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ΘΕΜΑ:  Στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου Αλβανίας έτους 2019. 

 

Σύμφωνα με ετήσια στοιχεία της Αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), σημαντική 
διεύρυνση της τάξεως του 5,8% σημειώθηκε στο εμπορικό έλλειμμα της Αλβανίας κατά το έτος 2019, 
φθάνοντας τα 350 δισ. λεκ (2,89 δις. ευρώ). Ειδικότερα, οι αλβανικές εξαγωγές ανήλθαν στα 298,8 δισ. 
λεκ (2,47 δισ. ευρώ), μειωμένες κατά 3,8% έναντι του 2018, ενώ οι εισαγωγές στα 649,1 δισ. λεκ (5,36 
δισ. ευρώ), ήτοι αυξημένες κατά 1,2%. Η συνολική αξία του όγκου του εξωτερικού εμπορίου της Αλβανίας 
κατά το 2019 σημείωσε οριακή αύξηση  σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και ανήλθε στα 
947,8 δισ. λεκ (7,83 δισ. ευρώ περίπου). 

 

                                                ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 2018/2019 (σε δισ. λεκ) 

 

  2018   2019 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  641.466 649.066   1,2% 

ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 310.436 298.778   -3,8% 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ                 331.030                 350.288     5,8% 

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 951.902 947.844                     0,1% 
Αλβανική Στατιστική Υπηρεσία (INSTAT)                                                                                                                                          1 ευρώ /121 

λεκ 

Όσον αφορά τις προμηθεύτριες χώρες της Αλβανίας, η Ιταλία παραμένει η σημαντικότερη χώρα 
προέλευσης των αλβανικών εισαγωγών με μερίδιο της τάξεως του 25,3% επί του συνόλου, παρόλο που οι 
ιταλικές εισαγωγές σημείωσαν μείωση κατά 6,3% έναντι του 2018. Ακολουθεί η Κίνα, η οποία κατέγραψε 
αύξηση κατά 11%, με μερίδιο στις αλβανικές εισαγωγές της τάξεως του 9,2%. Η Τουρκία βρίσκεται στην 
τρίτη θέση με μερίδιο 9,5%, με αύξηση κατά 14%, ενώ η χώρα μας αυξάνοντας τις εξαγωγές της κατά 
4,3%, κατέλαβε την τέταρτη θέση με μερίδιο 8,4%. Τέλος, η Γερμανία με ποσοστό 7,2% βρίσκεται στην 
πέμπτη θέση των κυριότερων εισαγωγικών χωρών στην Αλβανία, ενώ η Ελβετία με 2,4% στην έκτη θέση. 
Οι συνολικές εισαγωγές από χώρες  ΕΕ αντιστοιχούν  στο 58,4% των συνολικών αλβανικών εισαγωγών.   

Ως προς τις κατηγορίες των εισαγόμενων προϊόντων στην Αλβανία, το 1/5 (21,4%) περίπου της 
συνολικής αξίας των αλβανικών εισαγωγών αφορά σε «μηχανολογικό εξοπλισμό και ανταλλακτικά», το 
17% σε «τρόφιμα, ποτά και καπνικά προϊόντα», το 13,7% σε «χημικά προϊόντα», το 13,4% σε 
«κλωστοϋφαντουργία και υπόδηση» και το 11,9% σε «ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια».    

Οι σημαντικότερες αγορές για τις αλβανικές εξαγωγές είναι η Ιταλία, το Κόσσοβο, η Ισπανία, η 
Γερμανία και η Ελλάδα. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 2019, η Ιταλία απορρόφησε το 47,9% των 
αλβανικών εξαγωγών,  οι οποίες κατέγραψαν  μείωση κατά 10,9% έναντι του 2018. Στην δεύτερη θέση 
κατατάσσεται το Κόσοβο με 10% των συνολικών αλβανικών εξαγωγών (αύξηση κατά 10%), ενώ 
ακολουθεί η Ισπανία με 8% και μείωση κατά 1,4%. Τέταρτος προορισμός των αλβανικών προϊόντων 
είναι η Γερμανία με μερίδιο της τάξεως του 4,7%, (αύξηση 4,3%) ενώ η χώρα μας παραμένει στην πέμπτη 
θέση με ποσοστό 4,3%, παρά τη μείωση κατά 2,5% έναντι του 2018. Αξίζει περαιτέρω να σημειωθεί ότι 
το 76,5% των αλβανικών εξαγωγών κατευθύνθηκε προς χώρες της ΕΕ. 



Στις αλβανικές εξαγωγές κυριαρχούν τα προϊόντα της κατηγορίας «κλωστοϋφαντουργία και 
υπόδηση» με 39,6%, ενώ ακολουθούν τα προϊόντα των κατηγοριών: «ορυκτά καύσιμα και ηλεκτρική 
ενέργεια» (16,8%), «δομικά υλικά και μέταλλα» (15,2%) και «τρόφιμα, ποτά, καπνός» με 11,8%. 

Όπως συνάγεται από τα ανωτέρω στοιχεία, η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών στην 
Αλβανία που σημειώθηκε τα δύο προηγούμενα χρόνια συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του παρελθόντος 
έτους. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές κατά το 2019 ανήλθαν σε 54,336 δισ. λεκ (449 εκ. ευρώ), 
σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 4,3% σε σχέση με το 2018. Ωστόσο η χώρα μας κατέλαβε την 
τέταρτη θέση (έναντι της τρίτης που κατείχε) μεταξύ των σημαντικότερων χωρών προέλευσης των 
αλβανικών εισαγωγών, ενώ σε όρους όγκου εμπορίου (άθροισμα εξαγωγών και εισαγωγών), τη δεύτερη 
θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Αλβανίας. 

Εξάλλου, κατά την ίδια περίοδο οι αλβανικές εξαγωγές προς τη χώρα μας ανήλθαν σε 12,781 δισ. 
λεκ (105,6 εκ. ευρώ), σημειώνοντας μείωση κατά 2,5%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με 
αποτέλεσμα την αύξηση του πλεονάσματος του εμπορικού ισοζυγίου υπέρ της χώρας μας κατά 6,6%, 
διαμορφούμενο στα 41,6 δισ. λεκ  (343,8 εκ. ευρώ).   

 
 
                                    ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΛΒΑΝΙΑΣ 2018/2019 (σε δισ. λεκ) 
 

    2018   2019 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ  52,101 54,336  4,3% 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 13,115 12,781                         -2,5% 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 38,986 41,555  6,6% 

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 65,216 67,117   5,30% 
 Αλβανική Στατιστική Υπηρεσία (INSTAT)                                                                                                                                       1 ευρώ /121 λεκ 

    
Ειδικότερα, ως προς τις κατηγορίες των εξαγομένων ελληνικών προϊόντων στην Αλβανία,  το 29% 

της συνολικής αξίας αφορά σε «τρόφιμα, ποτά και καπνικά προϊόντα», το 22,1% «ορυκτά, καύσιμα, 
ηλεκτρική ενέργεια», το 15,1% «δομικά υλικά και μέταλλα», το 14,3% «χημικά προϊόντα», το 6,8% 
«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 βάση την αξία τους αφορούν στις 
κατηγορίες: «κλωστοϋφαντουργία και υπόδηση» με 39,2%, «τρόφιμα, ποτά και καπνικά προϊόντα» με 
24,4%, «δομικά υλικά και μέταλλα» με 11,6% και «ξυλεία, χαρτί και τεχνουργήματα» με 8%.  

 


