
ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

Γενική Οικονοµική Κατάσταση - Μακροοικονοµικοί δείκτες  

Σύµφωνα µε  τα  στατιστικά  στοιχεία  για  το  έτος 2007  το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
της χώρας υπολογίζεται σε 11,3 δις ∆ολάρια ΗΠΑ ενώ το 2006 ήταν 9,17 δις. ∆ολάρια ΗΠΑ.  

H Αλβανία έχει δηµόσιο χρέος 54,1% του ΑΕΠ έναντι του 67% του 2001. Ανάλογη πορεία 
παρουσίασε και το δηµόσιο έλλειµµα. Ως συνέπεια των από πάνω παρατηρείται αύξηση στις 
δανειοδοτήσεις που προσεγγίζουν το 20,6% του ΑΕΠ.  

Κατά το 2006 το εξωτερικό χρέος της Αλβανίας αυξήθηκε κατά 316 εκ. $ και έφθασε το 
ποσό των 1,6 δις $.  

Το εµπορικό έλλειµµα συνεχώς διευρύνεται. Αυτό αντανακλά την εξαιρετικά χαµηλή 
ανταγωνιστικότητα της αλβανικής οικονοµίας και παραγωγής. Άλλα προβλήµατα που 
επηρεάζουν την αλβανική οικονοµία είναι: εκτεταµένη φοροδιαφυγή, ευρεία παραοικονοµία, 
χρόνια ηλεκτρική ανεπάρκεια της χώρας, ανεπαρκές µεταφορικές και τηλεπικοινωνιακές 
υποδοµές και γενικότερα η θεσµική αδυναµία της αλβανικής δηµόσιας διοίκησης και 
δικαιοσύνης 

Πέρα όµως από τις παραπάνω δυσκολίες και τις πληθωριστικές πιέσεις από τις εισαγωγές, η 
οικονοµική ανάπτυξη της Αλβανίας το 2007 προβλέπεται να παραµείνει δυνατή στο 6%, 
όπως έχει προγραµµατιστεί. Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως: στην βελτιωµένη απόδοση και 
την ανάπτυξη της βιοµηχανίας, στην καλύτερη απόδοση των επιχειρήσεων γενικότερα, από 
αύξηση των εξαγωγών και φυσικά από την αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων.  

Η οικονοµική ανάπτυξη της Αλβανίας βοήθησε και στην αγορά εργασίας ρίχνοντας έτσι την 
ανεργία στο 13,2% το 2007 έναντι του 13,8% το 2006 και του 14,3 του 2005.  

Στον ενεργειακό τοµέα οι ηµερήσιες ανάγκες της χώρας ανέρχονται σε 14,3 εκ. Kwh, εκ των 
οποίων εισάγονται περίπου οι 10 εκ.Kwh.. Όµως οι παρατεταµένες διακοπές ρεύµατος 
εκτιµάται ότι κόστισαν το 2007 στην αλβανική οικονοµία πάνω από 300 εκ.$.  

Το 2007 το δηµοσιονοµικό έλλειµµα προβλέπεται ότι θα κινήθηκε στο 3% του ΑΕΠ.   

 Ο µέσος όρος πληθωρισµού για το 2007 ήταν στο 2,9%, ποιο πάνω από τον στόχο της 
Τράπεζας της Αλβανίας (2,4%). Ο υψηλότερος µηνιαίος πληθωρισµός καταγράφτηκε τον 
Αύγουστο, Σεπτέµβριο και Οκτώβριο και ήταν αντίστοιχα 4,2 , 4,4 και 4,2.  

Στη προσπάθεια της να κρατήσει τον πληθωρισµό στο όριο στοχοθετήσεως, η Τράπεζα της 
Αλβανίας επένσεβη στην χρηµαταγορά αυξάνοντας τα επιτόκια (Repo rate) τρεις φορές από 
0,25% κάθε φορά. Έτσι τα επιτόκια αυξήθηκαν από 5,5% τον Ιούνιο στο 6,25% τον 
Νοέµβριο.  

Η Αλβανία υιοθέτησε εντός του 2007 ενιαίο φορολογικό συντελεστή ύψους 10% για τα 
εισοδήµατα  των  επιχειρήσεων  καθώς  και  των  φυσικών  προσώπων. Ο  φόρος 
προστιθέµενης αξίας ανέρχεται σε 20%.  Οι  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης µειώθηκαν  
επίσης  σε 10%  επί  των µι.σθών  και ηµεροµισθίων.   

Οι ξένες άµεσες επενδύσεις ανέρχονται σε 2,1 δις $.  Ιδιαίτερα την περίοδο 2000-2006 οι 
ξένες άµεσες επενδύσεις ανήλθαν σε 1,45 δις $, δηλαδή περίπου το 3,5% του ΑΕΠ. Οι 



άµεσες ξένες επενδύσεις ανήλθαν σε 450 εκ.$ για το πρώτο 11µηνο του 2007, που αποτελεί 
σχεδόν διπλασιασµό σε σχέση µε το 2006 (260 εκ. Ε). Αυτό οφείλεται εν µέρει και  στο  
εξαγγελθέν  από  την  κυβέρνηση  πρόγραµµα  ιδιωτικοποιήσεων  κρατικών επιχειρήσεων «1 
Ευρώ». Οι  σηµαντικότεροι  ξένοι  επενδυτές  είναι  η  Ελλάδα  και  η  Ιταλία  και  σε  
απόσταση Τουρκία, ΗΠΑ, Γερµανία. Παρόλα αυτά µόνον στο 5% των εγχώριων 
επιχειρήσεων υφίσταται συνολική ή µερική συµµετοχή ξένων κεφαλαίων, όταν στις 
υπόλοιπες χώρες της Ν.Α Ευρώπης το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 20%.  

Πάντως στην διεθνή κατάταξη στο θέµα της επιχειρηµατικότητας η Αλβανία κατατάχτηκε  
στην 136η θέση σε σύνολο 178 χωρών από την Παγκόσµια Τράπεζα.  

 Αξιοσηµείωτη είναι επίσης η σταθερότητα της ισοτιµίας του Λεκ έναντι του Ευρώ (1 Ε =120 
Lek) παρά την σηµαντική ανατίµηση του τελευταίου έναντι του ∆ολαρίου και των άλλων  
νοµισµάτων,  ενώ η  ισοτιµία  έναντι  του  δολαρίου  διαµορφώθηκε σε 1$ = 90,38 Lek .  
Αυτό οφείλεται εν µέρει στις άµεσες ξένες επενδύσεις καθώς και  σε µεγαλύτερο βαθµό στα 
µεταναστευτικά  εµβάσµατα  που αποτελούν σηµαντική  πηγή  εσόδων  για  τα αλβανικά  
νοικοκυριά (119  εκ  Ευρώ  καταγεγραµµένα  από  τον  τραπεζικό  τοµέα)  και  τα οποία 
στηρίζουν αποφασιστικά την εγχώρια κατανάλωση και τις επενδύσεις κυρίως στον τοµέα των 
ιδιωτικών κατασκευών. 

  2005     2006 2007  
Ανάπτυξη  
Ονοµαστικό ΑΕΠ ($ δισ.) 8,4 9,1 11,3  
Μεταβολή ΑΕΠ % 6,0 6,0 6%  
Ετήσιο κατά κεφαλή εισόδηµα ($) 2.673 2,855 3.150  
Τιµές  
Μέσος Πληθωρισµός % 2,5 2,4 2,9  
Απασχόληση  
Ανεργία % 14,3 13,8 13,2  
∆ηµόσια Οικονοµικά  
΄Εσοδα (% ΑΕΠ) 24,4 24,6 n/a  
∆απάνες (% ΑΕΠ) 28 28,7 n/a  
∆ηµόσιο ΄Ελλειµµα (% ΑΕΠ) 3,4 4,1 3,4  
Έλλειµµα Προϋπολογισµού (%ΑΕΠ) 3,7 n/a n/a  
Εξωτερικό Εµπόριο  
Εξαγωγές ($ εκ.) fob 659 791 1.077  
Εισαγωγές ($ εκ.) cif 2.602 3.050 4.203  
Εµπορικό Ισοζύγιο ($ εκ.) -1.943 -2.259 -3.126  
Εµπορικό Ισοζύγιο % ΑΕΠ -23,6 -24,5 -27,8  
Ισοζύγιο % ΑΕΠ  -7,2 -9,1  
∆ιεθνείς Οικονοµικές-Νοµισµατικές Σχέσεις  
Eξωτερικό Χρέος ($ εκ.) n/a 1,6  
Άµεσες Ξένες Επενδύσεις ($ εκ.) 260 400 450*  
Συναλλαγµατικά Αποθέµατα $ εκ. 1.442 1.768 2172*  
Μέση Ισοτιµία LEK/$ 99,8 98,1 90,38  
Μέση Ισοτιµία LEK/EURO 124,2 123,1 123,5  
Εσωτερική Οικονοµία  
Α) ∆ιάρθρωση Τοµέων (ως % συµµετοχής στο ΑΕΠ)  



Βιοµηχανία 9,5 10,1 20,3*  
Γεωργία 21,9 21,5 21,7*  
Κατασκευές 16,5 17,3 n/a  
Μεταφορές 7,8 8,0 n/a  
Λοιπές Υπηρεσίες 44,3 43,1 n/a  
Πηγή: Ministry of Finance, Bank of Albania, IMF, World Bank, INSTAT, ACIT 
* προσωρινά στοιχεία     

 

Σχέσεις Αλβανίας µε Ε.Ε.  

Η Αλβανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν  το καλοκαίρι  του 2006  της Συµφωνία 
Σταθεροποίησης  και  Σύνδεσης (Stabilisation and Association Agreement)  η  οποία  θα 
εγκαθιδρύσει καθεστώς ελεύθερου εµπορίου µέσω της σταδιακής µείωσης των δασµών. Η  
Συµφωνία  προβλέπει  την  κατάργηση  των  δασµών µετά  το  πέρας µίας  πενταετούς 
περιόδου.  

Η Συµφωνία αποτελεί το πρώτο στάδιο προς την µελλοντική ενσωµάτωση της Αλβανίας στην 
Ε.Ε. Η Συµφωνία δεν  έχει ακόµη  επικυρωθεί από όλα  τα κράτη-µέλη και  επί  του παρόντος  
εφαρµόζεται  η  Ενδιάµεση  Συµφωνία,  όπως  προβλέπεται  από  την  ίδια  την Συµφωνία 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

Σαν συνέπια της διαδικασίας απελευθέρωσης εµπορίου στην οποία έχει ξεκινήσει η Αλβανία, 
κατεβαίνουν συνεχώς οι δασµοί εισαγωγών µε το πέρας του χρόνου: από 15,3% το 1998, στο 
11% το 2000, στο 8,2% το 2005, στο 6,6% το 2006, στο 3,1% το 2007 µε στόχο το 2010 να 
φτάσουν το 1% (πηγή ACIT). 

Εξωτερικό Εµπόριο  

Το εξωτερικό εµπόριο της Αλβανίας το 2007 χαρακτηρίζεται από θετικές τάσεις. Ο όγκος του 
έφτασε τα 5,28 δις δολάρια (3,84 δις ευρώ) παρουσιάζοντας µια αύξηση της τάξεως των 
37,5% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.  

Έτος Εισαγ.(εκ.$) Εξαγ. (εκ.$) Ισοζ. Όγκος 
2005 2601,9 658,8 -1943,1 3260,7 
2006 3049,7 790,6 -2259,1 3840,3 
2007 4203,4 1077,4 -3126 5280,8 

Πηγή ACIT 

Οι εισαγωγές της Αλβανίας για το έτος 2005 ανήλθαν σε 2,60 δις ∆ολάρια, για το 2006 σε 
3,04  δις. ∆ολάρια και το 2007 σε 4,2 δις ∆ολάρια. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές το 2005 ανήλθαν 
σε 658,8 εκατ. ∆ολάρια, το 2006 σε 790,6 εκατ. ∆ολάρια και το 2007 σε 1,1 δις. ∆ολάρια. Το 
εµπορικό ισοζύγιο της χώρας βαίνει διαρκώς ελλειµµατικό, το 2005 ανήλθε σε 1,9 δις 
∆ολάρια, το 2006 σε 2,3 δις ∆ολάρια και το 2007 σε 3,1 δις ∆ολάρια. Από τα  παραπάνω  
συνάγεται  ότι  το  εµπορικό  έλλειµµα  συνεχώς  διευρύνεται  και  τείνει  να λάβει  πλέον  
εκρηκτικές  διαστάσεις.   

Επίσης,  προκύπτει  ότι  παρόλο  που  οι  ελληνικές εξαγωγές αυξάνονται σταθερά την  ίδια 
περίοδο, εντούτοις ως ποσοστό επί του συνόλου παρατηρείται σταδιακή υποχώρηση από 
17,4% το έτος 2005 σε 16,8% το 2006 και σε 12,2% το 2007.  



Χώρα 2005 2006 2007 
  Εισαγ. Εξαγ. Εισαγ. Εξαγ. Εισαγ. Εξαγ.

Ιταλία 30,3 72,4 29,0 72,7 21,0 53,3
Ελλάς 17,4 10,5 16,8 9,5 12,2 7,0
Τουρκία 7,4 1,7 8,0 1,3 5,8 0,9
Γερµανία 4,9 3,3 4,7 3,2 3,4 2,3
Κίνα 5,7 0,5 4,6 1,2 3,4 0,9
ΗΠΑ 0,9 1 1,5 0,4 1,1 0,3
ΕΕ 65,0 89,0 62,7 88,0  62,8  83,0
Πηγή ACIT 

Ο  σηµαντικότερος   εµπορικός  εταίρος  της Αλβανίας  είναι  η  ΕΕ,  αφού  το  συντριπτικό 
ποσοστό  του εξωτερικού εµπορίου διεξάγεται µε αυτή και υπολογίζεται στο 67% του 
συνολικού όγκου. Παρατηρείται όµως µια πτώση σε σύγκριση µε το 68% του 2006. Αυτό 
οφείλεται µόνο στην πτώση στις εξαγωγές προς την ΕΕ, 83% το 2007 απέναντι σε 88% την 
προηγούµενη χρονιά. Οι εισαγωγές από την ΕΕ είχαν µία ελάχιστη αύξηση από 62,7% το 
2006 στο 62,8% το 2007.  

 

Εισαγωγές -Κυριότεροι εµπορικοί εταίροι 

Πλην της Ελλάδας που κατέχει την δεύτερη θέση, οι σηµαντικότερες χώρες προµηθευτές της 
Αλβανίας  είναι η Ιταλία (1η θέση), η Τουρκία, και η Κίνα.  

Ειδικότερα:  

Οι  εισαγωγές  της Αλβανίας από  την  Ιταλία  το  έτος 2005 ανήλθαν σε 788,5  εκατ. 
∆ολάρια καταλαµβάνοντας την πρώτη θέση, Ελλάδα 453,4 εκατ. ∆ολάρια, Τουρκία 193,8 
εκατ.  ∆ολάρια,  Κίνα 149,2  εκατ.  ∆ολάρια,  Γερµανία 127,3  εκατ.  ∆ολάρια,  Ρωσία 99,5 
εκατ. ∆ολάρια, Βουλγαρία 80,9 εκατ. ∆ολάρια.   

Για  το 2006  οι  εισαγωγές  διαµορφώθηκαν  ως  εξής:  Ιταλία 883,0  εκατ.  ∆ολάρια, 
+12,0%,  Ελλάδα 512,0  εκατ.  ∆ολάρια, +12,9%,  Τουρκία 253,0  εκατ.  ∆ολάρια, +30,7%,  
Γερµανία 142,0  εκατ.  ∆ολάρια, +11,5%,  Κίνα 141,0  εκατ.  ∆ολάρια, -5,2%,  Ρωσία 112,0  
εκατ.  ∆ολάρια, +12,5%,  Βουλγαρία 99,8 εκατ.  ∆ολάρια, +23,4%.   

ΧΩΡΑ 2005 2006 2007 
  Εισαγ. Εξαγ. Ισοζ. Εισαγ % µετ. Εξαγ. % µετ. Ισοζ. % µετ. Εισαγ % µετ. Εξαγ. % µετ. Ισοζ. % µετ. 

Ιταλία 788,5 477,0 -311,0 883,0 12,0 575,0 20,4 -309,0 -0,8 1.226,0 38,8 733,0 27,6 -493,0 37,3 
Ελλάς 453,4 69,2 -384,0 512,0 12,9 75,2 8,7 -437,0 13,7 652,9 27,5 88,7 18,0 -564,0 22,6 
Τουρκία 193,8 11,4 -182,0 253,0 30,7 10,0 -12,3 -243,0 33,4 323,0 32,8 23,7 137,0 -299,0 22,1 
Γερµανία 127,3 21,9 -105,0 142,0 11,5 25,1 14,6 -117,0 10,9 191,3 34,7 26,3 4,8 -165,0 29,2 
Ελβετία 37,7 0,4 -37,3 50 32,6 0,6 50 -49,4 32,4 216,5 333,0 23,7 3850 -192,8 74,4 
Κίνα 149,2 3,2 -146,0 141,0 -5,2 9,1 184,4 -132,0 -9,4 216,1 52,6 27,4 197,8 -189,0 29,8 
Ρωσία 99,5 0,5 -99,0 112,0 12,5 0,4 -20,0 -112,0 12,6 150,6 34,6 2,7 440,0 -148,0 24,7 
ΠΓ∆τΜ 39,5 10,3 -29,2 62,8 59,0 12,6 22,3 -50,2 71,9 100,0 59,2 25,4 101,6 -74,6 32,7 
ΗΠΑ 23,2 6,6 -16,6 46,6 100,9 3,4 -48,5 -43,2 160,2 33,2 -28,8 7,1 108,8 -26,1 -65,5 
Σερβία 22,1 5,5 -16,6 33,3 50,7 10,8 96,4 -22,5 35,5 92,5 177,8 19,2 77,8 -73,3 69,3 
Βουλγαρία 80,9 3,6 -77,3 99,8 23,4 3,2 -11,1 -96,6 25,0 87,1 -883,9 7,5 -107,8 -79,6 131,4 
Κόσσοβο 11,2 27,0 15,8 17,9 59,8 30,1 11,5 12,2 -22,8 30,9 72,6 51,6 71,4 12,2 -29,5 



Για το 2007 τα στοιχεία έχουν ως εξής: Ιταλία 1,2 δις ∆ολάρια,  παρουσιάζοντας  αύξηση  
κατά 38,8%  σε  σχέση µε  το   προηγούµενου έτους, Ελλάδα 652,9 εκατ. ∆ολάρια, +27,5%, 
Τουρκία 323,0 εκατ. ∆ολάρια, +32,8%, Κίνα 216,1 εκατ. ∆ολάρια, +52,6%, Γερµανία 191,3 
εκατ. ∆ολάρια, +34,7%,  Ελβετία 216,5  εκατ.  ∆ολάρια, +333,0%,  Ρωσία 150,6  εκατ.  
∆ολάρια, +34,6%.   

Από  την  υποχώρηση  των  ιταλικών  και  ελληνικών µεριδίων  στις  αλβανικές  εισαγωγές, 
φαίνεται  να  επωφελούνται  η Τουρκία,  η Κίνα  και  η  Ρωσία,  ενώ  έκπληξη  προκαλεί  το 
ποσοστό ανόδου των εισαγωγών από την Ελβετία κατά 333%.  

Οι σηµαντικότερες κατηγορίες εισαγωγών της Αλβανίας είναι : καύσιµα, ορυκτά, ηλεκτρική 
ενέργεια, κλωστοϋφαντουργικά, χηµικά προϊόντα, τρόφιµα-ποτά-καπνός, µηχανολογικός 
εξοπλισµός, οχήµατα.    

   Πιο αναλυτικά ανά κατηγορία οι σηµαντικότερες εισαγωγές της Αλβανίας 2006-2007 (σε 
εκατ.$) φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Κωδ. Περιγραφή 2006 2007 
271019 Καύσιµα  195,0 251,5 
271600 Ηλεκτρική ενέργεια 38,3 248,1 

300490 
Φαρµακευτικά (εκτός αντιβιοτικών και 
πενικιλίνης) 48,3 85,2 

721420 Ράβδοι ενίσχυσης από σκυρόδεµα 62,8 83,4 
100190 ∆ηµητριακά σίτου 38,7 73,8 

870332 
Ιδιωτικά αυτοκίνητα (diesel) 1500-
2500cc 43,2 69,5 

410719 ∆έρµα βοδινού/αλόγου επεξεργασµένο 30,4 61,0 
240220 Τσιγάρα 52,7 56,9 
271011 Καύσιµα αεροσκαφών 36,1 49,1 

870333 
Ιδιωτικά αυτοκίνητα (diesel) άνω των 
2500cc 23,1 48,0 

Σύνολα 568,6 1026,6 
Συνολικές εισαγωγές 3049,7 4203,4 
Μερίδιο των σηµαντικότερων εισαγωγών 19% 24% 
Πηγή ACIT 

Εξαγωγές -Κυριότεροι εµπορικοί εταίροι   

Για  το  έτος 2005  οι  αλβανικές  εξαγωγές  διαµορφώθηκαν  ως  εξής:  Ιταλία 477,0 εκατ. 
∆ολάρια, Ελλάδα 69,2  εκατ. ∆ολάρια, Κόσσοβο 27,0  εκατ. ∆ολάρια, Γερµανία 21,9  εκατ. 
∆ολάρια, Τουρκία 11,4  εκατ. ∆ολάρια, ΠΓ∆Μ 10,3  εκατ. ∆ολάρια, ΗΠΑ 6,6 εκατ. ∆ολάρια.   

Το έτος 2006 οι εξαγωγές κυµάνθηκαν ως εξής: Ιταλία 575,0 εκατ. ∆ολάρια +20,4%, Ελλάδα 
75,2 εκατ. ∆ολάρια +8,7%, Κόσσοβο 30,1 εκατ. ∆ολάρια +11,5%, Γερµανία 25,08 εκατ. 
∆ολάρια +14,41%, ΠΓ∆Μ 12,64 εκατ. ∆ολάρια +22,36%, Σερβία και Μαυροβούνιο 10,82 
εκατ. ∆ολάρια +97,12%, Τουρκία 9,98 εκατ. ∆ολάρια -12,39%.   

Το  2007  οι  εξαγωγές  διαµορφώθηκαν  ως  εξής: Ιταλία 733,0 εκατ. ∆ολάρια αυξηµένες 
κατά 27,6% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του  προηγούµενου  έτους,  Ελλάδα 88,7  



εκατ.  ∆ολάρια +18,0%, Κίνα 27,4 εκατ. ∆ολάρια +197,8%, Γερµανία 26,3 εκατ. ∆ολάρια -
4,8%, Τουρκία 23,7 εκατ. ∆ολάρια +137,0%, ΠΓ∆Μ 25,4 εκατ. ∆ολάρια +101,6%.   

Οι κυριότερες χώρες αποδέκτες των αλβανικών εξαγωγών είναι η Ιταλία, η Ελλάδα, η 
Γερµανία, η Τουρκία, η Κίνα, το Κόσσοβο και η FYROM. 

Οι σηµαντικότερες κατηγορίες εξαγωγών της Αλβανίας είναι κλωστοϋφαντουργικά, 
υποδήµατα (µέρη υποδηµάτων), ορυκτά, προϊόντα µετάλλου.  

Πιο αναλυτικά ανά κατηγορία οι σηµαντικότερες εξαγωγές της Αλβανίας 2006-2007 (σε 
εκατ.$) φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Κωδ. Περιγραφή 2006 2007 

640610 
Μέρη υποδηµάτων (σόλες, τακούνια 
κλπ) 110,3 112,8 

620342 Ανδρικά παντελόνια 59,5 75,1 
270900 Αργό πετρέλαιο 17,7 59,5 

261000 
Μεταλλεύµατα Χρωµίου και 
συµπυκνώµατα 17,2 49,7 

830140 Κλειδαριές, αλυσίδες κλπ 23,9 39,0 
620520 Ανδρικά υποκάµισα 28,9 35,4 
721420 Ράβδοι ενίσχυσης από σκυρόδεµα 11,6 28,9 
740400 Scrap χαλκού  28,3 27,2 
640510 Υποδήµατα µε άνω µέρη από δέρµα 20,7 24,2 
160416 Κατεψυγµένα ψάρια (αντσούγια) 21,1 20,8 
 Σύνολα 339,3 472,7 
 Συνολικές εξαγωγές 790,6 1077,4 
 Μερίδιο των σηµαντικότερων εξαγωγών 43% 44% 
Πηγή ACIT 

∆ιµερείς σχέσεις 

Η Ελλάδα είναι ο δεύτερος σηµαντικότερος εµπορικός εταίρος της Αλβανίας µετά την Ιταλία. 
Οι ελληνικές εξαγωγές παρουσιάζουν ονοµαστική αύξηση. Ωστόσο το µερίδιό τους επί του 
συνόλου των αλβανικών εισαγωγών συρρικνώνεται, καθώς το σύνολο των αλβανικών 
εισαγωγών αυξάνει µε ταχύτερους ρυθµούς (µε τη Γερµανία και τη Κίνα να αυξάνουν 
ουσιαστικά τα ποσοστά τους). Η Ελλάς αποτελεί τον τρίτο πελάτη αλβανικών προϊόντων 
απορροφώντας περίπου 8% των αλβανικών εξαγωγών (έναντι 68 % της Ιταλίας). 
 
Το εµπορικό ισοζύγιο παραµένει θετικό για την χώρα µας και συγκεκριµένα για το 2005 
ανέρχεται σε 384,2 εκατ. ∆ολάρια, για το 2006 ανέρχεται σε 436,8 εκατ. ∆ολάρια. και για το 
2007 σε 564,2 εκατ. ∆ολάρια.   
  
 

  2003 2004 2005 2006 2007 
  Εκατ.$ % Εκατ.$ % Εκατ.$ % Εκατ.$ % Εκατ.$ % 
Εισαγωγές 
Αλβανίας 

440,9 23,7 462,5 20,1 453,4 17,4 512 16,8 652,9 15,5

Εξαγωγές 
Αλβανίας 

57,6 12,9 72,5 12 69,2 10,5 75,2 9,5 88,7 8,23

Ισοζύγιο -383,3 -390 -384,2 -436,8 -564,2
Όγκος 
Εµπορίου 

498,5 535 522,6 587,2 741,6



Εισαγωγές Αλβανίας από Ελλάδα  
Οι  εισαγωγές  της  Αλβανίας  από  την  Ελλάδα  κατά  το  έτος 2005  ανήλθαν  σε 453,4 
εκατ. ∆ολάρια και το 2006 σε 512,0 εκατ. ∆ολάρια, αυξηµένες κατά 12,9%. Το 
2007 ανήλθαν σε 652,9 εκατ. ∆ολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση 27,5% σε  
σχέση µε το προηγούµενο έτους.   
 
Εξαγωγές Αλβανίας προς Ελλάδα  
 Αντίστοιχα, οι εξαγωγές της Αλβανίας προς την Ελλάδα το έτος 2005 ανήλθαν σε 69,2 εκατ.  
∆ολάρια  και  το 2006  σε 75,2  εκατ.  ∆ολάρια,  παρουσιάζοντας  αύξηση 8,7%. Το 2007 
ανήλθαν σε 88,7 εκατ. ∆ολάρια, αυξηµένες κατά 18% έναντι του προηγούµενου έτους.  
 
Συνεπώς  ο  συνολικός  όγκος  εµπορίου µεταξύ  των  δύο  χωρών  διαµορφώνεται  για  το 
2005 σε 522,58 εκατ. ∆ολάρια, το 2006 σε 587,26 εκατ. ∆ολάρια και για το 2007 σε 741,61 
εκατ. ∆ολάρια. Η Ελλάδα παραµένει ο δεύτερος εµπορικός εταίρος της Αλβανίας.  
  
Τα κυριότερα εξαχθέντα  από Ελλάδα προϊόντα  προς την Αλβανία ήταν:   
καύσιµα,  ράβδοι  σιδήρου, εσπεριδοειδή, µπύρα,  ακατέργαστο αλουµίνιο, προφίλ από ξύλο, 
τούβλα, στολές και  γυναικείες µπλούζες.   
 

Κωδ. Περιγραφή 
2007 

(εκατ.$) 
2710 Καύσιµα 167,7
7214 Ράβδοι  σιδήρου 15,5
2203 Μπύρα 14,0
7601 Ακατέργαστο αλουµίνιο 11,3
4411 Προφίλ ξύλου ή άλλα ξύλινα υλικά 9,3
6904 Κεραµικά τούβλα  9,1
0805 Εσπεριδοειδή  8,5
6106 Γυναικείες µπλούζες  6,6
3004 Φάρµακα 5,7
4410 Προφίλ πεπιεσµένου ξύλου  5,5
6112 Στολές διάφορες  5,4
3923 Είδη συσκευασίας (πλαστικά)  4,9
1512 Σπορέλαιο 4,8

 
Κυριότερα εισαχθέντα αλβανικά προϊόντα στην Ελλάδα:  
Τα  κυριότερα  εισαχθέντα  προϊόντα  ήταν:  γυναικείες µπλούζες,  προϊόντα  ανδρικής 
ένδυσης, scrap σιδήρου, υλικά συσκευασίας, καπνός, υλικά συσκευασίας από πλαστικό, 
ανδρικές πιτζάµες, κονσερβοποιηµένα λαχανικά.  
 
            

Κωδ. Περιγραφή 
2007 

(εκατ.$) 
6106 Γυναικείες µπλούζες 12,8
6203 Προϊόντα ανδρικής ένδυσης 9,7
7204 Scrap σιδήρου 7,1
2401 Καπνός 6,4
4819 Υλικά συσκευασίας από χαρτί 5,5
6107 Ανδρικές πιτζάµες 3,9
3923 Υλικά συσκευασίας από πλαστικό 3,2
2603 Μετάλλευµα Χαλκού 2,2
2005 Κονσερβοποιηµένα λαχανικά 1,8



 
Αµεσες Ελληνικές Επενδύσεις  
Οι  τοµείς  στους  οποίους  κυρίως  οι  ελληνικές  εταιρείες  τείνουν  να  επενδύουν  είναι  οι 
ίδιοι µε  αυτούς  των  υπόλοιπων  χωρών  των  Βαλκανίων.  Εποµένως,  η  ελληνική 
επενδυτική  παρουσία  στην Αλβανία  ακολουθεί  το  ίδιο  υπόδειγµα:  τραπεζικός  τοµέας, 
τηλεπικοινωνίες, πετρελαιοειδή, τρόφιµα, κατασκευές και σε µικρότερο βαθµό προϊόντα 
υφαντουργίας.   
  
  Οι  σηµαντικότερες  ελληνικές  επενδύσεις  ανά  τοµέα  δραστηριότητας  έχουν  ως  
ακολούθως:  

• Τραπεζικός τοµέας: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Εµπορική Τράπεζα, Tirana Bank 
(Όµιλος τραπέζης Πειραιώς), Alpha Bank  

• Τηλεπικοινωνίες: AMC (Cosmote group), Vodafone   
• Πετρελαιοειδή: Global Petroleum (ΕΛΠΕ), Mamidoil, Euroil  
• Κατασκευές: Eγνατία, ∆ΙΕΚΑΤ, GEKTERNA, Atermon   
• Βιοµηχανικά προϊόντα: Μαϊλης (υλικά συσκευασίας), Morpack (υλικά συσκευασίας,  
• Όµιλος Φιλίππου), Alumil (aluminium profiles)   
• Τρόφιµα: Λούλης (άλευρα)  
• Ασφαλιστικός τοµέας: Interalbanian (Όµιλος Ασπίς)  
• Σύµβουλοι επιχειρήσεων: Rokas and Partners  
• Μεταφορές: Ολυµπιακή, Aegean 
• Υγεία: Κεντρική Κλινική Αθηνών, όµιλος Υγεία  

  
Στις αρχές του 2007 ο όµιλος ΑΣΠΙΣ εξαγόρασε την ασφαλιστική εταιρεία Interalbanian 
έναντι 2,2 εκατ. ευρώ.  
Επίσης,  στις  αρχές Αυγούστου 2007  η  αλβανική  κυβέρνηση  ανακοίνωσε  την  έγκριση 
κατασκευής µονάδας παραγωγής τσιµέντου από την εταιρεία ΤΙΤΑΝ στη περιοχή Fushe 
Kruja. Το επενδυτικό σχέδιο εκτιµάται σε περίπου 250 εκατ. ευρώ.  
Εάν συνυπολογισθούν αυτές οι δύο  επιχειρηµατικές κινήσεις  το σύνολο  του  ελληνικού 
επενδυµένου κεφαλαίου στη χώρα για τη περίοδο 1991-2007 εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε  
ανέρχεται σε περίπου 1 δις $, επί συνόλου περίπου 2,15 δις $. 
 
 
 

 

 

      
 

 


