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Genel Bilgi 

Resmi Adı  : Arnavutluk Cumhuriyeti 

Devlet Yapısı  : 28 Kasım 1998 Anayasası’na dayalı Cumhuriyet  

Başkenti  : Tiran 

Yasama Organı : Millet Meclisi (140 Milletvekili) 

Resmi Dili  : Arnavutça 

Para Birimi  : Lek (ALL) 

Nüfusu  : 2,774,000 (IMF 2014) 

Yüzölçümü  : 28.748 kilometre kare  

GSYH                         : 13,2 milyar Dolar  

Kişi Başı Gelir           : 4,150 Dolar 

Enflasyon ( %)           : 1,6  

Türkiye ile Ticaret (milyon $) : 416 

 

Ekonomiye Genel Bakış 

Bin Dolar  

  İthalat - Dolar 

Aralik. 
2014 

Aralik. 
2015 

Değişim 
Oranı 

Ilk 12 ay 
2014 

Ilk 12 ay 2015 Değişim 
Oranı 

İtalya 144,520 124,681 -13,73 1.536,439 1.298,842 -15,46 

Yunanistan  35,355 28,902 -18,25 486,393 336,360 -30,85 

Cin 38,202 36,641 -4,09 376,832 317,488 -15,75 

Turkiye 35,243 39,534 12,18 364,346 344,150 -5,54 

Almanya 29,038 34,254 17,96 308,093 286,160 -7,12 
Toplam ( ilk bes ülke ) 282,357 264,012 -6,50 3.072,103 2.582,999 -15,92 

 
Bin Dolar  

  İhracat- Dolar 

Aralik. 2014 Aralik. 
2015 

Değişim 
Oranı 

Ilk 12 ay 
2014 

Ilk 12 ay 2015 Değişim 
Oranı 

Italya 82,791 81,103 -2,04 1.243,346 973,983 -21,66 

Turkiye 9,208 1,617 -82,44 94,336 54,671 -42,05 

Ispanya 8,418 9,648 14,61 155,925 99,269 -36,34 

Cin 5,120 3,465 -32,34 81,664 51,731 -36,65 

Kosovo 16,879 10,772 -36,18 175,458 164,723 -6,12 

Toplam ( ilk bes ülke )  122,416 106,605 -12,92 1.750,729 1.344,376 -23,21 

 

Bin Dolar  Aralik. 2014 Aralik. 
2015 

Değişim 
Oranı 

Ilk 12 ay 
2014 

Ilk 12 ay 2015 Değişim 
Oranı 

Toplam Arnavutluk'un  
İthalat 

467,109 416,748 -10,78 5.158,710 4.286,272 -16,91 

Toplam Arnavutluk'un  
Ihracati 

166,320 140,206 -15,70 2.389,112 1.914,741 -19,86 

Dış Ticaret Hacmi 633,429 556,954 -12,07 7.547,822 6.201,013 -17,84 

 
Komünist sistem döneminde Arnavutluk’da özel sektör ve dış ticaret sürekli kontrol altında tutulmuş, 
bunun bir sonucu olarak ülke 1991 yılında geçiş dönemine girdiğinde Avrupa’daki diğer geçiş 
dönemindeki ülkeler içinde en az gelişmiş ülke sıfatını almıştır. GSYİH’da yaşanan sürekli artışa 
rağmen ülke bugün de Avrupa’nın en fakir ülkelerinden biri olmayı sürdürmektedir. 1997 yılında 
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yaşanan ekonomik ve sosyal patlama dönemi hariç olmak üzere Arnavutluk GSYİH’si 1993 - 2001 
yılları arasında yılda %7’den fazla büyüme göstermiştir. Bu hızlı büyüme kısmen tarım sektöründeki 
büyümeden, kısmen de yurtdışına çalışmaya giden Arnavutların ülkeye yaptıkları katkılardan 
kaynaklanmıştır. 
 
1990 yılına kadar planlı ve merkezi sistemli ekonomiye sahip olan Arnavutluk’da, 1991 yılından 
itibaren ciddi reformlar başlatılmış, bir özelleştirme programı uygulamaya konmuş, fiyatlar devlet 
kontrolünden çıkarılarak dış ticaret serbestleştirilmiştir. 1990’lı yıllarda ekonomik reformların 
kaydettiği aşamalar ve ortaya çıkan hızlı büyüme oranları bakımından Arnavutluk, Balkan ülkeleri 
için bir model olarak görülmüştür. 
 
1995 yılından itibaren, bütün olumlu gelişmelere rağmen finansal sektörün yeterince gelişmemiş 
olması, artan hayat standardının yurtdışında yaşayan Arnavut işçilerin dövizlerinden sağlanması, 
kaçakçılık ve kara para aklama ile kısa dönemli kar beklentili yatırımları gibi sorunlar ülkede 
ekonomik istikrarsızlığa neden olmuş, bunun sonucunda ülke büyük bir ekonomik krize girmiştir. 
 
1997 yılında kurulan yeni hükümet, Uluslararası Para Fonu (IMF)’nin acil yardım paketi ve Dünya 
Bankası (DB)’nin rehabilitasyon kredisi ile yeni bir istikrar ve reform paketini uygulamaya 
başlamıştır. Bahse konu politikalar ile ekonomi toparlanmış ve belli bir makroekonomik istikrara 
kavuşmuştur. Bu kapsamda, 2006 yılında uygulamaya konan üç yıllık yeni program, özellikle vergi 
ve gümrük idarelerinin geliştirilmesi gibi yapısal reformlara yer vermektedir. IMF tahminlerine göre 
%35’i bulan kayıt dışı ekonomi ve altyapı gelişmeleri, vergi toplama, mülkiyet kanunu ile iş ortamının 
iyileştirilmesi gibi büyük reformların yavaş bir seyir izlemesine rağmen, Arnavutluk ekonomisi son 
yıllarda olumlu gidişatını sürdürmektedir. 
 
2004-2008 yılları arasında %6 olan makroekonomik büyüme, 2009-2011 yılları arasında %3’e; 2012 
yılında ise %0,5’e gerilemiştir. Avrupa’da devam etmekte olan krizden komşularına göre daha iyi 
korunan Arnavutluk’ta büyüme yavaş gerçekleşmektedir. Enflasyon ise düşük ve stabildir.  
 
2011 yılında Arnavutluk’un ekonomisi, bölge ülkelerle kıyaslandığında büyüme göstermiştir. 
Ekonomik faaliyetlerin artırılmasında özellikle hizmetler sektörünün katkısı vardır. Bu sektörde katma 
değeri ticaret, ulaşım başta olmak üzere yıllık bazda %7.5, inşaat sektörü %1.2, Tarım ise %1.9’luk 
büyüme katkıda bulunmuştur. Yerli üretimin büyümesi ile ilgili sanayi sektöründe elektrik, su ve gaz 
sektörleri ise negatif büyüme göstermiştir. 
 
İstihdamın yarısını; GSYİH’nın ise sadece beşte birini; sağlayan tarım sektörü ise modern araç-
gereçlerin yokluğu, belirsiz mülkiyet hakları ve verimsiz kullanımdan dolayı küçük ölçekli aile işi ve 
geçimi sağlayacak kadar yapılan tarımdan ibarettir. Hidrogüce (Arnavutluk’ta üretilen elektrik 
enerjisinin %98’inin kaynağı) dayalı sistemden kaynaklı enerji kesintileri, eski ve uygunsuz altyapı, 
Arnavutluk’a yabancı yatırım çekmede başarısız kalıp iş olanaklarının zayıf kalmasına sebep 
olmaktadır.  
 
2012-2013 döneminde Avro bölgesinde yaşanan resesyon sürecinin etkilerinin azalması sonrasında 
2014 yılında yıllık %0,9 oranına ulaşan milli gelir artışına rağmen Arnavutluk’un iki temel ticaret 
partneri İtalya ve Yunanistan’daki zayıf ekonomik tablo ülke ekonomisinde etkili olmaya devam 
etmektedir. 2014 yılının ikinci yarısında yükselişe geçen milli gelir artışının, Arnavutluk’un AB’ye 
ihracat performansındaki artışla birlikte 2016 döneminde önemli rakamlara ulaşacağı 
öngörülmektedir. 
 
Ülkenin yıllık enflasyon rakamları 2013’teki %1,9’dan sonra 2014 yılında %1,6 olarak 
gerçekleşmiştir. Ülkedeki yükselen elektrik maliyetleri ve tütün vergileri sebebiyle 2015 yılında yılının 
ilk yarısında beklenin üstünde enflasyon seviyelerine ulaşılmıştır. 
 
Komünist dönemdeki kooperatif sisteminden eski teknoloji ve yetersiz tarım üretimi miras kalan 
Arnavutluk’un, demokratik rejimde var olan tarım topraklarının küçük küçük parsellere dağılmasıyla, 
üretim verimi daha da azalmıştır. Son yıllarda, özellikle uluslararası kuruluşların önderliğinde bir 
canlanma görüldüyse de tapu konusunda yaşanan sorunlar ve kırsal kesimin kente göç etmesiyle, 
Arnavutluk tarıma uygun bir ortam ve ucuz işgücü sunmasına rağmen, büyük yatırımcıların ilgisini 
çekmekte yetersiz kalmıştır. 
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Sanayi sektörünün, madencilik ve imalat alt dallarındaki üretim kapasitelerinde son yıllarda bir 
canlanma görülmektedir. Bu sektörde yabancı yatırımlar çimento, gıda, alüminyum profil gibi imalat 
sanayinde, son iki yıldır da madencilikte yoğunlaşmış, ihracatta önemli artış kaydedilmiştir. 
 
Son yıllarda hizmet sektöründeki gelişmeler, bu sektörü GSMH’ye en fazla katkıda bulunan sektör 
haline getirmiştir. Son hesaplamalara göre GSMH’ye olan katkısı yarısından fazladır. Ticaret 
alanındaki en önemli artış toptan/perakende satışlar ve otomobil alışverişlerinden (servisleri dahil) 
kaynaklanmaktadır. Turizm alanında da büyük gelişmeler görülmektedir. 
 
İnşaat sektörü, % 5 oranında büyüme göstermiş, posta ve iletişim hizmetlerinde de yine %5 
oranında büyüme görülmektedir. Tarım sektöründe büyüme oranı ise %2.8 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Dünya Ekonomik Forumu’nun 2013-2014 “Küresel Rekabet Endeksi”nde; Arnavutluk 148 ülke 
arasında 95. sırada yer almıştır. 
 
Ekonomik tabanının önemli ölçüde çeşitlendirilmesi ekonomik dinamizmi artırmıştır ve ülke güçlü bir 
ekonomik büyüme yaşarken yoksulluk ve işsizlik oranlarında da düşüş kaydedilmiştir. İş hayatında 
prosedürlerin büyük ölçüde basitleştirilmesi ile düzenleyici sistemin verimliliği artmıştır. Yabancı 
sermaye son yıllarda artmasına karşın; bölgedeki en düşük yatırım oranına sahip ülkeler arasında 
yer almaktadır. “D&B WorldWatch” raporunda; ülkenin Avro Bölgesi krizinin en kötü etkilerinden 
izole olduğu belirtilmektedir. 
 
AB; Arnavutluk’un kamu ihale sisteminin geliştirilmesini teminen 1 milyon Avro yardımda 
bulunacağını açıklamıştır. 
 

Ekonomik Faaliyetler 

GSYİH’nin Sektörlere Göre Dağılımı 2015 

Tarım, ormancılık ve balıkçılık 19.99 

Madencilik ve taş ocakçılığı 5.34 

Gıda, içecek ve tütün ürünleri üretimi 0.63 

Tekstil, giyim ve deri ürünleri üretimi 1.46 

Ahşap, kağıt ve baskı ürünleri üretimi 0.39 

Kok kömürü ve rafine petrol ürünleri üretimi (0.02) 

Kimyasal ve eczacılık ile ilgili ürünlerin üretimi 0.13 

Lastik ve plastic ürünlerin üretimi ve diğer metal olmayan minerallerin üretimi 
 

Basit ve yarı mamul metal ürünlerin üretimi (Makine ve ekipman hariç) 0.87 

Makine ve ekipman üretimi 0.10 

Mobilya üretimi; diğer üretimler; makine ve ekipman tamiri ve kurulumu 0.35 

Elektrik, gaz, buhar ve klima ekipmanları 1.85 

Su şebekesi 0.34 
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Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri 0.33 

İnşaat 9.29 

Motorlu araçların ve motorsikletlerin, perakende ve Toptan ticareti ve tamiri 0.57 

Toptancılık (Motorlu araçlar ve motorsikletler hariç) 6.57 

Perakendecililk (Motorlu araçlar ve motorsikletler hariç) 3.98 

Kara taşımacılığı ve boru hatlarıyla taşımacılık 1.56 

Deniz ve hava yolu taşımacılığı, depolama faaliyetleri 1.19 

Posta ve kurye faaliyetleri 0.38 

Konaklama ve yemek servisi faaliyetleri 1.63 

Yayıncılık, görsel/işitsel ve radyo-televizyon faaliyetleri 0.71 

Telekomünikasyon 1.65 

Bilgisayar programcılığı, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim hizmetleri faaliyetleri 0.23 

Finans ve sigortacılık hizmetleri 2.54 

Emlakçılık 6.18 

Hukuk ve muhasebe faaliyetleri, yönetim danışmanlığı faaliyetleri, mimarlık ve 
mühendislik faaliyetleri 

1.91 

Bilimsel ARGE, diğer profesyonel, bilimsel ve teknik faaliyetler 0.38 

Yönetimsel ve destek hizmetleri faaliyetleri 2.78 

Kamu Yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 4.08 

Eğitim 4.35 

İnsan sağlığı faaliyetleri 2.70 

Sanat, eğlence ve dinlenme 1.00 

Hane ile ilgili diğer hizmet ve faaliyetler 1.04 

Gayri Safi Katma Değer 87.33 

Ürünlere uygulanan vergiler 13.10 

Sübvansiyon (0.43) 
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Pazar fiyatlarındaki GSYİH 100.00 

 
Arnavutluk’un son yıllarda sergilediği istikrarlı büyümenin temelinde servis, ulaşım ve inşaat 
sektörlerindeki büyüme yatmaktadır. Servis sektörü içinde de turizm önemli bir paya sahiptir. 
Turizmdeki ticaret fazlası azalsa da bu sektör hala ticaret fazlası veren tek sektördür ve 
Arnavutluk’un ekonomik gelişmesine katkısı etkin bir seviyededir. Şu an için tarım ve enerji sektörü 
zayıf görünüyorsa da, son zamanlarda bu alanlarda da olumlu ilerlemeler kaydedilmektedir. 
 
Arnavutluk ekonomisi henüz dış ekonomik dengelerin korunmasını sağlayabilecek, istikrarlı döviz 
gelirini üretebilecek, rekabetçi ihracat sektörleri oluşturamamıştır. 
 
Arnavutluk ekonomisi hala yapısal zayıflıklardan zarar görmekte ve bu da ürünlerin ve sermayenin 
uluslararası pazardaki rekabet gücünü düşürmektedir. 
 
Haziran 2015’te JCR Eurasia Rating, Arnavutluk Cumhuriyeti’nin bağımsız kredi notunu “BB+” 
olarak onaylamış ve görünümü “Negatif”ten “Pozitif”e çevirmiştir. 

 

Dış Ticaret 

Arnavutluk’un dış ticaret politikası ülkenin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliği, AB ile 

gerçekleştirilmiş olan Serbest Ticaret Anlaşması ve diğer Serbest Ticaret Anlaşmaları çerçevesinde 

şekillenmektedir.  

 

Arnavutluk’a üçüncü ülkelerden ithal edilen mallara türüne göre %0, %2, %5, %6, %8, %10, %15 

oranlarında Gümrük vergisi uygulanmaktadır. 

- İlaçlar, kitap, gazete ve dergi, sivil havacılık alanında kullanılan cihazlar, sanat eserleri vs. ürünlere 

%0 

- Hububat, plastik hammaddeler, tekstil elyafları, kimyasallar, işlenmemiş maden ürünleri, optik ve 

tıbbi cihazlar, makine ve değişik diğer cihazlar vs. ürünlere %2 

 

- Alkollü içecekler, ağaç ürünleri, kağıt ve kırtasiye ürünlerine %5 

- Deodorant, diş macunu, şampuan gibi kişisel bakım ürünleri, tekstil ve deri ürünlerinin bakımı için 

kullanılan ilaçlara, bazı plastik ürünlere (polietilen filmler, mutfak malzemeleri) vs. ürünlere %8 

- Kahve, kakao gibi bazı gıda ürünleri, bazı meyve ve sebze türleri vs. tekstil ürünleri, işlenmiş deri 

vs. ürünlere %10 

- Maden suyu, çaylar, baharat, deterjan, kozmetik ve parfüm ürünleri, bakır ürünleri, bazı kağıt 

ürünleri, mobilya ve elektrikli ev aletleri, hazır giyim, oyuncaklara %15 vergi uygulanmaktadır.  

Hariçte işleme yani, yerli ürünlerin, geçici olarak Arnavutluk gümrük alanı dışına ihraç edilmesi 

halinde, bu maddelerden ülke dışında üretilen malların, işleme sürecinden sonra ithalat 

sorumluluklarından kısmen veya tamamen muaf olarak Arnavutluk’a girmesi mümkündür. 

Komünist dönemde ülkenin kendi kendine yetme politikası gereği az miktarlarda hammadde ihracatı 

yoluyla temel ithalat kalemlerinin karşılanması için gereken dövizin kazanılması yoluna gidilmiş, 

bunun sonucu olarak da dış ticaret hacmi çok düşük düzeyde seyretmiştir. 

 

Komünist dönemde dünyanın en büyük beş krom üreticisinden biri olan Arnavutluk’un, ihracatı 

içinde en büyük payı krom almaktayken, gerek madencilik faaliyetlerinin sürdürüldüğü yerlerde 

yaşanan karışıklıklar, gerekse en iyi rezervlerin tüketilmesinden dolayı, ülkenin krom ihracatında 

zaman içinde düşüş yaşanmıştır. Düşük birim işgücü maliyetleri sayesinde ülkenin sahip olduğu 

karşılaştırmalı üstünlüğe bağlı olarak tekstil ve ayakkabı gibi emek yoğun ürünler, ülkenin mamul 

mal ihracatın içinde önemli yer tutmaktadır. Bu tür sektörlerde faaliyet gösteren Arnavutluk firmaları, 

çoğunlukla batılı şirketlerden hammadde temin edip, bunun karşılığında üretim sürecinin emek 

yoğun bölümünü gerçekleştirmek suretiyle fason üretim yapmaktadır. 
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Doğu Avrupa pazarlarının çökmesinin ardından, Arnavutluk ekonomisi dışa açılmış olup, ülke, dış 

ticarette AB ülkelerine yönelmiştir. Ülkenin AB ülkeleri ile ticareti, pek çok üründe AB pazarına 

gümrüksüz giriş imkanı sağlayan bir ticaret ve işbirliği anlaşması çerçevesinde yürütülmektedir. 

 

1990’lı yılların başında, gerek ülke ihracatının başlıca pazarlarını oluşturan COMECON’un dağılması 

gerekse ülkede yaşanan karışıklıklar, ihracat hacminin daha da azalmasına sebep olurken, Batı’dan 

sağlanan yüksek miktardaki insani yardımlar ve ticaret üzerindeki engellerin kalkması ile yabancı 

tüketim mallarına yönelik talebin serbest kalması sonucu, ithalat yükselmiştir. 

 

Bu gelişmelere bağlı olarak 1990’lı yılların ilk yarısında, ülkenin dış ticaret açığı yüksek düzeylerde 

seyretmiştir. Ülkedeki karışıklıkların sona ermesi ve ülkenin Batı Avrupa’da yeni ihracat pazarları 

elde etmesine bağlı olarak, ihracat gelirlerinin artmasına rağmen ithalatın daha fazla artması, dış 

ticaret açığının sürmesine neden olmuştur. 1990’lı yılların ikinci yarısında, komşu ülke olan 

Yugoslavya’daki savaş ve 1997 yılında ülkede yaşanan karışıklıklar sebebiyle dış ticaretin yapısı 

daha da fazla bozulmuştur.  

 

2009 yılı boyunca, ihracat hacmi (Lek bazında), 2008 yılının olumsuz trendini sürdürmüş ve daha da 

derinleştirmiştir. 2002 yılından beri ihracat güçlü, olumlu ve sabit bir trend takip etmiş, fakat ithalat 

odaklı yapı, krize karşı daha savunmasız hale gelmiştir. Arnavutluk’un dış ticaret yapısının, 2008 

yılıyla karşılaştırıldığında pek de değişmemiş olduğu görülüyor. 2008 yılında ihracat toplam ticaretin 

% 19.4’ünü oluştururken, 2009 yılında bu Oran sadece % 1 azalmıştır. 2009 yılında, 2008’e kıyasla 

toplam dış ticaret % 3.1’lik bir düşüş yaşamıştır. (% 14.2 Dolar bazında, % 9.7 Avro bazında). 

Toplam ihracat 2009 yılında 103, 438 milyon Lek’e ulaşırken,  Lek bazında % 8.1’lik bir azalma 

görülmektedir. Bu düşüş Dolar bazında % 19.1, ve Avro bazında ise %14.4’tür. 

 

2009 yılında toplam ihracat, 2008 yılına kıyasla % 8.1 düşerek, 103.438 milyon Lek olmuştur. Ekim 

ayında az da olsa yaşanan düzelmeyi, 2009 yılının son iki ayı da takip etmiştir. 2009’un Aralık ayı, 

2008 yılının Aralık ayıyla karşılaştırıldığında % 41’lik bir artışla 2009 yılının en başarılı ayı olmuştur. 

İhracattaki bu trend 2010 yılının ilk iki ayında da bu şekilde devam etmiştir. Bu artışın ana 

sebeplerinden biri ihraç edilen elektrik enerjisi ve ihracattaki önemli sektörlerin kendi 

performanslarını düzeltmeleri olmuştur. 

 

İthalat önceki yıllarla karşılaştırdığımızda yavaşlama göstermektedir. Bu da dünya fiyatlarının 

yükselmesini ve iç talebin az da olsa düşmesini yansıtmaktadır. Toplam ithalat 431,107 milyon Lek 

ile yaklaşık %1.8’lik bir düşüş yaşadı. Bu düşüş Dolar bazında % 12.9 olurken, Avro bazında ise % 

8.5 olarak gerçekleşti. Arnavutluk’un 2009 yılının sonundaki ticaret açığı, 327.668 milyon Lek 

olurken, 2008 yılıyla karşılaştırıldığında sadece % 0.3’luk bir artış olduğu görülmektedir. İhracat ve 

ithalattaki yavaşlama bütçe açığının büyümesindeki yavaşlamaya da yansımıştır. 

 

2008 yılına kıyasla 2009 yılında İhracatında en fazla düşüş yaşanan ürünler, sebze, deri, ahşap, 

tekstil ve temel metaller olmuştur. İhracatında artış yaşanan ürünler ise, kimyasal ürünler, hayvan 

yağları, otomobiller ve hazır meyve sebze içecekleri olmuştur. Başlı başına önemli bir sektör olan 

ayakkabı sektörü de toplam İhracatın %19.4’unu oluşturarak ihracatta %5’lik bir artış yaşadı. 

  

2008 yılına kıyasla 2009 yılında ithalatında en fazla düşüş yaşanan ürünler mineraller, hayvansal 

yağlar ve sebze ürünleri oldu. İthalatında artış yaşanan ürünler ise mekanik ürünler, elektrikli makine 

ve ekipmanlar, ahşap ürünleri ve silahlar oldu. Aşağıdaki tabloda ihracat ve ithalat değerleri 

hakkında daha detaylı bilgi yer almaktadır. 

 

2004-2008 yılları arasında %6 olan makroekonomik büyüme, 2009-2011 yılları arasında %3’e; 2012 

yılında ise %0,5’e gerilemiştir. Avrupa’da devam etmekte olan krizden komşularına göre daha iyi 

korunan Arnavutluk’ta büyüme yavaş gerçekleşmektedir. Enflasyon ise düşük ve stabildir.  
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Ekonomik büyümenin en önemli katalizörlerinden olan yurtdışında yaşayan vatandaşların ülkeye 

gönderdiği döviz miktarı 2008 yılında GSYİH’nın %12-15’i; 2010 yılında ise %8’ine geriledi. Transfer 

edilen dövizin büyük bir kısmı Yunanistan ve İtalya’da yaşayan Arnavutlardan gelmektedir. 

 

İstihdamın yarısını; GSYİH’nın ise sadece beşte birini; sağlayan tarım sektörü ise modern araç-

gereçlerin yokluğu, belirsiz mülkiyet hakları ve verimsiz kullanımdan dolayı küçük ölçekli aile işi ve 

geçimi sağlayacak kadar yapılan tarımdan ibarettir. Hidrogüce (Arnavutluk’ta üretilen elektrik 

enerjisininn %98’inin kaynağı) dayalı sistemden kaynaklı enerji kesintileri, eski ve uygunsuz altyapı, 

Arnavutluk’a yabancı yatırım çekmede başarısız kalıp iş olanaklarının zayıf kalmasına sebep 

olmaktadır.  

 

Doğrudan yabancı yatırımlar bölgeye kıyasla Arnavutluk’ta en düşük değerlere sahiptir. Fakat son 

zamanlarda hükümetler yasal ve mali reformlar odaklı ciddi programlar adapte ederek ülkedeki 

ticaret ortamını canlandırmayı hedeflemektir. AB fonlarının da yardımıyla devlet, sürdürülebilir 

ekonomik büyüme sağlamak için yol ve ray ağlarını geliştirmek için adımlar atmaktadır. Kamu 

borçları ise gelecekte sorun yaratacak durumda olup 2012 yılında yasal limit olan %60’ı geçmiştir. 

Yunanistan ve İtalya ile olan ticari, işçi dövizi ve banka sektöründeki bağlar Arnavutluk’u küresel 

finans krizine duyarlı kılmaktadır. 

  

Heritage Foundation ve Wall Street Journal’ın yayınladığı ve 179 ülkeyi kapsayan “2012 Ekonomik 

Özgürlük Endeksi”ne göre Arnavutluk’un ekonomik özgürlük puanı; önceki yıla göre 1.1 

puan yükseliş ile 65.1 olup, ülke 57. sırada yeralmaktadır. Raporda orta düzeyde ekonomik 

özgürlüğe sahip olan ülkeler arasında belirtilen Arnavutluk; Makedonya’nın ardından Balkanların en 

serbest 2. ekonomisi olarak yer almaktadır. Arnavutluk'un ekonomik özgürlüğünün temeli, zayıf 

mülkiyet hakları koruması ile bozulmaktadır. Mülkiyet haklarının çok iyi korunamamasının büyük 

ölçüde yargıya yapılan siyasi müdahalenin sonucu olduğu düşünülmektedir. 

 

Ekonomik tabanının önemli ölçüde çeşitlendirilmesi ekonomik dinamizmi artırmıştır ve ülke güçlü bir 

ekonomik büyüme yaşarken yoksulluk ve işsizlik oranlarında da düşüş keydedilmiştir. İş hayatında 

prosedürlerin büyük ölçüde basitleştirilmesi ile düzenleyici sistemin verimliliği artmıştır. Yabancı 

sermaye son yıllarda artmasına karşın; bölgedeki en düşük yatırım oranına sahip ülkeler arasında 

yer almaktadır. 

 

“D&B WorldWatch” Mart 2012 raporunda; ülkenin Avro Bölgesi krizinin en kötü etkilerinden izole 

olduğu belirtilmektedir. 

 

Arnavutluk ihraç mallarına karşı olan talep, ülkenin başlıca ticaret partnerlerinin içinde bulunduğu 

sıkıntılı duruma bağlı olarak azalma gösterdiyse de ülkenin resmi para birimi Lek’in değer kaybı 

yaşaması ihracat üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır. 

 
İç piyasa talebinin ülke sanayisi tarafından karşılanamaması ve sanayi için gerekli teçhizatın ithalatı 
sonucu Arnavutluk uzun süredir bir ticaret açığı sorunu yaşamaktadır. İhracat her yıl gelişme 
gösterse de ithalattaki artış ihracattan fazla olduğu için ticaret açığı sürmektedir. 2000 yılı 
sonbaharında AB’nin Batı Balkan ülkeleri ile imzaladığı Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında yer 
alan Arnavutluk, sanayi ve tarım ürünlerinin ihracatında tek taraflı tavizlerden yararlanmaktadır. 
2000 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olan Arnavutluk, gümrük vergilerini ve kotalarını 
düzenlemekte ve dış ticaret açığını azaltmak için çalışmalarını sürdürmektedir. 
 

Arnavutluk’un Dış Ticareti Ocak-Ekim 2015 (milyon / usd) 

  Aylar İhracat İthalat Ticaret 
Bilançosu 

Karşilama 
Yüzdesi 

2015 Ocak-Ekim 1,623 3,487 -1,864  46.5  
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2008 yılında AB ile Arnavutluk arasında imzalanan Geri Kabul ve Vize Kolaylaştıma Anlaşmalarının 
yürürlüğe girmesi ve Kasım 2009’da AB Bakan Konseyi’nin Arnavutluk’un üyelik talebini kabul 
etmesi ile entegrasyon süreci hızlanmış, ticari ilişkiler ivme kazanmıştır. Kasım 2010’da Avrupa 
Komisyonu’nun Arnavutluk’a aday ülke statüsü vermesi ile birlikte ülke yapısal ve ekonomik 
reformlarını AB standartlarını yakalamak üzere yoğunlaştırmıştır. 
 
Arnavutluk, 2015’in Kasım ayında 29.448.000 ALL dış ticaret açığı bildirmiştir. Ortalamalara 
bakıldığında 1993-2015 arası Arnavutluk ticaret dengesinde ithalat lehine 16.115.040 ALL tutarında 
bir dengesizlik görülmektedir. Bu süreklilik arz eden dengesizliğin esas nedeni olarak yapısal 
eksiklikler gösterilmektedir. Ülkenin ana ticari partnerleri olarak ise İtalya, Yunanistan, Türkiye, Çin, 
Almanya, Sırbistan, İsviçre, İspanya, Fransa, Bulgaristan ve Makedonya yer almaktadır. 

 
Kaynak: http://www.tradingeconomics.com/albania/balance-of-trade 

 

Ülke İhracatında Başlıca Ürünler 

GTİP No Ürünler 

'6403 Ayakkabı; yüzü deri, tabanı kauçuk, plastik, tabii, suni vb kösele 

'6406 Ayakkabı aksamı, iç taban, topuk rampası, getr, tozluk, dolak vb 

'6203 Erkek/erkek çocuk için takım, takım elbise, ceket vs. 

'2610 Krom cevherleri ve konsantreleri 

'4819 Kağıt/karton vb. esaslı kutu, kılıf, torba vb. Eşya 

'6205 Erkek/erkek çocuk için gömlek 

'6109 Tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası (örme) 

'6107 Erkek/erkek çocuk için iç ve gece giyim eşyası (örme) 

'1604 Hazırlanmış/konserve edilmiş balıklar; balık yumurtası ve havyar 

'6204 Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs. 

'6108 Kadın/kız çocuk için iç ve gece giyim eşyası (örme) 

'1211 Bitki ve bitki kısımları (parfümeride, eczacılıkta vs. Kullanılan) 

'6115 Çorap; külotlu, kısa; uzun konçlu, soketler (örme) 

'2713 Petrol yağlarının/bitümenli minerallerden elde edilen yağların kalıntılar 

'6110 Kazak, süveter, hırka, yelek vb. Eşya (örme) 

'8503 Elektrik motor, jeneratör, elektrojen grupları aksam, parçaları 

'7202 Ferro alyajlar 

'7404 Bakır hurda ve döküntüler 

Kaynak : www.ekonomi.gov.tr 
 
Arnavutluk ithalatı geçen yıla oranla yüzde 1.7 artmıştır. Bu artışın nedenleri makine alımları, 
ekipman parça alımı (+4.5 puan), tekstil ve ayakkabı (+2.4 puan), deri ve deri üretimi (+0.5 puan) 
olarak sıralanırken ithalata negatif yönde etki eden sektörler, inşaat materyalleri ve metalleri (-
2.9puan), mineraller, yakıtlar, elektrik (-2.9 puan) ve kimyasal/plastik ürünlerin (-0.4) oluşturduğu 
görülmektedir. 
 



 10 

Ana ithalat ürünleri olarak tüketici ürünleri, makine ve ekipman, yakıtlar, gıda, kimyasallar, içecekler 
ve tütün olarak sıralanmaktadır. Ülkelere göre sıralamada ise ithalat alanında sırasıyla İtalya, 
Yunanistan, Çin, Türkiye ve Almanya ilk sıralarda yer almaktadır.  

 

 
İthal Edilen Ürün Grupları 

Tanım 

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 

Nükleer reaktörler, boyler, makine ve teçhizatları 

Demiryolu taşıtlarının veya tramvayların aksam ve parçaları 

Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen 
sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve 
kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve 
aksesuarı  

Demir çelik 

Diğer 

Kaynak: http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?gt=ss&px=H4&r=8&y=2011,%202012,%202013,%202014  
 

İhraç Edilen Ürün Grupları  

Tanım 

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 

Ayakkabılar, şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, basyonlar ve bunların aksamı 

Demir çelik 

Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 

Örme mensucat 

Diğer 

Kaynak: http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?gt=ss&px=H4&r=8&y=2011,%202012,%202013,%20201 

 
Arnavutluk’un ticareti bölgedeki çevre ülkelerle olmaktadır. Avrupa Birliği ile yapılan Ortaklık ve 

İstikrar Anlaşması, Türkiye ve CEFTA ülkeleri ile 2006 yılında yapmış olduğu anlaşmaların bu 

kapsamda etkisi büyüktür. Bölgesel ticaret anlaşmaları kapsamında malların ithalatı genel olarak 

vergisiz olmakla birlikte, Tarım ürünleri ticaretinin serbestleşmesi daha zor görünmektedir. 

 

Serbest pazar ekonomisine geçen Arnavutluk’un ihraç ve ithal ürünlerinin kapsamında büyük 

değişiklikler olmuştur. Krom, nikel gibi minerallerin ihracatı azalmıştır. Bakır ihracatında ise son 

yıllarda hızlı bir yükseliş görülmektedir. Buna karşılık, tekstil ve ayakkabı alanlarında fason üretim 

yaygınlaşmıştır. Düşük işçi maliyeti avantajını kullanan Arnavutluk, İtalya ve Yunanistan başta olmak 

ticaret ortaklarından yarı işlenmiş mamül ithal etmekte ve emek yoğun ürünleri işleyerek tekrar bu 

http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?gt=ss&px=H4&r=8&y=2011,%202012,%202013,%202014
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ülkelere ihraç etmektedir. Birçok Arnavut firması Avrupa Birliği ülkelerindeki ana üreticilerin taşeronu 

olarak çalışmaktadır. Tarım ve gıda ürünleri önemli ihraç ürünleri olarak büyük potansiyel 

oluşturmalarına karşın, yetersiz ambalajlama teknikleri nedeniyle yeterince etkinleşememektedir.  

 

 
Kaynaklar:http://www.tradingeconomics.com/albania/exports          

 

10 Mart 2010 tarihinde, IMF’nin yayınladığı “Ön Sonuçlar” raporunda, ihracatın Arnavutluk 

ekonomisinde önemli yeri olmamasının krizin hafif atlatılmasındaki en önemli etken olduğu ve bunun 

da dolaylı olarak finansal güven yarattığı belirtiliyor. 

 

Avrupa Birliği, Arnavutluk’un en önemli ticaret ortağıdır. Arnavutluk ve AB-27 ülkeleri arasındaki 

2013 yılı ticaret hacminin değeri 3 milyar 340 milyon Avro ve 4 milyar 541 milyon Dolar’a denk gelen 

467.422,00 milyon Lek olurken, ihracatının %77’sini, ithalatının %64’ünü AB ülkeleriyle yapmaktadır. 

AB ile 2000 yılından bu yana yürürlükte olan tek taraflı taviz rejiminin ve 2001 Eylül ayında Dünya 

Ticaret Örgütü üyeliğinin Arnavutluk dış ticaretini olumlu etkilemektedir. Ülke ekonomisinin AB 

ülkelerine ve bölge ülkelerine entegrasyonunda politik istikrar büyük önem taşımaktadır. 

 

İhracat Ürünleri ve Ana Partnerler, Ocak-Ekim 2015 (milyon/ALL) 

  Italya Kosova Ispanya Yunanistan Diğer Toplam   % 

Gıda, içecek, tütün 5,411 1,793 522 1,763 7,107 16,595 8% 

Mineraller, yakıtlar, 
elektrik 

9,951 7,903 8,28 620 29,851 56,605 27% 

Kimyasal ve plastik 
ürünler 

1,029 965 2 287 1,137 3,42 2% 

Deri ve deri 
ürünleri 

2,008 2 17 22 254 2,302 1% 

Tahta üretimi ve 
kağıt 

5,265 262 6 585 719 6,836 3% 

Tekstil ve ayakkabı 60,571 70 1,331 3,088 9,673 74,733 36% 

İnşaat malzemeleri 
ve metalleri 

11,078 5,972 390 1,085 12,331 30,855 15% 

Makine, ekipman 
ve yedek parça 

5,105 425 4 61 3,762 9,356 5% 

Diğer 2,24 935 7 247 1,76 5,188 3% 

Toplam 102,657 18,325 10,557 7,758 66,593 205,891 100% 
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İthalat Ürünleri ve Ana Partnerler, Ocak-Ekim 2015 (Milyon/ALL) 

  İtalya Çin Yunanistan Türkiye Diğer Toplam % 

Gıda, içecek, tütün 14,169 473 11,032 3,515 50,844 80,032 18% 

Mineraller, yakıtlar, 
elektrik 

21,799 44 5,465 569 21,581 49,457 11% 

Kimyasal ve plastik 
ürünler 

12,206 3,268 5,828 4,995 36,26 62,555 14% 

Deri ve deri 
ürünleri 

10,132 619 69 230 1,908 12,958 3% 

Tahta üretimi ve 
kağıt 

5,797 684 2,091 2,117 7,104 17,793 4% 

Tekstil ve ayakkabı 28,267 7,151 2,437 9,866 7,694 55,416 13% 

İnşaat malzemeleri 
ve metalleri 

15,074 7,039 5,325 6,803 21,667 55,908 13% 

Makine, ekipman 
ve yedek parça 

21,956 14,715 2,257 5,08 48,15 92,159 21% 

Diğer 4,074 3,056 1,14 1,562 6,237 16,068 4% 

Toplam 133,474 37,048 35,643 34,736 201,44 442,346 100% 

 

 
Ekim 2015 İtibariyle Ülkelere Göre İthalat ve İhracat (Milyon/ALL) 

Ülkelere Göre 
Dış Ticaret 

İhracat İthalat 

Ocak-Ekim 2015 % Ocak-Ekim 2015 % 

İtalya 102,657 50% 133,474 30% 

A.B.’de diğer ülkeler 22,311 11% 52,228 12% 

Çin 5,612 3% 37,048 8% 

Yunanistan 7,758 4% 35,643 8% 

Türkiye 6,536 3% 34,736 8% 

Almanya 6,287 3% 28,469 6% 

Rusya 50 0% 9,988 2% 

ABD 1,945 1% 7,453 2% 

İsviçre 2,364 1% 7,131 2% 

Makedonya 5,599 3% 6,891 2% 

İspanya 10,557 5% 6,862 2% 

Hırvatistan 389 0% 6,306 1% 

Avusturya 2,711 1% 5,655 1% 

Kosova 18,325 9% 4,722 1% 

Birleşik Krallık 417 0% 4,168 1% 

Ukrayna 149 0% 2,798 1% 

Diğer 12,222 6% 58,774 13% 

Toplam 205,899 100% 442,346 100% 
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Özelleştirme 

 
Ülkede uygulamaya konulan yapısal reformlar özel sektör yatırımlarını teşvik etmek amacıyla 
yapılmış, bu kapsamda özelleştirme alanında belirli bir ilerleme kaydedilmiştir. Arnavutluk’ta 
özelleştirme Parlamento, Bakanlar Kurulu, Ekonomi Bakanlığı, ilgili sektörlerdeki denetleme yetkisi 
bulunan kurumlar gibi farklı kurumlar tarafından yürütülmektedir. 2007 yılı Haziran ayında Arnavutluk 
telekomünikasyon şirketi Albtelekom özelleştirilmiştir. 2008 yılında da önemli özelleştirmeler 
sonuçlandırılmıştır. Bunlar arasında en önemlileri devlet petrol üretim şirketi ARMO’nun ve Elektrik 
Enerjisi Dağıtım Şirketi OSSH’nin özelleştirilmeleri sayılabilir. 
 
Söz konusu özelleştirmeler, ülkede gerçekleştirilen en önemli özelleştirmeler niteliğini taşımaktadır. 
2009 yılının sonunda, devlet kurumlarının büyük bir bölümü özelleştirilmiştir. 1992’den 2009 yılına 
kadar olan özelleştirme geliri yaklaşık olarak 800 milyon ABD Dolarını bulmuştur. Ocak 2010’da ise, 
devletin 50 şirkette yüzde 50’lik bir payı kalmıştır. Ancak, 2012 yılı Eylül ayında, 850 milyon Avro’luk 
bir teklifle ABD merkezli “Vetro Enerji” konsorsiyumu kazanmıştır. Aynı zamanda, Arnavutluk sınırı 
içerisinde 25 yıl sureyle petrol ve doğal gaz arama hakkı da kazanan “Vetro Energy”, verilen dört 
teklif arasında, 100 üzerinden 97.7 puanla Patton Boggs danışmanlık şirketi tarafından en iyi şirket 
olarak değerlendirilmiştir. Ancak 2013 yılında söz konusu ihale iptal edilmiştir. 
 
Devletin diğer önemli özelleştirme planları arasında, Arnavutluk Demiryolu’nun, Vlora Limanı’nın ve 
Durres Bölgesinde yer alan “Spitalle Sanayi Bölgesinin” imtiyaz yoluyla kullanımı. 2013 yılında 
Arnavutluk’ta toplam enerji üretimin yaklaşık %7’sini gerçekleştiren 4 HES’in (Bistrica 1 ve 2, Ulez ve 
Shkopet) özelleştirme ihalesinde, Arnavutluk’ta önemli yatırımları da olan KÜRÜM Grubu, verdiği 
109.5 milyon Avro’luk teklifle ihaleyi kazanmış bulunmaktadir. 
 
Diğer en önemli olan petrol sektöründe Alb-petrol ve INSİG özelleştirmesi de hükümete önemli 
finansman kaynağı olmaları beklenmektedir.  
 
Bankacılık sektörü ise tamamen özelleştirilmiş olup, yabancıların eline geçmiştir. Yeterli sermayeye 
sahip, likiditesi ve karlılığı yüksek bir yapıya sahiptir. 
 
Ülkedeki özelleştirmelerin 2016 yılında süreceği tahmin edilmekle birlikte, enerji, elektrik dağıtımı, su 
dağıtımı, limanlar, tren yolları, sigorta, posta hizmetleri ve hidrokarbon alanlarındaki şirketlerin 
devletin elinde olması, olası bir özelleştirmede bu sektörlerdeki şirketlerin özel sektöre 
geçebileceğini işaret etmektedir. 
 

Yabancı Yatırımlar 

Hızlı ekonomik kalkınma ve AB üyeliği Arnavutluk’un en önemli hedefleri olarak öne çıkmaktadır. 

Son yıllarda gerçekleştirilen reformlarla birlikte ülke daha liberal hale gelmiş ve Doğrudan Yabancı 

Yatırımlar (DYY) açısından da daha çekici olmuştur. Arnavutluk’ta yabancı yatırımlar, 1990’ların 

başından itibaren yavaş bir seyir izleyerek artmaktadır. 

 

19 Kasım 1992 yılında kabul edilen 7638 sayılı yasa çerçevesinde, Arnavutluk’ta faaliyet gösteren 

yabancı firmalar Arnavut firmaların sahip olduğu hak ve yükümlülüklere sahiptirler. Yabancı firmalar 

işletme ve mülkleri 99 yıl için kiralayabilmektedir. Mülk satın almak için mülkün değerinin üç katı 

yatırım yapmak koşulunu yerine getirmek gerekmektedir.  

 

4 Nisan 2002 tarihli 8877 no.lu yasa ile kurulan Arnavutluk Yabancı Yatırımları Teşvik Ajansı 

(ANIH)’in Ekonomi Bakanı başkanlığındaki üst kurulu Ekim 2002’de belirlenmiştir. ANİH, 2003 yılı 

Nisan ayında faaliyete geçmiştir. Başlıca görevi yabancı yatırımcıların ülkedeki faaliyetlerini 

artırmaya yönelik teşvik faaliyetleri yürütmektir. 
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21 Nisan 2005 tarihli 9374 no.lu yasa ile “Devlet Yardımı” kapsamında üretim ve hizmetlerde 

hükümete ve yerel yönetimlere önemli projelere teşvik verme imkanı sağlamaktadır. Arnavutluk 

Ekonomi, Ticaret ve Enerji Bakanlığı ilgili kanunun uygulamasına ilişkin prosedürleri oluşturmaktadır. 

 

30 Ocak 2006 tarihli Maliye Bakanlığı 3 nolu yönergesi ile Arnavutluk’a makine ve ekipman ithal 

edenler, ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kullanılmaları koşuluyla yüzde 100 KDV 

kredisinden yararlanabilmektedir. 

 

Ayrıca ülkede faaliyet gösteren yabancı sermayeli firmalar, Yabancı Yatırımcılar Birliği adlı kuruluş 

altında örgütlenerek hükümet-özel sektör ilişkilerine yeni bir boyut katmaktadır. 

 

Ülkenin sanayi kapasitesi, 1991-1992 ve 1997 yıllarında yaşanan karışıklıklar arasında, kamu 

mülkiyetinde olduğu ve ithalatla rekabet edemediği için atıl kalmıştır. Uygun bir özelleştirme 

programı ile bu işletmelerin rekabetçi bir yapıya kavuşturularak yabancı yatırımcılar için cazip hale 

getirilmesinin bu durumu düzeltebileceği düşüncesiyle ülkede ulaşım, perakende ticaret ve konut 

yapımı alanındaki kamu mülkiyeti hızla büyük ölçüde özel sektöre devredilmiştir. Bununla beraber, 

1995 yılında başlayan geniş kapsamlı özelleştirme programı, 1997 yılında yaşanan karışıklıklar 

sırasında sekteye uğramıştır. 

 

1995 - 2004 dönemde Arnavutluk’ta yapılan yabancı yatırımların toplamı 1.3 milyar Dolara 

ulaşmıştır. 2006 yılında ise yabancı yatırımlar GSYİH’nın %3,6’sına ulaşmış ve 2005 yılına göre 

%16 oranında artış göstererek 86,4 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılında ise çimento 

fabrikalarına yatırımın ve petrol üretiminin artması ile Albtelekom’un özelleştirilmesi sonucu 

Arnavutluk’taki yabancı yatırımın şimdiye kadarki en yüksek rakam olan 470 milyon Avro olarak 

gerçekleşmiştir. 2008 yılında yapılan özelleştirmeler, çimento fabrikalarının yapımı ve enerji 

yatırımları ile doğrudan yabancı sermaye yatırım tutarı rekor düzeyde 619,2 Milyon Avro’ya 

ulaşmıştır. Ülkede en yüksek miktarda yatırımda bulunan ülkeler, başta İtalya ve Yunanistan olmak 

üzere, Avrupa ülkeleridir. Yatırımlar, hazır giyim ve ayakkabı olmak üzere tekstil sektöründe de 

yoğunlaşmaktadır. 

 

Yabancı yatırımlar, özelleştirmeyle sıkı bağlı olup birbirini etkilemektedir. 2004’de Raiffeisen Grup’a 

satılan Arnavutuk’un en büyük ticari bankası, o sene DYY’in %35’ni oluşturmuştur. 

 

Ekonomik dönüşümde sağlanan ilerleme ve bunu destekleyen dış ortam sayesinde 2000 ve 2009 

yılları arasında ekonomi önemli şekilde büyümüştür. Arnavutluk bu dönemde yıllık ortalama %6’lık 

bir büyüme oranı yakalamıştır. Ülkedeki siyasi ve ekonomik istikrar, Dünya Bankası ve NATO 

üyeliği, AB tam üyelik sürecindeki gelişmeler, Kosova’nın bağımsızlığıyla beraber Arnavutluk’un 

bölgedeki gücünün artması ve önemli özelleştirmelerin gerçekleştirilmesiyle, ülkeye özellikle 2007 ve 

2008 yıllarında oldukça önemli doğrudan yabancı sermaye girişi sağlanmış ve rekor düzeyde artışlar 

kaydedilmiştir. 2010 ve 2011 yıllarında ülke ekonomisi yavaşlamış olsa da bu yavaşlama bölgede 

yer alan diğer ekonomiler gibi ciddi olmamıştır. Son yıllarda gerçekleşen ekonomik atlıma rağmen 

Arnavutluk’da satınalma gücü paritesine göre hesaplanan kişi başına düşen GSYİH, AB 

ortalamasının %25’i kadardır. 

 

2009 yılının sonunda, devlet kurumlarının büyük bir bölümü özelleştirilmiştir. 1992’den 2009 yılına 

kadar olan özelleştirme geliri yaklaşık olarak 800 milyon ABD Dolarını bulmuştur. Ocak 2010’da ise, 

devletin 50 şirkette yüzde 50‟lik bir payı kalmıştır. Bunlardan en önemlisi Albpetrol’dür 

 

Arnavutluk’a DYY girişleri 2010 yılından bu yana 10 kat artmış olsa da dünyada payı %0,1’dir. 

Ülkeye DYY girişleri az olsa da ülkenin küçük ekonomisine bağlı olarak ekonomi açısından önemi 

çok büyüktür. 
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Güneydoğu Avrupa’da birçok ülke 2010 yılında Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) girişlerinde keskin 

düşüşler yaşarken Arnavutluk’da DYY girişlerinde bunun aksine artış olmuştur. 2009 yılında ülkeye 

yönelen DYY miktarı 717 milyon Avro iken 2010 yılında %10,6 artışla 793 milyon Avro’ya 

yükselmiştir. 2010 yılında Arnavutluk DYY girişlerinde Güneydoğu Avrupa’da Sırbistan’ın ardından 

ikinci ülke olmuştur. 2011 yılında Arnavutluk’a gelen DYY miktarı bir önceki seneye göre %6,4 

azalışla 742 milyon Avro’ya gerilemiştir. Bu düşüşün ardında sadece Avrupa’da yaşanan ekonomik 

sıkıntılar değil aynı zamanda bölgeye yönelen DYY’lerin daha çok Sırbistan ve Hırvatistan’a gitmesi 

gibi sebepler yatmaktadır. 

 

İtalyan firmaların yatırımları yüzde 35 inşaat, yüzde 21 tekstil ve ayakkabı, yüzde 16 ticaret ve 
hizmet, yüzde 8 tarım sanayinde faaliyet gösteren KOBİlere yönelik yapılmaktadır. Yunan yatırımları 
telekom, bankacılık ve inşaat sektörlerinde yoğunlaşmaktadır.  
 
Türkiye bu ülkede gerek doğrudan yatırım gerekse müteahhitlik hizmetlerinde en büyük paya sahip 
olmamakla birlikte, son yıllarda payını en hızlı arttıran ülke olmuştur. 2011 yılı sonunda 742 milyon 
ABD Doları olan doğrudan yatırımları 2013 yılının ilk yarısında 1 milyar 64 milyon ABD Dolarına 
yükselmiş ve yine müteahhitlikte aynı dönem itibariyla 677 milyon ABD Dolarından 1 milyar ABD 
Dolarına yükselmiştir.  
 
Arnavutluk’un tek elektrik dağıtım şirketi olan OSSH’yi satın almak için, Güneydoğu Avrupa’da 

önemli bir gelişme gösteren Çek enerji şirketi CEZ 102 milyon Avro ödemiştir. Devlete ait olan petrol 

rafineri şirketi Armo’nun ve mobil telefon operatörlerinden olan AMC’nin hisselerinin, çoğunluk 

hissedarı olan Yunan Cosmote’a satılması yapılan önemli anlaşmalardan bazılarıdır. 

 

Ülkede en yüksek miktarda yatırımı Avrupa ülkeleri gerçekleştirmektedir. Yatırımlar, hazır giyim ve 

ayakkabı başta olmak üzere tekstil sektöründe yoğunlaşmaktadır. 

 

Şehir olarak yabancı yatırımların çoğu Tiran ve Durres şehirlerinde yoğunlaşmıştır. Bu iki şehir 

yabancı yatırımların % 67’sini çekmektedir. 

 

2014 Yabancı Sermaye Yatırım Miktarları (Milyon Avro) 



 16 

 
 
 

 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları 
Arnavutluk’ta devlet, yabancı yatırım çekmek ve yerli yatırımı teşvik etmek için çaba sarf etmektedir. 
Ancak hükümetin önünde, iş kanununun düzgün işleyişi, şeffaflık, vergi sisteminde yeniden 
yapılanma, bürokraside yolsuzluğun azaltılması ve mülkiyet edinme ile ilgili sorunların 
çözümlenmesi gibi önemli engeller bulunmaktadır. Bununla beraber ülke mevzuatı yabancı 
yatırımcılar için tatmin edici imkanlar sunmaktadır. Yabancılar için ülkede mülk ve hisse sahibi 
olmaya yasal bir engel bulunmadığı gibi kazançların ülke dışına çıkarılması da serbesttir. 
 
Ülkede önemli projelerin gerçekleşmesini desteklemek amacıyla yabancı yatırımlara sağlanan 
teşvikler, Arnavutluk Meclisi ve Hükümeti’nce kabul edilen “Devlet Yardımı Hakkındaki Yasa” 
kapsamında düzenlenmişlerdir. 
 
21.04.2005 tarihli ve 9374 sayılı bu yasa, tüm imalat ve hizmet sektörlerine, merkez ve yerel 
idareden alınan tüm tedbirlere, tarım ve balıkçılık sektörlerinde faaliyet gösterenler hariç, belirli 
işletmelere yarar sağlayan ve devlet adına hareket eden diğer kurumlara uygulanmaktadır. 
Ekonomi, Ticaret ve Enerji Bakanlığı bu yardımları gerçekleştirme usul ve şartlarına ait ilgili 
düzenlemeleri yapmaktadır. 
 

 Arnavutluk’ta Yatırımların Teşviki 
Arnavutluk’ta devlet yabancı yatırım çekmek ve yerli yatırımı teşvik etmek için çaba sarf etmektedir. 
Ancak hükümetin önünde, iş kanununun düzgün işleyişi, şeffaflık, vergi sisteminde yeniden 
yapılanma, bürokraside yolsuzluğun azaltılması ve mülkiyet edinme ile ilgili sorunların 
çözümlenmesi gibi önemli engeller bulunmaktadır. Bununla beraber ülke mevzuatı yabancı 
yatırımcılar için tatmin edici imkanlar sunmaktadır. Yabancılar için ülkede mülk ve hisse sahibi 
olmaya yasal bir engel bulunmadığı gibi kazançların ülke dışına çıkarılması da serbesttir. 
 
Teşviklerin, önemli projelerin gerçekleştirilmesini desteklemek amacıyla, Arnavutluk Meclisi 
tarafından Devlet Yardımları Hakkındaki Yasa kabul edilmiştir. 21.04.2005 tarihli ve 9374 sayılı bu 
Yasa, tüm imalat ve hizmet sektörlerine, merkez ve yerel idareden alınan tüm tedbirlere, Tarım ve 
balıkçılık sektörlerinde faaliyet gösterenler hariç, belirli işletmelere yarar sağlayan ve devlet adına 
hareket eden diğer kurumlara yönelik olarak uygulanmaktadır. 
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Devlet yardımı, bağış veya sübvansiyon şeklinde olabilir: muafiyetler, indirim, erteleme veya vergi 
kredisi ile diğer mali katkılar, ceza ve temerrüt faizinin silinmesi, indirim oranında borç garantisi veya 
ödünç verme, tedarik edilen malların veya sağlanan hizmetlerin fiyatlarında indirim, piyasa fiyatı 
altında kamu mallarının satış/ kiralanması veya piyasa fiyatı üstünde ürün veya hizmet alımı dahil, 
işletmelerdeki devlete ait öz sermayenin veya değerinin yükseltilmesi şeklinde sıralanabilir. 
 

 Arnavutluk’ta Uygulanan En Önemli Teşvikler 
- Maliye Bakanının 30.01.2006 tarihli ve 3 sayılı talimatına göre, makine ve ekipman 

ithalatçıları KDV’den % 100 oranında muaftır. Bunun için söz konusu makine ve ekipman, 
vergi konusu olan ekonomik faaliyetlerde kullanılmalıdır. 
 

- Fason üreticiler, bu ürünlerin yeniden ihraç edileceğini kanıtlamaları halinde, KDV’den 
sorumlu değildir. 
 

- Devlet mülkiyetinde olan malların, piyasa oranlarından düşük değerlerle (bina ve toprak) 
kiraya verilmesi ve üretim faaliyetleri için yatırım ve istihdam seviyesine uygun olarak bu 
kiraların indirilmesi olanakları mevcuttur. 
 

- Turizm faaliyetlerinde, “İmtiyazlı Kişi” statüsü: 1993’ten itibaren uygulanan, “Turizm 
Bölgelerinin Gelişmesi için Yasa”, turizm alanındaki birçok yatırım için teşvikler 
öngörmektedir. Bu teşvikler, yatırımcının Turizm, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 
alabileceği “imtiyazlı” statüsüne bağlıdır. 
 

- Esastan “imtiyazlı faaliyetler” : inşaat, restorasyon, iyileştirme, kapasite arttırma; otel, 
motel ve tatil köyleri işletmeleridir. 
 

- Ücretsiz “imtiyazlı faaliyetler”: turizm tesisleri, ücretsiz yapıların inşaatı, restorasyonu, 
iyileştirme, kapasite arttırmı, Örneğin, restoran, mağaza, kaplıca, spor ekipmanı v.s. 
 

- 2011 yılı eylül ayı itibariyle, hazır giyim ve tekstil ürünlerinin ithalatında gümrük vergisi 
sıfırlanmıştır. 
 

- 10.10.2012 tarihi itibariyle Bakanlar Kurulu tarafından çimentonun ve çeliğin KDV’sinin 
kaldırılmasına karar verildi. Söz konusu kararla, hükümet enerji ve elektrik üretim 
malzemelerinin maliyetini azaltarak hidro enerji sektörüne yatırımları teşvik etmeyi 
amaçlamaktadır. 

 
 Turizm Sektöründeki Destekler 
- Turizm sektöründe, yatırım ve “imtiyazlı faaliyetler” devam ettiği sürece ithal edilen mallar 

gümrük vergilerinden ve tüketim vergilerinden muaf tutulmaktadır. 
 

- Yatırım geliştirme aşamasının tamamlanmasından itibaren 5 mali yıl için gelir vergisinden 
muafiyet söz konusudur. Bir sonraki 5 yıl için ise elde edilen gelirin sadece %50’si gelir 
vergisine tabi olmaktadır. Ayrıca kazanç Arnavutluk’ta tekrar yatırım amaçlı kullanılırsa, 
% 40 oranında gelir vergisi indiriminden yararlanılır. 

 
 Enerji Sektöründeki Destekler 

Elektrik enerjisi üretiminin teşviki amacıyla mali destek kapsamında, 5 mw ve üzerinde bir 
kapasite ile yeni üretim santrali kuran yatırımcılar veya var olan santralleri çalışır hale 
getiren yatırımcılar, ana yatırım için kullanılan ithal makine ve ekipmanlarda gümrük 
vergisinden muaf tutulurlar. Bu tür yatırımcılara elektrik enerji üretimi için kullanılan su 
veya katı yakıtların ithali sırasında ödedikleri gümrük ve tüketim vergileri de iade edilir. 
 

 Diğer Destek Hazırlıkları 
- Hükümet AB kurallarına uygun devlet yardımlarını belirleme sürecindedir. Ekonomi, 

Ticaret ve Enerji Bakanlığı’nın, yerel yardım ve girişimcilik yardımını da kapsayan “Devlet 
Yardımı Hakkında Yasa”yı yakın zamanda açıklaması beklenmektedir. 
 

- Ayrıca yerel küçük ve orta ölçekli girişimcilerin, özellikle işletme ve ihraç imkanlarının 
gelişmesinde yardımcı olmak amacıyla, hükümetin çeşitli girişimleri bulunmaktadır. 
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- Hükümet ayrıca ticaret inkübatörleri, sanayi parkları ve AR-GE merkezlerinin gelecekteki 

politikalarını belirlemektedir. 
 

- Ekonomi Bakanlığı özelleştirilecek her ekonomik değer için www.privatizime.al web 
sitesini oluşturmuş bulunmaktadır. 

 
 Arnavutluk’ta 1 € 

2006 yılında ilan edilen “Arnavutluk 1 €”, en iyi fırsatları ve kolaylıkları sunarak yabancı 
yatırımcıları Arnavutluk’a çekmeyi amaçlayan bir ekonomik pakettir. Araziler, çalışanların 
eğitilmesi, sanayide kullanılan su, firma kaydı gibi hizmetler, yabancı firmalara 1€ 
karşılığında sunulmaktadır. 

 
Bütün Bakanlıklar, bu paket doğrultusunda elindeki imkanları inceleyip, yabancı 
yatırımcılara sunacaktır. Söz konusu paket sadece kamu mülkiyeti için geçerlidir. Özel 
sektöre ait olanlar için ise piyasa kuralları uygulanmaya devam edecektir. Ekonomi, 
Ticaret ve Enerji Bakanlığı, çalışanların sayılarına ve üretim kapasitelerine göre, 
“Arnavutluk 1€” paketinin uyum şartların belirlemektedir. 

 
Yatırımcıların sağlaması gereken şartlardan birisi, faaliyetin en az 10 yıllık olabileceğinin 
gösterilmesidir. Ayrıca, yerli firmalarla işbirliği ve ihracat için üretim diğer önemli kriterler 
arasındadır. Turizm ve toprak sahipleri tazminatı için öngörülen araziler bu paketin içine 
dahil edilmeyecektir. Hükümet, Dünya Bankası ve IMF tarafından belirlenen sınırlar 
içinde mali sorumlulukları en aza indirmek için çalışmalar yapacaktır. 
 
 

2013-2015 Döneminde Başlıca Yatırımlar 

Firma Ülke Sektörler 

Banka Kombetare Tregtare (BKT) Türkiye Bankacılık 

Albtelecom Türkiye Telekom 

Eagle Mobile Türkiye  Telekom 
Nesko Metal Türkiye Madencilik ve Konsantre üretimi 

AMC Yunanistan Telekom 

Kürüm Türkiye Metalurji 

Vodafone Yunanistan Telekom 

Edil Centro İtalya Üretim 

Lockheed Martin ABD Telekom 

Raiffeisen Bank Avusturya Bankacılık 

Airport Partners Almanya Alt yapı 

Alumil Yunanistan Üretim 

Kaynak: ANIH – Arnavutluk Yabancı Yatırımları Teşvik Ajansı Yatırım Klavuzu 

 

YATIRIM İÇİN UYGUN OLAN BAŞLICA SEKTÖRLER 
 
Arnavutluk’ta pazara girişte herhangi bir hukuksal engel söz konusu değildir ve tüm sektörler 
yabancı yatırıma açıktır. Engeller daha çok pratikte karşılaşılan altyapı ve enerji yetersizliği ve 
bürokrasinin yavaşlığı gibi faktörlerdir. Pazara giriş ortalama 47 günde tamamlanabilecek 11 
basamaklı bir prosedür gerektirmektedir. İş kurmanın ortalama maliyeti ise 550 Dolar’dır. Pazara 
giriş -özellikle tüketim malları konusunda- için en kolay yol; pazarı iyi tanıyan ve nasıl hareket 
edilmesi gerektiğini bilen yerel bir distribütör veya yatırım ortağı bulmaktır. 
 
Arnavutluk Bankası verilerine göre Arnavutluk’taki yabancı yatırımlar 2015’in 3.çeyreğinde 232.10 
milyon Avro artmıştır. 2004-2015 yılları arasındaki ortalama ise 154 milyon Avro olarak belirtilmiştir. 
Arnavutluk’a en çok yatırım yapan ülkeler Yunanistan ve Kanada bulunmakta olup, 2013 yılında 
yapılan 5.5 milyar Dolarlık yatırımın yüzde 45’i bu 2 ülkeden gelmektedir. Yatırımların daha çok 
telekomünikasyon, finansal kurumlar, üretim, hidrokarbon ve madencilik alanlarında yapıldığı 
gözükmektedir. 
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Güçlü Noktalar 

 Stratejik bir noktada bulunması,  

 Önemli doğal kaynaklar, 

 Ucuz işgücü, 

 Olası AB üyeliği. 

 Hükümet ön-onayı ihtiyacı olmaması ve hiçbir sektörün yabancı yatırıma kapalı olmaması 

 Şirketler için yabancı tam sahiplik yetkisinin olması 

Zayıf Noktalar 

 Yabancı yardımlara ihtiyaç duyan kırılgan bir ekonomi, 

 Az gelişmiş ülke olması, 

 Kişisel ilişkilerin ön planda olması. 

 
Kaynak: http://www.tradingeconomics.com/albania/foreign-direct-investment  

 
Yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek adına vergi ve yasal reformlarının yanı sıra, e-imzalar, şirket 
kayıtları, serbest ticaret bölgeleri, özel ve kamu şirketleri ve kamu harcamalarıyla ilgili yeni yasaların 
yürürlüğe konulduğu görülmektedir. 2008 yılından beri yürürlükte olan şirketler için yüzde 10 sabit 
vergi oranı da yatırımcılar için Arnavutluğu cazip kılan bir başka önemli husustur.  
 
Arnavutluk hükümeti, üretim faaliyetleri için kurulmak kaydıyla 10 milyon Avro üzerinde yatırım 
yapılan fabrikalar için arazi fiyatını sembolik olarak 1 Avro olarak belirlemiştir. Buna ek olarak 2 
milyon Avro’nun üzerinde bir yatırımla kurulacak ve sosyo-ekonomik, spor, kültür-turizm ve kültürel 
miras konularından herhangi biriyle ilgili olan yatırımlar için arazi fiyatı da 1 Avro’dur. 
 
Enerji: 1970’li yıllarda Enver Hoca’nın “her köye elektrik” kampanyası kapsamında kurulan 
hidroelektrik santralleri sonucu Arnavutluk komşularına elektrik ihraç edebilen ülke durumundaydı. 
Günümüzde Arnavutluk bölge ülkelerinden elektrik ithal etmektedir. Elektrik üretim ve dağıtımından 
sorumlu devlet kuruluşu olan KESH, kullanılan elektriğin sadece yüzde 50’sinin ücretini tahsil 
edebilmektedir. 
  
Ülkedeki elektrik sıkıntısına çözüm olarak çeşitli projeler üretilmektedir. Bunlardan biri de KESH’in 
Enel (İtalyan) firması ile Mayıs 2000’de imzaladığı 18 aylık kontrattır. Bu kontrat ile KESH, Enel’den 
destek alarak teknik eksiklikleri gidermeyi ve kaçak elektrik kullanımı ile oluşan kayıpları engellemeyi 
amaçlamıştır. Bu doğrultuda, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Dünya Bankası başta 
olmak üzere bağışçılar finansman sağlamıştır. 2004 yılında Dünya Bankası’nın desteğiyle orantılı 
olarak kaçak elektrik kullanımı yüzde 36.7’ye düşmüştür. 
 

http://www.tradingeconomics.com/albania/foreign-direct-investment
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EBRD tarafından Japon Uluslararası İşbirliği Bankası, Avusturya ve İsviçre hükümetinin desteği ile 
elektrik iletim ve dağıtım sistemlerinin yenilenmesi için 30 milyon Dolar kredi verilmiştir. Norveç 
hükümeti Elbasan Elektrik Santralinin yenilenmesi için 6.7 milyon Dolar kredi sağlamıştır. EBRD’nin 
finansmanı ile Drin nehri üzerinde bulunan santrallerin iyileştirilmesine ve üretimlerinin artırılmasına 
karar verilmiştir. Drin nehri üzerinde bulunan Bushat’da toplam maliyeti 150 milyon Dolar olan 80 
MW üretim kapasiteli yeni bir hidroelektrik santrali yapılması için Çin Exim Bankası tarafından Çin 
inşaat firmalarına 130 milyon Dolar tahsis edilmektedir.  
 
Arnavutluk’un enerji sorunu Dünya Bankası tarafından ele alınmış ve 2002 yılında ülkedeki enerji 
sektörünün kapsamlı bir analizi yapılmıştır. Bu çalışmanın sonunda Haziran 2002’de bir ulusal enerji 
stratejisi ortaya çıkmış ve bu doğrultuda Arnavutluk Elektrik Kurumu KESH, 5 yıllık bir yeniden 
yapılanma planı hazırlamıştır. Bu plan, enerji kaynaklarında çeşitlendirmeye gidilmesini ve 
hidroelektrik santrallerinin yanı sıra (hidroelektrik santrallerinden elde edilen enerji, tüm enerjinin 
yüzde 95’ini oluşturmaktadır) termik santraller de kurulmasını öngörmektedir. Bu yeniden yapılanma 
ve yakın gelecekte özelleştirme fikri bu alanda yabancı yatırım için büyük bir potansiyel olduğunu 
göstermektedir. Özellikle Bulgaristan’ın, Kozloduy nükleer santralini çevre koşullarına uymadığı 
gerekçesiyle AB’nin yaptırımları neticesinde kapatması, Arnavutluk’un enerji sıkıntısını artırmıştır. 
Bu çerçevede dönemin Başbakanı Berisha, konunun tekrar gözden geçirilmesi için Bulgaristan’a 
talepte bulunmuştur. 
 
Arnavutluk’un 2009 yilindaki elektrik talebi 6.5 Twh, urettigi elektrik ise 5.1 Twh. Geçtiğimiz yıllara 
bakıldığında, Arnavutluk’un elektriğe olan talebi her yıl % 10 artış göstermektedir. Diğer taraftan 
2009 yılında ihracat % 709 artmıştır. Elektrik enerjisi İsviçre’ye de ihraç edilmiştir ki bu ihracat da 
toplam ihracatın % 33.7’sini oluşturmuştur. İsviçre’yi, % 27.5 ile Kosova, ve % 23.4 ile Yunanistan 
takip etmiştir. 
 
Arnavutluk’ta enerjinin % 98’i hidroelektrik santrallerinden üretilmektedir. Günümüzdeki hükümet 
politikası enerji kaynaklarını çeşitlendirmeyi amaçlamaktadır. Enerji lisansları 2006 yılında çıkarılan 
İmtiyazlar Yasası çerçevesinde imtiyaz yoluyla verilmektedir. 2009 yılı içinde küçük, orta ve büyük 
boyutlu hidro-elektrik santraller için 100’den fazla imtiyaz hükümet tarafından verilmiştir ki, bu 
imtiyazların tutarı yaklaşık 1 milyar Avro’ya ulaşmaktadır. Arnavutluk, yakın bir gelecekte elektrik 
enerjisinin net ihracatçısı olmayı planlamaktadır. Önümüzdeki 4 yıl içinde, elektrik üretiminin yüzde 
50 artması beklenirken, iç talebin de her yıl yüzde 5 olarak artması bekleniliyor. Bu da Avrupa’nın en 
yüksek büyüme oranıdır. Yaklaşık 35 yıllık verilen imtiyazlarda devletin 10 veya 15 yıllık alım 
garantisi bulunmaktadır. Ortalama 7-8 yıl içinde yatırımın tamamının karşılanacağı ve daha sonra 
kara geçileceği belirtilmektedir.   
 
Arnavutluk’ta enerjinin kilovat saati 300 Kw saate kadar 5,8, daha fazlasında ise 8,8 Avro Cent’tir. 
Enerji fiyatlarının gelecek dönemde de yükselmesi beklenmektedir. 2009 yılında elektrik enerjisi 
ticaret hacmi % 34 azalarak 17,310 milyon Lek değerinde olmuştur. Bu da ithalattaki düşüşten 
kaynaklanmıştır. İthalat  % 44.2’lik bir değer kaybıyla 14,442 milyon Lek olarak gerçekleşmiştir.  
 
Arnavutluk’un 2011 yılı itibarıyla toplam elektrik enerjisi talebi günlük 24,000MWh/gün’dür. Ülkedeki 
üretimin %100’ü hidroelektrik santrallerinden karşılanmaktadır. Toplam günlük üretim optimal 
koşullarda 11,000MWh/gün olmuştur. Fark ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Ülkede minimum 
800MW kurulu güce sahip bir baz güç üreticisine acil ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun kömür santrali 
şeklinde yapılması veya Vlora’da deniz sahilinde, 2008 itibariyle hizmete açılan, 100MW kurulu 
güçteki fuel oil ile işleyen termik santralin, LNG çevrim santraline dönüştürülmesi ve 800MW’a 
genişletilmesi iyi bir fırsat olabilir. 
 
Arnavutluk’un güneyinde bulunan Termik Santralin işletme ve bakımını yapacak şirket, 2011 yılının 
Eylül ayında ihale yolu ile seçilecektir. İhale ise Arnavutluk Elektrik Kurumu tarafından 
açıklanacaktır. 
 
Arnavutluk enerji sektöründe, bu yıl içinde birçok enerji projesini tamamlamak için, yaptığı 3 milyar 
Avro değerindeki anlaşmalarda, İtalya ana yatırımcıdır. Hükümet tarafından Vlore ve çevresinin 
kara-deniz-demiryolu alt yapısının geliştirilmesi, Enerji Parkı yönetiminin oluşturulması, AMBO petrol 
boru hattı ve terminali, petrol depolama, rafineri, petrol ayrıştırma tesisinin yapılandırılması 
konularını kapsayan Vlora Termik Santrali, 2009 sonbaharında açılmış ve Güney Arnavutluk’taki 
elektrik sorunlarını çözmüştür.  



 21 

 
Ancak, Arnavutluk’un hala enerji nakil sistemini geliştirmeye ihtiyacı vardır. Üretilen enerjinin teknik 
hata/nedenlerden dolayı yaklaşık yüzde 35’i kaybolmaktadır. Ayrıca, ödenmeyen faturalardan 
dolayı, Arnavutluk Dağıtım Sistemi Operatoru’nun yeni sahibi olan CEZ, yıllık yüzde 30’luk bir gelir 
kaybına uğramaktadır. Enerji Düzenleme Kurulu; CEZ’in zararının karşılanmasını sağlamak için, 
2010 yılında elektriğe yapılması talep edilen yüzde 23’lük zam yerine yüzde 13’lük bir zam oranını 
kabul etmiştir. Bu zam da hem CEZ’i hem de Arnavutluk’ta yaşayan gelir düzeyi düşük vatandaşları 
etkileyebilecek düzeyde bir artış oranıdır. 
 
Enerji nakli konusunda gerçekleştirecek en önemli inşaatlar:  
 

- Elbasan – Podgorice 400 kv’lık bağlantı hattının inşaatı tamamlanmıştır. 
- Podgorica-Bitola 400kV projelendirme aşamasında. 
- Tirana – Priştina 400 kv’lik bağlantı hattının inşaatı başlatıldı. 
- Tirana, Kashar’da 400 kv’lik yeni alt istasyonun inşaatı 
- Dispeçer Ulusal Merkezinin inşaatı 
- Makedonya-Arnavutluk - İtalya yeni bir bağlantı hattının inşaatı fizibilitesi yapılıyor. 
- 220 ve 400 Kv’lik sistemlerin bütğn alt istasyonlarıyla güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi. 

 
Son 5 yıllık dönemde elektrik enerjisi alanında sürekli ve artan problemlerle karşılaşılmaktadır. 
Arnavutluk’un ekonomik büyümesi, elektriğe olan talebi de arttırmış, varolan yapılanmanın talebi 
karşılayabilmek adına sınırlarını zorlamasına neden olmuş ve 2007’den itibaren yük azaltma 
politikalarının uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Enerjinin %98’inin hidrogüce dayalı olması sebebiyle 
yağışların düşük olduğu dönemlerde ihtiyacın önemli bir kısmı ithal edilmekte ve bu durum sektörde 
mali sıkıntılara sebep olmaktadır. Sektörün yapılanma maliyetini karşılamayan parakende satışlar, 
teknik ve teknik olmayan sebeplerden dolayı dağıtım sürecinde yaşanan yüksek kayıplar ve 
ödenmemiş borçların toplanmasında yaşanan sıkıntılar, sektörün gelir/gider dengesini 
kuramamasına yol açmaktadır.  
 
2009-2010 yıllarında elektrik tedarik zincirindeki güvenilirliğin artması, yaşanan kayıpların 
azaltılması ve borçların düzenli toplanması sağlanmasına rağmen, 2011-2012 yıllarında yaşanan sel 
ve sert kış koşulları ulusal hidrogüç üretimini azaltıp maddi yüke yol açan ithalata neden oldu.  
 
Dağıtım alanındaki verimlilik arttırımı önemli bir sorun olmaya devam etmektedir.  
 
Ashta hidroelektrik santralinin Eylül 2012 yılında işletmeye başlamasıyla elektrik üretim kapasitesi ve 
besleme güvenliği ilerleme katetmiştir. Hükümet, hali hazırda geliştirmekte olduğu enerji sektörü 
stratejisi kapsamında, hidroelektrik santrallerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve imtiyaz tanınması 
adına regülasyonlar adapte etmektedir. İtalya ve Yunanistan ile imzalanan Trans-Adriatik Boru Hattı 
(TAP) ve TAP konsorsiyumu ile Arnavutluk arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşmalar 2013 
yılının Mart-Nisan aylarında onaylanmıştır. Haziran ayında, TAP projesinin Azerbaycan’ın Şahdeniz 
gaz yataklarından, Türkiye-Yunanistan-Arnavutluk üzerinden İtalya’ya doğalgaz getirmesi konusu 
karara bağlanmıştır. Bu boru hattı sayesinde Arnavutluk’un doğalgaz kaynaklarına erişimi 
sağlanmıştır.  
 
Tüm bu gelişmelere rağmen Arnavutluk hala hidrogüce bağımlı ve hidrolojik şartlardan kolay 
etkilenebilir durumdadır. Bunun yanı sıra, yasal bir zorunluluk olan acil durum petrol stoklarının 
denetimi ve uygulaması için yapılması gereken kapasite arttırımı kapsamında bir ilerleme 
sağlanmamıştır.  
 
Yenilenebilir enerjilerin teşviki için Arnavutluk hükümeti yasal çevreyi hazırlamaya başlamıştır fakat 
mevzuatın uygulanmasında gecikmeler yaşanmaktadır. Ulusal Yenilenebilir Enerji Aksiyon Planı’nın 
geliştirilmesi konusu hali hazırda askıdadır. Arnavutluk 11 Twh’lik var olan rüzgar gücü 
potansiyelinin sadece %10’unu kullanmaktadır. 10 şirket şu an var olan ve kapasitesi yaklaşık 1600 
MW’i bulan ve çoğu deniz kıyısında yer alan tesislerin ihalelerini kazanmıştır. İtalya ve Arnavutluk 
arasında 2009 yılında Vlora bölgesinde rüzgar santrali tesisi için anlaşma yapılmıştır. Bu tesisin 
Güney ve Güneydoğu Arnavutluk’taki enerji ihtiyacını belli bir ölçüde karşılaması beklenmektedir. 
Arnavutluk’un kuzeyinde kalan İşkodra’nın yakınlarındaki Kolik bölgesinde de inşa edilecek rüzgar 
enerjisi tesisi ve bunun yanısıra planlanan diğer rüzgar enerjisi tesisleri için İtalya tarafından 
harcanacak kaynağın yaklaşık olarak 150 milyon Avro’yu bulacağı tahmin edilmektedir.  
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Özellikle 2012 yılından sonra AB üyesi ülkelerin tükettikleri enerjinin belli bir kısmının yenilenebilir 
enerji kaynaklarından temin edilmesi zorunluluğu nedeniyle, İtalyanlar Arnavutluk’ta rüzgar enerjisi 
konusundaki yatırımlarına hız vermişlerdir. İtalyan firması “Moncado” Ishem-Karaburun bölgesinde 
(Karaburun, Lugare Dağı ve Llogara bölgelerinde) 500 MW’lık bir rüzgar santrali inşaatı için 400 
milyon Avro’ya mal olacak bir proje hazırlanmıştır.  
 
Avrupa Komisyonu’nun Ekim 2013 tarihli yayınlamış olduğu raporunda, Arnavutluk’un enerji 
alanındaki ilerlemelerinin sınırlı olduğu; enerji çeşitliliğinin ise yetersiz olduğu belirtilmiştir. Elektrik 
piyasasındaki rekabetin ise henüz var olmadığının altı çizilirken, kullanıcıların fatura ödemelerinin 
denetlenmesi konusunun ivedilikle çözüme kavuşturulması gerektiği belirtilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 

ULAŞIM 

Karayolu 

 
Türkiye ile Arnavutluk arasında yürütülen karayolu taşımacılığı faaliyetlerinin çerçevesi, 28 Şubat 
2000 tarihinde iki ülke arasında imzalanmış olan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasına 
dayanmaktadır. Bu anlaşma hükümlerine göre ikili ve transit taşımalar geçiş belgesinden muaf olup 
sadece 3. ülkelere yapılacak taşımalar için geçiş belgesi söz konusudur. 
 
İki ülke arasında en son KEK toplantısı Ağustos 2011 tarihinde Ankara’da; en son Kara Ulaştırması 
Karma Komisyon (KUKK) toplantısı ise 16 Ekim 2009 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.16 Ekim 2009 
tarihinde Ankara’da yapılan KUKK toplantısı protokolüne göre; Arnavutluk, Türk araçları için 600 
adet 3. ülke geçiş belgesi tahsis etmiştir.  
 
2007 yılından beri Arnavutluk’ta özellikle gümrük sahalarında gümrükten çözülmemiş araçlardan 
branda kesilmek suretiyle yük çalınması vakaları aralıkla devam etmektedir. Diğer taraftan ise 
hırsızlık girişiminde herhangi bir çalıntı ya da kayıp söz konusu olmasa dahi Arnavutluk Gümrük 
İdaresi  600 ila 1200 Avro arasında cezalar kesmektedir. Branda kesilme vakalarının çoğunluğu da 
gümrüğün göstermiş olduğu gümrük parkı içerisinde cereyan etmektedir. Gümrük parklarının 
içerisinde dahi bu tür hırsızlık olaylarını yaşanması Arnavutluk sınırları içerisinde güvenli park 
alanlarını eksikliğini göstermektedir. Türk taşımacıları Arnavutluk taşımalarında büyük sorunlarla 
karşılaşmamaktadır. 
 
Arnavutluk hükümetinin ulaşım politikası; karayolu, denizcilik ve demiryolları servislerin 
özelleştirilmesidir. Yol projelerinde 2011–2013 Öncelikleri; Kuzey-Güney ve Doğu-Batı hattı 
koridorlarında yatırımların bitmesi; doğu rıhtımının ve Durres limanının, malların depolanması ve 
işlenmesi için yeniden yapılandırılması. Bunların dışında, 2013 yılına kadar 6.000 km’lik kırsal 
alandaki karayollarının onarımı gerçekleştirilecektir. 
 
Toplam 18,000 km uzunluğunda olan yol ağının sadece 7,000 kilometrelik kısmı asfaltlanmıştır.  
 
Sektördeki bitirilmesi gereken en önemli proje Adriyatik sahilini Kosova’ya bağlayan yolun 
Arnavutluk’ta kalan kısmı olan Durres-Kukes otoyoludur. Söz konusu yol Arnavutluk’un hem en 
pahalı hem de en uzun/büyük otoyoludur. Otoyolun inşaatı ile Kuzey Arnavutluk’taki yatırımların 
artması öngörülürken, otoyol aynı zamanda Kosova için de önemli bir nakliye güzergahı olacaktır. 
Ayrıca Güney Sırbistan ve Kuzey Makedonya’nın da bu otoyolun inşaatından yararlanabileceği ve 
böylece otoyolun bölgedeki önemli bir gelişme unsuru olabileceği değerlendirilmektedir. Makedonya 
ve Kosova hükümetleri, Durres-Kosovo otoyolunun Prizren’den sonra Üsküp’e bağlanması için 
2011’de memorandum imzalamışlardır. 
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Ülke kuzeyden güneye (Sırbistan’ı dışarda bırakıp, Karadağ’ı içine alan) ve Balkan yarımadası 
üzerinden batıdan doğuya uzanan bölgesel ulaşım ağının kesişim noktasındadır. Pan-Avrupa ulaşım 
ağının 8. Koridor adı verilen ve Durres’ten başlayarak Arnavutluk ve Makedonya üzerinden 
Bulgaristan’ın Varna limanına uzanan karayolunun çalışmaları İstikrar Paktı çerçevesinde 
yürütülmektedir. Söz konusu karayolunun Durres-Rrogozhina arasındaki bölümünün inşaasını bir 
Yunan-İtalyan ortaklığı, Rrogozhina-Elbasan arasındaki bölümünün inşaasını da Be-Ha-Şe (Türkiye) 
üstlenmiştir. Üslenilen karayolları yapımı bitirilmiştir. İstikrar Paktı’nın ülkede 12 proje çerçevesinde 
donörlerden tahsis etmeyi öngördüğü toplam fon 204 milyon Dolar’dır.  
 
Yol yapımıyla ilgili projeler: 
• Plepa-Kavaje-Rrogozhine yolunun inşası ( 10 Sözleşme ile ) 
• Milot- F. Kruje yolunun yapımı (10 sözleşme ile) 
• Arberi yolunun yapımı (3 Sözleşme ile) 
• Ura e Brarit- Hyrje Tuneli Qafe Murrize bölümü (1 Sözleşme ile) 
• Dhermi-Vuno yolunun inşası. (3 Sözleşme ile) 
• Porto Romano- Durres yolunun yapımı (2 Sözleşme ile) 
• Kukes- Morine yolunun yapımı. 
• Kardhiq-Delvine yolunun yapımı (2 Sözleşme ile) 
  
Aynı zamanda yabanci finans kaynaklarınca desteklenen projeler aşağıda yer almaktadır. 
• Fier (Levan) - Tepelene yolu. 
• Fier kısaltılmış yolu. 
• Kalimash - Rexhepaj yolu. 
• Konispol – Sarande yolu. 
 Ulusal yolların asfaltlanması, düzeltilmesi ve kaplanması için 
 Milli yolların asfaltlanması ve denetimi için 
 Proje çalismalari için. 
 Su getirme ve kanalizasyon sistemlerine yönelik yatırımlar. 

 

Demiryolu: 

 

Arnavutluk demiryolları; AB teknik yardımı ile 3’ e ayrılacaktır: 
a-Altyapı ve sinyalizasyon-Devlet 
b-Kargo-Özel operatör 
c-Yolcu-Özel operatör (henüz netlik kazanmamıştır.) 
 
Hükümetin, demiryollarıyla İlgili Projeleri şu şekilde sıralanmaktadır:  
- Arnavutluk demir yollarının restorasyonu. 
- AB’nin demiryolu mevzuatına uyum.  
- Makedonya demiryolu ağının inşasıyla bölgesel demir yollarına entegre olunması. 
- Demiryolu alt yapısının yenilenmesi. 
-Yolcu trenlerinin modern hale getirilmesi. Kuzeyde Karadağ sınırından, güneyde Patos ve doğudaki 
maden açısından zengin Kors Bölgesi’nden, batıdaki Durres Limanına kadar toplam uzunluğu 447 
km olan tren yolu hattı ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Durres-Pogrades demiryolunun 
Yunanistan’ın Florina şehrine uzanacak şekilde yenilenmesine karar verilmiştir. 
 

1.1. Deniz Yolu: 
 
Arnavutluk’un Durres, Vlore, Saranda ve Şengin’de olmak üzere dört limanı bulunmaktadır. Bu 
limanların yıllık toplam ortalama kargo hacmi 5 milyon tondur. Bunların arasında en önemlisi olan ve 
25,000 tonluk gemileri barındırabilen Durres Limanı Arnavutluk’un uluslararası ticaret tonajının %90’ı 
ve ülkenin toplam ithalatının %65’i Durres Limanı üzerinden üzerinden gerçekleştirilmektedir. 
Hükümet İstikrar Paktı çerçevesinde önemli bir proje olan limanın rehabilitasyonu için masterplan 
hazırlamıştır. Söz konusu rehabilitasyonun finansmanının AB PHARE fonu, Dünya Bankası ve 
Avrupa Yatırım Bankası kredileriyle karşılanmıştır. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Durres 
Sanayi Parkı’nın kurulması projesini teşvik etmektedir. 2008 yılında ilan edilen Durres “Sanayi Parkı” 
Ekonomik Bölgesi’nde yer alacak olan faaliyetler, imalat sanayi, tarımsal ürünlerin işlenmesi ve ticari 
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faaliyetlerdir. Arnavutluk hükümeti, bölgenin sınırlarına kadar altyapı, elektrik hattı, yol, su-tesisat, 
kanalizasyon altyapısını yapmayı taahhüt etmektedir. Ayrıca bu ekonomik bölgenin müteahhit seçim 
süreci başlamış olup yakın bir gelecekte bu ekonomik bölge için ihale açılacaktır. 26 Ocak 2007 
tarihinde Arnavutluk hükümeti Durres Limanının yeniden yapılandırılması için 40 milyon Avro 
değerinde ihaleyi açıklamıştır 
 
Vlore limanı ile ilgili derinleştirme ve altyapı çalışmaları çerçevesinde hükümet 16 milyon yatırım 
yapmıştır. Vlore Enerji Parkı Projesi, limanın gelişimine katkıda bulunması öngörülen bir projedir. 
Vlore Sanayi Parkı ekonomik bölgesi için yapılan ihalede müteahhit seçilmiş olup yaklaşık 21 milyon 
Avro yatırım yapması beklenmektedir.  
 
2011 yılı itibariyle de limanda önemli genişletme ve renovasyon çalışmaları başlatılmıştır. Toplam 15 
milyon Avro takribi bedeli olan projenin 10 milyon Avro’su EBRD tarafından, bakiye kısmı liman 
otoritesi özkaynaklarından karşılanacaktır. Derinleştirme şu anda limanın en aciliyet arzeden projesi 
olup, kanal 13 mt, basen ise 11.5 metre olacak şekilde gerçekleşecektir. 
 
Diğer taraftan, Balkans Port (AB girişimi) projesinin Durres’in 5 km kuzeyindeki Porto Romano 
(Roma Limanı) bölgesinde dökme yük ve petrol-türevleri ağırlıklı olarak PPP modeliyle inşa edilmesi 
girişiminin başlatıldığı bilgileri ulaşmıştır. Bu liman, Arnavutluk dışında, Kosova, Sırbistan’ın güneyi 
ve Makedonya’yı içine alacak bir pazarın liman ihtiyacını karşılayacaktır.  
 

1.2. Havayolu: 
Kosova savaşına kadar ülkedeki tek ticari havaalanı Tiran yakınlarındaki Rinas’da iken savaş 
sonrasında Kukes de ilave olmuştur. Rinas (“Nene Tereza”) havaalanı hala ülkedeki tek uluslararası 
havaalanıdır. Rinas havaalanı 2004 yılı Ekim ayında hükümet ile Alman-Amerikan konsorsiyumu 
arasında imzalanan bir anlaşma ile yeniden yapılanmasına başlanmıştır. Konsorsiyum, 83 milyon 
Avro yatırım yaparak havaalanının yıllık 1.8 milyon yolcu ağırlama kapasitesi mevcuttur. Kukes 
havaalanı ise kısmen NATO tarafından onarılmıştır ve ABD ve diğer fonlar sayesinde 
tamamlanmıştır. Havaalanına ilave edilmek üzere yeni bir terminal yapımı projesinin danışmanlığı 
Deloitte&Touche firması tarafından yürütülmektedir. Projenin, 2015 yılında bitmesi ve toplam yolcu 
kapasitesinin 1.5 milyona çıkması öngörülmektedir. Ayrıca NATO tarafından kullanılan ve Kukes’te 
yer alan küçük havaalanı daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri finansmanı ile uluslararası standartlara 
uygun hale getirilmiştir.  
 
1. Telekomünikasyon 
2000 yılı ortasında yürürlüğe konan yeni telekom kanunu ile telekom sektöründe lisans ödemeleri, 
denetleme yetkisi ve radyo frekans tahsisi gibi temel düzenlemeler yapılmıştır. Telekomünikasyon 
sektörü, iki yeni mobil telefon şirketinin pazara girmesi ile son 3 yılda önemli derecede büyüme 
kaydetmiştir. 2000 yılı Temmuz ayında Arnavutluk Mobil Telekom (AMC) firmasının özelleştirme 
kapsamında Telenor/Cosmote (Norveç/Yunanistan) ortaklığı tarafından satın alınması sonrasında 
hareketlenen mobil telekom sektöründe, 2000 yılı Eylül ayında açılan ikinci lisans ihalesi Şubat 
2001’de Vodafone/Panafon (İngiltere/Yunanistan) konsorsiyumu tarafından alınmıştır. AMC’nin 
Aralık 2001 itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre 8.5 kat artmış olan 273,100 kullanıcısı, 
Ağustos 2001’de kullanıma sunulan Vodafone Albania’nın Aralık 2001 itibariyle 118,600 kullanıcısı 
bulunmaktadır ve mobil telefon kullanımı hızla artmaktadır. Eagle Mobile, Arnavutluk genelinde ülke 
nüfusunun % 98.5’ine ve ülke genelinde alan olarak % 92.5’ine hizmet vermektedir. Günümüzde 
700.000 kullanıcısı olan Eagle Mobile, Arnavutlara EDGE ve 2.5G teknolojilerini sunan ilk şirkettir. 
2009 yılında yerli ve yabancı girişimcilerden oluşan bir ortklıkla dördüncü GSM operatörü olarak 
Plus piyasaya girmiştir. Buna rağmen telefon ağı hala son derece kısıtlıdır ve bu da yatırım için 
önemli bir alan teşkil etmektedir.  
 
Sabit telefon şirketleri olan Albtelekom ise Çalık Enerji Telekomünikasyon-Turk Telekom (Türkiye) 
tarafından satın alınmıştır. Firma Arnavutluk sınırları içerisinde sabit telefon hizmeti yanında internet 
servis sağlayıcılığı alanında faaliyet yürütmekte ve her ikisinde de pazar lideri olma konumunu 
korumaktadır. Bunun yanında Albtelecom ülke içerisinde ulusal ve uluslararası şebekeler arasında 
ses taşıyıcılığı hizmetininde de rakipsiz durumdadır. 
 

Arnavutluk’un çok yakın bir gelecekte Balkanlar bölgesinin internet bağlantı ve dağıtımı açısından en 
önemli ülke olması planlanıyor. Bu kapsamda, Amerikan şirketi UNIFI Communications ve Ingiliz 
şirketi Interoute Communications hazırladıkları Arnavutluk ve Avrupa’nın geri kalan kısmını birbirine 
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bağlayacak olan sualtı optik fiber projesini sundu. Bu iki şirketin işbirliği sayesinde İtalya ve 
Arnavutluk arasındaki ilk optik fiber bağlantısı gerçekleşecek. 
 
Ülkede özelleştirmeye açılan ilk altyapı sektörü olması sebebiyle birçok uluslararası finans kuruluşu 
tarafından desteklenen telekomünikasyon sektöründe, sabit telekom hizmeti veren Albtelecom’un, 
kısa zaman içinde İtalya ile olan optik fiber hattınin kapasitesini 8 kat arttırması bekleniyor. 
Arnavutluk, İtalya ve Kosova’ya ses ve internet hizmeti sunan hattın şu anki kapasitesinin 2.500 
megabit oldugu ve cok kisa bir zaman icinde bu hattin kapasitesinin 8 kat artırılıp 20.000 megabit’e 
cikacagi söz konusu şirket tarafndan açıklandı.  Ayrica Albtelecom tarafindan yapilan yatirimlar 
sayesinde Arnavutluk Balkanlarda telekomunikasyon sektorunde transit noktasi haline gelmistir. 
 
Telekomünikasyon pazarı bir önceki sene aynı dönemle karşılaştırıldığında % 1 büyümüş olsa da, 
bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında, 2010 yılının ilk çeyreğinde % 9 küçülerek büyük zarar 
görmüştür. 
 
2. İnşaat ve İnşaat Malzemeleri 
İnşaat sektörünün modernizasyon ihtiyacına rağmen, 1990’ların ikinci yarısında kollektif tarım 
arazilerinin holdinglere devredilmesi, küçük ve orta ölçekli firmaların kurulması, yeni alışveriş 
mekanlarının açılması, konut ihtiyacı, alt yapı projeleri, 1999 Kosova krizi sonrası mülteci akını gibi 
gelişmeler sonucu sektör hızla gelişmiştir. Hükümet tarafından kurulan Milli Konut Enstitüsü hızla 
artan kent nüfusunu karşılamayan konut sistemini yenileme ve artırmaya yönelik izinleri veren kurum 
olmuştur. İnşaat, Arnavutluk ekonomisindeki en aktif sektörlerden biridir. 
 
Sektör son on yılda GSYİH’ya yüzde 13-14 oranında katkı sağlamıştır. Fakat son dönemde konut 
inşaat izinleri kent planlaması göz önünde bulundurularak kısıtlamaya tabi tutulmaktadır. Konut 
inşaatı projelerinin yüzde 80’i Arnavut firmalar tarafından yürütülürken Yunan ve İtalyan firmaların 
yerel firmalarla ortaklıklar kurduğu gözlemlenmektedir. Aynı zamanda diğer sektörler gibi, inşaat 
sektörü de küresel mali kriz ve onun yarattığı ekonomideki durgunluktan nasibini almıştır. 
 
Rinas otoyolu, Durres ve Vlore limanlarının inşası ve turizm sektörüne yönelik otellerin renovasyonu 
gibi büyük projeler ise uluslararası finans kuruluşları veya yabancı sermaye tarafından finanse 
edilmektedir. 
 
Ülkede yılda 500 bin ton çimento üretilmekte, ancak 500-600 bin ton kadar çimento da ithal 
edilmektedir. Toplam talep 3 milyon ton/yıl civarındadır. 2000 yılı Haziran ayında RMC / ECF 
(İngiltere/Lübnan) konsorsiyumu tarafından 12.5 milyon Dolara alınan Fushe Kruje Çimento 
fabrikasının, yapılan yatırımlarla, hızla büyüyen inşaat sektörünün çimento ihtiyacının yüzde 45’ini 
karşılaması hedeflenmektedir. 2011 yılı itibarıyla, FKC, üretimi 1,200 ton/yıl düzeyine arttırmış, Titan 
Cement (Yunan) 1,5 milyon ton/yıl kapasiteli tesisi hizmete açmış, 2 tane 1,5 milyon ton’luk tesisin 
inşaatı da İtalyan çimento yatırımcıları tarafından halen realize edilmektedir.  Hükümet, toplam 8 
milyon ton/yıl çimento üretim kapasitesine çıkılmasını hedeflemektedir. 
 
3. Tarım 
Tarım, Arnavutluk ekonomisinde önemli bir yeri olan bir sektördür. 1991 yılında tarım sektöründe 
başlatılan reformlar sonucu ekilebilir toprakların yüzde 94’ü özelleştirilmiştir. Özelleştirme sonucu 
üretim hızla artmış ve 1996 yılına gelindiğinde tarım ürünleri GSYİH’nın yüzde 51.5’ini 
oluşturmuştur. Üretimdeki bu artışa rağmen, yine de sulama, tarım makineleri, kimyasal ilaç ve 
gübre kullanımındaki yetersizlikler nedeniyle var olan potansiyelin altında üretim yapılmaktadır. 
Ancak modernize olmayan ve doğal yöntemlerle üretime devam eden ülke tarımı, Avrupa pazarında 
artan organik gıda talebi ile ülke lehine bir pazar payı artışına sebep olmaktadır.  
 
Önemli ihraç ürünleri un, ekmek, konserve, makarna, nişasta, konserve sebze ve meyveler, meyve 
suyu, balık, domates sosu, zeytinyağı, ayçiçek yağı, bira, şarap, brendi, süt ve süt ürünleridir. 
 
 
2007 ile 2013 yılları arasındaki stratejik sektörler: 
Meyve, zeytin ve üzüm üretimi 
Sebze üretimi 
Çiftlik hayvanları üretimi 
Endüstriyel meyve ve sebze imalatı 
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Endüstriyel üzüm imalatı 
Endüstriyel süt ve et ürünleri imalatı  
 
4. Turizm 
Turizm de Arnavutluk’un yatırım için potansiyeli çok yüksek, gelişmekte olan bir sektörüdür. Ülkenin 
Adriyatik sahil şeridinde yer alan bölümü, tatil köyü ve otel turizmi için değerlendirilme potansiyeli 
taşımaktadır. İklimi, tarihi ve coğrafi konumu ile Arnavutluk turizm için büyük potansiyel taşımaktadır. 
Ülkede doğal göller ve dağlar turizm için alternatif seçenekler oluşturmaktadır. 
 
2012 yılı itibariyle Arnavutluk’ta ruhsatlı 40,000 yatak ve ruhsatlı 250 turistik ajans olduğu 
belirtilmiştir. Ülkede turizm alt yapısının yenilenmesine ve hukuki düzenlemelere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Yabancı turistlerin %48’i Kosova ve %12’si Makedonya’dan gelmektedir. Ancak 
Butrint, Apollonia ve Durres’deki tarihi yapılar için yeterli koruma ve bakımın sağlanması halinde 
tarihi yerler de ülke turizmi açısından belirleyici olacaktır. Özellikle Butrint’te bulunan Roma dönemi 
mimari özellikler taşıyan yapıların sergileneceği bir ulusal park kurulması projesi için hükümet 
İngiltere merkezli Butrint Vakfı ile çalışmalar sürdürmektedir. 
 
Arnavutluk Hükümeti son yıllarda turizmin gelişmesi yönünde bazı adımlar atmış durumda. Ülkeye 
yapılacak turistik yatırımların desteklenmesi bunlardan biri. 2012 yılında Arnavutluğa giden ziyaretçi 
sayısı 3 milyon 436 bin olarak gerçekleşmiş olup Turizm geliri ise 2010 yılında 1 milyar 626 milyon 
ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.  
 
Ocak-Haziran 2013 döneminde Arnavutluk’a yaklaşık 1 milyon turist giriş yapmıştır, 2012’nin aynı 
dönemi ile karşılaştırıldığında %15,1’lik bir artış söz konusudur. 
 
 
 
 
 

Arnavutluk Turizm Verileri 

  2011 2012 2013 

Tesise Geliş Sayısı 23 654 28 274 33862 

Pay (%) 0,12 0,14 0,16 

Geceleme 73 836 94 918 131 
233 

Pay (%) 0,09 0,1 0,15 

 
Ziyaretçi Sayısında Gerileme:  
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, 2010 yılında, bir önceki yıla göre 
Arnavutluktan gelen ziyaretçi sayısında yüzde -16.69 oranında azalarak 39 bin 954 kişi gerilemiştir.  
Bu yılın ilk sekiz ayında gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.33 oranında 
artarak 37 bin 683 kişiye ulaşmıştır.  
 

Ülkemizi Ziyaret Eden Arnavut Vatandaşlarının Sayısı 

Yıllar Değişim Oranı % 

2011 2012 2013 2014* 2011/2010 2012/2013 2013/2014 

53,141  59,565 65,113 76,273 5,99 9,31 17,14 

(*) Veriler geçicidir. 
Kaynak: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı 
 
İstanbul’u Tercih Ediyorlar: 
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre 2005 yılında işletme belgeli konaklama 
tesislerinde geceleyen Arnavutların yüzde 76’ya yakını İstanbul’u tercih ederken, Antalya ise yüzde 
20’lik payla ikinci sırada yeralmaktadır. Diğer illerde konaklayanların sayısı oldukça az olduğu 
gözlenmektedir. 
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Ülkemize gelen Arnavutların yüzde 20,93’lük oranda ticari ilişkiler ve onu sırasıyla yüzde 12,99’luk 
oran ile gezi ve eğlence izlemektedir. Görev amacıyla gelenlerin oranı ise yüzde 12,81 olarak 
kaydedilmektedir. 
 
5. Bankacılık 
Şubat 1996 yılında hazırlanan Bankacılık Yasası ile Arnavutluk Merkez Bankası’na otonomi 
verilmesi öngörülmüştür. Banka kurma lisansları Merkez Bankası tarafından Ocak 2000’de 
onaylanan Güvenli İşlem Kanunu çerçevesinde Arnavutluk Merkez Bankası tarafından Kredi 
Enformasyon Bürosu kurulmasına ve Devlet İstatistik Enstitüsü’nün ekonomik istatistiklerin 
uluslararası standartlarda derlenmesi için yeniden yapılandırılmasına karar verilmiştir. Kredi 
Enformasyon Bürosu’nun başlıca görevleri arasında kredi talep eden müşterilerin değerlendirilmesi 
yer almaktadır.  
 
2010 yılı boyunca, Arnavutluk ekonomisi; genişletici maliye politikalarla, finansal istikrar, mali 
sistemindeki devlete olan güvenin tekar geri kazanılmış olması gibi faktörlerin etkisiyle, olumlu bir 
performans göstermiştir. Bir önceki sene ile kıyaslandığında bankacılık sisteminin finansal durumu 
daha olumlu olarak değerlendirilmiştir. 2010 yılında, mevduatların kredilere olan oranının artması, 
bankaların aktif varlıklarının artması, kredi aktivitelerin artması (bunun yanında sorunlu kredilerin 
artması) gibi konular, ekonominin başlıca göstergelerindendir. 2010 yılında Arnavutluk finans 
sektöründe, tamamı özel olan 16 ticari banka faaliyet göstermiştir. Arnavut bankalarının 
kaynaklarının, genelde mevduatın hâkim olması, kısıtlı dış finansmana bağlı olması gibi 
duurmlardan doalyı, uluslararası sorunlarla çok az karşılaşmıştır. 2010 yılında, bankacılık sisteminin 
hem nominal bazda hem de GSYIH’ye katkıları acısından olumlu bir görünümü vardır. Bankaların 
toplam aktifleri 2009 yılı ile kıyaslandığında %12 artmış ve ülke GSYIH’nin % 81‟ine ulaşmıştır. 
 
Artan risk karşılıklarına ve diğer risklere rağmen, bankaların 2010’daki net yıllık karları, gecen 
senelere göre % 90 artmış ve 6.7 milyar Lek olmuştur. Sermaye yeterlilik rosyosu, Aralık 2010’da 
%15.4 olup, bir önceki senenin ayni dönemi ile kıyaslandığında az da olsa bir artış göstermiştir. Ama 
gene de denetim önlemlerinin minimum düzeyin (%12) ötesinde olmuştur. Kredi / mevduat oranı 
2010 yılı sonuna kadar % 60’a düşmüştür. Böylece bankacılık sisteminin büyümesi için herhangi bir 
dış finansmana gerek kalmadan, kendi kapasitesi yeterince kullanılma durumda olmuştur.  
 
6. Metalurji:  
1999 yılı Ocak ayında Kürüm Holding A.S. (Türkiye) tarafından 18 milyon USD bedelle özelleştirilen 
ülkenin tek Elbasan Çelik Tesisleri, başta 26,000 ton/yıl olan üretim kapasitesini 600,000ton/yıla 
çıkartmıştır, 2010 yılında 240,000 ton/yıl ihracat düzeyine ulaşmıştır. 
 
7. Madencilik:  
Arnavutluk başta krom, bakır ve nikel olmak üzere maden filizleri açısından zengin bir ülkedir. Krom 
yatakları açısından dünyada üçüncü olan Arnavutluk’ta krom ocakları ve işleme tesisleri Dibra ile 
Mat’ta bulunmaktadır. 
 
Bakır Mirdit ve Puk bölgesinde, fosfor Tepelen, demir ve nikel Progrades bölgelerinde 
çıkarılmaktadır. Kors bölgesi nikel ve bakır açısından zengindir. 
 
Petrol Berat ve Fier bölgelerinde çıkarılmaktadır. Arnavutluk maden sektörünün en büyük ihtiyacı 
yetersiz ve çağdışı tesislerin yenilenmesi ve ürünlerinin çağdaş yöntemlerle pazarlanmasıdır. Devlet 
işletmesi olan Albchrom (Krom işleme fabrikası) ve Albbaker (bakır işleme fabrikası) özelleştirme 
sürecinde ilgi görmemiştir. 2000 yılında hükümet yap-işlet-devret modelini uzun vadeli imtiyaz 
anlaşmalarıyla uygulamaya koymuş ve yabancı yatırımcıları bu sektöre çekmiştir. 
 
ARMO’nun özelleştirilmesi sonucunda beklenen Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısından Arnavutluk’un 
Adriatic kıyısına kadar 913 km uzunluğunda bir boru hattı döşeyerek Rus, Azeri, Turkmen ve Kazak 
petrolünü Batı Avrupa’ya ulaştırmak hedefi yabancı yatırımcılar için önemli bir alandır. 
 
Darfo (İtalya) firması tarafından Elbasan’da bulunan demir alaşımlı krom işleme fabrikasının 
işletmesi, Bulqiza krom madeninin işletmesi için alınan 30 yıllık imtiyaz hakkı karşılığı, sırasıyla 14.5 
milyon Dolar ve 500 bin Dolar yatırım yapılmıştır. Faaliyet 2007 yılında Darfo tarafından DCM isimli 
Avusturya şirketine devredilmiş, ALBANIAN CHROME adını almış, Avusturyalılar da yakın geçmişte 
faaliyeti Arnavut bir girişimci grubuna devretmiştir.  
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Nesko Metal San.Tic.A.Ş (Türkiye) firması ise Mirdit, Puk ve Lezhe bölgelerinde bulunan bakır 
madenlerinin ve işleme tesislerinin yap-işlet-devret modelinde işletmesini 30 yıllık imtiyazla 
üstlenmiş ve bölgeye 24.5 milyon Dolar değerinde yatırım taahhütü yapmıştır. 10 yılda firmanın 
yatırım tutarı 45,5 USD’ye ulaşmıştır. Nesko Metal’in bir kolu olarak, Arnavutluk’ta BERALB Sh.a. 
adı altında faaliyet gösteren şirket, toplam 2 konsantre tesisine 60 milyon yatırım yapmış ve 70,000 
ton/yıl Bakır konsantre üretimi düzeyine çıkmıştır ve şirket yatırımlarını ve kapasitesini 
arttırmaktadır. 
 
Kürüm Holding, Çinli bir ortakla birlikte Has bölgesindeki krom madenlerinin işleme hakkını 2010 
yılında imtiyaz yoluyla almıştır. Endüstriyel rezerv açısından ülkenin Bulqiza’dan sonra ikinci en 
büyük krom yatakları olan Kalimash ve Vlahne madenleri, Durres-Kukes otoyolu eksenindedir ve 
Proje içinde iki zenginleştirme fabrikası ile bir ferro-krom tesisi bulunmaktadır. . Kurum Holding 
bilahare, Illyria Minerals Industry Sh.a. isimli madencilik ve sanayi faaliyetinde, Çin’lilerden hisselerin 
tamamını satın alarak, faaliyetin 100% sahibi olmuştur. 
 
Projeler arasında en önemlileri: 
 
- “Energy Community Gas Ring" bölgesel projelerinin içinde de var olan, stratejik yabancı 
yatırımcılar tarafından sunulan projelerin somutlaştırılarak, gaz ve petrol bölgesel hatlarının 
oluşturulması. 
 
- İsviçreli EGL ve Norveçli Statoil şirketler birliği tarafından teklif edilen, Trans Adriatic Pipeline (TAP) 
doğu-batı gaz hattı projesi. 
 
- Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk arasında oluşturulacak Ionian Adriatic Pipeline -(IAP) gaz hattı 
projesi.  
 
- İsviçreli ASG şirketi tarafından sunulan, Seman bölgesinde, Sıvı Doğal Gaz Terminalinin 1200 MW 
kapasiteli bir Termik Santral ile kombine halinde inşaatı projesi. 
 
- “Trans Avropian Energy BV “İtalya-Hollanda şirketi tarafından sunulan, Fier ilçesi deniz kıyısında 
Sıvı Doğal Gaz Terminalinin inşaatı projesi 
 
Kaynak:www.itso.org 
 

8. Müteahhitlik Hizmetleri: 
Arnavutluk 2014 yılında AB'ye katılması beklenen Güney Doğu Avrupa ülkeleri arasında en hızlı 
büyümeye sahip olan ülkedir. Gelişmekte ve hızlı büyümekte olan her ülke gibi Arnavutluk'ta da 
inşaat sektörü önemini korumaya devam etmektedir. 
 
Yaşam şartlarının düzeltilmesine, üretim kapasitesinin arttırılmasına ve modern bir altyapının 
yaratılmasına olan ihtiyacı karşılamak için yapılan reformlar, inşaat sektöründe sürekli ve etkili bir 
yükselmenin görünmesine sebep olmuştur. Bu sektör yıllık ortalama %13 büyüme göstermiş olup, 
GSMH'ya en büyük katkıda bulunan sektörlerden biridir. 
 
Müteahhitler, inşaat işlerine başlanması ya da başlamış olanların bitirilebilmesi için gerekli mali 
kaynakların bulunmasında yaşanan zorlukları; sektördeki yavaşlama ve düşüşün nedenleri olarak 
görmektedirler. Bunların yanı sıra, küresel mali krizden etkilenen tüketicilerin düşen talepleri ve 
sıkılaştırılan borç verme kuralları sektörü daha da zorlamaktadır. Bu sektördeki yatırımları 
engelleyen en büyük faktör toprak mülkiyeti konusundaki anlaşmazlık ve belirsizliklerdir. 
 
Yaklaşık 450 civarında küçük, orta ve büyük ölçekli hidroelektrik santral inşaatının lisans verilme 
çalışmaları, termik santral inşaatları, altyapıya yönelik projeler ülkenin bu sektördeki en önemli 
büyüme etkenlerinden biridir. 
 
Müteahhitlik sektöründe konut dışında, yol, kanalizasyon ve içme suyu projeleri başta olmak üzere, 
altyapıya yönelik çalışmaların yoğunluğu dikkat çekmektedir. Özellikle bu tür projelerde yabancı 
sermayeli, İtalyan, Yunan ve Alman olmak üzere, teknik müşavirlik firmalarının kendi ülkeleri ve 
büyükelçilikleriyle bağlantılı olarak faaliyet gösterdikleri ve projelendirme faaliyetlerinde bulundukları 
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bilinmektedir. Yol projelerinde ana üstlenici olarak da taşeron olarak da çok sayıda Arnavut firma 
çalışmaktadır. 
 
Arnavutluk hükümeti birçok altyapı projesinin tamamlanması için çaba göstermektedir. Sektördeki 
bitirilmesi gereken en önemli proje Adriyatik sahilini Kosova’ya bağlayan yolun Arnavutluk’ta kalan 
kısmı olan Durres-Kukes otoyoludur. Söz konusu yol Arnavutluk’un hem en pahalı hem de en 
uzun/büyük otoyoludur. Otoyolun inşaatı ile kuzey Arnavutluk’taki yatırımların artması öngörülürken, 
otoyol aynı zamanda Kosova için de önemli bir nakliye güzergâhı olacaktır. Ayrıca Güney Sırbistan 
ve Kuzey Makedonya’nın da bu otoyolun inşaatından yararlanabileceği ve böylece otoyolun bölge 
ekonomi ve ticaretinde önemli bir gelişme unsuru olacağı tahmin edilmektedir. 
 
Durres-Kukes otoyolunun yanı sıra, Arnavutluk’un güney ve kuzey uçlarını birbirine bağlayarak 
Yunanistan ve Karadağ’la ulaşımı kolaylaştıracak Arber Otoyolu’nun da tamamlanması 
planlanmaktadır. Otoyolun tek bir projeyle bitirilmesi yerine daha çok ülkenin orta bölümünde yer 
alan bölümleri şu anda tamamlanmış veya tamamlanma aşamasındadır. Yol projelerinin dışında, var 
olan limanların iyileştirilmesi ve yeni limanların hem yolcu hem de kargo hizmetleri için inşaa 
edilmesi diğer projelerden sadece birkaçıdır. 
 
9. Teknik Müşavirlik Sektörü: 
Arnavutluk’ta teknik müşavirlik alanında faaliyet gösteren firmalar, genelde İtalya, Yunanistan, 
Almanya, Avusturya gibi ülkelerin kredi kuruluşlarıyla beraber çalışan, ilgili ülkelerin 
Büyükelçiliklerince de desteklenen firmalardan oluşmaktadır. 
Alman KFW ve GTZ ile birlikte faaliyet gösteren ILF Teknik Müşavirlik (www.ilf.com) daha çok 
kanalizasyon ve içme suyu konularında projeler hazırlamaktadır. İtalyan Hükümetinin, TİKA benzeri 
kuruluşu olan Cooperazion Italia bugüne kadar yaklaşık 130 milyon Avro’luk bir kaynağı değişik 
projeler ve firmalarla Arnavutluk’a aktarmıştır. Cooperazion Italia’nın destek verdiği projeler için 
İtalyan teknik müşavirlik firmaları çalışmaktadır. En önemli firmalardan Simast Sp.a’da devletin % 
70’lik payı vardır. 
 
 
 
Arnavutluk’ta teknik müşavirlik firmalarının faaliyetlerinin kredi kuruluşları ve Hükümetlerin desteğiyle 
yürütüldüğü gözlenmektedir. Ayrıca Arnavutluk hükümeti zaman zaman teknik müşavirlik ihaleleri 
açmaktadır. Söz konusu ihalelerin duyurulmasında ve bilgi temininde yeterli açıklık 
sağlanmamaktadır. Bu nedenle, ihale koşullarının hazırlanmasında ve duyurulmasında bilgiye 
ulaşmak oldukça sıkıntılıdır. 
 
Son yıllarda ekonomideki istikrarlı büyüme, demokrasinin yavaş yavaş oturması, AB üyelik yolunda 
atılan adımlar, 2009 yılında NATO üyesi olunması, AB ülkelerinin değişik finansal araçlarla proje 
bazında yaptığı yardımlar, özellikle İtalya ve Yunanistan’ın ekonomik ve siyasi stratejileri 
doğrultusunda Arnavutluk, Türkiye’de geçmiş yıllarda hep bahsedilen kapalı kutu olmaktan tamamen 
çıkmış, aksine özellikle müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektöründe sunduğu fırsatlarla tamamen 
açık mücadele alanına dönüşmüştür. İtalya, Yunanistan, Almanya da bu sektördeki başlıca 
aktörlerdendir. 
 

Türkiye - Arnavutluk Ticari ve Ekonomik İlişkileri 

Arnavutluk’ta demokratik rejime geçişle birlikte, Türkiye ile ikili ilişkilerin örnek düzeyde geliştiği, 
buna paralel olarak, iki ülkenin, bölgesel sorunlar konusunda da görüş birliği içinde olduğu ve 
uluslararası kuruluşlarda dayanışma içinde bulunduğu görülmektedir. 
 
Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ticaretin hacmi izlendiğinde, mevcut dış ticaret hacminin, var olan 
potansiyele kıyasla oldukça düşük düzeyde seyretmekte olduğu gözlenmektedir. Bu durumun iki 
ülkeyi de ilgilendiren çeşitli sebepleri bulunmakla birlikte en önemli sebebi, 50 yıla yakın bir süre 
baskıcı bir rejimle yönetilen ve kapalı bir ekonomiye sahip olan Arnavutluk’un, batılı anlamda bir özel 
sektöre ve yabancı yatırımların güvenliği açısından sorunsuz bir sisteme henüz kavuşamamış 
olmasıdır. 
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Ülkemizin Arnavutluk’a ihracatında en önemli ürünler unlu mamuller ve fırın mamulleri (GTİP:1905), 
demir ve alaşımsız çelikten filmaşin (GTİP: 7213) ile ağaçtan yonga levhalardır (GTİP: 4410). 
 

Türkiye'nin Arnavutluk'a İhracatında Başlıca Ürünler  

GTIP No Ürün Adı 

1905 Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer fırın mamülleri, hosti, boş ilaç kapsülü mühür güllacı, 
pirinç 

4410 Ağaçtan ve diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (osb), vb. 
Levhalar 

3004 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 

7208 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) (sıcak 
haddelenmiş) (kaplanm 

4411 Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar 

7614 Aluminyumdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar vb. 

8431 Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makine ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya 
elverişli a 

7308 Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir 
veya çelik 

6203  

5702 Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları 

7213 Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde) 

6006 Diğer örme mensucat 

7216 Demir veya alaşımsız çelikten profiller 

6004 Diğer örme mensucat (en>30cm, elastomerik/kauçuk iplik=>%5) 

6106 Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler, gömlek -bluzlar (örme) 

3401 Sabunlar, yüzey aktif organik ürünler ve müstahzarlar 

7113 Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama 
metallerden) 

7214 Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş, sıcak haddelenmiş, haddeleme 
işleminden sonra buru 

3920 Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye (gözeneksiz) 

6403 Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve 
yüzü deri 

 
Kaynak: ITC Trademap 
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Türkiye'nin Arnavutluk'tan İthalatında Başlıca Ürünler  

GTIP No Ürün Adı 

7207 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller 

7214 Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş, sıcak haddelenmiş, haddeleme 
işleminden sonra buru 

710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 

7404 Bakır döküntü ve hurdaları 

8501 Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç] 

1211 Bitki ve bitki kısımları (esas olarak parfümeride, eczacılıkta vs. Kullanılan) 

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 

6403 Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve 
yüzü deri 

910 Zencefil, safran, zerdeçal, kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat 

4102 Koyun ve kuzuların ham derileri 

8908  

4418 Ağaçtan bina ve inşaat için marangozluk, mamülleri, doğrama parçaları 

8431 Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makine ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya 
elverişli a 

7108 Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) 

6203 Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort 
(yüzme kıy 

6204  

6205 Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler 

8433 Hasat ve harman, çim biçme makineleri ile yumurta ve tarım ürünlerini büyüklüklerine göre 
ayıran ve 

6217 Giyim eşyasının diğer hazır aksesuarı; giyim eşyasının veya giyim eşyası aksesuarının 
parçaları 

6109 Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme) 

Kaynak: ITC Trademap 

 

Anlaşmalar  

İki Ülke Arasındaki Ticaretin Altyapısını Düzenleyen Anlaşma ve Protokoller 



 32 

Anlaşma/Protokol İmza Tarihi 

Ticaret Anlaşması 12.02.1986 

Ekonomik, Ticari, Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşması 02.08.1988 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 01.06.1992 

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 04.04.1994 

Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım 12.02.1998 

Kültürel, Eğitim ve Bilimsel Değişim Programı Anlaşması 16.06.1998 

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 15.07.1998 

Türkiye-Arnavutluk KEK V. Dönem Protokolu 02.08.1998 

Türkiye-Arnavutluk Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma 13.10.1999 

Türkiye-Arnavutluk KEK VI. Dönem Protokolu 16.06.2000 

Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşması 28.02.2000 

Türkiye-Arnavutluk KEK VII. Dönem Protokolu 23.05.2002 

Türkiye-Arnavutluk KEK VIII. Dönem Protokolu 28.01.2005 

Türkiye-Arnavutluk KEK IX. Dönem Protokolu 15.09.2006 

Arnavutluk –Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması 01.05.2008 

Türkiye-Arnavutluk KEK X. Dönem Protokolu 28.01.2009 

Turkiye – AB – Arnavutluk Çapraz kKümülasyon Uygulanması 01.08.2011 

Türkiye-Arnavutluk KEK XI. Dönem Protokolu 30.11.2011 

Kaynak: Tiran Ticaret Müşavirliği 

 
 
 
 
 

Bölgesel Gümrük Birliği / Diğer Ülkelerle Serbest Ticaret Anlaşması (STA):  

STA: Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret 
Anlaşması 1 Mayıs 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 
 
Söz konusu Anlaşma kapsamında taraflar arasındaki ekonomik işbirliğinin artırılması ve 
güçlendirilmesi, mal ticaretindeki kısıtlamaların kaldırılması, uygun rekabet koşullarının yaratılması, 
karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve tarafların üçüncü ülke piyasalarındaki ticaret ve işbirliğinin 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
 

Anlaşma, sanayi ürünlerindeki gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ve eş etkili vergi ve önlemlerin 
kaldırılması başta olmak üzere, ticarette teknik engeller, tarım ürünlerindeki taviz değişimi, hayvan 
ve bitki sağlığı önlemleri, iç vergilendirme, yapısal uyum, damping, acil durumlar, devlet tekelleri, 
korunma önlemleri, ödemeler, menşe kuralları, devlet yardımları, fikri, sınai ve ticari mülkiyet hakları, 
kamu ihaleleri ve kurumsal hükümler konularında düzenlemeler içermektedir. 
 

Bu Anlaşma ile ihracatçılarımıza, Arnavutluk pazarında Avrupa Birliği üyesi ülkeler ihracatçıları ile 
eşit rekabet imkanı getirilmektedir. Bu çerçevede, sanayi mallarında, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 
tarihte; Arnavutluk menşeli sanayi mallarının Türkiye’ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri 
sıfırlanacak, buna mukabil, Arnavutluk’a ithal edilen ülkemiz menşeli sanayi ürünlerinin %80’den 
fazlasının gümrük vergileri kaldırılacaktır. Bu kapsamda, anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile gümrük 
vergisi sıfırlanacak sektörlerin arasında deri, ormancılık, tekstil, çimento ve cam eşya, değerli taşlar 
ve mücevherat, metaller, makineler ve motorlu taşıtlar bulunmaktadır.  
 
Anlaşmada ayrıca, sanayi malları itibariyle AB’ne tanınan tavizlerde gelecekte yapılabilecek daha 
avantajlı bir değişikliğin, Arnavutluk tarafından aynen Türkiye’ye de yansıtılması öngörülmektedir. 
 

Tarım ürünleri bakımından ise Türkiye ve Arnavutluk, ticari potansiyeli olan seçilmiş bazı tarım 
ürünlerinde birbirlerine sınırsız mahiyette veya tarife kontenjanları dahilinde, sıfır gümrük vergileri ile 
tavizler tanımışlardır. Ülkemizin bu kapsamda Arnavutluk’tan taviz aldığı ürünler arasında 
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ihracatımız bakımından önem arz eden işlenmiş tarım ürünleri (çikolata, şekerleme, ekmekçilik 
mamulleri), kuru meyveler (fındık, antep fıstığı, üzüm, incir), narenciye, bakliyat ve diğer taze sebze 
ve meyveler yer almaktadır. Ülkemizin Arnavutluk’a taviz tanıdığı başlıca ürünler arasında bazı taze 
ve işlenmiş sebze ve meyveler ile ülkemizin anılan ülkeden taviz aldığı işlenmiş tarım ürünleri 
sıralanmaktadır. 

 
CEFTA:Arnavutluk, 1999 yılında AB önderliğinde Güney-Doğu Avrupa ülkeleri için 

kurulan İstikrarPaktı’nın bir parçası olmuştur. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, 
Hırvatistan, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Karadağ ve Kosova tarafından 
oluşturulan Pakt, üye ülkelerin birbirleri ile STA akdetmesini, böylece bölge ülkeleri arasında 
ticarete ilişkin engellerin kaldırılmasını öngörmektedir. CEFTA Anlaşması 21 Aralık 1992 
tarihinde Polonya, Macaristan ile Çek ve Slovak Cumhuriyetleri tarafından imzalanmış olup, 
Temmuz 2004’de yürürlüğe girmiştir. CEFTA üyeliği Avrupa Birliği üyelik sürecinde hazırlık 
aşaması olarak değerlendirilmiş olup, bahse konu Anlaşma’da 11 Eylül 2005 ve 4 Temmuz 
2003 tarihlerinde değişiklik yapılmıştır.Slovenya 1996, Romanya 1997, Bulgaristan 1998, 
Hırvatistan 2002 ve Makedonya 2006yıllarında anılan Anlaşma’ya taraf olmuşlardır. 
Makedonya ve Hırvatistan dışındaki ülkeler Avrupa Birliği üyeliği nedeniyle CEFTA 
üyeliğinden ayrılmışlardır. CEFTA’nın diğer Balkan ülkelerini de kapsamasının uygun 
olacağı değerlendirilmesi üzerine, mevcut ikili ticaret anlaşmalarının yerine geçecek şekilde 
CEFTA üyeliğinin genişletilmesine karar verilmiştir. 6 Nisan 2006 tarihinde Budapeşte’de 
Güneydoğu Avrupa Devlet Başkanlarının Ortak Açıklaması ile başlayan süreç, 19 Aralık 
2006’da Hırvatistan ve Makedonya’ya ek olarak Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, 
Sırbistan, Kosova, Moldova, Makedonya ve Karadağ’ın da taraf olmasıyla tamamlanmıştır. 
CEFTA Anlaşması aynı zamanda hizmetler, kamu alımları ve fikri mülkiyet konularında da 
hükümler içermekte olup, 19 Aralık 2006 tarihinde imzalanmış ve 26 Temmuz 2007 
tarihinde yürürlüğe girmiştir (Arnavutluk açısından). Bu anlaşmanın en önemli amaçları mal 
ve hizmet ticaretinin artırılması, ülkeler arasındaki ticaret engellerinin kaldırılması, 
uluslararası standartlara göre fikri mülkiyet haklarının korunması, modern bir ticari 
serbestleştirme politikasının oluşturulmasıdır (rekabet kuralları, devlet yardımları gibi ) 
 

Arnavutluk-AB Serbest Ticaret Anlaşması (InterimAgreement):Arnavutluk ve 
AB’nin ticari ilişkilerini kapsayan geçiş anlaşması (Interim Anlaşması) İstikrar ve Ortaklık 
Anlaşması’nın bir parçası olarak Aralık 2006’da yürürlüğe girmiştir. Diğer taraftan, 2006 
yılında, Arnavutluk ve AB ülkeleri arasında imzalanan İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasının, 
2009 yılının Haziran ayında yürürlüğe girmesiyle, birlikte ticaret anlaşması“geçici anlaşma-
interimagreement” olarak değil, İstikrar ve Ortaklık Anlaşması’nın bir parçası olarak 
değerlendirilmektedir.Söz konusu ticari anlaşma, Arnavutluk ve AB ülkeleri arasında 
Serbest Ticaret Bölgesi kurulmasını amaçlamaktadır. Arnavutluk tarafından, indirime tabi 
olacak vergi oranları 2011 yılının sonlarında gerçekleştirilmesi öngörülmüştür, AB ülkeleri 
ise Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren neredeyse tüm gümrük tarifelerini (bazı 
Tarım ürünleri hariç) serbestleştirmeye başlamıştır. Arnavutluk tarafından, tam tarife 
serbestliği geçici anlaşma uyarınca 2011 yılında gerçekleşmiş olacaktır. Bununla birlikte, 
asıl tarife indirimi geçici anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte gerçekleştirilmiştir. Tüm sanayi 
ürünlerinin ve anlaşmanın içinde yer alan Tarım ürünlerinin vergi oranları sıfıra 
düşürülmüştür. Özel ürünler olarak adlandırılan bazı tarım ve sanayi ürünleri için ise 
vergilerin 2010 yılına kadar kademeli olarak azaltılmasıöngörülmüştür. 2009 yılında söz 
konusu Avrupa Birliği menşeli sanayi ürünleri için temel verginin % 20’si düzeyine, Tarım 
ürünlerinde ise temel verginin % 40’ına düşülmüştür. 
 

  İş Konseyi: Türk-Arnavut İş Konseyi Kuruluş Anlaşması Ağustos 1992 tarihinde iki 

ülke arasındaki mevcut ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi, potansiyel işbirliği alanları 

ve Doğu Avrupa ve Balkanlar’da yaşanan değişim süreci çerçevesinde Arnavutluk’taki 

yeniden yapılanma çalışmaları beklentileri ile imzalanmıştır. Türkiye ile Arnavutluk arasında 

1992 yılındaki mevcut dostane ilişkilere rağmen ekonomik ilişkilerin arzulanan seviyeye 

ulaşamaması İş Konseyi’nin kuruluşunda etkin faktörler arasında yer almıştır. İş 
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Konseyi’nin, Arnavutluk’ta mevcut sanayi tesislerinin modernizasyonu, konut ve altyapı 

inşası, sağlık ve eğitim tesisleri, turizm, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının işletilmesi, 

bankacılık, telekomünikasyon, ulaşım, tarım gıda, tekstil ve deri gibi alanlarda potansiyel 

işbirliği olanaklarının hayata geçirilmesinde etkin rol oynayarak iki ülke ekonomik ilişkilerinin 

lokomotifini oluşturacağı belirlenmiştir. Türk Hükümeti’nin Arnavutluk’un zor anlarında kredi 

sağlayarak yardım etmesi ve Türk iş adamlarının 1997 yılında yaşanan kriz esnasında dahi 

Arnavut ortaklarla işbirliği yapması iki ülke arasındaki ilişkilerin temellerini 

sağlamlaştırmıştır.  

İhracat - Ürünler 

Ürünler 

 

Demir ve çelik 

Metallerden nihai ürünler 

Tekstil elyafı ve mamulleri 

Elektrikli makine ve cihazlar 

Hububat ve mamulleri 

Giyim eşyası ve aksesuarları 

Değişik Sanayi Kollarında Kullanılan Makine ve Cihazlar 

Demir dışı metaller, mamulleri 

Uçucu yağlar, yüzey aktif maddeler, temizlik patları, boyaları 

Çeşitli mamul eşya 

İlk 10 Toplam 

İthalat-  Ürünler 

Ürünler 

Hayvansal ve bitkisel ham maddeler 

Deri, kösele, ham post 

Demir ve Çelik 

Giyim eşyası ve aksesuarları 

Elektirikli Makine ve Cihazlar 

Ayakkabılar vb. Eşya 

Diğer ulaşım araçları 

Plastik ve Mamülleri 

Metal Cevherleri, Kırıntı, Döküntü ve Hurdaları 

Hububat Sapları ve Kavozları, Gıda Sanayi Kalıntıları ve Yemler 

İlk 10 Toplam 

 

Türkiye-Arnavutluk arasındaki ikili ekonomik ilişkiler ticaret ağırlıklıdır. Arnavutluk ile ticaretinin 
büyük bir bölümünü Türkiye’nin ihracatı oluşturmaktadır. Arnavutluk’a yönelik ihraç ürünlerimize 
baktığımızda, demir çelik, hububat ve unlu mamuller, demir çelikten inşaat malzemeleri, makine 
aksam ve parçaları, pompalar, elektrikli ev aletleri, kablo ve teller, alüminyum inşaat malzemeleri, 
hazır giyim, plastik ambalaj malzemeleri ve plastik inşaat malzemeleridir. 
 
Belli başlı ithal kalemlerini ise, parfümeride ve eczacılıkta kullanıla bitkisel maddeler, özel tertibatlı 
diğer taşıtlar, deri ayakkabılar, kuzuların yünü alınmamış ham derileri, erkek ve erkek çocuklar için 
yün hırka vb. eşya, alüminyum hurda, sökülecek deniz taşıtları, ezilmemiş ve öğütülmemiş kekik, 
canlı mavi yüzgeçli orkinos, koyun ve kuzuların yünü alınmış derileri oluşturmaktadır.  
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Türk Eximbank Kredisi  

Türk Eximbank’ın Arnavutluk’tan 17.6 milyon Dolar tutarında alacağına ilişkin Borç Erteleme 
Anlaşması, Devlet Bakanı Faruk Bal’ın 4-7 Aralık 2000 tarihlerinde Arnavutluk’u ziyareti sırasında 
imzalanmıştır. 
 
Başbakan Ecevit’in 28-29 Şubat 2000 tarihleri arasında Arnavutluk’a yaptığı resmi ziyaret sırasında 
sözlü olarak yaptığı açıklamalar ve Eximbank’a aktarılan talimatlar çerçevesinde, eski borçların 
ertelenmesinin ardından Arnavutluk’a 10 milyon Dolar tutarında yeni kredi açılması gündeme 
gelmiştir. Dönemin Arnavutluk Başbakanı İlir Meta’nın 19 Ekim 2000 tarihlerinde Ankara’ya yaptığı 
ziyaret sırasında ricası sonrasında Başbakan Ecevit açılacak yeni kredi miktarının 20 milyon Dolara 
çıkarılması talimatını vermiştir. 
 
10 milyon Dolar tutarındaki ilk kredinin kullandırılmasına ilişkin olarak henüz Arnavutluk tarafınca bir 
başvuru yapılmamıştır. Söz konusu kredinin kullandırılabilmesi için Arnavutluk tarafının, devlet adına 
borçlanacak bankayı belirleyerek, kendi öncelikleri doğrultusunda saptadıkları projelere ait fizibilite 
çalışması ile Türk Eximbank’a başvurması gerekmektedir. Uygun bulunan projelere, Hazine 
Müsteşarlığı’nın da uygun görüş vermesi halinde Türkiye’den gidecek Türk mal ve hizmetleri 
toplamının yüzde 85’ine kadar finansman desteği sağlanabilecektir. 
 
Eximbank 2014 yılı içerisinde uluslarası ticaretin finansmanına yönelik olarak alıcı kredisi niteliğinde 
üç yeni kredi ürünü geliştirerek uygulamaya koymuştur. Uygulamaya konulan üç programdan biri 
olan “Yurtdışı Bankalar Aracılığıyla Alıcı Kredileri” ile Eximbank tarafından detaylı bir finansal analiz 
sonucunda muteber kabul edilerek kredi limiti tahsis edilen yurtdışı bankalar aracılığı ile Türkiye’den 
mal ithal etmek isteyen yurt dışında yerleşik ithalatçılara alıcı kredisi kullandırılmaktadır. Bu 
çerçevede Arnavutluk’tan sadece Banka Komberate Tregtare (BKT) ile 2015 yılında Ticaretin 
Finansmanı Kredi Anlaşması imzalanmıştır. 

Yatırım Politikası 

Arnavutluk yabancı yatırımcılara yerli yatırımcılarla aynışartları sağlamakla birlikte, arazi 
mülkiyeti ile ilgili olan izinleri kapsamaz. Yabancıların, hava ve denizcilik kabotajları da 
yasalarla kısıtlanmıştır.Yabancı yatırımlar izin almadan önceki koşullara tabi değildirler. Özel 
mülkiyet haklarıanayasa tarafından korunur. Arnavutluk yasalara göre yabancı yatırımlarla ilgili 
anlaşmazlıklar konusunda uluslararası tahkim kararını uygulamakla zorunludur. 

 
Arnavutluk’taki özelleştirme süreci ilk olarak 1991 yılında arsa, küçük is yerleri ve 

küçük ve orta ölçekli kamu kurum ve işletmelerinin özelleştirilmesiyle başlamıştır. Büyük 
şirketlerin özelleştirilmelerinin ekonomiye sağlayacağı katkı payı ile ilgili strateji ise 1998 
yılında sunulmuştur. 2009 yılının sonunda, devlet kurumlarının büyük bir bölümü 
özelleştirilmiştir. 1992’den 2009 yılına kadar olan özelleştirme geliri yaklaşık olarak 800 
milyon ABD Dolarını bulmuştur. Ocak 2010’da ise, devletin 50 şirkette yüzde 50’lik bir payı 
kalmıştır. Reform sürecinin bir parçası olarak, Arnavutluk özelleştirmeyi kullanarak, 
yatırımlarıekonominin en çok ihtiyacı olan alanlarına yönlendirdi. Örneğin, ulaşım 
altyapısıyla ilgili olarak, hükümet özel bir konsorsiyuma, Arnavutluk’un uluslararası 
havaalanını inşa edip yönetmek için imtiyaz vermiştir. Bununla beraber Arnavutluk’un yol ve 
liman altyapısınıgeliştirmek için önemli ve hala devam etmekte ve/veya plan aşamasında 
olan yatırımlar vardır. 

Arnavutluk yabancı yatırımcılara yerli yatırımcılarla aynışartları sağlamakla birlikte, arazi 
mülkiyeti ile ilgili olan izinleri kapsamaz. Yabancıların, hava ve denizcilik kabotajları da 
yasalarla kısıtlanmıştır.Yabancı yatırımlar izin almadan önceki koşullara tabi değildirler. Özel 
mülkiyet haklarıanayasa tarafından korunur. Arnavutluk yasalara göre yabancı yatırımlarla ilgili 
anlaşmazlıklar konusunda uluslararası tahkim kararını uygulamakla zorunludur. 
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Arnavutluk’taki özelleştirme süreci ilk olarak 1991 yılında arsa, küçük is yerleri ve 
küçük ve orta ölçekli kamu kurum ve işletmelerinin özelleştirilmesiyle başlamıştır. Büyük 
şirketlerin özelleştirilmelerinin ekonomiye sağlayacağı katkı payı ile ilgili strateji ise 1998 
yılında sunulmuştur. 2009 yılının sonunda, devlet kurumlarının büyük bir bölümü 
özelleştirilmiştir. 1992’den 2009 yılına kadar olan özelleştirme geliri yaklaşık olarak 800 
milyon ABD Dolarını bulmuştur. Ocak 2010’da ise, devletin 50 şirkette yüzde 50’lik bir payı 
kalmıştır. Reform sürecinin bir parçası olarak, Arnavutluk özelleştirmeyi kullanarak, 
yatırımlarıekonominin en çok ihtiyacı olan alanlarına yönlendirdi. Örneğin, ulaşım 
altyapısıyla ilgili olarak, hükümet özel bir konsorsiyuma, Arnavutluk’un uluslararası 
havaalanını inşa edip yönetmek için imtiyaz vermiştir. Bununla beraber Arnavutluk’un yol ve 
liman altyapısınıgeliştirmek için önemli ve hala devam etmekte ve/veya plan aşamasında 
olan yatırımlar vardır. 

Yatırım ilişkileri  

Arnavutluk’ta Türk firmalarının yatırımları: 

Türkiye, Arnavutluk’ta 1,5 milyar dolara yaklaşan doğrudan yatırım ve müteahhitlik 
hizmetleriyle, İtalya ve Yunanistan’ın ardından üçüncü sırada yer almaktadır.  
 
Demir-çelik üretimi, kireç, oksijen ve azot, gemi tersanesi alanında Kürüm A.Ş., madencilik 
alanında Ber-Oner (Tete Mining), Beralb, telekomünikasyon ve bankacılık alanlarında ise 
Çalık Grubunun yatırımları önem taşımaktadır. Çoğunluğu KOBİ statüsünde olan yaklaşık 
90 Türk şirketi inşaat, demir-çelik, madencilik, bankacılık ve imalat sektörlerinde faaliyet 
sürdürmektedir.  
 
ENKA/Bechtel ortaklığı, Durres Limanını Kosova’ya (kuzeydoğudaki Morina kentine) 
bağlayan 57 kilometrelik Rreshen-Kalimash otoyolunu Haziran 2010’da tamamlamıştır. 
  
İstanbul merkezli Vatan Hastaneler Grubu Tirana’da tam teşekküllü hastane inşaatını 
tamamlanmış ancak hastane idari sorunlar nedeniyle işletmeye açılamamıştır.  
 
Arnavutluk’un ikinci büyük bankası olan Ulusal Ticaret Bankasının (Banka Kombetare 
Tregtare - BKT) %60 hissesi, Çalıkbank/Şekerbank ortaklığınca, 2006’da satın alınmıştır. 
Üst yönetimi vatandaşlarımızda oluşan BKT, ilk dış şubesini Priştine/Kosova’da açmıştır. 
2009 yılında Banka hisselerinin tamamı Çalık grubunca satın alınmıştır 
 
2007 Yılı Haziran ayında Albtelekom’un % 76 hissesinin Çalık Grubuna devriyle birlikte, 
hem sabit telefon ve ADLS internet altyapısının geliştirilmesinde, hem de Eagle Mobile 
adıyla piyasaya 2008 yılı Mart ayında giren cep telefonu operatörüyle, bu sektörlerle ilişkili 
kablo, yazılım gibi alt sektörlerde çok sayıda Türk şirketi de Arnavutluk’ta faaliyet 
göstermeye başlamıştır. Telekom ve bankacılık sektöründeki bu yatırımlarla Ülkemiz 
Arnavutluk’taki önemli yatırımcılar arasına girmiş bulunmaktadır. 
 
 
Çok sayıda sağlık kuruluşunun ofisi, hem ilk muayene hem de sağlık turizmine yönelik 
olarak faaliyet göstermektedir.  
 
Madencilik alanında faaliyet gösteren 3 şirkete yenilerinin eklenmesi beklenmektedir. 
 
Enerji alanında Epro Enerji Arnavutluk’un şu anda faaliyetteki tek termik santralini inşa 
etmiştir. Özellikle Hidroelektrik santral imtiyazlarıyla çok sayıda Türk firması ilgilenmektedir. 
Ülkemizin gelecek yıllarda daha fazla söz sahibi olması beklenmektedir. 
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Diğer taraftan, Türk müteahhitlik firmalarınca Arnavutluk’ta üstlenilen ve tamamlanan toplam 
16 projenin tutarı ise yaklaşık 700 milyon dolar tutarındadır. 
 
2011 yılında 
 
Ayen Enerji,.35 yıllık , YID modeliyle ve proje değeri 150 milyon avro olan. 5 adet Hidro 
Elektrik Santrali ihalesinin almıştır ve yatırım faaliyetine başlamıştır. 
 
SABANCI Holding, yaklaşık 400 milyon avro değerinde bir satın alma işlemi için son teklifi 
vermiş bulunmaktadır. 
Diğer taraftan yine Bank Asya bir banka satın alma işleminde son asamaya gelmiştir. 
 
TEB, Ziraat Bankası ve Is Bankası da faaliyette bulunmak üzere çalışmalar yapmaktadır. 
 
Ayrıca, daha ülkede bulunan De facto, LCWikiki , KOTON, COLLEZIONE,  Little Big, 
Fabrika, Damat, Altınbaş, Enriko Marrineli, Ozdilek, Venice gibi markalardan  Tiran’da en 
büyük alış veriş merkezlerinde faaliyette bulunmaktadır.  

Müteahhitlik Hizmetleri 

Türk firmalarının üstlendikleri ve tamamladıkların işlerin tutarı 61.5 milyon Dolardır. 

Tepe İnşaat A.Ş. Vlore ve İşkodra hastanelerinin restorasyon projesini üstlenmiş ve tamamlamıştır. 
Aynı firma alt yapı projelerinde ihalelere ilgisini beyan etmektedir. 

Çelik Şirketler Grubuna’na bağlı BE-HA-ŞE inşaat firması Pan-Avrupa ulaşım ağı çerçevesinde 8 
koridorun bir parçası olan Rrogozhina-Elbasan yolunun ihalesini almıştır.  

ENKA, Amerikan ordusunun Arnavut mültecilere yardımını destekleme projesini, TÜMAŞ A.Ş. petrol 
sahaları rehabilitasyonu fizibilite çalışmalarını ve GİNTAŞ ise Vlore Paşa Limanı Askeri Tesis 
inşaatını ve Tiran’da toplu konut inşaatını üstlenmiştir. ENKA/Bechtel Ortaklığı, Durres limanını 
kuzeydoğudaki Morina kentine bağlayacak otoyol projesinin 57 km’lik Rreshen-Kalimesh kısmının 
ihalesini kazanmış olup, 418 milyon Avro maliyetle Haziran 2009’da tamamlanmasını öngören bir 
sözleşme Arnavutluk hükümeti ile 6 Ekim 2006 tarihinde Tiran’da imzalanmıştır. 

8.Koridor üzerindeki karayolunun Makedonya sınırı ile birleşen bölümünün inşaatını taahhüt eden 
Mak-yol Temmuz 2003 tarihinde çalışmalarını tamamlamıştır. Aynı koridor üzerinde yer alan 
Librazhd-Elbasan bölümünün inşaatını MNG üstlenmiştir. 

Su Yapı firması kırsal altyapı projelerine müşavirlik hizmeti vermek üzere ihaleyi kazanmıştır. Söz 
konusu projelerin finansmanı İslam Kalkınma Bankasının Arnavutluk Kalkınma Fonundan 
sağlanacağı ve okul, kırsal yol, içme suyu, sağlık ocağı gibi 65 farklı projeyi içermektedir. 

Bankacılık 

Türk işadamları için önemli olan bankacılık sektörüyle ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankasının Balkan 
ülkelerinde yapılanma projesi kapsamında, Tiran’da 3 milyon Dolar sermayeli bir şube açılması 
kararlaştırılmıştır. Ancak, Arnavutluk bankacılık ve finans sektöründe yaşanan kriz ve ülkedeki siyasi 
istikrarsızlık nedeniyle Ziraat Bankası şube açma projesini askıya almıştır. 
 
Çalık Holding’in bağlı ortaklığı olan BKT-Banka Kombetare Tregtare’nin ilk şubesi Durres’te, 29 
Kasım 1925’te, hala BKT Durres şubesi olarak kullanılan tarihi binada kurulmuş olup, aynı zamanda 
Arnavutluk’taki en eski finansal kurumu temsil etmektedir. 
 
BKT’nin özelleştirilme süreci 2000 yılında sona ermiş olup, 6 Temmuz 2000’de Arnavutluk 
Parlamentosu, Arnavutluk Maliye Bakanlığı, Kentbank (hisselerin yüzde 60’ı), International Finance 
Corporation-IFC (hisselerin yüzde 20’si) ve European Bank for Reconstruction and Development-
EBRD  (hisselerin yüzde 20’si)’tan oluşan Consortium of International Investors arasında imzalanan 
satış sözleşmesini onaylamıştır. Mülkiyeti nakleden sözleşme 17 Ekim 2000’de yürürlüğe girmiş, 
Kasım 2000’de ise yeni hissedarlar 10 milyon Dolar yatırımla bankaya sermaye aktarımı 
yapmışlardır. 
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2006 yılı BKT için yeni bir vizyonla başlamış olup, Bank of Albania’nın onayı ve 9 Haziran 2006’da 
alınan mahkeme kararı uyarınca, Kent Bank’ın elinde bulunan yüzde 60 oranındaki BKT hissesi, 
Çalık-Şeker Konsorsiyum Yatırım A.Ş. tarafından satın alınmıştır. 30 Haziran 2009’da Çalık Finansal 
Hizmetler A.Ş. IFC ve EBRD’nin elindeki hisseleri alarak BKT’nin tüm hisselerinin sahibi olmuş ve 
tek ortak haline gelmiştir. 
 
BKT, 2009 yılından itibaren pazar payını artırarak, Arnavutluk’un sadece en eski değil, aynı 
zamanda sektöründe birinci sıraya yükselmiştir. Bugün itibariyle BKT, Doksanıncı kuruluş yılında 2.8 
milyar USD Aktif Toplamı, Arnavutluk ve Kosova’daki toplam 90 şubesi, 1300 çalışanı ve 
Yurtdışında faaliyet gösteren Türk Bankaları arasında en yüksek konumdaki %27’lik pazar payı ile 
 Arnavutluk’un en büyük bankası konumundadır. 
 
BDDK ile Arnavutluk Merkez Bankası arasında, ülkelerinde bulunan bankaların ve finans 
kuruluşlarının yurtdışı faaliyetlerine ilişkin doğru bilgiye ulaşabilmek, sınır ötesi denetim ve gözetim 
alanlarında işbirliğini kolaylaştıracak bir kurumsal çerçeve oluşturmak ve kurumsal tecrübeler ile 
teknolojilerin karşılıklı eğitim olanakları aracılığıyla paylaşımını sağlamak üzere 2 Ekim 2001 
tarihinde İkili İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. 
 

İşbirliği olanakları  

Yeniden yapılanma sürecinde bulunan Arnavutluk, bu alanda faaliyet gösteren Türk müteahhitlik ve 
müşavirlik firmaları için iş imkanları sunmaktadır. Finansman bulunması koşuluyla altyapı inşaatı gibi 
imkanlar mevcuttur. Bunlar arasında, Porto Romano bölgesinde henüz tasarım aşamasında olan 
büyük gemilere uygun dökme yük limanı tüm bölge için önem taşımaktadır.  

Türk firmaları için tarım, enerji, petrol ve doğalgaz, turizm, madencilik, gıda işleme, hayvancılık, 
mermer, sağlık gibi alanlar yatırım fırsatı sunmaktadır. 

Enerji talebinin yarısını ithalat yoluyla karşılayan Arnavutluk’un “baz güç” üretim problemini çözecek 
bir yatırım, hem büyüklük, hem PPA ve hem de ROI açısından, ülkenin en önemli yatırımları 
arasındadır.  

Vergi Uygulamaları: 

Doğrudan Vergiler: Gelir üzerindeki vergiler; şahsi kazanç üzerindeki vergiler, kazanç 
üzerindeki vergiler kaynağından alınmaktadır. Bunlar; Emlak vergileri; tarım arazisi 
üzerindeki vergiler, binalar üzerindeki vergilerdir. 
Vergi Oranları: Arnavutluk Cumhuriyeti’nde tüzel ve gerçek kişiler, aşağıdaki vergilerle 
mükelleflerdir. 

Kazanç Vergisi; Ticari kayıt defterleri kullanan ve KDV ödeyen bütün şirketler (yerli 
veya yabancı) kazanç vergisine tabidirler. Ülke içinde yerleşik vergi mükellefi, sadece 
Arnavutluk Cumhuriyeti toprakları içinde oluşan gelirler için yükümlüdür.(%15)  
 

Katma Değer Vergisi (KDV); Katma Değer Vergisi şu durumlarda ödenir: 
 
-Arnavutluk Cumhuriyeti topraklarındaki ekonomik faaliyetinin bir parçası olarak, 
vergilendirmeye tabi olan tüm mallar ve hizmetlerin, vergiye tabi kişi tarafından alınması 
halinde, 
 
- Arnavutluk Cumhuriyeti’ne yapılan tüm malların ithalatında, Kaydın en alt sınırı, her takvim 
yılı için 5 milyon Lek ya da 5’nci maddeye dayanarak Bakanlar Kurulu tarafından 
belirlenecek herhangi başka bir miktardır. Avukat, noter, eczacı, doktor, dişçi, muhasebeci, 
mimar vs. hizmetler için ise kaydın alt sınırı 2 milyon Lek’tir. İthalat ve ihracat faaliyetinde 
bulunan bütün gerçek ve tüzel kişiler KDV’yi ödemek için zorunlu kayda tabi 
tutulmuşlardır.(%20) 
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Kaynak Vergisi; Arnavutluk Cumhuriyeti’ndeki tüm mukimler; merkezi ve yerel 

yönetimler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve Yasa tarafından tanımlanmış diğer şahıslar, 
Arnavutluk Cumhuriyeti’nde bir kaynak tarafından oluşan aşağıdaki ödemelerde, toplam 
miktarın % 15’u stopaj vergisiyle yükümlüdürler. 

 
Vergi Matrahı 

Vergilendirilebilir gelirler, 19/01/1993 tarihli ve 7661 sayılı yasaya ve Maliye Bakanlığı’nca 
çıkarılan alt düzenlemelere uygun olarak, bilanço ve ekleriyle kesinleşir. Kazançlar veya 
diğer net gelirler ile mahsup edilebilir giderler ve brüt gelirler arasındaki farklardır. Vergi yılı, 
takvim yılına uygun olarak, 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta biter. 
 

Kişisel Gelir Vergisi 
Dünyada nerede üretilirse üretilsin, tüm gelirler için, Arnavutluk'ta mukim tüm şahıslar 

vergiye tabidir. Ancak, Arnavutluk’ta mukim olmayanlar, sadece Arnavutluk sınırları içinde 
elde ettikleri gelir için vergi mükellefi olurlar. (%1-%20)  
 

Tüketim Vergisi (Özel Tüketim Vergisi) 
Tüketim vergileri belirli yüksek tarifeli mallar kategorisinde uygulanan vergilerdir. Genellikle, 
tüketim vergileri sağlığa zararlı malları, lüks malları ve çevreyi kirleten malları 
kapsamaktadır.Arnavutluk’ta tüketim vergileri; 
 
• Petrol ürünleri. 
• Alkollü içecekler, bira, şarap, vb. 
• Tütün ve yan ürünleri. 
• Kahve. 
• Havai fişekleri 
• Laskiler ( 4011 GTIP ürünleri ) 
• Elektrik akümülatör, pil ve batarya 
• Ambalaj ürünleri 
• Ampuller ( 8539 GTIP’li bazıürünler için) 
 

Milli Vergiler 

Arnavutluk Cumhuriyeti’ndeki Liman Vergi Oranları: Arnavutluk Cumhuriyetinde 
uygulanan Deniz Limanı Vergisi 1 (Bir) Avro’dur. 
 

Akaryakıt Vergisi: Arnavutluk’ta üretilen ve dışarıdan ithal edilen benzin, gaz yağı ve 
dizel yakıt için litrebaşına 7 lek ödenmektedir. 
 

İkinci El Arabalar İçin İthalat Vergisi: Ağustos 2011’den itibaren arabalar için ithalat ve 
satış vergisi kaldırılmıştır. Yeni kanundagümrük ve diğer vergiler yıllık taksitler halinde geri 
ödenecek bir sistem şekillendirilmiştir.İthalat dahil olmak üzere tüm otomobil vergileri 
birleştirilip her sene zorunlu olan ruhsatkaydında ödenecektir. 
 

Karbon Vergisi, Karbon vergisi benzin için 1.5 lek/ litre, gaz yağı, solar, mazot,dizel 
yakıt için 3 lek/ lt seklindedir. 
 

Plastik ve cam tek kullanışlı ambalajların vergisi: Tek kullanışlı plastik ambalajlari için 
hem üretimde hem ithalatta 100 lek / kg uygulamaktadır.Sadece yerli geri dönüşüm sanayisi 
için, ambalaj vergisi % 50 lek/ kg seklindedir. Tekkullanışlı cam ambalajlari için ise, hem 
ithalatta hem üretimde 10 lek / kg dir. 
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Madencilik Vergileri: Arnavutluk’ta madencilik sektöründe faaliyet gösteren şirketler 
veya maden çıkartma lisansıalanlar Arnavutluk devletine madencilik vergisi ödemek 
zorundadır. Madencilik vergisi aylıkhesaplanır ve ihracat yapıldığı anda ödenir. Madencilik 
vergisinin % 25’i, madencilikfaaliyetinin bulunduğu yerel idareye gider. 
 

Yıllık Balıkçılık Faaliyeti Vergisi: Balıkçılık lisansının alınmasından sonra bu verginin 
ödenmesi zorunludur. Vergiödenmeksizin lisans geçerlilik kazanmaz. Gemi balıkçılığı (bir 
gemi için) (Yıllık vergiler türegöre değişmektedir. 
 

Oyun Salonu, Kasino ve Hipodromlarda Düzenlenen Sportif Yarışlar İçin Kayıt 
Vergisi: Bu vergi, her faaliyetin başlangıcında, kayıtta ödenir. Faaliyetin başlaması için. 
Televizyonve geleneksel piyango, sportif kumarhaneler, pist yarışları için 2.000.000 Lek. 
ElektronikKasinolar için 1.000.000 Lek tutarında vergi ödenmek durumundadır. 
 

Hizmet Tarifeleri: 

- Ehliyet vergisi 
- Radyo-Televizyon kullanım vergisi 
- Konsolosluk hizmetleri (Dışişleri Bakanlığı veya yurt dışındaki Büyükelçilikler tarafından 
yapılan hizmetler için ) 
- Adalet Bakanlığı, adli makamlar, noterler, tapu daireleri ile mülki idareler tarafından verilen 
hizmetlere ve yapılan işlemlere ilişkin vergiler 
- Yıllık Radyo ve Televizyon iletim hizmetleri vergisi 
- Posta ve Elektronik hizmetler vergisi. 
- 20 kişiden fazla yabancı taşıma araçları ve mal taşıyan yabancı araçlarının vergisi. 
- Arnavutluk Cumhuriyeti sınırları, uçakla geçme vergisi 
 

Yerel Vergiler: 

- Küçük şirket vergisi 
- Mülkiyet vergisi ( Bina ve arsa vergisi ) 
- Konaklama (Otel, pansiyon v.b.) vergisi 
- Altyapı vergisi (Yeni inşaatlarda) 
- Mülkiyet hakkinin değişimi vergisi 
- Tabela vergisi 
- Kamusal alan kullanım vergisi 
- Geçici vergiler 

Sosyal Güvenlik Uygulaması: 

Çalışma Saatleri: Arnavutluk İş Kanununa göre normal günlük çalışma süresi 8 saati 
aşamaz. Diğer taraftan, normal haftalık toplam çalışma süresi de 40 saati aşmamalıdır. Bazı 
durumlarda, işveren tarafından talep edildiği ve onaylandığı takdirde, işçi iş saatlerinden 
sonra da çalışabilir. Ancak her halükârda haftada 50 saatlik çalışma süresi geçilemez. Yani 
fazla mesai saatlerinin toplamı hafta başına 10 saati aşamaz. Ulusal tatil günlerinde 
çalışılması ve 18 yaşın altındaki çocuklar ile gebelik döneminde olan kadınların gece 
çalışmaları Arnavut İş Kanunu tarafından yasaklanmaktadır.  
Fazla Mesai Ödemeleri: Fazla mesai çalışmalarının karşılığının, ek maaş veya ek tatil 
olarak verilmesi öngörülmektedir. Fazla mesai için, uygulanan maaştan % 25 daha fazlası 
veya normal tatillerden % 25 daha fazlası, uygulanır. Fazla mesai karşılığı, fazla mesaiden 
itibaren iki ay içerisinde kullanılmalıdır. Resmi tatiller esnasında veya hafta sonlarında 
yapılan fazla mesai için, normal maaşın ve fazla mesai süresinin % 50 daha fazlası olarak, 
uygulanır.  
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Emeklilik yaşı: Sosyal sigorta yasasında, emeklilik yaşı erkekler için 65 ve kadınlar için 
60`tır.  
Asgari ücret: Arnavutluk'ta Asgari Ücretin Tayini"ne ilişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre 
01.07.2012 tarihinden itibaren yeni asgari ücret aylık 21.000 Lek’tir. Asgari ücret ayda en az 
174 saatlik normal iş süresi için ödenmektedir. Çalışma saatlerine göre fazla mesai ödemesi  
yapılacaksa, saati 115 lek’ten daha az olamaz. Diğer ödemelerin ise 20.000 Lek üzerinden 
hesaplanması gerekmektedir.  
Çalışma koşulları  
İşverenin yükümlülükleri: İşverenin, çalışanların temel haklarını garanti etme yükümlülüğü 
vardır. Bu yükümlülük, çalışanın kişiliğinin korunmasına dayanmaktadır. Çalışanın sağlığı 
için temiz ve emin bir işyeri garanti edilmeli; özel alanları üzerine kontrol uygulanmamalı; 
çalışanlar kayıtlı olmalı; iş esnasında gerçekleşen kazaların bütün belgeleri tutulmalı; iş 
yerinde havanın temizliği korunmalı, yüksek ses düzeyinin olduğu ortamlarda, çalışanların 
sağlığı için ses normal seviyelerde korunmalı, iş yerinin emniyeti garanti edilmeli, iş 
malzemeleri ve makinelerinin bakımı yapılmalı, çalışanların işini yapabilmeleri için bütün 
zorunlu malzemeler teminedilmeli; işçilere çalışma saatleri esnasında yiyecek ve içecek su 
sağlanmalı, iş yerinde ilk yardım malzemeleri hazır bulundurulmalıdır.  
İşçilerin yükümlülükleri: Arnavutluk İş Yasası, çalışanlar için çeşitli yükümlülükler 
öngörmektedir. İşverene karşı sadakat, özenli bir şekilde çalışma, kendi işinin şahsen 
yapılması, çalışma ilişkisi esnasında sağlanan malzemelerin işverene iade edilmesi, 
çalışanın dikkatsizliği veya dürüst olmayan davranışların sonucu işveren kayıplara maruz 
kalmışsa, çalışanın bunları tazmin etmesi. Çalışma ilişkisinin sonunda taraflar zımni bir 
anlaşmayla, bir yılı geçmeyen yeni bir iş aktı düzenleyebilirler.  
Ayrımcılık yasağı:Arnavut İş Yasasına göre, etnik, ırksal, dini, yaş veya siyasal görüşler 
nedeniyle işveren tarafından yapılan her türlü ayrımcılık, yasaklanmıştır.  
İş sözleşmeleri: İş sözleşmelerinde, işveren ve işçi tarafından yazılı veya sözlü olarak şartlar 
koşulabilir veya değiştirilebilir. İş sözleşmeleri, sözlü olarak yapıldığı durumlarda, işveren 
ilgili sözleşmeyi yazılı metin olarak 30 günlük süre içerisinde düzenlemelidir. Bu 
yükümlülüğün gerçekleşmemesi, sözleşmenin geçerliliğini olumsuz etkilemez ama işveren 
İş Müfettişliği tarafından cezalandırılabilir. Genel kural olarak, Arnavut İş Yasasına göre, iş 
sözleşmeleri, sınırsız bir süre için düzenlenir. Yine de, işin geçici tipine dayanarak, süreli iş 
sözleşmesi de yapılabilir.  
Arnavut İş Yasasına göre, bir iş sözleşmesi, en azından aşağıdaki konuları kapsamalıdır:  
- Tarafların kimliği;  
- İş yeri;  
- Genel iş tanımlaması;  
- Başlangıç tarihi;  
- Süre, (süreli iş sözleşmesi ise)  
- Ücretli iznin süresi;  
- İş sözleşmesinin sona erdirilmesi durumunda bildirim süresi;  
- Maaş detayları ve ödeme tarihleri;  
- Normal haftalık çalışma saatleri. 
İş sözleşmelerinin sona erdirilmesi  
İşveren ve çalışan arasında süreli iş sözleşmesi düzenlendiyse, sözleşme ön bildirim 
olmadan süre bitiminde sona erecektir. Süreli iş sözleşmesinin bitiminde iş ilişkisi devam 
ederse, zımnen süreyle sınırlı olmayan bir kontrat düzenlenmiş gibi değerlendirilir. Bu 
yüzden, süresiz iş sözleşmelerinin sona erdirilme süreçleri, Arnavut İş Yasasına dayanılarak 
yapılmalıdır.  
Taraflar arasında en azından 3 senelik süreli iş sözleşmesi imzalanmışsa, sürenin bitiminde 
işveren sözleşmeyi yenilemeyi reddederse, süreyle sınırlı olmayan sözleşmesinin sonu 
olarak kabul edilir. Arnavut İş Yasasına göre, çalışmanın ilk üç ayı, deneme süresi olarak 
düşünülecektir. Deneme süresi esnasında her iki taraf, diğer tarafa 5 gün önceden bir 
bildirimde bulunarak işakdini sona erdirebilir. Ayrıca, deneme döneminden sonra çalışma 
ilişkisinin sona erdirilmesi Arnavutluk İş Yasasından belirtilen özel prosedürlere ve taleplere 
bağlıdır. Bu bağlamda, herhangi bir iş sözleşmesinin sona erdirilmesinde işveren iş 
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sözleşmesini bitirme niyetini ve sebeplerini çalışana bir ihbarla bildirmelidir. ihbarın 
tesliminden itibaren 72 saat içerisinde, iş akdini sona erdirme bitirme niyeti hakkında 
tartışmak için bir toplantı düzenlenmelidir. İş akdinin sona erdirilmesine dair alınan karar, 
toplantıdan sonra 48 saat sonra başlamak üzere en geç toplantıdan sonraki bir hafta 
geçmeden çalışana bildirilir. İşveren, bu tarz sona erdirme prosedürüne uymazsa, ceza 
olarak çalışana iki aylık maaşına eşit miktarı ödeme yapmak durumunda kalabilir. İşveren 
tarafından çalışana teslim edilen son bildirimden sonra, sınırsız süreli iş sözleşmeleri için 
aşağıda belirtilen bildirim süresinin geçmesiyle iş sözleşmesi sona erer. Arnavut İş 
Yasasına uygun olarak, her iki taraf sınırsız süreli iş sözleşmelerinin sona  erdirilmesi için 
aşağıdaki takip eden bildirim sürelerine uymalıdır.  
- Çalışmanın ilk yılı için, bir aylık süre;  
- İki ile beş yıl için 2 aylık süre;  
- Beş yıldan dahası için 3 aylık süre.  
Buna rağmen, taraflar yukarıdaki bildirim sürelerini yazılı olarak değiştirebilirler. Altı aylık  
çalışma süresi için en az iki haftalık bildirim süresi öngörülebilir. Altı ayı geçen çalışmalar 
için işten ayrılma bildirim süresi bir aydan az olmamalıdır. Bir iş sözleşmesi, haklı nedenlerin 
varlığı durumunda, doğrudan fes edilebilir. Arnavut İş Yasasına göre, çalışmanın devamına 
izin vermeyen ciddi koşullar, makul nedenler olarak sayılmıştır. Yine de, Arnavut İş 
Yasasına göre iş sözleşmesi sona erdirme prosedürü her iki taraftan da izlenmelidir. İş 
sözleşmesinin feshi; ırk, renk, cinsiyet, yaş, gebelik, din veya çalışanların iş verme ilişkisiyle 
ilgili nedenlere dayanıyorsa, işveren gerekçesiz iş feshinden dolayı çalışanlara bir senelik 
kadar maaşı ödemelidir.Öte yandan, Arnavutluk İş Yasasına göre çalışanlar kıdem 
tazminatından da yararlanırlar “….iş sözleşmesi işveren tarafından fesih edilmiş olmalı ve 
işçi en azından o iş yerinde 3 sene çalışmış olmalıdır.”. İş sözleşmesi işveren tarafından 
haklı sebebe dayanarak sona erdirilmişse, işçi kıdem tazminatı talep edemez. Kıdem 
tazminatı, işçinin çalıştığı her sene için 15 günlük maaşından az olamaz.  
Toplu işten çıkartmalar: Arnavut İş Yasasına göre işten toplu çıkartmalar, işverenin 
inisiyatifi üzerine ve işçilere bağlı olmayan nedenlerle iş sözleşmesinin sona erdirilmesidir. 
100 işçiden daha fazla olan işyerinde 90 günlük dönem içerisinde en fazla 10 işçi görevden 
alınabilir. 100-200 işçi arasında olan işyerlerinde azami 15 işçi görevden alınabilir. 200-300 
işçi arasında olan işyerlerinde azami 20 işçi görevden alınabilir. 300 işçiden daha fazla olan 
işyerlerinde azami 30 işçi, görevden alınabilir. Toplu iş çıkartmalarında, işveren yazılı olarak 
çalışanları haberdar etmelidir. Bildiri, işyerinde çalışanlar tarafından görünür bir yerde 
yayımlanır ve özel olarak aşağıdaki nedenleri belirtiyor olmalı:  
- Sona erdirmenin sebepleri;  
- Görevden alınacak işçilerin sayısı;  
- Çalışmakta olan işçilerin sayısı;  
- Toplu işten çıkartmalar üstlenmek ve bitirmek için öngörülen dönem.  
Bu şekildeki bildirinin bir kopyası, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığına gönderilir. Eğer ki  
işveren, uzun bir dönem tayin ederse, yukarıdaki bildirinin tarihinden itibaren 20 gün içinde,  
işveren, toplu işten çıkarılmanın konusu olan işçilerle görüşmelidir. Bu toplantının nedeni,  
toplu iş çıkartmadan kaçınmak veya görevden alınan işçilerin sayısını azaltmak ve ondan 
doğacak olumsuz sonuçları azaltmaktadır. Bahsedilen görüşmelerin sonunda, işveren 
görüşmelerin sonucunu Bakanlığa bildirmelidir. İşveren ve çalışanlar arasında herhangi bir 
uzlaşmaya varılmazsa, Bakanlık, bildirinin tarihinden itibaren (eğer işveren, daha uzun bir 
süreyi talep etmezse) 20 günün içinde bir anlaşmaya varılması için taraflara yardım eder. 
Her halükarda, Bakanlık toplu işçi çıkartılan engel olamaz. Yukarda bahsedilen sürenin 
sonunda, işveren bildirim sürelerine uyarak, ilişkisinin sona ermesinden işçileri haberdar 
eder. Ayrıca, toplu iş çıkartma prosedürüyleçıkarılan işçilere en az üç yıllık dönem boyunca 
işverene hizmet ettikleri süre kadar kıdem tazminatı verilir. 
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Genel sorunlar 

Arnavutluk’ta halen serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci yaşanmakta olup, bundan doğan sık 
mevzuat değişikliği, bürokrasi, kurumlar arası yetki çatışması, anlaşmazlıkların çözümünde yargı 
mekanizmasının ağır işlemesi, bankacılık sektöründe yaşanan olumsuzluklar gibi sorunlar 
mevcuttur. Diğer taraftan ülkenin enerji, ulaşım gibi altyapı sorunları da çeşitli biçimlerde ülkeye 
ihracatımızı olumsuz etkileyen faktörlerdendir.  

Özellikle mevcut gümrük mevzuatının gerek ticaret alanında gerek inşaat sektöründe gereksinimleri 
karşılayamaması nedeniyle, ülke ile ticari ilişkileri bulunan firmalarımız tarafından mevzuatın 
güncelleştirilmesi önerilmektedir. 

Diğer taraftan, Arnavutluk ile Türkiye arasındaki banka ilişkileri sağlıklı olmadığından, mal bedelleri 
banka aracılığı ile tahsil edilememektedir. Bu durumda, ülke piyasasında yapılan mal satışlarında 
paranın tahsili aşamasında sorunlar yaşanabilmesine yol açabilmektedir. Bankacılık sektöründe 
yerel bankaların nakit sıkıntısı, şehirlerarası para transferindeki sorunlar ve devlet bankalarının 
prosedürlerindeki zorluklar sebebiyle akreditasyon ve teminat mektubu prosedürlerinin yerine 
getirilmesinde de sıkıntı yaşanmaktadır. 

Ayrıca, Arnavutluk’a taşımacılık yapan Türk araçları TIR Karnesi teminatı altında taşıma 
yapmalarından dolayı resmi gümrük mührü taşımalarına rağmen, araçlar gümrüklerin dışında bile 
Arnavutluk yetkililerince açılmaktadır. Karayolu ile ihracat yapan Türk firmaları Bulgaristan, 
Makedonya ve Arnavutluk'taki altyapı eksiklikleri, sınır kapılarındaki sorunlar gibi nedenlerden dolayı 
ürünlerini 4 ile 10 gün arasında değişen sürelerde Arnavutluk'a ulaştırabilmekte ve fiyat avantajını 
yitirmektedirler. 

Arnavutluk’ta yerleşik ithalatçı firmaların, ithal vergilerini daha az ödemek amacıyla, Arnavutluk 
Gümrüğünde düşük değerli fatura sunması veya ithal malını eksik beyan etmesi sonucu ortaya 
çıkan problemlerde, Arnavut gümrüklerince, problem çözümlenene kadar nakliyecilerimizin araçları 
da, taşıdıkları yük ile birlikte gümrükte bekletilmektedir. Bu tür anlaşmazlıklarla ilgili davalar en az iki 
ay sürmekte, bu nedenle TIR için 2-3 aylık gümrük sahası kirası ödemek zorunda kalınmaktadır. 

Ülkede karayollarının bozuk olması ulaşımı, dolayısı ile ticareti engelleyen diğer bir etkendir. Ayrıca, 
çok büyük boyutlara ulaşan elektrik enerjisi sıkıntısı yabancı yatırımcılar üzerinde olumsuz etki 
yapmaktadır. 

Diğer taraftan ülkede halen engellenemeyen kayıt dışı ithalat sorunu da ihracatçılarımız bakımından 
haksız rekabet yaratmakta, Türk firmalarının bazı ürünlerini Arnavutluk’ta pazarlamasını 
zorlaştırmaktadır. 

Firma sorunları 

Yabancı işçi kotası: Firmalar ile yapılan sözleşmelerde konu düzenlenmektedir. Genel olarak 
sözleşmede belli oranda yerli işçi çalıştırılması gerektiği ve oranı belirtilmektedir. Bu oran genelde % 
50’nin üstündedir. 

Oturma ve çalışma izni alınmasında karşılaşılan sorunlar: Bürokrasinin yavaşlığı, sistemin yeterince 
oturmaması ve bazı keyfi uygulamalar nedeniyle gecikmelerle karşılaşılmaktadır. 

Kalifiye işgücü sıkıntısı: Kalifiye iş gücü sıkıntısı yaşanmaktadır. Ayrıca Balkan kültüründe çalışma 
disiplini ve sorumluluk alma konularında yaşanan sıkıntılar nedeniyle sürekli takip sisteminin 
yerleştirilmesi ve muhakkak bir yabancı yöneticinin kontrolünde çalışmaların izlenmesi yoluna 
gidilmektedir. 

Vergiler: Arnavutluk’ta tüm ürün ve hizmetlerde KDV %20, kurumlar vergisi ise %10’dur. KDV 
iadeleri çok geç ödenmektedir. Mahsup sisteminin de uygulanmaması nedeniyle firmaların devletten 
ciddi oranlarda KDV alacakları bulunmaktadır. 
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Sosyal güvenlik giderleri: Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamında, işveren brüt maaşın %21.7’si 
oranında prim ödemek zorundadır. % 21.7’lik oranın % 20’si sosyal güvenlik sigorta primi, % 1.7’si 
sağlık sigortasından oluşur. 

Hak edişlerin alınamaması: Özellikle devlet ihalelerinde ve yabancı fonların ihalelerinde hak 
edişlerin alınmasında sorunla karşılaşılmamaktadır. Ancak başta İtalyan firmaların taşeronu olarak 
çalışan Türk şirketlerinin hak edişlerinde gecikmelerle karşılaştığı bilinmektedir. 

Bürokratik sorunlar: Hukuk sisteminin ağır işlemesi, bürokrasinin zayıflığı, sistemin yeterince 
oturmaması, keyfi bazı uygulamalar nedeniyle tüm bürokratik işlemlerde sıkıntılarla 
karşılaşılabilmektedir. 

Ülkede karayollarının karayolu ulaştırması için yeterli olmaması, dolayısı ile ticareti engelleyen diğer 
bir etkendir. Gerek sınır kapılarındaki beklemeler, gerekse karayolu taşımacılık maliyetinin petrole 
dayalı olarak her geçen gün artması ve gerekse Durres Limanı’nı Kosova, Makedonya ve Sırbistan’a 
bağlayan otoyolun tamamlanmış olması ile kısalan ulaşım mesafesi nedeniyle, ihracatçılarımızın 
Durres Limanını efektif olarak kullanmaları için, Türkiye-Italya arasında sefer yapan ro-ro 
gemilerimizin bu limana da araç transferi yapmaları, anılan piyasalarda rekabet gücümüzün 
arttırılması, piyasa hakimiyetimizin kazanılması açısından ciddi bir alternatif olarak 
değerlendirilmelidir. 

Arnavutluk’ta faal firmalar tarafından iletilen diğer sorunlar ve öneriler: 

 KDV alacaklarının iadesinin gecikmesi. Bu konuda Devletin kesinleşmiş KDV alacaklarını 
ödemede gecikmeler yaşaması ve yeni gelecek yatırımcılara da kolaylık sağlayacak farklı 
formüller tesis etmemesi, 

 İmtiyazla verilen proje ve yatırım sahalarının zaman içinde, devlet otoritesi tarafından tek taraflı 
olarak bozulması ve arbitrasyona gidilmesi. Örneğin; yatırım taahütlerini fazlasıyla yerine getirmiş 
bulunan Nesko Metal San.Tic A.Ş madencilik şirketinin imtiyaz sahasının, idaredeki kadroların 
değişmesi ile başka taraflara hukuk dışı olarak lisanslandırılması, 

 Göçmen olarak çalışanların izinleriyle ilgil sorunlar. AB uyum müktesebatı çerçevesinde, oturma 
ve çalışma izinlerinin Türk vatandaşları için kolaylaştırılmasının sağlanması, 

 Türk yatırımcıların bulunduğu yerlerdeki yerel idarelerde merkezi yönetimin hakim olması, buna 
karşılık merkezi yönetimdekilerin sürekli sirkülasyona tabi olmasının yarattığı aşılamaz bir 
bürokrasi döngüsü her yatırımcıya olduğu gibi, Türk yatırımcılarına da zorluklar yaratmaktadır.  


