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1. Εξωτερικό εμπόριο Αλβανίας  - συνοπτική απεικόνιση 
 
 

Το εμπορικό ισοζύγιο της Αλβανίας, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, που δημοσίευσε η 
α/Στατιστική Υπηρεσία (INSTAT), παρουσίασε επιδείνωση το 2014, καθώς διευρύνθηκε το εμπορικό 
έλλειμμα, κατά 9,36% σε σχέση με το 2013. Ο ρυθμός αύξησης των α/εισαγωγών ήταν σχεδόν διπλάσιος 
από τον αντίστοιχο των αλβανικών εξαγωγών, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ (2013 – 2014) 
(σε εκ. Λεκ*) 

 Α/ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α/ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

2013 246.390,64 517.377,87 763.768,51 -270.987,24 

2014 255.633,51 551.982,12 807.615,63 -296.348,62 
% 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3,75% 6,69% 5,74% 9,36% 

Πηγή: INSTAT     
 
Η Ιταλία παραμένει η σημαντικότερη προμηθεύτρια χώρα της Αλβανίας, με μερίδιο 29,78%, αν και 

το 2014 οι ιταλικές εξαγωγές καταγράφουν μείωση κατά 3,54% σε σχέση με το 2013. Η Ελλάδα διατηρεί 
διαχρονικά τη 2η θέση, με μερίδιο 9,43%, και αύξηση των εξαγωγών της κατά 13,89% για το έτος 
2014. 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ (2013-2014) 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (σε εκ. Λεκ) 

 

Α/ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΙΑΝ - ΔΕΚ 2013 

Α/ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΙΑΝ - ΔΕΚ 2014 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΙΑΝ - ΔΕΚ 

2014/2013 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΠΙ 
Α/ΕΙΣΑΓ 

ΙΑΝ - ΔΕΚ 2014 

ΙΤΑΛΙΑ 170.445,06 164.403,37 -3,54% 29,78% 

ΕΛΛΑΔΑ 45.699,99 52.046,48 13,89% 9,43% 

ΚΙΝΑ 34.985,32 40.319,45 15,25% 7,30% 

ΤΟΥΡΚΙΑ 32.889,37 38.985,76 18,54% 7,06% 

Πηγή: INSTAT     
 

Η Ιταλία, το Κόσσοβο η Ισπανία, Μάλτα, η Τουρκία, η Ελλάδα και η Κίνα, αποτελούν τις 
σημαντικότερες αγορές για τα αλβανικά προϊόντα, με την Ιταλία να απορροφά, το 201, περισσότερο από 
το ήμισυ, ήτοι 52,04%, ενώ οι α/εξαγωγές προς την Ελλάδα αφορούν μόλις το 3,46% επί του 
συνόλου. 

Οι κυριότερες κατηγορίες των εισαγόμενων εμπορευμάτων στην Αλβανία το 12μηνο του 
2014, αφορούν σε: «μηχανολογικό εξοπλισμό και ανταλλακτικά» (19,14%), «τρόφιμα, ποτά και καπνικά 
προϊόντα» (17%) και σε «ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρ. ενέργεια» (16,34%), ενώ οι κυριότερες κατηγορίες 
εξαγόμενων εμπορευμάτων είναι: «κλωστοϋφαντουργία και υπόδηση» (33,61%), «ορυκτά καύσιμα και 
ηλεκτρική ενέργεια» (33,60%), «δομικά υλικά και μέταλλα» (14,50%) και «τρόφιμα - ποτά» (6,55%). 
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2. Διμερές εμπόριο Ελλάδος – Αλβανίας – συνοπτική απεικόνιση 
 

Όσον αφορά στο διμερές εμπόριο Ελλάδος – Αλβανίας, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της 
INSTAT για το 2014, παρατηρείται σχεδόν ισομερής αύξηση μεταξύ των εμπορικών ροών των δυο χωρών, 
με αποτέλεσμα ο όγκος διμερούς εμπορίου, ο οποίος ανήλθε σε ΛΕΚ 60.894,50 εκατ. (περίπου € 435 
εκατ.) να σημειώνει ισόποση αύξηση (13,87%). Οι εισαγωγές ελληνικών προϊόντων στην Αλβανία 
ανήλθαν σε ΛΕΚ 52.046,48 εκατ. (περίπου € 372 εκατ.), καταγράφοντας αύξηση κατά 13,89% σε σχέση με 
το 2013. Παράλληλα, οι εξαγωγές αλβανικών προϊόντων στην Ελλάδα αυξήθηκαν με ελαφρώς χαμηλότερο 
ρυθμό, κατά 13,79% και ανήλθαν σε ΛΕΚ 8.848,02 εκατ. (περίπου € 63 εκατ.). Το εμπορικό ισοζύγιο 
παραμένει σταθερά πλεονασματικό υπέρ της Ελλάδος. Το 2014, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 
διευρύνθηκε κατά 13,91% σε βάρος της Αλβανίας.  

 

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ - ΕΛΛΑΔΟΣ (2013 – 2014) 
(σε εκ. Λεκ) 

 Α/ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α/ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

2013 7.775,60 45.699,99 53.475,59 -37.924,40 

2014 8.848,02 52.046,48 60.894,50 -43.198,45 
% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 13,79% 13,89% 13,87% 13,91% 

Πηγή: INSTAT     
 

Το  2014, οι κυριότερες κατηγορίες ελληνικών προϊόντων, που εισήχθησαν στην Αλβανία, 
σύμφωνα με την α/Στατιστική Υπηρεσία, ήταν: (HS 27) ορυκτά καύσιμα (25,21%), (HS 72) σίδηρος – 
χάλυβας (6,42%), (HS 24) καπνά (5,10%), (HS 08) καρποί και φρούτα βρώσιμα (4,82%), (HS 39) 
πλαστικές ύλες (4,53%), (HS 48) χαρτί και χαρτόνια (3,55%), (HS 84) λέβητες, μηχανές, συσκευές 
(3,35%), (HS 76) αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο (3,11%), (HS 01) ζώντα ζώα (3,06%) και (HS 30) 
φαρμακευτικά προϊόντα (2,76%). Αντίστοιχα, την ίδια περίοδο, τα κυριότερα εξαγόμενα αλβανικά 
προϊόντα στην Ελλάδα ήταν: (HS 61) ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης (20,84%), (HS 62) ενδύματα 
και συμπληρώματα ένδυσης, που δεν είναι πλεκτά (14,20%), (HS 72) σίδηρος – χάλυβας (9,12%) και (HS 
24) καπνά (7,39%). 

Το 2014 αποτελεί το πρώτο έτος ανάπτυξης του διμερούς εμπορίου της Ελλάδος με την Αλβανία, 
κατόπιν της συνεχούς συρρίκνωσης που παρατηρήθηκε την προηγούμενη τριετία. Ωστόσο, παρά τη 
σημαντική αύξηση (13,89%) των ελληνικών εξαγωγών στην Αλβανία το 2014, η συνολική αξία τους δεν 
έχει επανέλθει στα επίπεδα του 2009, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα. Επισημαίνεται πάντως, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της α/Στατιστικής Υπηρεσίας, ότι το 2014 παρατηρήθηκε αύξηση του μεριδίου 
των ελληνικών εξαγωγών επί των συνολικών αλβανικών εισαγωγών (2014: 9,43%, 2013: 8,83%). 

Συγκριτική απεικόνιση εξέλιξης διμερούς εμπορίου σε σχέση με εξωτερικό εμπόριο Αλβανίας 
2009 - 2014 (σε εκατ. λεκ) 

 

2009 2014 % μεταβολής  

Συνολικές αλβανικές εισαγωγές  428.839 552.264 28,78% 

Αλβανικές εισαγωγές από Ελλάδα 66.610 52.058 -21,85% 

Μερίδιο ελλην. εξαγωγών επί συνολικών αλβ. εισαγωγών 15,53% 9,43% -39,31% 

Πηγή: INSTAT - Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων 
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3. Οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων στην Αλβανία σύμφωνα με 

την ΕΛ. ΣΤΑΤ. 
Σύμφωνα με τα πρόσφατα προσωρινά στοιχεία, που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για το 

2014, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αλβανία κατέχουν ποσοστό 1,51% επί της συνολικής αξίας των 
ελληνικών εξαγωγών. Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, η μικρή σε μέγεθος αγορά της Αλβανίας, 
απορροφά προϊόντα από όλες τις κατηγορίες των ελληνικών εξαγωγών και μάλιστα για κάποιες εξ’ αυτών 
το ποσοστό συμμετοχής τους υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό των συνολικών ελληνικών εξαγωγών. Το 
γεγονός αυτό, αποτυπώνει τις ανάγκες της χώρας υποδοχής για εισαγωγές ελληνικών προϊόντων. Το 
μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγωγών προς την Αλβανία αφορούν, κυρίως τα εξής: ορυκτά, καύσιμα, 
λιπαντικά (33,65%), βιομηχανικά είδη, ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη (21,46%), τρόφιμα και ζώα 
ζωντανά (15,82%), χημικά προϊόντα και συναφή (9,59%), διάφορα βιομηχανικά είδη (6,28%) και ποτά και 
καπνό (6,22%). 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ  ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑ,  
ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΤΔΕ (SITC 1), ΕΤΟΥΣ 2014.(1) 

       

  
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑ 

ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΤΔΕ 

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΤΔΕ 

ΣΕ € 

% 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΤΤΔΕ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

ΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣ 
ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΤΔΕ 
ΣΕ € 

ΣΥΝΘΕΣΗ, 
ΒΑΣΕΙ ΤΤΔΕ, 

ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

ΠΡΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑ 

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣ 
ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 3.743.829.273 13,78% 65.085.209 15,82% 1,74% 

1 ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ 591.311.740 2,18% 25.575.083 6,22% 4,33% 

2 
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 
ΚΑΥΣΙΜΑ 1.040.677.998 3,83% 3.483.510 0,85% 0,33% 

3 ΟΡΥΚΤΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΠ. 10.362.998.485 38,13% 138.469.966 33,65% 1,34% 

4 
ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 320.927.464 1,18% 1.393.079 0,34% 0,43% 

5 ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ, (Μ.Α.Κ.) 2.681.029.805 9,86% 39.477.997 9,59% 1,47% 

6 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ 
ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ 3.772.490.945 13,88% 88.318.111 21,46% 2,34% 

7 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2.292.685.507 8,44% 23.350.424 5,67% 1,02% 

8 ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.798.138.455 6,62% 25.844.733 6,28% 1,44% 

9 
ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 573.770.895 2,11% 496.913 0,12% 0,09% 

ΣΥΝΟΛΟ 27.177.860.567 100,00% 411.495.025 100,00% 1,51% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ημερομηνία Άντλησης Στοιχείων 06/02/2015  08:09 
      Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων 

 

    (1)Προσωρινά στοιχεία 
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4. Η διάρθρωση των αλβανικών εισαγωγών 
 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται οι συνολικές αλβανικές εισαγωγές, σύμφωνα με τα πρόσφατα 
προσωρινά στοιχεία, που δημοσίευσε η Αλβανική Στατιστική Αρχή για το 2014, κατά κατηγορία 
προϊόντων, σε λεκ. Παρουσιάζονται επίσης, τα αντίστοιχα στοιχεία του 2013, καθώς και η ετήσια 
μεταβολή τους. Αν και η κατηγοριοποίηση δεν είναι η ίδια με εκείνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 
παρόμοια φαίνεται να είναι τα συμπεράσματα ως προς τις ανάγκες της Αλβανίας για εισαγόμενα 
προϊόντα, με βάση το 2014: μηχανήματα, εξοπλισμός και ανταλλακτικά (19,14%), τρόφιμα, ποτά, καπνός 
(17,02%), ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια (16,34%), χημικά και πλαστικά (13,20%), δομικά υλικά και 
μέταλλα (12,82%). Στις παραπάνω κατηγορίες, παρουσιάζεται αύξηση της αξίας των εισαγόμενων 
προϊόντων σε σχέση με το 2013, με εξαίρεση τα ορυκτά, καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια. Το μερίδιό τους 
όμως, επί των συνολικών αλβανικών εισαγωγών περιορίστηκε, με εξαίρεση τα δομικά υλικά και μέταλλα, 
λόγω σημαντικής αύξησης το 2014 άλλων κατηγοριών, όπως δέρμα και δερμάτινα και προϊόντα 
κλωστοϋφαντουργίας και υποδηματοποιίας. 
 

ΠΗΓΗ: INSTAT,  Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων 
Προσωρινά στοιχεία 

 
Στον πίνακα, που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι εισαγωγές της Αλβανίας την πενταετία 2010 – 

2014 ανά χώρα προέλευσης, παραθέτονται τα ετήσια ποσοστά μεταβολής, καθώς και τα μερίδια 
συμμετοχής της κάθε χώρας επί των συνολικών εισαγωγών του τελευταίου έτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
Ελλάδα κατέχει, διαχρονικά τη δεύτερη θέση, μετά την Ιταλία, με μερίδιο 9,43%, το 2014, επί των 
συνολικών αλβανικών εισαγωγών και 15,43% επί των αντίστοιχων εισαγωγών από ΕΕ 28. 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  
ΣΕ ΛΕΚ 

       
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2013 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

2014/2013 
ΜΕΡΙΔΙΟ 

2013 
ΜΕΡΙΔΙΟ 

2014 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΜΕΡΙΔΙΟΥ 
2014/2013 Σύνολο αλβανικών εισαγωγών 517.377.874.819 552.263.542.714 6,74% 

Μηχανήματα, εξοπλισμός και 
ανταλλακτικά 98.517.122.564 105.689.876.453 7,28% 19,04% 19,14% 0,50% 

Τρόφιμα, ποτά και καπνικά 
προϊόντα 93.424.289.485 93.971.118.451 0,59% 18,06% 17,02% -5,77% 

Ορυκτά, καύσιμα, ηλεκτρική 
ενέργεια 92.656.826.912 90.225.077.059 -2,62% 17,91% 16,34% -8,78% 

Χημικά και πλαστικά 68.257.688.736 72.918.320.759 6,83% 13,19% 13,20% 0,08% 

Δομικά υλικά και μέταλλα 63.323.303.432 70.799.656.406 11,81% 12,24% 12,82% 4,74% 

Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας 
και υποδηματοποιίας 54.130.272.445 62.996.803.896 16,38% 10,46% 11,41% 9,03% 

Ξύλο προϊόντα και 
τεχνουργήματα από χαρτί 20.299.858.371 22.921.686.362 12,92% 3,92% 4,15% 5,78% 

Άλλα 15.373.789.013 18.421.210.742 19,82% 2,97% 3,34% 12,25% 

Δέρμα και δερμάτινα  11.394.723.861 14.319.792.586 25,67% 2,20% 2,59% 17,73% 
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Εισαγωγές Αλβανίας 2010 - 2014 (σε εκατ. λεκ) ανά χώρα προέλευσης 

Α/Α Χώρες 2010 2011 
% μεταβολής 

2011/2010 
2012 

% μεταβολής 
2012/2011 

2013 
% μεταβολής 

2013/2012 
2014 

% μεταβολής 
2014/2013 

Μερίδιο 
αγοράς επί 
συνολικών 
εισαγωγών 

2014 

1 Ιταλία 134.569 166.045 23,39% 168.372 1,40% 170.445 1,23% 164.409 -3,54% 29,77% 

2 Ελλάδα 62.617 57.796 -7,70% 50.117 -13,29% 45.700 -8,81% 52.058 13,91% 9,43% 

3 Κίνα 30.231 34.731 14,89% 33.574 -3,33% 34.985 4,20% 40.330 15,28% 7,30% 

4 Τουρκία 27.046 30.200 11,66% 30.379 0,59% 32.889 8,26% 39.011 18,61% 7,06% 

5 Γερμανία 26.768 31.163 16,42% 31.937 2,49% 30.002 -6,06% 32.963 9,87% 5,97% 

6 Σερβία 17.707 19.607 10,73% 23.321 18,94% 15.201 -34,82% 23.664 55,67% 4,28% 

7 Ελβετία 7.291 14.183 94,52% 15.407 8,63% 8.179 -46,91% 16.858 106,10% 3,05% 

8 ΗΠΑ 7.348 7.780 5,88% 11.423 46,82% 12.444 8,94% 13.343 7,23% 2,42% 

9 Ρωσία 10.475 10.540 0,62% 13.474 27,84% 10.140 -24,75% 11.680 15,19% 2,11% 

10 Γαλλία 10.417 13.089 25,65% 8.458 -35,38% 15.528 83,60% 10.690 -31,16% 1,94% 

11 Ισπανία 7.375 11.441 55,14% 10.381 -9,27% 8.026 -22,69% 9.588 19,46% 1,74% 

12 ΠΓΔΜ 7.543 8.882 17,76% 8.365 -5,82% 8.606 2,88% 8.350 -2,98% 1,51% 

13 Πολωνία 6.758 6.589 -2,50% 7.106 7,85% 7.803 9,81% 7.987 2,35% 1,45% 

14 Βουλγαρία 8.510 6.916 -18,72% 6.838 -1,13% 8.601 25,78% 7.790 -9,42% 1,41% 

15 Αυστρία 7.656 9.983 30,39% 6.889 -30,99% 6.185 -10,22% 6.408 3,61% 1,16% 

16 Κροατία 9.197 6.988 -24,01% 6.973 -0,21% 5.818 -16,56% 6.144 5,60% 1,11% 

17 Ρουμανία 5.957 5.604 -5,93% 5.966 6,46% 4.860 -18,55% 6.082 25,17% 1,10% 

18 Κόσσοβο 3.800 4.510 18,69% 5.106 13,21% 6.014 17,78% 5.976 -0,63% 1,08% 

19 Ην.Βασίλειο 6.980 5.975 -14,40% 5.322 -10,93% 4.154 -21,95% 5.500 32,42% 1,00% 

20 Καναδάς 1.294 4.749 266,90% 4.215 -11,24% 3.224 -23,52% 5.385 67,02% 0,97% 

21 Ουγγαρία 4.184 5.110 22,14% 4.138 -19,01% 4.322 4,44% 4.475 3,54% 0,81% 

22 Βραζιλία 4.440 4.402 -0,85% 4.881 10,88% 4.304 -11,81% 4.332 0,66% 0,78% 

23 Ολλανδία 4.634 4.472 -3,49% 2.449 -45,24% 3.380 38,04% 4.272 26,36% 0,77% 

24 Ουκρανία 4.458 6.632 48,76% 5.744 -13,39% 4.544 -20,88% 3.774 -16,95% 0,68% 

25 Τσεχία 6.754 8.070 19,48% 5.553 -31,19% 4.112 -25,95% 3.513 -14,57% 0,64% 

26 Σλοβενία 5.158 4.205 -18,47% 3.692 -12,21% 3.718 0,70% 3.455 -7,07% 0,63% 

27 Ινδία 4.087 3.461 -15,31% 2.943 -14,97% 2.695 -8,44% 3.406 26,42% 0,62% 

28 
Βοσνία-
Ερζεγοβίνη 3.783 5.429 43,52% 3.679 -32,23% 3.266 -11,24% 3.354 2,71% 0,61% 

29 Αργεντινή 683 1.243 81,82% 1.366 9,89% 1.766 29,30% 2.852 61,49% 0,52% 

30 Ν.Κορέα 2.053 3.462 68,65% 2.131 -38,46% 2.424 13,77% 2.643 9,03% 0,48% 

31 
Άλλες 
χώρες 37.984 40.746 7,27% 38.291 -6,03% 44.044 15,03% 41.971 -4,71% 7,60% 

Σύνολο ΕΕ 28 317.692 355.127 11,78% 334.163 -5,90% 332.829 -0,40% 337.394 1,37% 61,09% 

Γενικό Σύνολο 477.756 544.004 13,87% 528.489 -2,85% 517.378 -2,10% 552.264 6,74% 100,00% 

Πηγή: INSTAT - Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων 
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Ο  παρακάτω πίνακας, εστιάζει στην εξέλιξη της διάρθρωσης των αλβανικών εισαγωγών, την 
τελευταία πενταετία (2010-2014), κατά την οποία, παρατηρείται αύξηση της αξίας των εισαγωγών από 
κράτη – μέλη της ΕΕ, κατά 6,20%. Ωστόσο, ο ρυθμός αυτός ήταν κατά πολύ μικρότερος από την 
αντίστοιχη αύξηση των συνολικών αλβανικών εισαγωγών, που ήταν 15,60%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 
μειωθεί το μερίδιο αγοράς της ΕΕ28 επί των συνολικών αλβανικών εισαγωγών από 66,50% το 2010 σε 
61,09%, προς όφελος άλλων χωρών, όπως η Κίνα και η Τουρκία. 

Σχεδόν το 75% των αλβανικών εισαγωγών από κράτη – μέλη της ΕΕ το 2014, αφορούσαν 
εισαγωγές από Ιταλία, Ελλάδα και Γερμανία, ενώ οι δυο πρώτες χώρες καλύπτουν το 64,16% αυτών.  

Οι 5 πρώτοι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Αλβανίας, ως προς την αξία των αλβανικών 
εισαγωγών (Ιταλία, Ελλάδα, Κίνα, Τουρκία και Γερμανία), το 2014 κατείχαν ποσοστό 59,53%. Επί της 
συνολικής αξίας των εισαγωγών από αυτές τις 5 χώρες, η Ιταλία και η Ελλάδα κατείχαν το 65,84%.  

Το συνολικό μερίδιο των ως άνω δυο σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της Αλβανίας επί των 
συνολικών αλβανικών εισαγωγών ήταν σχεδόν 40%, γεγονός που αποτυπώνει τις ισχυρές εμπορικές 
συναλλαγές της Αλβανίας με τις δυο γειτονικές της χώρες. 

Εξέλιξη της διάρθρωσης των αλβανικών εισαγωγών ως προς τις χώρες προέλευσης  
την πενταετία 2010 - 2014 (αξία σε εκατ. λεκ) 

Α/Α Χώρες 
Αξία 

α/εισαγωγών 
2010 

Αξία 
α/εισαγωγών 

2014 

%  
μεταβολής 

αξίας 
εισαγωγών 
2014/2010 

Μερίδιο επί 
συνολικών 

α/εισαγωγών 
2010 

Μερίδιο επί 
συνολικών 

α/εισαγωγών 
2014 

% 
 μεταβολής 
μεριδίου επί 
συνολικών 
εισαγωγών 
2014/2010 

1 Ιταλία 134.569 164.409 22,17% 28,17% 29,77% 5,69% 

2 Ελλάδα 62.617 52.058 -16,86% 13,11% 9,43% -28,08% 

3 Κίνα 30.231 40.330 33,41% 6,33% 7,30% 15,41% 

4 Τουρκία 27.046 39.011 44,24% 5,66% 7,06% 24,78% 

5 Γερμανία 26.768 32.963 23,15% 5,60% 5,97% 6,53% 

Σύνολο 2 πρώτων 
προμηθευτών 197.186 216.467 9,78% 41,27% 39,20% -5,03% 

Σύνολο 5 πρώτων 
προμηθευτών 281.230 328.772 16,90% 58,86% 59,53% 1,13% 

Σύνολο λοιπών 
χωρών (εκτός 5) 196.525 223.492 13,72% 41,14% 40,47% -1,62% 

Σύνολο ΕΕ 28 317.692 337.394 6,20% 66,50% 61,09% -8,13% 

Γενικό Σύνολο 477.756 552.264 15,60% 100,00% 100,00%   

Πηγή: INSTAT - Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων 

    

Ειδικότερα, όσον αφορά στην Ελλάδα, την τελευταία πενταετία, καταγράφεται μείωση των 
εξαγωγών της, κατά -16,86%, ωστόσο η πτώση του μεριδίου συμμετοχής της επί των συνολικών 
αλβανικών εισαγωγών είναι αισθητά μεγαλύτερη και φτάνει στο -28,08%. Αυτό οφείλεται στη θεματική 
αύξηση, που καταγράφεται αυτό το διάστημα, στις εισαγωγές στην Αλβανία προϊόντων από Κίνα 
(33,41%) και Τουρκία (44,24%).  
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5. Οι εισαγωγές ελληνικών προϊόντων στην Αλβανία σύμφωνα με 

την INSTAT 
Εισαγωγές κυριότερων ελληνικών προϊόντων (HS 2) στην Αλβανία την περίοδο 2012-2014 

(Αξία σε λεκ) 

         

Α/Α ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012 2013 
% 

Μεταβολής 
2013/2012 

2014 
% 

Μεταβολής 
2014/2013 

Σύνθεση 
ελληνικών 
εξαγωγών  

στην 
Αλβανία 

2014 

Μερίδιο αγοράς  
ελληνικών 

εξαγόμενων 
προϊόντων επί  

αντίστοιχων 
αλβανικών  
εισαγωγών 

2014 

1 

27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά 
λάδια και προϊόντα 
απόσταξης  6.168.334.881 6.158.503.618 -0,16% 13.120.591.773 113,05% 25,20% 15,34% 

2 
72 Προϊόντα σιδήρου και 
χάλυβα 7.897.353.489 4.721.163.655 -40,22% 3.342.150.555 -29,21% 6,42% 13,30% 

3 
24 Καπνά και βιομηχ. 
υποκατάστατα καπνού 2.678.761.988 2.876.581.990 7,38% 2.654.116.349 -7,73% 5,10% 35,37% 

4 
08 Καρποί και φρούτα 
βρώσιμα 2.049.181.760 2.233.991.205 9,02% 2.511.158.843 12,41% 4,82% 38,47% 

5 
39 Πλαστικές ύλες και 
τεχνουργήματα 2.687.603.490 2.565.120.024 -4,56% 2.358.860.386 -8,04% 4,53% 13,04% 

6 48 Χαρτί και χαρτόνια 1.478.590.824 1.653.641.986 11,84% 1.845.764.812 11,62% 3,55% 13,63% 

7 

84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, 
λέβητες, μηχανές, συσκευές και 
μηχανικές επινοήσεις 1.722.379.668 1.538.575.801 -10,67% 1.742.822.433 13,28% 3,35% 4,54% 

8 
76 Αργίλιο και τεχνουργήματα 
αυτού 1.927.860.122 1.795.908.089 -6,84% 1.616.130.903 -10,01% 3,10% 21,59% 

9 01 Ζώντα ζώα 1.106.375.781 1.215.501.153 9,86% 1.590.291.029 30,83% 3,05% 45,67% 

10 30 Φαρμακευτικά 825.182.191 988.965.389 19,85% 1.434.716.788 45,07% 2,76% 6,79% 

11 22 Ποτά, αλκοολούχα,  ξίδι 1.359.532.457 1.305.520.213 -3,97% 1.181.784.582 -9,48% 2,27% 13,65% 

12 
25 Αλάτι, θείο, γαίες και 
πέτρες, ασβέστη, τσιμέντο 1.496.350.818 769.648.912 -48,56% 1.016.089.075 32,02% 1,95% 24,50% 

13 
32 Δεψικά και βαφικά  
εκχυλίσματα 936.141.603 986.551.602 5,38% 1.011.694.521 2,55% 1,94% 31,40% 

14 
19 Παρασκευή δημητριακών, 
αλεύρι,  άμυλο  975.691.308 1.047.641.315 7,37% 991.089.215 -5,40% 1,90% 13,47% 

15 
20 Προετοιμασία λαχανικών, 
καρπών και φρούτων 659.368.980 735.391.183 11,53% 901.866.604 22,64% 1,73% 37,85% 

Σύνολο 15 πρώτων εξαγόμενων 
ελληνικών προϊόντων στην 

Αλβανία 
33.968.709.360 30.592.706.135 -9,94% 37.319.127.868 21,99% 71,69% 6,76% 

Σύνολο ελληνικών εξαγόμενων 
προϊόντων στην Αλβανία 

50.117.201.724 45.699.994.676 -8,81% 52.058.151.113 13,91% 100,00% 9,43% 

Ποσοστό 15 πρώτων εξαγόμενων 
ελληνικών προϊόντων επί ως άνω 

συνόλου 
67,78% 66,94% -1,23% 71,69% 7,09%     
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 Από τον ως άνω πίνακα παρατηρούμε ότι το εύρος των ελληνικών εξαγωγών προς την Αλβανία 
είναι σχετικά περιορισμένο, αφού οι 5 πρώτες κατηγορίες προϊόντων, το 2014, καλύπτουν σχεδόν το 
ήμισυ, 46,08% του συνόλου και οι πρώτες 15 κατηγορίες καλύπτουν το 71,69%. Από τις συνολικές 
εξαγωγές ελληνικών προϊόντων στην Αλβανία, το ¼ αφορά την κατηγορία (HS 27) ορυκτά, καύσιμα και 
ορυκτά λιπαντικά.  
 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι κατηγορίες των πρώτων 15 ελληνικών 
προϊόντων, που εξάγονται στην Αλβανία, κατέχουν σημαντικό μερίδιο επί των συνολικών αντίστοιχων 
αλβανικών εισαγωγών, όπως για παράδειγμα τα ζώντα ζώα, που καλύπτουν το 45,67% των εισαγωγών 
αυτής της κατηγορίας. Ομοίως, η κατηγορία HS 24, όπου το 35,37% των αλβανικών εισαγωγών 
προϊόντων καπνού προέρχονται από την Ελλάδα, το 38,47% των καρπών και φρούτων κλπ., όπως 
φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι οι 15 αυτές κατηγορίες προϊόντων 
αποτελούν το 45,73% της συνολικής αξίας των αλβανικών εισαγωγών, γι’ αυτό το συνολικό μερίδιο των 15 
κυριότερων ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων επί του συνόλου είναι μόλις 6,76%. 
 

6. Ο ανταγωνισμός των ελληνικών προϊόντων  στην Αλβανία  
 

ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2014  
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ - αξία σε εκατ. λεκ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Συνολικές 
αλβανικές 
εισαγωγές 

Ελλάδα Ιταλία Κίνα Τουρκία 

Τρόφιμα, ποτά και καπνικά προϊόντα 93.971 13.916 15.173 555 4.488 

Ορυκτά, καύσιμα, ηλ. ενέργεια 90.225 14.138 29.291 12 662 

Χημικά και πλαστικά προϊόντα 72.918 7.299 15.032 3.797 6.029 

Δέρμα και προϊόντα δέρματος 14.320 70 11.835 619 177 

Προϊόντα ξύλου και είδη από χαρτί 22.922 2.908 8.341 1.096 2.977 

Κλωστοϋφαντουργία και υποδηματοποιία 62.997 2.344 34.615 7.797 10.258 

Δομικά υλικά και μέταλλα 70.800 7.380 17.662 9.138 7.512 

Μηχανολογικός εξοπλισμός και ανταλλακτικά 105.690 2.837 28.003 13.720 5.202 

Λοιπά 18.421 1.166 4.455 3.598 1.705 

Σύνολο 552.264 52.058 164.409 40.330 39.011 
     ΠΗΓΗ: INSTAT –Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων 
 

Από την παρουσίαση της ενότητας για τη διάθρωση των αλβανικών εισαγωγών έγινε κατανοητό ότι 
Ιταλία, Κίνα και Τουρκία αποτελούν τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της Αλβανίας και ως εκ τούτου 
τους σημαντικότερους ανταγωνιστές των ελληνικών εξαγωγών. Εξ’ άλλου, όπως φαίνεται καλύτερα στον 
παρακάτω πίνακα, η Αλβανία, λόγω της χαμηλής παραγωγικής της βάσης εισάγει μεγάλο εύρος 
προϊόντων και σχεδόν το ήμισυ των εισαγωγών της, ή και πολύ περισσότερο σε κάποιες κατηγορίες, 
προέρχεται από 4 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η οποία μέχρι στιγμής παραμένει ο δεύτερος 
εμπορικός εταίρος της Αλβανίας. 
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Ο παρακάτω πίνακας, αν και συγκεντρωτικός, ως προς την ανάλυση των προϊόντων, παρέχει μια 
γενική εικόνα σχετικά με τις ανάγκες της Αλβανίας σε εισαγωγές, καθώς και για τις ελληνικές εξαγωγές σε 
σχέση με τον ανταγωνισμό. Το 1/5 περίπου της ζήτησης για εισαγόμενα προϊόντα αφορά μηχανολογικό 
εξοπλισμό και ανταλλακτικά, η οποία το 2014 καλύφθηκε κυρίως από την Ιταλία και δευτερευόντως από 
την Κίνα. Το δε, ποσοστό τουρκικών εισαγόμενων προϊόντων στην Αλβανία, σε αυτήν την κατηγορία, ήταν 
σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο των ελληνικών προϊόντων. Τα υψηλά μερίδια της Κίνας και της 
Τουρκίας σε αυτή την κατηγορία προϊόντων, για την οποία καταγράφεται η μεγαλύτερη ζήτηση στην 
Αλβανία, υπογραμμίζουν τον έντονο ανταγωνισμό, που δέχονται τα αντίστοιχα ελληνικά προϊόντα, λόγω 
της χαμηλότερης τιμής, που ως γνωστόν διαθέτουν τα προϊόντα τους. Για την πληρότητα βεβαίως αυτής 
της εικόνας, δέον συνεκτιμηθεί, εκτός από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, η οποία, μεταξύ άλλων, είχε  
και επίπτωση στη μείωση της ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και ο παράγοντας της 
δυνατότητας άσκησης νομισματικής πολιτικής από την πλευρά της Κίνας και της Τουρκίας, η οποία είχε 
ως αποτέλεσμα την περαιτέρω άμβλυνση των τιμών των προϊόντων τους με τα αντίστοιχα ελληνικά. 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 2014 & 
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Σύνθεση 

αλβανικών 
εισαγωγών 

Ελλάδα Ιταλία Κίνα Τουρκία 

Συν.μερίδιο 
αγοράς των 4 

εμπορικών 
εταίρων 

Μηχανολογικός εξοπλισμός και 
ανταλλακτικά 19,14% 2,68% 26,50% 12,98% 4,92% 47,08% 

Τρόφιμα, ποτά και καπνικά προϊόντα 17,02% 14,81% 16,15% 0,59% 4,78% 36,32% 

Ορυκτά, καύσιμα, ηλ. ενέργεια 16,34% 15,67% 32,46% 0,01% 0,73% 48,88% 

Χημικά και πλαστικά προϊόντα 13,20% 10,01% 20,62% 5,21% 8,27% 44,10% 

Δομικά υλικά και μέταλλα 12,82% 10,42% 24,95% 12,91% 10,61% 58,89% 

Κλωστοϋφαντουργία και υποδηματοποιία 11,41% 3,72% 54,95% 12,38% 16,28% 87,33% 

Προϊόντα ξύλου και είδη από χαρτί 4,15% 12,69% 36,39% 4,78% 12,99% 66,84% 

Λοιπά 3,34% 6,33% 24,19% 19,53% 9,26% 59,30% 

Δέρμα και προϊόντα δέρματος 2,59% 0,49% 82,65% 4,32% 1,24% 88,69% 

Σύνολο 100,00% 9,43% 29,77% 7,30% 7,06% 53,56% 
  ΠΗΓΗ: INSTAT –Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων 
 

Στην κατηγορία των τροφίμων, ποτών και καπνικών προϊόντων, η Ιταλία αποτελεί το βασικό 
ανταγωνιστή της Ελλάδος. Ειδικότερα, όσον αφορά τα εισαγόμενα προϊόντα ελαιολάδου και οίνων, 
κυριαρχούν τα ιταλικά προϊόντα. Αξίζει να επισημανθεί πάντως, ότι τα μερίδια των δύο χωρών σε αυτή την 
κατηγορία έχουν μικρή απόκλιση, γεγονός που αναδεικνύει ότι σε αυτό τον τομέα υπάρχει περιθώριο 
περαιτέρω εξαγωγικής δραστηριότητας από ελληνικές επιχειρήσεις.  

Στην κατηγορία δομικών υλικών και μετάλλων, εκτός από την Ιταλία, που κατέχει σημαντικό μερίδιο 
αγοράς,, παρατηρείται ότι οι εισαγωγές από Κίνα είναι περισσότερες από τις αντίστοιχες της Ελλάδας, 
ενώ της Τουρκίας οριακά μεγαλύτερες. Επιπλέον, σημειώνεται ότι το 2014 σε σχέση με το 2013, οι 
ελληνικές εισαγωγές, σε αυτή την κατηγορία, μειώθηκαν κατά -19,00%, ενώ οι αντίστοιχες τουρκικές 
αυξήθηκαν κατά το ίδιο, σχεδόν, ποσοστό, 19,29%. 

Η ζήτηση για την κατηγορία χημικά και πλαστικά προϊόντα το 2014 αυξήθηκε κατά 6,83%. 
Παράλληλα, οι αλβανικές εισαγωγές ελληνικών προϊόντων κατέγραψαν αύξηση το 2014 σε σχέση με το 
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2013, κατά 7,57% και οι αντίστοιχες των τουρκικών 19,00%, λίγο περισσότερο από τις αντίστοιχες των 
κινεζικών, που ήταν 18,83%.  

Πάντως, οι ως άνω κατηγορίες, περιλαμβάνουν μεγάλο εύρος εξειδικευμένων προϊόντων και 
προτείνεται στον δυνητικό Έλληνα εξαγωγέα η περαιτέρω ανάλυση, προκειμένου να εξαχθούν 
περισσότερο ασφαλή συμπεράσματα για τον ανταγωνισμό. 

7. Γενικές πληροφορίες για τον δυνητικό Έλληνα εξαγωγέα 

7.1. Δασμοί 
Η Αλβανία, ως μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, εφαρμόζει δασμολογική πολιτική 

βάσει της ρήτρας του «μάλλον ευνοούμενου κράτους», ενώ για την Τουρκία, καθώς και τα μέλη των 
CEFTA (Βοσνία & Ερζεγοβίνη, ΠΓΔΜ, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Κόσοβο) και EFTA (Λίχτενσταϊν, 
Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία), με τις οποίες έχουν συναφθεί Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου (FTA), 
εφαρμόζεται προτιμησιακό καθεστώς. 

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ 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 
χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στην ως άνω Συμφωνία, μέχρι την οριστική κατάργησή τους. 
Ειδικώτερα, στα βιομηχανικά προϊόντα (κεφάλαια 25 – 97 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας) προέλευσης 
ΕΕ δεν επιβάλλονται εισαγωγικοί δασμοί, ενώ ορισμένα αγροτικά προϊόντα επιβαρύνονται βάσει των 
σχετικών διατάξεων της Συμφωνίας. 

Οι δασμοί, οι οποίοι επιβάλλονται βάσει των 8ψήφιων κωδικών της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, 
είναι αποκλειστικά επί της αξίας (ad valorem). Για τις δασμολογικές κλάσεις, που επιβαρύνονται με 
εισαγωγικούς δασμούς, οι επιβαλλόμενοι συντελεστές είναι της τάξης 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 (www.dogana.gov.al), στη θέση 

http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/NK%202015_me_paketen_fiskale_2015.pdf 

Επίσης, το ως άνω δασμολόγιο είναι διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα του 
Γραφείου ΟΕΥ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=43685 

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. 

 

7.2. Φόροι 
 

7.2.1. Φ.Π.Α. 
Ο γενικός συντελεστής ΦΠΑ είναι 20%, ενώ ορισμένες συναλλαγές εξαιρούνται της επιβάρυνσης 

ΦΠΑ. Οι κυριότερες κατηγορίες που εξαιρούνται είναι: 

 Φάρμακα και ιατρικές υπηρεσίες (από 1.4.2014) 

http://www.dogana.gov.al/
http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/NK%202015_me_paketen_fiskale_2015.pdf
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=43685
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 Εξαγωγές 

 Πώληση και ενοικίαση γης 

 Πώληση και ενοικίαση ακινήτων (εκτός ξενοδοχειακών μονάδων), εφ’ όσον ο χρόνος 
μίσθωσης υπερβαίνει τους δύο μήνες (η ενοικίαση μπορεί να υπόκειται σε ΦΠΑ κατόπιν 
αιτήσεως του εκμισθωτή) 

 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

 Εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

 Ορισμένες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τον πετρελαϊκό τομέα 

 Εφημερίδες και περιοδικά, καθώς και διαφημιστικές και εκτυπωτικές υπηρεσίες που 
σχετίζονται με αυτά. 

 Υπηρεσίες στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων 

Όσον αφορά στα εισαγόμενα προϊόντα, ο ΦΠΑ αποδίδεται στο αλβανικό κράτος κατά την εισαγωγή 
και υπολογίζεται επί της τελικής τιμής, όπως διαμορφώνεται με βάση την τιμή CIF ή την τιμή αναφοράς του 
τελωνείου και προστιθέμενων όλων των δασμών, τελών, ειδικών φόρων κατανάλωσης κ.λπ. 
επιβαρύνσεων.  

 

7.2.2. Ειδικός φόρος (excise tax) 
Σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως τα αλκοολούχα και ενεργειακά ποτά, τα καπνικά 

προϊόντα, ο καφές, το πετρέλαιο και τα υποπροϊόντα αυτού κ.ά., επιβάλλεται ειδικός φόρος είτε 
παράγονται στην Αλβανία, είτε εισάγονται. 

Αναλυτικός κατάλογος, των επιβαρύνσεων ειδικού φόρου των ως άνω προϊόντων, περιέχεται στον 
τελευταίο τροποποιητικό νόμο «περί ειδικού φόρου» (Ν.158/2014), που ισχύει από 1.1.2015, ανεπίσημη 
μετάφραση του οποίου, στην ελληνική γλώσσα, είναι διαθέσιμη, ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του 
Γραφείου ΟΕΥ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=43687# 
 
 

7.2.3. Φόρος υλικών συσκευασίας 
Τα υλικά συσκευασίας μίας χρήσης από πλαστικό και γυαλί (σύμφωνα με την ταξινόμηση των 

κεφαλαίων 39 και 70 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας), εισαγόμενα ή εγχωρίως παραγόμενα, 
επιβαρύνονται με φόρο της τάξης των 100 ALL/kg για τα υλικά από πλαστικό και 10 ALL/kg για τα υλικά 
από γυαλί. Τα εγχωρίως παραγόμενα υλικά συσκευασίας από ανακυκλωμένο πλαστικό επιβαρύνονται με 
50 ALL/kg. Για τα εισαγόμενα προϊόντα, ο εν λόγω φόρος καταβάλλεται στις τελωνειακές Αρχές κατά την 
εισαγωγή. 

Όσον αφορά στα προϊόντα συσκευασίας από πλαστική ύλη, ο ως άνω φόρος επιβάλλεται σε όλα 
τα προϊόντα του υποκεφαλαίου 3923 της Συνδυασμένης  Ονοματολογίας, όταν εισάγονται χωριστά 
(άδεια), καθώς και όταν συσκευάζουν άλλα προϊόντα (είτε εισαγόμενα, είτε εγχωρίως παραγόμενα), που 
κατατάσσονται σε διαφορετική δασμολογική κλάση (εκτός του υποκεφαλαίου 3923), και το πλαστικό υλικό 
καταλαμβάνει τουλάχιστον το 51% της συνολικής μάζας της συσκευασίας.  

Όσον αφορά στα προϊόντα  συσκευασίας από γυαλί,  ο ως άνω φόρος (10 ALL/kg) επιβάλλεται σε 
όλα τα προϊόντα του υποκεφαλαίου 7010 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, όταν εισάγονται χωριστά 
(άδεια), καθώς και όταν συσκευάζουν άλλα προϊόντα (είτε εισαγόμενα, είτε εγχωρίως παραγόμενα), που 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=43687
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κατατάσσονται σε διαφορετική δασμολογική κλάση (εκτός του υποκεφαλαίου 7010), και το γυαλί 
καταλαμβάνει τουλάχιστον το 80% της συνολικής μάζας της συσκευασίας. 

Στις περιπτώσεις που τα ως άνω υλικά συσκευασίας (υποκεφάλαια 3923 και 7010 της 
Συνδυασμένης  Ονοματολογίας) συσκευάζουν άλλα προϊόντα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται 
υπ’ όψιν η διαφορά του μεικτού από το καθαρό βάρος των προϊόντων. 

Τα παρακάτω προϊόντα, είτε εισάγονται ξεχωριστά (άδεια), είτε συσκευάζουν άλλα προϊόντα, 
απαλλάσσονται του φόρου συσκευασίας: 

- πλαστικά κιβώτια 
- πλαστικά βαρέλια με χωρητικότητα ≥ 20 λίτρα 
- πλαστικές θήκες για CD και DVD 
- πλαστικά δοχεία (τάπερ) για τρόφιμα 

- πλαστικά κουτιά ψηφοφορίας 
- πλαστικά δοχεία για καφέ, τσάι, μπαχαρικά 

- πλαστικά δοχεία για τρόφιμα, όπως: για μαρμελάδες, ψωμί, σάλτσες, φρούτα, βούτυρο, λαδί κλπ 
- πλαστικές συσκευασίες για ορούς, αίμα και φάρμακα 
- γυάλινες αμπούλες φαρμάκων 
- γυάλινες φιάλες για τη διατήρηση ορού, αίματος και φαρμάκων 
- πλαστικές και γυάλινες συσκευασίες σε τελωνειακό καθεστώς  αναστολής.  

7.3. Άλλες πληροφορίες 
Η  Αλβανία είναι μια χώρα με χαμηλή παραγωγική βάση και ως εκ τούτου η ζήτηση για εισαγόμενα 

προϊόντα είναι μεγάλη. Ως εκ τούτου η αγορά δεν θεωρείται προστατευτική και εν γένει, δεν 
παρατηρούνται γραφειοκρατικές ή μη γραφειοκρατικές διαδικασίες οι οποίες να λειτουργούν αποτρεπτικά 
στο εξωτερικό εμπόριο. Ειδικώτερα, όσον αφορά στα φυτοϋγειονομικά και κτηνιατρικά πιστοποιητικά είναι 
συμβατά με τα ευρωπαϊκά και συνεπώς δεν υφίστανται προβλήματα στον τομέα αυτό. Επίσης, σε γενικές 
γραμμές, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προδιαγραφές για τις ετικέτες ή τη συσκευασία προϊόντων.  

Στην Αλβανία, υπάρχουν τα περισσότερα κανάλια διανομής, αν και με μικρότερο βαθμό 
εξειδίκευσης από ό, τι σε ευρωπαϊκές χώρες. Στην Αλβανία υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εμπόρων και 
μικρά καταστήματα λιανικής πώλησης, μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ και εμπορικά κέντρα. Επίσης, 
υπάρχει διαφοροποίηση στα κανάλια της διανομής, ανάλογα με τον κλάδο επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν μεγάλοι εισαγωγείς – διανομείς, ενώ σε άλλες η 
εισαγωγή προϊόντων γίνεται είτε μέσω μικρών ανεξάρτητων διανομέων, είτε απ’ ευθείας από την 
ενδιαφερόμενη εμπορική επιχείρηση.  Σε γενικές γραμμές, η αγορά είναι ακόμη ανώριμη ως προς την 
υποστήριξη πωλήσεων, την εξυπηρέτηση των πελατών και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.   

Ως προς την ανεύρεση πιθανών συνεργατών, επισημαίνεται ότι στην Αλβανία δεν εκδίδονται 
αξιόπιστοι επαγγελματικοί – επιχειρηματικοί οδηγοί, ενώ και η χρήση διαδικτύου και ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, ιδιαίτερα εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. 
Επιπλέον, δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια, ενώ είναι σύνηθες το 
φαινόμενο, το αντικείμενο της δραστηριότητας των αλβανικών επιχειρήσεων, κατά την εγγραφή τους στο 
Εμπορικό Μητρώο, να εμφανίζεται αρκετά ευρύ. Είναι σύνηθες επίσης, 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. 
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Τέλος, δεν υφίσταται επίσημος φορέας για την άντληση πληροφοριών ως προς την οικονομική κατάσταση 
και τη φερεγγυότητα των αλβανικών εταιρειών.  

7.4. Συνοπτική αποτύπωση της αλβανικής αγοράς 
Παρακάτω παρατίθενται δύο πίνακες, με σκοπό τη συνοπτική αποτύπωση της αλβανικής αγοράς.  

Κατανομή του πληθυσμού της Αλβανίας 

     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

1/1/2015 

Πληθυσμός 

% 
πληθυσμού 
Περιφέρειας 

επί 
συνόλου 

Άνδρες Γυναίκες 

Τίρανα 800.986 27,69% 399.163 401.823 

Φιέρι 315.012 10,89% 160.663 154.349 

Ελμπασάν 301.397 10,42% 153.389 148.008 

Δυρράχιο 276.191 9,55% 140.208 135.983 

Κορυτσά 224.165 7,75% 114.279 109.886 

Σκόδρα 218.523 7,55% 109.204 109.319 

Μπεράτι 142.679 4,93% 72.503 70.176 

Αυλώνα 183.100 6,33% 92.619 90.481 

Ντίμπερ 136.476 4,72% 70.419 66.057 

Λέζα 136.814 4,73% 69.281 67.533 

Αργυρόκαστρο 72.201 2,50% 36.756 35.445 

Κούκες 85.461 2,95% 43.521 41.940 

Σύνολο 2.893.005 100,00% 1.462.005 1.431.000 

Πηγή: INSTAT 

     
Κατανομή των επιχειρήσεων στην Αλβανία, ανά περιφέρεια και ιδιοκτησιακό καθεστώς 

Περιφέρεια 
Γενικό Σύνολο 
επιχειρήσεων 

%  
Περιφέρειας 

  Επιχειρήσεις 
αλβανικών 

συμφερόντων 

Επιχειρήσεις 
ξένων 

συμφερόντων 

Επιχειρήσεις 
μικτών 

συμφερόντων   

Τίρανα 47.477 42,74%   44.277 2.205 995 

Δυρράχιο 10.599 9,54%   10.075 321 203 

Φιέρι 9.830 8,85%   9.704 62 64 

Αυλώνα 9.363 8,43%   9.154 123 86 

Ελμπασάν 7.442 6,70%   7.331 58 53 

Κορυτσά 6.728 6,06%   6.603 75 50 

Σκόδρα 5.945 5,35%   5.787 93 65 

Μπεράτι 4.557 4,10%   4.527 12 18 

Λέζα 3.189 2,87%   3.110 47 32 

Αργυρόκαστρο 2.814 2,53%   2.756 30 28 

Ντίμπερ 2.077 1,87%   2.063 0 9 

Κούκες 1.062 0,96%   1.042 0 5 

Σύνολο 111.083 100,00%   106.429 3.026 1.608 

Πηγή: INSTAT * τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν το 2013   
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Όπως προκύπτει από τα ως άνω στοιχεία, τα Τίρανα και το γειτονικό Δυρράχιο συγκεντρώνουν το 
37,2% του συνολικού πληθυσμού της Αλβανίας και πάνω από το ήμισυ της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας (52,28%). Επίσης, κυρίως σε αυτές τις δυο πόλεις είναι εγκατεστημένες και πολλές ξένες 
επιχειρήσεις, εκ των οποίων αρκετές ελληνικές, ο αριθμός των οποίων εκτιμάται γύρω στις 300 ενεργές 
επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων τρείς ελληνικές Τράπεζες των Ομίλων Εθνικής, Alpha και Πειραιώς. 
Επίσης, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός μικτών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και ελληνο-
αλβανικών, ενώ σημαντική παρουσία στην επιχειρηματική κοινότητα της Αλβανίας κατέχουν επιχειρήσεις 
συμφερόντων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.  

Επίσης, το μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα των προηγούμενων ετών, προς την Ελλάδα, έχει 
δημιουργήσει ένα πληθυσμό μεγαλύτερο του ενός εκατομμυρίου, ο οποίος, έχει κατά καιρούς, ζήσει, 
εργασθεί ή σπουδάσει στην Ελλάδα και ως εκ τούτου έχει εξοικειωθεί με τις ελληνικές καταναλωτικές και 
διατροφικές συνήθειες, καθώς και γενικότερα τα  ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες, τις οποίες θα επέλεγε 
να καταναλώνει και στην χώρα του, εφ’ όσον μπορεί να εντοπίσει στην τοπική αγορά. Πρόκειται για ένα 
δυνητικό καταναλωτικό κοινό για τις ελληνικές επιχειρήσεις, που επιθυμούν να εξάγουν στην Αλβανία. Η 
χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι πολύ διαδεδομένη, ιδίως στην Νότια Αλβανία και αυτό βοηθάει στην 
επικοινωνία και την εξοικείωση με τον δυνητικό συνεργάτη. 

Όσον αφορά στο προφίλ του Αλβανού καταναλωτή, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα τελευταία 
χρόνια έχει υπάρξει μια ταχεία αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά του αλβανικού πληθυσμού και 
του τρόπου ζωής, λόγω της οικονομικής ανάπτυξης, της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, της γρήγορης 
αστικοποίησης, που συνέβαλε στη δημιουργία καταναλωτών αστικής τάξης μεσαίου εισοδήματος. 
Ειδικώτερα, 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 εισοδήματα και τη χαμηλή τιμή για τα χαμηλά εισοδήματα. 

Οι αδυναμίες της αλβανικής αγοράς αφορούν φαινόμενα διαφθοράς και άτυπης οικονομίας, 
έλλειψη προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, έλλειψη επαρκών οργανωτικών και θεσμικών 
δομών και χαμηλή αποδοτικότητα της διοίκησης, της δικαιοσύνης, καθώς και μειωμένη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση κ.α. 

Πάντως, τα προσεχή έτη, η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Αλβανίας, αναμένεται να 
επιταχύνει τις θεσμικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός 
ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  

8. Προοπτικές ελληνικών εξαγωγών στην Αλβανία 
Η αλβανική αγορά, αν και μικρού μεγέθους, αποτελεί μια γειτονική αγορά εύκολα προσβάσιμη, με 

νεανικό πληθυσμό, και με ένα ώριμο καταναλωτικό κοινό απέναντι στα ελληνικά προϊόντα, εξ’ αιτίας της 
εξοικείωσής του με τις ελληνικές καταναλωτικές και διατροφικές συνήθειες, είτε λόγω της μεγάλης  
μεταναστευτικής κινητικότητας, είτε λόγω της παρουσίας ελληνικής μειονότητας, καθώς και σημαντικού 
αριθμού Ελλήνων, που ζουν και εργάζονται, ως επί το πλείστον, στα Τίρανα. 

Επίσης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Διεθνών Οργανισμών, η αλβανική οικονομία φαίνεται ότι 
θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς γύρω στο 3% του ΑΕΠ.  Τα προσεχή χρόνια, αναμένεται να 
υλοποιηθούν μεγάλα έργα υποδομής και διάφορα Προγράμματα, με τη συγχρηματοδότηση τόσο της ΕΕ 
όσο και Διεθνών Οργανισμών, καθώς και λοιπών φορέων Αναπτυξιακής Συνεργασίας, δημιουργώντας, 
παράλληλα, αντίστοιχες επιχειρηματικές ευκαιρίες, σε τομείς, όπως: κατασκευές, ενέργεια, αγροτικός 
τομέας, τροφίμων, ύδρευση, δίκτυα μεταφορών, τουρισμός, περιβάλλον, ψηφιακές τεχνολογίες κλπ. 

Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικοί τομείς συνεργασίας είναι: 
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Τομέας τροφίμων 
 Ο κλάδος ελληνικών τροφίμων έχει προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης στην Αλβανία. Ο κύριος 

ανταγωνιστής είναι τα ιταλικά προϊόντα, όπως προέκυψε ανωτέρω από την εξέταση της διάρθρωσης των 
αλβανικών εισαγωγών, ωστόσο η απόκλιση από το μερίδιο της Ιταλίας (16,15%) είναι μικρή από το 
αντίστοιχο της Ελλάδος (14,81%). Η διανομή των εισαγόμενων ειδών διενεργείται κυρίως από 
δραστηριοποιούμενες στη χώρα εισαγωγικές επιχειρήσεις τροφίμων, ποτών και ειδών ευρείας 
κατανάλωσης, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερα αξιόλογες επιχειρήσεις ομογενειακών συμφερόντων, που 
διακινούν και την πλειονότητα των ελληνικών ειδών διατροφής που κυκλοφορούν στην αλβανική αγορά.  

Κατασκευές 

Μολονότι, ο κατασκευαστικός τομέας στην Αλβανία σημείωσε πτώση τα τελευταία χρόνια, εξ’ 
αιτίας της έλλειψης ρευστότητας (η οποία, εν πολλοίς, οφείλεται στη σταδιακή μείωση των 
μεταναστευτικών εμβασμάτων) και της κρίσης των γειτονικών χωρών και των χωρών της ευρωζώνης, 
υπάρχει ακόμη σημαντική έλλειψη υποδομών, γεγονός που αφήνει περιθώρια για την δραστηριοποίηση 
των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών. Σημειώνεται ότι μετά τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης στην 
Αλβανία, τον προσεχή Ιούνιο, προβλέπεται να ανακληθεί ο υφιστάμενος προσωρινός περιορισμός στην 
έκδοση αδειών για τον κατασκευαστικό τομέα, γεγονός, που αναμένεται να συμβάλει στο «ξεπάγωμα» της 
αγοράς ακινήτων. Επιπλέον, περιθώρια ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα υπάρξουν στον τομέα οδικών δικτύων, 
σε δίκτυα ύδρευσης και επεξεργασίας αποβλήτων, στην κατασκευή λιμένων, αεροδρομίων, 
σιδηροδρομικού δικτύου κλπ. 

Ενέργεια 
Με τη χρηματοδότηση $ 150 εκατ. από την Παγκόσμια Τράπεζα στον τομέα της ενέργειας, θα 

δρομολογηθούν επενδύσεις για τη μείωση των απωλειών στο δίκτυο ενέργειας, που αποτελεί ένα μεγάλο 
πρόβλημα του τομέα ενέργειας στην Αλβανία. Οι ενεργειακές ανάγκες της Αλβανίας είναι μεγαλύτερες από 
την δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία εξαρτάται από τις βροχοπτώσεις, δεδομένου ότι 
πάνω από 90% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, παράγεται από Υδροηλεκτρικά 
εργοστάσια. Υπάρχουν αρκετές προοπτικές στον τομέα αυτό για πιθανές επενδυτικές πρωτοβουλίες. Ο 
αγωγός φυσικού αερίου Trans-Adriatic Pipeline (TAP), που θα διασχίσει το έδαφος της Αλβανίας, 
αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας και στη διαφοροποίηση των 
πηγών ενέργειας. 

Γεωργικός Τομέας 

Ο γεωργικός τομέας στην Αλβανία, ο οποίος απασχολεί σχεδόν το 48% του εργατικού δυναμικού 
και παράγει περίπου το 20% του ΑΕΠ, αποτελεί βασική προτεραιότητα της α/Κυβέρνησης, η οποία 
εστιάζει στον εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα, μέσω ενός τριετούς Πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων  
(2015-2017). Περιθώρια ανάπτυξης συνεργασιών εντοπίζονται στα πεδία της μηχανοποίησης της 
γεωργίας, στην αύξηση και βελτίωση της παραγωγής, στην ασφάλεια τροφίμων, στην ανάπτυξη της 
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, στην αλιεία κλπ., καθώς ενδέχεται να υπάρξει ζήτηση για σύγχρονα 
μηχανήματα τα επόμενα χρόνια, φυτοφάρμακα, σπόρους, συσκευασίες, μέσα διανομής, ψύξη, 
αποθήκευση, καθώς και έλεγχο της ποιότητας στον τομέα αυτό, κλπ.   

Διαχείριση αποβλήτων 
Ένα σημαντικό πρόβλημα για την Αλβανία αποτελεί η Διαχείριση Αποβλήτων, θέμα στο οποίο 

εστιάζει και η α/Κυβέρνηση. Στο πεδίο αυτό, ειδικότερα, ανάγκη υφίσταται για τη διαχείριση εξορυκτικών 
αποβλήτων, νοσοκομειακών αποβλήτων, αποθήκευση, ανακύκλωση κλπ. 
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Τουριστικός Τομέας 
Ο τουρισμός έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει ένα ρόλο στη διαμόρφωση της οικονομικής 

ανάπτυξης της Αλβανίας. Ωστόσο υπάρχει σημαντικό έλλειμμα σε υποδομές (κυρίως οδικό δίκτυο, 
αεροδρόμια, τουριστικές μονάδες κλπ.), γεγονός που δυσχεραίνει αρκετά την ανάπτυξή του.  

Ψηφιακές τεχνολογίες 
Η ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, αποτελεί τη φιλοσοφία της α/ Κυβέρνησης, σύμφωνα με σχετικές 

δηλώσεις του Α/Πρωθυπουργού, καθώς συμβάλλει στη  βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και 
στην προσέλκυση ξένων επενδυτών.  Ήδη λειτουργούν οι πλατφόρμες «one stop shop» για την ίδρυση 
εταιρείας και «e-procurement» για τις δημόσιες προμήθειες. Στις επόμενες προτεραιότητες της 
α/Κυβέρνησης περιλαμβάνονται: η δημιουργία και λειτουργία θερμοκοιτίδας για νεοφυείς επιχειρήσεις, η 
δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών (clusters), η ηλεκτρονική πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων, 
καθώς και η αύξηση της χρήσης νέων ψηφιακών προϊόντων και «έξυπνων» τεχνολογιών στη Δημόσια 
Διοίκηση, η δημιουργία σύγχρονης πλατφόρμας για την εκπαίδευση (e-education) και η εφαρμογή γεω-
πληροφοριακών συστημάτων. 

Άλλοι κλάδοι 
Σύμφωνα με τον τελευταίο πίνακα, όπου καταγράφονται τα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας 

τριετίας (2012-2014), καθώς και οι ρυθμοί μεταβολής τους, αρκετοί κλάδοι φαίνεται να παρουσιάζουν 
εξαγωγικό ενδιαφέρον, όπως, ενδεικτικά: καρποί και φρούτα βρώσιμα (HS 08), προετοιμασία λαχανικών, 
καρπών και φρούτων (HS 20),  φαρμακευτικά προϊόντα (HS 30), προϊόντα αλευροποιίας (HS 11), δέρματα 
και δερμάτινα είδη (HS 41), χαρτί και χαρτόνια (HS 48), ζώντα ζώα  (HS 01) κ.α. 

 

Συμπερασματικά 
Εν κατακλείδι, για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν στη γειτονική 

αλβανική αγορά υπάρχουν σημαντικές προοπτικές. Η ύπαρξη μια ήδη μεγάλης ελληνικής κοινότητας 
επιχειρηματιών και επενδυτών, καθώς και η ύπαρξη της ελληνικής μειονότητας, βοηθάει τα νέα 
εγχειρήματα επιχειρηματικών προσπαθειών. Αναμφισβήτητα, δεν θα πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι το 
μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα των τελευταίων δεκαετιών, προς την Ελλάδα, εξοικείωσε σημαντική μερίδα 
των Αλβανών με τα ελληνικά προϊόντα και τον ελληνικό τρόπο ζωής, ώστε κατά την επιστροφή τους στη 
χώρα τους, επιχειρούν να υιοθετήσουν τα ίδια καταναλωτικά πρότυπα και το ίδιο επίπεδο ζωής. Όλα τα 
προαναφερόμενα, σε συνδυασμό με την εν γένει μη ύπαρξη δασμολογικών ή άλλων εμποδίων, 
δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις ελληνικές εξαγωγές. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η 
παρούσα μελέτη παρέχει μια συνολική εικόνα προς τον Έλληνα εξαγωγέα και είναι αυτονόητη η ενδελεχής 
εξέταση όλων των παραμέτρων εκ μέρους του, για να αξιολογηθεί τυχόν επιχειρηματική προσπάθεια. 

Το Γραφείο ΟΕΥ θα συνεχίσει τις δράσεις ενημέρωσης και το 2015, οι οποίες περιλαμβάνουν 
παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης, μέσω ενημερωτικών δελτίων, κλαδικών μελετών κ.α., καθώς 
και την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης για την αλβανική αγορά σε ελληνικές επιχειρήσεις, με συμμετοχή 
προς τούτο των στελεχών του και σε ειδικές εκδηλώσεις στην Αθήνα. Ειδικώτερα, σημειώνεται ότι οι ως 
άνω εκδηλώσεις, λειτουργούν ως κίνητρο για να διερευνήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις τυχόν προοπτικές 
επιχειρηματικής συνεργασίας, γεγονός που αποτυπώνεται στα σχετικά αιτήματα, που ακολουθούν μετά 
τις συναντήσεις και απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ, για εξειδικευμένη πληροφόρηση. 

Το Γραφείο ΟΕΥ προτίθεται να υποστηρίξει ελληνικές επιχειρηματικές αποστολές, που θα 
πραγματοποιηθούν στην Αλβανία, διοργανώνοντας αποτελεσματικά δράσεις δικτύωσης (Β2Β 
επιχειρηματικές συναντήσεις, ειδικές εκδηλώσεις κλπ.). 
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Παράρτημα: Εξαγωγές ελληνικών προϊόντων στην Αλβανία την 2012-
2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εξαγωγές ελληνικών προϊόντων στην Αλβανία 2015 

 

Γραφείο ΟΕΥ  - Πρεσβεία Τιράνων 20 

 

Εξαγωγές ελληνικών προϊόντων (HS 2) στην Αλβανία την περίοδο 2012-2014 
(Αξία σε λεκ) 

        

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012 2013 
% 

Μεταβολής 
2013/2012 

2014 
% 

Μεταβολής 
2014/2013 

Σύνθεση 
ελληνικών 
εξαγωγών  

στην 
Αλβανία 

2014 

Μερίδιο αγοράς  
ελληνικών 

εξαγόμενων 
προϊόντων επί  

αντίστοιχων 
αλβανικών  
εισαγωγών 

2014 

01 Ζώντα ζώα 1.106.375.781 1.215.501.153 9,86% 1.590.291.029 30,83% 3,05% 45,67% 

02 Κρέατα και 
παραπροϊόντα 
σφαγίων, βρώσιμα 347.209.145 349.748.276 0,73% 413.026.965 18,09% 0,79% 6,33% 

03 Ψάρια και 
μαλακόστρακα, 
μαλάκια 276.406.438 366.880.690 32,73% 463.058.844 26,22% 0,89% 12,77% 

04 Γάλα και προϊόντα 
γαλακτοκομίας, 
πουλιά, αυγά, μέλι 128.876.921 131.789.360 2,26% 120.075.864 -8,89% 0,23% 4,85% 

05 Προϊόντα ζωικής 
προέλευσης 0 2.605.931 - 3.356.636 28,81% 0,01% 0,68% 

06 Ζώντα δένδρα και 
άλλα φυτά 45.551.127 40.863.028 -10,29% 43.488.065 6,42% 0,08% 7,26% 

07 βρώσιμα λαχανικά 
και ορισμένα ρίζες 688.457.012 686.256.228 -0,32% 806.816.621 17,57% 1,55% 30,08% 

08 Καρποί και 
φρούτα βρώσιμα 2.049.181.760 2.233.991.205 9,02% 2.511.158.843 12,41% 4,82% 38,47% 

09 Καφές, τσάι, ματέ 
και μπαχαρικά 27.675.688 39.584.205 43,03% 22.385.447 -43,45% 0,04% 0,67% 

10 Δημητριακά 61.581.789 71.211.288 15,64% 124.210.296 74,43% 0,24% 1,01% 

11 Προϊόντα 
αλευροποιίας 135.662.002 164.122.988 20,98% 222.334.612 35,47% 0,43% 7,91% 

12 σπόροι και καρποί 
ελαιώδεις 5.076.324 31.154.554 513,72% 18.450.733 -40,78% 0,04% 2,72% 

13 Γόμες, ρητίνες και 
άλλοι χυμοί και 
εκχυλίσματα φυτικά 1.925.609 5.191.214 169,59% 5.195.477 0,08% 0,01% 6,64% 

14 Πλεκτικές ύλες, 
φυτικά προϊόντα 17.979 0 -100,00% 0 - 0,00% 0,00% 

15 ζωικά ή φυτικά 
λίπη και έλαια 571.171.943 551.592.727 -3,43% 620.024.598 12,41% 1,19% 9,83% 

16 Προετοιμασία του 
κρέατος των ψαριών 
ή μαλακοστράκων 56.686.000 68.209.458 20,33% 64.212.110 -5,86% 0,12% 3,40% 

17 ζάχαρη και 
ζαχαρώδη 
παρασκευάσματα 121.896.334 83.937.231 -31,14% 73.039.990 -12,98% 0,14% 1,59% 

18 Κακάο και 
προετοιμασία κακάο 183.845.780 202.807.422 10,31% 249.318.813 22,93% 0,48% 11,93% 
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Εξαγωγές ελληνικών προϊόντων (HS 2) στην Αλβανία την περίοδο 2012-2014 
(Αξία σε λεκ) 

        

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012 2013 
% 

Μεταβολής 
2013/2012 

2014 
% 

Μεταβολής 
2014/2013 

Σύνθεση 
ελληνικών 
εξαγωγών  

στην 
Αλβανία 

2014 

Μερίδιο αγοράς  
ελληνικών 

εξαγόμενων 
προϊόντων επί  

αντίστοιχων 
αλβανικών  
εισαγωγών 

2014 

19 Παρασκευή 
δημητριακά, το 
αλεύρι, το άμυλο ή το 
γάλα 975.691.308 1.047.641.315 7,37% 991.089.215 -5,40% 1,90% 13,47% 

20 Προετοιμασία 
λαχανικών, καρπών 
και φρούτων 659.368.980 735.391.183 11,53% 901.866.604 22,64% 1,73% 37,85% 

21 Διάφορα 
παρασκευάσματα 
διατροφής 510.673.139 619.666.218 21,34% 539.793.385 -12,89% 1,04% 10,96% 

22 Ποτά, αλκοολούχα 
υγρά και ξίδι 1.359.532.457 1.305.520.213 -3,97% 1.181.784.582 -9,48% 2,27% 13,65% 

23 Υπολείμματα και 
απορρίμματα των 
βιομηχανιών ειδών 
διατροφής 406.003.997 410.895.749 1,20% 297.390.053 -27,62% 0,57% 11,32% 

24 Καπνά και 
βιομηχανοποιημένα 
υποκατάστατα 
καπνού 2.678.761.988 2.876.581.990 7,38% 2.654.116.349 -7,73% 5,10% 35,37% 

25 Αλάτι, θείο, γαίες 
και πέτρες, ασβέστη 
και τσιμέντου 1.496.350.818 769.648.912 -48,56% 1.016.089.075 32,02% 1,95% 24,50% 

26 Μεταλλεύματα, 
σκουριές και τέφρες 1.060.644 1.449.827 36,69% 1.635.085 12,78% 0,00% 0,30% 

27 Ορυκτά καύσιμα, 
ορυκτά λάδια και 
προϊόντα της 
απόσταξης αυτών 6.168.334.881 6.158.503.618 -0,16% 13.120.591.773 113,05% 25,20% 15,34% 

28 Ανόργανα χημικά 
προϊόντα 255.254.720 211.690.377 -17,07% 146.431.787 -30,83% 0,28% 11,43% 

29 Οργανικά χημικά 
προϊόντα 87.243.233 93.420.541 7,08% 94.452.598 1,10% 0,18% 7,31% 

30 Φαρμακευτικά 
προϊόντα 825.182.191 988.965.389 19,85% 1.434.716.788 45,07% 2,76% 6,79% 

31 Λιπάσματα 234.474.477 216.792.226 -7,54% 404.568.773 86,62% 0,78% 10,43% 

32 Δεψικά και 
βαφικά εκχυλίσματα 936.141.603 986.551.602 5,38% 1.011.694.521 2,55% 1,94% 31,40% 

33 Αιθέρια έλαια και 
ρητινοειδή, προϊόντα, 
καλλυντικά 362.195.835 345.996.525 -4,47% 388.843.263 12,38% 0,75% 6,70% 
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Εξαγωγές ελληνικών προϊόντων (HS 2) στην Αλβανία την περίοδο 2012-2014 
(Αξία σε λεκ) 

        

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012 2013 
% 

Μεταβολής 
2013/2012 

2014 
% 

Μεταβολής 
2014/2013 

Σύνθεση 
ελληνικών 
εξαγωγών  

στην 
Αλβανία 

2014 

Μερίδιο αγοράς  
ελληνικών 

εξαγόμενων 
προϊόντων επί  

αντίστοιχων 
αλβανικών  
εισαγωγών 

2014 

34 Σαπούνια, 
οργανικές ουσίες 
επιφανειακής 
παράγοντες, 
παρασκευάσματα για 
πλύσιμο 301.949.680 368.518.576 22,05% 478.102.434 29,74% 0,92% 7,35% 

35 Λευκωματώδεις 
ύλες, τροποποιημένα 
άμυλα, κόλλες, 
ένζυμα 76.385.839 98.169.308 28,52% 79.603.666 -18,91% 0,15% 7,00% 

36 Εκρηκτικά, είδη 
πυροτεχνίας, σπίρτα 76.061.719 106.918.961 40,57% 143.445.061 34,16% 0,28% 25,50% 

37 Φωτογραφικά ή 
κινηματογραφικά 
προϊόντα 24.776.639 17.697.185 -28,57% 18.691.512 5,62% 0,04% 7,77% 

38 Διάφορα προϊόντα 
των χημικών 
βιομηχανιών 413.852.488 373.854.523 -9,66% 428.106.570 14,51% 0,82% 7,14% 

39 Πλαστικές ύλες 
και τεχνουργήματα 2.687.603.490 2.565.120.024 -4,56% 2.358.860.386 -8,04% 4,53% 13,04% 

40 Καουτσούκ και 
τεχνουργήματα από 340.094.062 411.509.778 21,00% 311.338.932 -24,34% 0,60% 8,19% 

41 Δέρματα και 
δερμάτινα 238.136 5.137.767 2057,49% 54.323.749 957,34% 0,10% 0,40% 

42 Τεχνουργήματα 
από δέρμα 13.558.526 13.574.300 0,12% 10.169.531 -25,08% 0,02% 1,47% 

43 Γουνοδέρματα και 
γουναρικά 6.283.492 8.238.695 31,12% 5.091.998 -38,19% 0,01% 31,09% 

44 Ξύλο και 
τεχνουργήματα από 
ξύλο 1.384.545.212 1.054.423.988 -23,84% 832.575.148 -21,04% 1,60% 10,73% 

45 Φελλός και 
τεχνουργήματα από 
φελλό 73.832 217.872 195,09% 491.034 125,38% 0,00% 5,12% 

46 Μεταποιημένα 
είδη από άχυρο 
σπάρτο ή άλλα υλικά 
σπαρτοπλεκτικής 164.650 263.572 60,08% 464.825 76,36% 0,00% 2,29% 
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Εξαγωγές ελληνικών προϊόντων (HS 2) στην Αλβανία την περίοδο 2012-2014 
(Αξία σε λεκ) 

        

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012 2013 
% 

Μεταβολής 
2013/2012 

2014 
% 

Μεταβολής 
2014/2013 

Σύνθεση 
ελληνικών 
εξαγωγών  

στην 
Αλβανία 

2014 

Μερίδιο αγοράς  
ελληνικών 

εξαγόμενων 
προϊόντων επί  

αντίστοιχων 
αλβανικών  
εισαγωγών 

2014 

47 Πολτοί από ξύλο ή 
από άλλες 
κυτταρινικές ινώδεις 
ύλες 471 0 -100,00% 0 - 0,00% 0,00% 

48 Χαρτί και χαρτόνια 1.478.590.824 1.653.641.986 11,84% 1.845.764.812 11,62% 3,55% 13,63% 

49 Προϊόντα 
εκδοτικών οίκων, 
εικόνες 261.862.679 204.358.604 -21,96% 228.356.115 11,74% 0,44% 16,45% 

50 Μετάξι 0 0 - 0 - 0,00% 0,00% 

51 Μαλλί εκλεκτής 
ποιότητας ή 
χονδροειδείς τρίχες 14.195.714 701.659 -95,06% 1.847.825 163,35% 0,00% 1,08% 

52 Βαμβάκι 325.724.823 183.206.235 -43,75% 277.685.667 51,57% 0,53% 5,13% 

53 Άλλες φυτικές 
υφαντικές ίνες, 
νήματα από χαρτί και 
υφάσματα 2.394.034 1.127.870 -52,89% 1.244.584 10,35% 0,00% 1,40% 

54 τεχνητές συνεχείς 
ίνες 39.628.207 73.548.934 85,60% 70.320.816 -4,39% 0,14% 2,17% 

55 Οι τεχνητές 
ασυνεχείς ίνες 190.140.318 204.444.467 7,52% 191.264.577 -6,45% 0,37% 4,47% 

56 Βάτες και ειδικά 
νήματα 69.768.528 70.695.852 1,33% 77.321.681 9,37% 0,15% 6,12% 

57 Τάπητες και 
υφαντικά καλύμματα 
δαπέδου 5.750.209 7.245.449 26,00% 10.598.345 46,28% 0,02% 1,15% 

58 Ειδική υφάσματα 5.112.734 6.893.928 34,84% 6.192.561 -10,17% 0,01% 0,60% 

59 Yφάσματα 
εμποτισμένα, 
επικαλυμμένα ή με 
απανωτές στρώσεις  13.098.045 10.330.713 -21,13% 17.681.371 71,15% 0,03% 0,44% 

60 Πλεκτά υφάσματα 
ή υφάσματα κροσέ 359.910.578 740.190.691 105,66% 577.364.049 -22,00% 1,11% 20,52% 

61 Ενδύματα και 
συμπληρώματα του 
ενδύματος 466.759.984 446.158.656 -4,41% 524.529.921 17,57% 1,01% 4,21% 

62 Ενδύματα και 
συμπληρώματα 
ένδυσης μη πλεκτά 614.982.874 471.251.486 -23,37% 472.712.116 0,31% 0,91% 3,89% 
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Εξαγωγές ελληνικών προϊόντων (HS 2) στην Αλβανία την περίοδο 2012-2014 
(Αξία σε λεκ) 
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ελληνικών 
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Μερίδιο αγοράς  
ελληνικών 

εξαγόμενων 
προϊόντων επί  

αντίστοιχων 
αλβανικών  
εισαγωγών 

2014 

63 Άλλα έτοιμα 
υφαντουργικά είδη, 
σερβίτσια, 
μεταχειρισμένα 
ενδύματα 130.154.304 111.405.037 -14,41% 100.607.631 -9,69% 0,19% 4,39% 

64 Υποδήματα, 
γκέτες και παρόμοια, 
μέρη sich άρθρα 18.309.951 8.326.429 -54,53% 10.659.689 28,02% 0,02% 0,09% 

65 Καλύμματα 
κεφαλής και μέρη 
αυτών 2.052.871 5.698.351 177,58% 1.814.551 -68,16% 0,00% 0,60% 

66 Ομπρέλες για τη 
βροχή τον ήλιο, 
ράβδοι, μπαστούνια-
καθίσματα 1.396.914 2.419.914 73,23% 1.583.824 -34,55% 0,00% 0,58% 

67 Φτερά και 
πούπουλα 
κατεργασμένα και 
είδη από φτερά 1.353.474 1.074.132 -20,64% 265.553 -75,28% 0,00% 0,23% 

68 Τεχνουργήματα 
από πέτρες, γύψο, 
τσιμέντο, αμίαντο, 
μαρμαρυγία 300.618.912 347.187.636 15,49% 346.915.940 -0,08% 0,67% 12,14% 

69 κεραμικά 
προϊόντα 587.215.520 595.751.308 1,45% 371.959.095 -37,56% 0,71% 5,04% 

70 Γυαλί και 
τεχνουργήματα από 
γυαλί 133.628.635 103.054.785 -22,88% 171.921.438 66,83% 0,33% 5,69% 

71 φυσικά ή 
καλλιεργημένα 
μαργαριτάρια 56.119.064 8.389.747 -85,05% 10.276.150 22,48% 0,02% 0,92% 

72 Προϊόντα σιδήρου 
και χάλυβα 7.897.353.489 4.721.163.655 -40,22% 3.342.150.555 -29,21% 6,42% 13,30% 

73 Είδη από σίδηρο ή 
χάλυβα 1.167.081.579 1.014.531.993 -13,07% 892.304.909 -12,05% 1,71% 6,15% 

74 Χαλκός και 
τεχνουργήματα από 67.016.434 74.162.743 10,66% 96.984.568 30,77% 0,19% 11,85% 

75 Νικέλιο και 
τεχνουργήματα από 308.087 0 -100,00% 0 - 0,00% 0,00% 
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Εξαγωγές ελληνικών προϊόντων (HS 2) στην Αλβανία την περίοδο 2012-2014 
(Αξία σε λεκ) 

        

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012 2013 
% 

Μεταβολής 
2013/2012 

2014 
% 

Μεταβολής 
2014/2013 

Σύνθεση 
ελληνικών 
εξαγωγών  

στην 
Αλβανία 

2014 

Μερίδιο αγοράς  
ελληνικών 

εξαγόμενων 
προϊόντων επί  

αντίστοιχων 
αλβανικών  
εισαγωγών 

2014 

76 Αργίλιο και 
τεχνουργήματα από 
αργίλιο 1.927.860.122 1.795.908.089 -6,84% 1.616.130.903 -10,01% 3,10% 21,59% 

78 Μόλυβδος και 
τεχνουργήματα 1.909.334 0 -100,00% 0 - 0,00% 0,00% 

79 Ψευδάργυρος και 
τεχνουργήματα 1.451.643 4.439.786 205,85% 839.362 -81,09% 0,00% 0,57% 

80 Κασσίτερος και 
τεχνουργήματα 179.021 2.104 -98,82% 117.320 5476,05% 0,00% 2,60% 

81 Άλλα κοινά 
μέταλλα, 
κεραμομεταλλουργικές 
συνθέσεις, 
τεχνουργήματα 17.067 34.726 103,47% 25.888 -25,45% 0,00% 0,21% 

82 Εργαλεία και 
συλλογές εργαλείων, 
cultery, κουτάλια και 
πιρούνια, από κοινά 
μέταλλα 258.076.032 255.152.727 -1,13% 251.510.680 -1,43% 0,48% 16,07% 

83 Διάφορα 
τεχνουργήματα από 
κοινά μέταλλα 246.739.856 200.578.750 -18,71% 289.554.672 44,36% 0,56% 3,69% 

84 Πυρηνικοί 
αντιδραστήρες, 
λέβητες, μηχανές, 
συσκευές και 
μηχανικές επινοήσεις 1.722.379.668 1.538.575.801 -10,67% 1.742.822.433 13,28% 3,35% 4,54% 

85 Ηλεκτρικές 
μηχανές, συσκευές και 
εξοπλισμός και τα 
μέρη τους 1.613.342.089 1.070.521.411 -33,65% 692.164.179 -35,34% 1,33% 2,17% 

86 Σιδηροδρομικές ή 
τροχιοδρομικών 
μηχανών έλξης 0 0 - 835.507 - 0,00% 1,43% 

87 Οχήματα άλλα από 
εκείνα των 
σιδηροδρομικών ή 
παρόμοιων γραμμών 595.389.836 610.348.016 2,51% 382.770.436 -37,29% 0,74% 1,19% 

88 Αεροσκάφη, 
διαστημόπλοια και τα 
μέρη τους 329.922 9.875.127 2893,17% 0 -100,00% 0,00% 0,00% 
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Εξαγωγές ελληνικών προϊόντων (HS 2) στην Αλβανία την περίοδο 2012-2014 
(Αξία σε λεκ) 

        

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012 2013 
% 

Μεταβολής 
2013/2012 

2014 
% 

Μεταβολής 
2014/2013 

Σύνθεση 
ελληνικών 
εξαγωγών  

στην 
Αλβανία 

2014 

Μερίδιο αγοράς  
ελληνικών 

εξαγόμενων 
προϊόντων επί  

αντίστοιχων 
αλβανικών  
εισαγωγών 

2014 

89 Πλοία, λέμβοι και 
πλωτές κατασκευές 27.337.871 12.751.350 -53,36% 18.702.770 46,67% 0,04% 5,89% 
90 
Οπτικά,φωτογραφικά, 
κινηματογραφικά 
όργανα 285.654.652 228.466.568 -20,02% 226.629.795 -0,80% 0,44% 4,06% 

91 Ωρολόγια και μέρη 
αυτών 9.795.756 2.870.733 -70,69% 1.889.948 -34,16% 0,00% 0,73% 

92 Μουσικά όργανα 5.008 0 -100,00% 926.504 - 0,00% 2,63% 

94 Έπιπλα, στρώματα 
κρεβάτι, υπόστρωμα 539.636.244 320.683.408 -40,57% 354.476.723 10,54% 0,68% 5,88% 

95 Παιχνίδια για 
παιδιά και ενήλικες, 
είδη διασκέδασης, 
άθλησης 25.137.794 14.426.030 -42,61% 20.370.874 41,21% 0,04% 1,04% 

96 Διάφορα είδη 
βιομηχανοποιημένα  395.378.389 435.173.715 10,07% 523.250.620 20,24% 1,01% 16,04% 

97 Αντικείμενα 
συλλογών ή 
αρχαιοτήτων  25.860.498 65.223 -99,75% 32.133 -50,73% 0,00% 0,21% 

99 Άλλοι 140.735.998 95.351.660 -32,25% 27.998.383 -70,64% 0,05% 16,08% 

Σύνολο ελληνικών 
εξαγωγών στην 
Αλβανία 

50.117.201.724 45.699.994.676 -8,81% 52.058.151.113 13,91% 100,00% 9,43% 

Συνολικές αλβανικές 
εισαγωγές 

528.490.391.085 517.377.874.820 -2,10% 552.263.542.715 6,74%     

Μερίδιο αγοράς  
ελληνικών εξαγωγών 

επί αλβανικών  
εισαγωγών  

9,48% 8,83% -6,86% 9,43% 6,72%     

Πηγή INSTAT - Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων 

     

 

 

 

 

 

 

 


