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Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Α.1 Περιγραφή Κλάδου - Γενικά Χαρακτηριστικά 

Η Αλβανία καλύπτει επιφάνεια 2,8 εκατομμύριων εκτάριων, εκ των οποίων 

699,021 αποτελούν καλλιεργήσιμη γεωργική γη (24% της συνολικής έκτασης). 

Λιβάδια και βοσκοτόπια καταλαμβάνουν το 16%, ενώ η μη παραγωγική έκταση 

(αστική, εξωτερικά ύδατα) καταλαμβάνει το 15%, τα δάση 36%, και το υπόλοιπο 

9%. Στο 50% και πλέον της καλλιεργήσιμης έκτασης κυριαρχούν οι ζωοτροφές, 

οι οποίες καλύπτουν κατά βάση την εγχώρια ζήτηση. 

Η Αλβανία, μέχρι τη δεκαετία του 1990, διέθετε περίπου 400.000 εκτάρια 

αρδευομένων εκτάσεων, λόγω των πλουσίων φυσικών υδάτινων πόρων της 

και των σχετικών επενδύσεων. 

Παρά τις όποιες προσπάθειες, οι αγοραπωλησίες των γεωργικών γαιών 

αναπτύσσονται  με αργούς ρυθμούς λόγω του κατακερματισμού τους σε 

μικρά αγροτεμάχια (Ν. 7501/1991 "Περί κατανομής γης"), πολιτική που έχει 

επιδράσει αρνητικά στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας. 

Το έτος 2019 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επιτυχημένη χρονιά για την 

αλβανική γεωργία, καθώς σημειώθηκε αύξηση στις εξαγωγές των εγχώριων 

αγροτικών προϊόντων. Σε αυτό συνέβαλαν αναμφίβολα και οι πολιτικές για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον αγροτικό τομέα, όπως φορολογικά 

κίνητρα, μεταρρυθμίσεις στην ιδιοκτησία γης, καθώς και επιδοτήσεις και δάνεια 

με ευνοϊκούς όρους από τις εμπορικές τράπεζες. Οι ενισχύσεις δόθηκαν, τόσο 

από τον αλβανικό κρατικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο του Εθνικού 

Προγράμματος Επενδύσεων, το οποίο προβλέπει κονδύλια ύψους 23 εκατ. 

ευρώ, όσο και από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα IPARD II, η χρηματοδότηση του 

οποίου ανέρχεται σε 71 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, δύνανται να αντλήσουν 

χρηματοδότηση και στο πλαίσιο του επόμενου IPARD. 

Η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της 

α/Κυβέρνησης, καθώς η συμβολή του στην οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη της χώρας είναι αδιαμφισβήτητη. Το Εθνικό Σχέδιο για τον Αγροτικό 

Τομέα 2014-2020 είναι το σημαντικότερο των τελευταίων ετών και περιλαμβάνει 

τομεακές δράσεις για την γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη γεωργική 

μεταποίηση. Εστιάζει στην αύξηση των εξαγωγών γεωργικών, κτηνοτροφικών 

και αγροδιατροφικών προϊόντων, τον περιορισμό των εισαγωγών και την 

υιοθέτηση προτύπων ασφάλειας τροφίμων. Ειδικότερα: 

α. Στον τομέα της φυτικής παραγωγής έχουν επιλεγεί 15 επιλέξιμα προϊόντα, 

συμπεριλαμβανομένων οπωροφόρων δέντρων, προϊόντων θερμοκηπίου, 

φαρμακευτικών φυτών κ.λπ, βάσει κριτηρίων που σχετίζονται με τις εξαγωγικές 

δυνατότητες και προοπτικές των προϊόντων, καθώς και τις θέσεις 

απασχόλησης, που δημιουργούν.  

 β. Η ασφάλεια τροφίμων και κυρίως των ζωικών προϊόντων αποτελεί βασική 

προτεραιότητα της α/Κυβέρνησης, καθώς λόγω ελλείψεως πιστοποίησης 

απαγορεύονται οι εξαγωγές αυτών των προϊόντων στην ΕΕ. Η 

ανιχνευσιμότητα, η εγγύηση για τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης των 

προϊόντων που πωλούνται στα ράφια των σούπερ μάρκετ (συχνά γίνεται 

παραποίηση των ημερομηνιών αυτών), αποτελούν απαραίτητες 
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προϋποθέσεις για την καθιέρωση ενός σύγχρονου συστήματος ασφάλειας 

των τροφίμων.   

 γ. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η μεταρρύθμιση στον τομέα της μεταποίησης 

γαλακτοκομικών προϊόντων και υποπροϊόντων τους, ως βασική προϋπόθεση 

για την τήρηση και βελτίωση των προτύπων ασφάλειας στη χώρα. Στόχος της 

μεταρρύθμισης είναι ο έλεγχος όλων των σταδίων από την συλλογή και την 

επεξεργασία μέχρι την κατανάλωση, ενώ προβλέπεται επιδότηση 10 λεκ ανά 

λίτρο πρώτης ποιότητας γάλακτος, στις μονάδες, που πληρούν τα κριτήρια και 

τις προϋποθέσεις και εναρμονίζονται με τους σχετικούς κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας τροφίμων. Επισημαίνεται ότι προϋποθέσεις για την επιδότηση είναι: 

α) το γάλα να είναι ποιότητας πρώτης κατηγορίας, βάσει σχετικής 

εργαστηριακής ανάλυσης και β) οι επιλέξιμες μονάδες να έχουν 15 αγελάδες.  

δ. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία νέων σημείων συλλογής γάλακτος ή 

εκσυγχρονισμός υφιστάμενων γαλακτοκομικών μονάδων. Στο πλαίσιο αυτό 

παρέχεται επιδότηση 50% της συνολικής δαπάνης για τον εξοπλισμό 

μηχανημάτων και εκσυγχρονισμό των μονάδων, με ελάχιστη προϋπόθεση 10 

αγελάδες ή 100 αιγοπρόβατα και ανώτατο ύψος της τα 30 εκατ. λεκ ανά 

μονάδα (περίπου 225.000 ευρώ). 

ε. Στον τομέα της κτηνοτροφίας για εκμεταλλεύσεις άνω των 100 κεφαλών 

προβάτων ή/και αιγών η επιδότηση ανέρχεται σε 500 λεκ/κεφαλή, ενώ για 

εκμεταλλεύσεις με περισσότερες από 10 κεφαλές αγελάδων σε 2.000 

λεκ/κεφαλή. Με αυτό το μέτρο το α/Υπουργείο εστιάζει στην καταγραφή των 

ζώων, ούτως ώστε σταδιακά να δημιουργηθεί η βάση για την ιχνηλασιμότητα 

και ασφάλεια των τροφίμων. 

Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων, επιχειρείται επίσης η αλλαγή κουλτούρας 

των αγροτών με την προώθηση της δημιουργίας γεωργικών συνεταιρισμών 

για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, άντλησης χρηματοδότησης και 

καλύτερων συμφωνιών με δυνητικούς αγοραστές των προϊόντων τους. 

Τέλος, σημειώνεται ότι ο αγροτικός τομέας ήταν ένας από τους τομείς της 

αλβανικής οικονομίας που ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας με την 

επιδότηση των αγροτών για αφορολόγητα καύσιμα. Ωστόσο, από τους 

352.000 αγρότες συνολικά, μόνο 40.000 αγρότες είναι πιστοποιημένοι και 

επιλέξιμοι να επωφεληθούν από αυτό το μέτρο. 

 

Α.2 Συγκριτική σπουδαιότητα του κλάδου/προϊόντος  

Γενικότερα αξίζει να σημειωθεί ότι στην Αλβανία ο αγροτικός τομέας αποτελεί 

το 2ο σημαντικότερο τομέα της εγχώριας οικονομίας καθώς αφορά στο 20% 

του ΑΕΠ (στοιχεία 2019), 1ος τομέας είναι οι υπηρεσίες με 47,1%, ενώ ακολουθεί 

ο βιομηχανικός τομέας με 12,2% και ο κατασκευαστικός τομέας με 8,98% του 

ΑΕΠ. 

Ωστόσο, σε γενικές γραμμές ο αγροτικός τομέας δεν είναι εξωστρεφής και 

ανταγωνιστικός στις διεθνείς αγορές. Ειδικότερα, η έλλειψη διαδικασίας 

πιστοποίησης των γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελεί εμπόδιο για την 

εμπορία τους στο εξωτερικό. 

Τέλος, αν και ο συγκεκριμένος τομέας αφορά στο 20% του ΑΕΠ, η ζήτηση 

καλύπτεται κυρίως από εισαγωγές αγροτικών προϊόντων (κεφάλαια HS 01-24). 
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Γι αυτό το λόγο, εν συνεχεία, θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των αλβανικών 

εισαγωγών στα κεφάλαια Συνδυασμένης Ονοματολογίας 01-24, αλλά και 

περαιτέρω ανάλυση στο μερίδιο της Ελλάδας σε αυτά και σε συγκεκριμένους 

4ψήφιους κωδικούς τους.  
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Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Β.1 Δομή και Εξέλιξη Παραγωγής 

Αγροτική Παραγωγή: 

Κατά το έτος 2020, η παραγωγή λαχανικών ανήλθε σε 1.295.726 τόνους, 

σημειώνοντας αύξηση 2,99 %, σε σύγκριση με το 2019, ενώ το υψηλότερο 

επίπεδο παραγωγής λαχανικών εντοπίζεται στους Νομούς Φιέρ(503.531 τόνοι), 

Μπεράτι (131.735 τόνοι) και Τιράνων (130.001 τόνοι).  

Επίσης, η παραγωγή σιτηρών ήταν 684.023 τόνοι, αυξημένη κατά 2,61 % σε 

σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ αντίστοιχα η μεγαλύτερη παραγωγή 

σιτηρών σημειώθηκε στους νομούς Φιέρ (170.229 τόνοι), Ελμπασάν (99.858 

τόνοι) και Κορυτσάς (78.801 τόνοι). 

Αντίθετα, η παραγωγή πατάτας ανήλθε σε 254.886 τόνους, μειωμένη κατά 2,22 

% σε σύγκριση με το έτος 2019, με το υψηλότερο επίπεδο παραγωγής να 

σημειώνεται στους νομούς Κορυτσάς (59.316 τόνοι), Φιέρ (50.146 τόνοι) και 

Ελμπασάν (28.684 τόνοι). 

Στον πίνακα που ακολουθεί σημειώνονται βασικές καλλιέργειες του αγροτικού 

τομέα στην Αλβανία. 

Αγροτική Παραγωγή (χιλιάδες τόνοι) 

Αγροτική παραγωγή 2018 2019 2020 

Αγροτικές καλλιέργειες 

Σιτηρά 678,2 666,1 684 

Λαχανικά 1.166,3 1.258 1.295,7 

Πατάτα 254,5 260,7 254,8 

Λευκά φασόλια 24,5 24,8 25,8 

Βιομηχανικές 

καλλιέργειες 

30,8 33,7 30,1 

Ιατρικές καλλιέργειες 12,5 12,9 14,4 

Ζωοτροφές 7.050,1 7.115,2 7.170,5 

Μόνιμες Καλλιέργειες 

Οπωροφόρα δέντρα 274,3 272,6 273,7 

Ελιές 117,6 98,3 131,9 

Εσπεριδοειδή  45,5 46,9 49,2 

Αμπέλια 184,8 189,9 199,1 

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 

 

Ειδικότερα, στην κατηγορία των λαχανικών, τα φρέσκα λαχανικά 

αντιπροσωπεύουν το 67,52%, τα πεπόνια το 23,07% και τα αποξηραμένα 
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λαχανικά το 9,41% του συνόλου των λαχανικών. Η παραγωγή φρέσκων 

λαχανικών ήταν 874.947 τόνοι, αυξημένη κατά 5,07% σε σύγκριση με το 2019, 

ενώ η παραγωγή πεπονιού-καρπουζιού καθώς και αποξηραμένων λαχανικών 

μειώθηκε κατά 0,51% και 2,38% αντίστοιχα.  

Στην κατηγορία των φρέσκων λαχανικών, στις πλέον αντιπροσωπευτικές 

καλλιέργειες κατατάσσονται οι ντομάτες με 35,79%, τα αγγούρια με 12,99% και 

οι πιπεριές 11,78%. Στα αποξηραμένα λαχανικά, τα ξερά κρεμμύδια 

αντιπροσωπεύουν το 85,59% της συνολικής παραγωγής, ενώ στην παραγωγή 

πεπονιού-καρπουζιού το καρπούζι αντιπροσωπεύει το 83,22% της παραγωγής. 

Η παραγωγή λαχανικών θερμοκηπίου  αυξήθηκε κατά 5,18% σε σύγκριση με το 

έτος 2019, η οποία και αντιπροσωπεύει το 21,81% της συνολικής παραγωγής 

λαχανικών. Το υψηλότερο επίπεδο παραγωγής λαχανικών θερμοκηπίου για το 

2020 σημειώθηκε στους νομούς Μπεράτ (64,81%) και Φιέρ (28,37%) και το 

χαμηλότερο επίπεδο σημειώθηκε στους νομούς Κορυτσάς (0,16%) και Dibra 

(0,35%). 

Ως προς τις μόνιμες καλλιέργειες, η παραγωγή οπωροφόρων δέντρων 

ανήλθε σε 274.749 τόνους, με τα υψηλότερα επίπεδα παραγωγής να 

σημειώνεται στον νομό Κορυτσάς (82.007 τόνοι), Ελμπασάν (38.470 τόνοι) και 

Φίερ (33.829 τόνοι). Επιπρόσθετα, η παραγωγή μήλων αντιπροσωπεύει το 

84,03% της παραγωγής φρούτων, με το νομό Κορυτσάς να καταλαμβάνει το 

83,14% της συνολικής παραγωγής μήλων στη χώρα. 

Στην ομάδα των πυρηνοκάρπων, κυριαρχούν τα δαμάσκηνα με 47,55 %, 

ακολουθούν τα ροδάκινα με 23,25 % και τα κεράσια με 23,34%, ενώ στα 

υποτροπικά φρούτα (subtropical fruits), τα σύκα με 50,34 % και ακολουθούν τα 

ρόδια με 16,15%. 

Όσον αφορά τις ελιές, το 2020 παρήχθησαν 131.971 τόνοι, σημειώνοντας 

αύξηση 34,24 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μεγαλύτερη παραγωγή 

σημειώθηκε στο νομό Φιέρ με 35.854 τόνους, ενώ ακολουθούν οι Νομοί 

Μπεράτ με 33.082 τόνους και Ελμπασάν με 22.764 τόνους. Η ποικιλία των 

ελαιοποιησίμων ελαιών αντιστοιχεί στο 82,22% της συνολικής παραγωγής 

ελαιών, ενώ η ποικιλία των επιτραπέζιων στο 17,78%. 

Η παραγωγή εσπεριδοειδών ανήλθε σε 49.201 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 

4,95 % σε σύγκριση με το 2019, ενώ το 65,36% της συνολικής παραγωγής 

εσπεριδοειδών καταλαμβάνεται από την παραγωγή κλημεντίνης. Το υψηλότερο 

επίπεδο παραγωγής εσπεριδοειδών σημειώθηκε στο Νομό Αυλώνας με 66,05 

% της συνολικής παραγωγής ( 32.497 τόνοι). 

Τέλος, η παραγωγή σταφυλιών ανήλθε σε 199.070 τόνους, σημειώνοντας 

αύξηση της τάξεως του 4,83%, σε σύγκριση με 2019, ενώ το 59,68% της 

παραγωγής αντιστοιχεί σε σταφύλια αμπελώνων, ενώ το 40,32% σε πέργκολες. 

 

Κτηνοτροφική-ζωική παραγωγή: 

Ο αριθμός των βοοειδών το 2020 ανήλθε σε 362.563, σημειώνοντας μείωση 

κατά 12,76% σε σύγκριση με το 2019. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση του αριθμού 

των βοοειδών εντοπίζεται  στους νομούς Φιέρ (16,15%) και Κορυτσά (10,87%). 
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Ο αριθμός των προβάτων ανέρχεται σε 1,55 εκατ., μειωμένος κατά 11,40% σε 

σύγκριση με το 2019. Κυριαρχούν τα πρόβατα για άρμεγμα, τα οποία 

αντιπροσωπεύουν το 75,39% του συνόλου, ενώ η μεγαλύτερη συγκέντρωση 

προβάτων εντοπίζεται σε: Αυλώνα (23,92 %) και Κορυτσά (15,79%). 

Επίσης μειωμένος κατά 10,26%, σε σχέση με το 2019, είναι  και ο αριθμός των 

αιγών, οι οποίες ανέρχονται σε 774.332. Σε αυτή την κατηγορία, οι αίγες για 

άρμεγμα αφορούν στο 79,89% του συνόλου. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση του 

αριθμού των αιγών βρίσκεται σε: Αυλώνα με 18,91% και Αργυρόκαστρο με 

11,69%. 

Εξάλλου, μείωση κατά 13,84%  σε σύγκριση με το 2019, σημειώθηκε και στον 

αριθμό των χοίρων, οι οποίοι ανήλθαν σε 158.401. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση 

στην εκτροφή χοίρων εντοπίζεται σε Lezhë (35,61%0 και Φιέρ (27,08%). 

Αντίστοιχα, η παραγωγή γάλακτος το 2020 ανήλθε σε 1,05 εκατ. τόνους, 

σημειώνοντας μείωση κατά 5,39% σε σύγκριση με το 2019. Η δομή της 

παραγωγής γάλακτος κατά το 2020 έχει ως εξής: αγελαδινό γάλα (85,28%), 

πρόβειο γάλα (7,10%) και κατσικίσιο με (7,62%). 

Ειδικότερα, για το 2020, η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος ανήλθε σε 897.349 

τόνους, σημειώνοντας μείωση κατά 5,20 % σε σύγκριση με το 2019, ενώ η 

ετήσια απόδοση της παραγωγής αγελαδινού γάλακτος σε σύνολο χώρας 

ήταν 3.028 kg/αγελάδα, αυξημένη κατά 1,56% σε σύγκριση με το 2019. Επίσης, 

η παραγωγή πρόβειου γάλακτος, μειώθηκε κατά 8,60 %, με ετήσια απόδοση 

πρόβειου γάλακτος σε επίπεδο χώρας 65 kg/πρόβατο, ήτοι αύξηση κατά 2,88 

% σε σύγκριση με το 2019. Αντίστοιχα, η παραγωγή κατσικίσιου γάλακτος ήταν 

κατά 4,49 % χαμηλότερη, με ετήσια απόδοση της παραγωγής κατσικίσιου 

γάλακτος περίπου126 kg/κατσίκα, αυξημένη κατά 0,28 % σε σύγκριση με το 

2019. 

Εξάλλου, η παραγωγή αυγών κατά το 2020 ανήλθε σε 861 εκατ. τεμάχια, 

σημειώνοντας μικρή αύξηση κατά 0,40%, σε σύγκριση με το 2019. 

Η παραγωγή μελιού αυξήθηκε κατά 11,7% σε σχέση με το 2019. Η μεγαλύτερη 

παραγωγή στη χώρα σημειώνεται σε Σκόδρα με 21,4% και Αυλώνα με 14,7%, 

ενώ  η μικρότερη στο Δυρράχιο με 3%. 

Ζωική Παραγωγή (χιλιάδες τόνοι) 

 2018 2019 2020 

Γάλα 1.144 1.112 1.052 

Βάρος ζώντος κρέατος (meat 

live weight) 

161 157 150 

Αυγά/εκατ. Τεμάχια 828 865 861 

Μέλι 3,9 4,1 4,6 

Πηγή :INSTAT  

  

 

Αλιεία: 
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Το 2020, τα αλιεύματα σε όλες τις κατηγορίες ψαριών σημειώνοντας αύξηση 

κατά 12,5, ανήλθαν σε 16.011 τόνους (έναντι 15.011 τόνων το 2019, %). 

Οι κατηγορίες που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό αλιευμάτων 

είναι η «Υδατοκαλλιέργεια» με 52,09 %, η «θαλάσσια αλιεία» με 26,76 % και η 

αλιεία σε «Εσωτερικά ύδατα» με 16,83 % των συνολικών αλιευμάτων. 

Ειδικότερα, η κατηγορία «Υδατοκαλλιέργεια» σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση 

συγκριτικά με το 2019, ήτοι κατά 68,3%, ακολουθούμενη από τα παράκτια 

αλιεύματα (coastal line) κατά 6,6 % και τα αλιεύματα από «Εσωτερικά ύδατα» 

(inland waters) κατά 2,6%. 

Αντίθετα, στην κατηγορία «Μαλάκια» (mollusk) σημειώθηκε μείωση περίπου 

73,47 %, σε σύγκριση με το 2019 ακολουθούμενη από την κατηγορία 

«Θαλάσσια αλιεία» με 17,78 % 

Τέλος, το είδος με το μεγαλύτερο ποσοστό αλιευμάτων από θαλάσσια, 

παράκτια και παράκτια νερά λιμνοθάλασσας είναι η «ροζ γαρίδα βαθέων 

υδάτων» (deep-water roe shrimp) με 20,7 % στα συνολικά αλιεύματα, 

ακολουθούμενη από τον «ευρωπαϊκό μερλούκιο» (European hake) με 15,1 % 

και τον «Ευρωπαϊκό κυπρίνο» (european pilchard) με 7,7%. Όσον αφορά τα 

αλιεύματα στα εσωτερικά ύδατα, το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά στον «κοινό 

κυπρίνο» (common carp) με 23,66 %, ακολουθούμενος από το «Roaches nei» 

με 20,75 % και το είδος «Crucian carp» με 17,93 %. 

 

Β.2 Προοπτικές εξέλιξης της παραγωγής 

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, ο αγροτικός τομέας αποτελεί το 2ο 

σημαντικότερο τομέα της αλβανικής οικονομίας. Ιδίως δε στην επαρχία, η 

γεωργία αποτελεί κύρια πηγή εισοδήματος των κατοίκων.  

Ωστόσο, παρόλο που τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται από την 

α/Κυβέρνηση προσπάθειες στήριξης και ενίσχυσης του αγροτικού τομέα, 

υπάρχουν ανασταλτικοί παράγοντες για την ενίσχυση της παραγωγής κυρίως 

λόγω της έλλειψης πιστοποίησης για  την εξαγωγή ορισμένων προϊόντων σε 

ευρωπαϊκές χώρες.  
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Γ. ΖΗΤΗΣΗ 

 

Γ.1 Μέγεθος αγοράς/ τμήματα αγοράς  

Ο αγροδιατροφικός τομέας αφορά το σύνολο του πληθυσμού στην Αλβανία. 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που είναι ο 2ος σημαντικότερος 

τομέας οικονομικής δραστηριότητας στην χώρα, η παραγωγή δεν επαρκεί να 

καλύψει την εγχώρια ζήτηση.  

Κατά συνέπεια, σύμφωνα και με στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, η χώρα 

θεωρείται καθαρός εισαγωγέας τροφίμων, πράγμα που την καθιστά ευάλωτη 

σε αυξήσεις τιμών σε αγροδιατροφικά προϊόντα.  

Ανεξαρτήτως των παραγωγικών δυνατοτήτων της Αλβανίας, ένας άλλος 

σημαντικός παράγοντας οφείλεται στις διατροφικές συνήθειες των Αλβανών, 

οι οποίοι, λόγω της μαζικής μετανάστευσης στο εξωτερικό, έχουν εξοικειωθεί με 

ξένες διατροφικές συνήθειες και εμπιστεύονται προϊόντα ευρωπαϊκής 

προέλευσης και ιδίως ιταλικής. 

Εν προκειμένω, σημειώνεται η ύπαρξη στην Αλβανία εκτεταμένου δικτύου 

πολυκαταστημάτων της ιταλικής αλυσίδας CONAD, όπου μέσω αυτών 

πωλούνται κατά βάση ιταλικά προϊόντα, παρόλο που τελευταία διατίθενται και 

ελληνικά προϊόντα (τόσο μεταποιημένα, συσκευασμένα, όσο και φρέσκα 

φρούτα και λαχανικά), καθώς και ορισμένα ισπανικά προϊόντα.  

 

Γ.2 Αγοραστική συμπεριφορά  

Ο Αλβανός καταναλωτής κατά βάση επιλέγει τοπικά συνοικιακά μαγαζιά 

(μανάβικα, φούρνους, κρεοπωλεία) για τις αγορές του και πραγματοποιεί 

αγορές για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του σε καθημερινή βάση και όχι 

συνολικά (π.χ. μία φορά την εβδομάδα). Ωστόσο, επειδή μεγάλη μερίδα του 

πληθυσμού έχει ζήσει στο εξωτερικό (ιδίως Ιταλία, Ελλάδα, Αγγλία, Γερμανία και 

Ελβετία), έχει υιοθετήσει, σε κάποιο βαθμό, διαφορετικές καταναλωτικές 

συνήθειες που ενισχύουν την κατανάλωση εισαγομένων προϊόντων. Σε αυτό 

έχει συμβάλει και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, με αποτέλεσμα τη σταδιακή 

αύξηση της κίνησης στα πολυκαταστήματα (supermarket).  
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Δ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

Δ.1 Ροές εμπορίου - εμπορικό ισοζύγιο κλάδου/προϊόντος 

Το εμπορικό ισοζύγιο της Αλβανίας είναι διαχρονικά ελλειμματικό. Συγκεκριμένα, 

κατά το 2020, οι αλβανικές εισαγωγές ανήλθαν σε 605,26 δις λεκ, ενώ οι 

εξαγωγές σε 271,95 δις λεκ. Ο όγκος εμπορίου ανήλθε σε 877,21 δις λεκ και το 

εμπορικό ισοζύγιο παρουσιάζει έλλειμμα ύψους 333,31 δις λεκ.  

 

Εξωτερικό εμπόριο Αλβανίας 

Όγκος εμπορίου 2020: 877,21 δις λεκ 

2019: 947,84 δις. λεκ (7,64 δις. €) 

2018: 951,80 δις. λεκ (7,68 δις. €) 

2017: 899,17 δις. λεκ (6,69 δις. €) 

 

Εμπορικό ισοζύγιο 2020: -333,31 δις. λεκ 

2019: -350,28 δις. λεκ (-2,80 δις. €) 

2018: -331,00 δις. λεκ (-2,67 δις. €) 

2017: -353,19 δις. λεκ (-2,63 δις. €) 

 

Εξαγωγές 2020: 271,95 δις λεκ 

2019: 298,77 δις. λεκ (2,41 δις. €) 

2018: 310,43 δις. λεκ (2,50 δις. €) 

2017: 272,99 δις. λεκ(2,03 δις. €) 

 

Εισαγωγές 2020: 605,26 δις λεκ 

2019: 649,11 δις. λεκ (5,23 δις. €) 

2018: 641,40 δις. λεκ (5,17 δις. €) 

2017: 626,18 δις. λεκ (4,66 δις. €) 

 

Ποσοστό κάλυψης 

εξαγωγών/εισαγωγών 

2020: 44,9% 

2019: 46%  

2018: 48,4%,  

2017: 43,6% 

 

Πηγή: INSTAT 
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Στην ανάλυση των εισαγωγών στην Αλβανία ανά ομάδα προϊόντων, η 

κατηγορία «Τρόφιμα, ποτά και καπνός», στην οποία ανήκουν τα Κεφάλαια HS 

01-24 και τα οποία θα αναλύσουμε στην παρούσα μελέτη, είναι σταθερά 2η 

στις εισαγωγές και 4η στις εξαγωγές της χώρας. 

 

Εισαγωγές Αλβανίας (2018-2020) σε λεκ 

Εισαγωγές Αλβανίας  

(σε λεκ) 

2017 2018 2019 2020 

Μηχανήματα, εξοπλισμός 

και ανταλλακτικά 

134.060.083.705 142.335.349.359 138.753.123.254 133.819.819.051 

Τρόφιμα, ποτά και καπνός 106.737.760.484 106.507.701.057 110.365.172.606 110.926.658.858 

Χημικά και πλαστικά 

προϊόντα 

86.887.217.404 87.748.218.559 88.729.420.397 91.016.376.284 

Οικοδομικά Υλικά και 

μέταλλα 

76.624.151.081 78.396.265.222 78.441.407.322 78.258.648.101 

Κλωστοϋφαντουργία και 

υπόδηση 

87.122.917.201 88.222.446.403 87.202.864.939 75.456.774.759 

Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρική 

ενέργεια 

65.962.605.714 68.384.762.849 77.235.331.788 54.551.972.131 

Άλλα… 26.116.649.364 25.818.712.518 25.243.731.537 24.594.982.752 

Κατασκευές ξύλου και είδη 

από χαρτί 

23.691.562.307 25.156.177.064 25.817.806.992 24.005.722.228 

Κατασκευές από δέρμα 18.982.858.946 18.895.891.284 17.329.497.862 12.631.087.793 

Πηγή: INSTAT (επεξεργασμένα στοιχεία) 

 

Εξαγωγές Αλβανίας (2018-2020) σε λεκ 

Εξαγωγές Αλβανίας  

(σε λεκ) 

2017 2018 2019 2020 

Κλωστοϋφαντουργία και 

υπόδηση 

117.388.733.262 123.741.929.556 118.201.539.965 102.344.471.239 

Οικοδομικά Υλικά και 

μέταλλα 

43.802.373.316 53.193.879.038 45.384.813.680 41.809.099.950 

Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρική 

ενέργεια 

43.087.876.303 56.397.647.839 50.273.903.633 39.915.094.676 

Τρόφιμα, ποτά και καπνός 30.080.506.314 32.333.596.636 35.374.303.164 39.050.118.565 

Μηχανήματα, εξοπλισμός και 

ανταλλακτικά 

15.078.913.690 18.001.969.215 20.892.071.604 22.396.200.244 

Κατασκευές ξύλου και είδη 

από χαρτί 

8.308.597.795 9.626.983.866 9.591.990.521 8.642.774.488 

Άλλα… 7.543.318.590 8.221.748.776 8.975.563.436 8.576.592.516 

Χημικά και πλαστικά 4.731.653.488 6.190.765.258 7.653.498.084 7.409.431.755 
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προϊόντα 

Κατασκευές από δέρμα 2.965.958.231 2.727.404.354 2.444.124.136 1.811.250.054 

Πηγή: INSTAT (επεξεργασμένα στοιχεία) 

 

Συνολικά ως προς τα κεφάλαια HS 01-24, οι αλβανικές εισαγωγές για το 2020 

ανήλθαν σε 110,926 δις λεκ, ελαφρά αυξημένες συγκριτικά με το 2019 κατά 

0,51%.  

Ωστόσο, δεδομένου ότι τα αγροτικά προϊόντα αντιστοιχούν συγκριτικά σε 

χαμηλότερη αξία, στην ανάλυση των αλβανικών εισαγωγών και εξαγωγών 

(αξία-value) ανά διψήφια κατηγορία μπορεί να παρατηρηθεί ότι η απουσία 

των περισσοτέρων Κατηγοριών HS1-24  από τους κατωτέρω πίνακες. 

 

30 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ  2018-2020 (σε χιλ. λεκ) 

 2018 2019 2020 

27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτέλαια και 

προϊόντα απόσταξης 

64.661.692 73.124.878 50.811.519 

84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, 

λέβητες, μηχανήματα και μηχανικές 

συσκευές 

51.475.978 47.365.922 46.835.689 

85 Ηλεκτρικά μηχανήματα και 

εξοπλισμός και τα μέρη τους 

43.811.861 46.049.886 44.203.424 

87 Οχήματα εκτός του 

σιδηροδρομικού ή του τροχαίου 

υλικού 

45.874.517 44.702.540 42.265.358 

72 Σίδηρος και χάλυβας 26.630.870 26.109.232 29.226.576 

30 Φαρμακευτικά προϊόντα 23.805.709 24.275.680 25.238.012 

39 Πλαστικά και τεχνουργήματα 

από πλαστικές ύλες 

26.044.689 23.161.018 23.879.175 

73 Είδη από σίδηρο ή χάλυβα 17.349.901 17.768.017 15.350.908 

61 Ενδύματα και εξαρτήματα της 

ένδυσης 

16.251.982 17.141.823 15.380.436 

62 Ενδύματα και εξαρτήματα του 

ενδύματος που δεν είναι πλεκτά 

16.151.647 16.189.215 13.158.804 

22 Ποτά, αλκοολούχα ποτά και ξίδι 17.632.536 16.031.345 11.477.384 

48 Χαρτί και χαρτόνια 15.321.243 14.784.415 11.162.544 

41 Δέρματα ακατέργαστα και 

δέρματα 

13.288.365 13.853.820 12.713.321 

64 Υποδήματα, γκέτες και παρόμοια 

είδη μερών 

13.933.476 13.108.550 11.915.058 

10 Δημητριακά 10.961.701 10.680.392 11.138.498 

44 Ξυλεία και είδη από ξύλο 9.262.726 9.413.360 9.039.280 
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76 Αλουμίνιο και τεχνουργήματα 

από αργίλιο 

9.518.526 9.314.073 8.868.516 

03 Ψάρια και μαλακόστρακα, 

μαλάκια 

8.079.837 8.493.481 8.469.227 

19 Preparation of cereals, flour, 

starch or milk 

8.279.352 8.423.136 7.999.052 

34 Σαπούνια, οργανικές 

επιφανειακές ουσίες, 

παρασκευάσματα πλυσίματος 

8.333.238 8.282.345 8.783.034 

69 Κεραμικά προϊόντα 7.501.636 7.986.732 8.030.960 

90 Οπτικά, φωτογραφικά, 

κινηματογραφικά όργανα 

7.365.082 7.732.576 7.939.090 

33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή, 

αρωματοποιία, καλλυντικά 

6.943.905 7.596.125 8.172.000 

94 Έπιπλα, στρώματα κρεβατιών, 

υποστηρίγματα στρώματος 

7.748.642 7.538.051 7.708.831 

08 Φρούτα και ξηροί καρποί 7.346.201 7.460.785 7.200.216 

24 Καπνός και βιομηχανοποιημένα 

υποκατάστατα καπνού 

8.090.906 7.371.232 6.907.462 

83 Διάφορα είδη από κοινά 

μέταλλα 

6.997.138 6.876.377 7.230.627 

21 Διάφορα βρώσιμα 

παρασκευάσματα 

6.243.349 6.690.638 6.705.163 

38 Διάφορα χημικά προϊόντα 5.084.360 5.545.632 5.960.167 

15 Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια  5.498.577 4.962.611 5.933.478 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 641.466.643 649.066.643  605.262.041 

Πηγή: INSTAT (επεξεργασμένα στοιχεία) 

Για την πληρότητα της εικόνας, ο κατωτέρω πίνακας περιλαμβάνει τα 

κυριότερα κεφάλαια εξαγωγών προϊόντων από την Αλβανία για τα έτη 2018-

2020, εκ των οποίων ορισμένα αφορούν και στα υπό εξέταση κεφάλαια. 

 

30 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2018-2020 (σε χιλ. λεκ) 

 2018 2019 2020 

64 Υποδήματα, γκέτες και παρόμοια 

είδη μερών 

60.052.174 56.254.155 45.030.296 

62 Ενδύματα και εξαρτήματα του 

ενδύματος που δεν είναι πλεκτά 

34.135.616 32.158.010 29.303.853  

27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτέλαια και 

προϊόντα απόσταξης 

41.371.737 33.482.295 23.138.539 

61 Ενδύματα και εξαρτήματα της 

ένδυσης 

25.943.867 25.715.188 22.685.573 

72 Σίδηρος και χάλυβας 32.432.363 25.388.100 21.277.758 
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85 Ηλεκτρικά μηχανήματα και 

εξοπλισμός και τα μέρη τους 

11.151.163 12.071.343 14.213.994 

07 Φρούτα λαχανικά και ορισμένες 

ρίζες 

7.432.195 7.828.021 8.868.565 

25 Αλάτι, θείο, χώμα και πέτρα, 

ασβέστη και τσιμέντο 

7.387.423 7.950.547 8.615.573 

26 Μεταλλεύματα, σκωρία και 

τέφρα 

7.638.487 8.841.060 8.160.981 

16 Παρασκευή κρέατος - ψαριών 6.473.222 7.073.247 6.985.840 

76 Αλουμίνιο και τεχνουργήματα 

από αργίλιο 

7.763.821 6.512.571 6.519.722 

03 Ψάρια και μαλακόστρακα, 

μαλάκια 

5.221.346 5.220.765 5.920.138 

12 Λάδια και ελαιώδη καρποί 4.125.722 4.511.743 5.236.373 

48 Χαρτί και χαρτόνια 6.336.788 6.110.225 5.164.052 

73 Είδη από σίδηρο ή χάλυβα 3.171.294 4.018.312 4.762.299 

94 Έπιπλα, στρώματα κρεβατιών, 

υποστηρίγματα στρώματος 

4.345.988 

 

4.910.190 

 

4.586.580 

 

84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, 

λέβητες, μηχανήματα και μηχανικές 

συσκευές 

4.653.650 5.991.249 4.576.581 

83 Διάφορα είδη από κοινά 

μέταλλα 

5.254.329 4.617.825 4.429.163 

63 Άλλα κατασκευασμένα 

υφαντουργικά είδη, σύνολα, 

φθαρμένα ενδύματα 

2.301.406 

 

2.607.868 

 

3.989.484 

 

87 Οχήματα εκτός του 

σιδηροδρομικού ή του τροχαίου 

υλικού 

1.886.873 2.664.794 3.379.255 

44 Ξυλεία και είδη από ξύλο 2.912.069 3.088.895 3.171.894 

20 Παρασκευή λαχανικών, καρπών 

φρούτων 

1.965.047 2.313.442 2.980.898 

08 Φρούτα και ξηροί καρποί 2.091.541 2.619.091 2.937.271 

39 Πλαστικά και τεχνουργήματα 

από πλαστικές ύλες 

2.083.906 2.394.854 2.153.278 

74 Χαλκός και τεχνουργήματα από 

χαλκό 

1.765.355 1.749.332 1.808.905 

22 Ποτά, αλκοολούχα ποτά και ξίδι 1.365.194  1.357.134  1.448.697  

71 Φυσικές η καλλιεργήσιμες 

πέρλες 

928.018 1.117.271 1.405.685 

32 Εκχυλίσματα μαυρίσματος ή 

βαφής 

883.092 1.177.585 1.274.561  
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69 Κεραμικά προϊόντα 1.196.513 1.227.010 1.252.361 

19 Προετοιμασία δημητριακών, 

αλευριού, αμυλούχων και 

γάλακτος 

1.009.381 1.141.392 1.205.570 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 310.436.629 298.778.579 271.955.033 

Πηγή: INSTAT (επεξεργασμένα στοιχεία) 

 

Δ.2 Ανάλυση εισαγωγών – Κεφάλαια HS 01 έως 24 

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, κατά το 2020, οι αλβανικές εισαγωγές στα 

Κεφάλαια HS 01-24, ανήλθαν συνολικά σε 110,926 δις λεκ, σημειώνοντας 

αύξηση κατά 0,51% σε σχέση με το 2019. Στον κατωτέρω πίνακα αποτυπώνεται 

η μεταβολή 2019-2020 ανά κεφάλαιο.  

Στη μεταβολή 2019-2020, παρατηρείται σημαντική μείωση εισαγωγών στα 

κεφάλαια HS 01, 05, 06 και 13, ενώ αντίστοιχα σημαντική αύξηση είχαν οι 

εισαγωγές στα HS 12, 14, 15, 16, 17 και 23.  

Σημειώνεται επίσης ότι μεταξύ των Κεφαλαίων H.S. 01-24, το πρώτο σε 

εισαγωγές είναι το 22 «Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξύδι», ενώ ακολουθούν το 

10 «Δημητριακά», το 03 «Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα 

ασπόνδυλα υδρόβια», το 19 «Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα 

αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα, είδη ζαχαροπλαστικής» και το 08 

«Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών  ή πεπονιών».  

 

Εισαγωγές ανά κεφάλαιο (σε 

λεκ) 

2018 2019 2020 Μεταβολή 

2019-2020 

01 Ζώα Ζωντανά 3.637.801.724 4.491.962.875 3.025.514.096 -32,65% 

02 Κρέατα και παραπροϊόντα 

σφαγίων, βρώσιμα 

5.531.413.138 5.796.893.746 5.505.845.346 -5,02% 

03 Ψάρια και μαλακόστρακα, 

μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα 

υδρόβια 

8.333.238.028 8.282.345.685 8.783.034.491 6,05% 

04 Γάλα και προϊόντα 

γαλακτοκομίας, αυγά πτηνών, 

μέλι φυσικό, προϊόντα 

βρώσιμα ζωικής προέλευσης 

που δεν κατονομάζονται ούτε 

περιλαμβάνονται αλλού 

3.304.140.599 3.862.594.188 3.840.597.845 -0,57% 

05 Προϊόντα ζωικής 

προέλευσης που δεν 

κατονομάζονται ούτε 

περιλαμβάνονται αλλού 

456.434.985 481.372.016 369.432.741 -23,25% 

06 Φυτά ζωντανά και προϊόντα 

ανθοκομίας 

954.770.425 999.345.252 884.301.684 -11,51% 

07 Λαχανικά, φυτά, ρίζες και 

κόνδυλοι, βρώσιμα 

2.473.422.522 2.588.587.747 2.364.491.854 -8,66% 



Πρεσβεία Ελλάδος στα Τίρανα  
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TA ΑΓΡΟΤΙΚA ΠΡΟΪΟΝΤA ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

             

 
17 

 

08 Καρποί και φρούτα 

βρώσιμα, φλούδες 

εσπεριδοειδών  ή πεπονιών 

6.997.138.208 6.876.377.505 7.230.627.590 5,15% 

09 Καφές, τσάι, μάτε και 

μπαχαρικά  

4.055.161.937 3.775.681.622 3.754.351.176 -0,56% 

10 Δημητριακά 10.961.701.747 10.680.392.576 11.138.498.741 4,29% 

11 Προϊόντα αλευροποιίας, 

βύνη, άμυλα κάθε είδους, 

ινουλίνη, γλουτένη από σιτάρι 

1.971.613.963 1.603.599.437 1.610.330.836 0,42% 

12 Σπέρματα και καρποί 

ελαιώδεις, σπέρματα, σπόροι 

και διάφοροι καρποί, 

βιομηχανικά και φαρμακευτικά 

φυτά, άχυρα και χορτονομές 

811.827.447 1.187.614.081 1.649.146.313 38,86% 

13 Γόμες, ρητίνες και άλλοι 

χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά  

87.245.152 106.902.523 95.374.196 -10,78% 

14 Πλεκτικές ύλες και άλλα 

προϊόντα φυτικής 

προέλευσης, που δεν 

κατονομάζονται ούτε 

περιλαμβάνονται αλλού 

3.169.634 4.373.483 6.901.367 57,80% 

15 Λίπη και λάδια ζωικά ή 

φυτικά, προϊόντα διάσπασης 

αυτών, λίπη βρώσιμα 

επεξεργασμένα, κεριά ζωικής 

ή φυτικής προέλευσης 

5.498.577.207 4.962.611.224 5.933.478.561 19,56% 

16 Παρασκευάσματα κρεάτων, 

ψαριών ή μαλακοστράκων, 

μαλακίων ή άλλων 

ασπόνδυλων υδρόβιων 

2.062.934.924 2.350.358.188 2.588.168.411 10,12% 

17 Ζάχαρα και ζαχαρώδη 

παρασκευάσματα 

3.303.501.850 3.677.473.133 4.202.937.685 14,29% 

18 Κακάο και 

παρασκευάσματα αυτού 

2.689.615.519 3.089.733.849 2.946.185.246 -4,65% 

19 Παρασκευάσματα με βάση 

τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα 

άμυλα κάθε είδους ή το γάλα, 

είδη ζαχαροπλαστικής 

8.079.837.457 8.493.481.504 8.469.227.484 -0,29% 

20 Παρασκευάσματα 

λαχανικών, καρπών και 

φρούτων ή άλλων μερών 

φυτών 

4.095.988.023 4.551.517.291 4.937.446.507 8,48% 

21 Διάφορα παρασκευάσματα 

διατροφής 

6.243.349.766 6.690.638.660 6.705.163.294 0,22% 

22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά 

και ξύδι 

13.288.365.506 13.853.820.811 12.713.321.207 -8,23% 

23 Υπολείμματα και 4.320.249.555 4.496.710.079 4.972.065.344 10,57% 
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απορρίμματα βιομηχανικών 

ειδών διατροφής, τροφές 

παρασκευασμένες για ζώα 

24 Καπνά και 

βιομηχανοποιημένα 

υποκατάστατα καπνού 

7.346.201.742 7.460.785.131 7.200.216.841 -3,49% 

Σύνολο κεφαλαίων 01-24 106.507.701.058 110.365.172.606 110.926.658.856 0,51% 

Πηγή: INSTAT (επεξεργασμένα στοιχεία) 

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της INSTAT, σημειώνεται ότι μεταξύ των 

Κεφαλαίων HS 01-24, το Κεφάλαιο που παρουσιάζει τις υψηλότερες εισαγωγές 

στην Αλβανία είναι το 22 «Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξύδι» με εισαγωγές 

ύψους 12,713 δις λεκ (περίπου 10,5 εκατ. ευρώ). Ακολουθεί το κεφάλαιο HS 10 

“Δημητριακά» με 11,138 δις λεκ, το κεφάλαιο 03 «Ψάρια και μαλακόστρακα, 

μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια» με 8,783 δις λεκ, το 19 

«Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους 

ή το γάλα, είδη ζαχαροπλαστικής» με 8,469 δις λεκ και το 08 «Καρποί και 

φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών» με 7,230 δις λεκ.  

Αντίθετα, το Κεφάλαιο με τις χαμηλότερες εισαγωγές είναι το 14 «Πλεκτικές ύλες 

και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε 

περιλαμβάνονται αλλού» με εισαγωγές ύψους 6,901 εκατ λεκ (περίπου 56.500 

ευρώ). 

 

Δ.3 Δασμολογικό καθεστώς και μη δασμολογικά εμπόδια-ΦΠΑ 

ΦΠΑ και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 

Όσον αφορά στα εισαγόμενα προϊόντα, ο ΦΠΑ αποδίδεται κατά την εισαγωγή 

και υπολογίζεται επί της τελικής τιμής, όπως διαμορφώνεται με βάση την τιμή 

CIF ή την τιμή αναφοράς του τελωνείου, αφού έχει προστεθεί το σύνολο των 

δασμών, τελών, ειδικών φόρων κατανάλωσης και λοιπών επιβαρύνσεων.  

Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές 

υποχρεούται να εγγραφεί στο μητρώο «Υπόχρεων Καταβολής ΦΠΑ» εντός 15 

ημερών από την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας. Τα πρόσωπα, 

φυσικά ή νομικά, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εισαγωγών-

εξαγωγών (εξαιρούμενες κάποιες ομάδες, περισσότερα 

https://www.tatime.gov.al/), καθώς και όσοι παρέχουν επαγγελματικές 

υπηρεσίες (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ιατροί, αρχιτέκτονες, λογιστές κ.ά.), 

εγγράφονται στο μητρώο ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών. 

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής ΦΠΑ για τα «Βιβλία Πωλήσεων και 

Αγορών» είναι η 10η μέρα του επομένου ημερολογιακού μήνα από την 

πραγματοποίηση της συναλλαγής. Ο ΦΠΑ ανέρχεται σε 20%.  

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον σύνδεσμο της Υπηρεσίας 

Αλβανικών Τελωνείων: http://www.dogana.gov.al/c/170/299/perjashtime-

nga-tvsh-e-importit. 

Επίσης, σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, είτε παραγόμενες είτε 

εισαγόμενες στην Αλβανία (όπως αλκοολούχα και ενεργειακά ποτά, καπνικά 

https://www.tatime.gov.al/
http://www.dogana.gov.al/c/170/299/perjashtime-nga-tvsh-e-importit
http://www.dogana.gov.al/c/170/299/perjashtime-nga-tvsh-e-importit
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προϊόντα, καφές, πετρέλαιο και υποπροϊόντα αυτού κ.ά.) επιβάλλεται ειδικός 

φόρος κατανάλωσης (ΕΦΚ). 

Από την 1.1.2016, παρέχεται η δυνατότητα στους εισαγωγείς να επικολλήσουν 

την ειδική ταινία του ειδικού φόρου κατανάλωσης εντός της χώρας, σε ειδικές 

φορολογικές αποθήκες.  

Αναλυτικός κατάλογος των επιβαρύνσεων ΕΦΚ στα ως άνω προϊόντα, 

περιέχεται στον τελευταίο τροποποιητικό νόμο «περί ειδικού φόρου 

κατανάλωσης» (Νο 126/2016), που ισχύει από 1.1.2017. Το πλήρες κείμενο είναι 

διαθέσιμο ηλεκτρονικά (στα Αλβανικά), στην ιστοσελίδα της Τελωνειακής 

Διοίκησης: http://www.dogana.gov.al/dokument/462/ndryshim-6-ligj-126-

2016-1512201  

Δασμοί – Δασμολόγιο 

Η Αλβανία, ως μέλος του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, εφαρμόζει 

δασμολογική πολιτική βάσει της ρήτρας του «μάλλον ευνοούμενου κράτους», 

ενώ για την Τουρκία, καθώς και τα μέλη CEFTA (Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Βόρεια 

Μακεδονία, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Κόσσοβο) και EFTA (Λίχτενσταϊν, 

Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία), με τις οποίες έχουν συναφθεί Συμφωνίες 

Ελεύθερου Εμπορίου (FTA), εφαρμόζεται προτιμησιακό καθεστώς.  

Επίσης με τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ Αλβανίας και Τουρκίας 

έχουν απελευθερωθεί οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων αλβανικής και 

τουρκικής προέλευσης, ενώ όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα, τα μέρη 

αποφασίζουν από κοινού το ύψος του προτιμησιακού δασμού και της 

δασμολογικής ποσόστωσης που επιβάλλεται εκάστοτε στα γεωργικά 

προϊόντα, τα οποία περιλαμβάνονται στο Πρωτόκολλο Ι της Συμφωνίας, ενώ 

όσα προϊόντα δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα εξάγονται και 

εισάγονται με τους σχετικούς τελωνειακούς δασμούς. 

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ – Αλβανίας, η 

οποία τέθηκε σε ισχύ την 1.4.2009, για τα περισσότερα προϊόντα προέλευσης 

ΕΕ, εφ’ όσον συνοδεύονται από EUR1 ή δήλωση καταγωγής επί του τιμολογίου, 

οι εισαγωγικοί δασμοί έχουν καταργηθεί ή μειώνονται, βάσει του 

χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στην ως άνω Συμφωνία, μέχρι την οριστική 

κατάργησή τους. Ειδικότερα, ορισμένα αγροτικά προϊόντα επιβαρύνονται 

βάσει των σχετικών διατάξεων της Συμφωνίας. 

Οι δασμοί που επιβάλλονται βάσει των 8ψήφιων κωδικών ΣΟ είναι αποκλειστικά 

επί της αξίας (ad valorem). Για τις δασμολογικές κλάσεις που επιβαρύνονται με 

εισαγωγικούς δασμούς, οι επιβαλλόμενοι συντελεστές είναι της τάξως του 2%, 

5%, 6%, 10% και 15%.  

Αναλυτικός κατάλογος των επιβαλλόμενων δασμών, ανά δασμολογική κλάση 

και προέλευση προϊόντος, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 

Αλβανικών Τελωνείων στο σύνδεσμο: 
https://dogana.gov.al/english/dokument/1784/nomenklatura-2021 .  

Το ποσό της δασμολογικής επιβάρυνσης υπολογίζεται επί της τιμής CIF, ενώ σε 

περίπτωση που η τιμή CIF είναι μικρότερη από την αντίστοιχη τιμή αναφοράς 

του τελωνείου (reference price), τότε όλες οι επιβαρύνσεις υπολογίζονται επί 

της τιμής αναφοράς και όχι επί της τιμής του τιμολογίου. 

  

http://www.dogana.gov.al/dokument/462/ndryshim-6-ligj-126-2016-1512201
http://www.dogana.gov.al/dokument/462/ndryshim-6-ligj-126-2016-1512201
https://dogana.gov.al/english/dokument/1784/nomenklatura-2021
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Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ – ΚΕΦΑΛΑΙΑ HS 01 έως 24 

  

Ε.1 Διμερές Εμπόριο Ελλάδος-Αλβανίας (ελληνικές εξαγωγές) 

Η Ελλάδα, παρόλο που κατείχε για πάνω από μία δεκαετία τη 2η θέση μεταξύ 

των προμηθευτριών χωρών της Αλβανίας (μερίδιο 2014: 9,43%, 2013: 8.83%), 

από το 2015 και μετά κατατάσσεται στην 4η θέση. Αυτό οφείλεται στη μείωση 

της αξίας των εξαγωγών της και την παράλληλη άνοδο των εξαγωγών των 

λοιπών προμηθευτριών χωρών. Ωστόσο, κατά την τριετία 2016-2019 

σημειώνεται σταθερή αύξηση στη συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών, 

ενώ συγχρόνως τα ελληνικά προϊόντα αποκτούν νέα δυναμική στην αλβανική 

αγορά.  

Το 2020 η χώρα μας κατέλαβε την 3η θέση μεταξύ των προμηθευτριών χωρών, 

με μερίδιο της τάξεως του 9% επί των συνολικών αλβανικών εισαγωγών (54,453 

δις λεκ), σημειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο οριακή αύξηση κατά 0,21%, σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος (2019). Επίσης, η Ελλάδα κατέλαβε την 5η θέση 

μεταξύ των χωρών προορισμού των αλβανικών εξαγωγών, με μερίδιο της 

τάξεως του 4,86%.  

Ειδικότερα δε ως προς την κατηγορία «Τρόφιμα, ποτά και καπνός» η Ελλάδα 

κατέλαβε την 2η θέση (μετά την Ιταλία) ανάμεσα στις προμηθεύτριες χώρες, 

ήτοι 14,29% των αλβανικών εισαγωγών, ποσοστό σημαντικά υψηλό συγκριτικά 

με τις χώρες που ακολουθούν (βλ. κάτωθι πίνακα). 

Η Ιταλία παρουσιάζει σημαντική διείσδυση στην αλβανική αγορά στην 

κατηγορία τροφίμων και ποτών, λόγω των αυξημένων προτιμήσεων του 

καταναλωτικού κοινού προς την ιταλική κουζίνα, καθώς και του εκτεταμένου 

δικτύου υπεραγορών (supermarket) με ιταλικά προϊόντα στην Αλβανία. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως αναφέρθηκε, αποτελεί η ιταλική αλυσίδα 

CONAD, η οποία διαθέτει καταστήματα με ιταλικά προϊόντα (κυρίως) σε όλη 

την Αλβανία και θεωρείται ποιοτικό (αν και ακριβό) κατάστημα τροφίμων. 

 

Πρώτες 10 

προμηθεύτριες 

χώρες σε 

«Τρόφιμα, 

ποτά και 

καπνός» (λεκ) 

2017 2018 2019 2020 

Ποσοστό επί 

συνόλου 

εισαγωγών 

κατηγορίας 

για το 2020 

Ιταλία 18.209.145.431 17.687.026.581 19.540.255.602 19.906.458.222 17,95% 

Ελλάδα 13.845.938.007 15.003.980.029 15.764.205.496 15.853.428.548 14,29% 

Σερβία 0 0 6.819.731.460 7.470.795.049 6,73% 

Ρωσία 5.578.426.894 5.461.552.900 5.988.858.678 6.092.307.431 5,49% 

Τουρκία 5.562.795.155 5.496.054.307 5.529.177.588 5.407.566.232 4,87% 

Πολωνία 4.839.677.480 4.853.007.876 4.925.529.378 4.636.525.979 4,18% 

Γερμανία 4.445.465.682 4.969.706.625 4.969.766.326 4.457.533.616 4,02% 

Βραζιλία 4.681.846.622 3.979.525.910 3.042.268.512 3.187.738.534 2,87% 
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Βουλγαρία 2.818.145.403 2.961.619.640 3.026.135.517 2.869.768.276 2,59% 

Εκουαδόρ 2.018.649.112 2.533.747.746 2.659.858.248 2.810.342.381 2,53% 

Πηγή: INSTAT (επεξεργασμένα στοιχεία) 

 

Αντίστοιχα, η Ελλάδα αποτελεί τη βασική πηγή εισαγωγών αγροτικών 

προϊόντων στην Αλβανία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι καταλαμβάνει τη 

2η θέση στην κατηγορία τροφίμων, ποτών και καπνού. Παρόλο που δεν 

υφίσταται πλέον ελληνική αλυσίδα supermarket στην Αλβανία, ωστόσο 

εξακολουθεί να είναι σημαντική η παρουσία ελληνικών τυποποιημένων 

τροφίμων στα ράφια όλων σχεδόν των supermarket στα Τίρανα, ενώ 

συγχρόνως ελληνικά νωπά λαχανικά και φρούτα είναι διαθέσιμα στην 

πλειοψηφία των μικρών αγορών λαχανικών και φρούτων. 

Εξάλλου σύμφωνα με τα στοιχεία της INSTAT, η εν λόγω Κατηγορία (HS01-24) 

είναι 1η στις εισαγωγές της Αλβανίας από Ελλάδα, ενώ έχει παράλληλα 

σημειώσει και ελαφριά αύξηση τα τελευταία δύο έτη. 

Οι ελληνικές εξαγωγές σε τρόφιμα, ποτά και καπνό στην Αλβανία θα 

μπορούσαν να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο,  λόγω της δυνατότητας για 

την άμεση χερσαία πρόσβαση των αγροτικών προϊόντων, ιδίως δε των 

νωπών, στην Αλβανία. 

 

Εισαγωγές από Ελλάδα ανά 

κατηγορία (σε λεκ) 

2017 2018 2019 2020 

Τρόφιμα, ποτά και καπνός 13.845.938.007 15.003.980.029 15.764.205.496 15.853.428.548 

Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρική 

ενέργεια 

7.453.988.080 8.719.740.090 11.096.767.852 10.068.755.704 

Οικοδομικά Υλικά και 

μέταλλα 

9.188.718.564 8.681.590.415 8.229.490.116 8.563.594.026 

Χημικά και πλαστικά 

προϊόντα 

7.994.592.386 7.793.418.906 7.749.967.089 7.999.124.317 

Κλωστοϋφαντουργία και 

υπόδηση 

3.893.007.545 3.661.645.801 3.689.018.917 3.744.306.854 

Κατασκευές ξύλου και είδη 

από χαρτί 

3.305.810.486 3.388.698.266 3.534.471.512 3.675.090.938 

Μηχανήματα, εξοπλισμός 

και ανταλλακτικά 

2.353.334.057 2.989.363.278 2.711.295.239 2.912.490.841 

Άλλα.. 1.768.243.105 1.806.373.660 1.529.937.779 1.601.588.287 

Κατασκευές από δέρμα 75.354.227 56.128.649 30.387.139 35.165.587 

Πηγή:INSTAT (επεξεργασμένα στοιχεία) 

Αναλύοντας περαιτέρω την Κατηγορία ανά κεφάλαιο, το κεφάλαιο με τις 

μεγαλύτερες ελληνικές εξαγωγές (σε αξία) προς Αλβανία είναι το HS 20 

«Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών» 

και ακολουθεί το 24 «Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού», 
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το 08 «Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών», το 

01 «Ζώα Ζωντανά» και το 22 «Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξύδι».  

Αντίστοιχα, στα Κεφάλαια όπου σημειώνονται οι χαμηλότερες ελληνικές 

εξαγωγές προς την Αλβανία είναι, το 09 «Καφές, τσάι, μάτε και μπαχαρικά» (το 

οποίο κατέγραψε αύξηση 172,38% συγκριτικά με το 2019), το 12 «Σπέρματα και 

καρποί ελαιώδεις, σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί, βιομηχανικά και 

φαρμακευτικά φυτά, άχυρα και χορτονομές», το 05 «Προϊόντα ζωικής 

προέλευσης που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού», το 13 

«Γόμες, ρητίνες και άλλοι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά» και το 14 «Πλεκτικές 

ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε 

περιλαμβάνονται αλλού».  

Σε γενικό πλαίσιο, σημειώνεται η συνολικά ελαφρά αύξηση κατά 0,57% 

συγκριτικά με το 2019, ενώ ανά Κεφάλαιο παρατηρούνται, τόσο αυξήσεις, όσο 

και μειώσεις με τη υψηλότερη μεταβολή να αφορά στα Κεφάλαια 09 και 04 και 

τη μεγαλύτερη μείωση τα Κεφάλαια 06, 01 και 07, ενώ μηδενίστηκαν οι 

εισαγωγές από Ελλάδα στο κεφάλαιο 14 «Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα 

φυτικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού» 

Εισαγωγές από Ελλάδα ανά 

κεφάλαιο (σε λεκ) 

2018 2019 2020 μεταβολή 

2019-2020 

01 Ζώα Ζωντανά 1.650.351.415 2.043.709.120 1.481.777.326 -27,50% 

02 Κρέατα και παραπροϊόντα 

σφαγίων, βρώσιμα 

393.610.906 551.440.711 586.312.993 6,32% 

03 Ψάρια και μαλακόστρακα, 

μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα 

υδρόβια 

604.703.862 381.592.331 421.015.026 10,33% 

04 Γάλα και προϊόντα 

γαλακτοκομίας, αυγά πτηνών, 

μέλι φυσικό, προϊόντα 

βρώσιμα ζωικής προέλευσης 

που δεν κατονομάζονται ούτε 

περιλαμβάνονται αλλού 

173.638.386 216.953.230 274.954.812 26,73% 

05 Προϊόντα ζωικής 

προέλευσης που δεν 

κατονομάζονται ούτε 

περιλαμβάνονται αλλού 

12.685.496 10.836.148 12.998.273 19,95% 

06 Φυτά ζωντανά και προϊόντα 

ανθοκομίας 

92.586.175 105.087.768 68.712.965 -34,61% 

07 Λαχανικά, φυτά, ρίζες και 

κόνδυλοι, βρώσιμα 

453.271.543 453.950.927 359.392.667 -20,83% 

08 Καρποί και φρούτα 

βρώσιμα, φλούδες 

εσπεριδοειδών  ή πεπονιών 

2.232.691.454 2.169.044.461 2.183.239.177 0,65% 

09 Καφές, τσάι, ματέ και 

μπαχαρικά 

22.771.621 18.516.929 50.435.741 172,38% 

10 Δημητριακά 82.316.040 160.526.575 188.940.554 17,70% 
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11 Προϊόντα αλευροποιίας, 

βύνη, άμυλα κάθε είδους, 

ινουλίνη, γλουτένη από σιτάρι 

405.690.596 527.071.878 621.677.905 17,95% 

12 Σπέρματα και καρποί 

ελαιώδεις, σπέρματα, σπόροι 

και διάφοροι καρποί, 

βιομηχανικά και φαρμακευτικά 

φυτά, άχυρα και χορτονομές 

37.190.462 24.587.853 45.219.156 83,91% 

13 Γόμες, ρητίνες και άλλοι 

χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά 

10.001.011 12.284.583 9.169.200 -25,36% 

14 Πλεκτικές ύλες και άλλα 

προϊόντα φυτικής προέλευσης, 

που δεν κατονομάζονται ούτε 

περιλαμβάνονται αλλού 

150.272 16.833 0 -100,00% 

15 Λίπη και λάδια ζωικά ή 

φυτικά, προϊόντα διάσπασης 

αυτών, λίπη βρώσιμα 

επεξεργασμένα, κεριά ζωικής ή 

φυτικής προέλευσης 

618.863.921 540.487.683 476.803.881 -11,78% 

16 Παρασκευάσματα κρεάτων, 

ψαριών ή μαλακοστράκων, 

μαλακίων ή άλλων 

ασπόνδυλων υδρόβιων 

104.582.693 104.495.652 142.905.455 36,76% 

17 Ζάχαρα και ζαχαρώδη 

παρασκευάσματα 

99.149.226 82.327.348 82.398.871 0,09% 

18 Κακάο και 

παρασκευάσματα αυτού 

314.321.309 327.001.882 317.338.137 -2,96% 

19 Παρασκευάσματα με βάση 

τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα 

άμυλα κάθε είδους ή το γάλα, 

είδη ζαχαροπλαστικής 

917.518.924 848.976.037 996.067.247 17,33% 

20 Παρασκευάσματα 

λαχανικών, καρπών και 

φρούτων ή άλλων μερών 

φυτών 

2.200.011.324 2.526.200.706 2.965.382.841 17,39% 

21 Διάφορα παρασκευάσματα 

διατροφής 

616.623.934 586.993.962 630.273.023 7,37% 

22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και 

ξύδι 

1.213.550.062 1.281.809.302 1.200.618.798 -6,33% 

23 Υπολείμματα και 

απορρίμματα βιομηχανικών 

ειδών διατροφής, τροφές 

παρασκευασμένες για ζώα 

426.608.049 486.839.326 421.535.292 -13,41% 

24 Καπνά και 

βιομηχανοποιημένα 

υποκατάστατα καπνού 

2.321.091.348 2.303.454.254 2.316.259.209 0,56% 

Σύνολο κεφαλαίων 1-24 15.003.980.029 15.764.205.499 15.853.428.549 0,57% 
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Πηγή: INSTAT (επεξεργασμένα στοιχεία) 

Ακολουθεί αναλυτική ανάπτυξη της θέσεως που κατέχει η Ελλάδα στις 

αλβανικές εισαγωγές ανά Κεφάλαιο. 

01 Ζώα Ζωντανά:  

Στο Κεφάλαιο 01, η Ελλάδα κατέχει την 1η θέση με σημαντική διαφορά 

συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες. Συγκεκριμένα, για τα έτη 2018-2020, η 

Ελλάδα κατέχει ποσοστό άνω του 45% των αλβανικών εισαγωγών σε ζώα 

ζωντανά (το 2018 καθώς και το 2019 κατείχε το 45% του συνόλου και το 2020 το 

48,98%). Σε ό, τι αφορά το 2020, ακολουθεί η Βουλγαρία με μερίδιο 16,76% επί 

του συνόλου για το Κεφάλαιο 01, η Ιταλία με 8,23%, η Ουγγαρία με 5,92% και η 

Ρουμανία με 5,42% η οποία ωστόσο το 2018 και το 2019 κατείχε τη 3η θέση με 

μερίδια 12% και 18% αντίστοιχα. 

Επίσης, σημειώνεται ότι στο εν λόγω Κεφάλαιο, οι ελληνικές εξαγωγές, σε 

απόλυτη αξία, κατέγραψαν μείωση της τάξεως του 27,5% συγκριτικά με το 

2019, καθώς το 2019 ανήλθαν σε 2,044 δις λεκ ενώ το 2020 σε 1,482 δις λεκ. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι σε εν λόγω Κεφάλαιο παρατηρείται συνολική 

μείωση των αλβανικών εισαγωγών κατά 32,65% το 2020 σε σύγκριση με το 

2019.  

02 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα: 

Στο Κεφάλαιο 02, ανάμεσα στις προμηθεύτριες χώρες την 1η θέση κατέχει 

σταθερά η Βραζιλία κατά τα τελευταία έτη (το 2018 κατείχε μερίδιο 41,9% επί του 

συνόλου, το 2019 το 28,15% και το 2020 το 27,03%). Ακολουθούν ΗΠΑ με 

μερίδιο 18,71%,  Ιταλία με 13,84%,  Ελλάδα με 10,65% και  Πολωνία με 4,38%.  

Ειδικότερα, κατά τα έτη 2018-2020, η Ελλάδα κατέλαβε σταθερά την 4η θέση  

μεταξύ των προμηθευτριών χωρών, ως προς εν λόγω Κεφάλαιο, 

σημειώνοντας μάλιστα ελαφρά αύξηση σε απόλυτη αξία της τάξεως του 

6,32%, καθώς το 2019 οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 551,440 εκατ. λεκ και 

το 2020 σε 586,312 εκατ. λεκ.   

Τέλος, συγκρατείται ότι σε εν λόγω Κεφάλαιο η Αλβανία εμφανίζει για τα έτη 

2018-2020 σχετικά σταθερές εισαγωγές, καταγράφοντας ελαφριά μείωση 

5,02% το 2020 σε σύγκριση με το 2019.  

03 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια: 

Στο Κεφάλαιο 03, η Ελλάδα κατέχει την 8η θέση στις προμηθεύτριες χώρες με 

μερίδιο της τάξεως 4,79% για το 2020 καθώς οι εξαγωγές της ανήλθαν σε 

421,015 εκατ. λεκ (περίπου 3,5 εκατ. ευρώ), σημειώνοντας αύξηση 10,33% στην 

απόλυτη αξία των ελληνικών εξαγωγών στο εν λόγω Κεφάλαιο, σε σύγκριση με 

το 2019.  

Στο Κεφάλαιο 03 οι αλβανικές εισαγωγές παραμένουν σχετικά σταθερές κατά 

τα έτη 2018-2020, καταγράφοντας ελαφρά αύξηση 6,05% το 2020, σε σύγκριση 

με το 2019. Κατά το 2020, ανάμεσα στις προμηθεύτριες χώρες, την 1η θέση 

κατέχει η Κροατία με 19,07%, ενώ ακολουθεί η Ισπανία με 17,11%, ο Καναδάς με 

10,4%, η Ιταλία με 8,95% και η Γροιλανδία με 8,95%.  
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04 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας, αυγά πτηνών, μέλι φυσικό, προϊόντα 

βρώσιμα ζωικής προέλευσης που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 

αλλού: 

Στο Κεφάλαιο 04, κατά τα έτη 2018-2020, την 1η θέση ανάμεσα στις 

προμηθεύτριες χώρες κατέλαβε η Ιταλία, η οποία για το 2018 κατείχε μερίδιο 

19,4% του συνόλου αλβανικών εισαγωγών, το 2019 το μερίδιό της ανήλθε σε 

30,71% του συνόλου και το 2020 το 34,5%. Ακολουθεί η Γερμανία με μερίδιο 

17,62% επί του συνόλου για το 2020, η Ελλάδα με 7,16%, η Ολλανδία με 4,65% 

και η Αυστρία με 4,52%.  

Ειδικότερα, κατά τα έτη 2018-2020, η Ελλάδα κατέλαβε σταθερά την 3η θέση, με 

μερίδιο 5,26% για το 2018, 5,62% για το 2019 και , όπως αναφέρθηκε, 7,16% για 

το 2020. Συμπληρωματικά, σε απόλυτη αξία, οι εισαγωγές από Ελλάδα σε αυτό 

το κεφάλαιο σημείωσαν αύξηση 26,73% σε σύγκριση με το 2019.  

05 Προϊόντα ζωικής προέλευσης που δεν κατονομάζονται ούτε 

περιλαμβάνονται αλλού:  

Στο Κεφάλαιο 05, η κύρια προμηθεύτρια χώρα κατά τα έτη 2018-2020 ήταν η 

Ιταλία, με μερίδια 23,56% για το 2018, 26,24% για το 2019 και 33,48% για το 2020. 

Ακολουθούν Πακιστάν με 12,2%,  Πολωνία με 7,41%, Κίνα με 6,8% και Δανία με 

6,15%.  

Η Ελλάδα κατέλαβε αντίστοιχα την 8η θέση ανάμεσα στις προμηθεύτριες χώρες 

με εξαγωγές ύψους μόλις 13 εκατ. λεκ (περίπου 107.000 ευρώ), σημειώνοντας 

ωστόσο αύξηση 19,95% σε σχέση με το 2019.   

06 Φυτά ζωντανά και προϊόντα ανθοκομίας: 

Στο Κεφάλαιο 06, κύρια προμηθεύτρια χώρα είναι η Ιταλία με μερίδιο 41,67% για 

το 2018, 31,45% για το 2019 και 38,64% για το 2020. Ακολουθούν  Ολλανδία με 

30,15%,  Ελλάδα με 7,77%, Ισημερινός με 5,71% και Πολωνία με 4,32%. Στο εν 

λόγω Κεφάλαιο οι αλβανικές εισαγωγές κατέγραψαν συνολικά μείωση κατά 

11,51% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος (2019). 

Η Ελλάδα κατέγραψε εξαγωγές ύψους 68,713 εκατ λεκ (περίπου 564.000 ευρώ) 

για το 2020, μειωμένες (σε απόλυτη αξία) κατά 34,61% συγκριτικά με το 2019. 

Αντίστοιχα, κατά το έτος 2018, η Ελλάδα κατέλαβε μερίδιο 9,7% ενώ κατά το 

2019 10,52%.  

07 Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα: 

Στο Κεφάλαιο 07, την 1η θέση ανάμεσα στις προμηθεύτριες χώρες κατέλαβε η 

Ελλάδα, με μερίδια 18,33% το 2018 (ελληνικές εξαγωγές ύψους 453,272 εκατ. 

λεκ), 17,54% το 2019 (ελληνικές εξαγωγές ύψους 453,950 εκατ. λεκ) και 15,2% το 

2020 (ελληνικές εξαγωγές ύψους 359,393 εκατ. λεκ). Σημειώνεται ότι οι ελληνικές 

εξαγωγές στην Αλβανία στο εν λόγω κεφάλαιο ήταν μειωμένες κατά 20,83%, 

συγκριτικά με το 2019.  

Από τις κύριες προμηθεύτριες χώρες στο Κεφάλαιο 07 κατά το 2020, την 2η 

θέση καταλαμβάνει η Αίγυπτος με 13,91%, ενώ ακολουθούν Ολλανδία με 

13,15%, Κόσσοβο με 8,62% και  Σερβία με 8,4%. Τέλος, οι αλβανικές εισαγωγές 
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στο εν λόγω Κεφάλαιο κατέγραψαν μείωση 8,66% το 2020 συγκριτικά με το 

2019.  

08 Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών  ή πεπονιών: 

Στο Κεφάλαιο 08, την 1η θέση ανάμεσα στις προμηθεύτριες χώρες κατέλαβε ο 

Ισημερινός, με μερίδιο επί των συνολικών εισαγωγών, 30,39%, το 2018, 32,9% το 

2019 και 33,39% το 2020. Ακολουθούν (κατά το 2020) Ελλάδα με μερίδιο 30,19% 

Ιταλία με 11,40%,  Τουρκία με 3,85% και η Κολομβία με 3,48%. Οι συνολικές 

αλβανικές εισαγωγές στο εν λόγω Κεφάλαιο παραμένουν σχετικά σταθερές 

κατά τα τελευταία 3 έτη, σημειώνοντας το 2020 μικρή αύξηση κατά 5,15%, σε 

σχέση με το 2019. 

Ειδικότερα, κατά τα έτη 2018-2020, η Ελλάδα κατελάμβανε σταθερά τη 2η θέση 

με μερίδιο 31,91% το 2018 (ελληνικές εξαγωγές 2,233 δις λεκ), 31,54% το 2019 

(ελληνικές εξαγωγές 2,169 δις λεκ) και 30,19% το 2020 (ελληνικές εξαγωγές 2,183 

δις λεκ).  

09 Καφές, τσάι, μάτε και μπαχαρικά: 

Στο Κεφάλαιο 09, κύρια προμηθεύτρια της Αλβανίας είναι η Ιταλία με μερίδιο 

47,64% για το 2018, 52,33% για το 2019 και 51,26% για το 2020. Ακολουθούν 

Βραζιλία με 18,1% για το 2020, Ινδία με 10,17%, Βιετνάμ με 6,31% και Κόσσοβο με 

2,37%.  

Η Ελλάδα κατέχει την 6η θέση στις προμηθεύτριες χώρες για το 2020 με μερίδιο 

1,34% και εξαγωγές 50,435 εκατ λεκ (περίπου 414.230 ευρώ), χαμηλότερες 

συγκριτικά με τις άλλες χώρες, ωστόσο εμφανίζουν αλματώδη αύξηση κατά 

172,38% σε σχέση με το 2019.  

10 Δημητριακά: 

Στο Κεφάλαιο 10, κύρια προμηθεύτρια είναι η Ρωσία με μερίδιο 42,33% για το 

2018, 49,77% για το 2019 και 39,16% για το 2020 (εισαγωγές στην Αλβανία 4,362 

δις λεκ). Για το 2020, ακολουθούν Σερβία με μερίδιο 33,1%, Ουκρανία με 5,49%, 

Ιταλία με 4,39% και Ισπανία με 2,76%. 

Η Ελλάδα κατέλαβε την 7η θέση μεταξύ των προμηθευτριών χωρών στο εν 

λόγω Κεφάλαιο με εξαγωγές, κατά το 2020, ύψους 188,94 εκατ. λεκ (περίπου 1,5 

εκατ. ευρώ), καταγράφοντας αύξηση 17,7% συγκριτικά με το 2019. 

11 Προϊόντα αλευροποιίας, βύνη, άμυλα κάθε είδους, ινουλίνη, γλουτένη από 

σιτάρι: 

Στο Κεφάλαιο 11, η Ελλάδα αποτελεί τον 1ο προμηθευτή με μερίδιο 20,58% για 

το 2018 (ελληνικές εξαγωγές ύψους 405,690 δις λεκ, δηλαδή περίπου 3,327 εκατ. 

ευρώ), 32,87% για το 2019 (εξαγωγές 527,072 δις λεκ, δηλαδή περίπου 4,323 

εκατ. ευρώ) και 38,61% για το 2020 (εξαγωγές 621,678 δις λεκ, δηλαδή περίπου 

5,098 εκατ. ευρώ). Οι ελληνικές εξαγωγές στο εν λόγω Κεφάλαιο κατέγραψαν 

αύξηση 17,95% το 2020 συγκριτικά με το 2019.  

Συνολικά, οι αλβανικές εισαγωγές στο Κεφάλαιο 11 παραμένουν σταθερές 

σχετικά για την εξεταζόμενη περίοδο 2018-2020. Επιπρόσθετα, για το 2020, μετά 
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την Ελλάδα που κατέχει την 1η θέση ανάμεσα στις χώρες προμηθεύτριες, 

ακολουθούν Σερβία με μερίδιο 20,21%, Ιταλία με 12,84%, Κόσσοβο με 6,02% και 

Βουλγαρία με 4,9%.  

12 Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις, σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί, 

βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά, άχυρα και χορτονομές:  

Στο Κεφάλαιο 12 για το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της INSTAT, ως 1η 

προμηθεύτρια χώρα σημειώνεται η κατηγορία QU-Countries not specified. 

Ακολουθούν Ιταλία με μερίδιο 10,63%,  Κίνα με 6,42%, Ισραήλ με 6,01% και 

Κόσσοβο με 5,56%. Συνολικά, οι αλβανικές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 38,86% 

συγκριτικά με το 2019. 

Η Ελλάδα κατέχει την 11η θέση ανάμεσα στις χώρες προμηθεύτριες στο 

Κεφάλαιο 12, με μερίδιο 2,74% (45,219 εκατ. λεκ, δηλαδή περίπου 371.000 ευρώ) 

για το 2020, σημειώνοντας αύξηση 83,91% συγκριτικά με το 2019.  

13 Γόμες, ρητίνες και άλλοι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά: 

Στο Κεφάλαιο 13, η Ιταλία είναι 1η ανάμεσα στις προμηθεύτριες χώρες με 

μερίδιο 53,65% επί του συνόλου των αλβανικών εισαγωγών για το 2018, 54,91% 

για το 2019 και 60,08% για το 2020. Ακολουθεί η Ελλάδα με σημαντικά 

μικρότερο μερίδιο, καθώς το 2018 κατείχε το 11,46% (με εξαγωγές αξίας 10 εκατ. 

λεκ), το 2019 το 11,49% (με εξαγωγές αξίας 12,284 εκατ. λεκ) και το 2020 το 

9,61% (με εξαγωγές αξίας 9,169 εκατ. λεκ), σημειώνοντας, ωστόσο, μείωση 

25,36% συγκριτικά με το 2019.  

Η Ισπανία κατά το 2020 είναι η 3η προμηθεύτρια χώρα, ως προς το Κεφάλαιο 

13, με μερίδιο 6,25% επί του συνόλου αλβανικών εισαγωγών και ακολουθούν  

Αυστρία με 4,52% και Δανία με 3,72%. Τέλος, οι αλβανικές εισαγωγές στο εν 

λόγω Κεφάλαιο σημείωσαν μείωση 10,78% το 2020, συγκριτικά με το 2019. 

14 Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης, που δεν 

κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: 

Στο Κεφάλαιο 14, το 2020 σημειώθηκε συνολικά αύξηση των αλβανικών 

εισαγωγών της τάξεως του 57,8%, σε σύγκριση με το 2019.  Ωστόσο, οι 

αλβανικές εισαγωγές στο εν λόγω Κεφάλαιο δεν είναι πολύ υψηλές, ενώ κύρια 

προμηθεύτρια για την εξεταζόμενη περίοδο 2018-2020 είναι η Κίνα με μερίδιο 

48,91% το 2018, 56,69% το 2019 και 64,54% το 2020. Ακολουθούν Ταϊλάνδη με 

18,33% το 2020, Ιταλία με 14,19%, Γερμανία με μόλις 1,15% και Ινδία με 0,85%. 

Η Ελλάδα, κατά τα έτη 2018 και 2019, κατέγραψε εξαγωγές προς την Αλβανία 

στο Κεφάλαιο 14 μόλις 150.272 λεκ και 16.833 λεκ αντίστοιχα, καθώς και 

μηδενικές για το 2020. 

15 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά, προϊόντα διάσπασης αυτών, λίπη βρώσιμα 

επεξεργασμένα, κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης: 

Στο Κεφάλαιο 15, 1η προμηθεύτρια χώρα είναι η Ρωσία με μερίδιο 14,6% το 

2018, 11,33% το 2019 και 17,06% το 2020. Ακολουθούν Ουκρανία με μερίδιο επί 

του συνόλου αλβανικών εισαγωγών στο εν λόγω κεφάλαιο για το 2020 16,82%, 

Ουγγαρία με 16,81%, Ιταλία με 11,72% και Ελλάδα με 8,04%. Επιπλέον 
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συγκρατείται ότι, κατά τα έτη 2018-2020, οι αλβανικές εισαγωγές στο Κεφάλαιο 

15 παρέμειναν στα ίδια επίπεδα, εφόσον μειώθηκαν μεν το 2019, ωστόσο 

ανέκαμψαν κατά 19,56% το 2020.  

Η Ελλάδα κατέχει την 5η θέση στης προμηθεύτριες χώρες στο εν λόγω 

Κεφάλαιο, σημειώνοντας ωστόσο ετήσια μείωση  κατά την περίοδο 2018-2020. 

Συγκεκριμένα, το 2018 κατέλαβε μερίδιο 11,25% επί των συνολικών αλβανικών 

εισαγωγών, με αξία ελληνικών εξαγωγών 618,864 εκατ. λεκ (περίπου 5,075 εκατ. 

ευρώ). Το 2019 κατέλαβε μερίδιο 10,89% με αξία εξαγωγών 540,487 εκατ λεκ 

(περίπου 4,432 εκατ ευρώ). Τέλος, κατά το 2020 η Ελλάδα κατέλαβε μερίδιο 

8,04% με αξία εξαγωγών 476,803 εκατ. λεκ (περίπου 3,910 εκατ. ευρώ), 

σημειώνοντας μείωση 11,78% συγκριτικά με το 2019. 

16 Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή 

άλλων ασπόνδυλων υδρόβιων: 

Αναφορικά με τις αλβανικές εισαγωγές στο Κεφάλαιο 16, συνολικά το 2020 

σημείωσαν αύξηση 10,12% σε σύγκριση με το 2019, ενώ 1η ανάμεσα στις 

προμηθεύτριες χώρες είναι η Ιταλία με μερίδιο 43,44% για το 2018, 41,46% για το 

2019 και 40,15% για το 2020. Για το 2020, ακολουθούν Τυνησία με 13,45% 

μερίδιο επί του συνόλου των αλβανικών εισαγωγών στο εν λόγω κεφάλαιο, 

Κροατία με 8,78%, Ελλάδα με 5,52% και Μαρόκο με 4,8%.  

Συγκεκριμένα, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η Ελλάδα καταγράφει σταθερή 

αύξηση των εξαγωγών της, καταλαμβάνοντας ωστόσο σχετικά σταθερό 

μερίδιο επί του συνόλου των αλβανικών εισαγωγών του εν λόγω  Κεφαλαίου. 

Το 2018 κατείχε μερίδιο 5,07% με αξία εξαγωγών 104,583 εκατ. λεκ (περίπου 

857.700 ευρώ), το 2019 4,45% μερίδιο με αξία εξαγωγών 104,495 εκατ. λεκ 

(περίπου 857.000 ευρώ) και το 2020 5,52% με αξία εξαγωγών 142,905 εκατ. λεκ 

(περίπου 1,172 εκατ ευρώ) σημειώνοντας αύξηση 36,76% συγκριτικά με το 

2019.  

17 Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα: 

Στο Κεφάλαιο 17, οι αλβανικές εισαγωγές κατέγραψαν κατά το 2020 αύξηση 

κατά 14,29%, σε σύγκριση με το 2019. Στις προμηθεύτριες χώρες, 1η 

κατατάσσεται η Γαλλία με μερίδιο 33% (ενώ αντίστοιχα για το 2019 είχε 40,72%). 

Ακολουθούν Ρωσία με 12,79% (η οποία ωστόσο τα προηγούμενα 2 έτη είχε 

0,21% για το 2019 και 0,4% για το 2018), Πολωνία με 12,57%, Βραζιλία με 7,18% 

και Τουρκία με 6,98%.   

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 9η θέση με μερίδιο για το 2018 3%, για το 2019 

2,24% και για το 2020 1,96% ενώ είναι σταθερές σχετικά οι εξαγωγές ύψους 

82,399 εκατ. λεκ (περίπου 676.000 ευρώ) για το 2020.  

18 Κακάο και παρασκευάσματα αυτού: 

Στο Κεφάλαιο 18, πρώτη προμηθεύτρια χώρα είναι η Γερμανία με μερίδιο επί 

του συνόλου αλβανικών εισαγωγών 26,84% για το 2018, 33,34% για το 2019 και 

31,44% για το 2020. Ακολουθούν για το 2020 Πολωνία με 18,65%, Ιταλία με 

13,58%, Ελλάδα με 10,77% και Τουρκία με 6,06%. Συνολικά, οι αλβανικές 

εισαγωγές στο εν λόγω κεφάλαιο, κατά την περίοδο 2018-2020 είναι σχετικά 
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σταθερές, σημειώνοντας μία μικρή μείωση 4,65% το 2020, συγκριτικά με το 

2019.  

Ειδικότερα, η Ελλάδα καταγράφει σχετικά σταθερές εξαγωγές κατά την περίοδο 

2018-2020, με μερίδιο 11,69% για το 2018 (και εξαγωγές αξίας 314,321 εκατ. λεκ), 

10,58% για το 2019 (και εξαγωγές αξίας 327 εκατ λεκ) και 10,77% για το 2020 (με 

εξαγωγές αξίας 317,338 εκατ. λεκ) σημειώνοντας μείωση 2,96% συγκριτικά με το 

2019. 

19 Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε 

είδους ή το γάλα, είδη ζαχαροπλαστικής: 

Στο Κεφάλαιο 19, για το 2020, ανάμεσα στις προμηθεύτριες χώρες, 1η είναι η 

Ιταλία με μερίδιο 31,29%, ενώ ακολουθούν Τουρκία με 16,73%, Ελλάδα με 

11,76%,  Βουλγαρία με 11,63% και Γερμανία με 6,38%. Συνολικά οι αλβανικές 

εισαγωγές στο κεφάλαιο 19 για την περίοδο 2018-2020 έμειναν σχετικά 

σταθερές.  

Ως προς το Κεφάλαιο 19, σημειώνεται το 2020 αύξηση της τάξεως 17,33% στις 

ελληνικές εξαγωγές προς την Αλβανία, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Ωστόσο, το 2018 η Ελλάδα κατείχε μερίδιο 11,36% με αξία εξαγωγών 917,518 

εκατ. λεκ (περίπου 7,5 εκατ. ευρώ), οι οποίες περιορίστηκαν το 2019 σε 849 

εκατ. λεκ (περίπου 6,9 εκατ. ευρώ), ενώ αυξήθηκαν και πάλι το 2020 σε 996 

εκατ. λεκ (περίπου 8,2 εκατ. ευρώ).  

20 Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών 

φυτών: 

Στο Κεφάλαιο 20, η Ελλάδα κατατάσσεται 1η μεταξύ των προμηθευτριών 

χωρών, κατά την περίοδο 2018-2020. Συγκεκριμένα, για το 2018 καταλαμβάνει 

μερίδιο της τάξεως του 53,17% με εξαγωγές αξίας 2,2 δις λεκ (περίπου 18 εκατ. 

ευρώ), ενώ το 2019 μερίδιο 55,5% με εξαγωγές αξίας 2,526 δις λεκ (περίπου 20,7 

εκατ. ευρώ). Παράλληλα οι ελληνικές εξαγωγές συνεχίζουν να καταγράφουν 

αυξητικούς ρυθμούς και το 2020 κατά 17,39%, χρονιά κατά την οποία η Ελλάδα 

κατέλαβε μερίδιο 60,6% επί του συνόλου των αλβανικών εισαγωγών του λόγω 

Κεφαλαίου με ελληνικές εξαγωγές αξίας 2,965 δις λεκ (περίπου 24,3 εκατ. ευρώ).  

Για το 2020, 2η προμηθεύτρια χώρα είναι η Ιταλία με μερίδιο 18,46%, ενώ 

ακολουθούν Τουρκία με 5,1%, Σερβία με 2,7% και Βέλγιο με 2,38%. Τέλος, οι 

συνολικές αλβανικές εισαγωγές στο Κεφάλαιο 20 σημείωσαν το 2020 αύξηση 

της τάξεως του 8,48%, σε σχέση με το 2019.  

21 Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής: 

Στο Κεφάλαιο 21, το 2020, πρώτη ανάμεσα στις προμηθεύτριες χώρες 

καταγράφεται η Ιταλία με μερίδιο 26,725 επί του συνόλου των αλβανικών 

εισαγωγών, ενώ ακολουθούν Ελλάδα με 9,4%, Τουρκία με 9,27%, Πολωνία με 

8,79% και Γερμανία με 6,21%. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τα έτη 2018 και 2019, 

Τουρκία και Πολωνία κατέλαβαν τη 2η και 3η θέση αντίστοιχα, ενώ η χώρα μας 

την 4η. Σημειώνεται, επίσης, ότι οι αλβανικές εισαγωγές στο εν λόγω Κεφάλαιο 

κατά την περίοδο 2018-2020 παρέμειναν σχετικά σταθερές.  
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Η Ελλάδα, το 2020, σημείωσε αύξηση 7,37% στις εξαγωγές τις στην Αλβανία 

(Κεφάλαιο 21), σε σύγκριση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2018 κατείχε μερίδιο 

9,88% με εξαγωγές αξίας 6161,623 εκατ. λεκ, το 2019 μερίδιο 8,77% με εξαγωγές 

αξίας 587 εκατ. λεκ, ενώ το 2020 κατείχε μερίδιο 9,4% με εξαγωγές αξίας 630,3 

εκατ. λεκ (περίπου 5 εκατ. ευρώ) 

22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξύδι: 

Στο Κεφάλαιο 22, ανάμεσα τις προμηθεύτριες χώρες την 1η θέση καταλαμβάνει 

η Ιταλία με μερίδιο για το 2020 25,46% (αντίστοιχα για το 2018  23,23% και το 

2019 25,57%). Ακολουθούν Κόσσοβο με 13,76%, Σερβία με 11,46%, Ελλάδα με 

9,44% και Αυστρία με 8,23%. Συνολικά, σημειώνεται ότι κατά το 2020, οι 

αλβανικές εισαγωγές στο εν λόγω κεφάλαιο μειώθηκαν 8,23% σε σύγκριση με 

το 2019.  

Αντίστοιχα μείωση  κατέγραψαν και οι ελληνικές εξαγωγές στο κεφάλαιο 22 

κατά το έτος 2020. Συγκεκριμένα, το 2018 η Ελλάδα κατείχε μερίδιο 9,13% επί του 

συνόλου των αλβανικών εισαγωγών στο Κεφάλαιο 22, με αξία εξαγωγών 1,213 

δις λεκ (περίπου 10 εκατ. ευρώ). Το 2019 οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 

1,282 δις λεκ (περίπου 10,5 εκατ. ευρώ), με μερίδιο 9,25%,  ενώ το 2020 

μειώθηκαν συγκριτικά κατά 6,33% καθώς ανήλθαν σε 1,2 δις λεκ (περίπου 9,9 

εκατ. ευρώ).  

23 Υπολείμματα και απορρίμματα βιομηχανικών ειδών διατροφής, τροφές 

παρασκευασμένες για ζώα: 

Και στο Κεφάλαιο 23, 1η ανάμεσα στις προμηθεύτριες χώρες αναδείχθηκε η 

Ιταλία με μερίδιο για το 2020 29,94% (αντίστοιχα για το 2018 κατείχε το 26,84% 

και το 2019 το 31,55%). Ακολουθούν για το 2020, Σερβία με 15,94%, Βραζιλία με 

13,48%, Ελλάδα με 8,48% και Αργεντινή με 7,69%. Συνολικά, το 2020, οι 

αλβανικές εισαγωγές στο εν λόγω Κεφάλαιο σημείωσαν αύξηση 10,57% σε 

σχέση με το 2019.  

Η Ελλάδα, αντιθέτως, κατέγραψε κατά το 2020 μείωση των ελληνικών 

εξαγωγών στο Κεφάλαιο 23, της τάξεως του 13,41% σε σύγκριση με το 2019. 

Ειδικότερα, το 2018, οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 426,608 εκατ. λεκ 

(περίπου 3,5 εκατ. ευρώ) με μερίδιο 9,87%, το 2019 σε 486,839 εκατ. λεκ 

(περίπου 4 εκατ. ευρώ) με μερίδιο 10,83% και το 2020 σε 421,535 εκατ. λεκ 

(περίπου 3,4 εκατ. ευρώ) με μερίδιο 8,48%.   

24 Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού: 

Στο τελευταίο προς εξέταση Κεφάλαιο, η Ελλάδα κατέλαβε το 2020 την 1η θέση 

ανάμεσα στις προμηθεύτριες χώρες με μερίδιο 32,17% και εξαγωγές αξίας 

2,316 δις λεκ (περίπου 19 εκατ. ευρώ), σημειώνοντας μικρή αύξηση 0,56% σε 

σχέση με το 2019. Αντίστοιχα, οι ελληνικές εξαγωγές το 2018 ανήλθαν σε 2,321 

δις λεκ (περίπου 19,13 εκατ. ευρώ) με μερίδιο 31,6%, ενώ κατά το 2019 σε 2,303 

δις λεκ (περίπου 18,98 εκατ. ευρώ) με μερίδιο 30,87%. 

Συνολικά οι αλβανικές εισαγωγές στο Κεφάλαιο 24 σημείωσαν το 2020 μείωση 

της τάξεως του 3,49%,  συγκριτικά με το 2019. Σε ό, τι αφορά τις προμηθεύτριες 
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χώρες για το 2020, μετά την Ελλάδα, ακολουθούν  Πολωνία με μερίδιο 24,08%,  

Τουρκία με 18,56%, Γερμανία με 5,66% και Ελβετία με 4,54%.  

Ε.2 Ανάλυση ελληνικών εξαγωγών προς Αλβανία ανά 4ψήφιο κωδικό 

για τα κεφάλαια HS01-24 – Μερίδιο αγοράς 

Σε συνέχεια ανωτέρω στοιχείων, η ανάλυση ανά 4ψήφιο Κωδικό αφορά στα 

κεφάλαια όπου η Ελλάδα καταλαμβάνει θέση μεταξύ των πρώτων 5 

προμηθευτριών χωρών. Λαμβάνοντας επίσης υπ’ όψιν τα διαθέσιμα στοιχεία 

της Αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), εξετάζονται στη συνέχεια 

ενδελεχώς οι σημαντικότεροι 4ψήφιοι κωδικοί για τα κεφάλαια 01, 02, 04, 06, 07, 

08, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 και 23.  

Στο Κεφάλαιο συνδυασμένης ονοματολογίας HS 01, όπως αναφέρθηκε, 

συνολικά η Ελλάδα κατέχει κατά τα έτη 2018-2020 την 1η, με σημαντική 

διαφορά, θέση συγκριτικά με τις άλλες χώρες,  με μερίδιο άνω του 45% των 

αλβανικών εισαγωγών σε ζώα ζωντανά. Από το εν λόγω Κεφάλαιο, σε 

4ψήφιους Κωδικούς, η Ελλάδα καταλαμβάνει σημαντικό μερίδιο των αλβανικών 

εισαγωγών στον Κωδικό «0103 Προβατοειδή ζωντανά» και «0105 Πουλερικά 

κατοικίδια πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, 

ζωντανά». 

Συγκεκριμένα,  στον 4ψήφιο «0103» η Ελλάδα κατέχει μερίδιο 86,72% για το 2018 

(με εξαγωγές αξίας 1,309 δις λεκ), 88,04% για το 2019 (με εξαγωγές ύψους 1,581 

δις λεκ) και 91,8 6% για το 2020 (με εξαγωγές αξίας 1,172 δις λεκ). 

Αντίστοιχα, στον 4ψήφιο κωδικό «0105» η Ελλάδα κατέχει μερίδιο 55,87% το 2018 

(με ελληνικές εξαγωγές 340,055 εκατ. λεκ), 56,15% το 2019 (με ελληνικές 

εξαγωγές αξίας 369,172 εκατ. λεκ) και το 42,73% το 2020 (με ελληνικές εξαγωγές 

ύψους 238,289 εκατ. λεκ).  

Παρατηρείται μεν μία μικρή μείωση το 2020 ως προς την απόλυτη αξία των 

αλβανικών εισαγωγών από Ελλάδα, ωστόσο το ελληνικό μερίδιο, ιδίως στον 

4ψήφιο «0103» αυξήθηκε καθώς οι συνολικές αλβανικές εισαγωγές 

κατέγραψαν μείωση το 2020.  

Αναφορικά με το Κεφάλαιο HS 02, ο 4ψήφιος κωδικός, στον οποίο η Ελλάδα 

κατέχει μερίδιο άνω του 90% των αλβανικών εισαγωγών κατά τα έτη 2019-2020, 

είναι «0204 Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή 

ψύξη ή κατεψυγμένα» όπου η Ελλάδα κατείχε το 96,62% των αλβανικών 

εισαγωγών το 2019 (με ελληνικές εξαγωγές αξίας 40,217 εκατ. λεκ) και το 

95,33% το 2020 )με ελληνικές εξαγωγές αξίας 29,947 εκατ. λεκ). Το μερίδιο της 

Ελλάδας σε αυτόν τον κωδικό, αν και σε απολυτή αξία μειώθηκαν οι ελληνικές 

εξαγωγές, αυξήθηκε το 2020, καθώς μειώθηκαν συνολικά οι αλβανικές 

εισαγωγές κατά περίπου 10 εκατ. λεκ.  

Επιπλέον, η Ελλάδα κατέχει μικρά μερίδια στους κάτωθι 4ψήφιους κωδικούς: 

-«0202 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα»: Η Ελλάδα κατείχε το 1,34% το 2019 και 

το 3,14% το 2020, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν από 4,929 εκατ. λεκ το 

2019 σε 7,229 εκατ. λεκ το 2020. 

-«0203 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα»: 

Η Ελλάδα, το 2018 κατείχε 0,655 με ελληνικές εξαγωγές αξίας 9,379 εκατ. λεκ, 
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ενώ το 2020 το μερίδιό της ανήλθε σε 1,34% με τις εξαγωγές να φτάνουν τα 

18,128 εκατ. λεκ. 

-«0206 Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, 

προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, 

διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα»: Η Ελλάδα, το 2019 κατείχε το 1,53% 

με εξαγωγές αξίας 3,620 εκατ. λεκ ενώ το 2020 το μερίδιό της μειώθηκε σε 0,57% 

καθώς οι εξαγωγές της ανήλθαν σε 1,69 εκατ. λεκ. 

-«0207 Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα σφαγίων πουλερικών κατοικίδιων 

πετεινού, κότας, πάπιας, χήνας, γάλου, γαλοπούλας και φραγκόκοτας, νωπά, 

διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα»: Σε εν λόγω 4ψήφίο κωδικό η 

Ελλάδα είχε το 2018 μερίδιο ύψους 14,19% (με εξαγωγές 376,962 εκατ. λεκ), το 

2019 κατείχε το 15,4% (με εξαγωγές αξίας 485,020 εκατ. λεκ) και το 2020 το 

16,59% (με εξαγωγές 522,043 εκατ. λεκ). Στον κωδικό 0207 παρατηρείται 

σταθερή άνοδος τον ελληνικών εξαγωγών κατά την περίοδο 2018-2020. 

-«0209 Λαρδί χωρίς κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος και λίπος πουλερικών, μη 

τετηγμένα ούτε εκχυλισμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, 

αλατισμένα ή σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά»: Η Ελλάδα, το 2019 κατείχε το 

7,51% των αλβανικών εισαγωγών σε εν λόγω κωδικό (με εξαγωγές 5,707 εκατ. 

λεκ) ενώ το 2020 το 7,97% με εξαγωγές αξίας 5,417 εκατ. λεκ. 

Σχετικά με το Κεφάλαιο HS 04, ο 4ψήφιος κωδικός, στον οποίο η Ελλάδα 

καταλαμβάνει κατά τα έτη 2018-2019 υψηλό μερίδιο των αλβανικών εισαγωγών 

(απουσιάζουν στοιχεία του 2020), είναι «0408 Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι 

τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον 

ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με 

προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών». Συγκεκριμένα, στον Κωδικό 0408 η 

Ελλάδα, το 2018, κατείχε το 94,7% των αλβανικών εισαγωγών με αξία 49,693 

εκατ. λεκ, ενώ, το 2019, κατείχε το 95,44% με ελληνικές εξαγωγές στην Αλβανία 

αξίας 46,084 εκατ. λεκ. 

Επιπλέον, μικρό μερίδιο αλβανικών εισαγωγών κατέχει η Ελλάδα και στους 

κατωτέρω 4ψήφιους κωδικούς: 

-«0401 Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και 

δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά»: Η Ελλάδα το 2018 κατείχε 1,05% των 

αλβανικών εισαγωγών (αξία εισαγωγών 10,227 εκατ. λεκ), το 2019 το 1,12% (με 

αξία 11,970 εκατ. λεκ) και το 2020 το 2,94% καθώς οι ελληνικές εξαγωγές 

αυξήθηκαν αγγίζοντας τα 28,230 εκατ. λεκ. 

-«0402' Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα ή με 

προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών»: Σε εν λόγω κωδικό η Ελλάδα 

κατείχε το 2018 το 5,82% (ελληνικές εξαγωγές αξίας 20,537 εκατ. λεκ), το 2019 το 

5,31% (εξαγωγές αξίας 21,322 εκατ. λεκ) και το 2020 το 4,72% με ελληνικές 

εξαγωγές αξίας 19,098 εκατ. λεκ.. 

-«0403 Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και 

άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, 

έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή 

αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου»: Το ελληνικό μερίδιο το 

2018 ήταν 1,67% (με εξαγωγές αξίας 7,938 εκατ. λεκ), το 2019 ανήλθε σε 3,69% 

με εξαγωγές αξίας 20,123 εκατ. λεκ, ενώ το 2020 υπερδιπλασιάστηκαν οι 

ελληνικές εξαγωγές φτάνοντας τα 48,968 εκατ. λεκ και το μερίδιο της Ελλάδας 
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ανέβηκε στο 8,10% του συνόλου των αλβανικών εισαγωγών σε αυτό τον 

κωδικό. 

-«0404 Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή 

άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του 

γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν 

κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού»: Η Ελλάδα, το 2018, κατείχε 

μερίδιο 8,85% των αλβανικών εισαγωγών (17,770 εκατ. λεκ), ωστόσο το 2019 

μειώθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές σε 15,229 εκατ. λεκ με μερίδιο 8,21% και το 

2020 μειώθηκαν περαιτέρω σε 8,048 εκατ. λεκ λαμβάνοντας μερίδιο 5,35% εκ 

του συνόλου των αλβανικών εισαγωγών για το έτος.  

-«0405 Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. 

Γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη»: Το ελληνικό μερίδιο για το 2018 ανήλθε 

σε 5,58% εκ του συνόλου των αλβανικών εισαγωγών (αξία 3,258 εκατ. λεκ), το 

2019 ανήλθε σε 2,42% (ελληνικές εξαγωγές αξίας 2,198 εκατ. λεκ), ενώ το 2020 

ανήλθε σε 8,7% καθώς οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν σε 7,943 εκατ. λεκ. 

-«0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί»: Η Ελλάδα, το 2018, κατείχε το 5,57% 

(ελληνικές εξαγωγές αξίας 62,217 εκατ. λεκ), το 2019 κατείχε το 6,88% ενώ οι 

ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν σημαντικά και έφτασαν τα 98,538 εκατ. λεκ. 

Τέλος, το 2020 οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν σε 113,513 εκατ. λεκ ενώ το 

ελληνικό μερίδιο ανήλθε σε 7,71%. 

Αναφορικά με το Κεφάλαιο HS 06, η Ελλάδα κατέχει μερίδιο επί των αλβανικών 

εισαγωγών στον 4ψήφιο Κωδικό «0602 0602' Φυτά ζωντανά στα οποία 

περιλαμβάνονται και οι ζωντανές ρίζες τους, μοσχεύματα, μπόλια και λευκό 

(φύτρα) μανιταριών (εκτός από βολβούς, κρεμμύδια, κονδύλους, ρίζες 

βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, καθώς και εκτός από φυτά και ρίζες 

κιχωρίου)». Συγκεκριμένα, το 2018 κατείχε μερίδιο14,29% (ελληνικές εξαγωγές 

αξίας 86,833 εκατ. λεκ), το 2019 το 15,7% ενώ οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν 

σε 99,352 εκατ. λεκ και το 2020 το 11,83 καθώς οι ελληνικές εξαγωγές 

μειώθηκαν σε 64,705 εκατ. λεκ. 

Στο κεφάλαιο HS 07, η Ελλάδα κατέχει σημαντικά μερίδια σε αρκετούς από τους 

4ψήφιους κωδικούς. Το μεγαλύτερο μερίδιο αφορά στον κωδικό 

«0711Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, 

θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που 

χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά 

ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται», όπου το 2018 

κατείχε το 83,57% με ελληνικές εξαγωγές αξίας 82,950 εκατ. λεκ, το 2019 το 

81,74% με εξαγωγές αξίας 55,063 εκατ. λεκ και το 2020 το 89,155 με εξαγωγές 

ύψους 78,145 εκατ. λεκ. 

Ακολουθούν οι 4ψήφιοι κωδικοί του Κεφαλαίου HS 07, στους οποίους η Ελλάδα 

έχει μερίδιο επί των αλβανικών εισαγωγών: 

-«0701 Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη»: Το ελληνικό μερίδιο για 

το 2018 ήταν 14,8% (ελληνικές εξαγωγές αξίας 78,812 εκατ. λεκ), το 2019 ήταν 

11,6% με ελληνικές εξαγωγές ύψους 108,719 εκατ. λεκ και το 2020 ανήλθε σε 

14% με τις ελληνικές εξαγωγές να ανέρχονται σε 89,612 εκατ. λεκ. 

-«0702 Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη»: Η Ελλάδα το 2018 

κατείχε το 26,87% των αλβανικών εισαγωγών στον εν λόγω 4ψήφιο κωδικό 

(ελληνικές εξαγωγές αξίας 75,666 εκατ. λεκ), το 2019 το 17.17% καθώς 



Πρεσβεία Ελλάδος στα Τίρανα  
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TA ΑΓΡΟΤΙΚA ΠΡΟΪΟΝΤA ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

             

 
34 

 

μειώθηκαν σε 34,779 εκατ. λεκ οι εξαγωγές της και το 2020 κατείχε το 22,19% με 

εξαγωγές αξίας 39,021 εκατ. λεκ. 

-«0703 Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα λαχανικά του γένους 

Allium, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη»: Το ελληνικό μερίδιο για το 2018 

ήταν 1,36% με 7,257 εκατ. λεκ ελληνικές εξαγωγές, το 2019 μείώθηκε σε 0,73% με 

μόλις 3,589 εκατ. λεκ εξαγωγές και το 2020 ανήλθε σε 1,61% με εξαγωγές ύψους 

6,781 εκατ. λεκ. 

-«0704 Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και 

παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με 

απλή ψύξη»: Στο συγκεκριμένο 4ψήφιο κωδικό η Ελλάδα το 2018 κατείχε το 

76,72% με εξαγωγές ύψους 19,496 εκατ. λεκ, το 2019 το 63,76% με εξαγωγές 

αξίας 3,370 εκατ. λεκ, ενώ το 2020 το ελληνικό μερίδιο ανήλθε σε 68,63% με 

εξαγωγές αξίας 3,931 εκατ. λεκ. 

-«0705 Μαρούλια Lactuca sativa και ραδίκια Cichorium spp., νωπά ή 

διατηρημένα με απλή ψύξη»: Η Ελλάδα κατείχε το 2018 το 24,15% με εξαγωγές 

αξίας 8,794 εκατ. λεκ, το 2019 κατείχε το 31% με εξαγωγές 12,660 εκατ. λεκ και το 

2020 το 27,15% με εξαγωγές ύψους 12,735 εκατ. λεκ. 

-«0706 Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), 

ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα 

με απλή ψύξη»: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2019 η Ελλάδα κατείχε το 

80,32% των αλβανικών εισαγωγών (αξία 13,847 εκατ. λεκ), ενώ το 2020 το 

56,63% (αξία 11,261 εκατ. λεκ). 

-«0707 Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη»: Στον εν 

λόγω κωδικό η Ελλάδα κατέχει σημαντικό μερίδιο επί των αλβανικών 

εισαγωγών για την περίοδο 2018-2020. Συγκεκριμένα το 2018 κατείχε το 69,41% 

με ελληνικές εξαγωγές αξίας 21,883 εκατ. λεκ, το 2019 το 78,8% με εξαγωγές 

ύψους 26,882 εκατ. λεκ, ενώ το 2020 μειώθηκε το μερίδιο σε 56,08% και οι 

εξαγωγές σε 11,780 εκατ. λεκ. 

-«0709 Λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από πατάτες, 

ντομάτες, λαχανικά του γένους Allium, προϊόντα του γένους Brassica, 

μαρούλια του είδους Lactuca sativa και του γένους Cichorium, καρότα, 

γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο, κ.α.)»: Το ελληνικό μερίδιο για 

το 2018 ήταν 49,97% (αξία 118,905 εκατ. λεκ), το 2019 ήταν 58,77% (αξία 

ελληνικών εξαγωγών σε Αλβανία ύψους 169,023 εκατ. λεκ), ενώ το 2020 

μειώθηκε σε 37,71% ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν σε 77,119 εκατ. λεκ. 

-«0710 Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα»: 

Η Ελλάδα το 2018 κατείχε το 2,61% (αξία 3,397 εκατ. λεκ), το 2019 το 9,34% 

καθώς οι εξαγωγές τις στην Αλβανία ανήλθαν σε 13,558 εκατ. λεκ και το 2020 

το 4,68% με εξαγωγές αξίας 9,043 εκατ. λεκ. 

-«0712 Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή 

σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα»: Η Ελλάδα, το 2018 κατείχε το 

13,59% με εξαγωγές αξίας 2,439 εκατ. λεκ, το 2019 το 13,92% (ελληνικές 

εξαγωγές αξίας 3,034 εκατ. λεκ) και το 2020 το 4,38% (εξαγωγές αξίας μόλις 

942.875 λεκ). 

-«0713 Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα»: Το 

ελληνικό μερίδιο επί των αλβανικών εισαγωγών το 2018 ήταν 3,48% (αξία 18,376 
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εκατ. λεκ), το 2019 ήταν 2,69% (αξία 9,087 εκατ. λεκ) και το 2020 ήταν 3,52% 

(αξία 18,580 εκατ. λεκ). 

Αναφορικά με το Κεφάλαιο HS 08, η Ελλάδα κατέχει σημαντικό μερίδιο επί των 

αλβανικών εισαγωγών στο 4ψήφιο κωδικό «0809 Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, 

στα οποία περιλαμβάνονται και brugnons και nectarines, δαμάσκηνα και 

αγριοδαμάσκηνα, νωπά», για την εξεταζόμενη περίοδο. Συγκεκριμένα, η 

Ελλάδα το 2018 κατείχε το 90,53% των αλβανικών εισαγωγών (αξία ελληνικών 

εξαγωγών σε Αλβανία 329,671 εκατ. λεκ), το 2019 κατείχε το 81,95% με αξία 

307,884 εκατ. λεκ και το 2020 το 90,76% με αξία 142,804 εκατ. λεκ. 

Επιπλέον, στο Κεφάλαιο HS 08, η Ελλάδα έχει και στους εξής κωδικούς μερίδιο: 

-«0801 Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, 

νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφός τους ή τη φλούδα τους»: Η Ελλάδα το 

2018 κατείχε το 4,51% (αξία 1,042 εκατ. λεκ), το 2019 το 9,96% (αξία 2,373 εκατ. 

λεκ), και το 2020 το 5,42% με αξία ελληνικών εξαγωγών 1,180 εκατ. λεκ. 

-«0802 Καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη 

φλούδα τους (εκτός από καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και 

καρύδια ανακαρδιοειδών)»: Το ελληνικό μερίδιο επί των αλβανικών εισαγωγών 

το 2018 ήταν 27,5% (αξία 168,863 εκατ. λεκ), ενώ το 2019 σχεδόν διπλασιάστηκε 

φτάνοντας το 41,52% (αξία 285,689 εκατ. λεκ) και το 2020 αυξήθηκε ακόμα λίγο 

σε 46,3% (αξία 360,116 εκατ. λεκ).  

-«0804 Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και 

goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή ξερά»: Σε εν λόγω κωδικό η Ελλάδα 

το 2018 κατείχε το 48,58% των αλβανικών εισαγωγών (αξία 61,053 εκατ. λεκ), το 

2019 το 42,33% (αξία ελληνικών εξαγωγών 86,601 εκατ. λεκ) και το 2020 το 

38,97% (αξία 91,186 εκατ. λεκ). Παρατηρείται συνεχής αύξηση των ελληνικών 

εξαγωγών σε Αλβανία σε αυτόν τον Κωδικό.  

-«0805 Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά»: Σε εν λόγω Κωδικό η Ελλάδα κατέχει 

σημαντικό μερίδιο επί των αλβανικών εισαγωγών για την περίοδο 2018-2020. 

Συγκεκριμένα, το ελληνικό μερίδιο το 2018 ήταν 64,34% (αξία ελληνικών 

εξαγωγών 985,458 εκατ. λεκ), το 2019 ήταν 65,33% (αξία 815,914 εκατ. λεκ) και 

το 2020 αυξήθηκε σε 66,08% (αξία ελληνικών εξαγωγών 995,364 εκατ. λεκ).  

-«0806 Σταφύλια, νωπά ή ξερά»: Στον Κωδικό 0806, το ελληνικό μερίδιο για το 

2018 ήταν 17,6% (αξία 95,515 εκατ. λεκ), το 2019 ήταν 23,13% (αξία 95,891 εκατ. 

λεκ), ενώ το 2020 ανήλθε σε 23,4% (αξία 79,892 εκατ. λεκ). 

-«0807 Πεπόνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια, και καρποί 

παπάγιας, νωπά»: Σε εν λόγω Κωδικό η Ελλάδα κατέχει επίσης υψηλό ποσοστό 

επί του συνόλου των αλβανικών εισαγωγών. Συγκεκριμένα, το 2018 το ελληνικό 

μερίδιο ήταν 66,54% (αξία ελληνικών εξαγωγών σε Αλβανία 9,402 εκατ. λεκ), το 

2019 ήταν 61,33% (αξία 9,246 εκατ. λεκ) και το 2020 ανήλθε σε 74,66% (αξία 

ύψους 16,296 εκατ. λεκ).  

-«0808 Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά»: Αντίστοιχα, στον εν λόγω κωδικό η 

Ελλάδα το 2018 κατείχε το 45,69% των αλβανικών εισαγωγών (αξία 403,788 

εκατ. λεκ), το 2019 κατείχε το 39,22% |(αξία 346,501 εκατ. λεκ), ενώ το 2020 το 

32,48% (αξία 304,579 εκατ. λεκ).  

-«0811 Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, 

κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών»: 
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Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από την INSTAT, η Ελλάδα το 2018 κατείχε το 

6,71% (αξία 999.216 λεκ) και το 2020 το 5,51% (αξία 731.967 λεκ).  

-«0813 Βερίκοκα, δαμάσκηνα, μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, καρποί παπάγιας, 

καρποί οξυφοίνικα και άλλοι καρποί και φρούτα βρώσιμα, αποξεραμένα, 

καθώς και μείγματα βρώσιμων, αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή 

καρπών με κέλυφος»: Στον εν λόγω κωδικό προϊόντων, το ελληνικό μερίδιο για 

το 2018 ήταν 12,77% (αξία ελληνικών εξαγωγών σε Αλβανία 6,048 εκατ. λεκ), το 

2019 ήταν 6,46% (αξία 4,585 εκατ. λεκ) και το 2020 ήταν 5,95% (αξία 9,603 εκατ. 

λεκ). 

Αναφορικά με το Κεφάλαιο HS 11, για την εξεταζόμενη περίοδο, η Ελλάδα 

κατέχει σημαντικό μερίδιο στον 4ψήφιο Κωδικό «1103 Πλιγούρια, σιμιγδάλια και 

συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά», όπου το 2018 κατείχε 

το 66,33% του συνόλου των αλβανικών εισαγωγών (αξία 38,467 εκατ. λεκ), το 

2019 το 65,26% (αξία 31,662 εκατ. λεκ ) και το 2020 το 73,57% με αξία ελληνικών 

εξαγωγών στην Αλβανία ύψους 35,764 εκατ. λεκ (περίπου 298.000 ευρώ).  

Επιπρόσθετα, μερίδιο κατέχει η Ελλάδα και στους κάτωθι 4ψήφιους Κωδικούς 

στο εν λόγω κεφάλαιο: 

-«1101 Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού»: Το ελληνικό μερίδιο το 2018 ήταν 26,51% 

(αξία 355,579 εκατ. λεκ), το 2019 ήταν 40% (αξία 415,592 εκατ. λεκ), ενώ το 2020 

ανήλθε σε 42,25% (αξία 444,390 εκατ. λεκ). 

-«1102 Αλεύρια δημητριακών εκτός από του σιταριού ή του σμιγαδιού»: Η 

Ελλάδα, το 2018, κατείχε το 7,71% (αξία ελληνικών εξαγωγών σε Αλβανία 1,374 

εκατ. λεκ), το 2019 κατείχε το 18,95% (αξία ανήλθε σε 3,922 εκατ. λεκ) και το 2020 

κατείχε το 19,86% (αξία 4,960 εκατ. λεκ).  

-«1104 Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση 

του περικάρπιου, πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του 

περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), 

με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών ολόκληρα, 

πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα»: Η Ελλάδα κατέχει πολύ μικρό μερίδιο (το 

2018 το 0,39%, το 2019 το 0,23% και το 2020 το 0,47%).  

-«1107 Βύνη, έστω και καβουρντισμένη»: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της 

INSTAT, η Ελλάδα το 2019 κατείχε το 27,57% (αξία ελληνικών εξαγωγών σε 

Αλβανία 71,254 εκατ. λεκ), ενώ το 2020 κατείχε το 61,02% με αξία 132,311 εκατ. 

λεκ (περίπου 1,1 εκατ. ευρώ). 

Σχετικά με το Κεφάλαιο HS 15, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της INSTAT, 

για την εξεταζόμενη περίοδο, η Ελλάδα κατείχε υψηλό μερίδιο επί των 

αλβανικών εισαγωγών σε δύο κυρίως 4ψήφιους Κωδικούς. Συγκεκριμένα, στον 

κωδικό «1616 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή 

ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή 

ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι 

αλλιώς παρασκευασμένα», το ελληνικό μερίδιο το 2018 ήταν 56,17% με 

ελληνικές εξαγωγές αξίας 26,508 εκατ. λεκ (περίπου 221.000 ευρώ), το 2019 

ήταν 40,85% (αξία 10,943 εκατ. λεκ), ενώ για το 2020 δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία. Επιπρόσθετα, σημαντικό μερίδιο κατέχει η Ελλάδα και στον κωδικό 

«1517 Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια 

ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου 

αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της 
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κλάσης 1516», όπου το 2018 κατείχε το 45,08% (αξία 339,524 εκατ. λεκ, δηλαδή 

περίπου 3,33 εκατ. ευρώ), το 2019 ήταν 47,17% (αξία 397,508 εκατ. λεκ), ενώ το 

2020 αλήθε σε 37,1% (αξία 281,146 εκατ. λεκ, δηλαδή περίπου 2,34 εκατ. ευρώ).  

Επιπλέον, η Ελλάδα κατέχει μερίδιο και στους κάτωθι 4ψήφιους Κωδικούς του 

Κεφαλαίου 15: 

-«1509 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που λαμβάνονται αποκλειστικά από 

ελιές με τη χρήση μηχανικών ή φυσικών μέσων υπό συνθήκες που δεν 

προκαλούν αλλοίωση του ελαίου, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη 

μετασχηματισμένα»: Η Ελλάδα το 2018 κατείχε το 18,27% των αλβανικών 

εισαγωγών στον εν λόγω κωδικό (αξία 85,119 εκατ. λεκ), το 2019 κατείχε το 

20,22% (αξία 81,478 εκατ. λεκ) και το 2020 το 26,17% (αξία 122,100 εκατ. λεκ, 

δηλαδή περίπου 1 εκατ. ευρώ).  

-«1510 Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που λαμβάνονται αποκλειστικά από 

ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, και 

μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της κλάσης 

1509»: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της INSTAT, το 2019 το ελληνικό 

μερίδιο ήταν 11,88% (αξία 81,478 εκατ. λεκ), ενώ το 2020 ανήλθε σε 27,57% (αξία 

10,739 εκατ. λεκ, δηλαδή περίπου 89.450 ευρώ). 

-«1512 Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και 

εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα»: Το ελληνικό μερίδιο το 

2018 ήταν 0,37% (αξία 12,543 εκατ. λεκ), το 2019 ήταν 0,31% (αξία 9,316 εκατ. 

λεκ), ενώ το 2020 ανήλθε σε 0,49% (αξία 19,206 εκατ. λεκ). 

-«1515 Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι 

jojoba) και τα κλάσματά τους, σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι 

χημικώς μετασχηματισμένα»: Η Ελλάδα, το 2018 κατείχε το 16,34% των 

αλβανικών εισαγωγών (αξία 31,808 εκατ. λεκ), το 2019 κατείχε το 13,19% με αξία 

ελληνικών εξαγωγών στην Αλβανία 31,122 εκατ. λεκ (περίπου 259.150 ευρώ), 

ενώ το 2020 κατείχε το 12,95% (αξία 38,898 εκατ. λεκ). 

Αναφορικά με το Κεφάλαιο HS 16, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της 

INSTAT, η Ελλάδα κατέχει μερίδιο στους κάτωθι 4ψήφιους Κωδικούς: 

-«1601 Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, 

παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα, στα οποία περιλαμβάνονται και 

παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά»: Το ελληνικό μερίδιο 

το 2018 ήταν 4,7% (αξία ελληνικών εξαγωγών στην Αλβανία 18,447 εκατ. λεκ), 

το 219 ήταν 6,41% (αξία 23,470 εκατ. λεκ), ενώ το 2020 ανήλθε σε 6,72% (αξία 

27,683 εκατ. λεκ).  

-«1602 Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή 

αίματος (εκτός από λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, καθώς και 

εκτός από εκχυλίσματα και χυμούς κρέατος)»: Η Ελλάδα το 2018 κατείχε το 

1,76% (αξία 10,020 εκατ. λεκ) και το 2019 το 1,43% (αξία 10,156 εκατ. λεκ). 

-«1604 Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα 

υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού»: Το ελληνικό 

μερίδιο το 2018 ανήλθε σε 6,95% (αξία 76,114 εκατ. λεκ), το 2019 ήταν 5,61% 

(αξία 70,869 εκατ. λεκ) και το 2020 ανήλθε σε 7,62% (αξία ελληνικών εξαγωγών 

103,939 εκατ. λεκ, δηλαδή 865.400 ευρώ).  
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Σχετικά με το Κεφάλαιο HS 18, η Ελλάδα, στον 4ψήφιο Κωδικό «1806 Σοκολάτα 

και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο», για το 2018 

κατείχε το 11,71% των αλβανικών εισαγωγών (αξία 302,406 εκατ. λεκ, δηλαδή 

2,5 εκατ. ευρώ), το 2019 κατείχε το 10,57% (αξία 314,787 εκατ. λεκ) και το 2020 το 

10,58% (αξία 300,827 εκατ. λεκ).  

Αναφορικά με το Κεφάλαιο HS 19, Η Ελλάδα κατέχει σημαντικό μερίδιο κυρίως 

στον 4ψήφιο Κωδικό «1902 Ζυμαρικά εν γένει έστω και ψημένα ή 

παραγεμισμένα με κρέας ή άλλες ουσίες ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως 

τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια, 

καθώς και αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο», όπου 

το 2018 κατείχε το 28,03% (αξία 509,104 εκατ. λεκ, δηλαδή περίπου 4,2 εκατ. 

ευρώ), το 2019 κατείχε 29,12% (αξία 516,904 εκατ. λεκ, περίπου 4,27 εκατ ευρώ), 

ενώ το 2020 το ελληνικό μερίδιο ανήλθε σε 31,86% (αξία 597,572 εκατ λεκ, 

δηλαδή περίπου 4,94 εκατ. ευρώ).  

Επιπλέον, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από την INSTAT, η Ελλάδα κατέχει 

μικρότερα μερίδια στους κάτωθι Κωδικούς: 

-«1901 Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, 

πλιγούρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν 

περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος κακάο επί 

πλήρως απολιπανθείσας βάσεως και δεν κατονομάζονται ούτε 

περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των 

κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 

5 % κατά βάρος κακάο, επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν 

κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού»: Το ελληνικό μερίδιο το 2018 

ήταν 13,28% (αξία 116,780 εκατ. λεκ) και το 2019 ανήλθε σε 12,18% (αξία 

114,648 εκατ. λεκ, δηλαδή περίπου 949.000 ευρώ).  

-«1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με 

προσθήκη κακάου, όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται 

για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε 

είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα»: Το ελληνικό μερίδιο το 2018 ήταν 

5,07% (αξία 251,693 εκατ. λεκ), το 2019 ήταν 3,15% (αξία 166,879 εκατ. λεκ) και 

το 2020 ανήλθε σε 3,11% (αξία 160,780 εκατ. λεκ). 

Ως προς το Κεφάλαιο HS 20, η Ελλάδα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στον 

4ψήφιο Κωδικό «2005 Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη 

κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, 

μανιτάρια και τρούφες)», όπου το 2018 κατείχε το 84,53% )ελληνικές εξαγωγές 

αξίας 1,816 δις λεκ, δηλαδή περίπου 15 εκατ. ευρώ), το 2019 αυξήθηκε το 

μερίδιο σε 87,28% (αξία 2,121 δις λεκ, δηλαδή περίπου 17,564 εκατ. ευρώ), ενώ 

το 2020 αυξήθηκε κι άλλο σε 89,92% (αξία 2,536 δις λεκ, δηλαδή περίπου 20,9 

εκατ. ευρώ). 

Συμπληρωματικά, στο κεφάλαιο 20, η Ελλάδα κατέχει μερίδιο και στις αλβανικές 

εισαγωγές των κάτωθι 4ψήφιων κωδικών: 

-«2001 Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 

παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ»: ΄Το ελληνικό μερίδιο το 

2018 ήταν 1,84% (αξία μόλις 644.216 λεκ), το 2019 ήταν 5,11% (αξία 2,629 εκατ. 

λεκ) και το 2020 ανήλθε σε 15,98% με την αξία των ελληνικών εξαγωγών στην 

Αλβανία να αυξάνεται σε 6,826 εκατ. λεκ (περίπου 56.500 ευρώ).  
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-«2002 Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ»: Το 

ελληνικό μερίδιο το 2018 ήταν 1,98% (αξία 9,135 εκατ. λεκ), το 2019 ανήλθε σε 

2% (αξία 9,563 εκατ. λεκ), ενώ το 2020 σε 1,26% (αξία 7,034 εκατ. λεκ).  

-«2003 Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή 

οξικό οξύ»: Το ελληνικό μερίδιο το 2018 ανήλθε σε μόλις 0,93% (1,096 εκατ. λεκ), 

ενώ το 2019 σε 1,3% (1,613 εκατ. λεκ). Για το 2020 δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία.  

-«2004 Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, κατεψυγμένα 

(εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και 

τρούφες)»: Η Ελλάδα κατείχε το 2019 μερίδιο ύψους μόλις 0,96% (αξία 3, 575 

εκατ. λεκ), ενώ το 2020 το 1,19% (αξία 3,084 εκατ. λεκ). 

-«2007 Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και 

φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή 

άλλων γλυκαντικών»: Στον εν λόγω κωδικό η Ελλάδα κατέχει αρκετά υψηλό 

μερίδιο επί των αλβανικών εισαγωγών για την εξεταζόμενη περίοδο. 

Συγκεκριμένα, το 2018 κατείχε το 61,6% με ελληνικές εξαγωγές στην Αλβανία 

ύψους 95,613 εκατ. λεκ (περίπου 791.600 ευρώ), το 2019 αυξήθηκε σε 62,82% 

(αξία 103,883 εκατ. λεκ, δηλαδή περίπου 860.000 ευρώ), ενώ το 2020 ανήλθε σε 

62,5% (αξία 100,228 εκατ. λεκ).  

-«2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς 

παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 

γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 

αλλού»: Αντίστοιχα σημαντικό μερίδιο κατέχει και σε αυτόν τον κωδικό η 

Ελλάδα. Το 2018 κατείχε το 35,12% με εξαγωγές σε Αλβανία ύψους 193,861 εκατ. 

λεκ (περίπου 1,6 εκατ. ευρώ), το 2019 κατείχε το 32,96% ενώ οι εξαγωγές της 

αυξήθηκαν σε 203,888 εκατ. λεκ (περίπου 1,68 εκατ. ευρώ), και το 2020 το 

ελληνικό μερίδιο ανήλθε σε 35,39% με εξαγωγές αξίας 238,879 εκατ. λεκ 

(περίπου 1,9 εκατ. ευρώ).  

-«2009 Χυμοί φρούτων, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος 

σταφυλιών, ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη 

αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών»: Η Ελλάδα το 

2018 κατείχε το 24,48% (αξία 79,350 εκατ. λεκ), το 2019 κατείχε το 25,64% (αξία 

78,550 εκατ. λεκ), ενώ το 2020 κατείχε το 22,88% (αξία 70,069 εκατ. λεκ).  

Αναφορικά με το Κεφάλαιο HS 21, το μεγαλύτερο ελληνικό μερίδιο εντοπίζεται 

στον 4ψήφιο Κωδικό «2101 Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα 

καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με 

βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα 

υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα 

αυτών», όπου το 2081 κατείχε το 29,91% με εξαγωγές σε Αλβανία αξίας 118,441 

εκατ. λεκ (περίπου 980.000 ευρώ), το 2019 το 26,68% (αξία 101,916 εκατ. λεκ), 

ενώ το 2020 μειώθηκε σε 21,32% (αξία 93,482 εκατ. λεκ).  

Επιπλέον, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της INSTAT, η Ελλάδα κατέχει 

μερίδιο και στους κάτωθι 4ψήφιους Κωδικούς του Κεφαλαίου 21: 

-«2102 Ζύμες, ενεργές ή αδρανείς. Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι 

μικροοργανισμοί. Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες 

(εκτός από μονοκύτταρους μικροοργανισμούς που είναι συσκευασμένοι ως 

φάρμακα)»: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της INSTAT, το ελληνικό μερίδιο 
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το 2018 ήταν 6,21% (αξία 20 εκατ. λεκ) και το 2020 ανήλθε σε 6,05% (αξία 21,057 

εκατ. λεκ). 

-«2103 Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. 

Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι, έστω και 

παρασκευασμένο, και μουστάρδα»: Η Ελλάδα το 2018 κατείχε το 10,51% των 

αλβανικών εισαγωγών (αξία 82,475 εκατ. λεκ, δηλαδή 683.000 ευρώ περίπου), 

το 2019 κατείχε το 9,23% (αξία 72,955 εκατ. λεκ, δηλαδή περίπου 604.000 ευρώ), 

ενώ το 2020 κατείχε το 11,05% (αξία 95,8 εκατ. λεκ, δηλαδή περίπου 794.000 

ευρώ).  

-«2104 Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί 

παρασκευασμένα. Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα»: 

Το ελληνικό μερίδιο το 2018 ήταν 2,88% (αξία 5,168 εκατ. λεκ), ενώ το 2020 

ανήλθε σε 2,93% (αξία 5,667 εκατ. λεκ). 

-«2105 Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο»: Στο εν λόγω κωδικό το ελληνικό 

μερίδιο το 2018 ήταν 10,07% (αξία 89,393 εκατ. λεκ, δηλαδή περίπου 740.000 

ευρώ), το 2019 ήταν 7,18% (αξία 68,580 εκατ. λεκ), ενώ το 2020 ανήλθε σε 

11,52% (αξία 88,660 εκατ. λεκ, δηλαδή περίπου 734.400 ευρώ). 

-«2106 Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε 

περιλαμβάνονται αλλού»: Η Ελλάδα το 2018 κατείχε το 8,2% (αξία ελληνικών 

εξαγωγών σε Αλβανία 301,173 εκατ. λεκ, δηλαδή περίπου 2,49 εκατ. ευρώ), το 

2019 κατείχε το 8,05% (αξία 324,943 εκατ. λεκ, δηλαδή περίπου 2,69 εκατ. ευρώ) 

και το 2020 κατείχε το 7,96% (αξία 325,604 εκατ. λεκ, περίπου 2,69 εκατ. ευρώ). 

Αναφορικά με το Κεφάλαιο HS 22, το μεγαλύτερο ελληνικό μερίδιο επί των 

αλβανικών εισαγωγών εντοπίζεται στον 4ψήφιο κωδικό «2203 Μπίρα από 

βύνη», καθώς το 2018 ήταν 27,72% (αξία ελληνικών εξαγωγών 1,080 δις λεκ, 

δηλαδή περίπου 8,94 εκατ. ευρώ), το 2019 ήταν 28,59% (αξία 1,135 δις λεκ, 

περίπου 9,4 εκατ. ευρώ), ενώ το 2020 ανήλθε σε 26,33% (αξία 1 δις λεκ).  

Επιπρόσθετα, στο Κεφάλαιο 22, η Ελλάδα έχει μερίδιο επί των αλβανικών 

εισαγωγών στους κάτωθι Κωδικούς: 

-«2201 Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά 

νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

ούτε αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι»: το ελληνικό μερίδιο για το 2018 ήταν 

17,66% (αξία ελληνικών εξαγωγών σε Αλβανία 56,976 εκατ. λεκ, δηλαδή 472.000 

ευρώ), το 2019 ήταν 14,78% (αξία 55,475 εκατ. λεκ) και το 2020 ανήλθε σε 

16,67% (αξία 50,384 εκατ. λεκ).  

-«2202 Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα 

νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα 

μη αλκοολούχα ποτά (εκτός από τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών και το 

γάλα)»: στον εν λόγω κωδικό η Ελλάδα κατέχει μικρό μερίδιο επί των αλβανικών 

εισαγωγών. Συγκεκριμένα, το 2018 κατείχε το 0,45%, το 2019 το 0,76% και το 

2020 το 1,72%.  

-«2208 Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο < 80% 

vol· αποστάγματα, ηδύποτα (λικέρ) και άλλα οινοπνευματώδη ποτά (εκτός από 

σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για 

την παρασκευή ποτών)»: Αντίστοιχα και σε αυτόν τον κωδικό η Ελλάδα κατείχε 

το 2018 μόλις το 2,9%, το 2019 το 2,49% και το 2020 το 3,82%.  
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-«2209' Ξίδια, βρώσιμα, που προέρχονται από ζύμωση και υποκατάστατα 

ξυδιών που λαμβάνονται από οξικό οξύ»: Το ελληνικό μερίδιο το 2018 ήταν 

8,01% (αξία 6,621 εκατ. λεκ), το 2019 ήταν 6,26% (αξία 5,549 εκατ. λεκ) και το 

2020 ήταν 6,64% (αξία 5,605 εκατ. λεκ, δηλαδή περίπου 46.400 ευρώ). 

Τέλος, ως προς το κεφάλαιο HS 23, το ελληνικό μερίδιο στον 4ψήφιο κωδικό 

«2309 Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή 

των ζώων» το 2018 ήταν 12,41% (αξία 295,553 εκατ. λεκ), το 2019 ήταν 11,67% 

*αξία 322,178 εκατ. λεκ(, ενώ το 2020 ανήλθε σε 10,75% (αξία 327,479 εκατ. λεκ). 

Επιπρόσθετα, μικρότερα μερίδια έχει η Ελλάδα στον κωδικό «2302 Πίτουρα εν 

γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, 

από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή 

οσπριοειδών» (το 2019 ήταν 0,59% και το 2020 ήταν 6,86%), καθώς και στον 

κωδικό «2304 Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή 

συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του σογιέλαιου» (το 

2018 ήταν 9,38% και το 2020 ανήλθε σε 4,36%).  

Συνολικά, και προς διευκόλυνση, παρατίθεται κάτωθι πίνακας με τους 

4ψήφιους κωδικούς όπου η Ελλάδα κατέχει μερίδιο άνω του 50% των 

αλβανικών εισαγωγών για το 2020.  

 
4ψηφιοι Κωδικοί -εισαγωγές Αλβανίας από Ελλάδα (λεκ) 

 

4ψηφιοι 2020 
 

  Ελλάδα Σύνολο αλβανικών 
εισαγωγών 

ποσοστό επί 
συνόλου 2020 

0204 29.947.903 31.414.886 95,33% 

0103 1.172.632.387 1.276.541.047 91,86% 

0809 142.804.970 157.345.480 90,76% 

2005 2.536.016.798 2.820.308.289 89,92% 

0711 78.145.693 87.660.350 89,15% 

0807 16.296.536 21.539.278 75,66% 

1103 35.764.256 48.615.777 73,57% 

0704 3.931.334 5.727.904 68,63% 

0810 178.371.480 267.156.220 66,77% 

0805 995.364.700 1.506.247.648 66,08% 

2007 100.228.391 160.376.593 62,50% 

1107 132.311.125 216.816.141 61,02% 

0706 11.261.147 19.886.174 56,63% 

0707 11.780.528 21.006.312 56,08% 

 Πηγή: INSTAT (επεξεργασμένα στοιχεία) 
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Ζ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ζ.1 Παράγοντες που επηρεάζουν ζήτηση –προσφορά. 

Η παρούσα έρευνα σκιαγραφεί τη γενική εικόνα της αλβανικής αγοράς 

αγροτικών προϊόντων, έτσι όπως αυτή εμφανίζεται κατά την εξέταση των 

αλβανικών εισαγωγών των Κεφαλαίων 1-24 της Συνδυασμένης 

Ονοματολογίας κατά την τριετία 2018-2020.  

Όπως προκύπτει από την παρούσα έρευνα , η Ελλάδα αποτελεί σημαντικότατο 

εμπορικό εταίρο της Αλβανίας και στον τομέα των αγροτικών προϊόντων. 

Αρκετά ελληνικά προϊόντα κατέχουν ηγετική θέση στις αλβανικές εισαγωγές.  

Ακολουθεί ενδεικτική απαρίθμηση των κυριοτέρων προϊόντων προς  

διευκόλυνση του αναγνώστη:  

 ζωντανά χοιροειδή, κρέατα ποβατοειδών ή αιφοειδών 

 φρούτα (όπως εσπεριδοειδή, ροδάκινα, βερίκοκα, κεράσια κλπ) 

 λαχανικά (όπως καρότα, αγγούρια, κουνουπίδια κλπ), 

 υποκατηγορίες διατηρημένων και παρασκευασμένων λαχανικών, 

 γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες και πολτοί φρούτων και τέλος 

 μπύρες και φυσικά μεταλλικά νερά. 

Ωστόσο, από την παρούσα έρευνα συνάγεται και η ύπαρξη ισχυρού 

ανταγωνισμού ως προς ορισμένα αγροτικά προϊόντα,  όπως για παράδειγμα 

το ελαιόλαδο και τα κρασιά, όπου αναδεικνύεται η ιταλική κυριαρχία στην 

αλβανική αγορά. Εν προκειμένω σημειώνεται στο Κεφάλαιο 22 «Ποτά, 

αλκοολούχα υγρά και ξύδι» η μείωση κατά το 2020 των ελληνικών εξαγωγών 

στην Αλβανία κατά 6,33% σε σύγκριση με το 2019.  

Παρά ταύτα, διαγράφονται σημαντικές προοπτικές για την περαιτέρω 

ανάπτυξη και ενίσχυση της θέσης των ελληνικών προϊόντων στην αλβανική 

αγορά. Βασική προϋπόθεση για μακροχρόνιες και σταθερές συνεργασίες είναι 

η συστηματική μελέτη και η μεθοδική προσέγγιση της εν λόγω αγοράς από 

τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες,  

Για το σκοπό αυτό θα ήταν σκόπιμο να συγκρατηθούν από τους 

επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην αλβανική 

αγορά τα εξής: 

Η Αλβανία αν και μικρού μεγέθους χώρα, είναι μια γειτονική και εύκολα 

προσβάσιμη χώρα με ώριμο καταναλωτικό κοινό σε ό, τι αφορά τα ελληνικά 

προϊόντα. Αυτό οφείλεται στη εξοικείωση των Αλβανών με τις ελληνικές 

καταναλωτικές και διατροφικές συνήθειες,  λόγω της μεγάλης μεταναστευτικής 

κινητικότητας, καθώς και της παρουσίας της ελληνικής μειονότητας στη χώρα. 

Στα ανωτέρω θα μπορούσαν να προστεθούν ο σημαντικός αριθμός Ελλήνων, 

οι οποίοι ζουν και εργάζονται, ως επί το πλείστον, στα Τίρανα, η ευρεία χρήση 

της ελληνικής γλώσσας ιδίως στην Ν. Αλβανία, η οποία διευκολύνει την άμεση 

επικοινωνία και την οικειότητα με τον δυνητικό εμπορικό εταίρο. 

Στα Τίρανα και το γειτονικό Δυρράχιο κατοικεί το 37,2% του συνολικού 

πληθυσμού της Αλβανίας, ο οποίος σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά 

στοιχεία ανέρχεται σε 2,8 εκατ. περίπου, ενώ παράλληλα οι δύο αυτές πόλεις 
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συγκεντρώνουν το ήμισυ και πλέον της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

(52,28%) στη χώρα. 

Η αγοραστική δύναμη του καταναλωτικού κοινού εμφανίζεται χαμηλότερη από 

το μέσο όρο των κ-μ ΕΕ, ωστόσο άτυπη οικονομία και  παραοικονομία, που 

αντιστοιχούν στο 40% και πλέον του ΑΕΠ, διαφοροποιούν πρακτικά τα επίσημα 

στοιχεία των καταναλωτικών δυνατοτήτων της χώρας. 

Σε ό,τι αφορά το προφίλ του Αλβανού καταναλωτή παρατηρείται κατά τα 

τελευταία έτη,  ταχεία μεταβολή στην καταναλωτική συμπεριφορά, καθώς και 

στον τρόπο διαβίωσης, λόγω της οικονομικής ανάπτυξης, της βελτίωσης του 

βιοτικού επιπέδου, της γρήγορης αστικοποίησης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

αστικής τάξης καταναλωτών μεσαίου εισοδήματος. Περαιτέρω, η σταδιακή 

ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου, η εμφάνιση αλυσίδων μεγάλων 

σουπερμάρκετ και εμπορικών κέντρων, συνέβαλαν στην αλλαγή 

καταναλωτικών προτιμήσεων, με κριτήριο την ποιότητα και τη μόδα για τα 

μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. 

Όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, η αλβανική αγορά, με εξαίρεση την 

επιβολή του ειδικού φόρου (excise tax), δεν θεωρείται ιδιαίτερα προστατευτική, 

ούτε ορθώνει  γραφειοκρατικά εμπόδια αποτρεπτικά για το εξωτερικό εμπόριο. 

Εξάλλου, τα φυτοϋγειονομικά και κτηνιατρικά πιστοποιητικά είναι συμβατά με τα 

αντίστοιχα ευρωπαϊκά, δεν απαιτούνται  ιδιαίτερες προδιαγραφές για τις ετικέτες 

ή τη συσκευασία προϊόντων και ως εκ τούτου δεν αναφύονται προβλήματα 

στον και στο εν λόγω τομέα.  

Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι, όσον αφορά στον ειδικό φόρο 

κατανάλωσης επί των ποτών, μπύρας και οίνου, παρά τις τροποποιήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν προς την κατεύθυνση εναρμόνισης της εθνικής 

νομοθεσίας σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ, η ισχύουσα ρύθμιση σχετικά με 

τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που επιβάλλεται στο κρασί και τη μπύρα 

θεωρείται ότι δημιουργεί στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. Αυτό οφείλεται στη 

διαφοροποίηση του φόρου ανάλογα με το ύψους της παραγωγής, καθώς το 

σύνολο των εγχώριων παραγωγών εμπίπτει στο κατώτερο όριο, ενώ οι ξένοι 

παραγωγοί που εξάγουν στην Αλβανία, ως μεγαλύτεροι παραγωγοί, στον 

υψηλότερο φόρο.  

Η Αλβανία από το 2013 έχει αποκτήσει το καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη 

χώρας στην ΕΕ. Αναμφισβήτητα, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας 

προϋποθέτει την υιοθέτηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου, καθώς και των 

ευρωπαϊκών κανόνων και προδιαγραφών. Σταδιακά, μέσα στα επόμενα έτη, η 

Αλβανία θα πρέπει να εναρμονίσει το θεσμικό της πλαίσιο με το ευρωπαϊκό, 

γεγονός που θα συμβάλει στην  περαιτέρω ώθηση και ανάπτυξη των 

επιχειρηματικών συνεργασιών. 

Στην Αλβανία υπάρχουν αρκετά δίκτυα διανομής, ωστόσο με μικρότερο βαθμό 

εξειδίκευσης σε σύγκριση με εκείνα των ευρωπαϊκών χωρών. Στο λιανικό 

εμπόριο δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός εμπόρων σε μικρά καταστήματα 

λιανικής πώλησης, μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ και εμπορικά κέντρα. 

Επίσης, υφίσταται διαφοροποίηση στα δίκτυα διανομής, ανάλογα με τον 

κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε κάποιες περιπτώσεις εμπορίας 

τροφίμων υπάρχουν μεγάλοι εισαγωγείς – διανομείς, ενώ σε άλλες η εισαγωγή 

των προϊόντων πραγματοποιείται, είτε μέσω μικρών ανεξάρτητων διανομέων, 
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είτε απ’ ευθείας από την εμπορική επιχείρηση. Σε γενικές γραμμές, η αγορά 

θεωρείται ακόμα ανώριμη, ως προς την υποστήριξη πωλήσεων, την 

εξυπηρέτηση των πελατών και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.   

Οι αδυναμίες της αλβανικής αγοράς αφορούν σε φαινόμενα διαφθοράς και 

άτυπης οικονομίας, στην ανεπαρκή  προστασία  των δικαιωμάτων εμπορικής 

και διανοητικής ιδιοκτησίας, την έλλειψη ικανών οργανωτικών και θεσμικών 

δομών, στην περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, καθώς και στη 

χαμηλή αποδοτικότητα της Δημόσιας Διοίκησης και της Δικαιοσύνης 

Σε ό, τι αφορά τον εντοπισμό δυνητικών εμπορικών συνεργατών σημειώνεται 

ότι στην Αλβανία δεν εκδίδονται αξιόπιστοι επαγγελματικοί – επιχειρηματικοί 

οδηγοί, ωστόσο η χρήση του διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

εμφανίζει θεαματική ανάπτυξη κατά τα τελευταία έτη. Εξάλλου δεν είναι 

υποχρεωτική η εγγραφή των επιχειρήσεων στα επιμελητήρια, ενώ είναι αρκετά 

σύνηθες το φαινόμενο να καταγράφεται ιδιαίτερα ευρύ το αντικείμενο της 

εμπορικής δραστηριότητας των αλβανικών επιχειρήσεων στο Εμπορικό 

Μητρώο. Είναι επίσης σύνηθες αρκετές αλβανικές επιχειρήσεις να εισάγουν και 

να εμπορεύονται ευρεία γκάμα προϊόντων, τα οποία ενδέχεται να μην 

εντάσσονται στην ίδια γενική κατηγορία, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη 

περισσότερο τον εντοπισμό των κατάλληλων εταιρειών. 

Επίσης, δεν υφίσταται επίσημος φορέας για την άντληση πληροφοριών ως 

προς την οικονομική κατάσταση και φερεγγυότητα των αλβανικών 

επιχειρήσεων, ούτε υφίσταται υποχρέωση για τη δημοσίευση των ισολογισμών 

τους. 

Για την επικοινωνία χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά η κινητή τηλεφωνία, η 

διείσδυση της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό σχεδόν 200%, έναντι 10% μόνο της 

σταθερής τηλεφωνίας. Ο αριθμός των συνδρομών κινητών τηλεφώνων στη 

χώρα υπολογίζεται σε πάνω από 5,3 εκατ., καθώς αρκετοί διαθέτουν πλέον του 

ενός αριθμού. Ακόμη παρατηρούνται συχνές αλλαγές στα στοιχεία των 

επιχειρήσεων (δ/νσεις, αριθμούς τηλεφώνων, ιδιοκτήτες – αρμόδιους κ.λπ.), για 

τις οποίες οι επιχειρήσεις δεν ενημερώνουν το Εθνικό Κέντρο Εγγραφής (QKR). 

Σε κάθε περίπτωση, ενδείκνυται για τους ενδιαφερομένους η επιτόπια επίσκεψη 

και γνωριμία με τους εισαγωγείς και δυνητικούς συνεργάτες, αφού προηγηθεί 

τηλεφωνική επικοινωνία, κατά προτίμηση στην αλβανική γλώσσα. 

 

Ζ.2 Προοπτικές ελληνικών προϊόντων 

Ειδικότερα, όσον αφορά σε προτάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες, τις 

οποίες θα μπορούσε να αναλάβει το Γραφείο ΟΕΥ, σε συνεργασία με 

επιχειρηματικούς φορείς ή επιμελητήρια, για την προβολή, προώθηση και 

τοποθέτηση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην αλβανική αγορά, 

αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής:  

 Αποτελεσματική θα μπορούσε να είναι η διοργάνωση κλαδικών ή 

στοχευμένων επιχειρηματικών αποστολών από την Ελλάδα, εφ’ όσον 

προγραμματιστούν εγκαίρως, σε συνεργασία με επιχειρηματικούς 

φορείς ή επιμελητήρια. Το Γραφείο ΟΕΥ – Τιράνων έχει στο παρελθόν 

διοργανώσει παρόμοιες δράσεις με πολύ θετικά αποτελέσματα. 

Ειδικότερα στο σχέδιο δράσεων εξωστρέφειας του Γραφείου μας για το 
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2022 έχει προβλεφθεί σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Ιωαννίνων και 

Αργυροκάστρου εκδήλωση προβολής ελληνικών αγροτικών προϊόντων 

(άνοιξη 2022).  

 Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών Αλβανών αγοραστών, με 

την ευκαιρία πραγματοποίησης κλαδικών εκθέσεων στην Ελλάδα. Το 

Γραφείο διατηρεί σταθερή συνεργασία με την HELEXRO για την 

αποστολή ομάδων επιχειρηματιών στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των 

Hosted Buyers Programs. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες έκθεσης: 

AGROTICA, ZOOTECNIA, FRESKON, DETROP, ARTOZYMA κλπ.  

 Ειδικά για τα αγροτικά προϊόντα, τα τρόφιμα και τα ποτά, μπορούν να 

ενσωματώνονται ως παράλληλες δράσεις, σε διάφορες εκδηλώσεις 

και πρωτοβουλίες του Γραφείου ΟΕΥ-Τιράνων και της Πρεσβείας. 

 Συνδυασμένες δράσεις σε συγκεκριμένους κλάδους τροφίμων όπως 

εβδομάδες ελληνικών τροφίμων και ποτών σε μεγάλα σούπερ μάρκετ 

(ενδεικτικά αναφέρεται η αλυσίδα καταστημάτων SPAR) με σκοπό την 

παρουσίαση και προβολή επιλεγμένων ελληνικών προϊόντων 

διατροφής, στο πλαίσιο των οποίων να προβλέπεται: α) ειδική 

εκδήλωση προβολής, γευσιγνωσία, cooking corner, προβολή 

οπτικοαουστικού υλικού και χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης,  β) 

έκθεση ελληνικών τροφίμων και ποτών γ) «in store promotion» των 

ελληνικών προϊόντων με ειδικές τιμές γνωριμίας για τους Αλβανούς 

καταναλωτές και δ) προετοιμασία ειδικού διαφημιστικού εντύπου για τα 

προϊόντα προβολής.  

 Αξιοποίηση ΜΜΕ για την προβολή ελληνικών προϊόντων (πχ. 

τηλεοπτικές εκπομπές μαγειρικής, αφιερωμένες στα ελληνικά 

προϊόντα). Διοργάνωση σε αλβανικό τηλεοπτικό σταθμό εκπομπής για 

την προβολή επωνύμων ελληνικών τροφίμων.  

 Ειδικές δράσεις προβολής σε συνεργασία με εστιατόρια ή ξενοδοχεία. 

Οι εν λόγω εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των καθιερωμένων 

πλέον εκδηλώσεων του Γραφείου μας με το σήμα  GR-EAT, και έχουν 

στόχο την γνωριμία των αλβανικών επιχειρήσεων, καθώς και του 

καταναλωτικού κοινού με επιλεγμένα ελληνικά τρόφιμα και ποτά. 

Ειδικότερα τα GR-EAT Gala Dinners, έχουν ιδιαίτερη απήχηση στο 

αλβανικό κοινό και τυγχάνουν ευρείας δημοσιότητας (εκπομπές σε 

ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και καταχωρήσεις σε περιοδικά και ΜΜΕ). 

Συγχρόνως δε, παρέχουν στις επιχειρήσεις ιδανική ευκαιρία για δικτύωση 

και προσφορά φιλοφρονήσεων σε στελέχη, συνεργάτες και πελάτες 

τους, μέσω μιας  γαστρονομικής και οινικής εμπειρίας υψηλής 

ποιότητας και αισθητικής. Κορυφαία τέτοια εκδήλωση ήταν εκείνη με την 

ονομασία GREAT WINES: «A Greek Symposium: Wine Tasting», η οποία 

πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο «PLAZA TIRANA» (19-20 Ιουνίου 

2018). Κεντρική ιδέα της εκδήλωσης ήταν η αξιοποίηση της αρχαίας και 

σύγχρονης έννοιας του «Συμποσίου», προκειμένου να συμπεριληφθούν  

οργανωτικά οι εξής επιμέρους δράσεις:  

α) Workshop, Wine Tasting & B2B ενημερωτική ημερίδα και γευσιγνωσία: 

Παρουσίαση των ελληνικών ποικιλιών σταφυλιών και κρασιών από 

την Οινολόγο κα Χρύσα Γιατρά-Μπάτζη και γευσιγνωσία ελληνικών 
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κρασιών από 14 επιλεγμένα οινοποιεία αποκλειστικά για επαγγελματίες 

και δημοσιογράφους του κλάδου και στη συνέχεια διοργάνωση 

διμερών συναντήσεων (Β2Β) των συμμετεχόντων ελληνικών οινοποιείων 

με ενδιαφερόμενες αλβανικές επιχειρήσεις (σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, 

wine bars κ.τ.λ) 

β) Οινική και γαστρονομική εμπειρία  για το ευρύ καταναλωτικό κοινό η 

οποία περιελάμβανε δύο GR-EAT Gala Dinners με τέσσερα πιάτα από 

τον διακεκριμένο Έλληνα Executive Chef του ξενοδοχείου Makedonia 

Palace, κ. Σωτήρη Ευαγγέλου, δεμένα αρμονικά με 14 ετικέτες από 

γηγενείς ποικιλίες ελληνικών σταφυλιών  (μοσχάτο, μαντινεία, 

μαλαγουζιά, ασύρτικο, αγιωργίτικο, λημιώνας, μαυροτράγανο, 

ξυνόμαυρο, λημνιό), καθώς και με ζωντανή ελληνική μουσική από 

ελληνικό μουσικό συγκρότημα. 

Συμπερασματικά, ο ρόλος του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών 

Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις που επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά  στη 

γειτονική αλβανική αγορά είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Αποτελεί το μοναδικό 

εξειδικευμένο επίσημο ελληνικό φορέα με γνώση της αλβανικής αγοράς, ο 

οποίος μπορεί να αναδείξει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες,  επισημαίνοντας 

συγχρόνως στους ενδιαφερομένους τους επιχειρηματικούς κινδύνους στην 

χώρα. Εξάλλου, το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων συντάσσει και επικαιροποιεί, ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα, επιχειρηματικούς καταλόγους για τον εντοπισμό 

δυνητικών συνεργατών, παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο πολύτιμο 

πληροφοριακό υλικό για την αγορά της Αλβανίας, ως βάση για την περαιτέρω 

διερεύνηση των δυνατοτήτων για επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 


