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Α. Γενική Οικονοµική Κατάσταση – Μακροοικονοµικοί δείκτες  

Η µακροοικονοµική σταθερότητα, οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης η οποία στηρίζεται 
κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα, η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, το αξιόπιστο τραπεζικό 
σύστηµα, και ο υψηλός ρυθµός  δηµοσίων επενδύσεων µε ταυτόχρονη µείωση των 
δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, χαρακτηρίζουν την οικονοµία της Αλβανίας και για το πρώτο 
εξάµηνο του 2008. 

Πιο συγκεκριµένα, το πρώτο εξάµηνο του 2008, το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε σε 
τρέχουσες τιµές κατά 9,8% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους,  
στα 1,078 τρις Λεκ (13,8 δις ∆ολάρια ΗΠΑ) από 982,2 δις Λεκ το 2007. Η αύξηση του ΑΕΠ 
για το πρώτο εξάµηνο του 2008, συνοδεύτηκε τόσο από αλµατώδη αύξηση του 
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος στο  1,178% του ΑΕΠ, το οποίο από 3,790 δις. Λεκ πλεόνασµα 
το πρώτο εξάµηνο του 2007, ανήλθε σε 12,7 δις Λεκ έλλειµµα το αντίστοιχο διάστηµα του 
2008(περίπου 163 εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ) όσο και από αύξηση του  δείκτη τιµών καταναλωτή ο 
οποίος στο τέλος του πρώτου εξαµήνου 2008 παρουσίασε ρυθµό της τάξεως του 4%, παρά 
την συνέχιση εφαρµογής  αντιπληθωριστικής πολιτικής. Ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής του 
πληθωρισµού για το πρώτο εξάµηνο του 2008, “άγγιξε” την ανώτατη τιµή του 4% που έχει 
θέσει ως όριο η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας, η οποία αποδίδει την αύξηση του 
πληθωρισµού, κυρίως στην αύξηση των τιµών των τροφίµων και του πετρελαίου, στη πτώση 
της αγροτικής παραγωγής το 2007 καθώς και στην αύξηση της τιµής της ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

 Η αύξηση του ΑΕΠ οφείλεται κατά 80% στον ιδιωτικό τοµέα, ο οποίος απασχολεί το 
82,1% του εργατικού δυναµικού και του οποίου ο ρόλος διευρύνθηκε µε την  ιδιωτικοποίηση 
των µεγάλων επιχειρήσεων, κυρίως µε την πώληση του 85% των κρατικών διυλιστηρίων 
(ARMO) και του 76% του κλάδου διανοµής της επιχείρησης ηλεκτρισµού (KESH).  

Επίσης, η αύξηση του ΑΕΠ οφείλεται τόσο στο γεγονός ότι δεν επηρεάστηκε ο 
ρυθµός ανάπτυξης από την εφαρµογή  επεκτατικής δηµοσιονοµικής πολιτικής η οποία είχε 
ως αποτέλεσµα την αύξηση του ∆ηµόσιου ελλείµµατος, όσο και στο γεγονός ότι 
βελτιώθηκαν οι συνθήκες στην αγορά εργασίας, όπου η ανεργία µειώθηκε στο 13% το πρώτο 
εξάµηνο του 2008 από 13,9% το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους, αυξήθηκαν 
οι µισθοί του δηµοσίου τοµέα κατά 17,15, και ενισχύθηκε η απασχόληση στον µη αγροτικό 
τοµέα. Επιπλέον, βελτιώθηκε το επιχειρηµατικό κλίµα, τόσο λόγω της ψήφισης του νέου 
νόµου για τις πτωχεύσεις τον Μάιο του 2008, όσο και λόγω της δηµιουργίας του Εθνικού 
Κέντρου Καταχώρησης Επιχειρήσεων, χάρη στο οποίο επετεύχθη µείωση του χρόνου 
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καταγραφής µιας επιχείρησης στα µητρώα, σε µία µόνο µέρα, µε ταυτόχρονη καταχώρηση 
στα µητρώα των Φορολογικών Αρχών, των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, και της 
Επιθεώρησης Εργασίας. Τέλος, θετικά συνέβαλε στην αύξηση του ΑΕΠ για το πρώτο 
εξάµηνο του 2008 και η αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 13.2%  σε σχέση 
µε το πρώτο εξάµηνο του 2007. Η συνολική ποσότητα παραγωγής για το πρώτο εξάµηνο 
2008 ανήλθε σε 1,990 GWh δηλαδή στο 57.3% της παραγωγής των συνολικών πηγών 
ενέργειας. Οι εισαγωγές  ηλεκτρικής ενέργειας ύψους 1,482 GWh.  (συµπεριλαµβανοµένου 
και των ανταλλαγών) το πρώτο εξάµηνο του 2008, αυξήθηκαν κατά 2.6% έναντι του πρώτου 
εξαµήνου του 2007. Η ποσότητα εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αντιστοιχεί στο  42.7% 
της συνολικής παραγωγής ενέργειας για το πρώτο εξάµηνο 2008 από 47.1% το αντίστοιχο 
διάστηµα του προηγούµενου έτους.  

Στον ∆ηµοσιονοµικό τοµέα, τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 15,5% σε σχέση 
µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2007, ως αποτέλεσµα της εισαγωγής ενός ενιαίου 
φορολογικού συντελεστή εισοδήµατος της τάξεως του 10% αλλά και λόγω της  βελτίωσης 
της αποδοτικότητας του φοροεισπρακτικού µηχανισµού ο οποίος  ωστόσο εξακολουθεί να 
παρουσιάζει προβλήµατα. 

Όσον αφορά στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, αυτός χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, 
αυστηρή εποπτεία και κεφαλαιακή επάρκεια, αφού δεν επηρεάζεται σηµαντικά από το 
διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα ενώ το τραπεζικό σύστηµα το οποίο διαθέτει ισχυρή 
κεφαλαιακή βάση και χρηµατοδοτείται κυρίως από τις καταθέσεις των νοικοκυριών, 
παρουσιάζει υψηλό βαθµό πιστωτικής εµπιστοσύνης και χαµηλό επίπεδο επισφαλών 
δανείων. Η ίδρυση του Αλβανικού Οργανισµού Ελέγχου Φερεγγυότητας (αντίστοιχος του 
ελληνικού οργανισµού “Τειρεσίας”) ενίσχυσε την διαφάνεια του τραπεζικού συστήµατος του 
οποίου οι  καταθέσεις σηµείωσαν σηµαντική αύξηση το πρώτο εξάµηνο του 2008, ως 
αποτέλεσµα της υιοθέτησης επεκτατικής νοµισµατικής πολιτικής σύµφωνα µε εκτιµήσεις της  
Κεντρικής Τράπεζα της Αλβανίας. Στο τέλος του Ιουνίου τ.ε. η ισοτιµία του Λεκ τόσο ως 
προς το Ευρώ όσο και προς το ∆ολάριο ΗΠΑ, παρέµεινε σταθερή, στα 122,03 και 78,45 Λεκ 
αντίστοιχα, ενώ οι καταθέσεις σε ξένο συνάλλαγµα και σε Λεκ  αυξήθηκαν κατά 11.2% και 
30% αντίστοιχα.  

Η ζήτηση δανείων από τον ιδιωτικό τοµέα για το πρώτο εξάµηνο του 2008, σηµείωσε 
αύξηση 41% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους. Ο δανεισµός των 
επιχειρήσεων από το εξωτερικό παραµένει χαµηλός κάτω από το 5% του ΑΕΠ. Τα 
επαγγελµατικά δάνεια, κυρίως στο εµπόριο, στις κατασκευές και στη βιοµηχανία, 
αντιστοιχούν στο 77% των χορηγούµενων δανείων, και αποτελούν την βασικότερη αιτία της 
αύξησης δανείων του ιδιωτικού τοµέα.  Ωστόσο, παρά την αύξηση των επαγγελµατικών 
δανείων, η δανειοληψία του ιδιωτικού µη επαγγελµατικού τοµέα κυµαίνεται  ακόµη σε 
χαµηλό επίπεδο αφού αποτελεί µόνο το 2,5% της συνολικής αύξησης των χορηγούµενων 
δανείων.  

 Το εξωτερικό χρέος κυµαίνεται  στο 24,8% του ΑΕΠ,  µε το ∆ηµόσιο Εξωτερικό 
Χρέος σε ποσοστό 15,4% του ΑΕΠ. Οι συνολικές εισροές κεφαλαίου παρέµειναν σχετικά 
χαµηλές ενώ σηµειώθηκε αύξηση του ελλείµµατος στο ισοζύγιο πληρωµών κατά 11,6% σε 
σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους, εξ΄ αιτίας της αύξησης των 
εισαγωγών, κυρίως ενέργειας, και ταυτόχρονης µείωσης του πλεονάσµατος στο ισοζύγιο 
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υπηρεσιών όπου τα εµβάσµατα (κυρίως µεταναστευτικά)κυµαίνονται σε χαµηλότερο επίπεδο 
σε σχέση µε την αύξηση του ΑΕΠ, από ότι στο προηγούµενο έτος. Προβληµατισµό προκαλεί 
η πιθανότητα να µειωθούν οι ροές µεταναστευτικών εµβασµάτων λόγω της κρίσης, οπότε 
δεν θα είναι δυνατόν να καλυφθεί το συνεχώς διευρυνόµενο έλλειµµα του ισοζυγίου 
πληρωµών, γεγονός που συνηγορεί στην αναγκαιότητα βελτίωσης περαιτέρω του 
επενδυτικού κλίµατος, µε την επίλύση του προβλήµατος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, και µε την διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης. 

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι στην έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας «Doing 
Business 2008» η Αλβανία κατατάχτηκε στην 86η θέση σε ένα σύνολο 181 χωρών έναντι της 
135η θέσης που είχε βρεθεί στην ίδια έκθεση την προηγούµενη χρονιά.  

Πίνακας 1:Βασικοί µακροοικονοµικοί δείκτες, 

Πηγή: Instat, Υπουργείο Οικονοµικών Αλβανίας 

Β. Σχέσεις Αλβανίας µε Ε.Ε 

Η Συµφωνία Σύνδεσης και Σταθεροποίησης µεταξύ Ε.Ε. και Αλβανίας, έχει 
επικυρωθεί από τις περισσότερες χώρες µέλη της ΕΕ εκτός της Ελλάδας και της  Γαλλίας 
ενώ στη Γερµανία η διαδικασία επικύρωσης βρίσκεται σε εξέλιξη. 

  µ.µ 2ο τριµ.07 2ο τριµ.08 Απρ. Μάιο Ιουν. 

Μακροοικονοµικοί δείκτες       

Ονοµαστικό ΑΕΠ  δισ.λεκ 982,2 1078       

Μεταβολή ΑΕΠ  % 6,0 6,1       
∆είκτης Τιµών Καταναλωτή  
(µηνιαία µεταβολή ) %     -0,4 1,0 0,9 
∆είκτης Τιµών Καταναλωτή  
(ετήσια µεταβολή )  % 1,7 4,2 4,4 4,2 4,0 
∆είκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών 
 Παραγωγή & Κατασκευές  
(µεταβολή από προηγούµενο τριµ.) % 11,8 10,6       
∆είκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών  
Παραγωγή & Κατασκευές  
(µεταβολή από αντίστοιχη περίοδο) % 1 24,3       

Αγορά εργασίας       

Ανεργία  αριθµός 145.143 140.017 140.020 140.058 140.005 

Ανεργία  % 13,5 12,66       

Βασικός µηνιαίος µισθός  λεκ   16.000       

Προϋπολογισµός             

Έσοδα  εκατ.λεκ 60.251 71.371       

Έξοδα  εκατ.λεκ 56.461 84.106       

Έλλειµµα εκατ.λεκ 3.790 -12.735       

Μέση Ισοτιµία             

Ευρώ λεκ 124,19 122,26 122,68 122,08 122,03 

USD λεκ 91,99 78,23 77,79 78,44 78,45 

Επιτόκια              

Επιτόκιο κατάθεσης (12µηνο %) % 5,45 6,59 6,41 6,72 6,65 

Επιτόκιο δανείου (12µηνο %) % 10,29 11,94 12,92 11,5 11,4 
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Γ. Εξωτερικό Εµπόριο  

Το δεύτερο τρίµηνο 2008, σηµειώθηκε αύξηση κατά 12,7% του ελλείµµατος του 
εµπορικού ισοζυγίου, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2007.  

Η αξία εξαγωγών το δεύτερο τρίµηνο 2008 σηµείωσε αύξηση της τάξεως του 23,7% 
σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους, ενώ η αύξηση σε σχέση µε το 
προηγούµενο τρίµηνο, ήταν της τάξεως του  25,6%. Η αξία εξαγωγών ανήλθε σε 31,88 δις. 
Λεκ (261 εκατ. Ευρώ) το δεύτερο τρίµηνο του 2008 έναντι των 25,7 δισ. Λεκ (211 εκατ. 
Ευρώ) την αντίστοιχη περίοδο του 2007.  

Η αξία των αλβανικών εισαγωγών το δεύτερο τρίµηνο 2008, αυξήθηκε κατά 15,7% 
σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους, ενώ η αύξηση σε σχέση µε το 
προηγούµενο τρίµηνο, ήταν της τάξεως του  13%. Η αξία εισαγωγών ανήλθε σε  107,9 δις 
Λεκ (884 εκατ. Ευρώ) το δεύτερο τρίµηνο 2008 έναντι 93,2 δις Λεκ (764 εκατ. Ευρώ) την 
αντίστοιχη περίοδο του 2007. 

Ως αποτέλεσµα παρατηρείται αύξηση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου το 
δεύτερο τρίµηνο 2008 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2007 κατά 12,7%. Σε γενικές 
γραµµές η ανάπτυξη σε αξία του εξωτερικού εµπορίου είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την 
επίδραση των αυξηµένων τιµών στις πρώτες ύλες, την ενέργεια και των προϊόντων 
διατροφής. 

Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές,  υπολογίζεται στο 29,5%. Το ποσοστό 
κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές εµφανίζεται αυξηµένο το δεύτερο τρίµηνο του 
2008 κατά 2,9%, σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο. Αυτή η αντιστοιχία είναι περίπου 
1,9% υψηλότερη σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2007 (27,6%). 

Πίνακας 2:Εξωτερικό Εµπόριο (σε εκατ. €) 
Εξωτερικό  Εμπόριο Τ2 ‘07 Τ2 ‘08 Απρ.08 Μάιος 08 Ιουν.08 

Εξαγωγές  211 261 84 83 94 

Εισαγωγές 764 884 286 300 298 

Εμπορικό Ισοζύγιο -553 -623 -202 -217 -204 

Δείκτης κάλυψης εξ./εισ.% 27,6 29,5 29,3 27,8 31,5 

Πηγή: Instat 

∆ιάγραµµα 1 
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Γ1. Εισαγωγές – Κυριότεροι εµπορικοί εταίροι  

Η ΕΕ εξακολουθεί να είναι ο σηµαντικότερος εµπορικός  εταίρος της Αλβανίας και 
για το δεύτερο τρίµηνο του 2008 κατέχοντας το µεγαλύτερο µερίδιο του εξωτερικού 
εµπορίου της χώρας. Από τις χώρες µέλη της ΕΕ, οι σηµαντικότεροι εµπορικοί εταίροι της 
Αλβανίας παραµένουν η Ιταλία (26,8%) και η Ελλάδα (14,5%). Από χώρες εκτός ΕΕ 
σηµαντικοί εµπορικοί εταίροι της Αλβανίας είναι η Κίνα, η Τουρκία, Ελβετία, Κροατία, 
ΗΠΑ, Ρωσία, FYROM και Ουκρανία.  

Πλην της Ελλάδας η οποία αποτελεί τον 2ο σηµαντικότερο εµπορικό εταίρο της 
Αλβανίας, οι σηµαντικότερες χώρες προµηθευτές της Αλβανίας είναι η Ιταλία (1η θέση), η 
Ελβετία, η Τουρκία και η Κίνα, όπως παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα. 

Πίνακας 3:Εισαγωγές (σε εκατ.€) 

Εισαγωγές σε εκατ. Ευρώ 

 2o τριμ. 2007 2o τριμ. 2008 2007% 2008% 

Ιταλία 215,66 236,94 28,29% 26,85% 

Ελλάδα 107,81 127,66 14,14% 14,47% 

Κίνα 44,54 59,67 5,84% 6,76% 

Τουρκία 55,04 54,16 7,22% 6,14% 

Ελβετία 34,43 69,33 4,52% 7,86% 

Γερμανία 41,72 49,12 5,47% 5,57% 

Πηγή: Instat 

∆ιάγραµµα  2 

 
 

Η αξία εισαγωγών της  κατηγορίας «ορυκτά, καύσιµα, ενέργεια», σηµείωσε το 
δεύτερο τρίµηνο του 2008 αύξηση της τάξεως του 41% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα 
του προηγούµενου έτους. Αύξηση σηµείωσαν και  οι κατηγορίες «τρόφιµα, ποτά και 
τσιγάρα», «χηµικά και πλαστικά προϊόντα» καθώς και η κατηγορία «µηχανήµατα και 
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ανταλλακτικά» κατά 27,9%, 12% και 11,9% αντίστοιχα σε σχέση µε το δεύτερο τρίµηνο  του 
2007.  

Οι εισαγωγές στην κατηγορία «δέρµα και προϊόντα δέρµατος» εξακολουθούν να είναι 
φθίνουσες και για το δεύτερο τρίµηνο του 2008 µε µείωση κατά 13,6% έναντι του 
αντίστοιχου διαστήµατος του 2007, ενώ εξοµαλύνθηκε η ελαφρά µείωση της αξίας 
εισαγωγών  του πρώτου τριµήνου της κατηγορίας «δοµικά υλικά και µέταλλα», 
σηµειώνοντας το δεύτερο τρίµηνο του 2008, πολύ µικρή αύξηση της τάξεως του 1%, σε 
σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2007.  

Γ2. Εξαγωγές – Κυριότεροι εµπορικοί εταίροι 

Η Ιταλία και η Ελλάδα εξακολουθούν να είναι οι σηµαντικότεροι εταίροι της 
Αλβανίας στις εξαγωγές και για το δεύτερο τρίµηνο του 2008 στις οποίες αναλογεί το 
58,63% και 10,2% αντίστοιχα  της συνολικής αξίας εξαγωγών της χώρας.  

Θα πρέπει να αναφερθεί η σηµαντική αύξηση το δεύτερο τρίµηνο του 2008 σε σχέση 
µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους, της αξίας  εξαγωγών της Αλβανίας, 
στην Σερβία & Μαυροβούνιο (162%), στην FYROM (63,6%), και στην Τουρκία   (42,6%).   

Πίνακας 3:Εξαγωγές (σε εκατ.€) 

Εξαγωγές σε εκατ. Ευρώ 

  2o τριμ. 2007 2o τριμ. 2008 2007% 2008% 

Ιταλία 144,00 152,87 68,39% 58,63% 

Ελλάδα 19,03 26,60 9,04% 10,20% 

Σερβία - Μαυροβούνιο 5,16 13,50 2,45% 5,18% 

Τουρκία 5,37 7,66 2,55% 2,94% 

ΠΓΔΜ 4,18 6,84 1,99% 2,62% 

Πηγή: Instat 

∆ιάγραµµα  3 
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Η διάρθρωση των εξαγωγών συνεχίζει να βασίζεται στην επανεξαγωγή αγαθών τα 
οποία παράγονται µε πρώτες ύλες της επιχείρησης που έχει κάνει την παραγγελία. Η 
κατηγορία «κλωστοϋφαντουργικά και υποδήµατα» η οποία αποτελούσε το 40,2% της αξίας 
των συνολικών εξαγωγών της Αλβανίας, το δεύτερο τρίµηνο του 2008 σηµείωσε ελαφρά 
αύξηση της τάξεως  του 2,4% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο 2007. Σηµαντική αύξηση 
για το δεύτερο τρίµηνο 2008 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους, 
παρουσιάζεται και στις κατηγορίες  «δοµικά υλικά και µέταλλα» καθώς και «Ορυκτά, 
εύφλεκτα υλικά, ηλεκτρική ενέργεια», της τάξεως του 63% και 87% αντίστοιχα. Ο ρυθµός  
αύξησης του ποσοστού συµµετοχής των παραπάνω κατηγοριών επί της συνολικής αξίας 
εξαγωγών για το δεύτερο τρίµηνο του 2008 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2007, 
είναι  5,6% και 6,8% αντίστοιχα. 

∆. ∆ιµερές εµπόριο 

Το εµπορικό ισοζύγιο,  και για το δεύτερο τρίµηνο 2008, παραµένει θετικό για την 
Ελλάδα, στα 101,06 εκατ. ευρώ από 88,79 εκατ. ευρώ. την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούµενου έτους. (αύξηση κατά  13,8%) 

∆1. Εισαγωγές Αλβανίας από Ελλάδα 

Η αξία εισαγωγών της Αλβανίας από την Ελλάδα για το δεύτερο τρίµηνο του 2008, 
ανήλθε σε 127,66 εκατ. Ευρώ, από 107,81 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 
προηγούµενου έτους, σηµειώνοντας αύξηση 18,41% έναντι του αντίστοιχου διαστήµατος του 
2007. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 14,47% επί των συνολικών εισαγωγών της Αλβανίας, 
από 14,14% το αντίστοιχο διάστηµα του 2007 δηλαδή το µερίδιο των ελληνικών εξαγωγών 
στην Αλβανία αυξήθηκε το πρώτο εξάµηνο του 2008 κατά 0,3% σε σχέση µε το αντίστοιχο 
διάστηµα του 2007.  

∆2. Εξαγωγές Αλβανίας προς Ελλάδα 

Αντίστοιχα οι εξαγωγές της Αλβανίας προς την Ελλάδα για το δεύτερο τρίµηνο 2007 
ανήλθαν σε  19,03 εκατ. Ευρώ (9,04% των συνολικών εξαγωγών της Αλβανίας) ενώ το 
δεύτερο τρίµηνο 2008 ανήλθαν σε 26,6 εκατ. ευρώ (10,2% των συνολικών εξαγωγών της 
Αλβανίας). 

Έτσι το δεύτερο τρίµηνο του 2008 οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 39,81% έναντι του 
αντίστοιχου διαστήµατος του 2007,  ενώ παρουσίασαν µια µικρή αύξηση ως ποσοστό επί του 
συνόλου εξαγωγών κατά 1,16% συγκρίνοντας πάντα µε το 2007. 

Η αξία εξαγωγών της Αλβανίας προς την Ελλάδα, το δεύτερο τρίµηνο του 2008, σηµείωσε 
αύξηση της τάξεως του 39,81%  σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου 
έτους, στα 26,6 εκατ. Ευρώ, από 19,03 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2007, 
γεγονός που σηµαίνει ότι η Ελλάδα, αύξησε το µερίδιο της επί των συνολικών εξαγωγών της 
Αλβανίας σε 10,2% το δεύτερο τρίµηνο του 2008, από 9,04% το αντίστοιχο διάστηµα του 
2007. Η αύξηση αυτή του µεριδίου των αλβανικών εξαγωγών προς την Ελλάδα  το δεύτερο 
τρίµηνο του 2008 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους, είναι της 
τάξεως του 1,16%. 

 


