
 

 
 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΙΡΑΝΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
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Κατά το 2014, σύμφωνα με την INSTAT, ο αριθμός των αγροκτημάτων ανήλθε σε 
352.315, σημειώνοντας αύξηση 0,4%. Παράλληλα, το μέσο μέγεθος των αγροκτημάτων 
ανήλθε σε 1,16 εκτάρια, καταγράφοντας μείωση 0,6%.  

Η παραγωγή λαχανικών ανήλθε σε 950.000 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 2,8% σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος. Κατά την τελευταία πενταετία, η παραγωγή λαχανικών 
έχει αυξηθεί κατά 10,5%. Η παραγωγή πατάτας ανήλθε σε 240.000 τόνους, αυξημένη κατά 
1,4% σε σχέση με το 2013. Η μεγαλύτερη παραγωγή παρατηρήθηκε στην περιφέρεια 
Κορυτσάς (64.164 τόνοι) και ακολουθεί το Φιέρι με 35.044 τόνους και το Ελμπασάν με 
31.756 τόνους. Ο αριθμός των δένδρων στις μόνιμες καλλιέργειες αυξήθηκε το 2014 και 
ειδικότερα, τα φρούτα κατά 2,89%, οι ελιές κατά 4,34%, τα εσπεριδοειδή κατά 6,66%, οι 
κληματαριές κατά 1,7% και η έκταση των αμπελώνων κατά 2,01%.  

Η παραγωγή φρούτων, το 2014, ανήλθε σε 220.000 τόνους, αυξημένη κατά 0,9% 
σε σχέση με το 2013. Η μεγαλύτερη παραγωγή παρατηρήθηκε στην Κορυτσά (63.965 
τόνοι). Η παραγωγή εσπεριδοειδών ανήλθε σε 21.000 τόνους, καταγράφοντας αύξηση 5% 
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η μεγαλύτερη παραγωγή παρατηρήθηκε στην 
περιφέρεια Αυλώνας με 10.657 τόνους.  

Όσον αφορά στην κτηνοτροφία, ο αριθμός των βοοειδών ανήλθε σε 499.600, 
αυξημένος κατά 0,3% σε σχέση με το 2013. Το μεγαλύτερο μέρος, ήτοι 72%, αφορά σε 
γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες. Η εκτροφή συγκεντρώνεται στο Φιέρι (14%), Ελμπασάν 
(12%), Τίρανα (10%) και Σκόδρα (10%). Ο αριθμός των προβάτων, ο οποίος διαχρονικά 
παρέμενε σχετικά σταθερός, σημείωσε αύξηση 2,1% και ανήλθε σε 1.896.000. Το 75% 
αφορά σε γαλακτοπαραγωγικές φυλές. Η εκτροφή συγκεντρώνεται στην Αυλώνα (18%), 
στο Αργυρόκαστρο (14%) και στην Κορυτσά (14%). Το 2014, οι αίγες απαριθμούσαν 
904.000, ήτοι κατά 4,2% περισσότερες από το 2013. Το 76% αφορά σε 
γαλακτοπαραγωγικές φυλές. Η εκτροφή συγκεντρώνεται στο Αργυρόκαστρο (14,16 %), 
στο Ελμπασάν (14%) και στην Αυλώνα (14%). Οι χοίροι κατέγραψαν αύξηση 13,4%, 
φθάνοντας τα 172.500 κεφάλια. Η εκτροφή επικεντρώνεται στη Λέζα (38%) και στην 
Σκόδρα (30%).  

Η συνολική παραγωγή γάλακτος σημείωσε ελαφρά αύξηση 0,1% και η συνολική 
παραγωγή αυγών αύξηση 0,6%, σε σύγκριση με το 2013.  

Όσον αφορά στην αλιεία, 5.813 τόνοι ιχθυηρών αλιεύθηκαν το 2014, 
καταγράφοντας αύξηση 7,6%. Η παραγωγή οστρακόδερμων (1.500 τόνοι) σημείωσε 
ετήσια αύξηση 50%. Οι ιχθυοκαλλιέργειες, από την άλλη, κατέγραψαν σημαντική μείωση 
κατά 785 τόνους, με την παραγωγή το 2014 να ανέρχεται στους 800 τόνους.   
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