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Α. Γεληθή Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε – Μαθξννηθνλνκηθνί δείθηεο  

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ην 2009 ήηαλ έηνο θξίζεο, ε αιβαληθή νηθνλνκία ζπλέρηζε ηελ 

αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία ε νπνία βαίλεη αχμνπζα ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία, άλ θαη κε 

βξαδχηεξν ξπζκφ. Μέρξη θαη ηνλ επηέκβξην 2009, ν ξπζκφο αλάπηπμεο επηβξαδχλζεθε θαηά 

1,55 πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, σζηφζν  ν 

ξπζκφο απηφο εμαθνινπζεί λα θπκαίλεηαη ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 5% εηεζίσο, ζχκθσλα κε ηα 

επίζεκα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Αιβαλίαο (Instat), θαη πάλσ απφ 

4% ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (ΓΝΣ), (Παγθφζκηα Σξάπεδα). 

Σν ΑΔΠ ηεο ρψξαο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2009, 

εθηηκάηαη ζηα 1.176 δηο Λεθ. 

Ο πςειφο ξπζκφο αλάπηπμεο νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε πνζνζηφ 

πεξίπνπ 80%, ηνπ νπνίνπ νη δξαζηεξηφηεηεο εληζρχζεθαλ απφ ην θαηάιιειν ΅κίγκα 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο΅ πνπ εθάξκνζε ε  Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο, ην νπνίν 

επλφεζε ηελ ιεινγηζκέλε πηζησηηθή επέθηαζε, αιιά θαη απφ ηελ άξζε ησλ πξνβιεκάησλ 

παξνρήο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζηα λνηθνθπξηά θαη ζηηο επηρεηξήζεηο.  

Δπίζεο, ν πςειφο ξπζκφο αλάπηπμεο νθείιεηαη θαη ζην γελλαηφδσξν πξφγξακκα 

δεκνζίσλ επελδχζεσλ, θπξίσο ζηελ θαηαζθεπή δξφκσλ, ην νπνίν ελίζρπζε ζεκαληηθά θαη ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Ωζηφζν, ε Αιβαλία δελ παξέκεηλε αιψβεηε απφ ηελ θξίζε, αθνχ ηνλ επηέκβξην ηνπ 

2009 θαηαγξάθεηαη  πηψζε ηφζν ηεο αμίαο φζν θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ εμαγσγψλ ζε ζρέζε 

κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο,  κείσζε ησλ θαζαξψλ εηζξνψλ άδεισλ 

πφξσλ, θπξίσο κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο, θαη  επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ πηζησηηθήο επέθηαζεο. 

Ο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο αιβαληθήο νηθνλνκίαο, επηηαρχλζεθε ζεακαηηθά ην 

ηξίην ηξίκελν 2009 ζε ζρέζε κε ην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ 2009, σο 

απνηέιεζκα ησλ θαηάιιεισλ ρεηξηζκψλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην ηξίην ηξίκελν 2009 ε αλάπηπμε ηεο αιβαληθήο νηθνλνκίαο ήηαλ ηεο ηάμεσο  

ηνπ 4,1% ζε ζρέζε κε ην ηξίην ηξίκελν 2008, ελψ ην δεχηεξν ηξίκελν 2009 ε αλάπηπμε ηεο 

αιβαληθήο νηθνλνκίαο ήηαλ ηεο ηάμεσο  ηνπ 0,4% ζε ζρέζε κε ην δεχηεξν ηξίκελν 2008. 

Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο δχλακεο εθηηκάηαη ζην 25% ηνπ 

κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ-27 ην 2008 θαη πάλσ απφ 24% ην 2007, ζχκθσλα κε ηελ πιένλ 

πξφζθαηε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο, γηα ηελ Αιβαλία. 

 Καηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ηξηκήλνπ νη ηνκείο πνπ ζεκείσζαλ ηε κεγαιχηεξε 

αχμεζε ήηαλ νη ηνκείο “ηειεπηθνηλσληψλ”, “κεηαθνξψλ θαη “εκπνξείνπ”,  κε απμήζεηο 

αληίζηνηρα ηεο ηάμεσο ηνπ 34.3%, 15.5% θαη 6.4% έλαληη ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ 2008. Οη 

ηνκείο πνπ ζεκείσζαλ  κείσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ 2009, ζε ζρέζε κε ην 
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αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο,  ήηαλ ε “βηνκεραλία” θαη ν  “ηνκέαο ησλ 

θαηαζθεπψλ” κε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 4.5% θαη 0.7% αληίζηνηρα. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ην δεχηεξν ηξίκελν 2009 ηελ κεγαιχηεξε αχμεζε 

ζεκείσζαλ νη ηνκείο ησλ  “ηειεπηθνηλσληψλ” θαηά 20.5% θαη ε “βηνκεραλία” θαηά 5.0%, 

ελψ κείσζε ζεκείσζαλ νη ηνκείο ησλ “θαηαζθεπψλ”  θαηά  9.5% θαη oη “ππεξεζίεο” θαηά  

0.2%. 

Σν δεκφζην έιιεηκκα ην ρξνληθφ δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2009, απμήζεθε 

θαηά 38.969 εθ. Λέθ, κε ξπζκφ ηεο ηάμεσο ηνπ 82,17% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα  

ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο, κε ηα δεκφζηα έμνδα λα απμάλνληαη θαηά 51.323 Λέθ κε ξπζκφ 

19,1%. ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα  ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο, απφ 217.374 εθ. ιεθ 

ην 9κελν 2008 ζε 268.697 εθ. ιεθ ην 9κελν 2009,  ιφγσ ηεο εθαξκνζζείζαο επεθηαηηθήο 

πνιηηηθήο, ελψ ηα δεκφζηα έζνδα ζεκείσζαλ  ρακειφηεξν πνζνζηφ αχμεζεο ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο, ηεο ηάμεσο ηνπ 5,5%, θαηά 12.354 εθ. Λεθ, 

απφ 208.922 εθ. ιεθ ην πξψην 9κελν ηνπ 2008 ζε 221.276 εθ. ιεθ ην πξψην 9κελν ηνπ 2009.   

Η αλεξγία ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2009 εθηηκάηαη ζην 12.7%.,  κε ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ λα αλέξρεηαη ζηα 1.113.580 άηνκα. Ο βαζηθφο κηζζφο ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζ. 

522/13/05/2009  απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, είλαη 18.000 Λέθ, ελψ ην επίδνκα  

αλεξγίαο αλέξρεηαη ζηα 5.980 Λεθ, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζ. 236/27/02/2008  απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ . 

Ο πιεζσξηζκφο ην ηξίην ηξίκελν 2009 θπκάλζεθε θαηά κέζν φξν ζην 2,5%. Η 

ρακειή ηηκή ηνπ πιεζσξηζκνχ ην ηξίην ηξίκελν 2009, νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ 

ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ ζηε δηεζλή αγνξά θαη ζηελ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο.  

Η παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ- επηεκβξίνπ 2009, 

αλήιζε ζηηο 2,994 GWh, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 50,4% ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο. πνζφηεηα ε νπνία αληηζηνηρεί ζην 61.5% ηνπ 

ζπλνιηθνχ δπλακηθνχ.  

Οη εηζαγσγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ  αληαιιαγψλ, 

αλήιζαλ ζηηο 1,869 GWh . Η πνζφηεηα απηή εηζαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αληηζηνηρεί 

ζε αχμεζε θαηά 26% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2008, σζηφζν ην κέγεζνο 

απηφ εηζαγφκελεο πνζφηεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 

2009, αληηζηνηρεί ζε κείσζε  θαηά 4,3% σο πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ην δηάζηεκα 

Ιαλνπαξίνπ- επηεκβξίνπ 2009, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2008, αθνχ ε 

εηζαγφκελε πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2008 ήηαλ 

42,7% επί  ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο, ελψ ε εηζαγφκελε πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην 

δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2009 απνηεινχζε ην 38.4% επί  ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο.  

Σν έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ γηα ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ – επηεκβξίνπ  

2009 αλήιζε ζηα -1.013,7 εθ. επξψ. Σν πςειφ  εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο ηάμεσο ησλ  -1.674,6 

εθ. επξψ, αληηζηαζκίζηεθε ελ κέξεη απφ ην πιεφλαζκα ησλ θαζαξψλ ζπλαιιαγψλ ην νπνίν 

αλήιζε ζε  661,07 εθ. επξψ. Σα άιια ζηνηρεία ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, 

ηζνζθειίζηεθαλ, κε ηηο ππεξεζίεο λα ζεκεηψλνπλ πιεφλαζκα 48,31 εθ. επξψ θαη  ηα  θαζαξά 

έζνδα λα ζεκεηψλνπλ έιιεηκκα -48,48 εθ. επξψ.  

Σν ηζνδχγην πιεξσκψλ γηα ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ – επηεκβξίνπ  2009, έθιεηζε 

κε γεληθφ πιεφλαζκα 54,72 εθ. επξψ ζχκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία πνπ 

δεκνζίεπζε  ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Αιβαλίαο.  

Σν δεκφζην ρξένο ην ηξίην ηξίκελν 2009 θπκάλζεθε ζην 35% ηνπ ΑΔΠ δειαδή 

πεξίπνπ 3,08 δηο επξψ, απφ  55,9% ηνπ ΑΔΠ  ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2008.  

Ωζηφζν, ην εμσηεξηθφ ρξένο αλήιζε ζην 23,1% ηνπ ΑΔΠ,  δειαδή ζηα 1,9 δηο επξψ, 

απφ 18,3% ηνπ ΑΔΠ, γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2008.  
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Οη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο (ΑΞΔ) ζηελ Αιβαλία, αλήιζαλ ζηα 579 εθ. επξψ ην 

δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2009, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε 

Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο . 

Η αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Αιβαλίαο, παξνπζηάδεηαη βειηησκέλε, αθνχ ε ρψξα 

θαηαηάρηεθε ζην «Global Competitive Index 2009-2010», ζηελ  96ε ζέζε αλάκεζα ζε 133 

ρψξεο, απφ ηελ 108ε ζέζε ην πξνεγνχκελν έηνο. Δπηπιένλ, ζηε δηεζλή θαηάηαμε ζην ζέκα 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ε Αιβαλία θαηαηάρηεθε  ζηελ 82ε ζέζε ζε ζχλνιν 183 ρσξψλ απφ 

ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα  ελψ ην πξνεγνχκελν έηνο είρε θαηαηαγεί ζηελ 89
ε
 ζέζε.  

Δπίζεο, ζηνλ δείθηε  ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο, ε Αιβαλία θαηαηάρηεθε ζηελ 

53ε ζέζε ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε «2010 Index of Economic Freedom», ελψ αμηνινγείηαη 

ζηελ 25ε ζέζε αλάκεζα ζηηο 43 ρψξεο ηεο Δπξψπεο.  

Οη κεηαξξπζκίζεηο ζην θνξνινγηθφ θαζεζηψο, ζηελ πξνζέιθπζε Άκεζσλ Ξέλσλ 

Δπελδχζεσλ,  θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, έρνπλ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε 

ηεο εηθφλαο ζην εμσηεξηθφ, σζηφζν, ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Αιβαλίαο κεηψλεηαη ιφγσ 

ηνπ αζαθνχο θαζεζηψηνο ζηα ζέκαηα ηδηνθηεζίαο, θαη ιφγσ ησλ πςειψλ επηπέδσλ 

δηαθζνξάο, αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ζηε λνκνζεζία γηα ηε “λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο”  

 

Πίνακαρ 1:Βαζικοί μακποοικονομικοί δείκηερ, 

  κ.κ 
3ν 

ηξηκ.08 

3ν 

ηξηκ.09 Ινπι. Απγ. επη. 

Ολνκαζηηθφ ΑΔΠ  δηζ.ιεθ 1078,3 1176,3*       

Μεηαβνιή ΑΔΠ  % 6,1 5,8*       

Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή (κεληαία κεηαβνιή ) %     -0,7 0,6 -0,8 

Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή (εηήζηα κεηαβνιή )  % 2,9 2,5 2,2 2,2 2 

Γείθηεο Όγθνπ Κχθινπ Δξγαζηψλ Παξαγσγή & Καηαζθεπέο      
(κεηαβνιή απφ πξνεγνχκελν ηξηκ.) % 2,1 -4,7       

Γείθηεο Όγθνπ Κχθινπ Δξγαζηψλ Παξαγσγή & Καηαζθεπέο      
(κεηαβνιή απφ αληίζηνηρε πεξίνδν) % 29,8 10,1       

Αλεξγία  λνχκεξν 140.075 142.062       

Αλεξγία  % 12,62 12,70       

Βαζηθφο κεληαίνο κηζζφο  ιεθ 17.000 18.000       

              

Δημόζια Οικονομικά             

·ζνδα  εθαη.ιεθ 208.922 221.276       

·μνδα  εθαη.ιεθ 217.374 268.697       

·ιιεηκκα εθαη.ιεθ -8.452 -47.421       

              

Μέζη Ιζοηιμία             

Δπξψ ιεθ 121,69 131,54 129,66 131,01 133,94 

USD ιεθ 84,03 92,01 92,08 91,89 92,05 

              

Επιηόκια              

Δπηηφθην θαηάζεζεο (12κελν %) % 6,59 6,78 6,74 6,79 6,8 

Δπηηφθην δαλείνπ (12κελν %) % 13,72 12,27 11,99 12,16 12,67 
Πηγή: Instat, Υποςπγείο Οικονομικών Αλβανίαρ,  

* εκηίμηζη 
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Β. Δμσηεξηθφ Δκπφξην  

 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2009, ζεκεηψζεθε κείσζε θαηά  3,2% 

ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ, έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2008, κε 

ηελ αμία εμαγσγψλ λα κεηψλεηαη θαηά  21,2% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο, θαη ηελ αμία ησλ αιβαληθψλ εηζαγσγψλ λα κεηψλεηαη θαηά 8,1% ζε 

ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2008.  

 Η ζπλνιηθή αμία εμαγσγψλ αλήιζε ζε 73.913 εθ. Λεθ (562 εθαη. Δπξψ) ην 9κελν 

2009 έλαληη  86.908 εθ. Λεθ (713 εθαη. Δπξψ) ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2008, ελψ ε  αμία 

εηζαγσγψλ αλήιζε ζε  312.548 εθ. Λεθ (2.377 εθαη. Δπξψ) ην 9κελν 2009 έλαληη ησλ 

315.344 εθ. Λεθ (2.587 εθαη. Δπξψ) ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2008. 

Σν πνζνζηφ θάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο εμαγσγέο ην 9κελν 2009 είλαη 

23,6% δειαδή ρακειφηεξν θαηά 4% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο (27,6%).  

 

Πίνακαρ 2:Εξωηεπικό Εμπόπιο (ζε εκαη. €) 

Εξωηεπικό Εμπόπιο 01-09/08 01-09/09 Ινπι.09 Απγ.09 επη.09 

Δμαγσγέο     (ζε εθαη. €) 713 562 74 54 73 

Δηζαγσγέο   (ζε εθαη. €) 2587 2377 280 256 309 

Δκπνξηθφ Ιζνδχγην -1874 -1815 -206 -202 -237 

Γείθηεο θάιπςεο εμ./εηζ.% 27,6 23,6 26,3 21,2 23,5 
Πηγή: Instat. Επεξεπγαζία, Γπαθείο ΟΕΥ Τιπάνων 

Γηάγξακκα 1 

 
Πηγή: Instat, επεξεπγαζία Γπαθείο ΟΕΥ Τιπάνων  
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Γ1. Δηζαγσγέο – Κπξηφηεξνη εκπνξηθνί εηαίξνη  

Η ΔΔ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο εκπνξηθφο  εηαίξνο ηεο Αιβαλίαο θαη γηα ην δηάζηεκα 

Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2009 θαηέρνληαο ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ 

ηεο ρψξαο (67,2%). Απφ ηηο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ, νη ζεκαληηθφηεξνη εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο 

Αιβαλίαο παξακέλνπλ ε Ιηαιία κε πνζνζηφ 32,7% επί ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ εκπνξίνπ 

(εηζαγσγέο ζπλ εμαγσγέο),  ε Διιάδα  κε κεξίδην 14,6% θαη ε Γεξκαλία κε κεξίδην 6,0%. 

Απφ ρψξεο εθηφο ΔΔ ζεκαληηθνί εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Αιβαλίαο είλαη ε Κίλα (6,7%), ε 

Σνπξθία (5,3%), ε Διβεηία (2,4%). 

Πιελ ηεο Διιάδαο ε νπνία απνηειεί ηνλ δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν εκπνξηθφ εηαίξν ηεο 

Αιβαλίαο, νη ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο πξνκεζεπηέο ηεο Αιβαλίαο είλαη ε Ιηαιία (1
ε
 ζέζε), ε 

Κίλα, ε Σνπξθία, ε Ρσζία θαη ε Γεξκαλία φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε αμία εμαγσγψλ ζηελ Αιβαλία φισλ ησλ ζεκαληηθψλ 

εκπνξηθψλ ηεο εηαίξσλ, ζεκείσζε πηψζε, κε εμαίξεζε ηηο εμαγσγέο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο 

Κίλαο. Οη εμαγσγέο απφ ηε Ρσζία , γηα ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2009, 

κεηψζεθαλ θαηά 55% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, νη 

εμαγσγέο ηεο Ιηαιίαο κεηψζεθαλ θαηά 10% πεξίπνπ, ηεο Σνπξθίαο θαηά 5,5% θαη ηεο 

Διιάδνο θαηά 3%, κε απνηέιεζκα λα ππνρσξήζνπλ ηα κεξίδηα σο πξνο ην ζχλνιν ηεο αμίαο 

ησλ εηζαγσγψλ, ηεο κελ Ιηαιίαο θαηά 0,7% πεξίπνπ, ηεο δε Ρσζίαο θαηά 2,2% πεξίπνπ, θαη 

λα απμεζνχλ ηα κεξίδηα ηεο Διιάδνο θαηά 0,9%, ηεο Κίλαο θαηά 1%, ηεο Σνπξθίαο θαηά 

0,18% θαη ηεο Γεξκαλίαο θαηά 1,05% . 

Πίλαθαο 3:Δηζαγσγέο (ζε εθαη.€) 

  01-09/08 01-09/09 2008% 2009% Μεηαβ.% 

Ιηαιία 677,09 609,74 26,17% 25,65% -9,95% 

Διιάδα 395,21 383,24 15,28% 16,12% -3,03% 

Κίλα 158,42 168,87 6,12% 7,11% 6,60% 

Σνπξθία 161,96 153,00 6,26% 6,44% -5,53% 

Ρσζία 115,73 52,13 4,47% 2,19% -54,96% 

Γεξκαλία 143,68 156,61 5,55% 6,59% 9,00% 

 Πηγή: Instat, επεξεπγαζία Γπαθείο ΟΕΥ Τιπάνων 

Γηάγξακκα  2 

 
Πηγή: Instat, επεξεπγαζία Γπαθείο ΟΕΥ Τιπάνων 
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Η αμία εηζαγσγψλ ηεο  θαηεγνξίαο «νξπθηά, θαχζηκα, ελέξγεηα», ζεκείσζε ην 9κελν 

2009 κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 24% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο. Μείσζε ζεκείσζαλ θαη νη θαηεγνξίεο «δέξκα θαη πξντφληα δέξκαηνο» θαη 

«θισζηνυθαληνπξγία θαη ππνδεκαηνπνηία» θαηά 7% θαη 4% αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ην 

9κελν 2008.   

Οη εηζαγσγέο ζηελ θαηεγνξία «θαηαζθεπέο μχινπ θαη είδε απφ ραξηί» ζεκείσζε 

ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 21% έλαληη ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ηνπ 2008, αχμεζε 

παξαηεξείηαη θαη ζηηο θαηεγνξίεο «ρεκηθά θαη πιαζηηθά πξντφληα» θαη «κεραλήκαηα θαη 

αληαιιαθηηθά» θαηά 14% θαη 11% αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ην 9κελν 2008.  

Διαθξά αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1%  ζεκείσζε θαη ε θαηεγνξία «ηξφθηκα, πνηά θαη 

ηζηγάξα» ελψ δελ ζεκεηψζεθε κεηαβνιή ζηελ θαηεγνξία «Καηαζθεπαζηηθά πιηθά θαη 

κέηαιια» ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2008.  

 

Πίλαθαο 4:Δηζαγσγέο αλά θαηεγνξία (ζε εθαη.€) 

Καηεγνξία 2008 2009 Μεηαβνιή 

%επί 

ζπλφινπ 

2009 

%επί 

ζπλφινπ 

2008 

Μεηαβνιή 

κεξηδίνπ 

Σξφθηκα, πνηά θαη ηζηγάξα 54.481 55.132 1% 17,6% 17,3% 0,4% 

Οξπθηά, θαχζηκα, ελέξγεηα 59.245 44.887 -24% 14,4% 18,8% -4,4% 

Χεκηθά θαη πιαζηηθά πξντφληα 32.487 36.957 14% 11,8% 10,3% 1,5% 

Γέξκα θαη πξντφληα δέξκαηνο 5.138 4.769 -7% 1,5% 1,6% -0,1% 

Καηαζθεπέο μχινπ θαη είδε απφ ραξηί 10.455 12.685 21% 4,1% 3,3% 0,7% 

Κισζηνυθαληνπξγία θαη ππνδεκαηνπνηία 28.700 27.532 -4% 8,8% 9,1% -0,3% 

Καηαζθεπαζηηθά πιηθά θα κέηαιια 48.388 48.600 0% 15,5% 15,3% 0,2% 

Μεραλήκαηα θαη αληαιιαθηηθά 65.605 72.867 11% 23,3% 20,8% 2,5% 
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Γ2. Δμαγσγέο – Κπξηφηεξνη εκπνξηθνί εηαίξνη 

 

Η Ιηαιία θαη ε Διιάδα εμαθνινπζνχλ λα είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη εηαίξνη ηεο 

Αιβαλίαο ζηηο εμαγσγέο θαη γηα ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ- επηεκβξίνπ 2009, ζηηο νπνίεο 

αλαινγεί ην 62,59% (61,39% ην 9κελν 2008) θαη 8,03% (9,29% ην 9κελν 2008) αληίζηνηρα  

ηεο ζπλνιηθήο αμίαο εμαγσγψλ ηεο ρψξαο, σζηφζν ε αμία εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο πξνο ηηο 

δχν ρψξεο  ζεκείσζε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 19,63% γηα ηελ Ιηαιία θαη 31,88% γηα ηελ 

Διιάδα, κε απνηέιεζκα ην κεξίδην ηεο Ιηαιίαο σο πξνο ηε ζπλνιηθή αμία  ησλ αιβαληθψλ 

εμαγσγψλ λα απμεζεί θαηά 1% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2008, ελψ 

ην αληίζηνηρν κέγεζνο γηα ηελ Διιάδα λα κεησζεί θαηά 1,26%. 

 

Πίλαθαο 5:Δμαγσγέο (ζε εθαη.€) 

Δμαγσγέο ζε εθαη. Δπξψ 

  01-09/08 01-09/09 2008% 2009% Διαθ.% 

Ιηαιία 437,68 351,78 61,39% 62,59% -19,63% 

Διιάδα 66,25 45,13 9,29% 8,03% -31,88% 

Κίλα 22,99 27,10 3,22% 4,82% 17,88% 

Γεξκαλία 16,83 19,85 2,36% 3,53% 17,96% 

Σνπξθία 16,51 3,48 2,32% 0,62% -78,95% 

FYROM 19,83 16,40 2,78% 2,92% -17,27% 

Πηγή: Instat,Επεξεπγαζία Γπαθείο ΟΕΥ Τιπάνων 

 

Γηάγξακκα  3 

 
Πηγή: Instat, επεξεπγαζία Γπαθείο ΟΕΥ Τιπάνων 

 

Η δηάξζξσζε ησλ εμαγσγψλ ζπλερίδεη λα βαζίδεηαη ζηελ επαλεμαγσγή αγαζψλ ηα 

νπνία παξάγνληαη κε πξψηεο χιεο ηεο επηρείξεζεο πνπ έρεη θάλεη ηελ παξαγγειία.  

Η θαηεγνξία «θισζηνυθαληνπξγηθά θαη ππνδήκαηα» ε νπνία απνηεινχζε ην 48,4% 

ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο, ην 9κελν 2009 ζεκείσζε ειαθξά κείσζε 

ηεο ηάμεσο  ηνπ 3% ελψ ηαπηφρξνλα θέξδηζε έμη πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζην πνζνζηφ ηεο ζην 

ζχλνιν ησλ αιβαληθψλ εμαγσγψλ ζε ζρέζε κε ην 9κελν 2008.  
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Αχμεζε γηα ην 9κελν 2009 ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο, παξνπζηάδεηαη ζηηο θαηεγνξίεο  «Υεκηθά θαη πιαζηηθά πξντφληα» θαη «Σξφθηκα, 

πνηά, θαπλφο» ηηο ηάμεσο ηνπ 34% θαη 10% αληίζηνηρα. Διαθξά αχμεζε ζεκείσζε ε 

θαηεγνξία «Μεραλνπξγηθή, εμνπιηζκφο θαη αληαιιαθηηθά».  

Όιεο νη άιιεο θαηεγνξίεο παξνπζίαζαλ κείσζε ην 9κελν ηνπ 2009 ζπγθξίλνληαο 

πάληα κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2008. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεκαληηθή κείσζε 

ζεκεηψζεθε ζηηο θαηεγνξίεο «Καηαζθεπαζηηθά πιηθά θαη κέηαιια» θαη «δέξκα θαη 

πξντφληα» ηεο ηάμεσο ηνπ 48% θαη 26% αληίζηνηρα. Μείσζε παξνπζίαζαλ θαη νη θαηεγνξίεο  

«Καηαζθεπέο μχινπ θαη είδε απφ ραξηί» θαη «Οξπθηά, εχθιεθηα πιηθά, ειεθηξηθή ελέξγεηα» 

θαη  θαηά 17% θαη 19% αληίζηνηρα.  

 

Πίλαθαο 6:Δμαγσγέο αλά θαηεγνξία (ζε εθαη.€) 

Καηεγνξία 2008 2009 Μεηαβνιή 

%επί 

ζπλφινπ 

2009 

%επί 

ζπλφινπ 

2008 

Μεηαβνιή 

κεξηδίνπ 

Σξφθηκα, πνηά θαη ηζηγάξα 4.915 5.423 10% 7,3% 5,7% 1,7% 

Οξπθηά, θαχζηκα, ελέξγεηα 17.524 14.210 -19% 19,2% 20,2% -0,9% 

Χεκηθά θαη πιαζηηθά πξντφληα 866 1.161 34% 1,6% 1,0% 0,6% 

Γέξκα θαη πξντφληα δέξκαηνο 1.383 1.028 -26% 1,4% 1,6% -0,2% 

Καηαζθεπέο μχινπ θαη είδε απφ ραξηί 2.648 2.198 -17% 3,0% 3,0% -0,1% 

Κισζηνυθαληνπξγία θαη ππνδεκαηνπνηία 36.885 35.789 -3% 48,4% 42,4% 6,0% 

Καηαζθεπαζηηθά πιηθά θα κέηαιια 17.278 8.915 -48% 12,1% 19,9% -7,8% 

Μεραλήκαηα θαη αληαιιαθηηθά 3.449 3.475 1% 4,7% 4,0% 0,7% 
Πηγή: Instat, επεξεπγαζία Γπαθείο ΟΕΥ Τιπάνων 

 

Γ. Γηκεξέο εκπφξην 

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Αιβαλίαο, ην εκπνξηθφ 

ηζνδχγην κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ γηα ην 9κελν 2009, παξακέλεη ζεηηθφ γηα ηελ Διιάδα, ζηα 

338,11 εθ. Δπξψ απφ 328,96 εθ. Δπξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά  2,78%.  Η αμία εηζαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο απφ ηελ Διιάδα γηα ην 

9κελν 2009, αλήιζε ζε 383,24 εθαη. Δπξψ, ελψ ην ζχλνιν ηεο αμίαο εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο 

πξνο ηελ Διιάδα γηα ην 9κελν 2009 αλήιζε ζε 45,13 εθ. Δπξψ.  

 

Γ1. Δηζαγσγέο Αιβαλίαο απφ Διιάδα 

 

Η αμία εηζαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο απφ ηελ Διιάδα γηα ην 9κελν 2009, αλήιζε ζε 

383,24 εθ. Δπξψ, απφ 395,21 εθ. Δπξψ ην ίδην δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, 

ζεκεηψλνληαο κείσζε 3%. Σν πνζφ απηφ αληηζηνηρεί ζην 16,12% επί ησλ ζπλνιηθψλ 

εηζαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο, απφ 15,28% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2008, δειαδή ην κεξίδην 

ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Αιβαλία απμήζεθε ζρεδφλ θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα ην 

9κελν ηνπ 2009 ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2008. Οη εηζαγσγέο ηεο Αιβαλίαο 

απφ ηελ Διιάδα ζε νκάδεο πξντφλησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα 4: 
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Πίλαθαο 4 

Οη εμαγσγέο πξνο Διιάδα ζε νκάδεο πξντφλησλ Ιαλνπάξηνο-επηέκβξηνο 2008-2009 

εθ.€ 2008 2009 % κεηαβ. 

χλνια 66,12 45,13 -31,7% 

Σξφθηκα, πνηά, θαπλφο 5,19 4,73 -8,8% 

Οξπθηά, θαχζηκα, ειεθηξηθφ ξεχκα 10,65 6,61 -38,0% 

Υεκηθά πξντφληα θαη πιαζηηθά πιηθά 1,50 2,45 63,9% 

Γέξκαηα θαη δεξκάηηλα πξντφληα 0,16 0,19 14,0% 

Καηαζθεπέο μχινπ θαη είδε απφ ραξηί 5,04 3,24 -35,7% 

Κισζηνυθαληνπξγία θαη ππνδεκαηνπνηία 24,66 21,05 -14,6% 

Καηαζθεπαζηηθά πιηθά θα κέηαιια 17,39 4,76 -72,6% 

Μεραλνπξγηθή, εμνπιηζκφο θαη αληαιιαθηηθά 0,53 0,71 35,2% 

Άιια 1,01 1,40 38,6% 
Πηγή: Instat, επεξεπγαζία Γπαθείο ΟΕΥ Τιπάνων 

 

Γ2. Δμαγσγέο Αιβαλίαο πξνο Διιάδα 

 

Σν ζχλνιν ηεο αμίαο εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο πξνο ηελ Διιάδα γηα ην 9κελν ηνπ 

2009 αλήιζε ζε 45,13 εθ. Δπξψ πνπ αληηζηνηρεί ζην 8% ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ 

ηεο Αιβαλίαο, έλαληη 66,26 εθ. Δπξψ ηνπ ίδηνπ δηαζηήκαηνο ηνπ 2008 πνπ αληηζηνηρνχζε ζην 

9,29% ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο. ·ηζη, ην 9κελν 2009 ε αμία 

εμαγσγψλ πξνο ηελ Διιάδα, ζεκείσζε κεγάιε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 31,9% ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2008. 

 Οη εμαγσγέο ηεο Αιβαλίαο πξνο Διιάδα ζε νκάδεο πξντφλησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

θαησηέξσ πίλαθα 5:  

Πίλαθαο 5 

Οη εηζαγσγέο απφ Διιάδα ζε νκάδεο πξντφλησλ  Ιαλνπάξηνο-επηέκβξηνο 2008-2009 

εθ.€ 2008 2009 % κεηαβ. 

χλνια 393,83 384,17 -2,5% 

Σξφθηκα, πνηά, θαπλφο 61,98 66,44 7,2% 

Οξπθηά, θαχζηκα, ειεθηξηθφ ξεχκα 164,19 147,37 -10,2% 

Υεκηθά πξντφληα θαη πιαζηηθά πιηθά 38,77 34,93 -9,9% 

Γέξκαηα θαη δεξκάηηλα πξντφληα 0,13 0,12 -8,6% 

Καηαζθεπέο μχινπ θαη είδε απφ ραξηί 19,90 18,93 -4,8% 

Κισζηνυθαληνπξγία θαη ππνδεκαηνπνηία 24,48 20,14 -17,8% 

Καηαζθεπαζηηθά πιηθά θα κέηαιια 48,54 67,45 39,0% 

Μεραλνπξγηθή, εμνπιηζκφο θαη αληαιιαθηηθά 30,51 23,45 -23,1% 

Άιια 5,33 5,35 0,3% 
Πηγή: Instat, επεξεπγαζία Γπαθείο ΟΕΥ Τιπάνων 


