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ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας (Στοιχεία Αυγούστου 2021 και 8/μηνου 2021) 

Σύμφωνα με στοιχεία της α/Στατιστικής Υπηρεσίας INSTAT, τον Αύγουστο 2021 η αξία 

των αλβανικών εξαγωγών ανήλθε σε 24 δισ. ΛΕΚ, σημειώνοντας αύξηση 22,5% σε σύγκριση 

με τον Αύγουστο 2020 και μείωση 26% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, τον 

Αύγουστο 2021, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 18,9% σε σύγκριση με το μηνιαίο μέσο όρο για 

την περίοδο Αυγούστου 2018-2020. Αντίστοιχα, η αξία των εισαγωγών ανήλθε σε 61 δισ. ΛΕΚ., 

σημειώνοντας αύξηση κατά 26,2%, έναντι του Αυγούστου 2020, και μείωση 15% σε σύγκριση 

με το Ιούλιο 2021. Επιπλέον, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 23,2%.σε σύγκριση με το μηνιαίο 

μέσο όρο για την περίοδο Αυγούστου 2018-2020.  

Κατά συνέπεια, το αλβανικό εμπορικό έλλειμμα κατά τον Αύγουστο 2021, ανήλθε σε 37 

δισ. ΛΕΚ, αυξημένο κατά 28,8% σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2020 και μειωμένο κατά 6% σε 

σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Αντίστοιχα, το εμπορικό έλλειμμα σημείωσε αύξηση 

26,2% σε σύγκριση με το μηνιαίο μέσο όρο Αυγούστου για τα έτη 2018-2020. 

Κατά το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2021, η αξία των εξαγωγών της Αλβανίας 

ανήλθε σε 232 δισ. ΛΕΚ, σημειώνοντας αύξηση 37,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 

του 2020. Αντίστοιχα, η αξία εισαγωγών ανήλθε σε 487 δισ. ΛΕΚ, αυξημένη κατά 29,3% σε 

σύγκριση με το 2020. Επιπρόσθετα, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε 22,8% συγκριτικά με την 

αντίστοιχη περίοδο 2020, καθώς ανήλθε σε 254 δισ. ΛΕΚ. 
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Εξαγωγές 

Ειδικότερα, στην αύξηση των εξαγωγών κατά 22,5% έναντι Αυγούστου 2020, συνέβαλαν 

οι κατηγορίες αγαθών: «Δομικά υλικά και μέταλλα» (+17,4%), «Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρική 

ενέργεια» (+8%) και «Μηχανήματα, ανταλλακτικά εξοπλισμού» (+3,7%). Ενώ αρνητική 

επίδραση είχε η κατηγορία «Κλωστοϋφαντουργία και υποδήματα» (-8,7%). 



Ως προς την αύξηση των εξαγωγών κατά 18,9% τον Αύγουστο 2021 σε σύγκριση με το 

μηνιαίο μέσο όρο Αυγούστου για την περίοδο 2018-2020, θετικά συνέβαλαν οι κατηγορίες 

αγαθών: «Δομικά υλικά και μέταλλα» (+15,8%), «Τρόφιμα, ποτά και καπνός» (+3,9%), 

«Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια» (+2,3%), και ενώ αρνητική επίδραση είχε η κατηγορία 

«Κλωστοϋφαντουργία και υποδήματα» (-5,4%). 

Επιπλέον, στην αύξηση των εξαγωγών κατά 37,3%, κατά το διάστημα Ιανουάριος-

Αύγουστος 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 2020, συνέβαλαν θετικά οι κατηγορίες 

αγαθών «Δομικά υλικά και μέταλλα» (+14,2%), «Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια» 

(+11,8%) και «Κλωστοϋφαντουργία και υποδήματα» (+3,8%). 

Εισαγωγές 

Η αύξηση των εισαγωγών κατά 26,2% συγκριτικά με τον Αύγουστο 2020, οφείλεται 

κυρίως στις κατηγορίες αγαθών: «Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια» (+6,7%), «Τρόφιμα, 

ποτά και καπνός» (+6,3%) και «Μηχανήματα, ανταλλακτικά εξοπλισμού» (+5,7%), ενώ 

αρνητικά επίδρασε η κατηγορία «Δέρματα και δερμάτινα προϊόντα» (-0,1%). 

Επίσης στην αύξηση των εισαγωγών κατά 23,2% σε σύγκριση με το μηνιαίο μέσο όρο 

Αυγούστου για την περίοδο 2018-2020, συνέβαλαν θετικά οι κατηγορίες: «Μηχανήματα, 

ανταλλακτικά εξοπλισμού» (+5,6%), «Τρόφιμα, ποτά και καπνός» (+5,1%) και «Δομικά υλικά 

και μέταλλα» (+4,5%), ενώ αρνητικά επίδρασε η κατηγορία «Δέρματα και δερμάτινα προϊόντα» 

(-0,11%). 

Τέλος, στην αύξηση των εισαγωγών κατά 29,3% το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 

2021 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020, συνέβαλαν θετικά οι κατηγορίες αγαθών: 

«Μηχανήματα, ανταλλακτικά εξοπλισμού» (+8,5%), «Δομικά υλικά και μέταλλα» (+4,8%) και 

«Χημικά και πλαστικά προϊόντα» (+4,1%).  

Εμπορικοί Εταίροι Αλβανίας 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της INSTAT, σε ό,τι αφορά τους εμπορικούς εταίρους της 

Αλβανίας, κατά τον Αύγουστο 2021 και σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 2020, η 

μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στις εξαγωγές προς: Βόρεια Μακεδονία (61,5%), Κόσσοβο 

(46,1%) και Γερμανία (23,8%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψαν οι εξαγωγές προς 

Ισπανία (-13,4%) και Ιταλία (-7,5%). Αντίστοιχα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 

2021 και σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, η Αλβανία σημείωσε τη μεγαλύτερη 

αύξηση εξαγωγών προς: Κόσοβο (55,3%), Ισπανία (35%) και Ιταλία (24,9%) ενώ μείωση 

σημειώθηκε στις εξαγωγές της προς: Ρωσία (36,55) και Ουκρανία (-28,5%). 

Ως προς τις εισαγωγές σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

INSTAT, οι χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών στην Αλβανία ήταν οι: Γερμανία 

(50,1%), Τουρκία (47,5%) και Ιταλία (9,2%), ενώ μείωση σημείωσαν οι εισαγωγές από ΗΠΑ (-

27,8%), Ελβετία (-26,8%) και Ρωσία (-6,9%). Αντίστοιχα για το διάστημα Ιανουαρίου-

Αυγούστου 2021 και σε σύγκριση με την ίδια περίοδο 2020, τη μεγαλύτερη αύξηση σημείωσαν 

οι εισαγωγές από Τουρκία (48,2%), Ιταλία (31,4%), και Κίνα (27,3%) ενώ τη μεγαλύτερη 

μείωση σημείωσαν οι εισαγωγές από Ελβετία (-25,6%), Ουκρανία (-15,8%) και Ρωσία (-8,4%). 

Κατά τον Αύγουστο 2021, το εξωτερικό εμπόριο της Αλβανίας με τις χώρες ΕΕ 

αντιστοιχεί στο 55,1% του συνολικού της εμπορίου. Κατά την ίδια περίοδο, οι α/εξαγωγές σε 

χώρες ΕΕ απετέλεσαν το 64,7% των συνολικών εξαγωγών της χώρας, ενώ οι εισαγωγές από 

χώρες ΕΕ το 51,3% των συνολικών εισαγωγών. Για τον Αύγουστο 2021, κύριοι εμπορικού 

εταίροι της Αλβανίας ήταν η Ιταλία (23,7%), η Τουρκία (9,3%), η Γερμανία (8,2%) και η Κίνα 

(7%). 



Τέλος, κατά το διάστημα 8/μηνου (Ιανουάριος-Αύγουστος 2021) το εξωτερικό εμπόριο με 

τις χώρες της ΕΕ αντιστοιχεί στο 60,7% του συνολικού εμπορίου της Αλβανίας. Κατά την εν 

λόγω περίοδο, οι α/εξαγωγές σε χώρες ΕΕ απετέλεσαν το 71,9% των συνολικών εξαγωγών της 

χώρας, ενώ οι εισαγωγές από χώρες ΕΕ το 55,4%. Κύριοι εμπορικοί εταίροι της Αλβανίας, κατά 

το εν λόγω 8/μηνο, παρέμειναν οι: Ιταλία (30,3%), Τουρκία (8%), Ελλάδα (6,9%) και η 

Γερμανία (6,8%). 

 


