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Fertőzöttség állapota 

Fertőzések száma (megbízható forrásból ábra) 

 

https://coronavirus.al/ 

Járványhelyzet állapota: 

2021. július 14-i állapot szerint az eddigi összes igazolt fertőzöttek száma 132 619 fő (összes 

elvégzett teszt: 842 002), 2 456 halálos áldozata van a vírusnak, 130 054 fő gyógyult, jelenleg 

fertőzött 109 fő. Összes beoltott: 1 022 802 ezer fő, ebből teljeskörűen beoltott: 434 926 ezer 

fő. 

Korlátozások és azok (tervezett) feloldási üteme 

Lakossági korlátozások: 

Kijárási tilalom van érvényben jelenleg 24.00 és 5.00 óra között az ország teljes területén. Zárt 

terekben minden 11. életévét betöltött személy számára kötelező a maszk használata.  

Gazdasági korlátozások: 

Tavaly nyár elejétől nyitva vannak a fodrászatok, a fogklinikák és a kereskedelmi központok. 

Reggel 5.00 és 24.00 óra között nyitva lehetnek a bárok, éttermek és kávézók, a távolságtartás 

szabályait betartva. A kijárási tilalom alatt a kiszállítás működhet. A helyi tömegközlekedés is 

működik, higiéniai előírások betartásával.  

https://coronavirus.al/


Áruforgalmi, kereskedelmi korlátozások 

Nincs. 

Logisztika és szállítmányozás állapota 

Az áruforgalom közúton és tengeri úton is lehetséges. 

Az áruforgalom Durres és Vlora kikötőkben folyamatos. 2020. június 22-én a nemzetközi 

légiforgalom újraindult. A Wizz Air légitársaság a Budapest-Tirana közvetlen légijáratát a 

magyarországi határzár elrendelését követően, 2020. szeptember 5. után, határozatlan időre 

felfüggesztette (jelenleg sem közlekedik). Tiranából a Wizz Air további európai desztinációkba 

induló járatai azonban működnek.  

Az albán szárazföldi határokat a szomszédos országok felé a személyforgalom számára 2020. 

június 1-jén megnyitották. A beutazók számára nincs tesztkötelezettség és 

karanténkötelezettség, bárki szabadon beutazhat. 2021. június 10-től védettségi igazolványok 

kölcsönös elismerésére vonatkozó kétoldalú megállapodás van érvényben Magyarország és 

Albánia között. 

Gazdasági kilátások 

Albánia gazdáságát a 2019 őszén bekövetkezett földrengések és a 2020 márciusban berobbant 

koronavírusjárvány olyannyira recesszióba sodorta, hogy 2020 év végére 3,3%-kos GDP 

visszaesés volt, valamint az államadósság GDP-arányos emelkedése elérte a 76%-ot. 2020 

évben az új beruházások hiánya tovább rontotta a gazdaság mérlegét. A vírus első hulláma során 

bevezetett korlátozó intézkedések gyűrűző hatása, hogy 2020 év évgére a munkanélküliség 

12,3%-ra emelkedett.   

A költségvetés bevételi oldalán legszembetűnőbb a turizmusból, azaz a szálloda- és 

vendéglátóipar, valamint szolgáltatóiparból származó jövedelmek hiánya. Habár határzárat 

még időben, a főszezon előtt eltörölték, mégis elmaradtak az EU országokból érkező 

beutazások, a szezont a koszovói és macedóniai albán turisták beutazásai javították. A 

turisztikai szektor többmillió eurós kárt szenvedett a járvány miatt, beleértve a 

vendéglátást és a hozzájuk tartozó kiszolgáló iparágakat is (a turizmus, az ingatlanszektor és a 

feldolgozóipar egy része a gazdasághoz való közvetlen hozzájárulása hozzávetőleg a GDP 

40%-a). 

A koronavírus járvány okozta gazdasági válság különösen a kis- és középvállalatokat érintette 

leginkább. A járványügyi helyzet súlyosan érintette a legérzékenyebb termelő ágazatot, a 

textilipart (cipőgyártás), valamint a szolgáltatóipart - turizmust.  

Az építőipar fellendülése azonban pozitívan hathat a GDP növekedésre és megmentheti az 

országot attól, hogy további adósságokat halmozzon és hiteleket vegyen fel. Mint minden 

COVID érintett ország, Albánia is súlyos millió eurókat fektetett be az egészségügyi szektor 

fejlesztésébe (lélegeztetőgépek, kórházi betegellátórendszer átalakítása, béremelések). A 

válság egyik nyertese az egészségügy, mely a járványnak köszönhetően némiképp 

modernizálódott.  



A kereskedelem, jelen esetben az albán kivitel is a járványhelyzet áldozatává válhat. 2020-

ban az áruforgalom összértéke 7,651 milliárd EUR volt, melyből a behozatal 5,273 milliárd 

EUR-t, a kivitel pedig 2,378 milliárd EUR-t tett ki. Az export -10,8%-kal, az import -9,%-

kal esett vissza. Látható, hogy Albánia importfüggő ország, legfontosabb kereskedelmi 

partnerek rangsora: Olaszország (30%), Törökország (8%), Kína (7,2%),  Németország (7%). 

A járvány következtében munkahelyek szűnnek meg, a munkanélküliség emelkedése 2020-

ban elkerülhetetlen volt (munkanélküliség ráta 2020-ban: 12,3%).  

Gazdasági válságkezelő intézkedések 

A koronavírus járvány okozta gazdasági válság különösen a kis- és középvállalatokat érintette 

leginkább. A Kormány így első körben, 2020. áprilisban 94 millió dollárt szabadított fel a kis- 

és középvállalkozások fizetési nehézségeinek kezelésére. 2020 júniusában második alkalommal 

összesen mintegy 140 millió dolláros hitelkeretet (15 milliárd albán leket) biztosított a 

vállalatok számára. Harmadik gazdasági mentőcsomag nem született, ellenben a Kormány 2020 

májusában 650 millió euró értékben, 7-10 éves futamidővel államkötvényeket bocsátott ki. Az 

állampapírok eladásából származó bevételt egyrészről a 2015-ben kibocsátott értékpapírok 

visszafizetésére fordítják, másrészről a költségvetési stabilitás érdekében átcsoportosítást 

hajtottak végre. A Parlament 2020. júniusban megszavazta a 190,5 millió dollár IMF 

hitelfelvételt, melyről április óta folytak a tárgyalások. A nehézségek leküzdésére a Kormány 

az IMF hitelt ötéves futamidővel 4,05%-os kamattal vette fel. A külföldi donorok és nemzetközi 

pénzügyi intézmények szerepvállalása a válság időszakában is jelentős: az EU 180 millió euró 

hitelt adott a makrogazdasági stabilitás fenntartására, a Világbank 15 millió euró hitelt nyújtott 

az egészségügyi szektor állapotjavítására, valamint a Parlament jóváhagyott egy újabb 80 millió 

euró Világbank hitelfelvételi javaslatot, mely a gazdasági növekedés visszaállítást, a nem 

teljesítő hitelek és az államadósság kezelését szolgálja. Az albán Jegybank 2020 márciusában 

az irányadó kamatláb mértékét 0,5%-ra, minden eddiginél alacsonyabb szintre csökkentette, a 

teljes infláció 1,7%-os volt.  

Exportpiaci lehetőségek magyar cégek számára 

A kereskedelem, jelen esetben az albán kivitel is a járványhelyzet áldozatává válhat. Krízis alatt 

is importra szorul, megnövekedett a kereslet: élelmiszeripari, gyógyszeripari, mezőgazdasági 

termékek és alapanyagok iránt.  

Az olasz versenytársakkal szemben az élelmiszeripariban és a mezőgazdaságban kiváló 

minőségű magyar termékekkel lenne esélyük a magyar vállalatoknak. Két olyan szektorról van 

szó, melyben elsősorban a minőség, külső megjelenés, és az ár dominál. Gabonára (kukorica, 

búza) szintén van érdeklődés.  

Fontos kihangsúlyozni, hogy albán partnereink mentalitása eltér a nyugat-európai szemlélettől, 

itt a személyes kapcsolatok dominálnak. A helyi üzleti kapcsolatokat a nemzetközi vásárok és 

üzleti utak alkalmával érdemes kiépíteni és rendszeres látogatásokkal fenntartani. Az albán 

üzletemberek különösen nagy hangsúlyt fektetnek a személyes tárgyalásokra akár üzleti 

ebédek, vacsorák vagy egyszerű kávézás keretében.  

Online B2B-k szervezésére nyitott ágazatok: Élelmiszeripar, mezőgazdaság és építőipar  



Elérhető nemzetközi tenderek 

- http://app.gov.al/ 

- http://openprocurement.al/en 

- https://www.al.undp.org/content/albania/en/home/procurement.html  

- https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1589806575442&do=publi.welcome&orderby=ctr&o

rderbyad=Asc&zgeo=11962938&aoet=36538,36539&nbPubliList=15&ccnt=7573876

,7573878,7573877,7573879&debpub=&searchtype=AS&userlanguage=en  

- https://devbusiness.un.org/content/site-search  

http://app.gov.al/
http://openprocurement.al/en
https://www.al.undp.org/content/albania/en/home/procurement.html
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1589806575442&do=publi.welcome&orderby=ctr&orderbyad=Asc&zgeo=11962938&aoet=36538,36539&nbPubliList=15&ccnt=7573876,7573878,7573877,7573879&debpub=&searchtype=AS&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1589806575442&do=publi.welcome&orderby=ctr&orderbyad=Asc&zgeo=11962938&aoet=36538,36539&nbPubliList=15&ccnt=7573876,7573878,7573877,7573879&debpub=&searchtype=AS&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1589806575442&do=publi.welcome&orderby=ctr&orderbyad=Asc&zgeo=11962938&aoet=36538,36539&nbPubliList=15&ccnt=7573876,7573878,7573877,7573879&debpub=&searchtype=AS&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1589806575442&do=publi.welcome&orderby=ctr&orderbyad=Asc&zgeo=11962938&aoet=36538,36539&nbPubliList=15&ccnt=7573876,7573878,7573877,7573879&debpub=&searchtype=AS&userlanguage=en
https://devbusiness.un.org/content/site-search

