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ΘΕΜΑ: 

                                                                                                                                                                       
Στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου Αλβανίας κατά το 10/μηνο 2018. 

      Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου της 

Αλβανίας κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 ανήλθε σε 787 δισ. λεκ (περίπου  6,296 δισ. ευρώ), 

σημειώνοντας αύξηση κατά 6,78% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους. Ειδικότερα, οι 

αλβανικές εξαγωγές κατέγραψαν αύξηση της τάξεως του 16%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν με χαμηλότερους  

ρυθμούς 2,8%, με αποτέλεσμα τη μείωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο κατά 7,6% σε σχέση με το α’ 

δεκάμηνο 2017.  

                      ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, Α’ ΔΕΚΑΜΗΝΟ 2018 (σε δισ. λεκ) 

 Α’ ΔΕΚΑΜΗΝΟ 2017 Α’ ΔΕΚΑΜΗΝΟ 2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  511 525 2,8% 

ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 226 262 16% 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ -285 -264 -7,6% 

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 737 787 6,8% 
Αλβανική Στατιστική Υπηρεσία (INSTAT)                                                                                                             1 ευρώ /125 λεκ 

       Σημαντικότερες χώρες προέλευσης των αλβανικών εισαγωγών είναι οι Αλβανία,  Ιταλία,  Τουρκία, Ελλάδα,  

Κίνα και Γερμανία. Επίσης, οι συνολικές εισαγωγές από χώρες  ΕΕ ανήλθαν στο 61,6% των συνολικών 

αλβανικών εισαγωγών. 

       Ειδικότερα, η Ιταλία παραμένει η σημαντικότερη προμηθεύτρια χώρα της Αλβανίας με μερίδιο 27,78% των 

συνολικών εισαγωγών κατά την περίοδο αυτή, με οριακή μείωση κατά 0,65% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 

2017. Ακολουθεί η Τουρκία, η οποία, με μερίδιο 8,32% στις αλβανικές εισαγωγές, κατέγραψε αύξηση κατά 4,7%. 

Η Ελλάδα, με αύξηση των εξαγωγών της κατά 3,2%, καταλαμβάνει την τρίτη θέση,με μερίδιο 8,22%, ενώ η Κίνα 

βρίσκεται στην τέταρτη θέση με μερίδιο 8,21% και αύξηση κατά 9,7%. Τέλος, η Γερμανία με ποσοστό 7,72% 

βρίσκεται στην πέμπτη θέση των κυριότερων εισαγωγικών χωρών στην Αλβανία. 

           Οι σημαντικότερες αγορές για τα αλβανικά προϊόντα είναι οι Ιταλία,  Κόσσοβο,  Ισπανία,  Γερμανία και  

Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Ιταλία  απορρόφησε το 47,84% των αλβανικών εξαγωγών, σημειώνοντας αύξηση κατά 

3,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2017. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται το Κόσοβο με 8,57% των συνολικών 

αλβανικών εξαγωγών και αύξηση κατά 27,5%, ενώ ακολουθεί η Ισπανία με το 7,96% και σημαντική αύξηση ύψους 

66,7%. Τέταρτος προορισμός για τα αλβανικά προϊόντα είναι η Γερμανία με ποσοστό 4,33%, ενώ ακολουθεί η 

Ελλάδα με ποσοστό 4,26% και αύξηση κατά 13,98% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου . Αξίζει περαιτέρω 

να σημειωθεί ότι το 76,34% των αλβανικών εξαγωγών κατευθύνθηκε σε χώρες της ΕΕ. 

        Ως προς τις κατηγορίες των εισαγόμενων εμπορευμάτων κατά το 10/μηνο του 2018, το 1/5 (21,93%) περίπου 

της συνολικής αξίας των αλβανικών εισαγωγών αφορά σε «μηχανολογικό εξοπλισμό και ανταλλακτικά», το 

16,94% σε «τρόφιμα, ποτά και καπνικά προϊόντα», το 13,86% σε «χημικά προϊόντα», το 13,82% σε 

«κλωστοϋφαντουργία και υπόδηση» και το 10,18% σε «ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια».    

      Στις αλβανικές εξαγωγές κυριαρχούν τα προϊόντα της κατηγορίας «κλωστοϋφαντουργία και υπόδηση» με 

39,69%, ενώ ακολουθούν οι εξαγωγές των προϊόντων των κατηγοριών: «ορυκτά καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια» 

(18,95%),  «δομικά υλικά και μέταλλα» (17,23%) και «τρόφιμα, ποτά, καπνός» με 10,04%. 


