
Albanija: galimybės Lietuvos verslui

Geografija – Istorija – Politika Gyventojų skaičius - Makroekonomika

Gyventojų skaičius 2,9 mil. 

BVP
BVP, per capita 

13, 6 mlrd. EUR
4 735 EUR*

BVP pokytis 6,1 % - 2021**
- 7,5 % - 2020

2,2 % - 2019
4,1% - 2018
3,8 % - 2017
3,3 % - 2016

* -kaip Lietuva 2002-2003 m.

** - prognozuojamas



Faktinis vartojimas vienam gyventojui 

Tik 39 % ES vidurkio
(žemiausias rodiklis) 

Palyginimui:

Lietuva – 92 %
Graikija – 78%
Serbija – 49 %
Š.Makedonija – 42%



Pragyvenimo išlaidos Albanijoje

Gyvenimo kaina (be nuomos) keturių asmenų šeimai per mėnesį sudaro apie 1 384 Eurų (170 591 LEK)

Vidutinė gyvenimo kaina vienam asmeniui per mėnesį yra apie 395 Eurų (48 576 LEK)

Gyvenimo kaina Albanijoje yra vidutiniškai 30 proc. žemesnė nei Lietuvoje

Nuomos kaina Albanijoje yra vidutiniškai 74 proc. žemesnė nei Lietuvoje

Restoranų kaina Albanijoje yra vidutiniškai 57 proc. žemesnė nei Lietuvoje

Vartojimo kainos Albanijoje yra vidutiniškai 21 proc. žemesnės nei Lietuvoje



Ekonominės laisvės indeksas, 2021
The Heritage Foundation 



Ekonominės laisvės indeksas 
Lietuvoje ir Albanijoje



Albanijos ekonomika

PAGRINDINĖS PRAMONĖS ŠAKOS:

• maisto ir tabako produktų, tekstilės ir rūbų, 
naftos, cemento, kasybos, paprastųjų 
metalų.

EKSPORTUOJAMA PRODUKCIJA:

• tekstilė, batai, asfaltas, nafta, daržovės, 
vaisiai, tabakas.

IMPORTUOJAMA PRODUKCIJA:

• gamybinės mašinos, maisto produktai, 
tekstilė, chemikalai.

EKSPORTO KRYPTYS:

• Italija, Kosovas, Kinija, Ispanija, Graikija.

IMPORTO KRYPTYS:

• Italija, Graikija, Kinija, Turkija, Vokietija.



Prioritetinės sritys 
investicijoms, verslui

• Žemės ūkis: gamyba ir 
perdirbimas

• Turizmas

• IT, Fintech, elektroninė prekyba

• NT

• Pramonės gamyba

• Konsultacinis, Know-how

Šaltinis: Pagal LR ambasados, „Invest
Albania“, LT GGK informaciją. 



Lietuvos-Albanijos 
ekonominiai ryšiai

DVIŠALĖ PREKYBA:

• Apyvarta – 5,9 mln EUR: Eksportas – 4,89 
mln EUR, importas – 1,03 mln EUR

• Eksporto struktūra: įvairūs maisto 
produktai, elektros mašinos ir įrenginiai, 
jų dalys, baldai.

INVESTICIJOS:

• AL tiesioginės investicijos Lietuvoje – 0,04 
mln EUR (Pagal TUI Lietuvoje dydį: Nr. 80)

• LT tiesioginės investicijos Albanijoje -
nebuvo



Ką Lietuvos verslas 
mano apie Albaniją?

• Albanija ir Kosovas - prasčiausia vieta 
plėtoti verslą

• Lietuvos verslo Albanijoje pavyzdžių -
vienetai (naujausias pvz – „Paysera“)

• Tačiau viskas gali pasikeisti, jei...

Šaltinis: Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos 
rūmų apklausa, 2019 m. 



Albanijos integracija į 
Europos Sąjunga

• Naujos galimybės. Suspausta spyruoklė?

• 2009 kreipėsi dėl narystės į ES

• 2014 m. gavo kandidatės statusą

• 2020 m. pakviesta pradėti derybas, bet 
su sąlygomis (teisės viršenybė, kova su 
organizuotu nusikalstamumu, laisvi 
rinkimai) 

• Laukia TVK, kas signalizuotų realią 
derybų pradžią

• Derybos (3, 10, ..... metų?) (Pvz: Su 
Serbija nuo 2014, su Turkija – nuo 2005)



Albanijos pasirengimas tapti ES nare gilina ir plečia integracijai 

reikalingas ekonomines, viešojo administravimo, teisėsaugos ir kitas 

reformas. Tai prisideda prie pakankamai spartaus  šalies modernėjimo 

ir ekonomikos augimo, mažina nenuspėjamumo ir politinę rizikas. Jei 

šios tendencijos įgaus pagreitį, Lietuvos ir kitų ES valstybių narių verslui 

Albanijoje atsiveria geros galimybės, naujos perspektyvos. Lietuva 

palaiko Albanijos integracijos siekius ir pasirengusi pasidalinti savo 

patirtimi, taip pat per Dvynių programą. Į Albaniją pravartu žiūrėti per 

regioninę prizmę – visas regionas turėtų atsidurti LT radare: Balkanų 

regione yra prielaidos suveikti suspaustos spyruoklės principui. Todėl 

tikslinga užimti geras startines pozicijas jau dabar. 


