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Α. Γενική Οικονοµική Κατάσταση – Μακροοικονοµικοί δείκτες  

Αύξηση του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές κατά 9,9% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα 
του προηγούµενου έτους, αύξηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος κατά 0,3% του ΑΕΠ, 
σταθερό επίπεδο τιµών καταναλωτή µε τον δείκτη τιµών καταναλωτή να κυµαίνεται  στο 
1,6%, βελτίωση των συνθηκών της αγορά εργασίας µε µείωση στο 12,68% της ανεργίας, και 
ελαφρά αύξηση του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά 1,25% του 
ΑΕΠ, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2008 είναι τα χαρακτηριστικά της αλβανικής 
οικονοµίας για το πρώτο τρίµηνο του 2009. 

 To ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίµηνο του 2009  σηµείωσε αύξηση κατά 9,9% σε 
τρέχουσες τιµές,  στα 1.180 δις Λεκ (περίπου 8,8 δις Ευρώ) από 1.073 δις Λεκ το αντίστοιχο 
διάστηµα του 2008 ή 6% του ΑΕΠ. Η αύξηση του ΑΕΠ οφείλεται τόσο στην διεύρυνση του 
ρόλου του  ιδιωτικού τοµέα µετά από τις ιδιωτικοποιήσεις των µεγάλων επιχειρήσεων, ο 
οποίος πλέον απασχολεί το 85% του εργατικού δυναµικού. και στο γεγονός ότι βελτιώθηκαν 
οι συνθήκες στην αγορά εργασίας, όπου η ανεργία µειώθηκε στο 12,6% στο τέλος του 
Μαρτίου 2009  από 13,04% που ήταν στο τέλος Μαρτίου 2008, ενώ αυξήθηκε ο βασικός 
µισθός στα 17.000 Λεκ στο πρώτο τρίµηνο του 2009,  από 16.000 Λεκ το 2008. 

Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα κυµάνθηκε το πρώτο τρίµηνο του 2009 στα 3,7 δις Λεκ, 
ενώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2008 τα δηµόσια έσοδα υπερέβαιναν τα έξοδα κατά 10,4 εκ. 
Λεκ. Τα δηµόσια έσοδα το πρώτο τρίµηνο του 2009 αυξήθηκαν  κατά 8,7 δις Λεκ. ή 11,9% 
σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2008. Ωστόσο,  τα δηµόσια έξοδα, αυξήθηκαν µε 
ρυθµό πολλαπλάσιο του ρυθµού αύξησης των εσόδων της τάξεως του 30%, δηλαδή κατά 
22,8 εκ. Λεκ,  

Το µέσο επίπεδο τιµών καταναλωτή διατηρήθηκε σχετικά σταθερό, µε τον δείκτη 
τιµών καταναλωτή  να κυµαίνεται στο 1,6%  

Η επέκταση της οικονοµικής δραστηριότητας στην Αλβανία για το πρώτο τρίµηνο 
του 2009, οφείλεται, όπως και κατά το 2008, στη βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος, 
τόσο λόγω της ψήφισης του νέου νόµου για τις πτωχεύσεις τον Μάιο του 2008, όσο και λόγω 
της δηµιουργίας του Εθνικού Κέντρου Καταχώρησης Επιχειρήσεων, χάρη στο οποίο 
επετεύχθη µείωση του χρόνου καταγραφής µιας επιχείρησης στα µητρώα, σε µία µόνο µέρα, 
µε ταυτόχρονη καταχώρηση στα µητρώα των Φορολογικών Αρχών, των φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης, και της Επιθεώρησης Εργασίας.  
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Πίνακας 1:Βασικοί µακροοικονοµικοί δείκτες, 

  μ.μ 

1ο 

τριμ.08 

1ο 

τριμ.09 Ιαν. Φεβρ. Μαρτ. 

Ονομαστικό ΑΕΠ  δισ.λεκ 1073 1180 *       

Μεταβολή ΑΕΠ  % 6,0 6 *       

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία 

μεταβολή ) %     0,4 0,7 0,6 

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια 

μεταβολή )  % 3,68 1,9 2,1 1,9 1,6 

Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών 

Παραγωγή & Κατασκευές      (μεταβολή 

από προηγούμενο τριμ.) %           

Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών 

Παραγωγή & Κατασκευές      (μεταβολή 

από αντίστοιχη περίοδο) %           

Ανεργία  Νούμερο 140.809         

Ανεργία  % 13,04 12.3 *       

Βασικός μηνιαίος μισθός  Λεκ 16.000 17.000       

              

Δημόσια Οικονομικά             

Έσοδα  εκατ.λεκ 63.619 72.289       

Έξοδα  εκατ.λεκ 53.214 76.021       

Έλλειμμα εκατ.λεκ 10.405 -3.732       

              

Μέση Ισοτιμία             

Ευρώ Λεκ 123,63   125,18 128,79 130,67 

USD Λεκ 82,53   94,62 100,65 100,5 

              

Επιτόκια              

Επιτόκιο κατάθεσης (12μηνο %) % 6,23         

Επιτόκιο δανείου (12μηνο %) % 13,72         

Πηγή: Instat, Υπουργείο Οικονοµικών Αλβανίας 

Β. Εξωτερικό Εµπόριο  

Ελαφρά άνοδος του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παρατηρείται 
το πρώτο τρίµηνο του 2009 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους.  

Η αξία εξαγωγών το 1ο τρίµηνο 2009 σηµείωσε µείωση της τάξεως του 13,6% σε 
σχέση µε το 1ο τρίµηνο του 2008. Η συνολική αξία εξαγωγών ανήλθε σε 22.109 εκ. Λεκ (172 
εκ. Ευρώ) το 1ο τρίµηνο 2009 έναντι των 25.545 εκ. Λεκ (199 εκατ. Ευρώ) το αντίστοιχο 
διάστηµα του 2008.  

Η αξία των αλβανικών εισαγωγών το 1ο τρίµηνο 2009, µειώθηκε κατά 2,6% σε 
σχέση µε το 1ο τρίµηνο 2008. Η αξία εισαγωγών ανήλθε σε  94.710 εκ. Λεκ (739 εκατ. 
Ευρώ) το 1ο τρίµηνο 2009 έναντι των 97.248 εκ. Λεκ (759 εκατ. Ευρώ) το αντίστοιχο 
διάστηµα του 2008. 
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Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές,  υπολογίζεται στο 23,3%. Το 
ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές το πρώτο τρίµηνο 2009 ανήλθε στο 
23,3%  δηλαδή σε ποσοστό χαµηλότερο από εκείνο του αντίστοιχου διαστήµατος του 
προηγούµενου έτους οπότε το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές 
ανέρχονταν στο 26,3%.  

Πίνακας 2:Εξωτερικό Εµπόριο (σε εκατ. €) 

Εξωτερικό Εµπόριο 01-03/08 01-03/09 Ιαν.08 Φεβ.08 Μαρτ.08 

Εξαγωγές     (σε εκατ. €) 199 172 59 55 59 

Εισαγωγές   (σε εκατ. €) 759 739 217 262 260 

Εµπορικό Ισοζύγιο -559 -566 -158 -206 -202 
∆είκτης κάλυψης 
εξ./εισ.% 

26,3 23,3 27,0 21,1 22,5 
Πηγή: Instat. Επεξεργασία, Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

 

∆ιάγραµµα 1 

 

Πηγή: Instat, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων  

 

Γ1. Εισαγωγές – Κυριότεροι εµπορικοί εταίροι  

Η ΕΕ είναι ο σηµαντικότερος εµπορικός  εταίρος της Αλβανίας και για το πρώτο 
τρίµηνο 2009 συµβάλλοντας στο µεγαλύτερο µερίδιο του εξωτερικού εµπορίου της χώρας 
(68,4%). Από τις χώρες µέλη της ΕΕ, οι σηµαντικότεροι προµηθευτές της Αλβανίας 
παραµένουν η Ιταλία µε µερίδιο επί του συνόλου της αξίας των αλβανικών εισαγωγών της 
τάξεως του 26,98%, η Ελλάδα µε µερίδιο επί του συνόλου της αξίας των αλβανικών 
εισαγωγών της τάξεως του 16,13% και η Γερµανία  µε µερίδιο επί του συνόλου της αξίας 
των αλβανικών εισαγωγών της τάξεως του 6,29%. Από χώρες εκτός ΕΕ σηµαντικοί 
προµηθευτές της Αλβανίας είναι η Κίνα µε µερίδιο επί του συνόλου της αξίας των 
αλβανικών εισαγωγών της τάξεως του 7,34%, η Τουρκία µε µερίδιο 7,28%, και  η Ελβετία  
µε µερίδιο 2,34%. 
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Πίνακας 3:Εισαγωγές (σε εκατ.€) 
Εισαγωγές σε εκατ. Ευρώ 

  01-03/08 01-03/09 2008% 2009% 

Ιταλία 203,72 199,29 26,86% 26,98% 

Ελλάδα 107,52 119,13 14,17% 16,13% 

Κίνα 49,84 54,20 6,57% 7,34% 

Τουρκία 47,07 53,76 6,20% 7,28% 

Ελβετία 30,93 17,30 4,08% 2,34% 

Γερµανία 44,64 46,44 5,88% 6,29% 

 Πηγή: Instat, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

∆ιάγραµµα  2 

 
Πηγή: Instat, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

Η αξία εισαγωγών της  κατηγορίας «ορυκτά, καύσιµα, ενέργεια», σηµείωσε το 1o 
τρίµηνο 2009 µείωση της τάξεως του 24% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 
προηγούµενου έτους. Μείωση σηµείωσαν και οι κατηγορίες «τρόφιµα, ποτά και τσιγάρα», 
«δέρµα και προϊόντα δέρµατος» και «κλωστοϋφαντουργία και υποδηµατοποιία» κατά 11%, 
10% και 9% αντίστοιχα σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο 2008.   

Οι εισαγωγές στην κατηγορία «χηµικά και πλαστικά προϊόντα» σηµείωσε σηµαντική 
αύξηση της τάξης του 23% έναντι της ίδιας περιόδου του 2008, αύξηση παρατηρείται και 
στις κατηγορίες «κατασκευές ξύλου και είδη από χαρτί», «Κατασκευαστικά υλικά κα 
µέταλλα» και «µηχανήµατα και ανταλλακτικά» κατά 11%. 9% και 7% αντίστοιχα σε σχέση 
µε το 1ο τρίµηνο 2008.  

 

Γ2. Εξαγωγές – Κυριότεροι εµπορικοί εταίροι 

Η Ιταλία και η Ελλάδα εξακολουθούν να είναι οι σηµαντικότεροι εταίροι της 
Αλβανίας στις εξαγωγές και για το πρώτο τρίµηνο του  2009,  στις οποίες αναλογεί το 
67,19% (69,38% το 1ο τρίµηνο 2008) και 11,34% (8,72% το 1ο τρίµηνο 2008) αντίστοιχα  της 
συνολικής αξίας εξαγωγών της Αλβανίας. Το µερίδιο της Ιταλίας επί του συνόλου της αξίας 
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εξαγωγών της Ιταλίας, σηµείωσε µείωση κατά 2,19% (από 69,38% το πρώτο τρίµηνο του 
2008 σε 67,19% το πρώτο τρίµηνο του 2009) ενώ αντίθετα το µερίδιο της Ελλάδος επί του 
συνόλου της αξίας εξαγωγών της Αλβανίας κατά 2,62% (από 8,72% το πρώτο τρίµηνο του 
2008 σε 11,34% το πρώτο τρίµηνο του 2009) Αύξηση σηµείωσε τόσο το µερίδιο της 
Γερµανίας το οποίο διπλασιάστηκε, όσο και της Κίνας, ενώ το µερίδιο επί του συνόλου των 
εξαγωγών της Αλβανίας προς την Τουρκία και την ΠΓ∆Μ µειώθηκε στο ένα πέµπτο (1/5) 
και στα δύο τρίτα (2/3) αντίστοιχα. 

Πίνακας 3:Εξαγωγές (σε εκατ.€) 

Εξαγωγές σε εκατ. Ευρώ 

  01-03/08 01-03/09 2008% 2009% 

Ιταλία 138,24 115,88 69,38% 67,19% 

Ελλάδα 17,38 19,56 8,72% 11,34% 

Κίνα 2,61 3,24 1,31% 1,88% 

Γερµανία 5,44 7,32 2,73% 4,24% 

Τουρκία 3,40 0,68 1,71% 0,39% 

FYROM 4,18 2,78 2,10% 1,61% 
Πηγή: Instat, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

 
∆ιάγραµµα  3 

 
Πηγή: Instat, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

Η διάρθρωση των εξαγωγών συνεχίζει να βασίζεται στην επανεξαγωγή αγαθών τα 
οποία παράγονται µε πρώτες ύλες της επιχείρησης που έχει κάνει την παραγγελία. Η 
κατηγορία «κλωστοϋφαντουργικά και υποδήµατα» η οποία αποτελούσε το 57,9% της αξίας 
των συνολικών εξαγωγών της Αλβανίας, το 1ο τρίµηνο 2009 σηµείωσε ελαφρά αύξηση της 
τάξεως  του 5% ενώ ταυτόχρονα κέρδισε 10,2% στο ποσοστό της στο σύνολο των αλβανικών 
εξαγωγών σε σχέση µε το 1ο τρίµηνο 2008. Πολύ σηµαντική αύξηση για το 1ο τρίµηνο 2009 
σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους, παρουσιάζεται και στις 
κατηγορίες  «δοµικά υλικά και µέταλλα», «δέρµατα και δερµάτινα προϊόντα» τις τάξεως του 
99% και 84% αντίστοιχα. Αύξηση παρουσίασαν και οι κατηγορίες «Μηχανουργική, 
εξοπλισµός και ανταλλακτικά» και «Κατασκευές ξύλου και είδη από χαρτί» κατά 19% και 
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12% αντίστοιχα. Μείωση παρατηρείτε στις κατηγορίες «Χηµικά και πλαστικά προϊόντα»,  
«Ορυκτά, εύφλεκτα υλικά, ηλεκτρική ενέργεια» και «Τρόφιµα, ποτά, καπνός» της τάξεως 
του 22%, 7% και 6% αντίστοιχα. Από όλες τις κατηγορίες οι «δοµικά υλικά και µέταλλα» 
και «κλωστοϋφαντουργικά και υποδήµατα» είχαν τον υψηλότερο ρυθµό  αύξησης του 
ποσοστού συµµετοχής επί της συνολικής αξίας εξαγωγών για το 1ο τρίµηνο του 2009 σε 
σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2008, είναι  13% και 10% αντίστοιχα.  

∆. ∆ιµερές εµπόριο 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Αλβανίας, το εµπορικό 
ισοζύγιο µεταξύ των δύο χωρών για το πρώτο τρίµηνο του 2009, παραµένει θετικό για την 
Ελλάδα, στα 99,56 εκ. Ευρώ από 90,14 Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου 
έτους, σηµειώνοντας αύξηση κατά  10,5%.  Η αξία εισαγωγών της Αλβανίας από την Ελλάδα 
για το πρώτο τρίµηνο του 2009, αυξήθηκε κατά 1,3 εκ. Ευρώ περίπου, στο ποσό των  119,13 
εκ. Ευρώ, ενώ το σύνολο της αξίας εξαγωγών της Αλβανίας προς την Ελλάδα για το πρώτο 
τρίµηνο του έτους 2009 ανήλθε σε 19,56 εκ. Ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση σε σχέση µε το 
αντίστοιχο διάστηµα του προηγουµένου έτους, περίπου 2 εκ. Ευρώ.   

∆1. Εισαγωγές Αλβανίας από Ελλάδα 

Η αξία εισαγωγών της Αλβανίας από την Ελλάδα για το πρώτο τρίµηνο 2009, ανήλθε 
σε 119,13 εκ. Ευρώ, από 107,52 εκ. Ευρώ το ίδιο διάστηµα του προηγούµενου έτους, 
σηµειώνοντας αύξηση 10,8%. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 16,13% επί των συνολικών 
εισαγωγών της Αλβανίας, από 14,17% την αντίστοιχη περίοδο του 2008, δηλαδή το µερίδιο 
των ελληνικών εξαγωγών στην Αλβανία αυξήθηκε σχεδόν κατά δύο ποσοστιαίες µονάδες το 
πρώτο τρίµηνο του 2009 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2008.  

Οι εισαγωγές της Αλβανίας από την Ελλάδα σε οµάδες προϊόντων παρουσιάζονται στον 
κατωτέρω πίνακα 4: 

Πίνακας 4 
Οι εισαγωγές από Ελλάδα σε οµάδες προϊόντων  Ιανουάριος-Μάρτιο 2008-2009 

εκ.€ 2008 2009 % µεταβ. 

Σύνολα 104,65 116,87 11,7% 

Τρόφιµα, ποτά, καπνός 19,33 21,14 9,4% 

Ορυκτά, καύσιµα, ηλεκτρικό ρεύµα 37,19 46,54 25,1% 

Χηµικά προϊόντα και πλαστικά υλικά 9,49 9,50 0,1% 

∆έρµατα και δερµάτινα προϊόντα 0,02 0,05 200,0% 

Κατασκευές ξύλου και είδη από χαρτί 5,49 5,75 4,6% 

Κλωστοϋφαντουργία και υποδηµατοποιία 8,36 7,31 -12,5% 

Κατασκευαστικά υλικά κα µέταλλα 13,06 18,70 43,2% 

Μηχανουργική, εξοπλισµός και ανταλλακτικά 10,42 6,22 -40,3% 

Άλλα 1,29 1,68 29,6% 
          Πηγή: Instat, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

∆2. Εξαγωγές Αλβανίας προς Ελλάδα 

Το σύνολο της αξίας εξαγωγών της Αλβανίας προς την Ελλάδα για το πρώτο τρίµηνο του 
2009 ανήλθε σε 19,56 εκ. Ευρώ που αντιστοιχεί στο 11,34% της αξίας των συνολικών 



 7 

εξαγωγών της Αλβανίας, έναντι 17,38 εκ. Ευρώ του ίδιου διαστήµατος του 2008 που 
αντιστοιχούσε στο 8,72% της αξίας των συνολικών εξαγωγών της Αλβανίας. Έτσι, το πρώτο  
τρίµηνο 2009 η αξία εξαγωγών προς την Ελλάδα, σηµείωσε αύξηση της τάξεως του 12,5% 
σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2008. 

 Οι εξαγωγές της Αλβανίας προς Ελλάδα σε οµάδες προϊόντων παρουσιάζονται στον 
κατωτέρω πίνακα 5:  

Πίνακας 5 
Οι εξαγωγές προς Ελλάδα σε οµάδες προϊόντων Ιανουάριος-Μάρτιο 2008-2009 

εκ.€ 2008 2009 % µεταβ. 

Σύνολα 16,98 19,19 13,0% 

Τρόφιµα, ποτά, καπνός 1,14 1,45 27,5% 

Ορυκτά, καύσιµα, ηλεκτρικό ρεύµα 0,44 5,30 1093,1% 

Χηµικά προϊόντα και πλαστικά υλικά 0,35 0,72 104,3% 

∆έρµατα και δερµάτινα προϊόντα 0,00 0,03 #DIV/0! 

Κατασκευές ξύλου και είδη από χαρτί 1,69 1,12 -33,5% 

Κλωστοϋφαντουργία και υποδηµατοποιία 9,33 8,19 -12,2% 

Κατασκευαστικά υλικά κα µέταλλα 3,49 1,85 -46,9% 

Μηχανουργική, εξοπλισµός και ανταλλακτικά 0,21 0,16 -22,2% 

Άλλα 0,33 0,37 11,6% 
            Πηγή: Instat, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 


