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Fertőzöttség állapota 

Fertőzések száma (megbízható forrásból ábra) 

 

https://coronavirus.al/ 

Járványhelyzet állapota: 

2022. január 10-i állapot szerint az eddigi összes igazolt fertőzöttek száma 235 864 fő (összes 

elvégzett teszt: 1 640 218), 3348 halálos áldozata van a vírusnak, 203 806 fő gyógyult, jelenleg 

fertőzött 21 126 fő. Beadott első oltások száma: 1 175 177. Beadott második oltások száma: 

1 060 267 

Korlátozások és azok (tervezett) feloldási üteme 

Lakossági korlátozások: 

Kijárási tilalom van érvényben jelenleg 23.00 és 6.00 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 6.00 és 23.00 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. 2021. november 22-től azonban a Budapest-Tirana útvonal, heti 2 járattal 

(hétfő, péntek, március végétől vasárnap, szerda) ismét közlekedik.  

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

június 1-jén megnyitották. 2021. szeptember 6-tól az Albániába történő beutazás, illetőleg 

az országon történő átutazás szabályai megváltoztak. Az országba való belépést 6 éves kor 

fölött oltási igazoláshoz (amennyiben a teljes oltottságtól számítva legalább két hét eltelt) vagy 

72 órán belüli negatív PCR teszt meglétéhez vagy 48 órán belüli negatív antigén gyorsteszt 

meglétéhez vagy a koronavírus fertőzésből való 6 hónapon belüli felépülést igazoló 

dokumentumhoz kötik.  

A két ország közötti megállapodás alapján a magyar védettségi igazolvánnyal rendelkezők, 

illetve a velük utazó 18 év alatti gyermekek 2021. szeptember 6. után is korlátozásmentesen 

léphetnek be Albániába. 

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. 2021-ben az albán 

gazdaság újraindult, a Világbank 2021. október 21-i Nyugat-balkáni Rendszeres Gazdasági 

Jelentése szerint 2021-ben Albánia gazdasági növekedése várhatóan 7,2 %-os lesz, ami a 

régió legmagasabb növekedése. Viszont Albánia gazdaságának várható teljesítését a magas 

államadósságon kívül olyan negatív tényezők befolyásolják, mint az energiaárak emelkedése, 

mely kapcsán a kormánynak a polgárok támogatására szolgáló megfelelő politikát kell 

kidolgoznia. A bizonytalanságot tovább növeli az alacsony COVID-19 oltási arány és a napi 

esetszámok emelkedése. Az IMF adatai szerint az albán államadósság 2021-ben elérheti a 

GDP 80%-át. További negatív tényező, hogy az albán központi bank adósságának körülbelül 

a fele fedezetlen devizában van, ami sérülékeny a devizaárfolyam-ingadozásokkal szemben. 

A világjárvány okozta recesszió leginkább érintett ágazatai a kereskedelem, közlekedés, turizmus 

(a pandémia előtti GDP 9%-át tette ki) és szolgáltató szektorok, valamint a legérzékenyebb termelő 

ágazat, a textilipar (cipőgyártás). 2020-ban Albánia elsődleges exportterméke, a lábbelik kivitele 

22,6%-kal esett vissza az előző évhez képest, a munkanélküliség pedig 11,7%-ra emelkedett. A 

következő időszakban a válságból való kilábalás és az infrastrukturális projektek mielőbbi 



befejezése a cél. Az építőipar fellendülése pozitívan hathat a GDP növekedésre és elejét veheti az 

államadósság további növelésének. 

Albánia továbbra is Európa egyik legszegényebb országa . A Világbank becslése szerint 2021-

ben a szegénységi ráta 30,8%. A GDP nagy részét (körülbelül 50%-ra becsülik) továbbra is a 

fekete gazdaság teszi ki, ami hátráltatja a gazdasági reform menetrendjét, viszont a 

folyamatosan beáramló pénzek stabilizálják a gazdaságot és a piacot (Lek árfolyama, építőipari 

beruházások, szolgáltatások, fogyasztás, mindebből közvetett adóbevételek az állam számára).    

Gazdasági válságkezelő intézkedések 

2020-ban a külföldi működőtőke-beruházások (FDI) gyakorlatilag elhagyták az országot és 

az ebből fakadó űrt Albánia nemzetközi intézményektől felvett hitelekkel próbált betölteni, 

valamint a 2019-es földrengés után a nemzetközi donoroktól érkezett több mint 1 billió euróval. A 

kormány első körben, 2020. áprilisban 94 millió dollárt szabadított fel a kis- és 

középvállalkozások fizetési nehézségeinek kezelésére. Júniusban mintegy 140 millió dolláros 

hitelkeretet biztosított a vállalatok számára. Ezzel egyidőben a parlament megszavazta a 190,5 

millió dollár IMF-hitelfelvételt (ötéves futamidővel 4,05%-os kamattal), melyről április óta 

folytak a tárgyalások. Ugyanebben a hónapban Albánia 650 millió értékű eurókötvényt bocsátott 

ki 3,625 %-os kamattal, hét éves futamidőre. Az eladásból származó bevételt egyrészről a 2015-

ben kibocsátott értékpapírok visszafizetésére fordította, másrészt a költségvetési stabilitás 

érdekében átcsoportosítást hajtott végre.  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, amely a gazdasági növekedés visszaállítását, a nem teljesítő hitelek és az 

államadósság kezelését szolgálja. 2021. október végén egy újabb, 500-700 eurós devizakötvény 

kibocsátásáról határozott a kormány melynek az előbbihez hasonlóan alacsony a kamatlába és 

egészségügyi, valamint infrastrukturális beruházásokat fedezne.  

Az energiaválság kezelésére az albán kormány újabb hitelt vet fel: az Európai Újjáépítési és 

Fejlesztési Bank 2021 szeptemberében 70 millió eurós hitelt nyújtott Albánia legnagyobb állami 

tulajdonban lévő energiavállalatának, az OSHEE-nak (Operatori I Shperndarjes se Energjise 

Elektrike) a világjárvány utáni helyreállítás, valamint a működési tevékenység modernizálása 

végett, mely összhangban van az ország energiaszektor reformjaival is. Edi Rama miniszterelnök 

október elején energiaügyi szükségállapotot hirdetett ki és közölte, hogy 200 millió eurót különít 

el (év végéig 100 millió eurós likviditási alapot hoz létre, amelyet 2022-ben további 100 millió 

euróval bővít) az OSHEE számára, valamint egyéb intézkedéseket vezet be a háztartások és a 

kisvállalkozások védelme érdekében. Ezt követően az albán kormány október 27-én döntött arról, 

hogy 10 milliárd albán lek (kb. 3,3 milliárd forint) alapot biztosít az energiaszektor számára, 

hogy megvédjék a háztartásokat és a kisvállalkozásokat. Ezzel egyidőben a kormány - a zavartalan 

áramellátás biztosítása miatt - leállította a KESH villamosenergia-termelő, az OSHEE áramelosztó 

és az OST villamosenergia szállítási rendszerüzemeltető állami tulajdonú vállalatok olyan 

beruházásait, amelyek nem létfontosságúak. 

Exportpiaci lehetőségek magyar cégek számára 

Albánia importfüggő ország, a 2021. szeptemberig terjedő időszakban a legfontosabb kereskedelmi 

partnerei: Olaszország (30,2%), Törökország (7,8%), Görögország (7,1%), Németország (6,7%). 



Statisztikai adatok szerint a kereskedelemi volumen nem csökkent, a turizmusból és 

szolgáltatóiparból származó bevételekkel ellentétben.  

Hazánk számára gazdasági, migrációs, biztonságpolitikai szempontból fontos az Európai Unió 

nyugat-balkáni bővítése. A csatlakozási tárgyalások megkezdését követően Albániában 

folytatódhat, és végre aktívabbá válhat az uniós előcsatlakozási alapokból származó források 

lehívása. A következő években nem csak uniós, hanem az EBRD, Világbank és ENSZ 

beszerzési tenderek is nagyobb sebességgel és láthatósággal működhetnek, különösen az IT, 

ICT és tanácsadás szektorokban.  

A helyi tendereken viszont leginkább nagyobb albán vállalatok indulnak és nyernek (főleg 

építőipari tenderek esetében). Tapasztalatok alapján a magyar vállalatoknak helyi 

közbeszerzési tender esetén csak helyi cégek alvállalkozójaként van esélye bekapcsolódni 

a fejlesztésekbe. A nemzetközi és helyi közbeszerzési tendereken történő részvételhez, a helyi 

elosztási csatornák felkutatásához, a helyi piaci információk megszerzéséhez, valamint az üzleti 

lehetőségek felderítéséhez helyi (politikai szinten is befolyásos) partnerre elengedhetetlenül 

szükséges.  

Az olasz versenytársakkal szemben pedig az élelmiszeripariban és a mezőgazdaságban kiváló 

minőségű magyar termékekkel lenne esélyük a magyar vállalatoknak.  

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

