και 2003 ο εν λόγω δείκτης ήταν υψηλότερος από τους 
αντίστοιχους για το σύνολο της οικονοµίας και το σύνολο της βιοµηχανίας 
(γράφηµα 107). Από το 2004 µέχρι και το 2007, κινείται σταθερά σε επίπεδα 

χαµηλότερα των προαναφερθέντων δεικτών. 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 107 
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Αν και δεν υπάρχουν πλήρη και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και δεδοµένα για 

τον δευτερογενή τοµέα στην Αλβανία, ανά περιφέρεια, στη νότια περιοχή 

φαίνεται ότι η βιοµηχανική δραστηριότητα είναι συγκεντρωµένη στο µεγαλύτερο 

ποσοστό της στην περιοχή Αργυροκάστρου. 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Επιµελητηρίου Αργυροκάστρου (C.C.I.C.G.A., 2007) 

στον δευτερογενή τοµέα καταγράφονται συνολικά 83 επιχειρήσεις, από τις 
οποίες οι 73 (88%) έχουν εταιρική µορφή και οι 10 (12%) είναι ατοµικές. 
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Το ένα τέταρτο των επιχειρήσεων (21 ή 25,3% δραστηριοποιούνται στον κλάδο 

της παραγωγής ειδών διατροφής και ιδιαίτερα στην επεξεργασία γάλακτος, 
παραγωγή snacks, αρτοποιΐας – ζαχαροπλαστικής, µπαχαρικών – αρωµατικών 

φυτών, ιχθυοκαλλιέργειας, παραγωγής πρώτων υλών για βιοµηχανίες ειδών 

διατροφής κλπ. 

Στον κλάδο της παραγωγής υλικών και των κατασκευών για οικοδοµές 
δραστηριοποιούνται 19 επιχειρήσεις (22,9%) µε κύρια αντικείµενα την 

παρασκευή σκυροδέµατος, την παραγωγή και βιοµηχανική κατεργασία πέτρας, 
τις κατασκευές αλουµινίου, την παραγωγή χρωµάτων – βερνικιών, την 

επεξεργασία µαρµάρων κλπ. Σε αυτές πρέπει να προστεθούν και οι 5 από τις 
10 επιχειρήσεις του κλάδου κατεργασίας ξύλου, οι οποίες παράγουν προϊόντα 

ξύλου για τον κατασκευαστικό τοµέα. Οι υπόλοιπες 5 επιχειρήσεις του κλάδου 

κατεργασίας ξύλου ασχολούνται µε την παραγωγή ξυλανθράκων. 

Στον τοµέα παραγωγής ποτών – νερού – αναψυκτικών καταγράφονται 6 

επιχειρήσεις (7,2%), από τις οποίες οι 2 δραστηριοποιούνται στον κλάδο 

εµφιάλωσης νερού, µε µεγαλύτερη αυτή της «Glina». 

Στους κλάδους επίπλων και παραγωγής χαρτιού – εκδόσεων, 

δραστηριοποιούνται από 6 επιχειρήσεις στον καθένα, ενώ στους υπόλοιπους 
κλάδους δραστηριοποιείται µικρός αριθµός επιχειρήσεων. 

Στον πίνακα 127 καταγράφονται, µε αλφαβητική σειρά οι 73 επιχειρήσεις, 
εταιρικής µορφής, του δευτερογενή τοµέα, της περιοχής Αργυροκάστρου. Από 

αυτές οι 62 (85%) είναι εγκατεστηµένες στο Νοµό Αργυροκάστρου, οι 8 (11%) 

στο Νοµό Πρεµετής και οι 3 (4%) στο Νοµό Τεπελενίου. 

Στο γράφηµα 109 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή των 

προαναφερόµενων επιχειρήσεων, ανάλογα µε το αντικείµενο δραστηριότητάς 
τους και την νοµική µορφή.  

Στην περιοχή Αγίων Σαράντα – ∆ελβίνου καταγράφηκαν από την οµάδα 

µελέτης 28 επιχειρήσεις του δευτερογενή τοµέα, η κατανοµή των οποίων, ανά 

κλάδο δραστηριότητας απεικονίζεται στο ακόλουθο γράφηµα. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 108 
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Οι περισσότερες από τις λειτουργούσες επιχειρήσεις στην περιοχή είναι σχετικά 

µικρού µεγέθους, οικογενειακής µορφής, περιορισµένης απασχόλησης, 
χαρακτηρίζονται δε από εσωστρέφεια. Υπάρχει όµως και µικρός αριθµός 
επιχειρήσεων που είναι αρκετά µεγάλου µεγέθους, οι οποίες καλύπτουν την 

αγορά ολόκληρης της χώρας, πραγµατοποιούν δε και εξαγωγές κυρίως στην 

Ελλάδα και δευτερευόντως στην Ιταλία (µεταλλικό και ανθρακούχο νερό, φυσική 

και σκαλιστή πέτρα, κάρβουνο κλπ). 

Σε επίπεδο χώρας, κατά την περίοδο 2000 – 2006 οι ιδιωτικές επενδύσεις στον 
τοµέα της αγροβιοµηχανίας αυξήθηκαν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 27,9% από το 

2000 µέχρι και το 2005, ενώ κατά το 2006 σηµείωσαν κάµψη κατά -29,9% 

(πίνακας 128). Από την κατανοµή των εν λόγω επενδύσεων ανά κλάδο 

(γράφηµα 110) προκύπτει ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις από έτος 
σε έτος µεταξύ των κλάδων. 

Σηµαντικό τµήµα των επενδύσεων αυτών πραγµατοποιήθηκε στη Νότια 

Αλβανία. Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία για ορισµένες από τις µεγάλες 
επιχειρήσεις του δευτερογενή τοµέα στη νότια περιοχή. 

«ALFA – GLINA» : Έχει ως αντικείµενο δραστηριότητας την εµφιάλωση του 

φηµισµένου φυσικού µεταλλικού και ανθρακούχου νερού της πηγής «Γλίνα», η 

οποία βρίσκεται κοντά στο Αργυρόκαστρο. Το νερό της συγκεκριµένης πηγής 
είναι γνωστό τόσο στην Αλβανία, όσο και στο εξωτερικό για τις ιαµατικές 
ιδιότητές του.  

Η δραστηριότητα της εταιρίας ξεκίνησε το 1996 µε την ανακατασκευή και 
επέκταση µια παλιάς και µικρής µονάδας και η συνολική επένδυση ξεπέρασε τα 

15 εκατ. δολάρια. Σήµερα έχει τη δυνατότητα να εµφιαλώσει 30.000 φιάλες την 

ώρα, σε συσκευασίες ΡΕΤ, 1,5 και 0,5 λίτρων και πριν από λίγο καιρό και σε 
γυάλινες φιάλες 1 και 0,33 λίτρων. 

Η εταιρία πραγµατοποιεί περιορισµένες εξαγωγές σε χώρες της Ε.Ε. και στην 

Αµερική, καθώς και σε γειτονικές χώρες των Βαλκανίων. Η ζήτηση για εξαγωγές 
αυξάνεται συνεχώς καθώς όλο και περισσότερες χώρες ενδιαφέρονται για το 

εξαιρετικό νερό «Glina». Η επιχείρηση αδυνατεί κυρίως για τεχνικούς και 
οργανωτικούς λόγους να αυξήσει τις εξαγωγές και µάλιστα σε διαρκή 

κατάσταση. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται επίσης και στην εµφιάλωση των 

παγκόσµιων προϊόντων Pepsi και Lipton (www.glina.com). 

To εργοστάσιο εµφιάλωσης νερού της εταιρίας «Uji E Ftohte», Ιταλικών 

συµφερόντων είναι η σηµαντικότερη βιοµηχανία της περιοχής Τεπελενίου. 

Εργοστάσια γάλακτος : Στην περιοχή λειτουργούν δύο (2) νέα εργοστάσια 

γάλακτος µε σχετικά σύγχρονη τεχνολογία, η οποία επιτρέπει να παράγουν 

προϊόντα µε ανεκτές ποιοτικές προδιαγραφές. Η «Gjirofarma» βρίσκεται στην 

περιοχή Αργυροκάστρου και η «Libohova» στην οµώνυµη περιοχή του 

Λιµπόχοβου. Οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι σε θέση να επεξεργαστούν το 

σύνολο της ποσότητας γάλακτος, όχι µόνο του Νοµού Αργυροκάστρου αλλά και 
των γειτονικών Νοµών, το οποίο συγκεντρώνεται µε αυτοκίνητα – ψυγεία. 

Σηµαντικό πρόβληµα παραµένει η πρόψυξη του γάλακτος µέχρι την παραλαβή 

του από τις ανωτέρω εταιρίες, καθώς δεν έχουν κατασκευαστεί σταθµοί 
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πρόψυξης. Από τις εν λόγω εταιρίες δεν έχει λυθεί ικανοποιητικά και το 

πρόβληµα της συσκευασίας γάλακτος. 

Σηµειώνεται ότι στη νότια περιοχή λειτουργούν επίσης πολλά περιφερειακά 

ορεινά τυροκοµεία, µικρού µεγέθους, µε απαρχαιωµένη τεχνολογία και 
εποχιακό χαρακτήρα. Η οµάδα µελέτης κατέγραψε 21 τέτοια τυροκοµεία στο 

Νοµό Αργυροκάστρου και 13 στην περιοχή Αγίων Σαράντα – ∆ελβίνου. 

Οι εταιρίες «Elka» στα Βρυσερά µε το προϊόν «Belino» και η «Α – Ε 1» µε το 

προϊόν «Μerentino», εκτιµάται ότι παράγουν περισσότερα από 600 χιλ. κιβώτια 

(πάνω από 1.020 τόνους) κρουασάν το χρόνο, για τα οποία αξιοποιούν 100 – 

200 τόνους πρώτη ύλη (φράουλα, κεράσι κλπ), η οποία εισάγεται από το 

εξωτερικό, δεδοµένου ότι οι παραγόµενες ποσότητες στην περιοχή είναι πολύ 

µικρές. 

Μεγάλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης : 

� Η «Fresh» στον κλάδο παραγωγής αναψυκτικών. 

� Η «Partner Balkanik» στον κλάδο εµφιάλωσης αναψυκτικών «Amita». 

� Το εργοστάσιο παραγωγής κρασιών και αλκοολούχων ποτών «Boukas», το 

οποίο αντιµετωπίζει προβλήµατα στην προµήθεια πρώτων υλών από 

τοπικούς παραγωγούς (σταφύλια) τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. 

� Η «Morpack Albania», στον κλάδο πλαστικών και ειδών κουζίνας. 

� Η «Feruni 2», στον κλάδο επεξεργασίας ξύλου. 

� Η «Tecnotrof», στην Φράστανη, η οποία επεξεργάζεται πάνω από 3.000 

τόνους πρώτης ύλης (ρητίνη) για την παραγωγή πλαστικών ειδών 

συσκευασίας για αναψυκτικά. 

� Οι βιοµηχανίες ρούχων «Achaia Cloth», «Kozi Fason», «Entex» κλπ, οι 
περισσότερες µε  50 – 100 εργαζοµένους, οι οποίες παράγουν κυρίως για την 

ελληνική αγορά. 

Τα κεφάλαια των ανωτέρω επιχειρήσεων υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 50 

εκατ. ευρώ και σχεδόν σε όλες συµµετέχουν και Έλληνες µέτοχοι µε ποσοστό 

µεγαλύτερο του 30%. 

Οι µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (επεξεργασίας πέτρας, οικοδοµικών 

υλικών, παραγωγής ξυλανθράκων κλπ) λειτουργούν µε καλές προοπτικές και 
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο, ενώ σηµαντικός είναι ακόµη και ο ρόλος της 
οικοτεχνίας, η οποία παράγει χειροποίητα προϊόντα, πολλά από τα οποία 

προωθούνται στην ελληνική αγορά, κυρίως από τους µετανάστες. 

Σηµαντικά προβλήµατα εντοπίζονται : 

� Στον κλάδο επεξεργασίας κρέατος, όλων των κατηγοριών, λόγω µη 

λειτουργίας σύγχρονων σφαγείων, τα οποία αποτελούν τη βασική 

προϋπόθεση για την παραγωγή προϊόντων από κρέας µε πιστοποιηµένες 
ποιοτικές προδιαγραφές. 

� Στις ιχθυοκαλλιέργειες και στην πτηνοτροφία, όπου η συσκευασία και 
τυποποίηση δεν έχουν προχωρήσει και απουσιάζει παντελώς η επεξεργασία 
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των παραγόµενων προϊόντων (προϊόντα κοτόπουλου, καπνιστή πέστροφα 

κλπ). 

� Στον κλάδο επεξεργασίας γάλακτος, στις υπόλοιπες περιοχές πλην του 

Αργυροκάστρου, λόγω µη λειτουργίας σύγχρονων µονάδων 

γαλακτοβιοµηχανίας. 

� Στον τοµέα επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων. 

� Στην επεξεργασία και τυποποίηση µελιού, το οποίο πωλείται χωρίς καµία 

επεξεργασία, εκτός από ένα απλό στράγγισµα, σε πρόχειρη συσκευασία 

πλαστικών δοχείων. Το κυριότερο πρόβληµα αφορά τη µη οµογενοποίηση 

του προϊόντος, µε αποτέλεσµα η ποιότητα και η γεύση του να είναι 
διαφορετική από παραγωγό σε παραγωγό και από περιοχή σε περιοχή. 

Μεγάλες ποσότητες µελιού εξάγονται µε µη νόµιµο τρόπο, κυρίως από 

µετανάστες, είτε για ιδιοκατανάλωση, είτε για εµπορία. 

� Στον κλάδο παραγωγής ζωοτροφών, όπου δεν λειτουργούν οργανωµένες 
µονάδες. 

� Στον κλάδο αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών, ο οποίος θεωρείται από 

τους σηµαντικότερους. Στην πλειοψηφία τους, οι συλλεγόµενες ποσότητες 
εξάγονται χωρίς καµία επεξεργασία ή ολοκληρωµένη συσκευασία. 

Πρόβληµα αποτελεί επίσης και η αδυναµία επαναλειτουργίας παραδοσιακών 

επιχειρήσεων, όπως τα ορυχεία «Memaliaj» στην περιοχή Τεπελενίου, λόγω 

απαρχαιωµένης τεχνολογίας. 

Από την ανωτέρω ανάλυση προκύπτει ότι στον δευτερογενή τοµέα της 
Αλβανίας διαµορφώνονται εξαιρετικές ευκαιρίες για επενδύσεις, σε όλους 
σχεδόν τους κλάδους, σε ορισµένους από τους οποίους η νότια περιοχή 

παρουσιάζει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 127 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε∆ΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 Α –Ε1 Βιοµηχανική ζώνη Κρουασάν – Chips –Σοκολάτα  

2 A.J. ARITJON Αργυρόκαστρο  Πλαστικοί σωλήνες νερού 

3 ACHAIA CLOTH Αργυρόκαστρο Βιοµηχανία ρούχων 

4 ALBA NERA Πρεµετή  Παραγωγή – επεξεργασία πέτρας 

5 ALBAPACK Πρεµετή Μπαχαρικά και θεραπευτικά βότανα 

6 ALPHA SH.A. Αργυρόκαστρο Φυσικό µεταλλικό νερό «Glina» 

7 ALPHA XHAM Αργυρόκαστρο Επεξεργασία τζαµιών και αλουµινίου 

8 ALKO PARKET Αργυρόκαστρο Είδη από µελαµίνη 

9 ALMA Αργυρόκαστρο Ξύλινα έπιπλα 

10 ALTEKA Αργυρόκαστρο Ζαχαροπλαστική  

11 ALUSEK Αργυρόκαστρο Παράθυρα και θύρες αλουµινίου 

12 ANDKRI Αργυρόκαστρο Συσκευασία αερίου (οξυγόνου) 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε∆ΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

13 BOCI Αργυρόκαστρο Υλικά κατασκευών – οικοδοµών 

14 BOUKAS Αργυρόκαστρο Hard drinks «Boukas» (Ποτοποιΐα)  

15 CARO Αργυρόκαστρο Ζαχαροπλαστική 

16 DASH – PESHK Αργυρόκαστρο Ιχθυοκαλλιέργεια 

17 DAYLUX Αργυρόκαστρο Χρώµατα κλπ 

18 DHIMITRA Αργυρόκαστρο Αρτοποιΐα  

19 DRINO – K Αργυρόκαστρο Έπιπλα  

20 DRINO BETON Αργυρόκαστρο Παρασκευή σκυροδέµατος 

21 DYNAMIC PACK Αργυρόκαστρο Είδη συσκευασίας από χαρτί 

22 ELDA 4 Τεπελένι Χαρτοπετσέτες  

23  ELEFTERIA Αργυρόκαστρο Υλικά κατασκευών – οικοδοµών 

24 ENDRI – V  Αργυρόκαστρο Παραγωγή ξυλανθράκων 

25 EPIPLO DÉCOR Αργυρόκαστρο Έπιπλα 

26 ERJALBA Αργυρόκαστρο Είδη διατροφής 

27 ERMILA Αργυρόκαστρο Γυναικείες τσάντες και πορτοφόλια 

28 EUROBETON Αργυρόκαστρο Παρασκευή σκυροδέµατος 

29 EUTEX Βιοµηχανική ζώνη Ζαχαροπλαστική  

30 FARMA Αργυρόκαστρο Υποδηµατοποιΐα  

31 FERUNI 2 Αργυρόκαστρο Επεξεργασία ξύλου 

32 FLU - TO - NE Πρεµετή Τυριά και γαλακτοκοµικά προϊόντα 

33 FRESH Αργυρόκαστρο Soft drinks «Fresh» (ποτοποιεία) 

34 GJI – BU Αργυρόκαστρο Συρµατουργία – καλώδια 

35 GJIROFARMA Αργυρόκαστρο Γαλακτοβιοµηχανία  

36 GJIROKASTRA 2 Αργυρόκαστρο Χρώµατα 

37 GMS INERT Αργυρόκαστρο Υλικά κατασκευών – οικοδοµών 

38 GRAMMATIS ELLAS Αργυρόκαστρο Έπιπλα  

39 HARTOPLAST Αργυρόκαστρο Πλαστικοί σάκοι 

40 ICA ALBANIA Αργυρόκαστρο Ξύλινοι καπλαµάδες 

41 JAN – ZHAK Αργυρόκαστρο Χρώµατα - Βερνίκια 

42 KALIMERA Αργυρόκαστρο Ζαχαροπλαστική 

43 KARTOPACK Αργυρόκαστρο Είδη συσκευασίας από χαρτί 

44 KOZI FASON Αργυρόκαστρο Ζαχαροπλαστική 

45 KRISTIN STAR Αργυρόκαστρο Σακούλες αγοράς 

46 KRISTO Πρεµετή  Παραγωγή ξυλανθράκων 

47 KUROS Αργυρόκαστρο Υποδηµατοποιΐα  

48 LINEX 1 Αργυρόκαστρο Χαρτοπετσέτες  

49 LINEX A Αργυρόκαστρο Χαρτοπετσέτες και χαρτί κουζίνας 

50 LUDI Αργυρόκαστρο Πλαστικές φιάλες κλπ 

51 MARGARITI Αργυρόκαστρο Επεξεργασία µαρµάρων 

52 MARMO Αργυρόκαστρο Επεξεργασία µαρµάρων 

53 MECI Αργυρόκαστρο Υλικά κατασκευών – οικοδοµών 

54 MOBILA RAJDHO Αργυρόκαστρο Έπιπλα  

55 MOLVA Αργυρόκαστρο Συρµατουργία  

56 MORPACK ALBANIA Αργυρόκαστρο Πλαστικά βαρέλια, σωλήνες κλπ 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε∆ΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

57 NACOPULLO 
Αργυρόκαστρο 

(∆ερβιτσάνη) 
Υλικά κατασκευών οικοδοµών 

58 OLS – END Τεπελένι  Σχολικά έπιπλα 

59 PANI Πρεµετή Παραγωγή ξυλανθράκων 

60 PAPASPIROS Πρεµετή Ζαχαροπλαστική  

61 PARTNER BALKAN Αργυρόκαστρο Soft drinks 

62 PETRAX Αργυρόκαστρο Παραγωγή – επεξεργασία πέτρας 

63 RPIVE Αργυρόκαστρο Ζαχαροπλαστική 

64 Q.N.B. Αργυρόκαστρο Υλικά κατασκευών – οικοδοµών 

65 QERAMICA E JUGUT Πρεµετή Κεραµουργία 

66 REKOR S.A. ALBANIA Αργυρόκαστρο Υποδηµατοποιϊα  

67 SHEHU Αργυρόκαστρο Αναγόµωση ελαστικών 

68 
SHTYPSHKRONJA 

ARGYRO Sh.p.k. 
Αργυρόκαστρο Εκδόσεις 

69 TECNOTROF Αργυρόκαστρο 
Πρώτες ύλες για τη βιοµηχανία θρεπτικών 

ουσιών 

70 UJIE FTOHTE Τεπελένι  Εµφιάλωση φυσικού νερού 

71 VAMI Αργυρόκαστρο Εκτροφή πουλερικών 

72 VECHO Αργυρόκαστρο Παραγωγή ξυλανθράκων 

73 VEKO Αργυρόκαστρο Ξύλινα πατώµατα – Ταβάνια - Έπιπλα 

Πηγή : Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αργυροκάστρου (Members Directory, 2007 – 2008) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 128 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

(2000 – 2006 σε εκατ. Λεκ) 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ 2000  2004  2005  2006  

Επεξεργασία κρέατος 120,7 92,4 425,6 170,3 

Επεξεργασία γάλακτος 51,5 790,0 624,3 1.194,8 

Αλευροβιοµηχανία  77,9 114,7 1.124,5 79,6 

Αρτοποιΐα – Ζαχαροπλαστική 67,4 96,9 203,0 295,8 

Νερό – Ποτά – Αναψυκτικά 394,7 271,0 62,8 47,0 

Λοιπά 141,1 932,7 475,9 258,0 

ΣΥΝΟΛΟ 853,3 2.297,7 2.916,1 2.045,5 

                    Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία Υπουργείου Γεωργίας, Ανάπτυξης και Τροφίµων 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 110 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ (%) Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
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15.15.15.15.4444....6666....    Συµπεράσµατα Συµπεράσµατα Συµπεράσµατα Συµπεράσµατα –––– Επισηµάνσεις  Επισηµάνσεις  Επισηµάνσεις  Επισηµάνσεις –––– Προβλήµατα  Προβλήµατα  Προβλήµατα  Προβλήµατα –––– Προοπτικές για  Προοπτικές για  Προοπτικές για  Προοπτικές για 

τον ∆ευτερογενή τοµέατον ∆ευτερογενή τοµέατον ∆ευτερογενή τοµέατον ∆ευτερογενή τοµέα    

 

1. Η συµµετοχή του δευτερογενή τοµέα στη διαµόρφωση του συνολικού ΑΕΠ 

είναι µικρή, µε τάση όµως έστω και περιορισµένης βελτίωσής του, κυρίως τα 

δύο τελευταία χρόνια. 

2. Η συµβολή του δευτερογενή τοµέα στην απασχόληση είναι περιορισµένη. 

3. Σοβαρό µειονέκτηµα θεωρείται η µη ύπαρξη θεσµοθετηµένων βιοµηχανικών 

περιοχών ή ζωνών. 

4. Μεταξύ των δραστηριοτήτων του δευτερογενή τοµέα, µεγαλύτερη συµµετοχή 

κατέχει η εξορυκτική δραστηριότητα και ακολουθεί η µεταποιηιτκή. 

5. Η εξορυκτική βιοµηχανία αποτελεί την κύρια εξαγωγική δραστηριότητα της 
Αλβανίας. Σε ορισµένα προϊόντα του κλάδου αυτού είναι ανταγωνιστική σε 
διεθνές επίπεδο. 

6. Υπάρχουν άµεσα περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης της εξορυκτικής 
βιοµηχανίας, κυρίως σε ορισµένα ορυκτά. 

7. Σηµαντικό µέρος των επενδύσεων της εξορυκτικής βιοµηχανίας ασκείται 
από ξένους ή από µικτές επιχειρήσεις, στις οποίες οι ξένοι συµµετέχουν µε 
τα µεγαλύτερα ποσοστά. 

8. Η µεταποιητική βιοµηχανία χαρακτηρίζεται από µια σχετική στασιµότητα, 

όσον αφορά τόσο την ποσοστιαία συµµετοχή της στο σύνολο του 

δευτερογενή τοµέα όσο και την αντίστοιχη απασχόληση. 

9. Τους θετικότερους ρυθµούς, τα τελευταία χρόνια, ετήσιας ανόδου πέτυχε η 

βιοµηχανία τροφίµων  και η υφαντουργία. 

10. Η επεξεργασία εγχώρια παραγόµενων και πολλές φορές µε παραδοσιακό 

τρόπο, πρώτων υλών, είναι περιορισµένη, ακόµα και σε κλάδους στους 
οποίους η χώρα παρουσιάζει σοβαρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα 

(γαλακτοκοµικά, αρωµατικά φυτά και βότανα κλπ). 

11. Ο βαθµός καθετοποίησης της παραγωγής είναι µικρός. 

12. Το µέσο µέγεθος των επιχειρήσεων είναι µικρό, όσον αφορά τα επενδυµένα 

κεφάλαια, τον κύκλο εργασιών και την απασχόληση. 

13. Το επίπεδο οργάνωσης των επιχειρήσεων είναι χαµηλό, ενώ παρατηρείται 
µεγάλη έλλειψη εξειδίκευσης και εµπειρίας κυρίως σε ανώτερα στελέχη. 

14. Η χώρα έχει αποκτήσει µια εµπειρία παραγωγής µε τη µέθοδο φασόν, 

τουλάχιστον σε ορισµένα προϊόντα (είδη ένδυσης κλπ), η οποία ευνοείται 
κυρίως από το συγκριτικά χαµηλό παραγωγικό κόστος και ειδικότερα από 

την αµοιβή της εργασίας. 

15. Το επίπεδο ενηµέρωσης – πληροφόρησης αλλά και επιµόρφωσης είναι 
µέτριο. 

16. Η έλλειψη υποδοµών (οδικό δίκτυο κλπ), δυσχεραίνει την άσκηση 

µεταποιητικών δραστηριοτήτων, ενώ εξίσου σηµαντικός αρνητικός 
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παράγοντας θεωρείται η έλλειψη οργανωµένων δικτύων διανοµών και 
marketing. 

17. Οι συχνές και απροειδοποίητες διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος δηµιουργούν 

σοβαρά προβλήµατα στη βιοµηχανική παραγωγή. 

18. Η µη αυτάρκεια της χώρας σε ενέργεια δηµιουργεί άµεσα την ανάγκη 

αξιοποίησης εναλλακτικών µορφών παραγωγής ενέργειας, για τις οποίες  
διαθέτει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα. 

19. Λόγω της µη αυτάρκειας της χώρας σε πολλά βιοµηχανικά προϊόντα 

διαφόρων χρήσεων, είναι αναγκαία αλλά και εφικτή η δηµιουργία ευέλικτων 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ακόµα και περιορισµένης εµπορικής εµβέλειας, 
που θα καλύπτουν ίσως τοπικές  ανάγκες και δεν θα επηρεάζονται αισθητά 

από τις περιορισµένες και ελλιπείς υποδοµές αλλά και τα θεσµικά 

προβλήµατα της χώρας. 

20. Το τεχνολογικό επίπεδο των βιοµηχανικών µονάδων, µε εξαίρεση λίγες 
µεγάλου µεγέθους που δηµιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια, είναι χαµηλό 

και δεν δηµιουργεί ανταγωνιστικές συνθήκες και προϋποθέσεις.  

21. Στην περιοχή µελέτης η εικόνα δεν διαφέρει από την αντίστοιχη του συνόλου 

της χώρας, µε εξαίρεση ορισµένες δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται κατά 

κύριο λόγο στην περιοχή. Σε πολλές από αυτές συµµετέχουν και ξένοι 
επενδυτές ή ασκούνται αποκλειστικά από ξένους επενδυτές. 

22. Παρότι η περιοχή προσφέρεται για την άσκηση αγροτοβιοµηχανικών 

δραστηριοτήτων, ωστόσο η ανάπτυξή τους είναι ιδιαίτερα περιορισµένη. 

23. Η µέση παραγωγικότητα κινείται σε µέτρια επίπεδα, ενώ το κόστος 
παραγωγής, παρά τα χαµηλότερα κοστολογικά στοιχεία, δεν είναι τελικά 

ιδιαίτερα χαµηλό, σε σχέση µε το αντίστοιχο πχ. των ελληνικών  

επιχειρήσεων. 

24. ∆εν υφίστανται θεσπισµένα χρηµατοδοτικά ή άλλου είδους κίνητρα για την 

ίδρυση, την επέκταση και των εκσυγχρονισµό παραγωγικών επιχειρήσεων. 

25. Οι όροι δανεισµού των µεταποιητικών επιχειρήσεων είναι επαχθείς. 
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15.15.15.15.5. 5. 5. 5. Τοµέας κΤοµέας κΤοµέας κΤοµέας κατασκευώνατασκευώνατασκευώνατασκευών    

    

15.15.15.15.5.1. 5.1. 5.1. 5.1. ΓενικάΓενικάΓενικάΓενικά    

 

Κατά την περίοδο µετάβασης της Αλβανικής οικονοµίας στο καθεστώς της 
ελεύθερης αγοράς, ο κατασκευαστικός τοµέας είχε σηµαντική ανάπτυξη και το 

µερίδιό του στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε θεαµατικά, από 5,1% το 

1996 σε 14,2% το έτος 2007 (γράφηµα 111). 

Η ανάγκη δηµιουργίας σύγχρονων εµπορικών και βιοµηχανικών κτιρίων και 
εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων και κτιρίων εστίασης – αναψυχής, σύγχρονων 

κατοικιών και έργων υποδοµής (δηµόσια έργα), έδωσε σηµαντική ώθηση στον 

τοµέα των κατασκευών. 

Η χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων του τοµέα διασφαλίστηκε, κατά κύριο 

λόγο, από τις ακόλουθες πηγές : 

� Ιδιωτικά κεφάλαια Αλβανών επενδυτών 

� Άµεσες ξένες επενδύσεις (εισροή κεφαλαίου) 

� ∆ανεισµό από το εγχώριο και διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

� Κρατικό προϋπολογισµό και βοήθεια διεθνών οργανισµών (Ε.Ε., ∆.Ν.Τ. κλπ), 

κυρίως για τα δηµόσια έργα και τα µεγάλα έργα υποδοµών 

� Εµβάσµατα µεταναστών, κυρίως για τον τοµέα κατοικίας και για µικρές 
επιχειρήσεις. 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 111 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΕΠ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 
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15.15.15.15.5.2. 5.2. 5.2. 5.2. Στοιχεία αΣτοιχεία αΣτοιχεία αΣτοιχεία αγοράςγοράςγοράςγοράς    

 

Σύµφωνα µε στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο BalRec που 

πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα, στη Σόφια, η αγορά εξοχικών κατοικιών της 
Αλβανίας έχει σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης, ιδιαίτερα στις παραθαλάσσιες 
περιοχές για τις οποίες η κυβέρνηση της χώρας επεξεργάζεται ειδικό σχέδιο 

παρέµβασης και διαχείρισης. Ωστόσο, το πλέον ανεπτυγµένο τµήµα της 
αλβανικής αγοράς ακινήτων είναι αυτό των κατοικιών, από το οποίο προέρχεται 
και το 60% περίπου της συνολικής αξίας των συναλλαγών της αγοράς. 

Με ιδιαίτερη ένταση αναπτύσσεται η αγορά κατοικιών στα Τίρανα, καθώς 
αυξάνεται τόσο ο αριθµός των αδειών οικοδόµησης όσο και ο όγκος του 

κατασκευαστικού έργου. Οι τιµές αγοράς των κατοικιών διατηρούνται σε χαµηλά 

επίπεδα στο σύνολο της χώρας, µε εξαίρεση την πρωτεύουσα, όπου 

προσεγγίζουν τα 1.500 µε 2.000 ευρώ το τ.µ. στο κέντρο και τα 500 µε 850 

ευρώ το τ.µ. στα προάστια της πόλης. 

Το συνολικό απόθεµα ποιοτικών χώρων γραφείου στα Τίρανα υπολογίζεται σε 
20 χιλ .τ.µ. Ωστόσο, η ολοκλήρωση των σχετικών επενδυτικών σχεδιασµών που 

βρίσκονται σήµερα σε εξέλιξη προβλέπεται να τροφοδοτήσει στα επόµενα 5 µε 
10 χρόνια την αύξηση του αποθέµατος σε περισσότερα από 60 χιλ .τ.µ. Η 

περιορισµένη προσφορά χώρων γραφείου διατηρεί τα ενοίκια σε υψηλά 

επίπεδα ή µεταξύ 16 και 25 ευρώ το τ.µ. στην κατηγορία Α. (Ναυτεµπορική, 

09.05.2008). 

 

Η Αγορά ακινήτων στην Αλβανία 
 

Κατά τη διάρκεια του 2007, εγκρίθηκαν οικοδοµικές άδειες για διάφορες χρήσεις, µε 
προϋπολογισµό 38,7 δις Λεκ. Ο αριθµός των αδειών που εκδόθηκαν για κτίρια 

αυξήθηκαν κατά 41,4% σε σχέση µε το έτος 2006. Υπάρχει όµως µια µείωση στους 
εκτιµώµενους προϋπολογισµούς και στο εµβαδόν των κτιρίων, µε βάση τις οικοδοµικές 
άδειες. 

Η µεγαλύτερη ζήτηση καταγράφεται στον τοµέα των αστικών – µεσοαστικών κατοικιών. 

Στην περίοδο 2002 – 2007, ο αριθµός των αδειών για κτίρια αυτής της κατηγορίας, 
αντιπροσώπευε το 56% έως 63% του συνολικού αριθµού αδειών για όλες τις 
κατηγορίες κτιρίων. Οι περιφέρειες των Τιράνων, ∆υρραχίου, Ελµπασάν, Φιέρι, 
Κορυτσάς και Αυλώνας, συνεχίζουν να έχουν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον για άδειες 
οικοδοµών. Στα Τίρανα και στο ∆υρράχιο υπάρχουν αιτήµατα για πολυώροφα κτίρια, 

ιδιαίτερα δε για αστικές – µεσοαστικές κατοικίες και για κτίρια χονδρικού και λιανικού 

εµπορίου. 

Το µεγαλύτερο τµήµα των κτιρίων, όπως κατοικίες, ξενοδοχεία, κτίρια χονδρικού και 
λιανικού εµπορίου, χρηµατοδοτούνται από ιδιώτες επενδυτές. Αντιθέτως, τα κτίρια για 

υπηρεσίες κοινωνικές, πολιτιστικές, υγείας και τα έργα συγκοινωνιακών υποδοµών, 

χρηµατοδοτούνται κυρίως από τον δηµόσιο τοµέα. 

Οι Αλβανοί επενδυτές είναι οι περισσότερο ενδιαφερόµενοι για τη χρηµατοδότηση του 

κατασκευαστικού τοµέα και χρηµατοδοτούν το 80% περίπου του συνολικού όγκου των 

κατασκευών. 

Πηγή : Office of Urbanities by Districts Municipalities and Communes (www.instat,gov.al/) 
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Το έτος 2007 δεν ήταν καλή χρονιά για τον κατασκευαστικό τοµέα. Σύµφωνα µε 
τα διαθέσιµα στοιχεία ήταν µια στάσιµη χρονιά και η συµβολή του εν λόγω 

τοµέα στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Η εξέλιξη 

αυτή προβληµατίζει σοβαρά το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης και την 

Τράπεζα της Αλβανίας, επειδή ο κατασκευαστικός τοµέας έχει καταστεί ηγετική 

δύναµη για την οικονοµία της χώρας. 

Ο ετήσιος ρυθµός αύξησης των πωλήσεων του κατασκευαστικού τοµέα κατά το 

έτος 2007 διαµορφώθηκε στο ένα τέταρτο περίπου του αντίστοιχου ρυθµού των 

τριών προηγούµενων ετών, ενώ ο συνολικός όγκος κατασκευών καθώς και ο 

όγκος των νέων κατασκευών µειώθηκαν κατά 5,8% και 11,7% αντίστοιχα. 

Μείωση παρουσίασε και ο όγκος των ανακατασκευών, καθώς και η 

απασχόληση, η οποία είχε µειωθεί ελαφρά και το έτος 2006. 

Ο όγκος των τεχνικών έργων αυξήθηκε κατά 14,2% µετά από µια σηµαντική 

µείωση (-15,4%) που είχε το έτος 2006. Σηµαντική αύξηση καταγράφεται και 
στις αµοιβές των απασχολούµενων στον κατασκευαστικό τοµέα, κατά 15% 

περίπου, µετά από µια διετία (2005 – 2006) µε χαµηλότερες αυξήσεις. 

Οι ανωτέρω εξελίξεις καταγράφονται αναλυτικά στον επόµενο πίνακα. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 129 

ΒΑΣΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  

(ετήσιες µεταβολές %) 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ 2004 2005  2006 2007*  

Πωλήσεις 23,8 19,9 21,1 5,4 

Απασχόληση  9,8 4,5 -0,4     -4,3 

Μισθοί 16,3 10,2 6,1 14,9 

Όγκος οικοδοµών 15,0 11,2 1,7     -5,8 

 - Νέες κατασκευές 21,1 11,8 9,9    -11,7 

 - Ανακατασκευές 38,1 35,4 1,3     -9,0 

 - Τεχνικά έργα 8,8 12,7   -15,4 14,2 

                        * Οι δείκτες για το 2007 αφορούν το πρώτο εννεάµηνο 

                         Πηγή : Bank of Albania (Annual Report, 2007) και INSTAT 

 

Ο δείκτης κόστους κατασκευών συνέχισε να αυξάνεται κατά το έτος 2007 και 
κατά το πρώτο τρίµηνο του έτους 2008, αλλά µε χαµηλότερους ρυθµούς σε 
σύγκριση µε το 2006, όπως φαίνεται και στο γράφηµα που ακολουθεί. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 112 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (1999=100) 
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               Πηγή : INSTAT 

 

 

Κατά το πρώτο τρίµηνο του 2008, σε σύγκριση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 

2007, οι µεγαλύτερες αυξήσεις σηµειώθηκαν στα ηλεκτρολογικά υλικά και στους 
βασικούς µισθούς (5,1%) και στις µεταφορικές δαπάνες (2,7%). 

∆ιαχρονικά, κατά την περίοδο 1994 – 2007, ο γενικός δείκτης κόστους 
κατασκευής αυξήθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό 5,9% και ο δείκτης άµεσων 

δαπανών (υλικά, βασικοί µισθοί, µεταφορικές δαπάνες, µηχανολογικά) µε µέσο 

ετήσιο ρυθµό 6,5%. Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα είναι η εντονότερη αύξηση 

των ανωτέρω δεικτών κατά την περίοδο 1994 – 2001, στην οποία οι δύο δείκτες 
σχεδόν συµπίπτουν (πίνακας 130 και γράφηµα 113). Από το 2002 και µετά, οι 
ρυθµοί ανόδου είναι χαµηλότεροι, µε το δείκτη άµεσων δαπανών να είναι 
ελαφρά υψηλότερος από τον γενικό. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 130 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

ΕΤΟΣ 
Γενικός 

δείκτης 

Άµεσες 

δαπάνες 

Βασικά 

υλικά 

Βασικοί 
µισθοί 

Μεταφορικά 

έξοδα 

Μηχανολο - 

γικά 

1994 60,5 58,7 73,7 24,0 87,6 75,7 

1995 65,7 64,1 79,0 31,0 79,1 80,1 

1996 67,8 66,2 80,8 35,0 71,0 78,1 

1997 78,3 79,2 88,9 48,3 62,7 83,3 

1998 89,1 87,0 100,3 62,9 127,7 99,6 

1999 96,8 94,1 101,5 80,8 104,0 99,6 

2000 106,3 107,0 110,9 114,4 108,6 101,6 

2001 113,0 115,8 114,3 123,1 113,1 101,7 

2002 114,0 115,6 112,9 127,9 117,3 101,7 

2003 117,1 119,1 115,9 130,7 115,6 103,8 

2004 120,7 123,8 120,4 139,9 121,9 101,7 

2005 122,3 126,3 122,1 145,6 129,4 102,4 

2006 123,7 128,4 124,3 147,3 135,5 102,8 

2007 126,8 133,1 130,2 147,7 135,8 105,6 

Μ.Ε.Ρ.Μ.*% 5,9 6,5 4,5 15,0 3,4 2,6 

* Μ.Ε.Ρ.Μ. : Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής (%) 

Πηγή : INSTAT 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 113 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1994 – 2007 
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Από την εξέλιξη των επιµέρους δεικτών κόστους κατασκευών (υλικά, βασικοί 
µισθοί, µεταφορικά έξοδα, µηχανολογικά), προκύπτει πολύ µεγάλη  άνοδος των 
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βασικών µισθών κατά την περίοδο 1994 – 2001 και σχετική εξοµάλυνση από το 

έτος 2002 και µετά. Η µέση ετήσια µεταβολή για το σύνολο της περιόδου 1994 – 

2007 είναι 15% και είναι πολύ µεγαλύτερη από την αντίστοιχη µεταβολή των 

άλλων δεικτών αυτής της κατηγορίας (πίνακας 130 και γράφηµα 113). 

Τα βασικά υλικά κατασκευών αυξήθηκαν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 4,5%, ενώ τα 

µεταφορικά έξοδα και τα µηχανολογικά, µε αντίστοιχους ρυθµούς 3,4% και 
2,6%. 

Οι ανωτέρω εξελίξεις είχαν σηµαντικές επιπτώσεις στις τιµές των κατοικιών οι 
οποίες ακολούθησαν ανοδική πορεία. Έτσι οι τιµές κατοικιών στα Τίρανα, 

υπολογιζόµενες µε βάση το δείκτη τιµών κατοικιών σε ετήσια βάση, αυξήθηκαν 

κατά 16,7% στο τελευταίο τρίµηνο του 2007, έναντι 24,8% που αυξήθηκαν κατά 

το προηγούµενο τρίµηνο. Σηµειώνεται πάντως ότι ο ρυθµός ανόδου των τιµών 

κατοικιών είναι σε ορισµένες περιπτώσεις υψηλότερος από το ρυθµό ανόδου 

του κόστους κατασκευής. Είναι φανερό ότι τα φαινόµενα αυτά οφείλονται και 
στις αρρυθµίες και πιέσεις της αγοράς και του συστήµατος χρηµατοδότησης της 
κατασκευής και της αγοράς κατοικιών. 

Σε επίπεδο χώρας, στον κατασκευαστικό τοµέα δραστηριοποιούνται 1878 

επιχειρήσεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 3,3% του συνόλου των ενεργών 
εταιριών. Αν στον αριθµό αυτό προστεθούν και οι επιχειρήσεις οι οποίες 
συνδέονται έµµεσα µε τον κατασκευαστικό τοµέα, ο συνολικός αριθµός τους 
ξεπερνά τις 4.440 που αντιστοιχεί στο 5% περίπου του συνολικού αριθµού 

ενεργών επιχειρήσεων της χώρας. Σε πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές 
συµµετέχουν, µε µεγάλα ποσοστά, και ξένοι επενδυτές, κυρίως Έλληνες και 
Ιταλοί. 

Η ανοδική πορεία του τοµέα κατασκευών επιβεβαιώνεται και από τη διαχρονική 

εξέλιξη του δείκτη πωλήσεων, ο οποίος στην περίοδο 2001 – 2007 κινήθηκε 
πολύ κοντά στα επίπεδα του δείκτη πωλήσεων για το σύνολο της οικονοµίας και 
κατά τα έτη 2005 και 2006 σε επίπεδα υψηλότερα (γράφηµα 114). 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 114 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (2001=100) 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 115 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Άµεσων ∆απανών) 
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9.5.3. 9.5.3. 9.5.3. 9.5.3. ∆ιαχρονική εξέλιξη του τοµέα κατασκευών : Ποσοτικά µεγέθη∆ιαχρονική εξέλιξη του τοµέα κατασκευών : Ποσοτικά µεγέθη∆ιαχρονική εξέλιξη του τοµέα κατασκευών : Ποσοτικά µεγέθη∆ιαχρονική εξέλιξη του τοµέα κατασκευών : Ποσοτικά µεγέθη    

 

Η εξέλιξη του εµβαδού των κτιρίων, µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, 
κατά την περίοδο 1995 – 2007, παρουσιάζεται στους πίνακες 131-132 και στα 

γραφήµατα 116-117. 

Η µακροχρόνια τάση για το σύνολο των κτιρίων εµφανίζεται αυξητική, µε 
έντονες όµως περιοδικές διακυµάνσεις. Οι κατοικίες καλύπτουν το µεγαλύτερο 

τµήµα του συνολικού εµβαδού και η µακροχρόνια τάση παρουσιάζεται 
εντονότερα ανοδική σε σύγκριση µε την αντίστοιχη για το εµβαδόν του συνόλου 

των κτιρίων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την εκτίµηση ότι η ζήτηση για 

κατοικίες διαµορφώνεται διαχρονικά σε υψηλά επίπεδα και µε αυξανόµενο 

ρυθµό. 

Για τα λοιπά κτίρια, η µακροχρόνια τάση παρουσιάζεται καθοδική και µε 
λιγότερο έντονες διακυµάνσεις, πλην της περιόδου 1995 – 1997. Τα 

βιοµηχανικά και εµπορικά κτίρια καλύπτουν το µεγαλύτερο τµήµα του συνολικού 

εµβαδού των λοιπών κτιρίων. 

Η ίδια εικόνα σηµειώνεται και στην εκτιµώµενη αξία των κατασκευών κατά την 

ίδια χρονική περίοδο, όπως προκύπτει από τον πίνακα 133 και το γράφηµα 

118. 

Από τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτουν ορισµένες βασικές διαπιστώσεις : 
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� Η µεγάλη κρίση του 1997 επηρέασε αρνητικά τον τοµέα κατασκευών µέχρι το 

έτος 2001. 

� Από το 2004 και µετά φαίνεται ότι ο τοµέας έχει εισέλθει σε µια περίοδο 

αστάθειας, η οποία χαρακτηρίζεται από πτωτική τάση, µετά τη θεαµατική 

άνοδο των ετών 2002 – 2003 και 2005. 

� Επιβεβαιώνεται η σηµαντική µείωση της οικοδοµικής δραστηριότητας το έτος 
2007. 

� Σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο, ο κλάδος των κατοικιών είναι ο κύριος 
µοχλός στήριξης της οικοδοµικής δραστηριότητας. Η τάση αυτή φαίνεται ότι 
θα συνεχιστεί και τα επόµενα χρόνια, παρά το γεγονός ότι πολλοί µετανάστες 
επενδύουν πλέον σε ακίνητα στις χώρες υποδοχής, όπως προκύπτει από τα 

διαθέσιµα στοιχεία αλλά και από έρευνα της οµάδας µελέτης στην Ελλάδα και 
στην Αλβανία. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 131 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (σε χιλιάδες µ2
) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Κατοικίες  443 335 299 414 413 832 755 1.521 2.261 923 2.307 2.085 884 

Λοιπά  572 1.090 177 364 207 417 145 240 485 322 412 478 391 

Σύνολο κτιρίων 1.015 1.425 476 778 620 1.249 900 1.761 2.746 1.245 2.719 2.563 1.275 

Πηγή : INSTAT (στοιχεία οικοδοµικών αδειών) 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 131 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (σε χιλιάδες µ2
) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 132 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΒΑ∆ΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  (σε χιλιάδες µ2
) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ξενοδοχεία -- 10 7 13 12 73 26 59 97 14 21 39 12 

Χονδρικό & Λιανικό εµπόριο 74 326 69 101 71 159 58 93 174 174 170 202 133 

Βιοµηχανία 141 191 52 85 50 71 26 30 87 60 79 115 130 

Λοιπά  346 563 49 165 74 114 35 58 127 74 142 122 116 

Σύνολο 572 1.090 177 364 207 417 145 240 485 322 412 478 391 

Πηγή : INSTAT (στοιχεία οικοδοµικών αδειών) 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 117 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΒΑ∆ΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (σε χιλιάδες µ2
) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 133 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (σε εκατ. Λεκ) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Κτίρια  18.756 50.665 13.720 24.304 16.533 25.955 24.793 49.217 71.726 38.905 109.742 86.757 38.743 

Τεχνικά έργα 15.361 39.552 11.920 16.655 15.213 22.505 22.761 46.035 68.520 33.271 75.733 67.452 32.486 

Σύνολο 3.395 11.113 1.800 7.649 1.320 2.032 2.032 3.182 3.206 5.634 34.009 19.305 6.257 

Πηγή : INSTAT 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 118 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  (σε εκατ. Λεκ) 
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15.15.15.15.5.4. 5.4. 5.4. 5.4. Ο κατασκευαστικός τοµέας στη Νότια ΑλβανίαΟ κατασκευαστικός τοµέας στη Νότια ΑλβανίαΟ κατασκευαστικός τοµέας στη Νότια ΑλβανίαΟ κατασκευαστικός τοµέας στη Νότια Αλβανία    

 

Αν και δεν υπάρχουν δηµοσιευµένα στοιχεία για την οικοδοµική δραστηριότητα 

ανά περιφέρεια, η έρευνα της οµάδας µελέτης, έδειξε ότι και στη Νότια Αλβανία 

υπήρξε διαχρονικά σηµαντική άνοδος της οικοδοµικής δραστηριότητας 
διαχρονικά. 

Στην άνοδο αυτή συνέβαλαν καθοριστικά οι ακόλουθοι παράγοντες : 

� Ο µεγάλος όγκος των εµπορικών συναλλαγών της περιοχής µε την Ελλάδα, 

που είχε ως αποτέλεσµα την ανάγκη δηµιουργίας πολλών εµπορικών και 
βιοµηχανικών κτιρίων. 

� Η γειτνίαση της περιοχής µε την Ελλάδα, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη της 
δυναµικής οµογενειακής πληθυσµιακής κοινότητας, δηµιούργησε 
προϋποθέσεις για αύξηση της ζήτησης νέων κατοικιών. 

� Στην παραλιακή περιοχή Αγίων Σαράντα – Αυλώνας, παρατηρήθηκε έντονη 

αύξηση της τουριστικής ζήτησης η οποία οδήγησε στην αναγκαιότητα 

κατασκευής νέων ξενοδοχειακών µονάδων και εξοχικών κατοικιών, κτιρίων 

εστίασης – αναψυχής και λοιπών έργων τουριστικής υποδοµής. 

� Η χρηµατοδότηση πολλών έργων µέσα από διακρατικές συµφωνίες   
Ελλάδας – Αλβανίας. 

� Η συµµετοχή της Αλβανίας σε διασυνοριακά προγράµµατα, 

χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε., µε τελευταίο το «INTERREG III». Μέσα από 

τα προγράµµατα αυτά χρηµατοδοτήθηκαν και πολλά έργα υποδοµής. 
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Στην ευρύτερη περιοχή των τριών (3) νότιων περιφερειών (Αργυροκάστρου, 

Κορυτσάς και Αυλώνας) καταγράφονται περίπου 330 κατασκευαστικές 
επιχειρήσεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 18% περίπου του συνολικού 

αριθµού των κατασκευαστικών επιχειρήσεων της χώρας. 

Στο Επιµελητήριο Αργυροκάστρου είναι εγγεγραµµένες 33 επιχειρήσεις, από τις 
οποίες οι 24 έχουν την έδρα τους στο Αργυρόκαστρο, 6 στην Πρεµετή, 2 στο 

Τεπελένι και 1 στο ∆υρράχιο. 

Στην περιοχή Αγίων Σαράντα – ∆ελβίνου, η έρευνα της οµάδας µελέτης 
κατέγραψε περισσότερες από 50 επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τοµέα. 

Στην πόλη της Κορυτσάς, η οποία είναι η δεύτερη µεγαλύτερη σε πληθυσµό 

µετά την Αυλώνα και στην ευρύτερη περιοχή (Ντεβόλ, Κολόνιε, Πόγραδετς), η 

ζήτηση για κατοικίες και εµπορικά – βιοµηχανικά κτίρια είναι µεγάλη. Ο αριθµός 
των επιχειρήσεων του κατασκευαστικού τοµέα προσεγγίζει τις 100. 

Οι προοπτικές για τη νότια περιοχή διαφαίνονται ευνοϊκές, καθώς οι µεγάλες 
πόλεις – κέντρα έχουν αποκτήσει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά : 

� Οι Άγιοι Σαράντα και η Αυλώνα απέκτησαν έντονο τουριστικό χαρακτήρα. Η 

ανάπτυξη του τουρισµού θα είναι έντονη και τα επόµενα χρόνια, µε 
αποτέλεσµα να παραµένει υψηλή η ζήτηση για νέα τουριστικά κτίρια 

(ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια, εξοχικές κατοικίες κλπ), για νέες 
εγκαταστάσεις εστίασης – αναψυχής και για εγκαταστάσεις τουριστικής 
υποδοµής, εναλλακτικών µορφών τουρισµού κλπ. 

� Το Αργυρόκαστρο θεωρείται πλέον ως σηµαντικό εµπορικό κέντρο και 
κέντρο υπηρεσιών (υγεία, εκπαίδευση, ελληνικό προξενείο κλπ) και αποκτά 

µια δυναµική περαιτέρω ανάπτυξης, η οποία θα οδηγήσει σε άνοδο τη 

ζήτηση για αντίστοιχα κτίρια και υποδοµές. 

� Η Κορυτσά, λόγω και του πληθυσµιακού της µεγέθους, αποκτά τη δική της 
δυναµική ανάπτυξης, η οποία θα οδηγήσει σε άνοδο της ζήτησης για 

κατοικίες, εµπορικά και βιοµηχανικά κτίρια, κτίρια υπηρεσιών κλπ. 

 

 

15.15.15.15.5.5. 5.5. 5.5. 5.5. Συµπεράσµατα Συµπεράσµατα Συµπεράσµατα Συµπεράσµατα –––– Επισηµάνσεις  Επισηµάνσεις  Επισηµάνσεις  Επισηµάνσεις –––– Προβλήµατα  Προβλήµατα  Προβλήµατα  Προβλήµατα –––– Προοπτικές για  Προοπτικές για  Προοπτικές για  Προοπτικές για 

τον Κατασκευαστικό Τοτον Κατασκευαστικό Τοτον Κατασκευαστικό Τοτον Κατασκευαστικό Τοµέαµέαµέαµέα    

 

1. Ο κατασκευαστικός τοµέας έχει σηµαντική ανάπτυξη στη χώρα. Η  

συµµετοχή του στο ΑΕΠ, από το 5,1 το 1996 έφτασε στο 14,2 το 2006. 

2. Αυξητικές τάσεις αναµένονται και τα επόµενα έτη, δεδοµένου ότι οι ανάγκες 
δεν έχουν καλυφθεί ακόµη, ούτε ποιοτικά ούτε ποσοτικά, σε όλους τους 
τοµείς (κατοικία, δηµόσια έργα κλπ.) 

3. Στη χώρα λειτουργούν αρκετές κατασκευαστικές επιχειρήσεις, οι 
περισσότερες τοπικής εµβέλειας και συγκεκριµένου κατασκευαστικού 

αντικειµένου, οι µεγαλύτερες όµως είναι κυρίως ξένων συµφερόντων ή 

µικτές. 
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4. Αξιοσηµείωτη είναι και η συµβολή του κλάδου στην απασχόληση τόσο 

ειδικευµένης όσο και ανειδίκευτης εργασίας. 

5. Σηµαντική συµβολή στην ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου και 
ιδιαίτερα του µέρους του που αφορά τις κατοικίες, αποτελούν τα 

µεταναστατευτικά εµβάσµατα, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων εκτός από 

καταναλωτικά αγαθά, αναλώνεται στην κατασκευή ή αγορά κατοικιών και 
επαγγελµατικής στέγης. 

6. Ο κατασκευαστικός τοµέας στη Νότια περιοχή της χώρας περιγράφεται 
αναλυτικά στην ενότητα 15.5.4. και λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

της περιοχής αυτής κινείται σε υψηλότερα και σταθερότερα επίπεδα που 

οφείλονται κυρίως στη µεγάλη ζήτηση κατοικιών και επαγγελµατικής στέγης 
αλλά και τουριστικών καταλυµάτων στις ανεπτυγµένες παράκτιες περιοχές 
της παραλιακής ζώνης Άγιων Σαράντα – Αυλώνα. 

7. Πολλές (αµιγώς Αλβανικές) επιχειρήσεις της χώρας αλλά και της περιοχής, 
έχουν αποκτήσει σηµαντική εµπειρία αλλά και εξειδίκευση σε ορισµένους 
κατασκευαστικούς τοµείς. 

8. Βασικό µειονέκτηµα του κλάδου θεωρείται η ανεπάρκεια (ποιοτική και 
ποσοτική) εγχώριων υλικών, η χρήση των οποίων θα συνέβαλε τόσο στην 

ταχύτερη εκτέλεση  των εργασιών όσο κυρίως και στη συµπίεση του 

κόστους. 
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15.15.15.15.6. 6. 6. 6. Τριτογενής ΤοµέαςΤριτογενής ΤοµέαςΤριτογενής ΤοµέαςΤριτογενής Τοµέας    

 

Ο τριτογενής τοµέας συµβάλλει µε το µεγαλύτερο ποσοστό στη διαµόρφωση 

του ΑΕΠ της Αλβανίας, όπως προκύπτει από τον πίνακα και το γράφηµα που 

ακολουθούν Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε θεαµατικά κατά την περίοδο 1996 – 

1999, από 48,5% στο 60,9%. Στα επόµενα χρόνια παρουσίασε µια κάµψη, 

µέχρι το έτος 2004 και από το 2005 ακολουθεί και πάλι ανοδική τροχιά. 

Οι πιο δυναµικοί κλάδοι του τριτογενή τοµέα, που συµβάλλουν µε τα 

µεγαλύτερα ποσοστά, είναι αυτοί του Εµπορίου – Ξενοδοχείων – Εστιατορίων 

και των Λοιπών Υπηρεσιών. Οι κλάδοι των Μεταφορών και των Ταχυδροµείων– 

Τηλεπικοινωνιών, βελτίωσαν σηµαντικά τα ποσοστά συµµετοχής τους και 
ιδιαίτερα οι τηλεπικοινωνίες. 

Παρόλα αυτά όµως, το ποσοστό του τριτογενή τοµέα στο σύνολο του ΑΕΠ της 
χώρας είναι αρκετά χαµηλό, συγκρινόµενο µε το ποσοστό που κατέχει στις 
αναπτυγµένες  χώρες και το οποίο υπερβαίνει το 70%. Αυτό οφείλεται κυρίως 
στο γεγονός ότι ο αγροτικός τοµέας εξακολουθεί να κατέχει σηµαντικό µερίδιο 

στη διαµόρφωση του ΑΕΠ. 

Στη συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά για καθέναν από τους κλάδους του 

τριτογενή τοµέα, µεταξύ των ετών 1996 έως 2006. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 134 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΑΕΠ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Εµπόριο, ξενοδοχεία, εστιατόρια 27,3 27,4 27,0 29,7 27,5 25,2 23,8 22,1 21,6 22,4 21,6 

Μεταφορές  4,9 5,9 8,7 8,8 7,9 8,6 7,3 5,3 5,3 5,2 5,5 

Ταχυδροµεία, Τηλεπικοινωνίες 0,9 1,5 1,4 2,0 2,0 3,0 3,2 3,3 3,7 3,7 4,1 

Λοιπές υπηρεσίες 15,4 18,7 21,7 20,4 21,1 21,8 23,3 23,3 23,2 24,0 26,3 

Σύνολο τριτογενή τοµέα 48,5 53,5 58,8 60,9 58,5 58,6 57,6 54,0 53,8 55,3 57,5 

Πηγή : INSTAT 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 119 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%) ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΕΠ 
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15.15.15.15.6666.1. .1. .1. .1. ΕµπόριοΕµπόριοΕµπόριοΕµπόριο    

 

Ο δείκτης πωλήσεων του λιανικού εµπορίου, κατά το πρώτο τρίµηνο του 2008, 

διαµορφώθηκε στο 160,5, καταγράφοντας σηµαντική αύξηση σε σύγκριση µε το 

έτος βάσης (2005 = 100) κατά 60,5 ποσοστιαίες µονάδες. 

Σε σύγκριση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους, ο δείκτης 
παρουσιάζει αύξηση κατά 25,2%, ενώ σε σύγκριση µε το προηγούµενο τρίµηνο 

η αύξηση είναι 4,6%. 

Στην οµάδα «βιβλία, εφηµερίδες, χαρτικά είδη σε ειδικευµένα καταστήµατα», ο 

σχετικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 40,1% κατά το πρώτο τρίµηνο του 2008, 

σε σύγκριση µε το προηγούµενο τρίµηνο. 

Στην οµάδα «Μη εξειδικευµένα καταστήµατα τροφίµων, αναψυκτικών, καπνού», 

η αντίστοιχη αύξηση ήταν 35,5%, ενώ στην οµάδα «Πωλήσεις και επισκευές 
οχηµάτων» παρέµεινε σχεδόν σταθερός. 

Στην οµάδα «Λιανικές πωλήσεις καυσίµων», ο δείκτης κατά το πρώτο τρίµηνο 

του 2008, σε σύγκριση µε το προηγούµενο τρίµηνο, κατέγραψε µείωση κατά 

5,8%, ενώ τον Μάρτιο 2008 σε σύγκριση µε τον Φεβρουάριο 2008, η µείωση 

ήταν 13,4%. 
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Ο δείκτης απασχόλησης στο «Λιανικό εµπόριο» διαµορφώθηκε κατά το πρώτο 

τρίµηνο του 2008 στο επίπεδο των 173 µονάδων, σηµαντικά αυξηµένος σε 
σύγκριση µε το έτος βάσης (2005=100) και σε σύγκριση µε το αντίστοιχο 

τρίµηνο του προηγούµενου έτους. 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 135 και από το γράφηµα 120 η εξέλιξη των 

δεικτών πωλήσεων λιανικού εµπορίου, παρουσιάζει µεγάλες διαφορές µεταξύ 

των διαφόρων οµάδων. Σε επίπεδα υψηλότερα του δείκτη για το σύνολο του 

λιανικού εµπορίου κινούνται οι δείκτες των οµάδων : «Ρούχα – Υποδήµατα – 

∆ερµάτινα είδη», «Φαρµακευτικά, Ιατρικά, Καλλυντικά κλπ», «Οικιακός 
εξοπλισµός», «Μη εξειδικευµένα καταστήµατα τροφίµων …» (πλην του πρώτου 

τριµήνου 2008). 

Οι δείκτες των υπόλοιπων οµάδων κινούνται σε επίπεδα χαµηλότερα του δείκτη 

για το σύνολο του λιανικού εµπορίου, µε σηµαντική όµως άνοδο κατά το πρώτο 

τρίµηνο του 2008, σε επίπεδα που προσεγγίζουν τον δείκτη για το σύνολο. 

Οι προοπτικές του εµπορίου εµφανίζονται ευνοϊκές, δεδοµένου ότι η αλβανική 

αγορά αποκτά, σταδιακά, τα χαρακτηριστικά των οργανωµένων αγορών 

αναπτυγµένων χωρών, µε σύγχρονα πολυκαταστήµατα, επώνυµα καταστήµατα 

ένδυσης, υπόδυσης, καλλυντικών κλπ και γενικά µε παρακολούθηση των 

διεθνών τάσεων. 

Οι θετικοί ρυθµοί οικονοµικής ανάπτυξης της Αλβανίας σε συνδυασµό µε το 

σηµαντικό ύψος των µεταναστευτικών εµβασµάτων, τροφοδοτούν την ιδιωτική 

κατανάλωση και την αύξηση των πωλήσεων του λιανικού εµπορίου. 

Ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων του λιανικού εµπορίου εντοπίζεται στις 
µεγάλες πόλεις όπου διαµένει και το µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού. 

Η νότια περιοχή ακολουθεί τις ανωτέρω τάσεις, ίσως και µε εντονότερους 
ρυθµούς, λόγω και της γειτνίασης µε την Ελλάδα και της δυνατότητας 
ευκολότερης προσαρµογής των τοπικών αγορών στις όποιες µεταβολές. Και 
στη Νότια Αλβανία, οι µεγάλες πόλεις (Αργυρόκαστρο, Άγιοι Σαράντα, Κορυτσά, 

Αυλώνα) αποτελούν τα κύρια κέντρα δραστηριοτήτων του λιανικού εµπορίου. 

Στις ευρύτερες νότιες περιοχές Αργυροκάστρου, Κορυτσάς και Αυλώνας 
καταγράφονται αντίστοιχα, 1.165, 3.485 και 3.456 εµπορικές επιχειρήσεις 
(σύνολο : 8.106), οι οποίες αντιστοιχούν στο 19% του συνολικού αριθµού 

εµπορικών επιχειρήσεων της χώρας. Στο Επιµελητήριο Αργυροκάστρου είναι 
εγγεγραµµένες 171 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 91 εταιρικής µορφής και οι 
80 ατοµικής. Στην πόλη των Αγίων Σαράντα εµφανίζονται εγγεγραµµένες στο 

αντίστοιχο Επιµελητήριο 56 εµπορικές επιχειρήσεις. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 135 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α (2005 = 100) 

 

ΟΜΑ∆ΕΣ Ι -07  ΙΙ – 07  ΙΙΙ – 07  IV – 07  I – 08  

Λιανικό εµπόριο (σύνολο) 128,15 134,2 147,39 153,46 160,50 

Μη εξειδικευµένα καταστήµατα 

τροφίµων, ποτών, καπνού 
124,45 140,8 154,22 156,74 163,40 

Λοιπά µη εξειδικευµένα 

καταστήµατα 
99,81 104,3 119,57 113,67 154,00 

Εξειδικευµένα καταστήµατα 

τροφίµων, ποτών, καπνού 
102,28 97,28 109,87 106,49 134,60 

Φαρµακευτικά, ιατρικά, καλλυντικά 

κλπ 
156,53 153,9 161,57 188,34 192,60 

Ρούχα, υποδήµατα, δερµάτινα είδη 208,09 213,1 248,32 244,56 208,80 

Οικιακός εξοπλισµός 124,39 141,5 156,00 165,61 149,90 

Βιβλία, εφηµερίδες, χαρτικά 106,41 109,8 101,45 121,13 169,70 

Πηγή : INSTAT 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 120 

 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α 
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Λιανικό εµπόριο (σύνολο) Μη εξειδικευµένα καταστήµατα τροφίµων, ποτών, καπνού

Λοιπά µη εξειδικευµένα καταστήµατα Εξειδικευµένα καταστήµατα τροφίµων, ποτών, καπνού

Φαρµακευτικά, ιατρικά, καλλυντικά κλπ Ρούχα, υποδήµατα, δερµάτινα είδη

Οικιακός εξοπλισµός Βιβλία, εφηµερίδες, χαρτικά
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15.15.15.15.6666.2. .2. .2. .2. ΤουρισµόςΤουρισµόςΤουρισµόςΤουρισµός    

    

15.15.15.15.6666.2.1. .2.1. .2.1. .2.1. ΓενικάΓενικάΓενικάΓενικά    

 

Είναι γνωστό ότι σε πολλές αναπτυγµένες χώρες η τουριστική δραστηριότητα 

θεωρείται πιο σηµαντική και από την παραγωγική. Ο αναπτυγµένος τουρισµός 
καταγράφεται σε περιοχές όπου υπάρχει ισχυρή «ζήτηση», εκεί όπου φυσικά 

πλεονεκτήµατα, όπως το κλίµα, οι φυσικές οµορφιές και το φυσικό περιβάλλον, 

οι πολιτιστικοί πόροι, οι σχετικές υποδοµές (τουριστικές, συγκοινωνιακές, 
τηλεπικοινωνιακές κλπ), ικανοποιούν τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών και 
διασφαλίζουν ευχάριστη διαµονή. 

Στις χώρες σε µετάβαση και στις αναπτυσσόµενες χώρες, αποτελεί σηµαντικό 

µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης, δεδοµένου ότι η τουριστική δραστηριότητα είναι 
συνδεδεµένη µε τις επενδύσεις και στην απασχόληση. Σε αυτό το πλαίσιο, κατά 

τα τελευταία έτη παρατηρείται σχετική πρόοδος και στην Αλβανία. Όλο και 
µεγαλύτερος αριθµός αλλοδαπών τουριστών επισκέπτεται τη χώρα, η οποία 

αποτελεί περιφερειακό τουριστικό προορισµό, µετά τον τερµατισµό της 
παρατεταµένης αποµόνωσής της. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της INSTAT τα έσοδα από τους ξένους τουρίστες – 

επισκέπτες ανήλθαν σε 99.017,8 εκατ. λεκ το 2006 και σε 123.810,3 εκατ. λεκ 

το 2007, σηµειώνοντας ετήσια αύξηση 25%. Οι δαπάνες των Αλβανών που 

ταξιδεύουν στο εξωτερικό ανήλθαν σε 94.488,5 εκατ. λεκ κατά το έτος 2006 και 
αυξήθηκαν σε 114.046,8 εκατ. λεκ το 2007 (+20,7%). Έτσι το τουριστικό 

ισοζύγιο εµφανίζεται θετικό, όπως φαίνεται στο γράφηµα 121. 

Παρόλα αυτά, η απόσταση που χωρίζει την Αλβανία από τις αναπτυγµένες 
τουριστικές χώρες είναι πολύ µεγάλη. Μεγάλες όµως είναι και οι δυνατότητες 
ανάπτυξης του τουριστικού τοµέα, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια. 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 121 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2006 – 2007 (σε εκατ. λεκ) 
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15.15.15.15.6666.2.2. .2.2. .2.2. .2.2. ΞενοδοΞενοδοΞενοδοΞενοδοχειακή υποδοµήχειακή υποδοµήχειακή υποδοµήχειακή υποδοµή    

 

Η ξενοδοχειακή υποδοµή, σε επίπεδο χώρας, καταγράφεται στον πίνακα 136 

και στο γράφηµα 122. Από τα στοιχεία τους προκύπτει ότι κατά την περίοδο 

1995 – 2007 η εξέλιξη ήταν ανοδική, µε περίοδο έντονης ανάπτυξης µεταξύ των 

ετών 2000 – 2003. Όµως τα επίσηµα, δηµοσιευµένα στοιχεία της INSTAT, δεν 
περιλαµβάνουν την κατανοµή του ξενοδοχειακού δυναµικού ανά περιφέρεια και 
ανά κατηγορία. 

Η οµάδα µελέτης κατέγραψε την ξενοδοχειακή υποδοµή, το έτος 2008, κατά 

περιφέρεια και κατηγορία και τα στοιχεία αυτής της καταγραφής παρατίθενται 
στον πίνακα 137. 

Στην περιοχή Τιράνων – ∆υρραχίου συγκεντρώνεται το 30% του συνόλου των 

ξενοδοχειακών µονάδων, το 40% των δωµατίων και το 44% των κλινών. Τα 

αντίστοιχα ποσοστά για τις νότιες περιοχές είναι 55%, 46% και 43% και για τις 
λοιπές περιοχές, 15%, 14% και 13% (γράφηµα 123). Η µέση δυναµικότητα των 

ξενοδοχειακών µονάδων σε κλίνες είναι πολύ µεγαλύτερη στην περιοχή 

Τιράνων – ∆υρραχίου (80 κλίνες / µονάδα), στις νότιες περιοχές 44 κλίνες / 

µονάδα και στις λοιπές περιοχές 45 κλίνες / µονάδα. 

Η συντριπτική πλειοψηφία του συνόλου των ξενοδοχειακών µονάδων ανήκει 
στην κατηγορία των 3* (69%). Το µεγαλύτερο ποσοστό ξενοδοχείων αυτής της 
κατηγορίας καταγράφεται στις νότιες περιοχές (81%) και ακολουθούν οι λοιπές 
περιοχές (76%) και η περιοχή Τιράνων – ∆υρραχίου (44%) (γράφηµα 124). 

Υψηλό είναι επίσης το ποσοστό και των ξενοδοχείων κατώτερης κατηγορίας 2*, 

το οποίο για το σύνολο της χώρας ανέρχεται στο 23%. Στην περιοχή Τιράνων – 

∆υρραχίου είναι πολύ υψηλότερο (35%), στις λοιπές περιοχές 21% και στις 
νότιες 18%. 

Τα εννιά (9) ξενοδοχεία 4* βρίσκονται στην περιοχή Τιράνων και τα πέντε (5) 

ανώτερης κατηγορίας (5*) βρίσκονται, τρία (3) στην περιοχή Τιράνων – 

∆υρραχίου, ένα στις νότιες περιοχές (Άγιοι Σαράντα) και ένα στις λοιπές 
περιοχές (Σκόδρα). 

Από το σύνολο των λειτουργούντων ξενοδοχείων, µόνο ένα µικρό µέρος (15% 

περίπου) ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των αστέρων που διαθέτουν.   

Από τα στοιχεία αυτά είναι προφανές ότι οι ξενοδοχειακές µονάδες της 
Αλβανίας υστερούν σηµαντικά, συγκρινόµενες µε αντίστοιχες των τουριστικά 

αναπτυγµένων χωρών και αυτό είναι ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα 

του αλβανικού τουρισµού. 

Σηµειώνεται ότι κατά την έρευνα καταγράφηκαν και λίγες βίλες, σουίτες και 
διαµερίσµατα (16 στην Κορυτσά, 28 στο Πόγραδετς, 18 στα Σκόδρα, 73 στα 

Τίρανα και 23 στην Αυλώνα). Καταγράφηκαν επίσης και ορισµένοι µικροί 
συνεδριακοί χώροι (5 στην Κορυτσά χωρητικότητας 50 έως 200 ατόµων και 1 

στο Πόγραδετς χωρητικότητας 150 ατόµων). Συνεδριακούς χώρους διαθέτουν 

και τα ξενοδοχεία ανώτερης κατηγορίας 5*. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 136 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (1995 – 2007) 

(αριθµός) 

 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ξενοδοχεία 62 81 85 85 102 142 185 194 199 170 230 252 220 

Κλίνες  2.018 3.719 3.423 3.423 3.575 5.919 7.677 7.996 8.420 6.600 7.642 8.362 7.791 

Πηγή : INSTAT 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 122 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (1995 – 2007) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 137 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(*) 

Αριθµός 

µονάδων 

Αριθµός 

δωµατίων 

Αριθµός 

κλινών 

3* 5 81 157 

2* 1 9 50 Μπερατίου  Μπερατίου Μπεράτι  

Σύνολα  6 90 177 

5* 1 69 216 

3* 3 266 562 

2* 9 172 1.328 
∆υρραχίου ∆υρραχίου ∆υρράχιο 

Σύνολα 13 507 2.106 

3* 1 70 135 

2* 1 18 25 Φιέρ  Λούσνια  Λούσνια 

Σύνολα 2 88 160 

3* 12 140 270 

2* 4 52 128 Αργυροκάστρου Αργυροκάστρου Αργυρόκαστρο 

Σύνολα 16 192 398 

3* 7 250 488 

2* 2 38 77 Κορυτσάς  Κορυτσάς Κορυτσά 

Σύνολα 9 288 565 

Κορυτσάς  Πόγραδετς Πόγραδετς  3* 16 321 604 

3* 26 677 1.655 

2* 9 116 250 Αυλώνας  Αυλώνας Αυλώνα 

Σύνολα 35 793 1.905 

5* 1 78 160 

3* 25 471 943 

2* 4 43 86 
Αυλώνας  Αυλώνας Άγιοι Σαράντα 

Σύνολα 30 592 1.189 

Λέζιας  λέζιας Λέζια  3* 6 166 327 

5* 1 50 150 

3* 10 227 395 

2* 4 50 102 
Σκόδρας  Σκόδρας  Σκόδρα  

Σύνολα 15 327 647 

5* 2 288 576 

4* 9 374 711 

3* 16 270 386 

2* 9 131 209 

Τιράνων  Τιράνων  Τίρανα  

Σύνολα 36 1.063 1.882 

3* 6 311 503 

2* 2 30 56 Τιράνων  Τιράνων  Καβάγια  

Σύνολα 8 341 559 

5* 5 485 1.102 

4* 9 374 711 

3* 133 3.250 6.425 

2* 45 659 2.281 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 

Σύνολα 192 4.768 10.519 

5* 1 78 160 

3* 86 1.859 3.960 

2* 19 249 541 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Σύνολα 106 2.186 4.661 

Πηγή : Έρευνα οµάδας µελέτης στην Αλβανία 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 123 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ 

ΚΑΙ ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (2008) 
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                          Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων πίνακα 137 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 124 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

(2008)
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                  Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων πίνακα 137 
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15.15.15.15.6.2.3. 6.2.3. 6.2.3. 6.2.3. Τουριστική κίνησηΤουριστική κίνησηΤουριστική κίνησηΤουριστική κίνηση    

 

Αφίξεις αλλοδαπών ανά µεταφορικό µέσο και χώρα προέλευσης 

Οι συνολικές αφίξεις αλλοδαπών, κατά την περίοδο 1995 – 2007, παρουσίασαν 

σηµαντική άνοδο µε µέσο ετήσιο ρυθµό 11,5% και από 304 χιλ. το 2005 

έφτασαν σε 1.126 χιλ. το 2007. Μέχρι το 1999 οι αφικνούµενοι αλλοδαποί 
κατανέµονταν σχεδόν ισοµερώς, µε βάση το µεταφορικό µέσο που 

χρησιµοποιούσαν. Από το 2000 και µετά, όλο και µεγαλύτερο τµήµα 

αλλοδαπών επισκεπτών, φτάνει στην Αλβανία οδικώς. ∆ιαχρονικά (1995 – 

2007) οι αφικνούµενοι οδικώς αυξήθηκαν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 13,2%. Οι 
αντίστοιχοι ρυθµοί για τους αφικνούµενους αεροπορικώς και ακτοπλοϊκώς ήταν 

12,3% και 5,7%. 

Οι ανωτέρω εξελίξεις καταγράφονται στον πίνακα 138 και στο γράφηµα 127. Η 

κατανοµή των αλλοδαπών τουριστών ανά γεωγραφική περιοχή προέλευσης 
απεικονίζεται στο ακόλουθο γράφηµα. 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 125 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
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Οι Ευρωπαίοι τουρίστες, που αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία των 

αλλοδαπών τουριστών, προέρχονται στο µεγαλύτερο ποσοστό τους από 

γειτονικές βαλκανικές χώρες και την Ιταλία, όπως φαίνεται και στο γράφηµα 126 

Είναι χαρακτηριστικό ότι από το Κόσοβο και τη FYROM, όπου είναι έντονη η 

παρουσία πληθυσµού αλβανικής καταγωγής, προέρχεται το 54% των 

ευρωπαίων τουριστών. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 126 

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 138 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ  

(σε χιλιάδες) 

 

 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Μ.Ε.Ρ.Μ. 

(%) 

Αεροπορικώς 45 39 32 79 86 72 90 80 87 103 128 150 182 12,3 

Ακτοπλοϊκώς 83 78 19 33 152 79 102 111 120 138 130 141 162 5,7 

Οδικώς 176 170 68 72 133 166 160 279 351 404 490 646 782 13,2 

Σύνολο 304 287 119 184 371 317 353 470 558 645 748 937 1.126 11,5 

Πηγή : INSTAT 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 127 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ 
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Αφίξεις στα ξενοδοχεία 

Οι συνολικές αφίξεις στα ξενοδοχεία παρουσίασαν έντονη κάµψη µε την κρίση 

του 1997. Στη συνέχεια και µέχρι το 2000 παρουσίασαν άνοδο και από το 2000 

µέχρι το 2003 παρέµειναν σχεδόν αµετάβλητες. Το 2004 παρουσίασαν και πάλι 
έντονη κάµψη και από το 2005 µέχρι σήµερα ακολουθούν σταθερά ανοδική 

πορεία (πίνακας 139 και γράφηµα 128). 

Το µεγαλύτερο τµήµα των αφίξεων στα ξενοδοχεία αφορά ηµεδαπούς, µε 
σηµαντικές όµως διαχρονικές διακυµάνσεις. Οι αφίξεις των αλλοδαπών, 

ακολουθούν µια πιο οµαλή διαχρονική εξέλιξη. Μετά από µια σηµαντική µείωση 

το 1997, ακολούθησαν ελαφρά ανοδική πορεία µέχρι το έτος 2004 και 
εντονότερη στη συνέχεια. Χαρακτηριστικό των ανωτέρω διακυµάνσεων είναι ότι 
το 2005 οι αφίξεις αλλοδαπών στα ξενοδοχεία ήταν περισσότερες από τις 
αφίξεις ηµεδαπών. 

Είναι προφανές πάντως ότι εσωτερικά προβλήµατα και απρόβλεπτα γεγονότα, 

όπως η κρίση του 1997, εµποδίζουν τη διαµόρφωση µιας οµαλής ανοδικής 
τάσης στις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών. 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________________ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΤΟΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ  ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ        ����  314 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 139 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕ∆ΑΠΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

(σε χιλιάδες) 

 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Αλλοδαποί  41 64 23 22 26 32 34 36 41 32 83 60 57 

Ηµεδαποί  101 150 38 64 77 133 136 135 131 61 48 101 135 

Σύνολο 142 214 61 86 103 165 170 171 172 93 131 161 192 

Πηγή : INSTAT 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 128 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

(σε χιλιάδες) 
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∆ιανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία 

Η εξέλιξη των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία, ηµεδαπών και αλλοδαπών, 

βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε την εξέλιξη των αφίξεων (πίνακας 140 και 
γράφηµα 129). Το πρόβληµα όµως είναι αν αυξάνεται ο µέσος όρος παραµονής 
των αφικνούµενων στα ξενοδοχεία. 

Από τα στοιχεία που είναι διαθέσιµα, ο µέσος χρόνος διαµονής για το σύνολο 

των αφικνούµενων είναι πολύ µικρός και διαµορφώθηκε σε 2,2 ηµέρες κατά το 

έτος 2007. Αυτό σηµαίνει ότι οι περισσότεροι από τους αφικνούµενους στα 
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ξενοδοχεία και ιδιαίτερα οι αλλοδαποί, επιχειρούν µάλλον µια πρώτη γνωριµία 

µε τη χώρα, παρά συστηµατικές διακοπές. 

Κατά τη θερινή περίοδο, στις νότιες παραλιακές περιοχές (Άγιοι Σαράντα, 

Χειµάρα, Αυλώνα), ο µέσος χρόνος παραµονής είναι πολύ µεγαλύτερος καθώς 
όλο και περισσότεροι Έλληνες επιλέγουν τις περιοχές αυτές για τις θερινές τους 
διακοπές µε οργανωµένες προσφορές – πακέτα. Σε πολλά ξενοδοχεία των 

Αγίων Σαράντα το 30% των πελατών είναι Έλληνες. («Τα Νέα», 20.08.2008). 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 140 

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕ∆ΑΠΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

(σε χιλιάδες) 

 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Αλλοδαποί  88 144 66 73 96 98 92 143 136 85 110 129 141 

Ηµεδαποί  123 250 42 81 119 228 303 389 400 174 244 370 384 

Σύνολο 211 394 108 154 215 326 395 532 536 259 354 499 525 

Πηγή : INSTAT 
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15.15.15.15.6666....2.4. 2.4. 2.4. 2.4. Βασικοί οικονοµικοί δείκτες ξενοδοχείωνΒασικοί οικονοµικοί δείκτες ξενοδοχείωνΒασικοί οικονοµικοί δείκτες ξενοδοχείωνΒασικοί οικονοµικοί δείκτες ξενοδοχείων    

 

Ο κύκλος εργασιών των ξενοδοχείων αυξήθηκε σηµαντικά κατά το εννεάµηνο 

του 2007 σε σχέση µε τη µέση αύξηση του έτους 2006 (22,6% έναντι 5,4%), µε 
αιχµή το δεύτερο τρίµηνο του 2007 (34,4%). Οι απασχολούµενοι στα 

ξενοδοχεία αυξήθηκαν κατά 7,8%, ενώ το 2006 είχαν µειωθεί κατά 2,9%. 

Σηµαντική αύξηση καταγράφεται και στους µισθούς των εργαζοµένων (34,9%) 

έναντι µέσης αύξησης κατά το έτος 2006, 14,2%. 

Η µέση πληρότητα των τουριστικών καταλυµάτων είναι σχετικά µικρή. Η σεζόν 

στα παραθεριστικά παραλιακά ξενοδοχεία είναι περιορισµένη, παρασύροντας 
σε χαµηλά επίπεδα και την πληρότητα. Αντίθετα, ελαφρά υψηλότερος είναι ο 

δείκτης πληρότητας στα αστικά ξενοδοχεία, κυρίως των µεγάλων πόλεων, τα 

οποία δέχονται επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για επαγγελµατικούς 
και άλλους λόγους.  
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ  

(Ετήσιες µεταβολές σε %) 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ 2006 Q1 - 07 Q2 - 07 Q3 - 07 
M.O. 2007 

(Q1+Q2+Q3/3) 

Κύκλος εργασιών 5,4 26,7 34,4 6,8 22,6 

Απασχολούµενοι -2,9 11,5 4,0 7,8 7,8 

Μισθοί  14,2 53,0 40,2 11,5 34,9 

Πηγή : INSTAT, Short term statistics 

ΓΡΑΦΗΜΑ … 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ  

(Ετήσιες µεταβολές σε %) 
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Με την ένταξη της Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε. και τη χρήση του ευρώ από την 

01.01.2002, οι παραδοσιακές µέθοδοι µέτρησης των τουριστικών εισπράξεων 
και πληρωµών δεν µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν πλέον. Η Ελλάδα, όπως 
και πολλές άλλες χώρες της Ε.Ε. επέλεξε, µεταξύ διαφόρων εναλλακτικών 

προσεγγίσεων, τη ∆ειγµατοληπτική Έρευνα Συνόρων για τον υπολογισµό αυτής 
της σηµαντικής συνιστώσας, την οποία ανέθεσε στην Τράπεζα της Ελλάδος.  

Από τα πρώτα αποτελέσµατα που δηµοσιεύτηκαν (Παντελίδης Ε. – Κουβατσέας 
Γ., 2006) και αφορούν την περίοδο 2003 – 2005, προκύπτουν οι ακόλουθες 
πληροφορίες για την τουριστική δαπάνη κατοίκων Ελλάδας, στην Αλβανία. 

Η Αλβανία φαίνεται να είναι η πιο σηµαντική χώρα προορισµού, µε ποσοστά 

συµµετοχής στην συνολική τουριστική δαπάνη, µεταξύ 12% και 16%. Η 

«παράδοξη» αυτή διαπίστωση οφείλεται στο γεγονός ότι, σύµφωνα µε τη διεθνή 

πρακτική, καταγράφονται ως κάτοικοι Ελλάδας οι µετανάστες αλβανικής 
υπηκοότητας οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. 

Ένα µέρος αυτής της δαπάνης αφορά χρηµατικά ποσά που αποτελούν 

ενίσχυση των οικογενειών των µεταναστών στην Αλβανία και δεν ανήκουν στο 

ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωµών. Από το 2005 άρχισε ο διαχωρισµός των 

ποσών αυτών από την ταξιδιωτική δαπάνη.  

Οι συνολικές ταξιδιωτικές πληρωµές της χώρας µας προς την Αλβανία, 

διαµορφώθηκαν σε 347 εκατ. ευρώ το 2003, 283 εκατ. ευρώ το 2004 και 350 

εκατ. ευρώ το 2005 ή σε ποσοστό επί των συνολικών ταξιδιωτικών πληρωµών 

για το σύνολο του κόσµου, 16,3%, 12,3% και 12,6% αντίστοιχα. Κατά το έτος 
2005, που άρχισε ο διαχωρισµός της ταξιδιωτικής δαπάνης από τη µεταφορά 

εµβασµάτων, η καθαρή ταξιδιωτική δαπάνη υπολογίστηκε σε πολύ χαµηλά 

επίπεδα (περίπου 11 εκατ. ευρώ). 

Η δαπάνη κατά ταξίδι παρουσίασε έντονες αυξοµειώσεις : από 621 ευρώ το 

2003 µειώθηκε σε 533 ευρώ το 2004 και αυξήθηκε πάλι το 2005 σε 600 ευρώ. 

Η µέση διάρκεια παραµονής στην Αλβανία σηµείωσε οριακή κάµψη αλλά 

παραµένει σε υψηλά επίπεδα (15 – 16 διανυκτερεύσεις). Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδας, αλβανικής υπηκοότητας, συνδυάζουν 

τις διακοπές τους στην Αλβανία και µε άλλες δραστηριότητες (επίσκεψη 

συγγενών, διαχείριση οικογενειακών και περιουσιακών υποθέσεων κλπ), οι 
οποίες παρατείνουν τον χρόνο παραµονής. 

Η κατά διανυκτέρευση δαπάνη διαµορφώθηκε σε συγκριτικώς χαµηλά επίπεδα, 

µε οριακές αυξοµειώσεις (2003 : 40,7 ευρώ, 2004 : 33,3 ευρώ, 2005 : 40,8 

ευρώ). Σε αυτό συµβάλλει κυρίως το γεγονός ότι η προαναφερόµενη κατηγορία 

ταξιδιωτών διαµένει στις οικογενειακές κατοικίες και για όσους διαµένουν σε 
ξενοδοχεία ή άλλα καταλύµατα, οι χαµηλές τιµές ανά διανυκτέρευση που 

ισχύουν στην αγορά. 

Στις πληρωµές ανά λόγο ταξιδίου, τα ποσοστά συµµετοχής των «προσωπικών 

λόγων» στη συνολική δαπάνη παραµένουν σταθερά, στο υψηλό ποσοστό του 

60% περίπου. 
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Από την ανωτέρω ανάλυση προκύπτει ότι η Ελλάδα και οι Αλβανοί µετανάστες 
που ζουν µόνιµα και εργάζονται σε αυτή, µπορούν να αποτελέσουν βασικό 

µοχλό για την τόνωση της τουριστικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη του 

τουριστικού τοµέα. Άλλωστε, ένα σηµαντικό τµήµα των µεταναστών 

απασχολείται στον κλάδο του τουρισµού και µπορεί να µεταφέρει στην Αλβανία 

πολύτιµες εµπειρίες. Πολλοί από αυτούς είναι δυνατόν επίσης να επιστρέψουν 

και να εργαστούν στον τουριστικό τοµέα ή να δηµιουργήσουν δικές τους 
επιχειρήσεις. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 142 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 

 

∆ΕΙΚΤΕΣ 2003  2004   2005  

Συνολικές ταξιδιωτικές πληρωµές (εκατ. ευρώ) 347 283 350 

Ποσοστό (%) επί του συνόλου 16,3 12,3 12,6 

∆απάνη κατά ταξίδι (ευρώ) 621 535 600 

Μέση διάρκεια παραµονής (ηµέρες) 15,3 16 14,7 

∆απάνη κατά διανυκτέρευση (ευρώ) 40,7 33,3 40,8 

                  Πηγή : (Παντελίδης Ε. – Κουβατσέας Γ., 2006) 

    

    

15.15.15.15.5.2.6. 5.2.6. 5.2.6. 5.2.6. Πολιτιστικοί πόροιΠολιτιστικοί πόροιΠολιτιστικοί πόροιΠολιτιστικοί πόροι    

 

Στην ενότητα 14.1. της παρούσας µελέτης έγινε εκτενής αναφορά και ανάλυση 

των φυσικών πόρων της Αλβανίας και ιδιαίτερα της νότιας περιοχής, η ποιότητα 

και επάρκεια των οποίων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του 

τουρισµού και ειδκικότερα των ήπιων εναλλακτικών µορφών του. 

Εξίσου σηµαντικοί όµως είναι και οι πολιτιστικοί πόροι, οι οποίοι σε συνδυασµό 

µε τους φυσικούς µπορούν να δηµιουργήσουν έναν αξιόλογο συνδυασµό, ο 

οποίος θα προσελκύσει τουρίστες υψηλού επιπέδου και ειδικών 

ενδιαφερόντων. Η Νότια περιοχή της Αλβανίας διαθέτει σηµαντικούς 
πολιτιστικούς πόρους, οι σηµαντικότεροι από τους οποίους καταγράφονται στη 

συνέχεια (Πηγή : Εθνικός Οργανισµός Τουρισµού της Αλβανίας). 

 

Bylis 

Αυτό είναι το όνοµα της Ιλλυρικής πόλης, δίπλα στο χωριό Hekal στην περιοχή 

Mallakastër. Ιδρύθηκε τον 3
ο
 αιώνα π.Χ. και άνθισε ως πολιτικό, οικονοµικό και 

πολιτιστικό κέντρο της κοινότητας. Το 230 – 146 π.Χ., εισήγαγε τα χάλκινα 

νοµίσµατα, τα οποία χρησιµοποιούνταν σε όλη την περιφέρεια. Οι επισκέπτες 
µπορούν να δουν τον περιβάλλοντα τοίχο της πόλης, την αγορά, το στάδιο, το 

θέατρο και τα Ιουστινιανά λουτρά. Χτίστηκε στα µέσα του 3
ου

 αιώνα και το 
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στάδιο αντιπροσωπεύει µια µοναδική οικοδοµική λύση σε σχέση µε άλλα στάδια 

αρχαίων πόλεων. 

Ο καθεδρικός παρουσιάζει επίσης µεγάλο ενδιαφέρον και περιλαµβάνει την 

Βασιλική, το βαπτιστήριο και την επισκοπική. 

 

Nikaia  

Πρόκειται για αρχαιολογική περιοχή 1 χλµ. από τη πόλη Bylis και 4 χλµ. από 

την εθνική οδό Ballsh – Tepelenë. 

Η πόλη χτίστηκε το δεύτερο µισό του 5
ου

 αιώνα π.Χ. Τρεις αµυντικοί πύργοι 
πλαισιώνουν την µοναδική είσοδο της πόλης, η οποία διαθέτει τοξωτό θέατρο, 

χωρητικότητας 800 – 1.000 θέσεων, χτισµένο σε βραχώδεις σχηµατισµούς. 

 

Συνοικία – Ναός St. Spiridhoni 

Αντικρίζει τη συνοικία Mangalem στην άλλη πλευρά του ποταµού Osum. Το 

Goricë παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή τα κτίρια και οι κατοικίες του 

µοιάζουν µε τους πύργους του Gjirokastër, που αποτελεί ένδειξη των 

εφαρµοζόµενων αµυντικών µέτρων. 

Στην ανατολική πλευρά της συνοικίας του Goricë βρίσκεται ο ναός του            

St. Spiridhoni µε µεγάλη εξωτερική στοά. 

 

Γέφυρα του Goricë στον ποταµό Osum 

Συνδέει την πόλη µε την συνοικία του Goricë. Τα σπίτια εδώ είναι χτισµένα µε 
πέτρινες πλάκες, µέθοδος κατασκευής υψηλής αισθητικής του 17

ου
 αιώνα. 

 

Συνοικία Mangalem / Τέµενος – Mosque of Singles 

Αυτή η συνοικία βρίσκεται απέναντι από τη συνοικία Goricë στην άλλη όχθη του 

ποταµού Osum. Είναι χαρακτηριστική παραδοσιακή συνοικία. Υπάρχουν πολλά 

καταστήµατα που διατηρούν ξύλινη αρχιτεκτονική που αντιπροσωπεύει την 

τυπική Οθωµανική τεχνοτροπία του 19
ου

 αιώνα. Το τέµενος Mosque of Singles 

βρίσκεται σε αυτήν την συνοικία. Χτίστηκε το 1827 και είναι γνωστό για την 

διακόσµισή του που µοιάζει µε αυτή του τεµένους Etem Beg στα Τίρανα. Ένα 

ακόµα στοιχείο ενδιαφέροντος είναι το Εθνογραφικό Μουσείο του Berat. 

 

Αρχιτεκτονικό συγκρότηµα και Μονή Ardenicë  

Εικάζεται ότι τα θεµέλια της µονής χτίστηκαν το 1282, µε την πρωτοβουλία του 

Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ανδρόνικου Παλαιολόγου του 2
ου

 . 

Πολύ κοντά στον ναό, διερχόταν ο νότιος κλάδος της αρχαίας Εγνατίας Οδού. Η 

πύλη χρονολογείται από το 1474. 

 

Μουσείο Μεσαιωνικής Τέχνη ( Korça) 

Το µουσείο ιδρύθηκε το 1980 σε παραδοσιακά κτίσµατα στην πόλη Korça, που 

είναι και πολιτιστικά µνηµεία, κοντά την κεντρική λεωφόρο. Στο µουσείο 

εκτίθενται 7.500 γλυπτά και αντικείµενα τέχνης, καθώς και συλλογή 

παραδοσιακών στολών. Περίπου 1.200 από τα γλυπτά ανάγονται στην εποχή 
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του χαλκού και στην εποχή του σιδήρου, ενώ οι 6.000 βυζαντινές εικόνες 
χρονολογούνται από τον 13

ο
 και 14

ο
 αιώνα έως σήµερα. 

 

Εθνικό Μουσείο Εκπαίδευσης ( Korça) 

Ιδρύθηκε το 1968, και στο χώρο του λειτούργησε στις 7 Μαρτίου 1887 η πρώτη 

σχολή Αλβανικής γλώσσας, γνωστή ως Mësonjëtorja. 

 

Μουσείο Προϊστορία (Korça) 

Στεγάζεται σε κτίριο παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στην πόλη Korça, που 

αποτελεί επίσης Μνηµείο Πολιτισµού. Στο µουσείο εκτίθενται προϊστορικά 

δηµιουργήµατα και αρχαιολογικά ευρήµατα προϊστορικών οικισµών που 

µαρτυρούν την πολιτιστική ανάπτυξη και τις παραδόσεις στην ΝΑ Αλβανία από 

την έκτη χιλιετία π.Χ. έως τον 6
ο
 αιώνα µ.Χ. Άλλα ιστορικά εκθέµατα 

χρονολογούνται από την Ελληνιστική, Ρωµαϊκή και παλαιο-Βυζαντινή περίοδο. 

 

Μουσείο / Κατοικία του ζωγράφου Painter Vangjush Mio 

Αποτελεί σηµαντικό τµήµα της Korça, όπου διεξάγονται διάφορα πολιτιστικά και 
καλλιτεχνικά γεγονότα, όπως : συναυλίες κλασσικής µουσικής, εκθέσεις 
ζωγραφικής και φωτογραφίας κλπ. 

 

Apollonia 

H Apollonia είναι µια από τις µεγαλύτερες αρχαίες πόλεις της Αδριατικής 
λεκάνης. Είναι χτισµένη σε λόφο, µε πανοραµική θέα της περιοχής και έχει 
πρόσβαση προς την Αδριατική θάλασσα µέσω της κοιλάδας του ποταµού Agos 

(Vjosa). Τον 1
ο
 αιώνα µ.Χ. η πόλη είχε στενούς δεσµούς µε την Κόρινθο και την 

Κέρκυρα. Τον 5
ο
 αιώνα π.Χ. έγινε σηµαντικό εµπορικό και οικονοµικό κέντρο. Η 

άνθιση της πόλης χρονολογείται τον 4
ο
 και 3ο αιώνα π.Χ. 

 

Βουθρωτό 

Αρχαία ελληνική πόλη και αρχαιολογικός χώρος κοντά στα ελληνοαλβανικά 

σύνορα, χτισµένη σε πηλώδες έδαφος. Λιµάνι της περιοχής Χαονίας, δίπλα στη 

διώρυγα Vinari που συνδέει τη λίµνη Βουθρωτού µε το στενό της Κέρκυρας. Η 

περιοχή κατοικούνταν από τα προϊστορικά χρόνια και το Βουθρωτό υπήρξε 
αρχαία ελληνική πόλη της Ηπείρου, Ρωµαϊκή αποικία και έδρα επισκοπής. 

 

Pojan Monastery 

Κοντά στην Απολλωνία βρίσκεται το Μοναστήρι Pojan, που ανακατασκευάστηκε 
από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Ανδρόνικο Παλαιολόγο τον δεύτερο. 

 

Μουσείο Ανεξαρτησίας (Vlora) 

Στεγάζεται σε κτίριο του 19
ου

 αιώνα στη πόλη Vlora. Κατά τη χρονική περίοδο 

1912 – 1913 αποτελούσε την έδρα της προσωρινής κυβέρνησης της Vlora. Στο 

µουσείο εκτίθενται εκθέµατα από τον πόλεµο για την ανεξαρτησία της Αλβανίας. 
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Εθνογραφικό Μουσείο (Vlora) 

Λειτουργεί σε ένα από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης Vlora (19
ου

 αιώνα). Σε 
αυτό το κτίριο που ιδρύθηκε το 1908 η Labëria Association. Πρόκειται για 

ενδιαφέρον και ευχάριστο στον επισκέπτη µουσείο, όπου εκτίθενται πολλά 

παραδοσιακά αντικείµενα της περιοχής της Vlora. Το 1909 λειτούργησε εδώ το 

πρώτο σχολείο Αλβανικής γλώσσας για κορίτσια, υπό τη διεύθυνση του 

φιλόπατρη δασκάλου Marigo Posio. 

 

Τζαµί Muradie 

Πρόκειται για σουλτανικού τύπου τέµενος, µε θόλο που χτίστηκε το δεύτερο 

µισό του 16
ου

 αιώνα. Περιλαµβάνει προθάλαµο προσευχής και µιναρέ 
κατασκευασµένο από ανάγλυφη πέτρα. Αξιοπρόσεκτο χαρακτηριστικό αποτελεί 
η αρµονική διάταξη των παραθύρων. Ο σχεδιασµός και η κατασκευή του 

τεµένους έγινε από τον Sinan, έναν αρχιτέκτονα αλβανικής καταγωγής, ο 

οποίος ήταν από τους καλύτερους χτίστες στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. 

 

Κάστρο Kanina 

Το κάστρο βρίσκεται στην πλαγιά του όρους Shushica, περίπου 380 m πάνω 

από τη στάθµη της θάλασσας. Χτίστηκε στην περιοχή ενός αρχαίου οικισµού, 

του παλαιότερου της περιοχής Vlora. Το κάστρο κατασκευάστηκε τον 3
ο
 αιώνα 

π.Χ. 

 

Butrint 

Η αρχαία πόλη Butrint είναι ένα από τα κυριότερα Αλβανικά και Βαλκανικά 

αρχαιολογικά κέντρα και προστατεύεται από την UNESCO ως Περιοχή 

Παγκόσµιας Κληρονοµιάς. Βρίσκεται στις ακτές της λίµνης Butrint, νότια της 
Saranda προς τα ελληνικά σύνορα. 

Το όνοµα της πόλης προέρχεται από έναν µύθο, σύµφωνα µε τον οποίο η πόλη 

ιδρύθηκε από τους εκδιωγµένους Τρώες. 

Η πόλη του Butrint έχει πιθανώς χτιστεί κατά τον 3
ο
 αιώνα π.Χ., στην νότια 

πλευρά του λόφου και από τότε χρονολογείται ένα θέατρο και ένας ναός, που 

αποτελούν επισκέψιµους χώρους. Τον 1
ο
 αιώνα π.Χ. µετατράπηκε σε Ρωµαϊκή 

αποικία. Πολλά σηµαντικά γλυπτά βρέθηκαν στο θέατρο του Butrint, µεταξύ των 

οποίων είναι : η θέα του Butrint, η µαρµάρινη προτοµή του ∆ία, Agripa’s portrait 

και πολλές επιγραφές στα Ελληνικά και Λατινικά. 

Η πόλη περιβάλλεται από τείχος που κατασκευάστηκε τον 4
ο
 και 3ο

 αιώνα π.Χ., 

καταλαµβάνει 11 ha και περιλαµβάνει ένα θέατρο, εµπορικά κέντρα και ναούς. 

 

Κάστρο Lëkurës 

Το κάστρο αυτό χτίστηκε τον 6
ο
 αιώνα και βρίσκεται σε στρατηγική θέση του 

λόφου, µε πανοραµική άποψη της πόλης Saranda. 
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Κάστρο Borsh  

Είναι γνωστό ως το κάστρο του Sopot, από το όνοµα του λόφου όπου 

βρίσκεται. Χτίστηκε τον 4
ο
 αιώνα π.Χ. από τις Ηπειρωτικές φυλές. 

 

Ναός του St. Stephan, Μονή, ναός της Παναγίας (Dhërmi) 

Το χωριό Dhërmi χρονολογείται από τον 1
ο
 αιώνα π.Χ. και είχε 31 ναούς, 

µερικοί από τους οποίους είναι ακόµα αξιοπρόσεκτοι και επισκέψιµοι. 
Σηµαντικότερος είναι ο ναός του St. Stephan της Βυζαντινής περιόδου. Οι 
εικόνες του ναού χρονολογούνται από τον 18

ο
 αιώνα. 

 
Αρχαία πόλη της Antigonea 

O Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου, ίδρυσε την Antigonea το 295 π.Χ. Το µικρό 

χάλκινο άγαλµα του Ποσειδώνα, που σήµερα εκτίθεται στο Εθνικό Μουσείο 

Ιστορίας στα Τίρανα, βρέθηκε εδώ. Κατά τις ανασκαφές στην Antigonea, 

βρέθηκαν διάφοροι µικροί ναοί του 6
ου

 αιώνα π.Χ. 

 

Κάστρο του Gjirokastër 

Πρόκειται για ένα µεγάλο φρούριο σε µια φανταστική τοποθεσία που δεσπόζει 
σε όλη την κοιλάδα του Drino. Εντός του κάστρου βρίσκονται το Εθνικό 

Πολεµικό Μουσείο, µια φυλακή και η θέση εκτέλεσης. Οι ανασκαφές έφεραν 

στην επιφάνεια διάφορα κεραµικά αντικείµενα και οικιακά σκεύη και ένα αρχαίο 

τείχος, που αποτελεί απόδειξη ότι ο οικισµός χρονολογείται στον 4
ο
 και 3ο

 αιώνα 

π.Χ. 

Η αρχιτεκτονική των σπιτιών εντός του κάστρου, αποτελεί την καλύτερα 

διατηρηµένη αρχιτεκτονική αυτού του είδους στην Αλβανία. Η παλιά πόλη και το 

κάστρο συµπεριλαµβάνονται στον κατάλογο των µνηµείων παγκόσµιας 
κληρονοµιάς που προστατεύονται από την UNESCO (2005). 

 
Εθνογραφικό Μουσείο του Gjirokastër 

Το µουσείο βρίσκεται στη συνοικία του Παλόρτο Gjirokastër και είναι επίσης 
γνωστό ως το σπίτι γέννησης Enver Hoxha. 

 

Kάστρο του Αλί Πασά Tepelenë 

Το κάστρο του Tepelenë ήταν ένας οικισµός σε στρατηγική θέση στο 

σταυροδρόµι των οδών κατά µήκος των ποταµών Vjosa και Drino. 

Καταστράφηκε το 1942 κατά την Τουρκική πολιορκία και απέµειναν µόνο λόγα 

ερείπια στο βόρειο τµήµα. Αργότερα, το κάστρο ξαναχτίστηκε από τους 
Τούρκους και διατηρείται σε καλή κατάσταση. 

 
Μπεράτι 

Μετά το Αργυρόκαστρο, προστέθηκε πρόσφατα στον κατάλογο των µνηµείων 

παγκόσµιας κληρονοµιάς της UNESCO, ως δείγµα συνύπαρξης θρησκειών και 
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πολιτισµών και ως µάρτυρας του πλούτου και της ποικιλοµορφίας της 
Βαλκανικής αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς (2008). 

 

 

15.15.15.15.5.2.7. 5.2.7. 5.2.7. 5.2.7. ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα    

 

Όπως προαναφέρθηκε ήδη, η Αλβανία αποτελεί περιφερειακό τουριστικό 

προορισµό και ο κίνδυνος υπερκορεσµού είναι υπαρκτός. Όµως τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα εντοπίζονται σήµερα στην χαµηλή ποιότητα και την 

ανεπάρκεια των ξενοδοχειακών υποδοµών, των συγκοινωνιακών και των 

λοιπών κοινωνικών υποδοµών κλπ. Η πολιτική αστάθεια της χώρας κατά τη 

µεταβατική περίοδο και τα προβλήµατα ασφάλειας, αποτελούν πρόσθετους 
ανασταλτικούς παράγοντες. 

Επιπλέον, η χώρα δεν φαίνεται να διαθέτει ξεκάθαρο µοντέλο ανάπτυξης του 

τουριστικού τοµέα και στοχευµένη πολιτική marketing. Οι εναλλακτικές µορφές 
τουρισµού βρίσκονται σε νηπιακή φάση, τα πολιτιστικά µνηµεία δεν έχουν 

αναδειχθεί και προβληθεί επαρκώς και το περιβάλλον άρχισε να δέχεται 
σηµαντικές πιέσεις και επιβαρύνσεις. 

Κατά την άποψη των ειδικών, σηµαντικό πρόβληµα για την ανάπτυξη του 

τουρισµού στην Αλβανία αποτελεί το υφιστάµενο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Μετά 

το τέλος των κρατικοποιήσεων, πολλοί βρέθηκαν κάτοχοι εκτάσεων τις οποίες 
όµως διεκδικούν και άλλοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Γαλλική αλυσίδα «Club 

Med» ζήτησε να επενδύσει σε δύο ακτές της χώρας και να κατασκευάσει 
µεγάλα τουριστικά συγκροτήµατα, αλλά το ασαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς των 

εκτάσεων που πρότεινε, απέτρεψε τις επενδύσεις  («Τα Νέα», 20.08.2008). 

Πολεοδοµικής φύσης προβλήµατα εντοπίζονται επίσης σε πολλές περιοχές, µε 
άναρχη δόµηση, έλλειψη υποδοµών και σχεδίων πόλης κλπ. 

Ωστόσο οι προοπτικές για συγκροτηµένη ανάπτυξη του τουρισµού στην 
Αλβανία, κρίνονται θετικές για τους ακόλουθους λόγους : 

� Πρόκειται για χώρα µε εξαιρετικό φυσικό και πολιτιστικό πλούτο, µε τοπία 

ιδιαίτερης αισθητικής, ιστορία και µνηµεία, παραδοσιακούς οικισµούς, έθιµα, 

τοπικά προϊόντα, τοπική κουζίνα, τοπική µουσική και παραδόσεις. Όλα αυτά 

αποτελούν µεγάλο συγκριτικό πλεονέκτηµα στη διεθνή αγορά τουρισµού. 

� Από το µεταναστευτικό δυναµικό της χώρας µπορεί να εξασφαλιστεί 
εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό για τον τουριστικό τοµέα. 

� Η γειτνίαση µε την Ελλάδα και ο ρόλος των οµογενών και των µεταναστών 

µπορεί να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισµού. 

Ήδη ξενοδοχεία των Αγίων Σαράντα συνεργάζονται µε τουριστικά γραφεία 

στην Ελλάδα και προσφέρουν οικονοµικά πακέτα διακοπών. 

� Η ευρύτερη αγορά των Βαλκανίων και ο µεγάλος αριθµός οµοεθνών που 

ζουν κυρίως στο Κόσοβο και στην FYROM, είναι ένας ακόµη θετικός 
παράγοντας. 
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� Η γειτνίαση µε την τουριστικά αναπτυγµένη Κέρκυρα, µπορεί να αποτελέσει 
γέφυρα συνεργασίας. Ήδη τα κρουαζιερόπλοια «Easy Cruise», από το 2007 

ενέταξαν στο πρόγραµµά τους και τη γραµµή Κέρκυρα - Άγιοι Σαράντα - 

Αυλώνα. 

� Αναπτυξιακά σχέδια για την Αλβανία, τα οποία χρηµατοδοτούνται από την 

Κυβέρνηση, την Παγκόσµια Τράπεζα και άλλους Πιστωτικούς Οργανισµούς, 
περιλαµβάνουν στις δράσεις τους και την τουριστική ανάπτυξη των ακτών 

του Ιονίου. Αυτό το πρόγραµµα ανάπτυξης των παράκτιων ζωνών στοχεύει, 
µεταξύ άλλων, στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη βελτίωση 

των βασικών υποδοµών, (www.web.ana.gr/balkans/, 01.09.2008). 

� H πρώτη επίσηµη προσπάθεια στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισµού στην 

Αλβανία έγινε το 2004 µε την υποστήριξη της γερµανικής τεχνικής υπηρεσίας 
για τη συνεργασία και επιχείρησε να καθιερώσει ως brand name για τον 

αλβανικό τουρισµό το «Αλβανία – ∆ική σας να την ανακαλύψετε», χωρίς 
σηµαντικά αποτελέσµατα µέχρι σήµερα (www.setimes.com, 12.05.2008). 

� Τα τελευταία χρόνια άρχισε να εκδηλώνεται ενδιαφέρον για µεγάλη επένδυση 

στον κόλπο Ααζλί από την «Club Med» για κατασκευή 350 πολυτελών βιλών 

µε θέα τον κόλπο Καµόκε, προϋπολογισµού 75 εκατ. ευρώ. 

Για τη Νότια περιοχή, οι προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης είναι εξαιρετικά 

θετικές γιατί στην περιοχή αυτή βρίσκονται οι σηµαντικότερες παραλίες, το 

µεγαλύτερο τµήµα των πολιτισµικών πόρων, ενδιαφέρουσα ενδοχώρα για 

ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού κλπ. 

Ορισµένες από τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αυτή είναι : 

� Αναβάθµιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και υποδοµών καθώς 
και των γενικών υποδοµών και υπηρεσιών. 

� Ενθάρρυνση και προσέλκυση νέων ξένων επενδύσεων. 

� ∆ιαµόρφωση νέου αναπτυξιακού µοντέλου του αλβανικού τουρισµού, 

προσαρµοσµένου στις νέες απαιτήσεις της παγκόσµιας αγοράς. Το νέο 

«brand name» πρέπει να ενσωµατώνει νέους θεµατικούς τοµείς οι οποίοι ως 
σύνολο θα συνθέτουν ένα ολοκληρωµένο πλέγµα εξειδίκευσης και διείσδυσης 
σε παραδοσιακές και νέες αγορές και άµβλυνσης της εποχικότητας. Στους 
νέους θεµατικούς τοµείς πρέπει να περιλαµβάνονται : 

� Ο πολιτιστικός τουρισµός 

� Ο τουρισµός υπαίθρου 

� Ο περιηγητικός τουρισµός 

� Ο συνεδριακός τουρισµός 

� Ο τουρισµός πόλεων 

� Ο τουρισµός πολυτελείας, σε επιλεγµένα σηµεία και ξενοδοχεία 

� Ο παραθεριστικός θαλάσσιος τουρισµός 

� ∆ιαµόρφωση και εφαρµογή νέας στρατηγικής marketing και νέος σχεδιασµός 
µέσων (media plan) που θα αντιµετωπίζουν τον διευρυνόµενο ανταγωνισµό. 
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� ∆ιαµόρφωση δυναµικής και ελκυστικής ψηφιακής και διαφηµιστικής 
στρατηγικής. 
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Οι αεροµεταφορές πραγµατοποιούνται από το µοναδικό αεροδρόµιο της 
Αλβανίας, το «Μαρία Τερέζα» στο Rinas. Η δραστηριότητα αυτή καλύπτεται 
από 16 αεροπορικές εταιρίες, από τις οποίες 13 ξένες και 3 κοινοπραξίες. Η 

αεροπορική κίνηση αυξήθηκε και οι αριθµοί πτήσεων και επιβατών κατά το 

2007 ήταν αυξηµένοι, σε σχέση µε το 2001, κατά 1,4 και 1,5 φορές αντίστοιχα. 

Οι θαλάσσιες µεταφορές πραγµατοποιούνται από τέσσερα (4) λιµάνια : 

∆υρράχιο, Αυλώνα, Άγιοι Σαράντα και Shengjini. Ο όγκος των διακινούµενων 

εµπορευµάτων (φόρτωση – εκφόρτωση) στα λιµάνια κατά το έτος 2007 ήταν 0,5 

φορές µεγαλύτερος σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο του 2001. Το λιµάνι του 

∆υρραχίου είναι το σηµαντικότερο και από αυτό διακινείται το 79,5% του 

συνολικού όγκου εµπορευµάτων (2007). Οι διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές 
επιβατών κατά το έτος 2007 ήταν αυξηµένες κατά 27%, σε σύγκριση µε το 

2001. 

Το σιδηροδροµικό δίκτυο έχει συνολικό εν ενεργεία µήκος 399 χιλιόµετρα. Ο 

όγκος εµπορευµάτων που διακινήθηκαν σιδηροδροµικώς ήταν αυξηµένος κατά 

55%, ενώ ο αριθµός των επιβατικών µειωµένος κατά 55%. 

Η τάση για µεγαλύτερη χρήση των ιδιωτικών οδικών µεταφορικών µέσων, 

σχετίζεται µε τον µεγαλύτερο αριθµό οχηµάτων που κυκλοφορούν, ο οποίος 
αυξήθηκε κατά 61,5% σε σύγκριση µε το 2001. 

Τα επιβατικά οχήµατα, τα λεωφορεία και τα µικρά λεωφορεία (minibuses) 

διπλασιάστηκαν στην περίοδο 2001 – 2007. 

Σηµαντικά αυξήθηκαν και τα τροχαία ατυχήµατα, τα οποία προκάλεσαν µεγάλη 

αύξηση των θανάτων. 

 

 

15.15.15.15.6666.3.2..3.2..3.2..3.2. Βραχυπρόθεσµες εξελίξειςΒραχυπρόθεσµες εξελίξειςΒραχυπρόθεσµες εξελίξειςΒραχυπρόθεσµες εξελίξεις    

 

Στους πρώτους εννιά µήνες του έτους 2007, οι πωλήσεις του τοµέα µεταφορών 

ήταν αυξηµένες κατά 44% περίπου, σε σχέση µε την ίδια περίοδο του 2006. 

Ως προς την απασχόληση και τους µισθούς οι εξελίξεις ήταν οι ακόλουθες :       
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Ο αριθµός των απασχολούµενων συνέχισε να µειώνεται στον τοµέα των 

σιδηροδροµικών µεταφορών (-5,2%), αυξήθηκε ελαφρά στον τοµέα των 

θαλάσσιων µεταφορών (+1,8%) και παρέµεινε αµετάβλητος στον τοµέα των 

αεροπορικών µεταφορών. 

Οι µισθοί συνέχισαν να µειώνονται στις σιδηροδροµικές µεταφορές (-1,1%), 

συνέχισαν να αυξάνονται σηµαντικά στις θαλάσσιες (32,5%) και παρέµειναν 

αµετάβλητοι στις αεροπορικές. 
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ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 133 

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ (%) 
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15.15.15.15.6666.3.3. .3.3. .3.3. .3.3. Οδικές µεταφορέςΟδικές µεταφορέςΟδικές µεταφορέςΟδικές µεταφορές    

 

Το οδικό δίκτυο της χώρας βρίσκεται σε κακή κατάσταση και δεν επαρκεί για τη 

συνεχώς αυξανόµενη κυκλοφορία οχηµάτων. Η βελτίωση του υπάρχοντος 
δικτύου, περίπου 16.000 χλµ. και η κατασκευή νέων βασικών οδικών αξόνων 

διεθνών προδιαγραφών καθίσταται άµεση ανάγκη. 

Σήµερα λειτουργούν διεθνείς γραµµές λεωφορείων µε προορισµό κυρίως την 

Ελλάδα, µέσω των συνοριακών σταθµών Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής και µε 
προορισµό το Κόσοβο, τη Σερβία και τη FYROM. 

Ο συνολικός στόλος των οδικών µέσων µεταφοράς αυξήθηκε, κατά την περίοδο 

1993 – 2007, µε µέσο ετήσιο ρυθµό 7,6%. Μεγαλύτερες αυξήσεις 
καταγράφονται για τα επιβατικά αυτοκίνητα και για τα λεωφορεία, µε µέσους 
ετήσιους ρυθµούς µεταβολής 10,8% και 10,2% αντίστοιχα. Τα φορτηγά 

αυτοκίνητα αυξήθηκαν µε χαµηλότερο µέσο ετήσιο ρυθµό (4,8%), εξαιτίας της 
αντικατάστασης των παλαιών µικρών φορτηγών µε µεγάλα, διεθνών 

µεταφορών. Ο αριθµός των µοτοσυκλετών και των ρυµουλκών µειώθηκε µε 
µέσους ετήσιους ρυθµούς, -0,6% και -3,5% αντίστοιχα (πίνακας 143 και 
γράφηµα 134). 

Με στόχο την αντιµετώπιση των προβληµάτων η κυβέρνηση της Αλβανίας 
έθεσε σε εφαρµογή ένα πρόγραµµα αναδιάρθρωσης και ανακατασκευής του 

οδικού δικτύου, από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 και ειδικότερα : 
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� Αυτοκινητόδροµος Τίρανα – ∆υρράχιο 

� Κατασκευή τµήµατος του ∆ιδρόµου VIII, που συνδέει τα λιµάνια ∆υρραχίου 

και Αυλώνας µε την FYROM 

� Βασικοί διάδροµοι ανατολής – δύσης και βορρά – νότου. 

� Αυτοκινητόδροµος Φιέρι – Αυλώνα 

� Αυτοκινητόδροµος Ελµπασάν – Αυλώνα 

� Αυτοκινητόδροµος Ελµπασάν – Librazhd 

� Επισκευές και κατασκευή πεζοδρόµων σε τµήµα (220 χλµ. περίπου) του 

δρόµου ∆υρράχιο – Κούκες. 

Το κόστος κατασκευής για τη βελτίωση του εθνικού δικτύου χρηµατοδοτείται 
κυρίως από την Παγκόσµια Τράπεζα, την EBRD, τα προγράµµατα PHARE, 

INTERREG, Νέο Μέσο Γειτνίασης της Ε.Ε., την Ιταλία, την Ελλάδα και τις 
Η.Π.Α. Το πρόγραµµα βασικών διαδρόµων ανατολής – δύσης και βορρά – 

νότου τέθηκε υπό την αιγίδα του Συµφώνου Σταθερότητας. 

Οι εθνικοί δρόµοι που βρίσκονται υπό κατασκευή από το 2007 είναι : 

� ∆υρράχιο – Πρίστινα 

� Librazhd – Qafë Thanë : µέρος του διαδρόµου VIII 

� Lushnjë – Fier µέρος του διαδρόµου VIII και Αδριατική – Ιόνιο 

� Levan – Αυλώνα : µέρος του διαδρόµου VIII 

� Levan – Τεπελένι : µέρος της εθνικής Αδριατική – Ιόνιο 

� Τεπελένι – Αργυρόκαστρο : µέρος της εθνικής Αδριατική – Ιόνιο 

� Σκόδρα – Han I Hotit : µέρος της εθνικής Αδριατική – Ιόνιο 

Από το 2006 η Αλβανία συµµετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα οδικών δικτύων 

Corporaten E. 

Οι παρακάτω ευρωπαϊκές οδοί περνούν από τη χώρα : 

Ε86 : Κορυτσά – Φλώρινα – Θεσσαλονίκη 

Ε762 : Sarajevo – Nikšić – Podgorica – Tuzi – Σκόδρα 

Ε851 : Dubrovnik – Bar – Ulcinj – Σκόδρα – Πρίστινα 

Ε852 : Τίρανα – Ελµπασάν – Struga – Οχρίδα 

Ε853 : Άγιοι Σαράντα – Ιωάννινα 

Μέρος της οδού Ε853 : Άγιοι Σαράντα – Ιωάννινα, αποτελεί η οδός «Σαγιάδα – 

Κονίσπολη – Άγιοι Σαράντα», για την οποία υπογράφηκε στο τέλος 
Φεβρουαρίου η σχετική σύµβαση µεταξύ Ελλάδας – Αλβανίας, 
προϋπολογισµού 37,6 εκατ. ευρώ, µε ελληνική συµµετοχή 30 εκατ. ευρώ, 

διασφαλισµένη από το ΕΣΟΑΒ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 143 

Ο∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (1993 – 2007) 

 

 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ - 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕ-

ΤΕΣ 
ΡΥΜΟΥΛΚΑ 

1993 121.456 56.728 7.582 31.084 15.097 10.965 

1994 145.044 67.960 8.149 42.271 14.339 12.325 

1995 110.740 58.682 6.651 25.790 6.946 12.671 

1996 111.702 67.278 7.612 27.774 5.541 3.497 

1997 123.107 76.822 8.747 30.105 3.645 3.788 

1998 142.470 90.766 9.227 34.378 4.109 3.990 

1999 147.288 92.252 12.306 35.266 3.214 4.250 

2000 183.708 114.532 16.806 43.301 3.808 5.261 

2001 213.829 133.533 20.813 49.600 3.447 6.436 

2002 231.284 148.531 21.026 51.960 3.400 6.367 

2003 260.944 174.782 21.693 53.900 3.896 6.673 

2004 272.686 190.004 25.066 46.809 4.877 5.930 

2005 282.759 195.125 29.453 45.437 7.170 5.574 

2006 318.308 225.114 35.973 39.279 11.639 6.303 

2007 347.650 237.932 29.506 59.645 13.859 6.708 

Μ.Ε.Ρ.Μ. (%) 7,6 10,8 10,2 4,8 -0,6 -3,5 

Πηγή : INSTAT 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 134 

Ο∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
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15.15.15.15.6.3.4. 6.3.4. 6.3.4. 6.3.4. Σιδηροδροµικές µεταφορέςΣιδηροδροµικές µεταφορέςΣιδηροδροµικές µεταφορέςΣιδηροδροµικές µεταφορές    

 

Το βασικό σιδηροδροµικό δίκτυο βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Οι υψηλές 
ταχύτητες απαγορεύονται για λόγους ασφαλείας και το κόστος αποκατάστασης 
είναι πολύ υψηλό, εκτιµώµενο σε ποσό µεγαλύτερο των 300 εκατ. ευρώ. 

Το δίκτυο δεν συνδέεται µε καµία από τις γειτονικές χώρες. Υπάρχουν σχέδια 

για σύνδεση µε τη FYROM, αλλά δεν έχει διασφαλιστεί χρηµατοδότηση του 

έργου. 

Λόγω της κακής κατάστασης του σιδηροδροµικού δικτύου και του σχετικού 

εξοπλισµού, η µεταφορά επιβατών, κατά την περίοδο 1993 – 2007, βρίσκεται σε 
συνεχή πτώση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 144 και του 

γραφήµατος 135 Πτωτική τάση είχε και ο όγκος των µεταφερθέντων 

εµπορευµάτων µέχρι το 2001. Από το επόµενο έτος και µετά άρχισε και πάλι 
ανοδική πορεία, αλλά ακόµη ο µεταφερόµενος όγκος βρίσκεται σε χαµηλότερα 

επίπεδα, σε σχέση µε το έτος 1993. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 144 

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  

(1993 – 2007) 

 

 
ΕΠΙΒΑΤΕΣ   

(σε χιλιάδες) 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ  

(σε χιλ. τόνους) 

1993 3.961 539 

1994 4.022 522 

1995 3.739 574 

1996 3.389 521 

1997 1.820 284 

1998 2.269 305 

1999 2.270 361 

2000 2.381 412 

2001 2.676 258 

2002 2.270 340 

2003 2.070 520 

2004 1.758 417 

2005 1.440 404 

2006 1.659 450 

2007 1.091 399 

                                               Πηγή : INSTAT 
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ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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15.15.15.15.6666.3.5. .3.5. .3.5. .3.5. Θαλάσσιες µεταφορέςΘαλάσσιες µεταφορέςΘαλάσσιες µεταφορέςΘαλάσσιες µεταφορές    

 

Το σηµαντικότερο λιµάνι της χώρας είναι αυτό του ∆υρραχίου και αποτελεί την 

κύρια είσοδο του διεθνούς διαδρόµου 8. Η κυβέρνηση έχει εγκρίνει σηµαντικά 

προγράµµατα για την ανάπτυξη του λιµανιού : 

� Στα πλαίσια του Συµφώνου Σταθερότητας, 17 εκατ. δολ. Η.Π.Α. µε στόχο τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας και της δυναµικότητας του λιµανιού, 

χρηµατοδοτούµενο από δάνειο της Παγκόσµιας Τράπεζας. 

� Αναδιάρθρωση της υποδοµής του λιµανιού, µε στόχο να ανταποκριθεί στην 

αναµενόµενη αύξηση της ζήτησης και να καταστεί διαµετακοµιστικό κέντρο, 

συνολικού κόστους 23 εκατ. δολ. Η.Π.Α., το οποίο θα καλυφθεί από το Ταµείο 

του OPEC για τη ∆ιεθνή Ανάπτυξη και από την αλβανική κυβέρνηση. 

� Ανακατασκευή της αποβάθρας και της προκυµαίας, µε χρηµατοδότηση της 
Παγκόσµιας Τράπεζας και της EBRD. 

Και στο δεύτερο λιµάνι της χώρας, αυτό της Αυλώνας, έχουν δροµολογηθεί 
σηµαντικά έργα αναβάθµισης. Στα πλαίσια της διασυνοριακής συνεργασίας 
«Αλβανία – Ιταλία», έχει χρηµατοδοτηθεί η δεύτερη φάση κατασκευής και 
αναβάθµισης του λιµανιού, προϋπολογισµού 9,4 εκατ. ευρώ. 

Τα σηµαντικότερα δροµολόγια εξωτερικού, από το Λιµάνι του ∆υρραχίου, είναι 
από και προς Trieste και Μπάρι (Ιταλία) και Koper (Σλοβενία). Παρά τα 

προβλήµατα της µεταβατικής περιόδου, για τα λιµάνια της Αλβανίας, η 

επιβατική και εµπορευµατική κίνηση, διαχρονικά, έχει αυξηθεί σηµαντικά 
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(πίνακας 145-146 και γράφηµα 136-137). Κατά την περίοδο 1994 – 2007 οι 
διεθνείς µεταφορές επιβατών αυξήθηκαν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 7,3% για τις 
αναχωρήσεις και 6,7% για τις αφίξεις. Οι αυξήσεις είναι πολύ µεγαλύτερες για 

τους ηµεδαπούς επιβάτες (10,4% και 9,2% αντίστοιχα) και πολύ µικρότερες για 

τους αλλοδαπούς (2,2% και 2,6%). 

Πολύ µεγαλύτερη ήταν η αύξηση του όγκου της συνολικής εµπορευµατικής 
κίνησης, µε µέσο ετήσιο ρυθµό 12,5%. Η µεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στο 

λιµάνι της Αυλώνας, µε µέσο ετήσιο ρυθµό 28,8% και στο λιµάνι του Shengjini 

µε 18,3%. 

Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσµα να µειωθεί το ποσοστό επί του 

συνολικού όγκου εµπορευµάτων που διακινείται από το λιµάνι του ∆υρραχίου, 

από 93,5% το 1994 σε 79,5% το 2007 και να αυξηθούν τα αντίστοιχα ποσοστά 

για τα άλλα λιµάνια και συγκεκριµένα την Αυλώνα : από 1,8% σε 12%, το 

Shengjini : από 3,4% σε 6,8% και τους Αγίους Σαράντα : από 1,3% σε 1,8%. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 145 

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ : 1994 – 1997  

(σε χιλιάδες) 

 

 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Μ.Ε.Ρ.Μ. 

(%) 

Αναχωρήσεις 188,6 165,8 166,3 128,2 218,6 315,3 329,9 357,4 364,0 409,5 459,8 496,0 492,2 473,3 7,3 

Ξένοι  92,3 83,7 63,9 19,2 28,3 93,4 51,4 71,5 78,7 93,9 115,4 385,3 118,1 122,8 2,2 

Ηµεδαποί 96,3 82,1 102,5 108,9 190,3 222,0 278,5 285,9 249,5 273,8 324,5 110,8 374,1 350,5 10,4 

Αφίξεις  194,4 197,0 223,5 143,0 197,7 366,0 351,4 366,4 383,8 449,1 471,9 492,9 485,9 451,3 6,7 

Ξένοι  91,4 109,8 75,4 17,4 31,0 123,2 72,9 96,3 101,5 126,8 159,1 363,0 140,7 128,0 2,6 

Ηµεδαποί 103,0 87,1 148,0 125,6 166,7 242,8 278,5 270,1 282,3 289,2 312,8 129,9 345,2 323,3 9,2 

Πηγή : INSTAT   

ΓΡΑΦΗΜΑ 136 

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

(σε χιλιάδες) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 146 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ – ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ : 1993 – 2007  

(σε χιλιάδες) 

 

Λιµάνι Ποσοστιαία (%) κατανοµή 
Ετος 

Σύνολο  ∆υρράχιο Αυλώνα Αγ.Σαράντα Shengjini Σύνολο  ∆υρράχιο Αυλώνα Αγ.Σαράντα Shengjini 

1993 828 774 15 11 28 100,0 93,5 1,8 1,3 3,4 

1994 793 662 78 20 33 100,0 83,5 9,8 2,5 4,2 

1995 1.311 988 235 30 58 100,0 75,4 17,9 2,3 4,4 

1996 1.609 1.174 313 26 96 100,0 73,0 19,5 1,6 6,0 

1997 1.362 1.151 144 9 59 100,0 84,5 10,6 0,7 4,3 

1998 1.646 1.168 339 22 117 100,0 71,0 20,6 1,3 7,1 

1999 2.150 1.558 367 42 183 100,0 72,5 17,1 2,0 8,5 

2000 2.702 1.883 527 60 232 100,0 69,7 19,5 2,2 8,6 

2001 2.995 1.989 592 52 362 100,0 66,4 19,8 1,7 12,1 

2002 3.092 2.181 503 61 347 100,0 70,5 16,3 2,0 11,2 

2003 3.423 2.673 352 82 316 100,0 78,1 10,3 2,4 9,2 

2004 3.628 2.960 301 73 294 100,0 81,6 8,3 2,0 8,1 

2005 3.957 3.112 404 97 344 100,0 78,6 10,2 2,5 8,7 

2006 4.260 3.422 457 99 282 100,0 80,3 10,7 2,3 6,6 

2007 4.332 3.422 520 77 293 100,0 79,5 12,0 1,8 6,8 

Μ.Ε.Ρ.Μ. 

(%) 
12,5 11,2 28,8 14,9 18,3 -- -- -- -- -- 

Πηγή : INSTAT  

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 137 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ – ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ 

(χιλιάδες τόνοι) 
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15.15.15.15.6666.3.6. .3.6. .3.6. .3.6. Αεροπορικές µεταφορέςΑεροπορικές µεταφορέςΑεροπορικές µεταφορέςΑεροπορικές µεταφορές    

 

Στο αεροδρόµιο Τιράνων βρίσκεται σε εξέλιξη – υλοποίηση, πρόγραµµα 

εκσυγχρονισµού που περιλαµβάνει : 

� Ανακατασκευή του αεροδροµίου και των συστηµάτων φωτισµού, 

προϋπολογισµού 26,5 εκατ. δολαρίων Η.Π.Α. (εταιρία Siemens). 

� Κατασκευή νέου τερµατικού σταθµού και σταθµού εµπορευµάτων, µε 
χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2015, οπότε ο αριθµός των 

διακινούµενων επιβατών εκτιµάται ότι θα φτάσει τα 1,5 εκατοµµύρια. 

Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται και η κατασκευή δεύτερου αεροδροµίου στο 

Κούκεσι, µε κύριο χρηµατοδότη τα Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα. 

Η κίνηση του αεροδροµίου Τιράνων (επιβατική, εµπορευµατική κλπ), αυξήθηκε 
σηµαντικά κατά τα τελευταία χρόνια, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 

πίνακα και του γραφήµατος που ακολουθούν. 

Ο αριθµός των πτήσεων, κατά την περίοδο 1993 – 2007, αυξήθηκε µε µέσο 

ετήσιο ρυθµό 14,8%, των επιβατών µε 16,5%, του όγκου εµπορευµάτων, µε 
17,3% και της αεροπορικής αλληλογραφίας µε 5,9%. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 147 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (1993 – 2007) 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟ- 

ΤΗΤΑ 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ΜΕΡΜ 

(%) 

Αεροπορικές 

εταιρίες 
10 11 14 14 13 13 12 10 11 11 12 12 12 16 16 3,4 

Κοινοπρακτικές  1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 8,2 

Ξένες  9 10 12 12 11 11 10 8 9 9 10 9 9 12 13 2,7 

Πτήσεις  2661 2.434 2.817 3.790 3.388 4304 8249 5302 5307 3862 5809 13514 16183 16152 18.276 14,8 

Επιβάτες  130123 158192 213343 283010 242435 295308 356823 408334 460020 495102 561446 649750 784640 906103 1107323 16,5 

Αφίξεις  64113 77383 104188 134360 118002 143783 173111 194827 219982 237640 276077 320631 380209 441874 543780 16,5 

Αναχωρήσεις  66010 80809 109155 148650 124433 151525 183712 213507 237356 256894 285369 329119 404431 464229 563543 16,6 

Εµπορεύµατα 

 (τόνοι) 
377 734 585 873 794 926 895 1089 1389 1570 1623 1558 2101 2109 3499 17,3 

Εισερχόµενα  322 599 472 738 650 786 800 948 1215 1066 1173 1153 1627 1667 1586 12,1 

Εξερχόµενα 55 135 113 135 144 140 95 141 174 504 450 405 474 442 1913 28,9 

Airmail (τόνοι) 156 134 98 143 149 222 210 315 316 263 251 260 -- 357 349 5,9 

Εισερχόµενη  138 115 73 110 99 160 139 215 231 233 223 215 -- 282 260 4,6 

Εξερχόµενη  18 19 25 33 50 62 71 100 85 30 28 55 -- 75 89 12,1 

Πηγή : INSTAT   
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ΓΡΑΦΗΜΑ 138 

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΤΗΣΕΩΝ – OVERFLIGHTS – ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
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15.15.15.15.6666.3.7..3.7..3.7..3.7.    Η αναβάθµιση των υποδοµών µεταφορών στα ∆υτικά Η αναβάθµιση των υποδοµών µεταφορών στα ∆υτικά Η αναβάθµιση των υποδοµών µεταφορών στα ∆υτικά Η αναβάθµιση των υποδοµών µεταφορών στα ∆υτικά 

ΒαλκάνιαΒαλκάνιαΒαλκάνιαΒαλκάνια    και ο ρόλος της Ε.Ε.και ο ρόλος της Ε.Ε.και ο ρόλος της Ε.Ε.και ο ρόλος της Ε.Ε.    

 

Σύµφωνα µε στοιχεία του πενταετούς σχεδίου δράσης (2008 – 2012) της ειδικής 
υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SEETO (South East Europe Transport 

Observatory), η οποία βρίσκεται υπό τη διαχείριση της ελληνικής εταιρίας 
συµβούλων Trademco, για την αναβάθµιση των υποδοµών µεταφορών στις 
χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων απαιτείται εισροή κεφαλαίων ύψους 3 δις ευρώ. 

Στη λίστα προτεραιοτήτων του σχεδίου περιλαµβάνονται 25 οµάδες έργων, µε 
39 έργα στο σύνολο του δικτύου (Σερβία, Μαυροβούνιο, ΠΓ∆Μ, Αλβανία, 

Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Κροατία, UNMIK / Κόσοβο). Είκοσι ένα (21) έργα 

αφορούν τους Πανευρωπαϊκούς Άξονες, µε  έµφαση στον Άξονα 10. Από το 

σύνολο των έργων προτεραιότητας, το 38% αναφέρεται σε βελτιώσεις των 

σιδηροδροµικών υποδοµών, το 36% στους οδικούς άξονες, το 13% στα 

αεροδρόµια και το 8% στα λιµάνια. 

∆εκαοχτώ (18) από τα τριάντα εννιά (39) έργα προτεραιότητας βρίσκονται σε 
προχωρηµένο στάδιο ωριµότητας. Από το σύνολο των απαιτούµενων 

επενδυτικών κεφαλαίων για έργα µε προχωρηµένη ωριµότητα, εκτιµάται ότι 
απαιτούνται κεφάλαια 1,47 δις ευρώ για την ολοκλήρωση των εργασιών. Έργα 

που βρίσκονται ακόµη στο αρχικό στάδιο προγραµµατισµού έχουν συνολικό 

εκτιµώµενο κόστος 1,26 δις ευρώ. 

Στο νέο πενταετές σχέδιο δράσης αναφέρεται ότι η κατάσταση στο 46% των 

οδικών αξόνων αξιολογείται από καλή έως πολύ καλή. Σε αντίθεση, µόλις το 7% 
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του σιδηροδροµικού δικτύου κατατάσσεται σε πολύ καλή κατάσταση και το 28% 

σε κακή. 

Στο σιδηροδροµικό δίκτυο, τονίζεται ότι ο Άξονας 10 «κατέχει» µερίδιο 79% στο 

σύνολο της κυκλοφορίας. Το σιδηροδροµικό δίκτυο παρέχει πρόσβαση στα 

λιµάνια της Ριέκα, του Πλότσε, του Σπλιτ, του Μπαρ, του ∆υρραχίου και της 
Αυλώνας. 

Επίσης, δίνει κάλυψη στις ενδοπεριφερειακές µεταφορικές συνδέσεις, καθώς 
και στις διεθνείς συνδέσεις µε όλες τις γειτονικές χώρες. 

Η Σερβία και η Κροατία «κατέχουν» περίπου το 48% του οδικού δικτύου και 
ακολουθούν η Βοσνία – Ερζεγοβίνη µε 15% και η Αλβανία µε 13%. 

Πηγές άντλησης των απαιτούµενων χρηµατικών πόρων για την υλοποίηση των 

έργων αποτελούν οι εθνικοί προϋπολογισµοί, αλλά και δάνεια από πιστωτικά 

ιδρύµατα, µεταξύ των οποίων  η Παγκόσµια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων ΕΤΕΠ. 

Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει τη δηµιουργία ευρω – βαλκανικής 
ένωσης στον τοµέα των σιδηροδροµικών µεταφορών, ο οποίος θα συµβάλει 
στην προσέγγιση των λαών και στη µείωση των εντάσεων στην περιοχή. 

Στόχος της προσπάθειας είναι η επέκταση του ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού 

δικτύου στις χώρες των Βαλκανίων, ώστε να καταστεί δυνατή η συνδυαστική 

λειτουργία των δικτύων (Ναυτεµπορική, 21.01.2008). 

Είναι προφανές ότι ο τοµέας των µεταφορών θα αποτελέσει σηµαντικό πεδίο 

επενδύσεων στα Βαλκάνια και ως εκ τούτου και στην Αλβανία. Με δεδοµένο ότι 
η κατασκευή των απαραίτητων έργων απαιτεί σηµαντικούς χρόνους, είναι 
βέβαιο ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστο 15 χρόνια συνεχούς επενδυτικής 
δραστηριότητας. 

 

 

15.15.15.15.6666.3.8. .3.8. .3.8. .3.8. ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα    

 

Από την ανωτέρω ανάλυση προκύπτει ότι ο τοµέας των µεταφορών στην 

Αλβανία, παρά τη σηµαντική πρόοδο που καταγράφει κατά τη µεταβατική 

περίοδο, εξακολουθεί να αντιµετωπίζει σοβαρά και δυσεπίλυτα προβλήµατα, 

λόγω των δυσχερειών της κυβέρνησης να διασφαλίσει τα µεγάλα κονδύλια που 

απαιτούνται για την αντιµετώπισή τους. 

Οι υποδοµές των µεταφορών είναι ίσως το µεγαλύτερο πρόβληµα που 

αντιµετωπίζει η χώρα, ενώ ο «γερασµένος» στόλος των µεταφορικών µέσων 

δηµιουργεί πρόσθετα προβλήµατα, µε αποτέλεσµα το κόστος µεταφοράς 
επιβατών και προϊόντων να είναι υψηλό. 

Τα ανωτέρω σε συνάρτηση µε την έλλειψη υποδοµών logistics, τόσο σε 
επίπεδο εξοπλισµού (κτίρια, εµπορευµατικά κέντρα, σταθµοί µεταφόρτωσης 
κλπ) όσο και σε επίπεδο έκτασης και ποιότητας των προσφερόµενων 
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υπηρεσιών, εµποδίζουν την ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων 

συνδυασµένων µεταφορών και εφοδιαστικών αλυσίδων. 

Οι προοπτικές του κλάδου µπορεί να καταστούν θετικές αν ξεπεραστούν οι 
προαναφερθείσες αδυναµίες, δηµιουργηθεί ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο και 
σταµατήσει η έντονη πολυδιάσπαση του κλάδου. 

Η Αλβανία, στο άκρο των δυτικών Βαλκανίων, µε κοµβική και ικανοποιητική 

θαλάσσια σύνδεση µε την Ιταλία και οδική µε την Ελλάδα, µπορεί να εξελιχθεί 
σε σηµαντικό κέντρο µεταφορών. 

Βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά είναι η διασφάλιση των 

απαιτούµενων πόρων από τον κρατικό προϋπολογισµό, την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, διεθνείς δανειστές και από ιδιωτικά κεφάλαια, ιδιαίτερα για την 

ανάπτυξη των υποδοµών logistics. 

 

 

15.15.15.15.6666.4. .4. .4. .4. ΤαΤαΤαΤαχυδροµεία χυδροµεία χυδροµεία χυδροµεία –––– Τηλεπικοινωνίες Τηλεπικοινωνίες Τηλεπικοινωνίες Τηλεπικοινωνίες    

    

15.15.15.15.6666.4.1. .4.1. .4.1. .4.1. ΓενικάΓενικάΓενικάΓενικά    

 

Ο τοµέας «Ταχυδροµεία – Τηλεπικοινωνίες», στη µεταβατική περίοδο 

χαρακτηρίστηκε από την παρουσία νέων παροχέων υπηρεσιών, τη βελτίωση 

και εξάπλωση των υπαρχουσών υπηρεσιών και την εισαγωγή νέων. 

Οι ταχυδροµικές υπηρεσίες πραγµατοποιούνται από τον δηµόσιο φορέα 

ταχυδροµικών υπηρεσιών, τα «Αλβανικά Ταχυδροµεία», καθώς και από τις 
ιδιωτικές εταιρίες DHL, TNT, FedEx, UPS και YAPS. Η κύρια δραστηριότητα 

αυτών των ιδιωτικών εταιριών είναι οι υπηρεσίες ταχυµεταφορών 

(αλληλογραφίας και µικροαντικειµένων). 

Τα «Αλβανικά Ταχυδροµεία» είναι η εταιρία που προσφέρει το µεγαλύτερο 

εύρος υπηρεσιών. Λειτουργεί µέσω 520 γραφείων σε ολόκληρη τη χώρα. Ο 

φιλοτελισµός είναι επίσης µια από τις δραστηριότητές τους. Η έκδοση 

γραµµατοσήµων γίνεται αποκλειστικά από τα «Αλβανικά Ταχυδροµεία». 

Οι τοµείς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ως µέρος της αγοράς 
τηλεπικοινωνιών, έχουν σταθερή άνοδο της δραστηριότητάς τους. Οι παροχείς 
σταθερής τηλεφωνίας είναι η ALBTELECOM SH.A. και άλλες επαρχιακές 
εταιρίες. Η τοπική κινητή τηλεφωνία στις αστικές περιοχές παρέχεται 
αποκλειστικά από την ALBTELECOM. Ως αποτέλεσµα της αύξησης στις 
εγκαταστάσεις τηλεφωνικών γραµµών, ο αριθµός των συνδροµητών σταθερής 
τηλεφωνίας αυξήθηκε το 2007 κατά 32% σε σχέση µε το 2001. 

Η κινητή τηλεφωνία παρέχεται από δύο (2) φορείς : την AMC και την 

VODAFONE. Η επέκταση της εγχώριας κάλυψης και η εισαγωγή υπηρεσιών 

προπληρωµένων καρτών έχει αυξήσει τον αριθµό χρηστών κινητών 

τηλεφώνων, περίπου στα 2,1 εκατοµµύρια. 
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15.15.15.15.6666.4.2. .4.2. .4.2. .4.2. ΒραχυΒραχυΒραχυΒραχυπρόθεσµες οικονοµικές εξελίξειςπρόθεσµες οικονοµικές εξελίξειςπρόθεσµες οικονοµικές εξελίξειςπρόθεσµες οικονοµικές εξελίξεις    

 

Στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών σηµειώθηκε αύξηση πωλήσεων, 9,2% κατά 

µέσο όρο στην περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεµβρίου 2007, παρά τις αρνητικές 
εξελίξεις του πρώτου τριµήνου. Η αντίστοιχη αύξηση του έτους 2006 ήταν 12%. 

Ο αριθµός των απασχολούµενων αυξήθηκε κατά 7,3% έναντι 5,7% το 2006 και 
οι αµοιβές κατά 14,7%, έναντι 5,4% το 2006. 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 139 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ : ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (%) 

 

12,0%

-5,4%

23,3%

9,6% 9,2%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2006 Q1 -2007 Q2 - 2007 Q3 - 2007 M.O. 2007

(Q1+Q2+Q3/3)

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 140 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ : ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
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Στον τοµέα των ταχυδροµικών υπηρεσιών κατά τα έτη 2006 και 2007 

σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση των εσόδων κατά 34% και 49% αντίστοιχα, 
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οφειλόµενη σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση της δραστηριότητας στην 

κατηγορία «απλά γράµµατα και δέµατα», που είναι και η κυρίαρχη. 

 

 

15151515.6.6.6.6.4.3. .4.3. .4.3. .4.3. ∆ιαχρονική εξέλιξη της δραστηριότητας∆ιαχρονική εξέλιξη της δραστηριότητας∆ιαχρονική εξέλιξη της δραστηριότητας∆ιαχρονική εξέλιξη της δραστηριότητας    

 

Στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, κατά την περίοδο 1995 – 2007, ο αριθµός των 

συνδροµητών σταθερής τηλεφωνίας αυξήθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό 15,9% και 
έφτασε το 2007 στις 261.000. Ο αριθµός των κατόχων κινητών τηλεφώνων 

αυξήθηκε σηµαντικά στην πρώτη περίοδο 1996 – 2000, από 1.000 σε 21.000 

περίπου. Από το 2001 και µετά άρχισε µια συνεχής και ραγδαία άνοδος, µε 
αποτέλεσµα το έτος 2007 να καταγράφεται αριθµός κατόχων κινητού 

τηλεφώνου 2,1 εκατοµµύρια (πίνακας 148 και γράφηµα 141). 

Στον τοµέα των ταχυδροµείων, κατά την περίοδο 1993 – 2000, οι πωλήσεις 
κυµάνθηκαν σε χαµηλά επίπεδα και µε σχετικές διακυµάνσεις. Από το 2001 και 
µετά ακολούθησαν σταθερά ανοδική πορεία, η οποία ήταν ιδιαίτερα έντονη κατά 

την τελευταία τριετία (πίνακας 149 και γράφηµα 142). 

Ο κύριος όγκος των πωλήσεων (85% - 90%) προέρχεται από τη διακίνηση 

απλών επιστολών και δεµάτων. Τα έσοδα από συνηµµένες επιστολές και 
δέµατα παρουσίασαν αύξηση κατά την τελευταία τετραετία αλλά παραµένουν 

ακόµη σε χαµηλά επίπεδα. Τέλος, τα έσοδα από ασφαλισµένα δέµατα 

παρουσίασαν σηµαντική πτώση, µε έντονες διακυµάνσεις διαχρονικά. 

Ο τοµέας των τηλεπικοινωνιών ήταν ο πρώτος που τέθηκε σε διαδικασία 

ιδιωτικοποίησης και ως εκ τούτου συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών διεθνών 

χρηµατοδοτικών οργανισµών. Η Παγκόσµια Τράπεζα και η EBRD βοήθησαν 

στην εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλαισίου µέσω ρυθµιστικών µέτρων που 

περιλαµβάνουν τη δηµιουργία ρυθµιστικής αρχής και τη θέσπιση του 

κατάλληλου νοµοθετικού πλαισίου. 

Έτσι σήµερα η «ALBTELECOM SH.A.» έχει ιδιωτικοποιηθεί κατά το µεγαλύτερο 

ποσοστό της, µε την εξαγορά (τον Ιούλιο 2007) του 76% των µετοχών της από 

την κοινοπραξία των τουρκικών εταιριών «Calik Energy & Truck Telecom», 

έναντι 120 εκατ. ευρώ, ενώ οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας παρέχονται από 

την AMC (Albanian Mobile Communication SA), συµφερόντων της θυγατρικής 
του Ο.Τ.Ε. «Cosmo – Holding Albania», από την «Vodafone» και από την 

«Eagle Mobile», θυγατρική της Albtelecom, από το Μάρτιο 2008. 

Τον Νοέµβριο 2007, η τουρκική κοινοπραξία προσπάθησε να εκτοπίσει από την 

αγορά σταθερής τηλεφωνίας τις µικρές εταιρίες που λειτουργούν κυρίως στην 

ύπαιθρο. Η άµεση παρέµβαση της Ρυθµιστικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών, 

απέτρεψε την εξέλιξη αυτή. 

Για τον εκσυγχρονισµό της Albtelecom, οι νέοι επενδυτές αποφάσισαν να 

συνάψουν δάνειο 100 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόµησης 
και Ανάπτυξης και από την Τράπεζα Εκσυγχρονισµού και Ανάπτυξης του 

Εύξεινου Πόντου (Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα, Απρίλιος 2008). 
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Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, ο Υπουργός τηλεπικοινωνιών της Αλβανίας 
ανέφερε ότι θα ξεκινήσει τις συζητήσεις για την εκχώρηση µιας ακόµη άδειας 
λειτουργίας δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 

Με την πρόσφατη είσοδο της «Deutsche Telecom» στον Ο.Τ.Ε. και µε δεδοµένο 

το ενδιαφέρον και την παρουσία της στα Βαλκάνια, αναµένεται ότι θα υπάρξουν 

κινήσεις για αύξηση της παρουσίας του Ο.Τ.Ε. στον τοµέα τηλεπικοινωνιών 

στην Αλβανία. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 148 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (1995 – 2007) 

 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Αυτόµατες 

κλήσεις 

(000) 

345.210 424.869 500.786 639.202 1.046.598 1.060.498 1.412.444 1.488.897 1.842.774 4.094.924 2.393.237 1.988.825 2.117.997 

Συνδροµητές 

σταθερής 

τηλεφωνίας 

44.287 60.457 107.741 114.784 140.389 152.687 197.496 228.858 256.000 231.264 238.141 259.637 261.000 

Κάτοχοι 
κινητών 

τηλεφώνων 

-- 1.000 3.337 5.599 11.009 20.791 370.000 800.000 1.150.000 1.259.200 1.530.000 1.769.100 2.095.000 

   Πηγή : INSTAT 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ  141 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 149 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1993 – 2007 

(σε χιλιάδες λεκ) 

 

Έτη  
Απλά γράµµατα 

και δέµατα 

Συστηµένες 

επιστολές και 
δέµατα 

Ασφαλισµένα 

δέµατα 
Σύνολα   

1993 2.019 1.122 52,0 3.193 

1994 1.253 733 21,0 2.007 

1995 844 775 6,0 1.625 

1996 1.097 813 3,0 1.913 

1997 949 531 1,6 1.482 

1998 1.304 743 3,0 2.050 

1999 1.970 804 7,0 2.781 

2000 2.095 892 10,0 2.997 

2001 2.503 989 11,0 3.503 

2002 2.750 735 13,0 3.498 

2003 4.067 965 6,2 5.038 

2004 4.709 1.096 7,4 5.812 

2005 5.712 1.143 5,9 6.861 

2006 7.871 1.302 4,7 9.178 

2007 12.212 1.467 4,4 13.683 

            Πηγή : INSTAT 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 142 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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15.15.15.15.6.5. 6.5. 6.5. 6.5. Συµπεράσµατα Συµπεράσµατα Συµπεράσµατα Συµπεράσµατα –––– Επισηµάνσεις  Επισηµάνσεις  Επισηµάνσεις  Επισηµάνσεις –––– Προβλήµατα  Προβλήµατα  Προβλήµατα  Προβλήµατα –––– Προοπτικές για  Προοπτικές για  Προοπτικές για  Προοπτικές για 

τον Τριτογενή Τοµέατον Τριτογενή Τοµέατον Τριτογενή Τοµέατον Τριτογενή Τοµέα    

 

1. Ο τριτογενής τοµέας συµβάλει µε το µεγαλύτερο ποσοστό στη διαµόρφωση 

του ΑΕΠ της χώρας. Το ποσοστό συµµετοχής του αυξοµειώνεται τα 

τελευταία χρόνια, ωστόσο κινείται πάντα σε υψηλά επίπεδά. 

2. Οι δυναµικότεροι κλάδοι είναι αυτοί του εµπορίου – ξενοδοχείων – 

εστιατορίων, ενώ η συµβολή των υπολοίπων είναι ιδιαίτερα περιορισµένη. 

3. Ο προσανατολισµός της εκπαίδευσης (πανεπιστηµιακής – επαγγελµατικής 
κλπ), είναι ελάχιστα πρακτικά προσαρµοσµένος στις ανάγκες του τριτογενή 

τοµέα, απουσιάζει δε σχεδόν παντελώς από σύγχρονες επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες. 

4. Ο δείκτης πωλήσεων του εµπορίου, κατά το πρώτο τρίµηνο του 2008, 

σηµείωσε σηµαντική αύξηση, σε σύγκριση µε το έτος βάσης (2005). 

5. Σχεδόν όλες οι βασικές οµάδες εµπορευµάτων παρουσίασαν αύξηση, µε την 

οµάδα «βιβλία – εφηµερίδες – χαρτικά είδη κλπ» να κατέχει τη 

σηµαντικότερη θέση. 

6. Ο κύριος όγκος των εµπορικών δραστηριοτήτων εµφανίζεται στις µεγάλες 
πόλεις, στις οποίες παρατηρείται η µεγαλύτερη συγκέντρωση του 

πληθυσµού. 

7. Σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα και ιδιαίτερα στις πόλεις, τουλάχιστον τα 

τελευταία έτη, παρατηρείται µια σηµαντική ανάπτυξη τόσο του χονδρικού 

όσο και του λιανικού εµπορίου, µε την ίδρυση µικρότερων επιχειρήσεων 

αλλά και πολυκαταστηµάτων που καλύπτουν ευρύτερη γκάµα αναγκών. 

8. Σχετικά σηµαντική υστέρηση στη χώρα έχει η οργανωµένη διακίνηση 

εµπορευµάτων (δίκτυα διανοµών και logistics). Σε ολόκληρη τη χώρα 

λειτουργούν περίπου δέκα (10) µεγάλες, τέτοιου είδους, επιχειρήσεις, των 

οποίων η εµπορική εµβέλεια είναι παναλβανική. 

9. Λόγω ελλείψεων σχετικών υποδοµών, εµπειρίας, τεχνογνωσίας κλπ., το 

σύστηµα προβολής και διακίνησης των εµπορευόµενων αγαθών είναι, σε 
µεγάλο βαθµό, πληµµελές. 

10. Το µεγαλύτερο µέρος των διακινούµενων εµπορευµάτων αφορά εισαγωγές, 
γεγονός το οποίο προσδίδει µία ιδιαιτερότητα στη διακίνηση αλλά και στην 

προβολή. 

11. Η κατάσταση στις Νότιες περιοχές, δεν διαφέρει αισθητά από την αντίστοιχη 

της χώρας, λόγω όµως της γειτνίασης µε την Ελλάδα και των αµεσότερων 

εµπορικών επιρροών που δέχεται από αυτή, εµφανίζει ορισµένα σηµεία 

συγκριτικής υπεροχής. 

12. Όσον αφορά τις εµπορικές υποδοµές, προβλήµατα παρατηρούνται στην 

ύπαρξη κατάλληλων και επαρκών αποθηκευτικών χώρων και κυρίως 
ψυκτικών εγκαταστάσεων (συντηρήσεις – καταψύξεις). 
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13. Το επίπεδο των δηµόσιων υπηρεσιών αλλά και των υπηρεσιών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, σε όλα σχεδόν τα επίπεδα, είναι πληµµελές. Όσες από τις 
υπηρεσίες αυτές αφορούν παραγωγικούς τοµείς (γεωργία, κτηνοτροφία, 

µεταποίηση κλπ), αποτελούν, πολλές φορές, ανασταλτικό αναπτυξιακό 

παράγοντα. 

14. Εξίσου χαµηλού επιπέδου και περιορισµένης εµβέλειας είναι και οι ιδιωτικές 
υπηρεσίες και ειδικότερα οι συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα 

επιχειρηµατικότητας. Συγκριτικά καλύτερη εµφανίζεται η κατάσταση στον 
τεχνικό – κατασκευαστικό τοµέα, λόγω της εγκατάστασης και λειτουργίας 
στη χώρα ξένων εξειδικευµένων εταιριών. 

15. Η εκπαίδευση σε επαγγέλµατα αιχµής της αγοράς (πληροφορική, marketing, 

management κλπ.) είναι περιορισµένη και κυρίως δεν χαρακτηρίζεται από 

συνέχεια. 

16. Οι υπηρεσίες και οι υποδοµές που οδηγούν στην εξασφάλιση συστηµάτων 

διασφάλισης ποιότητας είναι σχεδόν ανύπαρκτες, µε συνέπεια ελάχιστα 

αλβανικά προϊόντα να είναι ποιοτικά διασφαλισµένα και ελκυστικά στις ξένες 
αγορές. 

17. Οι κρίσιµες υπηρεσίες πληροφόρησης – ενηµέρωσης, που παρέχονται 
κυρίως από κρατικές υπηρεσίες ή οργανισµούς είναι περιορισµένες, ενώ ο 

ιδιωτικός τοµέας, στις ανάγκες αυτές, λόγω και των δικών του αδυναµιών, 

δεν µπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη και αποτελεσµατική εναλλακτική λύση. 

18. Ο  τουρισµός στη χώρα χαρακτηρίζεται από µια αυξητική τάση και είναι στο 

µεγαλύτερο βαθµό εγχώριος. 

19. Ο θαλάσσιος τουρισµός αυξάνει µε γοργούς ρυθµούς, λαµβανοµένου υπόψη 

ότι η χώρα διαθέτει καλές σχετικές προϋποθέσεις (παραλίες, κλίµα κλπ.) 

20. Οι υποδοµές του θαλάσσιου παραθεριστικού τουρισµού αυξάνονται και 
βελτιώνονται τα τελευταία χρόνια, ακόµη όµως έχουν σηµαντικές, κυρίως 
ποιοτικές ελλείψεις και αδυναµίες. Οι συµπληρωµατικές υποδοµές των 

ξενοδοχειακών καταλυµάτων καθώς και οι σχετικές υπηρεσίες, που 

συµβάλλουν όχι µόνο στην προσέλκυση τουριστών αλλά και για την όσο το 

δυνατόν µεγαλύτερη παραµονή τους, είναι πληµµελείς. 

21. Σηµαντικό πρόβληµα αποτελεί η έλλειψη εθνικού τουριστικού σχεδιασµού 

καθώς και το χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του τουριστικού 

προσωπικού. Η προοπτική παλιννόστησης, κυρίως από την Ελλάδα και την 

Ιταλία, Αλβανών που απασχολούνται µε τις δραστηριότητες του τουρισµού 

στις χώρες αυτές, µπορεί να αµβλύνει σηµαντικά το πρόβληµα.  

22. Ενδιαφέροντα παραθεριστικά θαλάσσια σηµεία, προκαλούν το ενδιαφέρον 
Ελλήνων, Ιταλών και Βαλκάνιων επισκεπτών. 

23. Όσον αφορά τις ήπιες εναλλακτικές µορφές τουρισµού, επισηµαίνεται ότι η 

κατάσταση είναι σε αρχικά στάδια. Η χώρα διαθέτει πλούσιους και 
ενδιαφέροντες φυσικούς πόλους έλξης (περιβάλλον, πανίδα, χλωρίδα), 

σηµαντικά πολιτιστικά µνηµεία και αρκετά ενδιαφέρον δοµηµένο περιβάλλον, 

όµως οι σηµαντικοί αυτοί πόλοι έλξης δεν έχουν αναπτυχθεί ούτε προβληθεί 
επαρκώς. Η άσκηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού µπορεί να αποτελέσει 
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µια ενδιαφέρουσα συµπληρωµατική δραστηριότητα, δεδοµένης και της 
µεγάλης γεωγραφικής διασποράς τους. 

24. Η κατάσταση στο Νότιο τµήµα της χώρας, δεν διαφέρει αισθητά από την 

αντίστοιχη ολόκληρης της χώρας, µε την ουσιώδη διαφορά ότι ο 

παραθεριστικός τουρισµός κυρίως της περιοχής από τους Αγίους Σαράντα 

έως και την Αυλώνα είναι περισσότερο αυξηµένος, λόγω των πολλών 

µεταναστών που ζουν στην Ελλάδα αλλά και Ελλήνων επισκεπτών, 

δεδοµένου ότι η πρόσβαση στον προορισµό αυτόν είναι γρήγορη και 
εύκολη. Στο νότιο τµήµα βρίσκονται συγκεντρωµένα τα περισσότερα 

πολιτιστικά µνηµεία της χώρας. 

25. Οι υποδοµές του αστικού τουρισµού (επαγγελµατικές, εκπαιδευτικές, υγείας 
κλπ) είναι επαρκείς µόνο στα µεγάλα κέντρα και κυρίως στα Τίρανα, όπου 

παρατηρείται σηµαντική µετακίνηση πληθυσµού. 

26. Η πληρότητα των παραθεριστικών ξενοδοχείων είναι συγκριτικά µικρή, 

όπως και ο χρόνος της τουριστικής σεζόν. Αντίθετα η πληρότητα των 

αστικών ξενοδοχειακών µονάδων κυµαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα, 

συγκριτικά όµως και αυτή είναι χαµηλή. 

27. Οι περισσότερες ξενοδοχειακές µονάδες ιδρύθηκαν µετά το 2000, είναι 
µικρής δυναµικότητας και οικογενειακής µορφής και κατά πλειοψηφία 

ανήκουν στην κατηγορία των 3*. Οι λίγες µεγάλες και καλά οργανωµένες 
µονάδες του κλάδου, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται στην 

περιοχή Τιράνων - ∆υρραχίου, είναι είτε αµιγώς ξένων συµφερόντων, είτε 
µικτές. 

28. Παρατηρείται έλλειψη γενικότερων κοινωνικών υποδοµών, που 

δυσχεραίνουν την ανάπτυξη του τουρισµού (µεταφορές, υπηρεσίες υγείας 
κλπ). 

29. Σοβαρό µειονέκτηµα αποτελεί η έλλειψη αεροδροµίου στο Αργυρόκαστρο ή 

στους Αγίους Σαράντα, που θα διευκόλυνε την τουριστική κίνηση αλλά και 
την κίνηση των µετακινούµενων για επαγγελµατικούς λόγους. 

30. Η έλλειψη οργανωµένης προστασίας του περιβάλλοντος, οι πιέσεις που 

ασκούνται  καθώς και οι επιβαρύνσεις που δέχεται, δηµιουργούν πρόσθετα 

προβλήµατα στην τουριστική ανάπτυξη. 

31. Το πληµµελές θεσµικό πλαίσιο ιδιοκτησίας της γης προβάλλει, πολλές 
φορές, σοβαρά εµπόδια στην τουριστική ανάπτυξη. 

32. Η ολοένα και περισσότερο διευρυνόµενη συνεργασία ελληνικών τουριστικών 

γραφείων και ξενοδοχείων µε αντίστοιχα της Αλβανίας, κυρίως στην Νότια 

περιοχή της χώρας, έχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσµατα. 

33. η ύπαρξη σηµαντικών οµοεθνών πληθυσµών σε γειτονικές χώρες, είναι 
δυνατό να αξιοποιηθεί προς όφελος του τουρισµού. 

34. Τα τελευταία κυρίως χρόνια (κυρίως από το 2004 και ύστερα), 

πραγµατοποιείται µία αξιοµνηµόνευτη οργανωµένη προσπάθεια ενίσχυσης 
των τουριστικών υποδοµών, µέσω διαφόρων διεθνών οργανισµών. 
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35. Οι µεταφορές στην Αλβανία παρουσιάζουν µεγάλη υστέρηση, λόγω της 
κακής κατάστασης τόσο των σχετικών υποδοµών όσο και των µέσων 
µεταφοράς όλων των κατηγοριών. 

36. Το σύνολο των αεροπορικών µεταφορών εξυπηρετείται αποκλειστικά από το 

µοναδικό αεροδρόµιο της χώρας και παρά τα προβλήµατα, παρουσιάζει 
αυξητική τάση τόσο σε πτήσεις όσο και σε επιβάτες και προορισµούς. 

37. Οι θαλάσσιες µεταφορές πραγµατοποιούνται κυρίως από τέσσερα (4) 

λιµάνια, µε αυτό του ∆υρραχίου να καταλαµβάνει το συντριπτικά µεγαλύτερο 

ποσοστό του διακινούµενου όγκου εµπορευµάτων. 

38. Το σιδηροδροµικό δίκτυο είναι σχετικά περιορισµένο, όχι ασφαλές και γενικά 

σε κακή κατάσταση, διακινείται όµως µέσω αυτού σχετικά µεγάλος και 
διαρκώς αυξανόµενος όγκος εµπορευµάτων. 

39. Οι οδικές µεταφορές καταλαµβάνουν σηµαντική θέση στο συνολικό όγκο του 

µεταφορικού φορτίου, όµως οι ελλιπείς υποδοµές (οδικό δίκτυο κλπ) και η 

παλαιότητα του στόλου, δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα, ενώ αυξάνουν 

σηµαντικά τους κινδύνους τροχαίων ατυχηµάτων. 

40. Τα γενικότερα προβλήµατα υποδοµών (ποιοτικά και ποσοτικά), σε 
συνδυασµό µε την έλλειψη υποδοµών Logistics, εµποδίζουν την ορθολογική 

και αποτελεσµατική ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων συνδυασµένων 

µεταφορών και εφοδιαστικών αλυσίδων. 

41. Τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται µία συνδυασµένη προσπάθεια από το 

Αλβανικό Κράτος, σε συνεργασία µε άλλες χώρες και οργανισµούς, αφενός 
βελτίωσης και εκσυγχρονισµού των υφιστάµενων υποδοµών και αφετέρου 

δηµιουργίας νέων σύγχρονων, σε όλα τα µεταφορικά πεδία. Τα 

αποτελέσµατα άρχισαν ήδη να εκδηλώνονται θετικά. 
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H S.W.O.T.  ανάλυση που ακολουθεί, περιλαµβάνει αφενός τα πλεονεκτήµατα 

και τις ευκαιρίες και αφετέρου τα µειονεκτήµατα και τις απειλές που υφίστανται 
σήµερα στην Αλβανική αγορά και τα οποία πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά 

υπόψη και να σταθµίζονται αναλόγως, προκειµένου να ασκηθεί οποιαδήποτε 
επενδυτική – επιχειρηµατική δραστηριότητα στη χώρα αυτή. 

Τα περισσότερα από αυτά (πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα), έχουν σχεδόν 

σταθερό και µόνιµο χαρακτήρα και δεν αναµένεται να µεταβληθούν σηµαντικά, 

τουλάχιστον στο εγγύς µέλλον. 

Στην καταγραφή των συµπερασµάτων της ανάλυσης, η οµάδα µελέτης 
οδηγήθηκε κυρίως από την επεξεργασία των στοιχείων της υφιστάµενης 
κατάστασης (πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία), τα οποία συγκεντρώθηκαν 

και παρατέθηκαν στο κείµενο της µελέτης. 

Παρότι τα συµπεράσµατα της S.W.O.T. ανάλυσης είναι ακριβή και δίνουν 

ενδεικτικά αλλά περιεκτικά το περίγραµµα της κατάστασης που επικρατεί, 
θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιµη η µελέτη των πορισµάτων – συµπερασµάτων – 

προοπτικών, µε τις οποίες ολοκληρώνονται σχεδόν όλα τα σχετικά κεφάλαια της 
παρούσας µελέτης µε σκοπό την πλήρη κατανόηση και εκτίµηση τόσο των 

πλεονεκτηµάτων – ευκαιριών όσο και των µειονεκτηµάτων – κινδύνων. 

 

 

Πλεονεκτήµατα – Ευκαιρίες 

� Ύπαρξη εκτεταµένης µεθορίου µε την Ελλάδα και λειτουργία πολλών πυλών 

εισόδων -  εξόδων  

� Σηµαντική και συνεχώς διευρυνόµενη εµπορική συνεργασία (εισαγωγές – 

εξαγωγές) µε την Ελλάδα, στην οποία υπερτερούν οι εξαγωγές από την 

Ελλάδα στην Αλβανία 
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� Σηµαντικές εισροές µεταναστευτικών εµβασµάτων 

� Σηµαντική παρουσία µεγάλου αριθµού παραγωγικών και κατασκευαστικών 

ελληνικών επιχειρήσεων, η οποία εκτείνεται σε ολόκληρη την Αλβανία, µε 
αναλογικά µεγαλύτερο ποσοστό στο Νότιο µέρος της 

� Ισχυρή και συνεχώς αυξανόµενη δραστηριότητα και συνεργασία στον 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα αλλά και σε άλλους στρατηγικούς παραγωγικούς και 
µη τοµείς 

� Συνδροµή της Ελλάδας στην βελτίωση της επιχειρηµατικότητας στην Αλβανία, 

κυρίως στους τοµείς της µεταποίησης και του τουρισµού 

� Προοπτική σύνδεσης της Αλβανίας µε το  ∆ιευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών 

� Πλούσιο και ενδιαφέρον φυσικό περιβάλλον 

� Μεγάλος αριθµός ενδιαφερόντων πολιτιστικών πόρων και ιστορικών µνηµείων 

(πόλων έλξης), κυρίως στο Νότιο τµήµα της Αλβανίας 

� Η τµηµατική ολοκλήρωση των µεταφορικών υποδοµών της Ελλάδας (οδικών, 

λιµενικών κλπ) και ειδικότερα του µέρους τους που αφορά την ευρύτερη 

περιοχή της Ηπείρου και της ∆υτικής Μακεδονίας, οι οποίες θα συµβάλουν 

καθοριστικά στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εµπόριο της Αλβανίας 

� Σχετικά επαρκής και φθηνή γη για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων όλων των 

τοµέων, ακόµη και του τουρισµού 

� Παραλιακή ζώνη υψηλού επιπέδου και µεγάλης έκτασης, τόσο στο Νότιο 

τµήµα της χώρας όσο και σε άλλες περιοχές της 

� Μεγάλη και συνεχώς διευρυνόµενη (ποιοτικά και ποσοτικά) αγορά, η οποία 

δεν χαρακτηρίζεται από αυτάρκεια και καταναλώνει, κατά κύριο λόγο, 

εισαγόµενα προϊόντα 

� Συγκριτικά µικρό κόστος εργασίας 
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� Ύπαρξη ανεκµετάλλευτου ορυκτού πλούτου 

� Ύπαρξη εµπειρίας και εξειδίκευσης, σε ορισµένους τουλάχιστον, 

δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα 

� Πρόσφορο πεδίο και θετικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη επιλεγµένων 

δραστηριοτήτων τόσο στο πρωτογενή όσο και στο δευτερογενή και τριτογενή 

τοµέα, για τις οποίες η χώρα διαθέτει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα 

� Θετικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη Α.Π.Ε. 

� Θετικές προοπτικές ένταξης της Αλβανίας στην Ε.Ε. µετά την υπογραφή του 

Συµφώνου Σταθερότητας και Σύνδεσης 

� Θετική εξέλιξη στο θέµα ένταξης στο ΝΑΤΟ 

� Εποικοδοµητική συνεργασία µε διεθνείς οικονοµικούς και αναπτυξιακούς 
οργανισµούς : Παγκόσµια Τράπεζα, ∆ιεθνείς Νοµισµατικό Ταµείο, Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων κλπ. 

 

 

 

  

Μειονεκτήµατα - Απειλές 

� Εκτεταµένη συνοριακή γραµµή που ευνοεί την ανάπτυξη λαθρεµπορίου, 

λαθροµετανάστευσης κλπ, λόγω και της ανεπαρκούς φύλαξης των συνόρων 

� Υψηλή εξάρτηση από τον πρωτογενή τοµέα, παρότι δεν διαθέτει 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα 

� Χαµηλή ποιότητα βασικών υποδοµών σε όλους τους τοµείς 

� Ορεινό ανάγλυφο, το οποίο συνδυαζόµενο µε την έλλειψη οδικών 

υποδοµών, δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα πρόσβασης καθώς και 
διακίνησης αγαθών και ανθρώπων 
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� Έλλειψη ασφάλειας στις µεταφορές και στις µετακινήσεις εντός του 

Αλβανικού εδάφους 

� Ερήµωση της υπαίθρου, λόγω εσωτερικής και εξωτερικής µετανάστευσης 

� Υψηλός δείκτης µετανάστευσης στο εξωτερικό, ατόµων που ανήκουν στις 
παραγωγικές ηλικίες 

� Χαµηλοί ρυθµοί παλιννόστησης ατόµων που έχουν αποκτήσει στο εξωτερικό 

εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία 

� Υψηλό ποσοστό ανεργίας, κυρίως στα αστικά κέντρα, ατόµων χωρίς 
εξειδικευµένες επαγγελµατικές γνώσεις 

� Υποβάθµιση του φυσικού ανθρωπογενούς και δοµηµένου περιβάλλοντος 

� Σταδιακή απαξίωση των εγκαταστάσεων και του παραγωγικού εξοπλισµού, 

που κληρονοµήθηκε από το προηγούµενο καθεστώς 

� Περιορισµός της µεταποιητικής δραστηριότητας, από τις περισσότερες 
Αλβανικές επιχειρήσεις, σε συγκεκριµένους µόνο κλάδους, χωρίς ιδιαίτερα 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα 

� Αδυναµία σωστής εκµετάλλευσης του σηµαντικού ορυκτού πλούτου 

� Ελλιπές, δυσκίνητο και γραφειοκρατικό φορολογικό, δασµολογικό, εργατικό 

κλπ. καθεστώς 

� Ανάλωση του µεγαλύτερου µέρους του ΑΕΠ αλλά και των µεταναστευτικών 

εµβασµάτων, κατά κύριο λόγο σε καταναλωτικά αγαθά και κατοικία και 
δευτερευόντως σε παραγωγικές επενδύσεις 

� Σοβαρά προβλήµατα στο νοµικό καθεστώς απόκτησης, µίσθωσης ή χρήσης 
γης 

� Χαµηλό επίπεδο υπηρεσιών και παροχών παιδείας και υγείας 
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� Έλλειψη προσανατολισµένης παιδείας στις ανάγκες της παραγωγής και της 
αγοράς, εξειδικευµένης σε σηµαντικούς κλάδους της οικονοµίας 

� Συνεχώς διευρυνόµενα ελλείµµατα εµπορικού ισοζυγίου 

� Ελλειµµατικό ενεργειακό ισοζύγιο, µε συνεχείς διακοπές ηλεκτρικού 

ρεύµατος 

� Έλλειψη ολοκληρωµένου σχεδίου για ανάπτυξη Α.Π.Ε. 

� Έλλειψη καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων και επιχορηγήσεων σε 
επενδυτικές δραστηριότητες 

� ∆υσµενείς όροι τραπεζικού δανεισµού 

� Έλλειψη εθνικού σχεδιασµού και προγράµµατος τόσο για κλάδους όσο και 
για επιµέρους τοµείς δραστηριότητας 

� Μικρός εγκατεσπαρµένος και πολλές φορές όχι πλήρως κατοχυρωµένος 
κλήρος 

� Περιορισµένη εκµηχάνιση γεωργικής παραγωγής 

� Εκτεταµένη χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων, συχνά ανεξέλεγκτη 

� Περιορισµένη επεξεργασία προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 

� Έλλειψη έργων υποδοµής στη γεωργική παραγωγή 

� Μικρό µέγεθος γεωργικών εκµεταλλεύσεων, οι περισσότερες από τις οποίες 
είναι προσανατολισµένες κυρίως στην ιδιοκατανάλωση 

� Υποτυπώδες σύστηµα συγκέντρωσης, µεταποίησης - τυποποίησης, 
συσκευασίας, συντήρησης και µεταφοράς αγροτικών προϊόντων 

� Κτηνοτροφική παραγωγή κυρίως εκτατικής µορφής 



____________________________________________________________________ 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΤΟΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ  ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ        ����  351 

 

 

� Μικρό µέγεθος κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, µε χαµηλό βαθµό 

εκµηχάνισης 

� Έλλειψη έργων στήριξης της κτηνοτροφίας (παραγωγή ζωοτροφών, σφαγεία 

κλπ) 

� Σχεδόν παντελής έλλειψη κτηνοτροφίας εντατικής µορφής και κυρίως 
χοιροπτηνοτροφίας 

� Χαµηλό επίπεδο ενηµέρωσης – πληροφόρησης σε θέµατα 

επιχειρηµατικότητας κλπ 

� Χαµηλό επίπεδο ∆ηµοσίων ή ιδιωτικών υπηρεσιών συµβουλευτικού 

χαρακτήρα 

� Περιορισµένη αξιοποίηση, ανάδειξη και οργανωµένη προβολή 

ενδιαφερόντων πόλων έλξης 

� Χαµηλό επίπεδο τουριστικών υποδοµών και υπηρεσιών 

� Πληµµελής προβολή τουριστικού προϊόντος στο εξωτερικό 

� Μικρή και αποσπασµατική ανάπτυξη ήπιων εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού 

� Έλλειψη οργανωµένων δικτύων διανοµών και logistics, σε όλους τους 
παραγωγικούς τοµείς 

� Πρωτογενής τοµέας (γεωργία και κτηνοτροφία) µε ελάχιστη καθετοποίηση 

� Εκτεταµένη και πολλές φορές ανεξέλεγκτη επέκταση αστικών χρήσεων γης 
σε βάρος της γεωργικής γης 

� Έλλειψη παραγωγικών προδιαγραφών και χαµηλό επίπεδο διατροφικής 
ασφάλειας 

� Έλλειψη θεσµοθετηµένων περιοχών άσκησης παραγωγικών 

δραστηριοτήτων (βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές περιοχής κλπ) 

� Περιορισµένος βαθµός καθετοποίησης της παραγωγής 
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� Υψηλό κόστος παραγωγής, παρά τα χαµηλά επιµέρους κοστολογικά µεγέθη 

(αµοιβή εργασίας κλπ) 

� Εσωστρέφεια επιχειρήσεων 

� Απόκτηση σχετικά µεγάλης εµπειρίας από κατασκευαστικές επιχειρήσεις, µε 
βασικό όµως µειονέκτηµα του κλάδου την εξάρτησή του από την εξωτερική 

αγορά 

� Ύπαρξη ελάχιστων εµπορικών επιχειρήσεων µε παναλβανική εµβέλεια 
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