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Обща 
информация

Площта на Албания е 28, 748 кв. км.,
а населението е почти 2,8 милиона
жители. Тирана е столицата и
главен икономически център на
страната

Албания е разположена на
Адриатическо и Йонийско море,
които са част от Средиземно море.
Нейни съседи са Черна гора,
Косово, Северна Македония и
Гърция

Албания има номинален БВП
равняващ се на 18,26 милиона
долар и БВП на глава от
населението равняващ се на 6,492
долара. Икономиката се е
разраснала с 8.5%  през 2021г.

Албания е член на ООН, Световната
банка, НАТО, СТО, ОССЕ, OIC.
Страната е официален кандидат за
присъединяване към Европейския
съюз от 2014 г.
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Икономика &
Търговия

Източник: The Vienna Institute for International Economic Studies.

Албанската икономика се очаква да се разрасне с около  средно 3% през

следващите няколко години. Растежа на икономиката и очакваните по-

ниски нива на безработица ще допринесат за увеличаване на БВП на

глава от населението (ППП), което от своя страна ще стимулира по-високо

вътрешно потребление. Годишната инфлация за 2022 г. е 6.7%.
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Най-големи търгвоски партньори
 - внос

Най-големи търговски партньори 
 -  износ

Търговията има дял от 75% от БВП на
Албания през 2021 г. (World Bank, 2022).
Общия износ е достигнал 2,416 милиарда
долара, а общия внос е бил 5,411 милиарда
долара.

Трите най-големите партньори откъм внос в
Албания са Италия, Китай и Гърция с дялове
от 26.3%, 10.8% и 10% съответно.
Междувременно, трите най-големите пазари
за износ на Албания са Италия, Сърбия и
Германия с дялове от 42.6%, 9% и 6.3%
съответно.

Европейският съюз (ЕС) е най-големият
търговски партьор за стоки. Делът на ЕС в
износа на Албания е 74.5%, а делът във
вноса е 57.7%.

Подобна е ситуацията в търговията на
услуги, където ЕС е най-големият партньор
на Албания. Съюзът е основната дестинация
за 56.6% от услугите на Албания и е
източник на 72.8% от чуждите услуги в
Албания.
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Производството доминира износа
с дял от 69.8%, последван от
селскостопански продукти и
горива  и минни продукти с дялове
от 14.9% и 15% съответно.

Подобно на износа, производството
съставлява най-голямата част от
вноса с дял от 57.7%, последвани от
селскостопански продукти и горива
и минни продукти с дялове от 19% и
11.8% съответно.
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Източник: Observatory for Economic Complexity



Селско стопанство
Докато исторически селското стопанство е доминирало икономиката на Албания, то в днешно
време ролята му е намаляла и отговоря за около една пета от икономиката. Въпреки това, в
селскостопанския сектор са заети около 43% от работоспособното население на страната.
Селскостопанската продукция стабилно се увеличава между 3 и 3.5% годишно от 2003 г.
Добивът на плодове, яйца, картофи, краве и козе мляко се е увеличил значително (European
Commission, 2022)

Албанското земеделие е изправено пред няколко
предизвикателства. Първо, е миграцията от селските райони в
посока градски центрове. Второ, малкия и ограничен размер на
средностатическoто селско стопанство. Трето, лошо и
недостатъчно маркетиране на Албанските продукти и слабо
проникване в чужди пазари. Четвърто, остаряла и недоразвити
напоителни и дренажни системи. Пето, ниско ниво на
модернизация на обработващия сектор. Шесто,
незадоволителното представяне на сектора като цяло и
увеличаващите се цени (European Commission, 2022)

Ефектът от емиграция на хора от селските райони до известна
степен може да бъде смекчен от високия процент хора, заети в
селското стопанство, както и инвестиране в човешкия капитал и
инфраструктурата. 

Докато фрагментацията на селските стопанства има негативни
ефекти върху продуктивността, то те могат да бъдат избегнати
или омекотени чрез хоризонтална и вертикална интеграция.
Хоризонтална интеграция означава сътрудничество на
земеделци чрез колективни действия, а вертикална интеграция
е система, в която малки земеделски производители са
стимулирани чрез договори и сътрудничество с по-големи
организации (Lerman, 2017).

Предизвикателства
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Напоителни системи и дренаж

Земеделските напоителни системи в Албания са уязвими от суши, наводнения и проникване
на морска вода. Взимайки предвид важността на земеделието за Албания и ефектите на
глобалното затопляне върху напояването, то е важно съществуващата инфраструктура 

Агри-продукти с латентно
конкурентно предимство
Световната банка (2018) идентифицира маслини, ядки и
дини като най-обещаващите агри-продукти на албанския
пазар. Техния потенциал обаче е ограничен от някои от
горепосочените проблеми като фрагментация на земята,
ниска производителност и липса на знания.

Световния пазар за зехтин расте с 8.6% годишно. Албания е водещия производител в
Западните Балкани, но не може да се конкурира с установени производители като Испания,
Италия и Гърция, тъй като на страната й липсва икономии от мащаба и също така страда от
остарели практики (FAO, 2022). Въпреки това, Албания може да концентрира усилията си
върху високия клас органични продукти, тъй като се предполага, че около две-трети от
маслиновите й плантации са органични. Същевременно обаче само около 1% са
сертифицирани като такива.

Лош маркетинг на земеделски и хранителни продукти е обща характеристика на повечето
балкански страни, в  това число и Албания. Докато продуктите й са конкурентоспособни откъм
качество и цена, то не са практически непознати извън региона (като Италия може да се
възприеме като изключение). Световната банка споделя, че публично-частни партьорства
могат значително да усилят и подобрят агри-маркетинга.

да бъде модернизирана и разширена. В момента само 19.7%
от земеделската земя е напоявана. По-добра
инфраструктура ще допринесе за намаляване на бедността
в селските райони. Фрагментирана земеделска земя също
допринася за западането на напоителните и дренежни
системи, тъй като земеделците не са мотивирани да
инвестират в поддръжка и модернизация (International
Finance Corporation, 2022)
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Албания трябва да увеличи броя на сертифицираните за качество производители, както и да
започне да предлага търсените на международните пазари сортове (напр. дини без семки). За
да може страната да се възползва от естествените си предимства, тя трябва да 1) подобри
знанията и уменията на заетите в сектора и 2) привлече капиталови инвестиции, за да започне
производството на  нови технологично интензивни и по-търсени сортове (ibid.).

Ядките са третият агрипродукт, който има латентно
конкурентно предимство. Очаква се световния пазар за ядки
да расте с годишен темп от 5% през следващите 10 години
(FAO, 2022). Орехи, кестени и лешници са също
идентифицирани като стоки за износ с висока стойност.
Фрагментацията на земеделската земя, както и липсата на
модернизация и ноухау са големи пречки, които
възпрепятстват Албания да е конкурентноспособна на
световно ниво. Страната има нужда да увеличи
производственото количество, което от своя страна изисква
капиталови инвестиции.

Има и други подсектори, които притежават потенциал за производство и износ. Говежди и
конски кожи, пресни домати, консервирана аншоа и други сушени риби са неутилизирани
продукти (World Bank, 2022). Данните показват, че износът на тези агрипродукти е предимно
за малко страни, повечето които се намират в Западните Балкани, и често биват продавани на
подпазарна цена. Доматите представляват добър пример, като един килограм от Албания се
продава за 0,50 американски долара в Сърбия, докато същото количество италиански домати
се продават за 2,40 долара в Обединеното кралство. Има много фактори, които допринасят за
това развой - проследимост, сравнително ниски хранителни стандарти и липса на
международно признато сертифициране могат да бъдат посочени като водещи причини.

Потенциал на подсектори
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Дините са също един от най-добре представящите се албански продукти, но износът им е
ограничен до регионалния пазар, като 62% от целия износ е за Косово. Албания има много
ествествени предимства, както и по-ниски разходи за доставки, но изостава откъм логистика
и производствени знания. Гърция, лидер в сектора, предлага обем, както и по-малка разлика в
качеството на различните си партиди и износители (ibid.). 



Албанския инвестиционен съвет [Albania Investment Council (2021)] представя производството
на доматен сос като добра инвестиция. Търсенето на доматен сос на местния пазар е 2000
тона годишно. Според изчисления на Albania Investment Council (2021), 1.2 милиона евро ще са
необходими за създаването на линия за обработка на сос, както и 560 000 евро за
подсигуряването на суровина за покриване на местното търсене, и/или 1.6 милиона евро за
подсигуряване на суровина за задоволяване на чуждото търсене.

Стимули за инвестиции 
във хранително-вкусова 
промишленост 

От 2021 г. правителството на Албания
премахна акциза, въглеродния и пътния
данък от крайната цена на горивата,
необходими на земеделските стопани за
обработване на земеделската земя.

Намалено ДДС от 20% на 6% за
регистрирани земеделци от 2019
г. насам

ИПАРД програми и Схемите за 
подпомагане на Агенцията за 
селско развитие и земеделие

Освобождаване от ДДС на
селскостопанските суровини
и машини

Източник: Albania Investment Council
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Преработване на земеделски и хранителни стоки в Албания

Преработвателния сектор е с неизползван потенциал. Най-високотехнологичното
преработване се извършва от 2,476 компании, като делът на брашно, паста, бисквити, сладки и
хлебни произведения е 65.4% (Invest in Albania, 2021). Общият оборот на сектора се е удвоил в
периода между 2000 г. и 2010 г. (ibid.). Албанският пазар се разраства и вземайки се предвид
сравнително остарелите практики в страната, то сектора предлага добра инвестиционна
възможност. Секторът страда от същите симптоми като останалата част от селското
стопанство.



Полезни връзки:

Албански съвет за инвестиции

Инвестирай в Албания

Международна търговска палата в
Албания

Търговско-промишлена палата на
Тирана

Натиснете тук, за да откриете 
други палати, браншови 
организации и асоцииации в 
Албания
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Министерство на земеделието и
селското развитие
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