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ΤΙΡΑΝΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
ΘΕΜΑ:  Στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου Αλβανίας  κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου  2020. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT) που δημοσιεύτηκαν 
πρόσφατα, ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου της Αλβανίας κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020 
σημείωσε σημαντική πτώση κατά 18% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους, 
ανερχόμενος στα 321,4 δισ. λεκ (2,59 δισ. ευρώ περίπου). Ειδικότερα, οι αλβανικές εξαγωγές ανήλθαν 
στα 102 δισ. λεκ (0,824 δισ. ευρώ), μειωμένες κατά 19,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019, 
ενώ οι εισαγωγές στα 219 δισ. λεκ (1,77 δισ. ευρώ), μειωμένες κατά 17,1%. Το έλλειμμα στο εμπορικό 
ισοζύγιο υποχώρησε κατά 14,9% ανερχόμενο στα 117 δισ. λεκ (0,943 δισ. ευρώ). 

                                     ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, Ιανουάριος-Μάιος 2020 (σε δισ. λεκ) 

 Α’ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ 2019 Α’ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ 2020 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  264,247 219,167  -17,1% 
ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 126,782 102,207   -19,4% 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ -137,465 -116,960    -14,9% 
ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 391,029 321,437                 -18% 
Αλβανική Στατιστική Υπηρεσία (INSTAT)                                                                                                          

Όσον αφορά τις προμηθεύτριες χώρες της Αλβανίας, η Ιταλία παραμένει, κατά τους πρώτους 
πέντε μήνες του 2020, η σημαντικότερη χώρα προέλευσης των αλβανικών εισαγωγών με μερίδιο της 
τάξεως του 23,8% επί των συνολικών εισαγωγών, παρόλο που οι ιταλικές εξαγωγές υποχώρησαν κατά 
21,8%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Οι ελληνικές εξαγωγές στην Αλβανία μειώθηκαν κατά 
18,8% την εν λόγω περίοδο, και η χώρα μας κατέλαβε τη δεύτερη θέση επί των αλβανικών εισαγωγών με 
ποσοστό 9,4%.  Ακολουθεί η Τουρκία με μερίδιο 9% και μείωση εξαγωγών στην Αλβανία κατά 13,8%. Οι 
εξαγωγές από την Κίνα κατέγραψαν μείωση κατά 25,7% και κατέλαβαν την τέταρτη θέση με μερίδιο 8,4% 
στις αλβανικές εισαγωγές. Έπεται η Γερμανία, η οποία με ποσοστό 8,1% βρίσκεται στην πέμπτη θέση 
των κυριότερων εισαγωγικών χωρών στην Αλβανία, ενώ η Ρωσία με 3,2% στην έκτη θέση. Οι συνολικές 
εισαγωγές από χώρες  ΕΕ αντιστοιχούν στο 57,3% των συνολικών αλβανικών εισαγωγών.   

Ως προς τις κατηγορίες των εισαγόμενων προϊόντων στην Αλβανία κατά τους 5 πρώτους μήνες 
τ.ε., το 20,2% της συνολικής αξίας των αλβανικών εισαγωγών αφορά στην κατηγορία «τρόφιμα, ποτά και 
καπνικά προϊόντα», το 19,7% «μηχανολογικό εξοπλισμό και ανταλλακτικά», το 15,6% σε «χημικά 
προϊόντα», το 13,4% σε «δομικά υλικά και μέταλλα», το 11,8% σε «κλωστοϋφαντουργία και υπόδηση», 
και το 9,6% σε «ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια».    

Οι σημαντικότερες ξένες αγορές για τις αλβανικές εξαγωγές είναι η Ιταλία, το Κόσσοβο, η 
Ισπανία, η Γερμανία και η Ελλάδα. Συγκεκριμένα, κατά την ανωτέρω περίοδο του τ.ε., η Ιταλία 
απορρόφησε το 45,4% των αλβανικών εξαγωγών, σημειώνοντας σημαντική μείωση κατά 26,6% έναντι 
της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Στην δεύτερη θέση κατατάσσεται το Κόσοβο με 7,8% των συνολικών 
αλβανικών εξαγωγών (μείωση κατά 34,3%), ενώ ακολουθεί η Ισπανία με 7,2% και μείωση κατά 6,5%. 
Τέταρτος προορισμός των αλβανικών εξαγωγών υπήρξε η Γερμανία με μερίδιο τη τάξεως του 6,7%, 
(αύξηση 18%) ενώ ακολουθεί η Ελλάδα με ποσοστό 4,5% και μείωση κατά 13% έναντι της αντίστοιχης 
περσινής περιόδου. Αξίζει περαιτέρω να σημειωθεί ότι το 76% των αλβανικών εξαγωγών κατευθύνθηκε 
προς χώρες της ΕΕ. 



Στις αλβανικές εξαγωγές κυριαρχούν τα προϊόντα της κατηγορίας «κλωστοϋφαντουργία και 
υπόδηση» με 38%, ενώ ακολουθούν τα προϊόντα των κατηγοριών: «ορυκτά καύσιμα και ηλεκτρική 
ενέργεια» (15,2%) «τρόφιμα, ποτά, καπνός» με 14,6% και «δομικά υλικά και μέταλλα» (13,6%). 

Όπως συνάγεται από τα ανωτέρω στοιχεία, η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών στην 
Αλβανία που σημειώθηκε τα προηγούμενα τρία χρόνια ανακόπηκε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, 
ως αποτέλεσμα της γενικότερης σημαντικής υποχώρησης των συνολικών εισαγωγών της Αλβανίας. 
Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2020, οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 20,574 δισ. 
λεκ (166 εκ. ευρώ), σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 11,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο. Ωστόσο, η Ελλάδα κατέλαβε τη δεύτερη θέση μεταξύ των σημαντικότερων χωρών προέλευσης 
των αλβανικών εισαγωγών, καθώς η μείωση των εξαγωγών των ανταγωνιστριών της χωρών κατά το 
συγκεκριμένο διάστημα υπήρξε μεγαλύτερη.   

Εξάλλου, κατά την ίδια περίοδο, οι αλβανικές εξαγωγές προς τη χώρα μας ανήλθαν σε 4,610 δισ. 
λεκ (37,1 εκ. ευρώ), σημειώνοντας μείωση κατά 13% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με 
αποτέλεσμα την αύξηση του πλεονάσματος του εμπορικού ισοζυγίου υπέρ της χώρας μας κατά 7,2%, 
διαμορφούμενο στα 25,62 δισ. λεκ  (206 εκ. ευρώ).   
 
                                    ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΛΒΑΝΙΑΣ Ιανουάριος-Μάιος 2020 (σε δισ. λεκ) 

 Α’ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ 2019 Α’ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ 2020 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ  23,318 20,574 -11,8% 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 5,296 4,610 -13% 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 18,022 15,964 -11,42% 

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 28,614 25,184 -11,99% 
               Αλβανική Στατιστική Υπηρεσία (INSTAT)  

    
Ειδικότερα, ως προς τις κατηγορίες των εξαγομένων ελληνικών προϊόντων στην Αλβανία,  το 

31,3% της συνολικής αξίας αφορά σε «τρόφιμα, ποτά και καπνικά προϊόντα», το 19,2% «ορυκτά, 
καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια», το 14,7% «χημικά προϊόντα», το 14,1% «δομικά υλικά και μέταλλα», το 
6,5% «κλωστοϋφαντουργία και υπόδηση», ενώ οι κατηγορίες «ξυλεία, χαρτί και τεχνουργήματα» και 
«μηχανολογικός εξοπλισμός και ανταλλακτικά» ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά. 

 Τέλος, οι εισαγωγές αλβανικών προϊόντων στην Ελλάδα με κριτήριο την αξία τους αφορούν στις 
κατηγορίες: «κλωστοϋφαντουργία και υπόδηση» 38%, «τρόφιμα, ποτά και καπνικά προϊόντα» με 25,2%, 
«δομικά υλικά και μέταλλα» με 12% και «ξυλεία, χαρτί και τεχνουργήματα» με 9,1%.  

 

 


