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Α. Γενική Οικονοµική Κατάσταση – Μακροοικονοµικοί δείκτες  

Αύξηση του ΑΕΠ κατά 3% το έτος 2009 σε σχέση µε το 2008 κατα 1.145, δις Λέκ 
(περίπου 8,34 δις Ευρώ) σε τρέχουσες τιµές,  µε τις µεταβολές τελευταίου τριµήνου 2008 να 
κυµαίνονται σε ελαφρά µείωση 0,8% ετησίως και µείωση 2,4% σε σχέση µε το τρίτο  
τρίµηνο του 2009 αλλά µε τον τοµέα της Βιοµηχανίας, του Εµπορίου και της Γεωργίας, να 
σηµειώνουν αύξηση το τέταρτο τρίµηνο 2009 σε σχέση µε το τρίτο τρίµηνο, κατά 2,9%, 
1,6% και 0,8%, αντίστοιχα. Οι τοµείς που συνέβαλαν στη µείωση του ΑΕΠ το τέταρτο 
τρίµηνο σε σχέση µε το τρίτο τρίµηνο, ήταν εκείνος των Κατασκευών κατά  πρώτο λόγο µε 
µείωση ης τάξεως του 11,8% και των Υπηρεσιών µε µείωση κατά 4%. Οι τοµείς που είχαν 
τις υψηλότερες αυξήσεις σε σύγκριση µε το 4ο τρίµηνο του 2008 ήταν οι τηλεπικοινωνίες, το 
εµπόριο και οι µεταφορές κατά 8,3%, 7,2% και 3,0% αντίστοιχα. Οι τοµείς που είχαν µείωση 
σε αυτό το τρίµηνο σε σύγκριση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους ήταν οι 
κατασκευές και η βιοµηχανία µε 14,4% και 4,1% αντίστοιχα. 

H ανεργία αυξήθηκε στο 13,75% στο τέλος του 2009 από 12,68% που ήταν στο 
τέλος του προηγούµενου έτους, ωστόσο, ο βασικός µισθός το 2009 αυξήθηκε στα 18.000 
Λέκ, από 17.000  Λεκ  το 2008.  

Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα αυξήθηκε σηµαντικά το 2009 σε σχέση µε το 2008, 
κατά 33%, φθάνοντας στο 7% του ΑΕΠ, από 60,2 δις. Λεκ στο τέλος του 2008, στα 80,2 δις 
Λεκ στο τέλος του 2009 (περίπου 584,5 εκ. Ευρώ), παρά το γεγονός ότι τα δηµόσια έσοδα 
αυξήθηκαν κατά 8,7% (27,5% του ΑΕΠ) σε σχέση µε το 2008, από 290.078 εκ. Λέκ σε 
315.204 εκ. Λέκ, ωστόσο η αύξηση των δηµοσίων δαπανών κατα 13% περίπου από 350.267 
εκ. Λέκ το 2008 σε 395.436 εκ. Λέκ το 2009 είχε ώς αποτέλεσµα την αύξηση του 
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος 

Το δηµόσιο χρέος της Αλβανίας το τρίτο τρίµηνο του 2009 κυµάνθηκε στο 35% του 
ΑΕΠ (3,08 δις ευρώ) ενώ το 2008 ήταν 55,9% του ΑΕΠ, ωστόσο το εξωτερικό χρέος 
σηµείωσε αύξηση κατα 4,8% το 2009 σε σχέση µε το 2008, από 18,3% του ΑΕΠ σε  23,1% 
του ΑΕΠ (1,9 δις ευρώ). 

Το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών για την περίοδο Ιανουαρίου-∆εκεµβρίου 2009 
ανήλθε στα  1.327 εκ. Ευρώ (15,9% του ΑΕΠ), µε το πλεονασµατικό ισοζύγιο Υπηρεσιών 
ύψους 120.92 εκ.. Ευρώ, να συµβάλλει κατά 32,6%  κατά στη µείωση του ελλείµµατος του 
εµπορικού ισοζυγίου ύψους – 2.303,7 εκ. Ευρώ, και µε το πλεονασµατικό ισοζύγιο 
΅καθαρών εµβασµάτων¨  να συµβάλλει στη µείωση του ελλείµµατος του εµπορικού 
ισοζυγίου κατά 934.48 εκ. Ευρώ, ενώ το έλλειµµα των ΅καθαρών¨΅ εσόδων ανήλθε  στα -
78.69 εκ. Ευρώ.  
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∆ιάγραµµα 1: Σύνθεση ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών 

 
   Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας 

Τα µεταναστευτικά εµβάσµατα το 2009, σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας της Αλβανίας, µειώθηκαν στα  779 εκ. Ευρώ (9% του ΑΕΠ), δηλαδή κατά 6% σε 
σχέση µε το 2008 και κατά 18% σε σχέση µε το 2007 

Πίνακας 1:Εµβάσµατα Μεταναστών 

Εµβάσµατα µεταναστών 
Έτος 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Αξία σε εκατ. Ευρώ 774 802 937 952 833 779 

Μεταβολή από προηγ. Έτος  4% 17% 2% -13% -6% 

Μεταβολή από έτος βάσης 2004  4% 21% 23% 8% 1% 
   Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας. Επεξεργασία, Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

Στο παρακάτω γράφηµα, το οποίο έχει δηµοσιευτεί από την Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας 
βασισµένο σε στοιχεία του Bureau of Labor Statistics & Eurostat, παρουσιάζεται η σχέση 
µεταναστευτικών εµβασµάτων και ανεργίας στην ΕΕ, την Ιταλία και την Ελλάδα, όπου 
παρατηρείται η συσχέτιση της αύξησης της ανεργίας στην ΕΕ και κυρίως στην Ιταλία και την 
Ελλάδα µε την πτώση των εµβασµάτων µεταναστών στην Αλβανία. 
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Η αξία των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) το 2009 αυξήθηκε κατά 7,1% σε 
σχέση µε το 2008,  στα 664 εκ. Ευρώ  ή 7,96% του ΑΕΠ, από 620 εκ. Ευρώ το 2008, ωστόσο 
στην Αξία των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων το 2009 συµπεριλαµβάνονται και τα έσοδα από 
τις ιδιωτικοποιήσεις, ύψους 220 εκ. Ευρώ, ενώ σχετικά µε το 2008 σηµειώθηκε σηµαντική 
επιβράδυνση αφού η αύξηση της αξίας των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων το 2008 σε σχέση 
µε το 2009  ήταν της τάξεως του 31,9%.   

Πίνακας 2:Άµεσες Ξένες Επενδύσεις 

Άµεσες Ξένες Επενδύσεις  
Έτος 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Αξία σε εκατ. Ευρώ 267 209 250 470 620 664 

Μεταβολή από προηγ. έτος   -21,7% 19,6% 88,0% 31,9% 7,1% 
Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας. Επεξεργασία, Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

∆ιάγραµµα 2 

 
   Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας 

Ο µέσος ετήσιος πληθωρισµός το 2009 κυµάνθηκε στο 2,2%. Στο τέλος του 2009 ο 
πληθωρισµός ανήλθε στο 3,5% από 2,9% το τρίτο τρίµηνο του 2009, σηµειώνοντας αύξηση 
κατά µία ποσοστιαία µονάδα έναντι του αντίστοιχου διαστήµατος του προηγούµενου έτους 
(2,5%). Τόσο οι πληθωριστικές πιέσεις στις αναπτυγµένες χώρες, όσο και η πτώση της  
συναλλαγµατικής ισοτιµίας, συνέβαλαν στην αύξηση του κόστους διαβίωσης. Με στόχο την 
διατήρηση του πληθωρισµού στο 3%, η Τράπεζα της Αλβανίας χρησιµοποίησε ως µέτρο 
τόνωσης της οικονοµίας την µείωση κατά µια ποσοστιαία µονάδα του βασικού επιτοκίου. Με 
αυτόν τον τρόπο έδωσε την δυνατότητα στις τράπεζες να αυξήσουν την ρευστότητα µε 
χαµηλότερο κόστος.  

 
Σχετικά µε τη χορήγηση δανείων από τις Τράπεζες, το 2009 σηµειώθηκε 

επιβράδυνση σε σχέση µε το 2008, αφού η ετήσια αύξηση χορήγησης δανείων το 2009 ήταν 
13,2% ενώ η αντίστοιχη ετήσια αύξηση το 2008, ήταν  35,7%. Τα δάνεια σε Λεκ αυξήθηκαν 
κατά 23% ενώ αυτά σε ξένο νόµισµα κατά 9%. Το ποσοστό των επισφαλών δανείων στο 
συνολικό αριθµό  δανείων στην Αλβανία ανήλθε στο 10,5%. Η µέση ισοτιµία του Λεκ τόσο 
ως προς το Ευρώ όσο και προς το ∆ολάριο ΗΠΑ, κυµάνθηκε στα 137,26 και 92,91 Λεκ 
αντίστοιχα. 

 
Η αύξηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 35,8% σε σχέση µε το 2008,  

συνέβαλε στην επέκταση της οικονοµικής δραστηριότητας. Η συνολική ποσότητα 
παραγωγής για το 2009 ανήλθε σε 5.230 GWh δηλαδή στο 72,7% της δυναµικότητας των 
συνολικών πηγών Ενέργειας. Οι εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2009  µειώθηκε κατά 
97,9% έναντι του 2008, από 2.475 GWh (2.759 GWh συµπεριλαµβανοµένου και των 
ανταλλαγών), σε 53 GWh (1.964 GWh.  συµπεριλαµβανοµένου και των ανταλλαγών). Η 
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εισαγόµενη ηλεκτρική ενέργεια, αντιστοιχεί στο 27,3% της συνολικής παραγωγής ενέργειας 
το 2009, από 41,7% το προηγούµενο έτος. Η εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
(συµπεριλαµβανοµένου και των ανταλλαγών) αυξήθηκε κατά 82,8% το 2009 σε σχέση µε το 
2008, και αντιστοιχεί στο 7,5% του δυναµικού των συνολικών πηγών ενέργειας. 

Στον τοµέα του Τουρισµού, το 2009 ο αριθµός των επισκεπτών στην Αλβανία, 
σχεδόν διπλασιάσθηκε σε σχέση µε το 2008, από 227.280 σε 520.954. Ο αριθµός επισκεπτών 
για διακοπές αυξήθηκε το 2009 σε σχέση µε το 2008, κατά 129%. Στον αριθµό επισκεπτών 
συµπεριλαµβάνονται και οι αλβανοί υπήκοοι µετανάστες που επισκέπτονται την χώρα τους 
για διακοπές. Το 93% των επισκεπτών εισήλθαν στην Αλβανία το τρίτο τρίµηνο του 2009, 
κυρίως οδικώς.  

Τέλος, όσον αφορά στην επιχειρηµατικότητα, σύµφωνα µε την κατάταξη της 
Παγκόσµιας Τράπεζας,  η Αλβανία το 2009 ανήλθε στην 82η θέση σε σύνολο 183 χωρών από 
την 89η που ήταν το 2008. Σύµφωνα µε το  Global Competitiveness Index 2008-2009 η 
Αλβανία βρίσκετε στην 108η θέση στον κόσµο σε σύνολο 134 χωρών.  

Πίνακας 3:Βασικοί µακροοικονοµικοί δείκτες 

Πηγή: Instat, Υπουργείο Οικονοµικών Αλβανίας 

 

  µ.µ 
4ο 
τριµ.08 

4ο 
τριµ.09 Οκτ. Νοεµβ. ∆εκ. 

Ονοµαστικό ΑΕΠ  δισ.λεκ 1.086,0 1.145,1*       

Μεταβολή ΑΕΠ  % 7,2 3,3*       

∆είκτης Τιµών Καταναλωτή (µηνιαία µεταβολή ) %     0,4 0,4 µ.δ** 

∆είκτης Τιµών Καταναλωτή (ετήσια µεταβολή )  % 2,5 2,9 2,3 2,8 3,5 

∆είκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Παραγωγή & Κατασκευές      
(µεταβολή από προηγούµενο τριµ.) % 10,1 3,3       

∆είκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Παραγωγή & Κατασκευές      
(µεταβολή από αντίστοιχη περίοδο) % 19,4 9,1       

Ανεργία  νούµερο 141.495 143.340       

Ανεργία  % 12,68 13,75       

Βασικός µηνιαίος µισθός  Λεκ 17.000 18.000       

              

∆ηµόσια Οικονοµικά             

Έσοδα  εκατ.λεκ 290.078 315204       

Έξοδα  εκατ.λεκ 350.267 395436       

Έλλειµµα εκατ.λεκ -60.189 -80.232       

              

Μέση Ισοτιµία             

Ευρώ Λεκ 123,2 137,26 136,9 137,7 137,17 

USD Λεκ 93,47 92,91 92,42 92,34 93,98 

              

Επιτόκια              

Επιτόκιο κατάθεσης (12µηνο %) % 6,26 6,79 6,85 6,77 6,3 

Επιτόκιο δανείου (12µηνο %) % 11,76 12,46 13,04 12,29 12,04 

*πρόβλεψη τον Νοε.2009       

** µη διαθέσηµο        



 5 

Β. Εξωτερικό Εµπόριο  

Η Συµφωνία Σύνδεσης και Σταθεροποίησης µεταξύ Ε.Ε. και Αλβανίας, έχει 
επικυρωθεί από όλες τις χώρες µέλη της ΕΕ και τέθηκε  σε ισχύ στις 1.4.2009. 

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητο το 2009, σε 
σχέση µε το έτος 2008, ωστόσο, η αξία του όγκου εµπορίου το 2009, σηµείωσε ελαφρά 
µείωση σε σύγκριση µε το 2008.  

Η αξία των αλβανικών εξαγωγών το 2009 σηµείωσε µείωση της τάξεως του 8,5% 
σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, από 112.572 εκ. Λεκ  ή 820 εκ. Ευρώ το 2008 σε 102.989 
εκ. Λεκ  ή  750 εκ. Ευρώ το 2009.  

Η αξία των αλβανικών εισαγωγών το 2009, µειώθηκε κατά 2% σε σχέση µε το 
προηγούµενο έτος, από 439.894 εκ. Λεκ ή 3.205 εκ.. Ευρώ το 2008, σε  430.944 εκ. Λεκ ή 
3.140 εκ. Ευρώ το 2009 έναντι. 

Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές,  υπολογίζεται στο 23.9%. Το 
ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές το 2009, είναι µικρότερο κατά 1,7 
ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το προηγούµενο έτος (25,6%).  

Πίνακας 4:Εξωτερικό Εµπόριο (σε εκατ. €) 
Εξωτερικό Εµπόριο 01-12/08 01-12/09 Οκτ.2009 Νοε.2009 ∆εκ.2009 

Εξαγωγές     (σε εκατ. €) 820 750 70 70 72 

Εισαγωγές   (σε εκατ. €) 3205 3140 273 275 315 

Εµπορικό Ισοζύγιο -2385 -2389 -202 -205 -243 

Όγκος εµπορείου  4025 3890 343 345 386 

∆είκτης κάλυψης εξ./εισ.% 25,6 23,9 25,8 25,3 22,8 

    Πηγή: Instat. Επεξεργασία, Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

Η ΕΕ αποτελεί τον σηµαντικότερο εµπορικό  εταίρο της Αλβανίας και για το 2009 
κατέχοντας το µεγαλύτερο µερίδιο του εξωτερικού εµπορίου της χώρας (67,1%). Από τις 
χώρες µέλη της ΕΕ, οι σηµαντικότεροι εµπορικοί εταίροι της Αλβανίας παραµένουν η Ιταλία 
µε µερίδιο 33,2%, η Ελλάδα  µε µερίδιο 13,9%  και η Γερµανία µε µερίδιο 5,8%. Από τις  
χώρες εκτός ΕΕ σηµαντικοί εµπορικοί εταίροι της Αλβανίας είναι η Κίνα (6,8%), η Τουρκία 
(5,3%), η Ρωσία (2,2%), η Ελβετία (2%), η ΠΓ∆Μ (2%) και το Κοσσυφοπέδιο (1,8%). 

Πίνακας 5:Εξωτερικό Εµπόριο ανά χώρα (σε εκατ. €) 

ΧΩΡΑ Αξία  % επί συνόλου  
Ιταλία   1.291 33,2% 
Ελλάς   542 13,9% 

Τουρκία   206 5,3% 
Ελβετία   79 2,0% 
Γερµανία   229 5,9% 
Κίνα   263 6,8% 
Ρωσία   85 2,2% 
ΠΓ∆τΜ   78 2,0% 

Κοσσυφοπέδιο  68 1,8% 
Υπόλοιπο   368 9,5% 

                                           Πηγή: Instat. Επεξεργασία, Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 
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Αν και η Ιταλία παραµένει ο πρώτος σε αξία όγκου εµπορίου εταίρος της Αλβανίας, 
µε 1, 287 δις Ευρώ το 2009, έναντι 540,6 εκ. Ευρώ της αξίας του όγκου εµπορίου µε τον 
δεύτερο σε αξία εµπορικό εταίρο της Αλβανίας την Ελλάδα, η συνολική αξία του όγκου 
εµπορίου Αλβανίας-Ιταλίας για το έτος 2009 σηµείωσε πτώση της τάξεως του 5% περίπου 
σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους, αφού ο όγκος εµπορίου 
µεταξύ των δύο χωρών το 2008 ανήρχετο στα 1,354 δις Ευρώ. Αντίθετα, η αξία του όγκου 
εµπορίου µε την Ελλάδα το 2009, σηµείωσε µικρή αύξηση της τάξεως του 0,33% σε σχέση 
µε  το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους, από 538,8 εκ. Ευρώ το 2008 σε 540 εκ. 
Ευρώ το 2009, τη στιγµή µάλιστα που η συνολική αξία των εµπορικών συναλλαγών της 
Αλβανίας µειώθηκε κατά 13% για το έτος 2009, σε σχέση µε το 2008. 

 
Β1. Εισαγωγές – Κυριότεροι εµπορικοί εταίροι  
 

Η συνολική αξία των εισαγωγών της Αλβανίας το έτος 2009, σηµείωσε µείωση κατά 
2% περίπου σε σχέση µε το έτος 2008 (πρβλ. πίνακα 6), µε την αξία εισαγωγών από την 
περιοχή των ∆υτικών Βαλκανίων να έχει µειωθεί κατά  22% σε σχέση µε το προηγούµενο 
έτος, και την αξία εισαγωγών από τις χώρες του OPEC να έχει αυξηθεί κατά 30%. Αύξηση 
σηµειώθηκε και στην αξία εισαγωγών από την ΕΕ κατά 4%, ενώ από τις υπόλοιπες περιοχές 
πλην ΕΕ, OPEC, και ∆υτικών Βαλκανίων, η αξία εισαγωγών µειώθηκε κατά 8%.  
 

Πίνακας 6 :Εισαγωγές Αλβανίας ανά οµάδα χωρών 
Ομάδα Χωρών  1-12/08 1-12/09 μεταβολή  

Σύνολο 3.194 3.142 -2% 

Χώρες ΕΕ 1.938 2.020 4% 

Χώρες OPEC 16 21 30% 

Δυτικών Βαλκανίων 264 206 -22% 

Υπόλοιπες χώρες 976 894 -8% 

                                Πηγή: Instat, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

¨Όσον αφορά στις εισαγωγές της Αλβανίας ανά χώρα, πλην της Ελλάδας η οποία 
αποτελεί τον δεύτερο σηµαντικότερο προµηθευτή της Αλβανίας, οι σηµαντικότερες χώρες 
προµηθευτές της Αλβανίας είναι η Ιταλία στην οποία αντιστοιχεί το 26% της αξίας των 
αλβανικών εισαγωγών, η Τουρκία, η Κίνα, η Γερµανία και η Ρωσία όπως παρουσιάζεται 
στον κατωτέρω πίνακα 7.  

Η αξία των ελληνικών εξαγωγών στην Αλβανία το 2009, ανήλθε σε 486,96 εκ. Ευρώ 
έναντι 468,45 εκ. Ευρώ το 2008, δηλαδή σηµείωσε αύξηση της τάξεως του 4% περίπου, τη 
στιγµή που η άξια των συνολικών εισαγωγών της Αλβανίας το 2009 µειώθηκε κατά 12,3%.  

Αντιθέτως, η αξία των ιταλικών εξαγωγών στην Αλβανία το 2009, µειώθηκε κατά 
3,72% σε σχέση µε το 2008,µε ελαφρά µείωση και του µεριδίου των ιταλικών εξαγωγών επί 
της συνολικής αξίας των εισαγωγών της Αλβανίας, από 26,59% το 2008 σε 26,13% το 2009.  
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Πίνακας 7: Εισαγωγές (σε εκατ.€) 

Εισαγωγές σε εκατ. Ευρώ 

  01-12/08 01-12/09 2008% 2009% Μεταβ.% 

Ιταλία 852,01 820,31 26,59% 26,13% -3,72% 

Ελλάδα 468,45 486,96 14,62% 15,51% 3,95% 

Κίνα 233,59 227,33 7,29% 7,24% -2,68% 

Τουρκία 191,94 202,03 5,99% 6,43% 5,26% 

Ρωσία 138,39 84,76 4,32% 2,70% -38,76% 

Γερµανία 192,42 202,91 6,00% 6,46% 5,46% 
Πηγή: Instat, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

Αύξηση της  αξίας εξαγωγών  προς την Αλβανία σε σχέση µε το έτος 2008, 
σηµειώθηκε  και από τις χώρες Γερµανία της τάξεως του 5,46% και  Τουρκία της τάξεως του 
5,26% µε αντίστοιχη αύξηση των µεριδίων ως προς τη συνολική αξία των εισαγωγών της 
Αλβανίας για το έτος 2009, κατά 0,46% και 0,44% αντίστοιχα.  

Αντιθέτως πολύ µεγάλη µείωση σε σχέση µε το 2008,  της τάξεως του 38,76%, 
σηµείωσε η αξία εξαγωγών της Ρωσίας προς την Αλβανία , ενώ µείωση της αξίας εξαγωγών 
παρατηρείται και από την Κίνα της τάξεως του 2,68%.  

∆ιάγραµµα 3 

 
Πηγή: Instat, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

Η µεγαλύτερη αύξηση της αξίας εισαγωγών το 2009 σε σχέση µε το 2008, 
σηµειώθηκε στην κατηγορία «Κατασκευές ξύλου και είδη από χαρτί» όπου η αύξηση σε 
σχέση µε το 2008 ανήλθε στο 16%. Αύξηση της αξίας εισαγωγών σηµειώθηκε και  για τις 
κατηγορίες  «τρόφιµα, ποτά και τσιγάρα», «χηµικά και πλαστικά προϊόντα» καθώς και 
«µηχανήµατα και ανταλλακτικά» κατά 2%, 12% και 1% αντίστοιχα σε σχέση µε το 2008.  

Οι εισαγωγές στις κατηγορίες «δέρµα και προϊόντα δέρµατος» και 
«Κλωστοϋφαντουργία και υποδηµατοποιία» παρέµειναν σταθερές σε σχέση µε το 
προηγούµενο έτος.  

Σηµαντική µείωση στην αξία εισαγωγών το 2009 σε σχέση το προηγούµενο έτος, της 
τάξεως του 21%, σηµειώθηκε για την κατηγορία «ορυκτά, καύσιµα, ενέργεια», ενώ ελαφρά 
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µείωση  κατά 2% παρατηρήθηκε και στην κατηγορία «Κατασκευαστικά υλικά κα 
µέταλλα».  

Αύξηση του µεριδίου επί της συνολικής αξίας εισαγωγών της Αλβανίας, της τάξεως 
του 1,5%  σηµείωσε η κατηγορία «χηµικά και πλαστικά προϊόντα», ενώ η κατηγορία 
«ορυκτά, καύσιµα, ενέργεια» είναι η µοναδική κατηγορία προϊόντων για την οποία το 
µερίδιο της επί της συνολικής αξίας εισαγωγών της Αλβανίας, µειώθηκε κατά 3,5%. 

Πίνακας 8: Εισαγωγές Αλβανίας 2008-2009 ανά κατηγορία προϊόντων (σε εκατ. Λεκ) 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/Κατηγορία 2008 2009 µεταβολή 

%επί 
συνόλου 
2009 

%επί 
συνόλου 
2008 

Μεταβολή 
µεριδίου 

Τρόφιµα, ποτά και τσιγάρα 73.160 74.688 2% 17,3% 16,6% 0,7% 

Ορυκτά, καύσιµα, ενέργεια 78.705 61.941 -21% 14,4% 17,9% -3,5% 

Χηµικά και πλαστικά προϊόντα 45.465 50.951 12% 11,8% 10,3% 1,5% 

∆έρµα και προϊόντα δέρµατος 6.924 6.912 0% 1,6% 1,6% 0,0% 

Κατασκευές ξύλου και είδη από χαρτί 15.016 17.446 16% 4,0% 3,4% 0,6% 

Κλωστοϋφαντουργία και υποδηµατοποιία 39.582 39.553 0% 9,2% 9,0% 0,2% 

Κατασκευαστικά υλικά κα µέταλλα 67.827 66.669 -2% 15,5% 15,4% 0,1% 

Μηχανήµατα και ανταλλακτικά 97.059 98.320 1% 22,8% 22,1% 0,8% 
Πηγή: Instat, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

 

Β2. Εξαγωγές – Κυριότεροι εµπορικοί εταίροι 

Η συνολική αξία των εξαγωγών της Αλβανίας το έτος 2009, σηµείωσε πτώση της 
τάξεως του 8% περίπου σε σχέση µε το έτος 2008 (πρβλ. πίνακα 9), µε την αξία εξαγωγών 
προς την περιοχή των ∆υτικών Βαλκανίων να έχει µειωθεί κατά  19% σε σχέση µε το 
προηγούµενο έτος, και την αξία εξαγωγών προς την ΕΕ να έχει µειωθεί κατά 9%. Αντίθετα 
σηµαντική θα πρέπει να θεωρείται η αύξηση της αξίας εξαγωγών της Αλβανίας προς τις 
χώρες του OPEC, κατά 7 εκ. Ευρώ,  αφού η αξία εξαγωγών προς τις χώρες αυτές τα 
προηγούµενα έτη ήταν µηδενική.  
 

Πίνακας 9:Εξαγωγές Αλβανίας ανά οµάδα χωρών(σε εκατ.€) 
Ομάδα Χωρών  1-12/08 1-12/09 μεταβολή  

Σύνολο 820 751 -8% 

Χώρες ΕΕ 650 595 -9% 

Χώρες OPEC 0 7 2591% 

Δυτικών Βαλκανίων 112 90 -19% 

Υπόλοιπες χώρες 57 59 3% 

                           Πηγή: Instat, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

 
Η αξία των ελληνικών εισαγωγών από την Αλβανία για το έτος 2009, µειώθηκε κατά 

23,2% σε σχέση µε το 2008, από 71,9 εκ. Ευρώ το 2008, σε 55,2 εκ. Ευρώ το 2009, τη 
στιγµή που ο ρυθµός µείωσης της συνολικής αξίας των αλβανικών εξαγωγών το 2009 έναντι 
του 2008 ήταν της τάξεως του 18,16%.  
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Η Ιταλία και η Ελλάδα εξακολουθούν να είναι οι σηµαντικότεροι πελάτες της 
Αλβανίας και για το 2009, στις οποίες αναλογεί το 62,78% και 7,38% αντίστοιχα  της 
συνολικής αξίας εξαγωγών της χώρας. Ωστόσο, το 2009 η αξία των αλβανικών εξαγωγών 
προς την Ελλάδα µειώθηκε κατά 23,24%  σε σχέση µε το 2008, ενώ το αντίστοιχο µέγεθος 
προς την Ιταλία, µειώθηκε κατά 7%.  

Θεαµατική, κατά 73,66% υπήρξε και η µείωση των εξαγωγών της Αλβανίας προς την 
Τουρκία, αλλά και προς την ΠΓ∆Μ κατά 11,16%.  

Αντίθετα η αξία εξαγωγών προς την Κίνα σηµείωσε θεαµατική αύξηση της τάξεως 
του 62,57%, ενώ σηµαντική αύξηση της τάξεως του 16,58%, σηµείωσε και η αξία εξαγωγών 
της Αλβανίας προς την Γερµανία.  

 

Πίνακας 10: Αξία εξαγωγών Αλβανίας (σε εκατ.€) 

  01-12/08 01-12/09 2008% 2009% ∆ιαφ.% 

Ιταλία 507,03 471,07 61,82% 62,78% -7,09% 

Ελλάδα 72,17 55,40 8,80% 7,38% -23,24% 

Κίνα 22,02 35,79 2,68% 4,77% 62,57% 

Γερµανία 21,97 25,62 2,68% 3,41% 16,58% 

Τουρκία 15,77 4,15 1,92% 0,55% -73,66% 

ΠΓ∆Μ 23,50 20,87 2,86% 2,78% -11,16% 
Πηγή: Instat, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

 

∆ιάγραµµα  4 

 
  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 πραγµατοποιήσει την 
παραγγελία.  

Η κατηγορία «κλωστοϋφαντουργικά και υποδήµατα» η οποία αποτελούσε το 
46,8% της αξίας των συνολικών εξαγωγών της Αλβανίας, το 2009 σηµείωσε ελαφριά µείωση 
της τάξεως  του 1% σε σχέση µε το 2008 και το µερίδιο της επί του συνόλου των αλβανικών 
εξαγωγών, µειώθηκε κατά 3,4%.  
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Σηµαντική αύξηση της τάξεως του 40%, για το 2009 σε σχέση µε το προηγούµενο 
έτος, παρουσιάζουν οι εξαγωγές των προϊόντων της κατηγορίας  «Χηµικά και πλαστικά 
προϊόντα». Αύξηση σε αξία εξαγωγών σηµείωσαν και οι κατηγορίες «Τρόφιµα, ποτά και 
τσιγάρα» και «Μηχανήµατα και ανταλλακτικά», της τάξεως του 7% και 6% αντίστοιχα.  

 Σταθερότητα ως προς την αξία εξαγωγών, σηµείωσε η κατηγορία «Ορυκτά, 
καύσιµα, Ενέργεια», ενώ  µικρή µείωση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, σηµειώθηκε 
στην αξία εξαγωγών των κατηγοριών «Κατασκευές ξύλου και είδη από χαρτί» και 
«Κλωστοϋφαντουργία και υποδηµατοποιία», της τάξεως του 5% και 1% αντίστοιχα. 

 Σηµαντική µείωση της τάξεως του 43% ως προς την αξία εξαγωγών το 2009 σε 
σύγκριση µε το 2008, σηµειώθηκε για την κατηγορία «Κατασκευαστικά υλικά κα 
µέταλλα» ενώ µείωση της τάξεως του 11% παρατηρείται και για την κατηγορία «∆έρµα και 
προϊόντα δέρµατος».  

 Το ποσοστό συµµετοχής των παραπάνω κατηγοριών επί της συνολικής αξίας 
εξαγωγών για το 2009 σε σχέση µε το προηγούµενο έτος δεν έχει αλλάξει σηµαντικά εκτός 
από τις περιπτώσεις των κατηγοριών «Κατασκευαστικά υλικά κα µέταλλα» για την οποία 
παρατηρείται µείωση του µεριδίου κατά 7,4 ποσοστιαίες µονάδες και  
«Κλωστοϋφαντουργία και υποδηµατοποιία» για την οποία παρατηρείται αύξηση του 
µεριδίου κατά 3,4 ποσοστιαίες µονάδες.  

 

 

Πίνακας 11: Εξαγωγές Αλβανίας 2008-2009 ανά κατηγορία προϊόντων (σε εκατ. Λεκ) 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ/Κατηγορία 2008 2009 µεταβολή 

%επί 
συνόλου 
2009 

%επί 
συνόλου 
2008 

Μεταβολή 
µεριδίου 

Τρόφιµα, ποτά και τσιγάρα 7.215 7713  7% 7,5% 6,4% 1,1% 

Ορυκτά, καύσιµα, ενέργεια 20.339 20359  0% 19,8% 18,1% 1,7% 

Χηµικά και πλαστικά προϊόντα 1.177 1645  40% 1,6% 1,0% 0,6% 

∆έρµα και προϊόντα δέρµατος 1.738 1552  -11% 1,5% 1,5% 0,0% 

Κατασκευές ξύλου και είδη από χαρτί 3.619 3428  -5% 3,3% 3,2% 0,1% 

Κλωστοϋφαντουργία και υποδηµατοποιία 48.813 48183  -1% 46,8% 43,4% 3,4% 

Κατασκευαστικά υλικά κα µέταλλα 22.492 12909  -43% 12,5% 20,0% -7,4% 

Μηχανήµατα και ανταλλακτικά 4.578 4872  6% 4,7% 4,1% 0,7% 
Πηγή: Instat, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

Γ. ∆ιµερές εµπόριο 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Αλβανίας, το εµπορικό 
ισοζύγιο µεταξύ των δύο χωρών για το έτος 2009, παραµένει θετικό για την Ελλάδα, στα 
431,56εκ. Ευρώ από 396,28εκ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους, 
σηµειώνοντας αύξηση κατά  8,9%. Η αξία εισαγωγών της Αλβανίας από την Ελλάδα για το 
2009, ανήλθε σε 486,96 εκατ. Ευρώ, ενώ το σύνολο της αξίας εξαγωγών της Αλβανίας προς 
την Ελλάδα για το 2009 ανήλθε σε 55,40 εκ. Ευρώ.  
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Πίνακας 12: Εξωτερικό Εµπόριο Ελλάδας – Αλβανίας,  2008-2009 (σε εκατ. Ευρώ) 

Εξωτερικό Εμπόριο 01-12/08 01-12/09 Μεταβ.% 

Εξαγωγές     (σε εκατ. €) 72,17 55,40 -23,2% 

Εισαγωγές   (σε εκατ. €) 468,45 486,96 4,0% 

Εμπορικό Ισοζύγιο 396,28 431,56 8,9% 

Όγκος εμπορείου 540,62 542,36 0,3% 

Πηγή: Instat, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 

Ωστόσο, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, 
(ΕΣΥΕ), παρατηρείται απόκλιση της τάξεως των 118,5 εκ. Ευρώ αφού σύµφωνα µε την  
ΕΣΥΕ, η αξία του εµπορικού ισοζυγίου της Αλβανίας µε την Ελλάδα ανέρχεται στα 313,024 
εκ. Ευρώ, µε την αξία των ελληνικών εξαγωγών στην Αλβανία να ανέρχεται στα 389,63 εκ. 
Ευρώ, και την αξία των αλβανικών εξαγωγών στην Ελλάδα, να ανέρχεται στα 76,6 εκ. Ευρώ.  

 

Γ1. Εισαγωγές Αλβανίας από Ελλάδα 

Η αξία εισαγωγών της Αλβανίας από την Ελλάδα για το 2009, ανήλθε σε 486,96 εκ. 
Ευρώ, από 468,45 εκ. Ευρώ το προηγούµενο έτος, σηµειώνοντας αύξηση 4% έναντι του 
2008. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 15,51% επί των συνολικών εισαγωγών της Αλβανίας, 
από 14,62% το 2008, δηλαδή το µερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στην Αλβανία έχει 
αυξηθεί κατά σχεδόν µια ποσοστιαία µονάδα  το 2009 σε σχέση µε το 2008.  

Ωστόσο, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, 
(ΕΣΥΕ), παρατηρείται απόκλιση της τάξεως των 97,33 εκ. Ευρώ αφού σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της ΕΣΥΕ, η αξία εισαγωγών της Αλβανίας από την Ελλάδα το 2008 ανήλθε στα 
389,63 εκ. Ευρώ. 

Οι εισαγωγές της Αλβανίας από την Ελλάδα σε οµάδες προϊόντων παρουσιάζονται στον 
κατωτέρω πίνακα 11: 

Πίνακας 11 
Οι εισαγωγές από Ελλάδα σε οµάδες προϊόντων  Ιανουάριος-∆εκέµβριο 2008-2009 

εκ.€ 2008 2009 % µεταβ. 
Σύνολα 468,84 486,96 3,9% 
Τρόφιµα, ποτά, καπνός 72,48 85,18 17,5% 

Ορυκτά, καύσιµα, ηλεκτρικό ρεύµα 193,40 185,00 -4,3% 

Χηµικά προϊόντα και πλαστικά υλικά 44,86 43,99 -1,9% 

∆έρµατα και δερµάτινα προϊόντα 0,35 0,18 -47,9% 

Κατασκευές ξύλου και είδη από χαρτί 24,62 24,89 1,1% 

Κλωστοϋφαντουργία και υποδηµατοποιία 28,41 25,36 -10,8% 

Κατασκευαστικά υλικά κα µέταλλα 61,90 85,13 37,5% 

Μηχανουργική, εξοπλισµός και ανταλλακτικά 36,51 29,77 -18,5% 

Άλλα 6,32 7,46 18,1% 
Πηγή: Instat, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 
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Γ2. Εξαγωγές Αλβανίας προς Ελλάδα 

Το σύνολο της αξίας εξαγωγών της Αλβανίας προς την Ελλάδα για το 2009 ανήλθε 
σε 55,40 εκ. Ευρώ που αντιστοιχεί στο 7,38% της αξίας των συνολικών εξαγωγών της 
Αλβανίας, έναντι  72,17 εκ. Ευρώ το 2008 που αντιστοιχούσε στο 8,80% της αξίας των 
συνολικών εξαγωγών της Αλβανίας. Έτσι, το 2009 η αξία εξαγωγών προς την Ελλάδα, 
σηµείωσε µείωση της τάξεως του 23,24% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του  2008. 

 Ωστόσο, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, 
(ΕΣΥΕ), παρατηρείται απόκλιση της τάξεως των 4,4 εκ. Ευρώ αφού σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ,  
η αξία εξαγωγών της Ελλάδος από την Αλβανία το 2008 ανήλθε στα 76,6  εκ. Ευρώ. 

 Οι εξαγωγές της Αλβανίας προς Ελλάδα σε οµάδες προϊόντων παρουσιάζονται στον 
κατωτέρω πίνακα 12: 

Πίνακας 12 
Οι εξαγωγές προς Ελλάδα σε οµάδες προϊόντων Ιανουάριος-∆εκέµβριο 2008-2009 

εκ.€ 2008 2009 % µεταβ. 

Σύνολα 72,16 55,40 -23,2% 

Τρόφιµα, ποτά, καπνός 6,01 6,19 3,0% 

Ορυκτά, καύσιµα, ηλεκτρικό ρεύµα 9,82 6,76 -31,2% 

Χηµικά προϊόντα και πλαστικά υλικά 2,38 3,50 46,9% 

∆έρµατα και δερµάτινα προϊόντα 0,27 0,27 -1,1% 

Κατασκευές ξύλου και είδη από χαρτί 6,16 4,60 -25,4% 

Κλωστοϋφαντουργία και υποδηµατοποιία 27,73 25,10 -9,5% 

Κατασκευαστικά υλικά κα µέταλλα 17,59 6,17 -64,9% 

Μηχανουργική, εξοπλισµός και ανταλλακτικά 0,75 1,18 56,8% 

Άλλα 1,44 1,64 14,0% 
Πηγή: Instat, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 


