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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

 ην πιαίζην ηεο ηαθηηθήο ελεκέξσζεο ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ Σηξάλσλ ζρεηηθά κε ηελ 

πνξεία ηεο αιβαληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Αιβαλίαο, (Γειηία 

ηξηκήλνπ, εμακήλνπ θαη δσδεθακήλνπ ηα νπνία αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα 

www.agora.mfa.gr , ζην ιήκα «Αιβαλία»), παξαζέηνπκε ζπλνπηηθή κειέηε γηα ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο Αιβαλίαο ην έηνο 2009, φπσο απηά 

δηακνξθψζεθαλ κεηά ηε ζηξνγγπινπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ έηνπο 2009 απφ ηελ εζληθή 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Αιβαλίαο, (INSTAT).    

 Σα ζπκπεξάζκαηα απηά είλαη φηη: 

 (α) Σν έηνο 2009, ε ρψξα καο εληζρχεη ηε ζέζε ηεο σο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Αιβαλίαο 

ηελ ζηηγκή κάιηζηα πνπ ν φγθνο εκπνξίνπ ηεο Αιβαλίαο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν έρεη 

κεησζεί. Η Διιάδα απνηειεί νπζηαζηηθά ηνλ κνλαδηθφ ζεκαληηθφ εκπνξηθφ εηαίξν ηεο 

Αιβαλίαο ν νπνίνο δηεχξπλε ην εκπνξηθφ ηνπ πιεφλαζκα κε ηελ Αιβαλία θαηά 11,3%, 

αχμεζε ηελ ζπλνιηθή αμία εμαγσγψλ ηνπ πξνο ηελ Αιβαλία θαηά 5,8% θαη ηαπηφρξνλα 

κείσζε ζρεδφλ θαηά έλα ηέηαξην ηηο εηζαγσγέο ηνπ απφ ηελ Αιβαλία.(-23.7%). 

(β) Η Ιηαιία ζεκείσζε θάκςε ησλ εκπνξηθψλ ηεο ζπλαιιαγψλ κε ηελ Αιβαλία θαηά 

4,7% γηα ην έηνο 2009, θαη κείσζε ησλ ζρεηηθψλ ηεο κεξηδίσλ ζηελ αγνξά, 6,9% επί ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ θαη 3,5% επί ηεο αμίαο ησλ αιβαληθψλ 

εηζαγσγψλ. 

(γ) Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Αιβαλίαο κε ηελ ΠΓΓΜ δελ αθνινπζνχλ ηελ δπλακηθή 

ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ, αθνχ ν φγθνο ζπλαιιαγψλ ηεο ρψξαο απηήο κε ηελ Αιβαλία, ην 

2009 κεηψζεθε θαηά 11,9% ζε ζρέζε κε ην 2008, αθνινπζψληαο ηελ ζπξξίθλσζε θαηά 

17,24 % πεξίπνπ ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Αιβαλίαο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ 

δπηηθψλ Βαιθαλίσλ. 

(δ) Η Σνπξθία αλ θαη έρεη εληζρχζεη ηελ εκπνξηθή ηεο παξνπζία ζηελ Αιβαλία, 

απμάλνληαο ηελ αμία ηνπ φγθνπ εκπνξίνπ κε ηελ Αιβαλία θαηά 1,8%, αδπλαηεί λα 

θαιχςεη ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηελ θάκςε ηεο αμίαο εμαγσγψλ ζηελ 

http://www.agora.mfa.gr/
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Αιβαλία ηεο Ιηαιίαο θαηά 3,5% θαη ηεο εξβίαο θαηά 35%, ελψ ηαπηφρξνλα ε ηνπξθηθή 

αγνξά δηακνξθψλεηαη φιν θαη πην δχζθνιε γηα ηε δηείζδπζε ησλ αιβαληθψλ πξντφλησλ, 

αθνχ ε αμία ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Σνπξθία κεηψζεθε θαηά 72,5% ην 2009 ζε 

ζρέζε κε ην 2008. Σα ηνπξθηθά πξντφληα δελ θαιχπηνπλ ην θελφ πνπ δεκηνπξγεί ε 

ππνρψξεζε ησλ εμαγσγψλ ηεο Ιηαιίαο θαηά 3,5% θαη ηεο εξβίαο θαηά 35%, αθνχ ην 

κεξίδην ηεο αμίαο ησλ ηνπξθηθψλ πξντφλησλ επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο εηζαγσγψλ ηεο 

Αιβαλίαο, απμήζεθαn κφλν θαηά 0,9% , απφ 6,4% ην 2008 ζε 7,2% ην 2009.  

(ε) Θεακαηηθή, θαηά 72,5% ππήξμε ε κείσζε ησλ εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο πξνο ηελ 

Σνπξθία, αιιά θαη πξνο ηελ εξβία θαηά 58,6% , ελψ κείσζε ηεο αμίαο εμαγσγψλ 

ζεκεηψζεθε θαη πξνο ηελ ΠΓΓΜ θαηά 4,3%, αιιά θαη πξνο ην Κνζζπθνπέδην θαηά 3%. 

Αληίζεηα ε αμία εμαγσγψλ πξνο ηελ Κίλα ζεκείσζε ζεακαηηθή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 

57,3%, κε αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ αιβαληθψλ 

εμαγσγψλ θαηά δχν (2) πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζην 4,7% ην 2009 απφ 2,7% ην 2008,  ελψ 

ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 16,9%, ζεκείσζε θαη ε αμία εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο 

πξνο ηελ Γεξκαλία κε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ σο πξνο ηε ζπλνιηθή αμία ησλ αιβαληθψλ 

εμαγσγψλ θαηά 0,7%, φπσο θαη ε αχμεζε θαηά 16,8% ηεο αμίαο εμαγσγψλ πξνο ηελ 

Απζηξία.  

(ζη) Η κηθξή πηψζε ηεο αμίαο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Αιβαλίαο ηεο ηάμεσο ηνπ 

3,1%, ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο γηα πξψηε θνξά κεηά ην 2001,  ζεκαίλεη ην ηέινο 

κίαο δεθαεηνχο αικαηψδνπο  αχμεζεο κε κέζν εηήζην ξπζκφ πάλσ απφ 10%, ηεο αμίαο 

ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Αιβαλίαο σζηφζν ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνδειψλεη 

ζπξξίθλσζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο ρψξαο,  νχηε θαη θξίζε ζηελ αιβαληθή 

νηθνλνκία, ηελ ζηηγκή κάιηζηα πνπ ην 2009 ν εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ εκπνξηθνχ 

ειιείκκαηνο ζεκείσζε θάκςε  ζην 0,3%, δηαηεξψληαο ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο 

Αιβαλίαο γηα ην 2009 ζην ίδην επίπεδν κε εθείλν ηνπ 2008.  

(δ) Σν 78,9% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο θαηεπζχλεηαη ζηελ αγνξά ηεο ΔΔ, 

γηα ηελ νπνία θαηαγξάθεθε γηα πξψηε θνξά κεηά ην 1997, κείσζε ηεο αμίαο εμαγσγψλ ζε 

απφιπηεο ηηκέο θαηά 8,9% θαη ειαθξά πηψζε ηνπ κεξηδίνπ θαηά 0,7% ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο. Οη εμαγσγέο ηεο Αιβαλίαο ζε Διιάδα θαη Ιηαιία γηα ην έηνο 2009 

αληηζηνηρνχλ ζην 70% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ κε ηελ 

Ιηαιία λα απνηειεί ηνλ πξψην πξννξηζκφ ησλ αιβαληθψλ πξντφλησλ, ηεο ηάμεσο ηνπ 

62,6% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ θαη ηελ Διιάδα λα θαηέρεη 

κεξίδην 7,2% επί ηεο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ 

(ε) Η ΔΔ-27 απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν εκπνξηθφ  εηαίξν ηεο Αιβαλίαο θαη γηα ην 2009 

θαηέρνληαο ην κεγαιχηεξν κεξίδην (69,7%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ηεο Αιβαλίαο, θαη κεξίδην 78,9% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εμαγσγψλ έηνπο 
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2009 ηεο ρψξαο, χςνπο 81,6 δηζ. ALL (619,6 εθ. Δπξψ) ελψ ε  Ιηαιία κε κεξίδην επί ηεο 

αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Αιβαλίαο ηεο ηάμεσο ηνπ 34,6% θαη ε 

Διιάδα κε κεξίδην επί ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Αιβαλίαο 

ηεο ηάμεσο ηνπ 14,7% εμαθνινπζνχλ λα είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο αγνξέο γηα ηα αιβαληθά 

πξντφληα θαη γηα ην 2009. εκαληηθφ κεξίδην επί ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ηεο Αιβαλίαο, θαηέρνπλ θαη ε Σνπξθία (5,7%), ε Κίλα (5%),  θαη ε Γεξκαλία 

κε κεξίδην 4,9%.  

(ζ) Η δηάξζξσζε ησλ εμαγσγψλ ζπλερίδεη λα βαζίδεηαη ζηελ επαλεμαγσγή αγαζψλ ηα 

νπνία παξάγνληαη κε πξψηεο χιεο ηεο επηρείξεζεο πνπ  έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηελ 

παξαγγειία. Η ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο ην έηνο 2009, ζεκείσζε πηψζε 

ηεο ηάμεσο ηνπ 8% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην έηνο 2008 κε ηελ αμία εμαγσγψλ πξνο ηελ 

πεξηνρή ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ λα έρεη κεησζεί θαηά  17,4% ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο, θαη ηελ αμία εμαγσγψλ πξνο ηελ ΔΔ λα έρεη κεησζεί θαηά 9%. Σα 

«θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα» θαηέρνπλ πξσηαξρηθή ζέζε ζηελ ζχλζεζε ησλ 

αιβαληθψλ εμαγσγψλ κε 26%, αθνινπζνχλ ηα «νξπθηά» κε 20%, ηα «ππνδήκαηα» κε 

19% θαη ηα «κέηαιια» κε 12%, ηα νπνία θαη απνηεινχλ ην 43% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο 

(η) Η πηψζε ησλ εμαγσγψλ πξνο Διιάδα θαηά 23,7% θαη Ιηαιία θαηά 7% δελ 

ζπλνδεχηεθαλ απφ ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηα ζρεηηθά κεξίδηα αθνχ ην κεξίδην ησλ 

εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο πξνο ηελ Διιάδα κεηψζεθε κφλν θαηά 1,5% ζε ζρέζε κε ην 2008 

θαη ην αληίζηνηρν κέγεζνο γηα ηελ αγνξά ηεο Ιηαιίαο απμήζεθε θαηά 1% πεξίπνπ ζην 

62%. Ωζηφζν,  δηαθαίλεηαη ε ηάζε αχμεζεο ηεο ζεκαζίαο, ησλ αγνξψλ ηεο Κίλαο θαη ηεο 

Γεξκαλίαο, γηα ηα αιβαληθά πξντφληα.  

(θ) Οη αγνξέο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ ζηηο νπνίεο ε αμία ησλ αιβαληθψλ 

εμαγσγψλ κεηψζεθε θαηά 17,24% κε παξάιιειε κείσζε θαη ησλ ζρεηηθψλ κεξηδίσλ, δελ 

δείρλνπλ λα απνηεινχλ ζεκαληηθέο δηεμφδνπο γηα ηα αιβαληθά πξντφληα, κε εμαίξεζε ηελ 

αγνξά ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ε νπνία σζηφζν έρεη πνιχ κηθξφ κέγεζνο, θαη απνξξνθά ην 

7% ηεο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ.  

(ι) ε ζρέζε κε ην 2008, πεξηζζφηεξνη θιάδνη ζεκείσζαλ κείσζε ζηελ αμία ησλ 

εηζαγσγψλ. εκαληηθφηεξνη θιάδνη εηζαγσγψλ είλαη «νξπθηά» θαη «κεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο» Άιιεο ζεκαληηθέο νκάδεο πξντφλησλ,  παξακέλνπλ ηα «κέηαιια» θαη ηα 

«θισζηνυθαληνπξγηθά», ελψ ηα πξντφληα «αγξνηηθά πξντφληα» θαη «ρεκηθά πξντφληα» 

απνηεινχλ επίζεο ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ εηζαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο. Σα πξντφληα κε ην 

κεγαιχηεξν χςνο αμίαο εηζαγσγψλ, παξέκεηλαλ  ηα «έιαηα πεηξειαίνπ» θαη «ειεθηξηθή 

ελέξγεηα».  
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Η αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο Αιβαλίαο γηα ην 2009, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ πξφζθαηε έθδνζε απφ ην Γξαθείν ΟΔΤ Σηξάλσλ ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ 

Οδεγνχ, πηζηεχνπκε φηη ζα απνηειέζνπλ γηά ηνλ έιιελα επηρεηξεκαηία θαη γηά ηα 

ζηειέρε ησλ εμσζηξεθψλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηψλ 

γηα ηελ αιβαληθή νηθνλνκηθή θαη ζεζκηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο γηά ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηελ έθδνζε απηή, αλήθνπλ 

θπξίσο ζηνλ θ. πχξν Οηθνλφκνπ Γξακκαηέα ΟΔΤ Α΄ πνπ αθηέξσζε αξθεηφ θαη απφ 

ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ ζηελ επεμεξγαζία ηνπ ζρεηηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη ζηελ θα 

Μαξία Βαζηιάθε Γξακκαηέα ΟΔΤ Β΄ γηά ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη γηά πνιχηηκεο 

δηνξζψζεηο θαη παξαηεξήζεηο. 

 

                  Υξήζηνο Φαξκάθεο 

                                                                       χκβνπινο ΟΔΤ Α΄ 

               

 

 

 

 

 

 

 

1. Δκπνξηθφ Έιιεηκκα  

ρεδφλ ακεηάβιεην παξέκεηλε ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο Αιβαλίαο ην έηνο 

2009 ζε ζρέζε κε ην 2008, ζην χςνο ησλ 327 δηο ALL, σζηφζν ην χςνο ηεο αμίαο ησλ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ηεο Αιβαλίαο, ην 2009, ηεο ηάμεσο ηνπ  534.546,2 δηο ALL, ζεκείσζε γηα πξψηε θνξά κεηά 

ην 2001 ειαθξά κείσζε θαηά 3,1%, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, 

(551,6 δηο ALL), θπξίσο ιφγσ κείσζεο ηνπ χςνπο ηεο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ θαηά 8,1% ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, απφ 112.572 εθ. ALL ή 827,7 εθ. Δπξψ ην 2008 ζε 103.398 εθ. ALL  ή  

760,2 εθ. Δπξψ ην 2009, θαη δεπηεξεπφλησο ιφγσ ηεο κηθξήο κείσζεο  θαηά 1,8% ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο ησλ αιβαληθψλ εηζαγσγψλ,  απφ 439.894 εθ. ALL ή 3.234,5 εθ. Δπξψ ην 2008, ζε  

431.125 εθ. ALL ή 3.170 εθ. Δπξψ ην 2009. (Δπξψ/ALL=136). Ωζηφζν ν φγθνο εκπνξίνπ ηεο Αιβαλίαο 
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δηαηεξήζεθε ζην πςειφηεξν επίπεδν ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, δειαδή ζην δηπιάζην ηεο αμίαο ηνπ 

φγθνπ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ  2002.  

Η κηθξή πηψζε ηνπ κεγέζνπο ηεο αμίαο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Αιβαλίαο ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο, ηεο ηάμεσο ηνπ 3,1% γηα πξψηε θνξά κεηά ην 2001,  ζεκαίλεη ην ηέινο κίαο 

δεθαεηνχο αικαηψδνπο  αχμεζεο ηνπ χςνπο ηεο αμίαο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Αιβαλίαο κε 

κέζν εηήζην ξπζκφ πάλσ απφ 10%, σζηφζν ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνδειψλεη ζπξξίθλσζε ησλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Αιβαλίαο, νχηε θαη θξίζε ζηελ αιβαληθή νηθνλνκία, ηελ ζηηγκή κάιηζηα 

πνπ παξά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ην 2009 ν εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ εκπνξηθνχ 

ειιείκκαηνο ν νπνίνο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ππεξέβαηλε ην 20%, ζεκείσζε θάκςε  γηα πξψηε θνξά  ζε 

κία δεθαεηία, ζην 0,3%, δηαηεξψληαο ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Αιβαλίαο γηα ην 2009 ζηα 327.000 εθ. 

ALL, δειαδή ζην ίδην επίπεδν κε εθείλν ηνπ 2008.  

 

Πίνακαρ 1:Εξωηεπικό Εμπόπιο ανά σώπα (ζε εκαη.ALL) 

   
Αξία 
ε 

ALL 

Αξία ζε 
EURO 

(1E=136 
ALL) 

Μεπίδιο 

Εηήζια 
μεηαβολή 

(2009 
/2008) 

Εξαγωγέρ Μεπίδιο 

Εηήζια 
μεηαβολή 

(2009 
/2008) 

Ειζαγωγέρ 
Μεπίδιο 

 

Εηήζια 
μεηαβολή 

(2009/2008) 

Ιζοδύγιο 
2009 

Ιζοδύγιο 
2008 

ΕΕ- 27 
372740,1 2740,7 69,7% 

1,1% 81609,6 78,9% 
-8,9% 291130,5 

67,5% 
4,3% 

-209521 -189599 

Ιηαλία   
185039,5 1360,5 34,6% 

-4,7% 64753,8 62,6% 
-6,9% 120285,7 

27,9% 
-3,5% 

-55531,9 -54998,3 

Ελλάδα   
78750,3 579 14,7% 

2,1% 7507,5 7,2% 
-23,7% 71242.8 

16,5% 
5,8% 

-63735,3 -57467,8 

Γεπμανία   
26366,9 193,8 4,9% 

3,5% 3526,1 3,4% 
16,9% 22840,8 

5,2% 
1,7% 

-19314,7 -19446,9 

Ιζπανία 
7370,4 54,2 1,3% 

 1279,3 1,2% 
635,8% 6091.1 

1,4% 
11,7% 

-4811,8 0 

Γαλλία 
9467,5 69,6 1,7% 

 925 0,9% 
-3,4% 8542,5 

2,0% 
109,5% 

-7617,5 0 

Αςζηπία 
10081,5 74,1 1,8% 

18,7% 890,7 0,8% 
16,8% 9190,8 

2,1% 
18,9% 

-8300,1 -6968,5 

Λοιπέρ σώπερ 
ΕΕ 

55664,1 409,3 1,0% 
-12,4% 2727,3 2,6% 

-48,2% 52936,8 
12,27% 

11,2% 
-50209,5 -54390,1 

Σοςπκία   
30439,3 223,8 5,7% 

1,8% 566,1 0,5% 
-72,5% 29873,2 

7,0% 
7,3% 

-29307,1 -25773,1 

Κίνα   
26841,56 197,4 5,0% 

-1,6% 4913,1 4,7% 
57,3% 21928,46 

5,0% 
9,2% 

-17015,4 -21024,2 

Ρωζία   
6958,9 51,1 1,3% 

-62% 9,9 0,001% 
99,2% 6949 

1,61 
59,9% 

-6939,1 -16342 

ΠΓΔηΜ   
13026,9 95,7 2,4% 

-11,9% 3162,8 3,0% 
-4,3% 9864,1 

2,2% 
-14,1% 

-6701,3 -8180,9 

Κοζζςθοπέδιο  
10946,9 80,5 2,0% 

3,1% 7196,4 6,9% 
-3,0% 3750,5 

0,8% 
17,3% 

3445,9 4220,4 

Μαςποβούνιο 
3410,6 25 0,6% 

-12,4% 1368,9 1,3% 
-41,3% 2041,7 

0,4% 
30,8% 

-672,8 771,2 

επβία 
13425,1 98,7 2,5% 

-33,3% 814,4 0,8% 
-58,6% 11796,3 

2,7% 
-35,0% 

-10981,9 -16189,5 

Τπόλοιπο   
 368 9,2% 

  
      

 

ΤΝΟΛΟ   534546,2 3930,5   103438,8  -8% 431107,4  -1,8% 327.668,6 326.544 

 Πηγή: Instat. Επεξεπγασία, Γπαφείο ΟΕΥ Τιπάνων 

Σν πνζνζηφ θάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο εμαγσγέο, ππνινγίδεηαη ζην 24% ην 2009, 

δειαδή  θαηά 1,6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο (25,6%).  
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2. χλζεζε Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ 

2.1 Δηζαγσγέο  – Κπξηφηεξνη Δκπνξηθνί Δηαίξνη  

Η ζπλνιηθή αμία ησλ εηζαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο ην έηνο 2009, ζεκείσζε  πηψζε θαηά 1,8% 

πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην έηνο 2008 (πξβι. πίλαθα 2), ζηα 431107,4 εθ. ALL, απφ 439083,2 εθ. ALL ην  

2008. κε ηελ αμία εηζαγσγψλ απφ ηελ πεξηνρή ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ λα έρεη κεησζεί θαηά  19,2% ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Οη εηζαγσγέο απφ ηελ ΔΔ – 27 αληηζηνηρνχλ ζην 67,5% ησλ ζπλνιηθψλ 

εηζαγσγψλ  εο Αιβαλίαο ην έηνο 2009, κε αχμεζε ζε απφιπηεο ηηκέο ηνπ χςνπο ηεο αμίαο ηνπο θαηά 

4,3% θαη ζε κεξίδην θαηά 3,9%. 

Πίνακαρ 2 :Ειζαγωγέρ Αλβανίαρ ανά ομάδα σωπών 

Ομάδα Χωρών 
2008 
(ALL) 

2008 
(Ευρώ) 

2009 
(ALL) 

2009 
(Ευρώ) 

Μεταβολή 
09/08 (ALL) 

Σύνολο 439.083,2 3.003 431.107,4 3.271 -1,8% 

Χώρεσ ΕΕ 279.207 2.270 291.130,5 2.208,8 4,3% 

Δυτικών Βαλκανίων 41.132 334,5 33.250,8 252,28 -19,2% 

Υπόλοιπεσ χώρεσ 118.744,2 965,4 106.726 810 -10,12% 
             Πηγή: Instat, επεξεπγασία Γπαφείο ΟΕΥ Τιπάνων 

Όζνλ αθνξά ζηηο εηζαγσγέο ηεο Αιβαλίαο αλά ρψξα, πιελ ηεο Διιάδαο ε νπνία απνηειεί ηνλ 

δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν πξνκεζεπηή ηεο Αιβαλίαο, νη ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο πξνκεζεπηέο ηεο Αιβαλίαο 

γηα ην έηνο 2009, είλαη ε Ιηαιία ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ην 27,9% ηεο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εηζαγσγψλ, 

ε Σνπξθία κε 7% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εηζαγσγψλ, ε Γεξκαλία κε 5,2% θαη ε Κίλα 

κε 5%.  Απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πξνκεζεπηέο ηεο Αιβαλίαο, ην έηνο 2009, κφλν ε Διιάδα ζεκείσζε 

αμηφινγε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο θαηά 1,2 κνλάδεο, ζε κία πεξίνδν κάιηζηα πνπ ην ζχλνιν ηεο αμίαο 

ησλ αιβαληθψλ εηζαγσγψλ κεηψζεθε θαηά 1,8%, ελψ κηθξή αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ 0,7% 

ζεκείσζε θαη ε Σνπξθία. Η θίλα ζεκείσζε κηθξή πηψζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο θαηά 0,5% ελψ ε Γεξκαλία 

δηαηεξήζεθε ζην ίδην κε ην 2008 επίπεδν. Η Ιηαιία, ν ζεκαληηθφηεξνο πξνκεζεπηήο ηεο Αιβαλίαο , 

ζεκείσζε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο επί ηνπ ζπλφινπ ηεο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εηζαγσγψλ θαηά 0,5% θαη 

κείσζε επί ηεο αμίαο ησλ εμαγσγψλ ηεο ζηελ Αιβαλία θαηά 3,5%. Δληππσζηαθή ήηαλ ε πηψζε ηεο αμίαο 

εμαγσγψλ ηεο Ρσζίαο γηα ην έηνο 2009, ε νπνία ζρεδφλ κεδελίζηεθε, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

θαησηέξσ πίλαθα 3.  

 

Πίλαθαο 3: Αμία εηζαγσγψλ Αιβαλίαο, έηνπο 2009 

 

2008 
(εκ. Εςπώ) 

(Εςπώ/ALL=123)) 
 

2008 
(εκ ALL) 

2009 
(εκ. Εςπώ) 

(Εςπώ/ALL=131,8) 
 

2009 
(εκ ALL) 

2008 
(Μεπίδιο ) 

2009 
(Μεπίδιο ) 

Εηήζια 
Μεηαβολή 
2009/2008 

Ιηαλία 1012,9 124.587,3 912,63 120.285,7 28,4% 27,9% -3,5% 

Ελλάδα 547,2 67.308,5 540,53 71.242,8 15,3% 16,5% 5,8% 

Κίνα 196,3 24.147,5 166,37 21.928,46  5,5% 5,0% - 9,2% 

Σοςπκία 226,3 27.835,3 226,65 29.873,2 6,3% 7,0% 7,3% 

Γεπμανί 182,6 22.462,9 173,29 22.840,8 5,1% 5,2% 1,7% 

Ρωζία 140,9 17.334,0 52,72 6.949 4,32% 1,61% -6939,1% 

Πηγή: Instat, επεξεπγασία Γπαφείο ΟΕΥ Τιπάνων 

Η αμία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Αιβαλία, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Αιβαλίαο,  ην 2009, αλήιζε ζε 71242,8 εθ ALL, ή 540,53 εθ. Δπξψ έλαληη 
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67308,5 εθ. ALL, ή 547,2 εθ. Δπξψ ην 2008, δειαδή ζεκείσζε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 5,8% πεξίπνπ, 

ηε ζηηγκή πνπ ε άμηα ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο ην 2009 κεηψζεθε θαηά 1,8%.  

Αχμεζε ηεο  αμίαο εμαγσγψλ  πξνο ηελ Αιβαλία ζε ζρέζε κε ην έηνο 2008, ζεκεηψζεθε  θαη απφ 

ηηο ρψξεο Σνπξθία ηεο ηάμεσο ηνπ 7,3%  θαη Γεξκαλία ηεο ηάμεσο ηνπ 1,7%. Αληηζέησο πνιχ κεγάιε 

κείσζε ζε ζρέζε κε ην 2008,  ζεκείσζε ε αμία εμαγσγψλ ηεο Ρσζίαο πξνο ηελ Αιβαλία , ελψ κείσζε 

ηεο αμίαο εμαγσγψλ ζεκεηψζεθε θαη επί ηεο αμίαο εμαγσγψλ  απφ ηελ Κίλα ηεο ηάμεσο ηνπ 9,2%.  

 

Γηάγξακκα 1 

Γεωγραφική κατανομή αξίας εισαγωγών Αλβανίας, έτους 2009

ερβία; 2,70%

ΠΓΔΜ; 2,20%

Άλλες χώρες; 33%

Σουρκία ; 7%

Γερμανία; 5%

Κίνα; 5%

Ελλάδα; 17%

Ιταλία; 28%

 

              Πηγή: Instat, επεξεπγασία Γπαφείο ΟΕΥ Τιπάνων 

 

2.1.1  χλζεζε Δηζαγσγψλ  

Η ζχλζεζε ησλ εηζαγσγψλ παξνπζηάδεηαη  ιηγφηεξν,  δηεπξπκέλε ην 2009, ζε ζρέζε κε ην 2008 

αθνχ ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ κεηψζεθε θαηά  4 κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην 

2008 θαη ηα πξψηα 10 ζε αμία εηζαγφκελα πξντφληα αληηζηνηρνχλ ζην 21% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ. 

ε ζρέζε κε ην 2008, πεξηζζφηεξνη θιάδνη ζεκείσζαλ κείσζε ζηελ αμία ησλ εηζαγσγψλ, φπσο 

ηα «νξπθηά», ηα «παξάγσγα δψσλ» θαη ηα «κέηαιια». Σε κεγαιχηεξε κείσζε ζην χςνο ηεο αμίαο ησλ 

εηζαγσγψλ ζε ζρέζε κε ην 2008, ζεκείσζαλ νη θιάδνη ησλ  «νξπθηψλ», «ιαραληθψλ» θαη «δσηθψλ 

ιηπψλ», ελψ ηελ κεγαιχηεξε αχμεζε ζην χςνο ηεο αμίαο ησλ εηζαγσγηθψλ ξνψλ ζεκείσζαλ νη θιάδνη  

«έιαηα πεηξειαίνπ», (κεγαιχηεξε αχμεζε ζε αμία), «κεραλνινγηθφο θαη ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο» 

θαη «πξντφληα μπιείαο». 

Οη θιάδνη «νξπθηά» θαη «κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο» θαηέρνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην 

ζπκκεηνρήο ζηηο ζπλνιηθέο εηζαγσγηθέο ξνέο ηεο Αιβαλίαο γηα ην έηνο 2009, κε πνζνζηφ 14,3% θαη 
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16,4% αληηζηνίρσο, ηνπ ζπλφινπ ηεο αμίαο ησλ εηζαγσγψλ ζηελ Αιβαλία, γηα ην 2009, σζηφζν ε αμία  

εηζαγσγψλ ηνπ πξντφληνο  «νξπθηά», ην 2009 αλήιζε ζηα 61,829 εθ ALL, ζεκεηψλνληαο κείσζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 21,4% ζε ζρέζε κε ην 2008. Άιιεο ζεκαληηθέο νκάδεο πξντφλησλ,  παξακέλνπλ ηα 

«κέηαιια» θαη ηα «θισζηνυθαληνπξγηθά».  

Σα πξντφληα κε ην κεγαιχηεξν χςνο αμίαο εηζαγσγψλ, παξέκεηλαλ  ηα «έιαηα πεηξειαίνπ» θαη 

«ειεθηξηθή ελέξγεηα». Σα πξντφληα «θισζηνυθαληνπξγηθά», «αγξνηηθά πξντφληα» θαη «ρεκηθά 

πξντφληα» απνηεινχλ επίζεο ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ εηζαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο.  

Γηάγξακκα 2 

ύνθεση αλβανικών εισαγωγών

Μηχανολογικός 

Ηλεκτρονικός 

Εξοπλισμός 

16%

Ορυκτά

14%

Βασικά μέταλλα 

και προιότα αυτών

12%

Χημικά προιόντα 

και συναφή

8%

Κλωστο

υφαντουργικά 

8%

Προπαρασκευ-

ασμένα τρόφιμα 

και ποτά

8%

Οχήματα

6%

Αγροτικά προιόντα

5% Λοιπά 

23%

 

    Πηγή: Instat, επεξεπγασία Γπαφείο ΟΕΥ Τιπάνων 

 

Αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο εηζαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο, ηεο ηάμεσο ηνπ 1,5%  

ζεκείσζε ε θαηεγνξία «ρεκηθά θαη πιαζηηθά πξντφληα», ελψ ε θαηεγνξία «νξπθηά, θαχζηκα, 

ελέξγεηα» είλαη ε κνλαδηθή θαηεγνξία πξντφλησλ γηα ηελ νπνία ην κεξίδην ηεο επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 

εηζαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο, κεηψζεθε θαηά 3,5%. 

Η αμία εηζαγσγψλ ηνπ θιάδνπ «κέηαιια» απνηειεί ην 12,2% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο 

Αιβαλίαο, δηαηεξψληαο ην ζρεηηθφ κεξίδην επί ησλ εηζαγσγψλ ζην ίδην επίπεδν ηνπ 2008, ζεκεηψλνληαο  

σζηφζν κείσζε ηεο αμίαο εηζαγσγψλ απηνχ ηνπ πξντφληνο θαηά 2,1% ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008.  

Η κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο αμίαο εηζαγσγψλ ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008, ζεκεηψζεθε ζηελ 

θαηεγνξία «Καηαζθεπέο μχινπ θαη είδε απφ ραξηί» φπνπ ε αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2008 αλήιζε ζην 

16%. Αχμεζε ηεο αμίαο εηζαγσγψλ ζεκεηψζεθε θαη  γηα ηηο θαηεγνξίεο  «ηξφθηκα, πνηά θαη ηζηγάξα», 

«ρεκηθά θαη πιαζηηθά πξντφληα» θαζψο θαη «κεραλήκαηα θαη αληαιιαθηηθά» θαηά 2%, 12% θαη 1% 

αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ην 2008.  

Η αμία εηζαγσγψλ ησλ θιάδσλ «κεραλνινγηθφο θαη ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο», απμήζεθε θαηά 

1,7% ην 2009. εκαληηθά πξντφληα ηεο θαηεγνξίαο απηήο απνηεινχλ ηα «εμαξηήκαηα κεραλψλ» γηα 

ηελ ζπληήξεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ κεραλεκάησλ, θαζψο θαη ηα «πξντφληα ηειεπηθνηλσληψλ», φπσο 

θαιψδηα θιπ αιιά θαη ηα πξντφληα  «νηθηαθέο ζπζθεπέο» ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ «ιεπθψλ 

νηθηαθψλ ζπζθεπψλ» θαη ησλ «θιηκαηηζηηθψλ».  
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Οη εηζαγσγέο ζηηο θαηεγνξίεο «δέξκα θαη πξντφληα δέξκαηνο» θαη «Κισζηνυθαληνπξγία θαη 

ππνδεκαηνπνηία» παξέκεηλαλ ζηαζεξέο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο.  

 

εκαληηθή κείσζε ζηελ αμία εηζαγσγψλ ην 2009 ζε ζρέζε ην πξνεγνχκελν έηνο, ηεο ηάμεσο 

ηνπ 21%, ζεκεηψζεθε γηα ηελ θαηεγνξία «νξπθηά, θαχζηκα, ελέξγεηα», ελψ ειαθξά κείσζε  θαηά 2% 

παξαηεξήζεθε θαη ζηελ θαηεγνξία «Καηαζθεπαζηηθά πιηθά θα κέηαιια».  

                  

       Πίλαθαο 4: Δηζαγσγέο Αιβαλίαο 2008-2009 αλά θαηεγνξία πξντφλησλ (ζε εθ. ALL) 

ΔΙΑΓΩΓΔ/Καηεγνξία 2008 2009 κεηαβνιή 

%επί 

ζπλφινπ 

2009 

%επί 

ζπλφινπ 

2008 

Μεηαβνιή 

κεξηδίνπ 

Σξφθηκα, πνηά θαη ηζηγάξα 73.160 74.688 2% 17,3% 16,6% 0,7% 

Οξπθηά, θαχζηκα, ελέξγεηα 78.705 61.941 -21% 14,4% 17,9% -3,5% 

Υεκηθά θαη πιαζηηθά πξντφληα 45.465 50.951 12% 11,8% 10,3% 1,5% 

Γέξκα θαη πξντφληα δέξκαηνο 6.924 6.912 0% 1,6% 1,6% 0,0% 

Καηαζθεπέο μχινπ θαη είδε απφ 

ραξηί 
15.016 17.446 16% 4,0% 3,4% 0,6% 

Κισζηνυθαληνπξγία θαη 

ππνδεκαηνπνηία 
39.582 39.553 0% 9,2% 9,0% 0,2% 

Καηαζθεπαζηηθά πιηθά θα 

κέηαιια 
67.827 66.669 -2% 15,5% 15,4% 0,1% 

Μεραλήκαηα θαη αληαιιαθηηθά 97.059 98.320 1% 22,8% 22,1% 0,8% 

Πηγή: Instat, επεξεπγασία Γπαφείο ΟΕΥ Τιπάνων 

 

 

2.2 Δμαγσγέο  – Κπξηφηεξνη Δκπνξηθνί Δηαίξνη  

Η ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο ην έηνο 2009, ζεκείσζε πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 8% 

πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην έηνο 2008 (πξβι. πίλαθα 5), κε ηελ αμία εμαγσγψλ πξνο ηελ πεξηνρή ησλ 

Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ λα έρεη κεησζεί θαηά  17,4% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, θαη ηελ αμία 

εμαγσγψλ πξνο ηελ ΔΔ λα έρεη κεησζεί θαηά 9%. Αληίζεηα ζεκαληηθή ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ε αχμεζε 

ηεο αμίαο εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο πξνο ηηο ρψξεο ηνπ OPEC, θαηά 7 εθ. Δπξψ,  αθνχ ε αμία εμαγσγψλ 

πξνο ηηο ρψξεο απηέο ηα πξνεγνχκελα έηε ήηαλ κεδεληθή.  

 

Πίνακαρ 5:Εξαγωγέρ Αλβανίαρ ανά ομάδα σωπών, έηοςρ 2009  

Ομάδα Χωρών  
2008 
(ALL) 

2008 
(Ευρώ) 

2009 
(ALL) 

2009 
(Ευρώ) 

Μερίδιο 
2009 

Μεταβολή 
2009/2008  

Σύνολο 112.539 914,95 103.438,8 784,8  -8,0% 

Χώρεσ ΕΕ 89.607,9 728,5 81.609,6 619,19 78,9% -9,0% 

Δυτικών Βαλκανίων 15.460,1 125,7 12.769,4 96,8 12,3% -17,4% 

Υπόλοιπεσ χώρεσ 7.471,1 60,74 9.059,8 68,73 8,7% 21,2% 
          Πηγή: Instat, επεξεπγασία Γπαφείο ΟΕΥ Τιπάνων 
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Σν 78,9% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο θαηεπζχλεηαη ζηελ αγνξά ηεο ΔΔ, γηα ηελ 

νπνία θαηαγξάθεθε γηα πξψηε θνξά κεηά ην 1997, κείσζε ηεο αμίαο εμαγσγψλ ζε απφιπηεο ηηκέο 

θαηά 8,9% θαη ειαθξά πηψζε ηνπ κεξηδίνπ θαηά 0,7% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο.  

Η Ιηαιία θαη ε Διιάδα εμαθνινπζνχλ λα είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη αγνξέο γηα ηα αιβαληθά 

πξντφληα θαη γηα ην 2009, ζηηο νπνίεο αλαινγεί ην 62,6% θαη 7,2% αληίζηνηρα  ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 

εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. Ωζηφζν, ην 2009 ε αμία ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Διιάδα κεηψζεθε 

θαηά 23,7%, απφ 9.840,7 εθ. ALL  ή 80 εθ. Δπξψ ην 2008, ζε 7507,5 εθ. ALL ή 57 εθ. Δπξψ ην 2009, 

ελψ ην αληίζηνηρν κέγεζνο πξνο ηελ Ιηαιία, κεηψζεθε κφλν θαηά 7%, απφ 69.589 εθ. ALL  ή 565,7 εθ. 

Δπξψ ην 2008, ζε 64753,8 εθ. ALL ή 491,3 εθ. Δπξψ ην 2009, ηε ζηηγκή πνπ ν ξπζκφο κείσζεο ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ ην 2009 έλαληη ηνπ 2008 ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 8%. 

 

Γηάγξακκα 3 

Γεωγραφική κατανομή εξαγωγών Αλβανίας, έτους 2009 (σε ALL)

Άλλες χώρες; 

12%

Κοσσυφοπέδι

ο; 7%

Γερμανία; 3%

Ελλάδα; 7%

Κίνα; 5% ΠΓΔΜ; 3%

Ιταλία; 63%

 
Πηγή: Instat, επεξεπγασία Γπαφείο ΟΕΥ Τιπάνων 

Θεακαηηθή, θαηά 72,5% ππήξμε ε κείσζε ησλ εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο πξνο ηελ Σνπξθία, 

αιιά θαη πξνο ηελ εξβία θαηά 58,6% , ελψ κείσζε ηεο αμίαο εμαγσγψλ ζεκεηψζεθε θαη πξνο ηελ 

ΠΓΓΜ θαηά 4,3%, αιιά θαη πξνο ην Κνζζπθνπέδην θαηά 3%.  

Αληίζεηα ε αμία εμαγσγψλ πξνο ηελ Κίλα ζεκείσζε ζεακαηηθή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 57,3%, κε 

αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ θαηά δχν (2) 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζην 4,7% ην 2009 απφ 2,7% ην 2008 (πξβι Πίλαθα 6), ελψ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 16,9%, ζεκείσζε θαη ε αμία εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο πξνο ηελ Γεξκαλία κε αχμεζε ηνπ 

κεξηδίνπ σο πξνο ηε ζπλνιηθή αμία ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ θαηά 0,7%, φπσο θαη ε αχμεζε θαηά 

16,8% ηεο αμίαο εμαγσγψλ πξνο ηελ Απζηξία. Δμάιινπ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε δηεχξπλζε ηνπ 

κεξηδίνπ  ησλ αιβαληθψλ πξντφλησλ πξνο ηελ Ιζπαληθή  αγνξά, έζησ θαη αλ αθνξά ζρεηηθά ρακειφ χςνο 

αμίαο εμαγσγψλ ηεο ηάμεσο ησλ 1279,3 εθ. ALL.  

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην κεξίδην επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο, 

κεηψζεθε κφλν πξνο ηηο αγνξέο ηεο Διιάδαο θαηά 1,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ηεο  Σνπξθίαο θαηά 1,3 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαη ηεο εξβίαο  θαηα 0,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο.  
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Πίλαθαο 6: Αμία εμαγσγψλ Αιβαλίαο, έηνπο 2009 

 

2009 
(εκ. Εςπώ) 

(Εςπώ/ALL=131,8)) 
 

2009 
(εκ ALL) 

2009 
(Μεπίδιο ) 

2008 
(εκ. Εςπώ) 

(Εςπώ/ALL=123) 
 

2008 
(εκ ALL) 

2008 
(Μεπίδιο ) 

Εηήζια 
Μεηαβολή 
2009/2008 

Ιηαλία 491,3 64.753,8 62,6% 565,7 69.589 61,8% -6,9% 

Ελλάδα 57 7.507,5 7,2% 80,0 9.840,7 8,7% -23,7% 

Κοζζςθο
πέδιο 

54,6 7.196,4 6,9% 60,3 7.417,5 
6,6% 

16,9% 

Κίνα 37,3 4.913,1 4,7% 25,4 3.123,3 2,7% 57,3% 

Γεπμανί 26,7 3.526,1 3,4% 24,5 3.016 2,7% 16,9% 

ΠΓΔΜ 24 3.162,8 3,0% 26,9 3.306,5 2,9% -4,3% 

Αςζηπία 6,7 890,7 0,8% 6,2 
 

762,4 0,6% 16,8% 

επβία 6,1 814,4 0,8% 16,0 1.966,8 1,7% -58,6% 

Σοςπκία 4,3 566,1 0,5% 16,7 2.062,2 1,8% -72,5% 

Πηγή: Instat, επεξεπγασία Γπαφείο ΟΕΥ Τιπάνων 

 

2.2.1  χλζεζε Δμαγσγψλ  

Η δηάξζξσζε ησλ εμαγσγψλ ζπλερίδεη λα βαζίδεηαη ζηελ επαλεμαγσγή αγαζψλ ηα νπνία 

παξάγνληαη κε πξψηεο χιεο ηεο επηρείξεζεο πνπ  έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηελ παξαγγειία.  

Σα «θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα» θαηέρνπλ πξσηαξρηθή ζέζε ζηελ ζχλζεζε ησλ αιβαληθψλ 

εμαγσγψλ κε 26%, αθνινπζνχλ ηα «νξπθηά» κε 20%, ηα «ππνδήκαηα» κε 19% θαη ηα «κέηαιια» κε 

12%, ηα νπνία θαη απνηεινχλ ην 43% ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο (βι. Πίλαθα 7).  

Σα πξντφληα «θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα», «ιαραληθά», «πξντφληα δέξκαηνο», «μπιεία» 

θαη «κέηαιια» ζεκείσζαλ   κεγαιχηεξε πηψζε φζνλ αθνξά ζηελ αμία ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ,  ζε 

ζρέζε κε ην 2008, ελψ αχμεζε ηεο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ, ζεκείσζαλ ηα πξντφληα «δσηθά 

παξάγσγα» (8,5%), «ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα θαη πνηά» (21,5%), «νξπθηά» (1,5%), «ειεθηξηθφο θαη 

κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο» (8,2%) θαη ηέινο ηα «ππνδήκαηα», πνπ ζεκείσζαλ αχμεζε 5,2% ζε ζρέζε 

κε ην 2008. 

Η θαηεγνξία «θισζηνυθαληνπξγηθά θαη ππνδήκαηα» ε νπνία απνηεινχζε ην 46,8% ηεο αμίαο 

ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο, ην 2009 ζεκείσζε ειαθξηά κείσζε ηεο ηάμεσο  ηνπ 1% ζε 

ζρέζε κε ην 2008 θαη ην κεξίδην ηεο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ, κεηψζεθε θαηά 3,4%.  

Σν πξντφλ  «ππνδήκαηα θαη κέξε απηψλ», ην νπνίν απνηειεί ην δεχηεξν ζε αμία εμαγφκελν 

πξντφλ, ζεκείσζε κείσζε  θαηά 7,6% ζε ζρέζε κε ην 2008. 

εκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 40%, γηα ην 2009 ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, 

παξνπζηάδνπλ νη εμαγσγέο ησλ πξντφλησλ ηεο θαηεγνξίαο  «Υεκηθά θαη πιαζηηθά πξντφληα». Αχμεζε 

ζε αμία εμαγσγψλ ζεκείσζαλ θαη νη θαηεγνξίεο «Σξφθηκα, πνηά θαη ηζηγάξα» θαη «Μεραλήκαηα θαη 

αληαιιαθηηθά», ηεο ηάμεσο ηνπ 7% θαη 6% αληίζηνηρα.  
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Γηάγξακκα 4 

Κλωστου

φαντουργικά; 26%

Ορυκτά, 20%

Τποδήματα, 19%

Μέταλλα και 

στοιχεία αυτών, 12%

Λοιπά, 10%

Μηχανές-Ηλεκτρολ. 

Εξοπλισμός, 5%

Προπαρασκευασμέν

α τρόφιμα, 3%

Λαχανικά, 3%

Ξυλεία, 2%

ύνθεση αλβανικών εξαγωγών ανά προιόν, έτους 2009

 

            Πηγή: Instat. Επεξεπγασία, Γπαφείο ΟΕΥ Τιπάνων 

ηαζεξφηεηα σο πξνο ηελ αμία εμαγσγψλ, ζεκείσζε ε θαηεγνξία «Οξπθηά, θαχζηκα, 

Δλέξγεηα», ελψ  κηθξή κείσζε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ζεκεηψζεθε ζηελ αμία εμαγσγψλ ησλ 

θαηεγνξηψλ «Καηαζθεπέο μχινπ θαη είδε απφ ραξηί» θαη «Κισζηνυθαληνπξγία θαη 

ππνδεκαηνπνηία», ηεο ηάμεσο ηνπ 5% θαη 1% αληίζηνηρα. εκαληηθή κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 43% σο 

πξνο ηελ αμία εμαγσγψλ ην 2009 ζε ζχγθξηζε κε ην 2008, ζεκεηψζεθε γηα ηελ θαηεγνξία 

«Καηαζθεπαζηηθά πιηθά θα κέηαιια» ελψ κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 11% παξαηεξείηαη θαη γηα ηελ 

θαηεγνξία «Γέξκα θαη πξντφληα δέξκαηνο». Σν πξντφλ «πεηξειατθά έιαηα», ζεκείσζε ηελ 

κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο αμίαο εμαγσγψλ κε πνζνζηφ αχμεζεο 23,6% ζε ζρέζε κε ην 2008.   

Πίλαθαο 7: Δμαγσγέο Αιβαλίαο 2008-2009 αλά θαηεγνξία πξντφλησλ (ζε εθαη. Λεθ) 

ΔΞΑΓΩΓΔ/Καηεγνξία 

2008 2009 
κεηαβνι

ή 

%επί 

ζπλφινπ 

2009 

%επί 

ζπλφινπ 

2008 

Μεηαβνι

ή 

κεξηδίνπ 

Σξφθηκα, πνηά θαη ηζηγάξα 7.215 7713 7% 7,5% 6,4% 1,1% 

Οξπθηά, θαχζηκα, ελέξγεηα 20.339 20359 0% 19,8% 18,1% 1,7% 

Υεκηθά θαη πιαζηηθά πξντφληα 1.177 1645 40% 1,6% 1,0% 0,6% 

Γέξκα θαη πξντφληα δέξκαηνο 1.738 1552 -11% 1,5% 1,5% 0,0% 

Καηαζθεπέο μχινπ θαη είδε απφ ραξηί 3.619 3428 -5% 3,3% 3,2% 0,1% 

Κισζηνυθαληνπξγία θαη ππνδεκαηνπνηία 48.813 48183 -1% 46,8% 43,4% 3,4% 

Καηαζθεπαζηηθά πιηθά θα κέηαιια 22.492 12909 -43% 12,5% 20,0% -7,4% 

Μεραλήκαηα θαη αληαιιαθηηθά 4.578 4872 6% 4,7% 4,1% 0,7% 

Πηγή: Instat, επεξεπγασία Γπαφείο ΟΕΥ Τιπάνων 
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3. εκαληηθφηεξνη Δκπνξηθνί Δηαίξνη 

3.1 Δκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ΔΔ-27 

Η ΔΔ-27 απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν εκπνξηθφ  εηαίξν ηεο Αιβαλίαο θαη γηα ην 2009 θαηέρνληαο 

ην κεγαιχηεξν κεξίδην (69,7%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Αιβαλίαο, θαη 

κεξίδην 78,9% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο, έηνπο 2009, ε νπνία  αλήιζε ζηα 81,6 

δηζ. ALL (619,6 εθ. Δπξψ). Οη εκπνξηθέο ξνέο Αιβαλίαο-ΔΔ-27 εθηηκψληαη ζε 372, 7 δηο. ALL (2,8 δηζ. 

Δπξψ), παξνπζηάδνληαο αχμεζε 1,1% ζε ζρέζε κε ην 2008. 

Γηα πξψηε θνξά κεηά ην 1997 ζεκεηψζεθε κείσζε ηεο αμίαο ησλ εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο ζηελ 

ΔΔ-27 ηεο ηάμεσο ηνπ 8,9% θαζψο θαη ειαθξά κείσζε ηνπ κεξηδίνπ επί ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ 

εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο ηεο ηάμεσο ηνπ 0,7%.  

Αληίζεηα ε αμία εηζαγσγψλ  απφ ηελ ΔΔ-27 ε νπνία αλήιζε ζηα 81,6 δηζ. ALL (619,6 εθ. Δπξψ) 

ζεκείσζε αχμεζε θαηά 4,3% απμάλνληαο θαη ην ζρεηηθφ κεξίδην επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ αιβαληθψλ 

εηζαγσγψλ, θαηά 3,9 κνλάδεο ζην 67,5%.  

Σν εκπνξηθφ έιιεηκκα ΔΔ-27 κε ηελ Αιβαλία, δηεπξχλζεθε θαηά 20 εθ. ALL πεξίπνπ, απφ 

189.599 εθ. ALL, ην 2008 ζε 209.521 εθ. ALL ην 2009, δειαδή ην εκπνξηθφ έιιεηκκα απμήζεθε θαηά 

12,4% 

 

Απφ ηηο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ, νη ζεκαληηθφηεξνη εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Αιβαλίαο παξακέλνπλ ε 

Ιηαιία κε κεξίδην επί ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Αιβαλίαο ηεο ηάμεσο ηνπ 

34,6% θαη  ε Διιάδα  κε κεξίδην επί ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Αιβαλίαο ηεο 

ηάμεσο ηνπ 14,7%.  

εκαληηθφ κεξίδην επί ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Αιβαλίαο, θαηέρνπλ 

θαη Σνπξθία (5,7%), ε Κίλα (5%),  θαη ε Γεξκαλία κε κεξίδην 4,9% 

 

Οη εμαγσγέο ηεο Αιβαλίαο ζε Διιάδα θαη Ιηαιία γηα ην έηνο 2009 αληηζηνηρνχλ ζην 70% 

πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ κε ηελ Ιηαιία λα απνηειεί ηνλ πξψην πξννξηζκφ 

ησλ αιβαληθψλ πξντφλησλ, ηεο ηάμεσο ηνπ 62,6% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ θαη 

ηελ Διιάδα λα θαηέρεη κεξίδην 7,2% επί ηεο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ, ελψ ηα αληίζηνηρα κεξίδηα 

επί ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο, είλαη 27,9% γηα ηελ Ιηαιία θαη 16,5% γηα ηελ 

Διιάδα.  

Σν εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Αιβαλίαο κε ηελ Ιηαιία απμήζεθε ειαθξψο ζε ζρέζε κε ην 2008, 

θαηά 533,6 εθ. ALL απφ 55.531,9  εθ.  ALL ην 2008, ζε 54.998,3 εθ. ALL ην 2009, δειαδή θαηά 0,97% 

ελψ ην εκπνξηθφ έιιεηκκα κε ηελ Διιάδα απμήζεθε θαηά 6,2 εθ. ALL ζε πνζνζηφ 11,3%,  θαη κε ηελ 

Σνπξθία θαηά 3,533 εθ. ALL ζε πνζνζηφ 13,71%. Αληίζεηα κεηψζεθε ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008, ην 

εκπνξηθφ έιιεηκκα κε ηελ Κίλα θαηά 19%, κε ηελ ΠΓΓΜ θαηά 18%, κε ην Κνζζπθνπέδην, θαηά 18,3%  

θαη ζεακαηηθά κε ηε εξβία θαηά 87,7%. 

 

Σα ζεκαληηθφηεξα εμαγφκελα πξντφληα ζηελ ΔΔ-27 είλαη ηα «θισζηνυθαληνπξγηθά» θαη ηα 

«ππνδήκαηα», ησλ  νπνίσλ ε αμία εμαγσγήο ζηελ ΔΔ ζεκείζε αχμεζε 5,1% θαη 3,8% αληηζηνίρσο ζε 

ALL. Η αμία εηζαγσγψλ ζηελ Αιβαλία «αγξνηηθψλ πξντφλησλ» απφ ηελ ΔΔ απμήζεθε 8,9%, ελψ 

αχμεζε ζεκείσζε θαη ε αμία εηζαγσγψλ απφ ηελ ΔΔ ησλ νκάδσλ πξντφλησλ «νξπθηά» (3,2%), 

«κέηαιια» (6%), «κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο» (1, 8%).  
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3.1 .1 Δκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε Διιάδα  

Η Διιάδα παξακέλεη ν δεχηεξνο ζε αμία εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ  εηαίξνο ηεο Αιβαλίαο, χςνπο 

78.750,3  εθ. ALL, (579 εθ Δπξψ) ην 2009, έλαληη 78.750,3 εθ. ALL, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο 

ηνπ 2% ζε ζρέζε κε  ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε 

ζπλνιηθή αμία ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Αιβαλίαο κεηψζεθε ην έηνο 2009, ζε 534.546.2 εθ. ALL 

απφ 551.622 εθ. ην 2008.  

Η Διιάδα θαηέρεη ην 14,7% ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εκπνξηθψλ ξνψλ ηεο Αιβαλίαο, θαη 

παξνπζηάδεη ηε  κεγαιχηεξε δηεχξπλζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο κε ηελ Αιβαλία ζε ζρέζε κε ην 

2008, ηεο ηάμεσο ησλ 6,26 εθ. ALL, ζε πνζνζηφ 11,3%. 

 Η αμία ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Διιάδα αλήιζε ζηα 7.507 εθ. ALL (57,2 εθ. Δπξψ) ην 

2009 ζεκεηψλνληαο ζεκαληηθή κείσζε ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ηεο 

ηάμεσο ηνπ 24%, ελψ ε αμία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Αιβαλία αλήιζε ζηα 71.242 εθ. ALL 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 5,8%  ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, 

απμάλνληαο ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα ηεο Διιάδνο θαηά 11,3% ζηα 63.735 εθ. ALL, απφ 57.467,8 εθ. 

ALL to 2008.   

Σν πνζνζηφ θάιπςεο εμαγσγψλ απφ ηηο εηζαγσγέο αλήιζε ζην  10,5%. Η Διιάδα απνηειεί ηνλ 

κνλαδηθφ ζεκαληηθφ εκπνξηθφ εηαίξν ηεο Αιβαλίαο, ν νπνίνο απμάλεη ην κεξίδην ηνπ επί ηεο ζπλνιηθήο 

αμίαο εηζαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο αιιά θαη ηελ αμία ησλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Αιβαλία κε ξπζκφ πάλσ απφ 

5%, ελψ παξνπζηάδεη ηε  κεγαιχηεξε δηεχξπλζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο κε ηελ Αιβαλία γηα ην 

2009. Αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ Διιάδνο-Αιβαλίαο, αθνινπζεί 

παξαθάησ.  

 

3.1 .2 Δκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε Ιηαιία  

Αλ θαη ε Ιηαιία παξακέλεη ν πξψηνο ζε αμία εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ  εηαίξνο ηεο Αιβαλίαο, 

χςνπο 185.039 εθ. ALL, (1,4 δηο Δπξψ) ην 2009, έλαληη 78.750,3 εθ. ALL,  κε ηνλ δεχηεξν ζε αμία 

εκπνξηθφ εηαίξν ηεο Αιβαλίαο ηελ Διιάδα, ε ζπλνιηθή αμία ηνπ φγθνπ εκπνξίνπ Αιβαλίαο-Ιηαιίαο γηα 

ην έηνο 2009 ζεκείσζε γηα πξψηε θνξά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 4,7% ζε ALL 

θαη 11,9% ζε Δπξψ, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, παξακέλνληαο φκσο 

ζην πςειφ πνζνζηφ ηνπ 34,6% ψο πξνο ηε ζπλνιηθή αμία ηνπ φγθνπ εκπνξίνπ ηεο Αιβαλίαο.   

Η αμία ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Ιηαιία αλήιζε ζηα 64.753 εθ. ALL (491 εθ. Δπξψ) ην 

2009 ζεκεηψλνληαο κείσζε ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ηεο ηάμεσο 

ηνπ 6,9%, ελψ ε αμία ησλ ηηαιηθψλ εμαγσγψλ ζηελ Αιβαλία αλήιζε ζηα 120.285 ALL ή  912,6 εθ. Δπξψ 

ζεκεηψλνληαο επίζεο κείσζε θαηά 3,5% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

Σν πνζνζηφ θάιπςεο εμαγσγψλ απφ ηηο εηζαγσγέο κεηψζεθε θαηά δχν πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζην 53,8% 

θαη γηα πξψηε θνξά κεηψζεθε ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο.  

Οη εμαγσγέο ηεο Ιηαιίαο ζηελ Αιβαλία αθνξνχλ θπξίσο «ειεθηξηθέο κεραλέο»  ησλ νπνίσλ ε 

αμία εηζαγσγψλ ζηελ Αιβαλία κεηψζεθε θαηά 16,3% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο, «νρήκαηα θαη κεηαθνξηθά κέζα» ησλ νπνίσλ ε αμία εηζαγσγψλ ζηελ Αιβαλία 

κεηψζεθε θαηά 5,7% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, «πθάζκαηα» ησλ νπνίσλ ε αμία εηζαγσγψλ 

ζηελ Αιβαλία, κεηψζεθε θαηά 3,2% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, 

«πξντφληα δέξκαηνο» ησλ νπνίσλ ε αμία εηζαγσγήο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο κεηψζεθε θαηά 

3,8% «έπηπια θαη πξντφληα μχινπ» ησλ νπνίσλ ε αμία εηζαγσγήο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο 

κεηψζεθε θαηά 6,9%, «κέηαιια» ησλ νπνίσλ ε αμία εηζαγσγήο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο 
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κεηψζεθε θαηά 15,1%. Η κείσζε ηεο αμίαο εμαγσγψλ απφ ηελ Ιηαιία απηψλ ησλ πξντφλησλ, εθηηκάηαη 

φηη νθείιεηαη ζε πηψζε ηεο δήηεζεο ζηελ Αιβαλία ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα.  

Οη εμαγσγέο ηεο Αιβαλίαο ζηελ Ιηαιία, αθνξνχλ θπξίσο «θισζηνπθαληνπξγηθά» θαη 

«ππνδήκαηα» θαηά 62% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Ιηαιία. Η αμία εμαγσγψλ 

ζηελ Ιηαιία ησλ πξντφλησλ απηψλ, ζεκείσζε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 5,9% θαη 3,2% αληίζηνηρα. 

εκαληηθή είλαη ε κείσζε θαηά 3,1% ηνπ κεξηδίνπ επί ηεο αμίαο ησλ εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο ζηελ 

Ιηαιία, ηνπ πξντφληνο «κέηαιια θαη ηα πξντφληα απηψλ» ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη  ην 33,3% ηεο αμίαο 

ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Ιηαιία ην 2009. άιιεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ ησλ νπνίσλ ε αμία 

εμαγσγήο ζηελ Ιηαιία ην 2009 κεηψζεθε ζε ζρέζε κε ην 2008 , είλαη «ηκήκαηα κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ» θαη «πξντφληα μχινπ». Αληίζεηα ηα πξνηφληα «έιαηα πεηξειαίνπ» θαη ηα «αγξνηηθά 

πξντφληα» ζεκείσζαλ αχμεζε ηεο αμίαο εμαγσγψλ ηνπο ζηελ Ιηαιία ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008, ηεο 

ηάμεσο ηνπ 5% θαη 1,3% αληίζηνηρα.  

 

3.2 Δκπνξηθέο ζπλαιιαγέο εθηφο ΔΔ-27 

Απφ ηηο  ρψξεο εθηφο ΔΔ ζεκαληηθνί εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Αιβαλίαο είλαη νη Υψξεο ησλ 

Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ κε κεξίδην 8,6% επί ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο 

Αιβαλίαο, ε Σνπξθία κε κεξίδην 5,7% , ε Κίλα  κε κεξίδην 5%, ε εξβία κε κεξίδην 2,5%,  ε ΠΓΓΜ κε 

κεξίδην 2,4%, ην Κνζζπθνπέδην κε κεξίδην 2%, ε Ρσζία κε κεξίδην 1,3% θαη νη ΗΠΑ κε κεξίδην 1,3%.  

 

Γηάγξακκα 5 

Γεωγραφική κατανομή εξωτερικού Εμπορίου Αλβανίας

EE; 69,70%

Κίνα; 5%

ερβία; 2,50%

ΠΓΔΜ; 2,40%

Ρωσία ; 1,30% ΗΠΑ; 1,30%

Λοιπές Χώρες; 1,50%

Κοσσυφοπέδιο; 2%

Σουρκία; 5,70%

Δυτ. Βαλκάνια; 8,60%

 Πηγή: Instat, επεξεπγασία Γπαφείο ΟΕΥ Τιπάνων 
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 3.2.1 Δκπνξηθέο πλαιιαγέο κε ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 

Η αμία ησλ  εκπνξηθψλ ξνψλ κε ηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ζεκείσζε κείσζε 

ηφζν φζνλ αθνξά ζην ζθέινο ησλ εηζαγσγψλ θαηά 19,2%, φζν θαη ζην ζθέινο ησλ εμαγσγψλ θαηά 1,4% 

, κε αλάινγε κείσζε ησλ κεξηδίσλ εο αμίαο ησλ εηζαγσγψλ θαηά 2,3 κνλάδεο ζην 7,7% θαη ηεο αμίαο 

ησλ εμαγσγψλ θαηά 1,4 κνλάδεο.  

 

3.2.2 Δκπνξηθέο πλαιιαγέο κε ηελ Σνπξθία 

Ο φγθνο εκπνξίνπ κε ηελ Σνπξθία αλήιζε ζηα 30439 εθ. ALL (231,5 εθ. Δπξψ) ην 2009 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 541,8 εθ. ALL πνπ αληηζηνηρεί ζε εηήζηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1,8%  

δηαηεξψληαο ην κεξίδην ηεο Σνπξθίαο, ζην 5,6% (απφ 5,59% ζε 5,69%). Η ειαθξά αχμεζε ησλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Σνπξθία, νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ απφ Σνπξθία ελψ νη 

εμαγσγέο ζηελ Σνπξθία έρνπλ ππνζηεί κείσζε, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη αχμεζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ 

θαηά 13,7%  ζηα 29307 εθ. ALL. Γειαδή ε Αιβαλία ην 2009 νπζηαζηηθά  ΅έραζε΅  ηελ αγνξά ηεο 

Σνπξθίαο ην 2009.  

Οη εμαγσγέο ηεο Αιβαλίαο ζηελ Σνπξθία, κεηψζεθαλ θαηά 72,55 εθ. ALL ζηα 566 εθ. ALL, κε 

κείσζε ηνπ ζρεηηθνχ κεξηδίνπ επί ηεο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Σνπξθία  ηνπ πξντφληνο 

«νξπθηά»  θαηά 11,5%, ελψ ηα ζρεηηθά κεξίδηα επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ ζηελ 

Σνπξθία, ηνπ πξντφληνο  «κέηαιια» απμήζεθε θαηά 17,6% θαη ησλ πξντφλησλ  «αγξνηηθά πξντφληα»,  

«κεραλήκαηα θαη ηκήκαηα απηψλ» θαη «πξντφληα δέξκαηνο» θαηά 16,8% 8,5% θαη 2,6%. H αχμεζε ησλ 

ζρεηηθψλ κεξηδίσλ απηψλ ησλ πξντφλησλ, δελ απνηεινχλ αχμεζε εμαγσγψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξντφλησλ, παξά είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπλνιηθήο κείσζεο ησλ θπξίσλ θαηεγνξηψλ πξντφλησλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηεο θαηεγνξίαο  «πξντφληα κεηάιινπ» ε νπνία ζεκείσζε κείσζε θαηά 90,5%  θαη ησλ 

πξντφλησλ «κεηαιιηθά ζηνηρεία»  θαηά  79,2%  

Οη εηζαγσγέο απφ Σνπξθία, απμήζεθαλ θαηά 2 εθ. ALL ζε ζρέζε κε ην 2008 απμάλνληαο ην 

κεξίδην ησλ ηνπξθηθψλ εμαγσγψλ ζηελ Αιβαλία, ζην 7%. Σα ζεκαληηθφηεξα εμαγφκελα πξντφληα απφ 

ηελ Σνπξθία ζηελ Αιβαλία, είλαη ην πξντφλ «πξντφληα κεηάιινπ» ην νπνίν ζπκκεηέρεη θαηά 30,8% ζηε 

ζπλνιηθή αμία ησλ εηζαγσγψλ ζηελ Αιβαλία, κε αχμεζε θαηά 5,1% ηνπ κεξηδίνπ ηνπο  ζηελ αμία ησλ 

εμαγσγψλ ηεο Σνπξθίαο ζηελ Αιβαλία, ην πξντφλ «κεραλήκαηα» ηνπ νπνίνπ ε αμία εμαγσγψλ ζηελ 

Σνπξθία κεηψζεθε θαηά 0,3%, ην πξντφλ «θισζηνυθαληνπξγηθά» θαη ην πξντφλ «αγξνηηθά πξντφληα» 

ηνπ νπνίνπ ην κεξίδην ζηε ζπλνιηθή αμία ησλ ηνπξθηθψλ εμαγσγψλ κεηψζεθε θαηά 1,2%. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί, φηη ε αμία εμαγσγήο ηνπ  50% ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ ζεκείσζε κείσζε θαη ην άιιν 50% 

αχμεζε.  

 

3.2.3 Δκπνξηθέο πλαιιαγέο κε ηελ Κίλα 

Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηελ Κίλα αλήιζαλ ζηα 26.841 εθ. ALL (203,6 εθ. Δπξψ) 

ζεκεηψλνληαο κείσζε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, θαηά 1,6%  ρσξίο σζηφζν λα κεηαβιεζεί ην 

κεξίδην ηεο Κίλαο ζην ζχλνιν ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Αιβαλίαο, ην νπνίν αλέξρεηαη ζην 5%. Η 

κείσζε απηή νθείιεηαη ζηε  κείσζε ησλ εηζαγσγψλ απφ ηελ Κίλα, ελψ νη εμαγσγέο ζεκείσζαλ 

πεξαηηέξσ αχμεζε, κε απνηέιεζκα ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο Αιβαλίαο κε ηελ Κίλα λα κεησζεί 

ζεκαληηθά, θαηά 19,1%  ζηα 17.015,36 ALL, κε πνζνζηφ θάιπςεο εηζαγσγψλ απφ ηηο εμαγσγέο ηεο 

ηάμεσο ηνπ 22,4% ή 9,5 κνλάδεο πάλσ απφ ην επίπεδν ηνπ 2008.  

Η αμία ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Κίλα αλήιζε ζηα 4913 εθ. ALL ζεκεηψλνληαο αχμεζε 

θαηά 57,3% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Οη εμαγσγέο αθνξνχλ θπξίσο 
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ην πξντφλ «νξπθηά», ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 99,2% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ 

ζηελ Κίλα γηα ην έηνο 2009, ελψ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε ζρεδφλ κεδεληθή εμαγσγή ηνπ πξντφληνο 

«πξντφληα κεηάιινπ»  ην νπνίν ην 2008 αληηζηνηρνχζε ζην 9% ηεο αμίαο ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ ζηελ 

Κίλα, ελψ ε αμία εμαγσγψλ  ηνπ πξντφληνο «νξπθηά» απμήζεθε θαηά 72% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

έηνο.  Σα πξντφληα  «ρξψκην», θαη «ραιθφο» αληηζηνηρνχλ ζην 71,6% θαη 27,3%  

Η αμία εηζαγσγψλ απφ ηελ Κίλα αλήιζε ζηα 21928 εθ. ALL  ζεκεηψλνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο 

ηνπ 9,2% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Σν πξντφλ  «κεραλήκαηα θαη αληαιιαθηηθά» απνηειεί ην 

ζεκαληηθφηεξν πξντφλ πνπ εηζάγεηαη ζηελ Αιβαλία απφ ηελ Κίλα. Η εηζαγσγέο απφ ηελ Κίλα ηνπ 

πξντφληνο  «πξντφληα κεηάιινπ» ζεκείσζε ζεκαληηθή κείσζε ζε ζρέζε κε ην 2008 σο πξνο ην κεξίδην 

ζηηο ζπλνιηθέο εηζαγσγέο ηεο Αιβαλίαο θαηά 12,1%  θαη κείσζε θαηά 58,4% ζε απφιπηεο ηηκέο. Άιια 

ζεκαληηθά πξντφληα εηζαγσγήο ζηελ Αιβαλία απφ ηελ Κίλα, είλαη ην πξντφλ «ππνδήκαηα» θαη ην πξντφλ  

«έπηπια». Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 2009 δελ εηζήρζε ζηελ Αιβαλία ην πξντφλ« ζηδεξηθέο θαη 

κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο»  πνπ ην 2008 απνηεινχζε ην 8,7% ηεο αμίαο εμαγσγψλ ηεο Κίλαο ζηελ 

Αιβαλία.  

 

3.2.4 Δκπνξηθέο πλαιιαγέο κε ηελ ΠΓΓΜ 

Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Αιβαλίαο κε ηελ ΠΓΓΜ , ην 2009, αλήιζαλ ζηα 13027 εθ. ALL 

(98,8 εθ. Δπξψ) ζεκεηψλνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 11,9% ζε ζρέζε  ην 2008, θπξίσο ιφγσ ηεο 

κείσζεο ησλ εηζαγσγψλ θαηά 14,1% αιιά θαη ηεο κείσζεο ησλ εμαγσγψλ θαηά 4,3% σζηφζν, ην 

έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ κεηψζεθε θαηά 18,1% ζηα 6701 εθ. ALL. Ο ζπληειεζηήο θάιπςεο 

εηζαγσγψλ απμήζεθε θαηά 3,3% θαη έθζαζε ην 32%. Η ΠΓΓΜ θαηέρεη ην 2,4% ησλ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ηεο Αιβαλίαο.  

Οη εμαγσγέο ηεο Αιβαλίαο πξνο ηελ ΠΓΓΜ αλήιζαλ ζηα 3162 εθ. ALL, θαη αθνξνχλ θπξίσο ζηα 

πξντφληα «νξπθηά» θαη «κέηαιια». Η αμία εμαγσγψλ ζηελ ΠΓΓΜ ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ πξντφλησλ 

κεηψζεθε ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008, εθηφο απφ ηελ αμία νξηζκέλσλ νξπθηψλ.   

3.2.5 Δκπνξηθέο πλαιιαγέο κε ην Κνζζπθνπέδην 

Ο φγθνο εκπνξίνπ κε ην Κνζζπθνπέδην, παξνπζίαζε ειαθξά πηψζε θαηά 3,1% θαη αλήιζε ζε 

10,946 εθ. ALL (82,9 εθ. Δπξψ). Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην, παξφιν πνπ κεηψζεθε θαηά 18,4% παξακέλεη 

ζεηηθφ κε αλαινγία θάιπςεο εηζαγσγψλ 191,8%, θπξίσο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη αιβαληθέο εμαγσγέο 

κεηψζεθαλ ειαθξά, ελψ νη εηζαγσγέο παξνπζίαζαλ αχμεζε ην 2009.  

Οη αιβαληθέο εμαγσγέο αλήιζαλ ζε 7,196 εθ ALL, παξνπζηάδνληαο κείσζε κφλν 2,9% ην 2009. 

Όζνλ αθνξά ηελ ζχλζεζε ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ ζην Κνζζπθνπέδην, ε ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία 

παξακέλεη  ηα «πξντφληα απφ κέηαιιν», παξφιν πνπ ην κεξίδην ηνπο κεηψζεθε θαηά 14,4% θαη απνηειεί 

ην 51,2% ην 2009. Άιιε ζεκαληηθή θαηεγνξία είλαη ηα «νξπθηά», ε νπνία απνηειεί ην 26,9% ησλ 

ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ, αθνινπζνχκελε απφ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη κέξε απηνχ θαη απνηειεί ην 

6,7% θαη ηα ρεκηθά πξντφληα. Σα θπξηφηεξα εμαγψγηκα πξντφληα απνηεινχλ ην 77,3% ησλ ζπλνιηθψλ 

εμαγσγψλ, ελψ κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εμαγψγηκσλ πξντφλησλ φπσο ξάβδνη ζηδήξνπ, 

παξνπζηάζηεθε πηψζε 23%. Η ειεθηξηθή ελέξγεηα, κία λέα πξνζζήθε ζηα θπξηφηεξα εμαγψγηκα 

πξντφληα ηεο Αιβαλίαο ζην Κνζζπθνπέδην, αληηζηνηρεί ζην 11,8% ησλ ζπλνιηθψλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ 

ζην Κνζζπθνπέδην.  

Οη εηζαγσγέο απφ ην Κνζζπθνπέδην αλήιζαλ ζε 3,750 εθ. ALL παξνπζηάδνληαο αχμεζε 17,3%. 

Γελ πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ ζχλζεζε ησλ εηζαγσγηθψλ πξντφλησλ απφ ην Κνζζπθνπέδην. 
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Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ , ηα νπνία απνηεινχλ ην 59,5% ησλ ζπλνιηθψλ 

εηζαγσγψλ είλαη ηα «νξπθηά», «κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο», αιιά «δεξκάηηλα είδε» θαη «ειηέιαην».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 6 

 

Ποζοζηιαία Σύνθεζη Αλβανικών Εξαγωγών ζηο 

Κοζζυθοπέδιο Χημικά 

προϊόντα

3%

 Πλαστικά 

προϊόντα

3%

Έπιπλα

2%

 Αγροτικά 

προϊόντα

6%

 Μηχανήματα 

και μέρη αυτών  

7%
 Ορυκτά

27%

Άλλα 

2%

 Μέταλλα

50%

 
 

 

 

Γηάγξακκα 7 

Ποζοζηιαία ζύνθεζη Αλβανικών ειζαγωγών από 

ηο Κοζζυθοπέδιο

Ορυκτά

20%

Άλλα 

5%

Χημικά 

Προϊόντα

3%

Πλαστικά 

προϊόντα

2%

 Αγροτικά 

προϊόντα

35%

 Μηχανήματα 

και μέρη αυτών  

17%

Μέταλλα

18%
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4 . Γηκεξέο εκπφξην Διιάδνο - Αιβαλίαο 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Αιβαλίαο, ην εκπνξηθφ ηζνδχγην 

κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ γηα ην έηνο 2009, παξακέλεη ζεηηθφ γηα ηελ Διιάδα, ζηα 63.735,3 εθ. ALL ή 

483,5 εθ. Δπξψ, απφ 57.467,8  εθ. ALL  ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ζεκεηψλνληαο 

αχμεζε ζε ALL θαηά  11,3%.  

Η Διιάδα παξακέλεη ν δεχηεξνο ζε αμία εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ  εηαίξνο ηεο Αιβαλίαο, χςνπο 

78.750,3  εθ. ALL, (579 εθ Δπξψ) ην 2009, έλαληη 78.750,3 εθ. ALL, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο 

ηνπ 2% ζε ζρέζε κε  ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε 

ζπλνιηθή αμία ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Αιβαλίαο κεηψζεθε ην έηνο 2009, ζε 534.546.2 εθ. ALL 

απφ 551.622 εθ. ην 2008.  

Η Διιάδα θαηέρεη ην 14,7% ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εκπνξηθψλ ξνψλ ηεο Αιβαλίαο, θαη 

παξνπζηάδεη ηε  κεγαιχηεξε δηεχξπλζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο κε ηελ Αιβαλία ζε ζρέζε κε ην 

2008, ηεο ηάμεσο ησλ 6,26 εθ. ALL, ζε πνζνζηφ 11,3%. 

Η αμία ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Διιάδα αλήιζε ζηα 7.507 εθ. ALL (57,2 εθ. Δπξψ) ην 

2009 ζεκεηψλνληαο ζεκαληηθή κείσζε ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ηεο 

ηάμεσο ηνπ 24%, ελψ ε αμία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Αιβαλία αλήιζε ζηα 71.242 εθ. ALL 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 5,8% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, 

απμάλνληαο ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα ηεο Διιάδνο θαηά 11,3% ζηα 63.735 εθ. ALL, απφ 57.467,8 εθ. 

ALL ην 2008.   

Σν πνζνζηφ θάιπςεο εμαγσγψλ απφ ηηο εηζαγσγέο αλήιζε ζην 10,5%. Η Διιάδα απνηειεί ηνλ 

κνλαδηθφ ζεκαληηθφ εκπνξηθφ εηαίξν ηεο Αιβαλίαο, ν νπνίνο απμάλεη ην κεξίδην ηνπ επί ηεο ζπλνιηθήο 

αμίαο εηζαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο αιιά θαη ηελ αμία ησλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Αιβαλία κε ξπζκφ πάλσ απφ 

5%, ελψ παξνπζηάδεη ηε  κεγαιχηεξε δηεχξπλζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο κε ηελ Αιβαλία γηα ην 

2009. Αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ Διιάδνο-Αιβαλίαο, αθνινπζεί 

παξαθάησ.  

 

Πίλαθαο 8: Δμσηεξηθφ Δκπφξην Διιάδαο – Αιβαλίαο,  2008-2009 (ζε εθαη. Δπξψ) 

Εξωτερικό Εμπόριο 01-12/08 01-12/09 
Μεταβ.% 
(ςε ALL) 

Εξαγωγέσ   Αλβανίασ  (ςε εκατ. €) 80,00 57,20 -23,7% 

Ειςαγωγέσ  Αλβανίασ (ςε εκατ. €) 547,20 540,53 5,8% 

Εμπορικό Ιςοζφγιο 467,28 483,53 11,3% 

Όγκοσ εμπορίου 627,20 597,53 2% 
                                 Πηγή: Instat, επεξεπγασία Γπαφείο ΟΕΥ Τιπάνων 

Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο, (ΔΤΔ), 

παξαηεξείηαη απφθιηζε φζνλ αθνξά ζην κέγεζνο ηνπ εκπνξηθνχ ειιίκαηνο ηεο Αιβαλίαο κε ηελ Διιάδα, 

ηεο ηάμεσο ησλ 170,5 εθ. Δπξψ αθνχ ζχκθσλα κε ηελ  ΔΤΔ, ε αμία ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο 

Αιβαλίαο κε ηελ Διιάδα γηα ην έηνο 2009, αλέξρεηαη ζηα 313,024 εθ. Δπξψ, κε ηελ αμία ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ ζηελ Αιβαλία λα αλέξρεηαη ζηα 389,63 εθ. Δπξψ, θαη ηελ αμία ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ ζηελ 

Διιάδα, λα αλέξρεηαη ζηα 76,6 εθ. Δπξψ.  
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4.1. Δηζαγσγέο Αιβαλίαο απφ Διιάδα 

Η αμία εηζαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο απφ ηελ Διιάδα γηα ην 2009, αλήιζε ζε 540,53 εθ. Δπξψ, απφ 

εθ. Δπξψ ην πξνεγνχκελν έηνο, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 5,8% (ζε ALL) έλαληη ηνπ 2008. Σν πνζφ απηφ 

αληηζηνηρεί ζην 16,5% επί ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο απφ 15,3% ην 2008, 

δειαδή ην κεξίδην ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Αιβαλία έρεη απμεζεί πάλσ απφ κηα πνζνζηηαία 

κνλάδα  ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008, παξά ην γεγνλφο φηη ην 2009 παξαηεξείηαη κείσζε ηεο αμίαο ησλ 

ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο.   

Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο, (ΔΤΔ), 

παξαηεξείηαη απφθιηζε ηεο ηάμεσο ησλ 150,9 εθ. Δπξψ αθνχ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ, ε αμία 

εηζαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο απφ ηελ Διιάδα ην 2009 αλήιζε ζηα 389,63 εθ. Δπξψ. 

 

 

Οη εηζαγσγέο ηεο Αιβαλίαο απφ ηελ Διιάδα ζε νκάδεο πξντφλησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

θαησηέξσ πίλαθα 9: 

Πίλαθαο 9 

Οη εηζαγσγέο απφ Διιάδα ζε νκάδεο πξντφλησλ  Ιαλνπάξηνο-Γεθέκβξηνο 2008-2009 

εθ.€ 2008 2009 % κεηαβ. 

χλνια 468,84 486,96 3,9% 

Σξφθηκα, πνηά, θαπλφο 72,48 85,18 17,5% 

Οξπθηά, θαχζηκα, ειεθηξηθφ ξεχκα 193,40 185,00 -4,3% 

Υεκηθά πξντφληα θαη πιαζηηθά πιηθά 44,86 43,99 -1,9% 

Γέξκαηα θαη δεξκάηηλα πξντφληα 0,35 0,18 -47,9% 

Καηαζθεπέο μχινπ θαη είδε απφ ραξηί 24,62 24,89 1,1% 

Κισζηνυθαληνπξγία θαη ππνδεκαηνπνηία 28,41 25,36 -10,8% 

Καηαζθεπαζηηθά πιηθά θα κέηαιια 61,90 85,13 37,5% 

Μεραλνπξγηθή, εμνπιηζκφο θαη αληαιιαθηηθά 36,51 29,77 -18,5% 

Άιια 6,32 7,46 18,1% 
Πηγή: Instat, επεξεπγασία Γπαφείο ΟΕΥ Τιπάνων 

 

 

 

4.2. Δμαγσγέο Αιβαλίαο πξνο Διιάδα 

 

Σν ζχλνιν ηεο αμίαο εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο πξνο ηελ Διιάδα γηα ην 2009 αλήιζε ζε 57,20 εθ. 

Δπξψ πνπ αληηζηνηρεί ζην 7,2% ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο, έλαληη  80,00 εθ. 

Δπξψ ην 2008 πνπ αληηζηνηρνχζε ζην 8,80% ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο. Έηζη, ην 

2009 ε αμία εμαγσγψλ πξνο ηελ Διιάδα, ζεκείσζε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 23,7% ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ  2008, φπσο θαη κείσζε σο πξνο ην κεξίδην ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ 

ηεο Αιβαλίαο ζηελ Διιάδα.  

 

 Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο, (ΔΤΔ), 

παξαηεξείηαη απφθιηζε ηεο ηάμεσο ησλ 3,4 εθ. Δπξψ αθνχ ζχκθσλα κε ηελ ΔΤΔ,  ε αμία εμαγσγψλ 

ηεο Διιάδνο απφ ηελ Αιβαλία ην 2008 αλήιζε ζηα 76,6  εθ. Δπξψ. 
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Οη εμαγσγέο ηεο Αιβαλίαο πξνο Διιάδα ζε νκάδεο πξντφλησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ θαησηέξσ 

πίλαθα 12: 

 

Πίλαθαο 10 

Οη εμαγσγέο πξνο Διιάδα ζε νκάδεο πξντφλησλ Ιαλνπάξηνο-Γεθέκβξην 2008-2009 

εθ.€ 2008 2009 % κεηαβ. 

χλνια 72,16 55,40 -23,2% 

Σξφθηκα, πνηά, θαπλφο 6,01 6,19 3,0% 

Οξπθηά, θαχζηκα, ειεθηξηθφ ξεχκα 9,82 6,76 -31,2% 

Υεκηθά πξντφληα θαη πιαζηηθά πιηθά 2,38 3,50 46,9% 

Γέξκαηα θαη δεξκάηηλα πξντφληα 0,27 0,27 -1,1% 

Καηαζθεπέο μχινπ θαη είδε απφ ραξηί 6,16 4,60 -25,4% 

Κισζηνυθαληνπξγία θαη ππνδεκαηνπνηία 27,73 25,10 -9,5% 

Καηαζθεπαζηηθά πιηθά θα κέηαιια 17,59 6,17 -64,9% 

Μεραλνπξγηθή, εμνπιηζκφο θαη αληαιιαθηηθά 0,75 1,18 56,8% 

Άιια 1,44 1,64 14,0% 
Πηγή: Instat, επεξεπγασία Γπαφείο ΟΕΥ Τιπάνων 


