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Α. Γενική Οικονοµική Κατάσταση – Μακροοικονοµικοί δείκτες  

Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία του πρώτου τριµήνου 2008 το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν της χώρας υπολογίζεται σε 1.073 δις λεκ (13,4 δις ∆ολάρια ΗΠΑ). 
Για την ίδια περίοδο τα στοιχεία δείχνουν ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 6%. 

Τον Μάρτιο του 2008 το δηµοσιονοµικό έλλειµµα  ανήλθε σε 10,4 δις λεκ ή 129 
εκατ. ∆ολ. ΗΠΑ, που αντιστοιχεί στο 1% του ΑΕΠ περίπου. 

Τα επιτόκια παραµένουν στο 6,25%, όπως διαµορφώθηκαν από τις τρείς διαδοχικές 
(από 0,25% κάθε φορά) επεµβάσεις της Κεντρικής Τράπεζας κατά το 2007, 
προκειµένου να  ελεγχθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην οικονοµία. Πάντως ο 
τεθείς στόχος του 4%  δεν επετεύχθητε αφού ο πληθωρισµός για το πρώτο τρίµηνο 
του 2008  κυµάνθηκε σε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση µε το τελευταίο τρίµηνο 
του 2007 ξεπερνώντας το επίπεδο του 3,6% και φτάνοντας το 3,7% τον 
Φεβρουάριο,  ενώ τον Μάρτιο ανήλθε σε 4,6%. Εκτιµάται ότι η άνοδος αυτή 
προκαλείται κυρίως από την άνοδο των τιµών κυρίως στην ενέργεια και στα 
επεξεργασµένα τρόφιµα .   

Το 1ο τρίµηνο 2008 η λήψη δανείων αυξήθηκε κατά 47,3% έναντι του  1ου τριµήνου 
του 2007. Ο ρυθµός αύξησής της όµως έχει πτωτική πορεία τα τελευταία 2 χρόνια. 
Αυτή η µείωση παρατηρείται τόσο στα επιχειρηµατικά όσο και στα ιδιωτικά δάνεια. 
Η παροχή δανείων από τον τραπεζικό τοµέα το Α΄ τρίµηνο 2008, ανήλθε σε 22 δις. 
λεκ. Το ποσοστό που αφορά δάνεια σε ξένο συνάλλαγµα αποτελεί το 73% του 
συνόλου ενώ ο ιδιωτικός τοµέας δανειοδοτήθηκε κατά 39,6%  περισσότερο έναντι 
του 1ου τριµήνου του 2007.   

Τα επιχειρηµατικά δάνεια αποτελούν το 63% του συνόλου. Το 80% των 
επιχειρηµατικών δανείων χρησιµοποιείται για την χρηµατοδότηση 
κατασκευαστικών, βιοµηχανικών και εµπορικών επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα η 
κατηγοριοποίηση των επιχειρηµατικών δανείων είναι: γεωργία 1,4%, βιοµηχανία 
25,2%, κατασκευές 21,9%, µεταφορές-τηλεπικοινωνίες 2,8%, εµπόριο-ξενοδοχεία-
εστιατόρια 37,4% και λοιπές επιχειρήσεις 11,3%.  

Τα ιδιωτικά δάνεια το πρώτο τρίµηνο του 2008 αυξήθηκαν κατά 56,7% έναντι του 
πρώτου τριµήνου του 2007. Η κατηγοριοποίηση των ιδιωτικών δανείων είναι : 
65,70% στεγαστικά δάνεια, 23,92% καταναλωτικά δάνεια και 10,38 λοιπά δάνεια.  

 Τα εµβάσµατα αλβανών µεταναστών που ζουν στο εξωτερικό προς τις οικογένειές 
τους στην Αλβανία που διακινήθηκαν µέσω του τραπεζικού συστήµατος ανήλθαν 

ΑΛΒΑΝΙΑ – Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο    Α’ Τρίμηνο   2008 

Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α’ Επιµέλεια:Sonila-Sofia Kissi 
 

Πρεσβεία της Ελλάδας ‐ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Τιράνων 

5, Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit – Sky Tower – Tel +355 4 228980 και +355 4 2247323  

 Fax +355 4 228979     E-mail: ecocom-tirana@mfa.gr 



  2

σε 219 εκατοµµύρια Ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2008, ποσό µειωµένο κατά 5% 
σε σύγκριση µε το πρώτο τρίµηνο του 2007, κάτι που αποδίδεται στη αύξηση της 
κατανάλωσης των µεταναστών αλλά και στην ανάπτυξη επαγγελµατικών 
δραστηριοτήτων, στις χώρες υποδοχής.  

Τον Μάρτιο 2008 τα Λεκ υποτιµήθηκε έναντι του Ευρώ κατά περίπου 0,73% ενώ 
υπερτιµήθηκε έναντι του ∆ολάριου ΗΠΑ περίπου κατά 4,27% σε σχέση µε τον 
Φεβρουάριο 2008. Η µέση ισοτιµία Μαρτίου του Λεκ έναντι του Ευρώ ήταν 124,59 
ενώ του Λεκ έναντι του ∆ολαρίου ΗΠΑ 80,32. 

Πίνακας 1: Βασικοί µακροοικονοµικοί δείκτες Αλβανικής Οικονοµίας 

  µ.µ 1ο τριµ.07 1ο τριµ.08 Ιαν. Φεβρ. Μαρτ. 
Ονοµαστικό ΑΕΠ  δισ.λεκ 982,2 1073       
Μεταβολή ΑΕΠ  % 6,0 6,0       
∆είκτης Τιµών Καταναλωτή 
(µηνιαία µεταβολή ) %     0,5 1,0 0,9 
∆είκτης Τιµών Καταναλωτή 
(ετήσια µεταβολή )  % 2,8 3,68 3,0 3,6 4,6 
∆είκτης Πωλήσεων 
 (µεταβολή από προηγούµενο τριµ.) % -18,4 -13,5       
∆είκτης Πωλήσεων 
 (µεταβολή από αντίστοιχη περίοδο) % 26,3 23,7       
Ανεργία  νούµερο 147.708 140.809 141.550 140.870 140.008 
Ανεργία  % 13,6 13,04       
Βασικός µηνιαίος µισθός  Λεκ   16.000       
              
∆ηµόσια Οικονοµικά             
Έσοδα  εκατ.λεκ 55.326 63.619       
Έξοδα  εκατ.λεκ 48.925 53.214       
Έλλειµµα εκατ.λεκ 6.401 10.405       
              
Μέση Ισοτιµία             
Ευρώ Λεκ 125,7 123,63 122,61 123,69 124,59 
USD Λεκ 95,63 82,53 83,39 83,9 80,32 
              
Επιτόκια              
Επιτόκιο κατάθεσης  
(12µηνο %) % 5,6 6,23 6,49 6,1 6,11 
Επιτόκιο δανείου 
 (12µηνο %) % 12,7 13,72 13,36 14,29 13,5 
Πηγή: Instat, Υπουργείο Οικονοµικών Αλβανίας 

Β. Σχέσεις Αλβανίας µε Ε.Ε 

Το Βέλγιο ολοκλήρωσε τη διαδικασία επικύρωσης της Συµφωνίας Σύνδεσης και 
Σταθεροποίησης µεταξύ Ε.Ε. και Αλβανίας. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του 
αλβανικού ΥΠ.ΕΞ., ανέρχεται σε 21 ο αριθµός των χωρών της Ε.Ε. που έχουν 
ολοκληρώσει µέχρι στιγµής τη διαδικασία επικύρωσης της συµφωνίας. 
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Γ. Εξωτερικό Εµπόριο  

Κατά το πρώτο τρίµηνο του 2008 παρατηρείται αύξηση των εξαγωγών έναντι του 
πρώτου τριµήνου του 2007 κατά  11,3% αντίστοιχα.  

Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 25,4 δις. Λεκ (210 εκατ. Ευρώ) το πρώτο τρίµηνο 2008 
έναντι των 22,7 δισ. Λεκ (188 εκατ. Ευρώ) την αντίστοιχη περίοδο του 2007.  

Οι εισαγωγές σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο (πρώτο τρίµηνο του 2007) 
αυξήθηκαν κατά 15,5%. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε  95,5 δις Λεκ (789 εκατ. Ευρώ) 
το πρώτο τρίµηνο 2008 έναντι των 82,7 δις Λεκ (682 εκατ. Ευρώ) την αντίστοιχη 
περίοδο του 2007.  

Ως αποτέλεσµα παρατηρείται αύξηση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου 
έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2007 κατά 17%. 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 26,6% και έχει 
αυξηθεί κατά 4% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο. Αυτή η αντιστοιχία είναι 
περίπου 1% χαµηλότερη σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2007 (27,5%). 

Πίνακας 2: Εξωτερικό Εµπόριο Αλβανίας ( σε εκατ. €) 

Εξωτερικό 
Εµπόριο T1 ‘07 T2 ‘08 Ιαν.08 Φεβ.08 Μαρ.08 
Εξαγωγές     188 210 62 72 76 
Εισαγωγές    683 789 242 272 274 
Εµπορικό Ισοζίγιο -495 -579 -181 -200 -198 
∆είκτης κάλυψης 
εξ./εισ.% 27,5 26,6 25,5 26,5 27,6 
Πηγή: Instat 

∆ιάγραµµα 1 
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Γ1. Εξαγωγές – Κυριότεροι εµπορικοί εταίροι  

Ο σηµαντικότερος εµπορικός  εταίρος της Αλβανίας και για το πρώτον τρίµηνο 
2008 συνέχισε να είναι η ΕΕ αφού το σηµαντικότερο ποσοστό του εξωτερικού 
εµπορίου διεξάγεται µε αυτή. Από της χώρες µέλη της ΕΕ οι σηµαντικότεροι 
εµπορικοί εταίροι της Αλβανίας παραµένουν η Ιταλία και η Ελλάδα. Από χώρες 
εκτός ΕΕ σηµαντικοί εµπορικοί εταίροι της Αλβανίας είναι η Κίνα, η Τουρκία, 
FYROM, Κροατία, ΗΠΑ, Ρωσία, Ουκρανία και Ελβετία.  

Η Ελλάδα κατέχει την 2η θέση µε µερίδιο περίπου 14%. Άλλες σηµαντικότερες 
χώρες  προµηθευτές της Αλβανίας είναι η Ιταλία (1η θέση), η Τουρκία και η Κίνα.  

Πίνακας 3.  Αλβανικές Εισαγωγές (σε εκατ.€) 

 T1 ‘07 T1 ‘08 
% επί 
συνόλου 

2007 

% επί 
συνόλου 

2008 
Ιταλία 188,15 214,70 27,54% 27,21% 
Ελλάδα 93,71 113,01 13,72% 14,32% 
Κίνα 47,60 52,76 6,97% 6,69% 
Τουρκία 53,28 49,85 7,80% 6,32% 
Πηγή: Instat  

∆ιάγραµµα 2 

 
Η κατηγορία «ορυκτά, καύσιµα, ενέργεια» σηµείωσε αύξηση το πρώτο τρίµηνο 
2008 έναντι της ίδιας περιόδου 2007 κατά 9% καθώς οι κατηγορίες «τρόφιµα, ποτά 
και τσιγάρα» και «µηχανήµατα και ανταλλακτικά» αντίστοιχα κατά 2.8% και 1.7% 
σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο 2007. 
Οι εισαγωγές στην κατηγορία «δοµικά υλικά και µέταλλα» σηµείωσαν µια πολύ 
µικρή πτώση < 1%.  Πτώση της τάξης 7% παρουσιάστηκε στην κατηγορία «δέρµα 
και τα προϊόντα του» 

 Να τονίσουµε ότι κατά το πρώτο τρίµηνο 2008 το ποσοστό αύξησης στον 
συνολικό όγκο εισαγωγών θα παρέµενε το ίδιο και στην περίπτωση που δεν θα 
υπολογίζαµε τις εισαγωγές σε ηλεκτρικό ρεύµα.  
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Γ2. Εξαγωγές – Κυριότεροι εµπορικοί εταίροι 

Οι σηµαντικότεροι εταίροι της Αλβανίας και για το πρώτον τρίµηνο 2008 και στις 
εξαγωγές  συνέχυσαν να είναι η Ιταλία και η Ελλάδα στις οποίες αναλογεί το 9,5% 
και 8,7% αντίστοιχα των συνολικών εξαγωγών της χώρας.  

Θα πρέπει να αναφερθεί η σηµαντική αύξηση, το πρώτο τρίµηνο 2008, του όγκου 
εξαγωγών στην Τουρκία   (84%) και FYROM  (101%). Ο όγκος εξαγωγών στην 
Κροατία αν και παραµένει µικρός έχει αυξηθεί 12 φορές σε σύγκριση την ίδια 
περίοδο το 2007.  Από την άλλη παρατηρείται µια πτώση 60% του όγκου εξαγωγών 
µε την Κίνα.  

Πίνακας 4:  Αλβανικές Εξαγωγές (σε εκατ.€) 

 T1 ‘07 T1 ‘08 
% επί 
συνόλου 

2007 

% επί 
συνόλου 

2008 
Ιταλία 137,09 145,84 72,91% 69,52% 
Ελλάδα 17,20 18,34 9,15% 8,74% 
Κίνα 6,67 2,66 3,55% 1,27% 
Τουρκία 2,07 3,55 1,10% 1,69% 
FYROM 2,06 4,41 1,09% 2,10% 
Πηγή: Instat 

∆ιάγραµµα 3 

 
Η δοµή των εξαγωγών συνεχίζει να είναι βασισµένη στην επανεξαγωγή προϊόντων 
που παράγονται µε πρώτες ύλες της εταιρείας που έχει κάνει την παραγγελία. Η 
κατηγορία «κλωστοϋφαντουργικά και υποδήµατα» το πρώτο τρίµηνο του 2008 
σηµείωσε µια αύξηση της τάξης των  5,9% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο 
2007.  Η ίδια κατηγορία παρουσίασε µια µικρή πτώση ως ποσοστό επί του συνόλου 
2,6% συγκρίνοντας πάντα µε το πρώτο τρίµηνο 2007.  

Αύξηση παρουσιάζετε το πρώτο τρίµηνο 2008 και στις κατηγορίες  «δοµικά υλικά 
και µέταλλα» και «µηχανήµατα, αξεσουάρ και ανταλλακτικά» και είναι 36% και 
37% αντίστοιχα έναντι της ίδιας περιόδου 2007. Το ποσοστό αύξησης επί του 
συνόλου των παραπάνω κατηγοριών είναι 5% και 1% αντίστοιχα. 

 



  6

∆. ∆ιµερές εµπόριο 

Το εµπορικό ισοζύγιο  παραµένει θετικό για την Ελλάδα, το πρώτο τρίµηνο 2008 
και ανήλθε σε  94,67 εκατ. ευρώ ενώ την αντίστοιχη περίοδο 2007 ήταν 76,51 εκατ. 
ευρώ. (αύξηση κατά  23,7%) 

∆1. Εισαγωγές Αλβανίας από Ελλάδα 

Οι εισαγωγές της Αλβανίας από την Ελλάδα για το πρώτο τρίµηνο 2007 ανήλθαν σε 
93,71εκατ. ευρώ (13,7% επί των συνολικών εισαγωγών της Αλβανίας) ενώ  το 
πρώτο τρίµηνο 2008, ανήλθαν σε 113,01εκατ. ευρώ (14,3% των συνολικών 
εισαγωγών της Αλβανίας). Το πρώτο τρίµηνο 2008 οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 
20,6% έναντι του αντίστοιχου διαστήµατος του 2007 ενώ αυξήθηκαν και ως 
ποσοστό επί του συνόλου κατά 0,6% συγκρίνοντας πάντα µε το 2007. 

∆2. Εξαγωγές Αλβανίας προς Ελλάδα 

Αντίστοιχα οι εξαγωγές της Αλβανίας προς την Ελλάδα για το πρώτο τρίµηνο 2007 
ανήλθαν σε  17,2 εκατ. Ευρώ (9,1% των συνολικών εξαγωγών της Αλβανίας) ενώ 
το πρώτο τρίµηνο 2008 ανήλθαν σε 18,3 εκατ. ευρώ (8,7% των συνολικών 
εξαγωγών της Αλβανίας). 

Ετσι το πρώτο τρίµηνο του 2008 οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,4% έναντι του 
αντίστοιχου διαστήµατος του 2007,  ενώ αντιµετώπισαν µια µικρή µείωσε ως 
ποσοστό επί του συνόλου εξαγωγών κατά 0,4% συγκρίνοντας πάντα µε το 2007. 

 

 


