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Политички односи:
Посете
Размене посета премијера наше две земље 2014/2015. године пружиле су кључни
допринос унапређењу билатералног дијалога и односа, чему су додатно допринели и
редовни сусрети на маргинама међународних и регионалних форума (као што је учешће
председнице Владе А. Брнабић на састанку премијера западнобалканске шесторке 26.
августа 2017. у Драчу), јачање регионалне сарадње и идентификовање заједничких
приоритета, нарочито у оквиру тзв. Берлинског процеса (аутопут Београд-Тирана,
отварање Регионалне канцеларије за сарадњу младих у Тирани 2017. године, чији је
Србија највећи контрибутор), као и фокусирање на приоритетне области од заједничког
интереса - економску сарадњу, евроинтеграције и инфраструктурно повезивање.
Економска сарадња:
Робна размена, као окосница економске сарадње, континуирано расте. Према подацима
РЗС, у 2018. години обим трговинске размене је износио 181.5 милиона евра (наш извоз
је износио 135.8 милиона евра, док је вредност увоза 45.3 милиона евра).
На традиционалном привредном Сајму у Тирани, 21-24. новембра 2018. године
учествовале су 24 српске компаније.
У области привредне сарадње постоје бројни неискоришћени потенцијали, у бројним
областима, почев од пољопривреде до туризма. Импулс за њено даље јачање нарочито су
пружили одржавање првог, конститутивног заседања Мешовите комисије за економску
сарадњу две земље 2015. године, редовно излагање српских произвођача на водећем
годишњем сајму Панаир у Тирани (на последњем сајму одржаном новембра 2017. године
излагало је око 100 српских компанија), а посебно одлична међукоморска сарадња. На
маргинама сусрета председника Влада две земље у Ништу октобра 2016. године одржан
је пословни форум уз учешће представника преко 250 компанија из две земље, на коме је
потписан МоР две привредне коморе о оснивању Српско-албанске трговинскоиндустријске коморе са седиштем у Тирани. Прва генерална скупштина заједничке
Коморе одржана је 25.11.2017. године у Тирани, уз учешће преко 100 компанија из две
земље и присуство председника ПКС и министра привреде Србије.
Билатерални уговори
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