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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

 

Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους κυριότερους εμπορικούς προμηθευτές της αλβανικής αγοράς, μετά την 
Ιταλία. Συγκεκριμένα, η Ιταλία κατέχει την πρώτη θέση, με μερίδιο περίπου 30%, ενώ η Ελλάδα διατηρεί 
διαχρονικά τη 2η θέση με μερίδιο περίπου 10% στο σύνολο των αλβανικών εισαγωγών.  

Οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων και ειδικότερα των πρώτων 24 κεφαλαίων της Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας (HS: 1-24), αποτελούν σημαντικό μερίδιο των συνολικών αλβανικών εισαγωγών, το οποίο, 
για το 2013, έφτασε το 18%, σημειώνοντας μικρή αύξηση, σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια. Και 
αυτό, παρά το γεγονός ότι, ο αγροτικός τομέας και η εγχώρια παραγωγή αγροτικών προϊόντων αποτελούν 
βασικό τομέα της αλβανικής Οικονομίας. Αρκεί να αναφέρουμε ότι το 18,4%1 του ΑΕΠ της χώρας, 
προέρχεται από τη γεωργία, η οποία απασχολεί και το 54,6%2 του εργατικού δυναμικού.  

Ειδικότερα στον τομέα των αγροτικών προϊόντων η Ελλάδα αποτελεί σημαντική προμηθεύτρια χώρα της 
αλβανικής αγοράς. Στις αλβανικές εισαγωγές αγροτικών προϊόντων των κεφαλαίων 1-24 της 
συνδυασμένης ονοματολογίας (HS:1-24), η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 2η θέση, μεταξύ των προμηθευτριών 
χωρών, με μερίδιο 14%, στο σύνολο των αλβανικών εισαγωγών αγροτικών προϊόντων και με μικρή 
διαφορά από την Ιταλία, η οποία είναι 1η, με μερίδιο αγοράς 15%. Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα σε 
ορισμένα προϊόντα έχει ηγετική θέση, όπως θα αναλύσουμε στη συνέχεια.  

Το 63% των αλβανικών εισαγωγών αγροτικών προϊόντων, κατά το 2013, προήλθε από εννέα χώρες. Εκτός 
από την Ιταλία (15%) και την Ελλάδα (14%), οι οποίες κατέχουν περίπου το μισό του ως άνω ποσοστού, 
άλλες χώρες, με σαφώς μικρότερα μερίδια αγοράς, είναι η Ρωσία (6%), η Πολωνία (5%), η Σερβία (5%), η 
Τουρκία (5%), η Βραζιλία (5%), η Γερμανία (4%) και η Βουλγαρία (4%).  

Η συνολική αξία των αλβανικών εισαγωγών αγροτικών προϊόντων, για το 2013, ανήλθε περίπου σε € 
666,1 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 0,3% σε σχέση με το 2012 και 1% σε σχέση με το 2011. Από το 
προαναφερθέν μέγεθος τα € 94,4 εκατ. αποτελούν εισαγωγές ελληνικών προϊόντων και τα € 101,8 εκατ. 
είναι εισαγωγές ιταλικών προϊόντων. Σημαντική μείωση, κατά -25,8%, παρουσίασαν οι αλβανικές 
εισαγωγές από τη Ρωσία. Η Αλβανία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που αποδέχθηκαν και 
εφάρμοσαν τις πρόσφατες κυρώσεις της ΕΕ, κατά της Ρωσίας. Για το λόγο αυτό, εκτιμούμε ότι η πτωτική 
τάση των ρωσικών εξαγωγών στην Αλβανία, θα συνεχισθεί και κατά το 2014. Αντίθετα, η Σερβία εμφάνισε 
σημαντική αύξηση, η οποία έφτασε το 63%, σε σχέση με το 2012, η οποία οφείλεται, μεταξύ άλλων και 
στη βελτίωση του πολιτικού κλίματος ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι αλβανικές εισαγωγές από την Τουρκία 
αυξήθηκαν κατά 6,7%, ενώ μειώθηκαν από τη Βραζιλία (-12,4%) και τη Γερμανία (-3,4%). 

Επισημαίνεται ωστόσο ότι η αλβανική Κυβέρνηση επιδιώκει να μεγενθύνει και να εκσυγχρονίσει την 
εγχώρια παραγωγή. Πρόσφατα έθεσε σε εφαρμογή (1.1.2015) ένα τριετές Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 
(2015-2017) για τη στήριξη της γεωργίας και της αγροτικής βιομηχανίας στην Αλβανία, το οποίο 
αποτελείται από δέσμη δημοσιονομικών μέτρων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στοχεύει στην 
αντιμετώπιση των αδυναμιών και της παθογένειας του αγροτικού τομέα και στη βιώσιμη ανάπτυξή του. 
Ενδεικτικά, στο πλαίσιο στήριξης της γεωργίας και της αγροτικής βιομηχανίας στην Αλβανία, επιχειρείται 
αύξηση της παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητάς της, μηχανοποίηση της γεωργίας, ανάπτυξη της 
αλιείας και της αμπελουργίας, καθώς και της βιομηχανίας μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Συνεπώς, 
εκτιμούμε ότι στο προσεχές διάστημα, η ζήτηση στην Αλβανία για σπόρους, λιπάσματα, γεωργικά 
μηχανήματα, παροχή τεχνογνωσίας και συναφή προϊόντα και υπηρεσίες θα αυξηθεί. Περισσότερες 

                                                 
1 (Σημειώνεται ότι το 16,3% του ΑΕΠ προέρχεται από τη βιομηχανία και το 65,3% από τις υπηρεσίες.) 
2 (Σημειώνεται ότι η βιομηχανία απασχολεί 12,8% και οι υπηρεσίες 32,6%.) 
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πληροφορίες υπάρχουν σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του Γραφείου μας. (βλ. αναλυτικά σχετικό 
έγγραφο Γραφείου ΟΕΥ με ΑΠΦ. 2740/ 2 /ΑΣ 583/10.11.2014). 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
 

Ακολουθεί η παρουσίαση των σημαντικότερων αλβανικών εισαγωγών αγροτικών προϊόντων μεταξύ των 
κεφαλαίων HS: 1-24, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της α/Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT) για την 
τριετία 2011-2013 και βάσει 4ψήφιας κωδικοποίησης.  

Τα ποσοστά που αναφέρονται αφορούν στα μερίδια των 4ψήφιων κωδικών, στο σύνολο των αλβανικών 
εισαγωγών των κεφαλαίων HS 1-24, για το 2013, δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί στοιχεία για 
το 2014. Υπάρχει στο παράρτημα αναλυτικός πίνακας (Αρ. 3) με τις αξίες των εισαγωγών, σε ευρώ, για 
την περίοδο 2011-2013, τις ετήσιες μεταβολές τους, το μερίδιο του 2013 επί του συνόλου των αλβανικών 
εισαγωγών των υπό μελέτη κεφαλαίων (1-24), καθώς και το άθροισμα των εισαγωγών αγροτικών 
προϊόντων της υπό μελέτης 3ετίας, ανά κωδικό. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι το αλβανικό νόμισμα 
εμφανίζει σχετική σταθερότητα  σε σχέση με το ευρώ, παρουσιάζοντας πολύ μικρές αποκλίσεις στο μέσο 
ετήσιο όρο, κατά την υπό μελέτη χρονική περίοδο3. 

Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στο σύνολο των αλβανικών εισαγωγών των κεφαλαίων 
HS: 1-24, καταλαμβάνουν α) Πούρα, τσιγάρα και συναφή, (HS 2402) με μερίδιο 9,6%, και β) Σιτάρι και 
σιμιγδάλι (HS 1001) με μερίδιο 9,2%. Οι αλβανικές εισαγωγές στην πρώτη κατηγορία προϊόντων 
εμφανίζουν αύξηση, στην υπό μελέτη 3ετία, ενώ στη δεύτερη μείωση.  

Ακολουθούν με σημαντικό μερίδιο, περίπου 5%, στο σύνολο των αλβανικών εισαγωγών αγροτικών 
προϊόντων τα εξής: α) Νερά με προσθήκη ζάχαρης και γλυκαντικών ουσιών (HS 2202) με 5,3%, β) τα 
Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και μπισκοτοποιίας (HS 1905) με 4,9% και γ) τα Ηλιέλαια 
και βαμβακέλαια  (ΗΣ 1512) με 4,5%. Η τελευταία κατηγορία προϊόντων μειώθηκε σημαντικά το 2013, 
ενώ οι υπόλοιπες παρουσίασαν βελτίωση. 

Με ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 3%, στο σύνολο των αλβανικών εισαγωγών αγροτικών προϊόντων, 
βρίσκονται τα προϊόντα α) του κωδικού HS 1701- Ζάχαρη και ζαχαροειδή με 3,9%, παρουσιάζοντας 
μείωση 18,9%, το 2013, β) τα προϊόντα του HS 0207 Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα με 3,8%, τα 
οποία εμφάνισαν μείωση 9,2% και απολέσαν το ποσοστό της αύξησης που είχε σημειωθεί το 2012, σε 
σχέση με το 2011, γ) Καφές (HS 0901) με μερίδιο 3,5% και σημαντική αύξηση καθ’ όλη τη διάρκεια της 
υπό μελέτη 3ετίας και δ) Μπύρα (HS 2203) με μερίδιο 3% εμφανίζοντας μείωση των εισαγωγών, η οποία 
οφείλεται, μεταξύ άλλων και στην επιβολή του ειδικού φόρου (βλ. σχετικό κεφάλαιο ως ακολούθως και 
πίνακα 7 στο παράρτημα). 

Στη συνέχεια ακολουθούν προϊόντα των οποίων οι εισαγωγές κυμαίνονται μεταξύ 1-2% του συνόλου των 
εισαγομένων αγροτικών προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται: μπανάνες, ζυμαρικά, ρύζι, σοκολάτες, 
εσπεριδοειδή, ψάρια, χοιροειδή ζωντανά, κ.α. Αναλυτικότερη αναφορά για αυτά τα προϊόντα ακολουθεί 
στο κεφάλαιο: «Ανάλυση αλβανικών εισαγωγών αγροτικών προϊόντων»     

                                                 
3 Μέση ισοτιμία: 2013: ALL/EUR = 140,26 – ALL/ US$ = 105,67 

2012: ALL/EUR = 139,04 – ALL/ US$ = 108,18 
2011: ALL/EUR = 140,33 – ALL/ US$ = 100,89 
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 
 

 

Ακολουθώντας την παραπάνω μεθοδολογία, παρατίθενται οι σημαντικότερες ελληνικές εξαγωγές 
αγροτικών προϊόντων στην Αλβανία. Τα ποσοστά που αναφέρονται αφορούν στο μερίδιο του κάθε 
4ψήφιου κωδικού στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων στην Αλβανία, των 
κεφαλαίων 1 έως 24 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι πρώτες 15 σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων, ενώ στο σχετικό πίνακα (Αρ. 
5) στο παράρτημα αναφέρονται συνολικά 30 από τις πιο σημαντικές κατηγορίες προϊόντων, οι ετήσιες 
μεταβολές τους, το μερίδιο έκαστου 4ψηφίου κωδικού, στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών αγροτικών 
προϊόντων για το 2013, καθώς και το άθροισμα των ελληνικών εξαγωγών τις τριετίας 2011-2013, βάσει 
στοιχείων τη α/Στατιστικής Υπηρεσίας.    

Όπως παρατηρούμε και από τον πίνακα 5, οι κυριότερες εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην 
Αλβανία αφορούν στους ακόλουθους 4ψήφιους κωδικούς:  

 (HS 2402) Πούρα και τσιγάρα, καταλαμβάνουν το 20,6% των ελληνικών εξαγωγών αγροτικών 
προϊόντων (HS: 1-24) στην αλβανική αγορά, παρουσιάζοντας το 2013, ετήσια αύξηση 3,6%, σε 
συνέχεια της αύξησης 20,4% το 2012.  

 HS 2203 Μπύρα, κατέχει μερίδιο 8,4% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, μειωμένο σε 
σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονιές. 

 HS 0805 Εσπεριδοειδή, με μερίδιο 8,3%, εμφάνισαν ετήσια μείωση μικρότερη το 2013, και 
μεγαλύτερη το 2012, σε σύγκριση με την αντίστοιχη προηγούμενη χρονιά.  

 HS 0103 Ζωντανά χοιρινά, με μερίδιο 5,9%, μειώθηκαν το 2013 κατά -6,5%, ενώ είχαν αυξηθεί 
την προηγούμενη χρονιά κατά 1,4%. 

 HS 1902 Ζυμαρικά, με μερίδιο 5,1%, παρουσίασαν ετήσια αύξηση και τις δύο προηγούμενες 
χρονιές. 

 HS 0808 Νωπά μήλα, αχλάδια και κυδώνια, με μερίδιο 3,7% ομοίως με την προηγούμενη 
κατηγορία εμφάνισαν ετησία αύξηση.  

 HS 2005 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα, με μερίδιο 3,3%, παρά το γεγονός ότι μειώθηκαν σε 
ετήσια βάση, το 2012, κατά 15,3%, το 2013, σημείωσαν μεγαλύτερη αύξηση της τάξεως του 
24,2%. 

 HS 1517 Μαργαρίνη, με μερίδιο 3,2%, οι ελληνικές εξαγωγές αυξηθήκαν σε ετήσια βάση και τις 
δύο χρονιές, κατά 10,6% και 13,7%, το 2013 και το 2012, αντίστοιχα. 

 HS 0105 Κοτόπουλα νωπά, με μερίδιο 3,2%, εμφάνισαν κάθετη αύξηση 53%, το 2013, σε 
συνέχεια της αύξησης, κατά 24,1%, το 2012. 

 HS 0207 Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, με μερίδιο 2,6%, το 2013, κάλυψαν με αύξηση 
9,6%, τμήμα της μείωσης της προηγούμενης χρονιάς. 

 HS 2309 Παρασκευάσματα για τη διατροφή ζώων, με μερίδιο 2,5%, ενώ την προηγούμενη 
χρονιά είχαν παρουσιάσει ετήσια μείωση -28,5%, το 2013, αυξήθηκαν κάθετα κατά 53%. 

 HS 0302 Ψάρια νωπά, με μερίδιο 2,4%, παρά τη μικρή μείωση της τάξεως του -4,8%, το 2012, 
υπήρξε θεαματική ετήσια αύξηση, κατά 56,9% το 2013. 

 HS 0711 Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά, με μερίδιο 2,3%, σημειώθηκε ετήσια μείωση, κατά 
-10,6%, μετά από αύξηση 6,5%, την προηγούμενη χρονιά. 
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 HS 0809 Βερίκοκα, κεράσια και ροδάκινα, με μερίδιο 2,3%, παρουσίασαν ετήσια αύξηση και τις 
δύο χρονιές, κατά 33,5% και 12,3%, για το 2013 και το 2012, αντίστοιχα.   

 HS 2101 Καφές και τσάι, παρασκευάσματα, συμπυκνώματα, εκχυλίσματα κλπ, με μερίδιο 
1,7%, παρουσίασαν θεαματική αύξηση και τις δύο χρονιές, κατά 66,6% και 34% το 2013 και 
2012, αντίστοιχα.  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  – ΔΑΣΜΟΙ – ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 
 

 

Φ.Π.Α. 
Ο γενικός συντελεστής ΦΠΑ είναι 20%, ενώ ορισμένες συναλλαγές εξαιρούνται της επιβάρυνσης ΦΠΑ.4 
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.  

Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί συναλλαγές, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 5 
εκ. ALL, που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. υποχρεούται να εγγραφεί στο μητρώο «Υπόχρεων καταβολής ΦΠΑ».  
Η εγγραφή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από εκείνο στο 
οποίο ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερέβη το κατώφλι των 5 εκ. ALL. Τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των εισαγωγών-εξαγωγών, καθώς όσοι παρέχουν επαγγελματικές 
υπηρεσίες (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ιατροί, αρχιτέκτονες, λογιστές κ.ά.), εγγράφονται στο μητρώο 
ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών. 

Οποιαδήποτε μη εγκατεστημένη στην Αλβανία επιχείρηση, παρέχει υπηρεσίες ή προϊόντα εντός της 
χώρας και υπόκειται σε καταβολή ΦΠΑ, είναι υποχρεωμένη να ορίσει ως εκπρόσωπο έναν μόνιμο κάτοικο 
Αλβανίας, ο οποίος θα εγγραφεί στο μητρώο ΦΠΑ, θα ενεργεί στο όνομα της επιχείρησης και θα φέρει 
ευθύνη για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων της εταιρείας. Σημειώνεται ότι η ως άνω 
υποχρέωση αφορά και επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν ξεπερνά το όριο πέραν του 
οποίου απαιτείται εγγραφή στο μητρώο για ΦΠΑ. 

 
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, Κόσσοβο) και EFTA (Λίχτενσταϊν, Ισλανδία, 
Νορβηγία, Ελβετία), με τις οποίες έχουν συναφθεί Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου (FTA), εφαρμόζεται 
προτιμησιακό καθεστώς. 

                                                 
4
 (Οι κυριότερες κατηγορίες που εξαιρούνται του ΦΠΑ είναι: Φάρμακα και ιατρικές υπηρεσίες (από 1.4.2014). Εξαγωγές. 

Πώληση και ενοικίαση γης. Πώληση και ενοικίαση ακινήτων (εκτός ξενοδοχειακών μονάδων), εφόσον 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.) 
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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. Ειδικότερα, 
ενώ στα βιομηχανικά προϊόντα (κεφάλαια 25 – 97 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας) προέλευσης ΕΕ δεν 
επιβάλλονται εισαγωγικοί δασμοί, σε 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 

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. 

 

Ειδικός φόρος (excise tax) 

Σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως τα αλκοολούχα ποτά, τα καπνικά προϊόντα, ο καφές, το 
πετρέλαιο και τα υποπροϊόντα αυτού κ.ά., επιβάλλεται ειδικός φόρος είτε παράγονται στην Αλβανία, είτε 
εισάγονται. 

Τα αγροτικά προϊόντα (HS: 1-24) τα οποία επιβαρύνονται με ειδικό φόρο, καθώς και οι σχετικές 
επιβαρύνσεις, παρατίθενται στο παράρτημα σε πίνακα, ενώ αναλυτικός κατάλογος, των επιβαρύνσεων 
ειδικού φόρου για το σύνολο των προϊόντων, περιέχεται στον τελευταίο τροποποιητικό νόμο «περί ειδικού 
φόρου» (Ν.158/2014), το πλήρες κείμενο του οποίου είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά, στην αλβανική γλώσσα, 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών της Αλβανίας στη θέση: 
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/paketa_Fiskale_2015/ligj_nr._158,_dt._27.11.2014.docx. 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

 

Παρατίθενται, ως ακολούθως, αναλυτικότερες πληροφορίες για τις ελληνικές εξαγωγές αγροτικών 
προϊόντων στην Αλβανία, ανά κεφάλαιο συνδυασμένης ονοματολογίας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα 
στατιστικά στοιχεία της αλβανική στατιστικής υπηρεσίας (INSTAT) για την τριετία 2011-2013. 

 

01 -  ΖΩΑ  ΖΩΝΤΑ 

Οι αλβανικές εισαγωγές στην κατηγορία Ζώα Ζώντα (HS 01) της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, 
καταλαμβάνουν περίπου το 0,6% του συνόλου των αλβανικών εισαγωγών, σε σταθερή βάση την 
εξεταζόμενη τριετία. Πρόκειται για μια αγορά η οποία κυμαίνεται σε αξία στα € 22-23 εκατ. Το 2013 ο 
συγκεκριμένος κωδικός αποτελούσε το 3,3% επί των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων (HS: 1-24) στην 
Αλβανία.  

http://www.dogana.gov.al/
http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/NK%202015_me_paketen_fiskale_2015.pdf
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/paketa_Fiskale_2015/ligj_nr._158,_dt._27.11.2014.docx
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Οι ελληνικές εξαγωγές σε ζώντα ζώα καταλαμβάνουν την πρώτη θέση, με μερίδιο 39,4% και ακολουθούν 
η Βουλγαρία με 25,4%, η Ουγγαρία με 15,1%, ενώ πολύ μικρότερα μερίδια, που δεν υπερβαίνουν το 5%, 
έχουν οι Ιταλία, Τουρκία και Γαλλία. 

 

Ειδικότερα, τα ζώντα ζώα που εξάγει η Ελλάδα στην Αλβανία αφορούν κυρίως σε δύο 4ψήφιους 
κωδικούς, στους οποίους η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση ήτοι:  

 HS 0103 - Ζωντανά χοιριοειδή, 43,1% επί του HS:01 και σε αξία € 9,5 εκατ., το 2013. Υψηλό 
μερίδιο κατέχει η Ελλάδα με 59%, το οποίο όμως παρουσιάζει πτωτική τάση κατά την τριετία. 
Σημαντικός ανταγωνιστής είναι κυρίως η Ουγγαρία με μερίδιο 35% και ακολουθούν με πολύ 
μικρότερα μερίδια η Κροατία (3%) και η Ολλανδία (1,9%). 

 HS 0105 – Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, με μερίδιο επί 
του HS:01 20,8% και σε αξία € 4,6 εκατ.  το 2013 και το οποίο έχει παρουσιάσει αυξανόμενη τάση 
την υπο μελέτη τριετία. Υψηλό μερίδιο κατέχει η Ελλάδα με 65,9%, το οποίο παρουσιάζει 
συνεχόμενη αύξηση στην τριετία. Ακολουθεί η Ιταλία με μερίδιο 20,2% και με μικρότερα μερίδια η 
Αυστρία (5,4%) και η Ολλανδία (5,3%) . 

Οι ελληνικές εξαγωγές αφορούν ως επί το πλείστον, ζωντανά κοτόπουλα και το ποσοστό τους 
αυξάνεται σταθερά την τελευταία τριετία, ιδίως μετά τη συμφωνία της εταιρείας «ΠΙΝΔΟΣ» με την 
αλβανική «DRIZA Company» για εξαγωγές ελληνικών κοτόπουλων στην Αλβανία, προς πάχυνση 
ή προς σφαγή. 

Επισημαίνεται ότι, η Βουλγαρία, η δεύτερη πιο σημαντική προμηθεύτρια χώρα, στα προϊόντα του εν λόγω 
2ψήφιου κωδικού, δεν ανταγωνίζεται ευθέως τις ελληνικές εξαγωγές, δεδομένου ότι εξάγει κυρίως βοοειδή 
(HS: 0102). Οι εισαγωγές βοοειδών αποτελούν το 31,8% του συνόλου των εισαγωγών του 2ψήφιου 
κωδικού (HS:01). Μάλιστα η Βουλγαρία κατέχει ηγετική θέση στον εν λόγω 4ψήφιο κωδικό, με μερίδιο 
80,1% το 2013,ενώ η Ελλάδα έχει ένα πολύ μικρό μερίδιο, το οποίο δεν ξεπερνά το 0,2%. Αντίθετα, στις 
εξαγωγές ζώντων ζώων (χοιρινά και κοτόπουλα) στις οποίες, όπως προαναφέρθηκε, η Ελλάδα κατέχει 
κυρίαρχη θέση, η Βουλγαρία δεν εξάγει σχεδόν τίποτα.  

 

02 - ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ 

Οι αλβανικές εισαγωγές κρεάτων και βρώσιμων παραπροϊόντων (HS: 02) αποτελούν το 5,3% του 
συνόλου των αλβανικών εισαγωγών και σε αξία κυμαίνονται μεταξύ € 47-54 εκατ., ανάλογα με το έτος. Το 
2013, αποτέλεσε την τέταρτη πιο σημαντική κατηγορία στις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων (HS: 1-24) με 
ποσοστό 7%. Οι κύριοι εταίροι της Αλβανίας στον τομέα αυτό είναι: οι ΗΠΑ  με μερίδιο 38%, η Ιταλία με 
19,7%, η Βραζιλία με 17,7% και ο Καναδάς με 8,4% ενώ η Ελλάδα κατέχει το 5,3%. 

Οι εισαγωγές κατά το 2013 αφορούν, ως επί το πλείστον, δύο 4ψήφιους κωδικούς :  

 (HS:0203) - Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα με μερίδιο 
34,2% επί του HS:02 και σε αξία € 16 εκατ. Σημαντικά μερίδια κατέχουν οι ΗΠΑ 45%, ο Καναδάς 
με 24,7%, η Βραζιλία με 19,2%, ενώ η Ελλάδα κατέχει μόλις το 0,2%. 

 (HS: 0207) - Κρέατα πουλερικών και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή 
ψύξη ή κατεψυγμένα με μερίδιο 53,4%, επί του συνόλου εισαγωγών του 2ψήφιου κωδικού και σε 
αξία € 25 εκατ. Μερίδια κατέχουν οι ΗΠΑ με 43,5%, η Βραζιλία με 18,1%, η Ιταλία με 17,9%, και η 
Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 9,6%. 
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Η παρουσία των ελληνικών προϊόντων έχει περιθώρια βελτίωσης δεδομένου ότι οι Αλβανοί εισάγουν 
σημαντικές ποσότητες στα προϊόντα του εν λόγω 2ψήφιου κωδικού. 

 

03 - ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ 

Οι εισαγωγές ιχθυηρών στην Αλβανία αντιπροσωπεύουν περίπου το 0,5% στο σύνολο των αλβανικών 
εισαγωγών και ταυτόχρονα το 2,8% επί των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων (HS: 1-24). Πρόκειται για 
μια αγορά με εισαγωγές που φτάνουν σε αξία τα € 16 - 19 εκατ. Οι Αλβανοί καταναλώνουν αλλά και 
εξάγουν ψάρια εγχωρίως παραγόμενα από μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, μεταξύ των οποίων και η 
ελληνικών συμφερόντων εταιρεία (ANDROMEDA).  

Οι ελληνικές εξαγωγές στην Αλβανική αγορά αντιπροσωπεύουν το 14%, (ήτοι σε αξία €2,6 εκατ.) ενώ 
άλλες χώρες οι οποίες εξάγουν τέτοια προϊόντα στην Αλβανία είναι η Ισπανία με μερίδιο 28,7%, η Κροατία 
με 20,9% και η Ιταλία με 19%.  

Οι εισαγωγές κατά το 2013 αφορούν κυρίως τους ακόλουθους 4ψήφιους κωδικούς :  

 (HS:0305) - Ψάρια αποξηραμένα, αλατισμένα, καπνιστά κ.α. με μερίδιο 50,8% επί του HS:02 
και σε αξία € 9,5 εκατ. Σημαντικά μερίδια κατέχουν η Ισπανία 40,4%, η Κροατία με 40,2%, η 
Ιταλία με 12,6%, ενώ η Ελλάδα δεν εξάγει στην Αλβανία προϊόντα στην εν λόγω κατηγορία. 

 (HS: 0302) - Ψάρια νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη με μερίδιο 17,5%, επί του συνόλου 
εισαγωγών του 2ψήφιου κωδικού και σε αξία € 3,3 εκατ. Ηγετική θέση κατέχει η Ελλάδα με 
μερίδιο 70,6% και ακολουθεί η Ιταλία με 26,7%. Η Ελλάδα βελτίωσε σταθερά το μερίδιό της στη 
διάρκεια της εξεταζόμενης τριετίας, λόγω της αύξησης των αλβανικών εισαγωγών στον κωδικό. 

 (HS:0307) - Μαλάκια νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη με μερίδιο 16,5% επί του HS:02 και 
σε αξία € 3 εκατ. Μερίδια κατέχουν η Ισπανία με 47,3%, η Κίνα με 17,2%, η Ινδονησία με 12,4%, 
ενώ η Ελλάδα κατέχει μόλις το 0,1%. 

 (HS:0306) - Μαλακόστρακα ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με μερίδιο 7,9% επί του HS:02 και 
σε αξία € 1,5 εκατ. Μερίδια κατέχουν ο Ισημερινός με 40,5%, η Ιταλία με 23,2%, η Αργεντινή με 
7,5%, η Δανία με 5,9%, ενώ η Ελλάδα κατέχει μόλις το 0,2%. 

 (HS: 0303) - Ψάρια κατεψυγμένα με μερίδιο 5%, επί του συνόλου εισαγωγών του 2ψήφιου 
κωδικού και σε αξία € 0,9 εκατ. Ουσιαστικά η Ιταλία με μερίδιο 83% υπερισχύει στον κωδικό και η 
Ελλάδα έχει μερίδιο 1,7%. 

Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στον κωδικό (HS: 0301) - Ψάρια ζωντανά με μερίδιο 
81,4%. Τα προϊόντα του συγκεκριμένου κωδικού μαζί με τα Ψάρια νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη 
(HS: 0302) αποτελούν περίπου το 20% των συνολικών εισαγωγών ψαριών στην Αλβανία με τη μερίδα του 
λέοντος να ανήκει στην Ελλάδα. 

 

04 - ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ, ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ, ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ 
ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ. 

 

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα που εισάγονται στην Αλβανία αποτελούν περίπου το 0,4% του συνόλου των 
αλβανικών εισαγωγών και ταυτόχρονα το 2,8% επί των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων (HS: 1-24)  με 
αξία περίπου τα  €16 -18 εκατ. Η εσωτερική αγορά καλύπτεται και με εγχώρια παραγωγή γαλακτοκομικών. 
Μεταξύ των εγχωρίων παραγωγών υπάρχουν και αξιόλογες εταιρείες ομογενειακών συμφερόντων όπως η 
περίπτωση της Gjirofarma ShA. 
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Η Ελλάδα κατέχει το 5,7% του συνόλου των αλβανικών εισαγωγών γαλακτοκομικών του κωδικού 04 της 
συνδυασμένης ονοματολογίας, με βάση τα στοιχεία του 2013, παρουσιάζοντας μικρή αλλά σταθερή 
αύξηση, κατά την εξεταζόμενη τριετία.   

Οι κύριες χώρες οι οποίες εξάγουν γαλακτοκομικά προϊόντα στην Αλβανία είναι: η Ιταλία με μερίδιο 35% 
και η Γερμανία με 23,5%, ενώ πολύ μικρότερα μερίδια αγοράς έχουν η Ρουμανία (4%), η ΠΓΔΜ (3,7%), η 
Κροατία (3,2%) κ.α. 

Οι αλβανικές εισαγωγές κατά το 2013 αφορούν κυρίως στους ακόλουθους 4ψήφιους κωδικούς :  

 (HS:0401) - Γάλα και κρέμα γάλακτος μη συμπυκνωμένα χωρίς προσθήκη ζάχαρης με 
μερίδιο 34,7% επί του συνόλου εισαγωγών του HS:02 και σε αξία € 5,7 εκατ. Μερίδια των 
εισαγωγών κατέχουν η Ιταλία 60,8%, η ΠΓΔΜ 9,5%, η Κροατία 8,6 %, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη 6,9%, 
ενώ η Ελλάδα έχει μόλις το 0,3%. 

 (HS: 0406) - Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί με μερίδιο 26,1%, επί του συνόλου εισαγωγών 
του 2ψήφιου κωδικού και σε αξία € 4,3 εκατ. Η Ελλάδα είναι τρίτη προμηθεύτρια χώρα, με μερίδιο 
7,1% και με βασικούς ανταγωνιστές τη Γερμανία (46,8%) και την Ιταλία (28,6%). 

 (HS: 0403) - Βουτυρόγαλα, γιαούρτι, πηγμένο γάλα και κρέμες με μερίδιο 16,7%, επί του 
συνόλου εισαγωγών του 2ψήφιου κωδικού και σε αξία € 2,7 εκατ. Το μερίδιο των ελληνικών 
εξαγωγών είναι μόλις 1,5% σημειώνοντας μείωση το 2013, σε σχέση με τα προηγούμενα δύο 
χρόνια. Ο ανταγωνισμός προέρχεται από την Γερμανία (50,5%) και τη Ρουμανία (23,4%), ενώ 
μικρότερες ποσότητες εισάγονται από Ιταλία (11,6%), Ισπανία (6,1%) και Πολωνία (2,8%).  

 (HS: 0404) - Ορός γάλακτος συμπληρωμένος ή με προσθήκη γλυκαντικών με μερίδιο 9,6%, 
επί του συνόλου εισαγωγών του 2ψήφιου κωδικού και σε αξία € 1,6 εκατ. Η Ελλάδα έχει μερίδιο 
16%, σταθερά αυξανόμενο κατά την υπό μελέτη τριετία. Εισάγονται επίσης προϊόντα από την 
Πολωνία (24,9%), την Κίνα (21,9%), την Ολλανδία (17,9%) και την Τουρκία (8,2%). 

 (HS: 0402) - Γάλα και κρέμα γάλακτος συμπυκνωμένα ή με προσθήκη γλυκαντικών με 
μερίδιο 6,1%, επί του συνόλου εισαγωγών του 2ψήφιου κωδικού και σε αξία € 1 εκατ. Μερίδιο 
αγοράς 10,6% κατέχει η Ελλάδα ενώ ο σημαντικότερος προμηθευτής είναι η Ιταλία, η οποία 
κατέχει μερίδιο 30,7%. Ακολουθούν το Βέλγιο (8%) και η Σλοβακία (7,2%).  

Επισημαίνεται ότι, πέραν των ανωτέρω, οι ελληνικές εξαγωγές στην Αλβανία το 2013 αφορούν και στα 
ακόλουθα προϊόντα, τα οποία ωστόσο δεν καταλαμβάνουν υψηλά μερίδια επί του συνόλου των 
εισαγωγών του 2ψηφίου κωδικού. 

 Οι εισαγωγές αυγών στην Αλβανία αφορούν δύο κατηγορίες: Αυγά πτηνών νωπά (HS: 0407) και Αυγά 
πτηνών χωρίς τσόφλι, κρόκοι αυγών νωπά ή επεξεργασμένα με προσθήκη γλυκαντικών ή αλλιώς 
διατηρημένα (HS: 0408). Στην πρώτη κατηγορία δεν υπάρχουν ελληνικές εισαγωγές, ενώ αντίθετα στη 
δεύτερη η Ελλάδα είναι αποκλειστικός προμηθευτής της Αλβανίας. Οι αξίες των εισαγωγών είναι ετησίως 
κατά μέσο όρο τριετίας στα € 160 χιλ. 

Στο Φυσικό μέλι (HS: 0409),  διείσδυση των ελληνικών προϊόντων είναι μικρή και καταλαμβάνουν το 1% 
του συνόλου των αλβανικών εισαγωγών το 2013, ενώ το 2012 είχαν το 19% σε αυτό το προϊόν. Οι βασικοί 
ανταγωνιστές είναι η Ιταλία με 54% και η Γερμανία με 46,8% μερίδιο στην αλβανική αγορά μελιού. Οι 
αξίες των εισαγωγών είναι ετησίως κατά μέσο όρο τριετίας στα € 120 χιλ. 
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05 - ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ 

Η εν λόγω κατηγορία προϊόντων δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον, εξ’ αιτίας του μικρού αριθμού των 
αλβανικών εισαγωγών, ήτοι σε αξία € 3 εκατ. το 2013.  Η Αλβανία εισάγει από την Ελλάδα μόνο προϊόντα 
της 4ψήφιας κατηγορίας HS:0508 - Κοράλλι και παρόμοιες ύλες, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, 
αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, Κοχύλια και όστρακα μαλακίων, μαλακοστράκων ή εχινοδέρμων και 
κόκαλα σουπιών, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι κομμένα σε σχήματα, οι σκόνες και τα 
απορρίμματά τους. Η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανέρχεται στα € 18,5 χιλ.  
 

 

06 - ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 

Ομοίως και η εν λόγω κατηγορία προϊόντων δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον, εξ’ αιτίας του μικρού αριθμού 
των αλβανικών εισαγωγών, που φτάνουν το 2013 τα € 2,8 εκατ. Η Αλβανία εισάγει από την Ελλάδα μόνο 
προϊόντα της 4ψήφιας κατηγορίας HS:0602 - Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες 
τους), μοσχεύματα και μπόλια, λευκό (φύτρα) αξίας € 290 χιλ.    
 

 

07 - ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ 

Οι εισαγωγές εδωδίμων λαχανικών στην Αλβανία καταλαμβάνουν περίπου το 0,5% του συνόλου των 
αλβανικών εισαγωγών και το 2,5% επί των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων (HS: 1-24). Πρόκειται για μια 
αγορά που κυμαίνεται, κατά την τριετία, από  € 15-17 εκατ., παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση. Σε αυτή την 
αγορά το 2013, η Ελλάδα κατέχει το σημαντικότερο μερίδιο 29,5% και ακολουθούν η Αίγυπτος με 
12,8%, η Ιταλία με 10,1% η Ολλανδία με 9,1% η Τουρκία με 8,8%, το Κόσσοβο με 8,1%. 

Ειδικότερα το 2013, οι ελληνικές εξαγωγές λαχανικών αφορούν στους ακόλουθους 4ψήφιους κωδικούς: 

 (HS: 0701) - Πατάτες νωπές οι οποίες αποτελούν το 32,2% του συνόλου των αλβανικών 
εισαγωγών λαχανικών (HS: 07). Η Ελλάδα κατέχει μερίδιο 6,7% στις εισαγωγές πατάτας στην 
Αλβανία. Οι ανταγωνιστές σε αυτή την κατηγορία προϊόντων είναι η Ολλανδία με μερίδιο 25,9%, 
το Κόσσοβο με 24,3%, η Τουρκία με 20,9% και η Αίγυπτος με 14,5%.  

 (HS: 0702) - Ντομάτες νωπές αποτελούν το 8,5% του συνόλου των αλβανικών εισαγωγών 
λαχανικών. Η Ελλάδα κατέχει μερίδιο 31,4%, με ανταγωνιστή σε αυτή την κατηγορία την Ιταλία 
με μερίδιο 65%, ενώ η Τουρκία που είναι η τρίτη προμηθεύτρια χώρα κατέχει μόλις το 3,3%.  

 (HS: 0703) - Κρεμμύδια, σκόρδα, πράσα και συναφή νωπά προϊόντα αποτελούν το 10,2% του 
συνόλου των εισαγόμενων λαχανικών (HS: 07). Η Ελλάδα κατέχει το 20,9%, η Σερβία το 24,2%, 
η ΠΓΔΜ το 14,6%, η Αίγυπτος το 11,8%, η Κίνα το 9,8%, η Ολλανδία το 7,7% κ.α.  

 (HS: 0711) - Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά σε άρμη ή θειωμένο νερό με ποσοστό 13,8% 
επί του συνόλου των αλβανικών εισαγωγών λαχανικών, η Ελλάδα είναι σχεδόν αποκλειστικός 
προμηθευτής της Αλβανίας με μερίδιο 96,4%.  

 (HS: 0709) - Άλλα λαχανικά νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη με ποσοστό 8,9% επί του 
συνόλου των αλβανικών εισαγωγών λαχανικών, η Ελλάδα κατέχει το 74% και ακολουθεί η Ιταλία 
με 14%. 

Στις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων η Ελλάδα έχει σημαντικό ποσοστό στις αλβανικές εισαγωγές, 
ωστόσο το μερίδιο των κατηγοριών αυτών, επί του συνόλου των αλβανικών εισαγωγών λαχανικών, είναι 
μικρό, όπως: 
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 Κράμβες, κουνουπίδια και συναφή (HS: 0704) αποτελούν πολύ μικρό μερίδιο των συνολικών 
εισαγωγών λαχανικών στην Αλβανία (0,3%), ωστόσο η Ελλάδα κατέχει το 86,2% με δεύτερη την 
Ιταλία με μερίδιο 13,8%.   

 Καρότα, ραπανάκια, γογγύλια και συναφή νωπά (HS: 0706) αποτελούν το 1,4% των 
συνολικών εισαγωγών λαχανικών στην Αλβανία, με την Ελλάδα να κατέχει το 89,2% και την 
Ιταλία να ακολουθεί με 10,8%.  

 Μαρούλια και ραδίκια νωπά (HS: 0705) η Ελλάδα έρχεται δεύτερη, μετά την Ιταλία, με μερίδιο 
24,4%, έναντι του 75,4% της Ιταλίας, ωστόσο το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας επί του 
συνόλου των αλβανικών εισαγωγών λαχανικών δεν ξεπερνά το 0,7%.  

 Αγγούρια νωπά (HS: 0707) παρά την ετήσια μείωση που εμφάνισε το 2013 σε σχέση με τα 
προηγούμενα χρόνια, η Ελλάδα συνεχίζει να κατέχει την πρώτη θέση με μερίδιο 77,6% και 
ακολουθεί δεύτερη η Τουρκία με 10,5%. Ωστόσο οι εισαγωγές του εν λόγω τετραψήφιου κωδικού 
αποτελούν ένα μικρό ποσοστό των συνολικών εισαγωγών λαχανικών, μόλις 1,4%.  

 Λαχανικά λοβοφόρα (HS: 0708) με ποσοστό 0,1% στο σύνολο των αλβανικών εισαγωγών 
λαχανικών η Ελλάδα κατέχει το 36,2%, με πρώτη την Ιταλία με 62,2% 

 Λαχανικά κατεψυγμένα (HS: 0710) με ποσοστό 6,3% στο σύνολο των αλβανικών εισαγωγών 
λαχανικών η Ελλάδα κατέχει το 3,1%, ενώ πρώτη είναι η Σερβία με 65,5% και ακολουθούν η 
Ιταλία με 15,9%,το Βέλγιο με 4,9% και η Κίνα με 3,4%. 

 Λαχανικά ξερά (HS: 0712) με ποσοστό 0,7% στο σύνολο των αλβανικών εισαγωγών λαχανικών η 
Ελλάδα κατέχει το 8,2%. Κύριες προμηθεύτριες χώρες είναι η Κίνα με 57,9%, η Ινδονησία με 
15,9% και η Σερβία με 8,3%. 

Αντίθετα, στην κατηγορία Όσπρια ξερά (HS: 0713) ενώ αποτελούν σημαντικό μερίδιο (16,6%) του 
συνόλου των αλβανικών εισαγωγών λαχανικών, η Ελλάδα κατέχει μόνο το 3,5% και προπορεύονται η 
Αίγυπτος με 41,9%, η Κίνα με 11,1%, το Κιργιστάν με 9,7%, ο Καναδάς με  8,9%, η Τουρκία με 5,6% και οι 
ΗΠΑ με 5%.   

 

08 - ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ 

Οι αλβανικές εισαγωγές βρώσιμων καρπών και φρούτων αποτελούν το 1,1% του συνόλου των αλβανικών 
εισαγωγών και σε αξία ξεπερνούν τα € 38 εκατ. Επίσης αποτελούν το 5,8% επί των εισαγωγών αγροτικών 
προϊόντων (HS: 1-24).  Οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων του εν λόγω 2ψήφιου κωδικού (HS:08) 
έφτασαν, το 2013, το 41,1%, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονιές. Ο 
Ισημερινός έχει το δεύτερο σημαντικότερο μερίδιο με 27,3% στο σύνολο των αλβανικών εισαγωγών 
φρούτων και εξάγει κυρίως μπανάνες. 

Οι αλβανικές εισαγωγές κατά το 2013 αφορούν κυρίως τους ακόλουθους 4ψήφιους κωδικούς :  

 (HS:0803) - Μπανάνες νωπές ή ξερές με μερίδιο 32,2% επί του HS:08 και σε αξία € 12,5 εκατ. 
Βασικός προμηθευτής είναι o  Ισημερινός με 85% και ακολουθεί η Γουατεμάλα με 8,4%. 

 (HS: 0805) - Εσπεριδοειδή νωπά και ξερά με μερίδιο 27,8% επί του HS:08 και σε αξία € 10,8 
εκατ. Ο κυριότερος προμηθευτής είναι η Ελλάδα με μερίδιο αγοράς 72,7% και ακολουθεί η Ιταλία 
με 18%.  

 (HS: 0808) - Μήλα, αχλάδια, κυδώνια νωπά με μερίδιο 16,4% επί του HS:08 και σε αξία € 6,4 
εκατ. Οι ελληνικές εξαγωγές αποτέλεσαν το 55% του συνόλου του 4ψήφιου κωδικού, 
εμφανίζοντας αύξηση σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια και παίρνοντας την πρώτη θέση 
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στην προμήθεια της αλβανικής αγοράς σε αυτά τα προϊόντα από την Ιταλία, η οποία διατήρησε 
μερίδιο της τάξης του 41,9%.  

 (HS: 0806) - Σταφύλια νωπά και ξερά με μερίδιο 7,1% επί του HS:08 και σε αξία € 2,8 εκατ. Η 
Ελλάδα κατέχει μερίδιο αγοράς 23,7%, ενώ προηγείται η Ιταλία με 46% και η ΠΓΔΜ με 24,9%. 

 (HS: 0802) - Άλλοι καρποί με κέλυφος νωποί και ξεροί με μερίδιο 6,3% επί του HS:08 και σε 
αξία € 2,4 εκατ. Η Ελλάδα κατέχει μερίδιο αγοράς 19,6%, ενώ προηγείται η Βουλγαρία με 56,5% 
και ακολουθεί η Τουρκία με 7,2%. 

 (HS: 0809) - Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα με μερίδιο 6% επί του HS:08 και σε αξία € 2,3 εκατ. Η 
Ελλάδα είναι σχεδόν αποκλειστικός προμηθευτής της Αλβανίας κατέχοντας το 91% και αφορά 
κυρίως στην εξαγωγή ροδάκινων και ακολουθεί η Ιταλία με σαφώς μικρότερο μερίδιο 7,6%. 

 

Επίσης, η Ελλάδα είναι ο βασικός προμηθευτής της Αλβανίας σε σύκα (HS: 0804) με μερίδιο 81,5% της 
αγοράς και πεπόνια (HS 0807) με μερίδιο 85,9%, ωστόσο η συνεισφορά των εν λόγω τετραψήφιων 
κωδικών είναι μικρή στην συνολική αξία των αλβανικών εισαγωγών φρούτων και καρπών.  

 

09 - ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 

Οι αλβανικές εισαγωγές αυτής της κατηγορίας (HS:09) αποτελούν το 0,7% του συνόλου των αλβανικών 
εισαγωγών και το 3,7% επί των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων (HS: 1-24), ενώ σε αξία το 2013 
έφτασαν τα € 25 εκατ. παρουσιάζοντας συνεχή αύξηση κατά την εξεταζόμενη τριετία. Αφορούν στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία (96,1%) προϊόντα καφέ (HS 0901). Ελάχιστα ποσοστά καταγράφονται στην 
εισαγωγή τσαγιού (2,1%), κανέλας (0,1%), γαρίφαλου (0,1%), μοσχοκάρυδου (0,2%), γλυκάνισου, 
μάραθου, κολίανδρου, κύμινου κλπ (0,1%) και κρόκου, θυμαριού, δάφνης, κάρυ και άλλων μπαχαρικών 
(0,6%).   

Στην ανάλυση των αλβανικών εισαγωγών βάσει 4ψήφιων κωδικών συνάγονται τα κάτωθι συμπεράσματα. 
Η Ελλάδα εξάγει στην Αλβανία κρόκο (22,2%) συνολικής αξίας, για το 2013, € 35 χιλ., με πρώτη την 
Ιταλία (31,5%) και δεύτερη την Γερμανία (25,8%). Επίσης, η Ελλάδα είναι η πρώτη στις εξαγωγές κανέλας 
στην Αλβανία (24,2%), ενώ κατέχει την τρίτη θέση στις εξαγωγές γαρίφαλου (9%), μετά την 
Μαδαγασκάρη (38%) και την Ιταλία (36%). Τέλος, η Ελλάδα είναι τρίτη στις εξαγωγές τσαγιού στην 
Αλβανία (14%), μετά τη Γερμανία και την Ιταλία (24,7%) και ακολουθούν πολλές άλλες χώρες με μικρότερα 
μερίδια. 

Συνολικά το μερίδιο των ελληνικών προϊόντων στις αλβανικές εισαγωγές του 2ψήφιου κωδικού (HS:09) 
είναι 1,1% και σε αξία, για το 2013, ανήλθε στα € 282 χιλ. 

Σημαντική συμβολή στις εισαγωγές μπαχαρικών από την Ελλάδα, έχει η ομογενειακών συμφερόντων 
εισαγωγική εταιρεία τροφίμων NERAΝΧΙ. 

 

10 -  ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

Το 2013 οι αλβανικές εισαγωγές δημητριακών (HS: 10) αποτέλεσαν το 2,5% του συνόλου των αλβανικών 
εισαγωγών και ταυτόχρονα το 13,6% επί των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων (HS: 1-24). Σε αξία, το 
2013, ήταν € 90,7 εκατ. παρουσιάζοντας συνεχή πτώση από το 2011. Αποτελεί την πιο σημαντική 
κατηγορία στις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων στην Αλβανία. Οι κύριοι εταίροι της Αλβανίας στον τομέα 
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αυτό είναι: η Ρωσία με μερίδιο 44,5%, η Σερβία με 22,6%, η Γαλλία με 9,3%, η Αίγυπτος με 4% και η 
Ελλάδα κατέχει ένα μικρό μερίδιο της τάξεως του 0,6%. 

Οι αλβανικές εισαγωγές κατά το 2013 αφορούν κυρίως τους ακόλουθους 4ψήφιους κωδικούς :  

 (HS:1001) - Σιτάρι και σιμιγδάλι με μερίδιο 67,2% επί του HS:02 και σε αξία € 60,9 εκατ.  
Κύριοι προμηθευτές είναι η Ρωσία (62,2%) και η Γαλλία (12%), ενώ η Ελλάδα εξάγει ελάχιστες 
ποσότητες στην Αλβανία. 

 (HS: 1005) - Καλαμπόκι με μερίδιο 19,6%, επί του συνόλου εισαγωγών του 2ψήφιου κωδικού και 
σε αξία € 17,7 εκατ. Βασικός προμηθευτής είναι η Σερβία με μερίδιο 73,9% και ακολουθεί η 
Ρωσία με 11,4% και η Γαλλία με 6,2%. Η Ελλάδα αύξησε τις εξαγωγές της την εξεταζόμενη τριετία 
φθάνοντας το 2013 στα € 187 χιλ. αλλά κατέχει πολύ μικρό μερίδιο (1,1%). 

 (HS:1006) - Ρύζι με μερίδιο 12,6% επί του HS:02 και σε αξία € 11,5 εκατ. Βασικοί προμηθευτές 
είναι η Αίγυπτος με μερίδιο 28,7%, το Βιετνάμ με 15,8%, η Ρουμανία με 14% και η Τουρκία με 
13,1%.  Το 2013 η Ελλάδα κατέχει μόλις το 2,6% και σε αξία € 298 χιλ. παρουσιάζοντας συνεχή 
πτώση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. 

Επίσης, η Ελλάδα εξήγαγε στην Αλβανία, το 2013, μικρές ποσότητες σε σίκαλη (HS: 1002).Γενικότερα 
μολονότι τα Δημητριακά αποτελούν τη βασικότερη κατηγορία στις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων στην 
Αλβανία, τα ελληνικά προϊόντα δεν έχουν μεγάλη διείσδυση. 

 

11 - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. INOYΛINH. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ 

Οι αλβανικές εισαγωγές του 2ψήφιου κωδικού HS-11, το 2013, ήταν το 0,6% του συνόλου των αλβανικών 
εισαγωγών και το 3,2% επί των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων (HS: 1-24). Σε αξία ανέρχονται σε € 
21,6 εκατ. με βασικούς προμηθευτές το Κόσσοβο (38,7%), τη Σερβία (13,3%), το Μαυροβούνιο (11%), την 
Κροατία (8,4%), την Ιταλία (6,1%) και την Ελλάδα (5,4%). 

Οι αλβανικές εισαγωγές κατά το 2013 αφορούν κυρίως τους ακόλουθους 4ψήφιους κωδικούς :  

 (HS:1101) - Άλευρα σιταριού ή σιμιγδαλιού με μερίδιο 70% επί του HS:02 και σε αξία € 15 εκατ.  
Κύριοι προμηθευτές είναι το Κόσσοβο (55,9%), το Μαυροβούνιο (15,8%), η Σερβία (10,8%) και η  
Ελλάδα (7,3%).  

 (HS: 1107) - Βύνη με μερίδιο 19,5%, επί του συνόλου εισαγωγών του 2ψήφιου κωδικού και σε 
αξία € 4,2 εκατ. Προμηθευτές είναι η Τσεχία με μερίδιο 43%, η Αυστρία με 27,7%, η Σερβία με 
μερίδιο 18%, η Ιταλία με 8,2% ενώ η Ελλάδα ουσιαστικά δεν εξάγει. 

 (HS: 1108) – Άμυλα κάθε είδους, ινουλίνη με μερίδιο 7,5%, επί του συνόλου εισαγωγών του 
2ψήφιου κωδικού και σε αξία € 1,6 εκατ. Το μερίδιο της Ελλάδας στις αλβανικές εισαγωγές στον 
κωδικό είναι 2,7%. 

Στον τομέα των αλεύρων η εσωτερική ζήτηση καλύπτεται και από εγχώρια παραγωγή. Στον κλάδο 
δραστηριοποιείται και η εταιρεία ελληνικών συμφερόντων ATLAS με αλευροβιομηχανία και δίκτυο 
διανομής.  
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12 - ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. 
BIOMHXANIKA KAI ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ 

Η συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων (HS:12) αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό, στο σύνολο των 
αλβανικών εξαγωγών, που δεν ξεπερνά το 0,1% και το 0,6% στο σύνολο των εισαγωγών αγροτικών 
προϊόντων (HS: 1-24), ενώ σε αξία φτάνει τα € 4 εκατ.  

Το 2013, το μερίδιο της Ελλάδας στο σύνολο των αλβανικών εισαγωγών προϊόντων της εν λόγω 2ψήφιας 
κατηγορίας ήταν 5,5%, εμφανίζοντας αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και φθάνοντας σε αξία € 
220 χιλ. Ως επί το πλείστον πρόκειται για σπέρματα καρπούς και σπόρους για σπορά (HS:1209) και 
Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, την 
ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά ή ξερά (HS:1211).  

 

13 - ΓΟΜΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ & ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ 

Η εν λόγω κατηγορία προϊόντων δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον, εξ’ αιτίας του μικρού αριθμού των 
αλβανικών εισαγωγών. 

 
14 - ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  

Ομοίως και αυτή η κατηγορία προϊόντων δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον, για τον ίδιο λόγο. 

 

15 - ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

Οι αλβανικές εισαγωγές στον εν λόγω 2ψήφιο κωδικό, το 2013, ήταν το 1,1% του συνόλου των αλβανικών 
εισαγωγών και σε αξία € 42 εκατ., εμφανίζοντας μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Αποτελούν, 
επίσης, το 6,3% επί των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων (HS: 1-24).  

Η Αλβανία εισάγει κατά 70,6% Ηλιέλαια και βαμβακέλαια, κατά 13,3% Μαργαρίνες και μείγματα, κατά 
6,6% Ελαιόλαδο, και μικροποσότητες από όλους του υπόλοιπους κωδικούς, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
2013, με τα ποσοστά να παραμένουν παρόμοια και κατά την τριετία 2011-2013. 

Το 2013 η Ελλάδα κατείχει το 9,3% (ήτοι αξία € 3,9 εκατ.) των αλβανικών εισαγωγών του 2ψήφιου 
κωδικού 15 – Λίπη και Λάδια ζωικά ή φυτικά, παρουσιάζοντας μικρή αλλά σταθερή αύξηση κατά τη 
διάρκεια της εξεταζόμενης τριετίας. Άλλες χώρες που εξάγουν στην Αλβανία προϊόντα της εν λόγω 
κατηγορίας είναι: η Ουκρανία με μερίδιο 28,5%, η Ουγγαρία με 18,5%, η ΠΓΔΜ με 11,8%, η Ιταλία με 
10,6% και η Τουρκία με 5%, βάσει στοιχείων του 2013. 

Ειδικότερα, οι ελληνικές εξαγωγές στην Αλβανία στην εν λόγω κατηγορία προϊόντων αφορούν:  

 (HS:1509) - Ελαιόλαδο και κλάσματα όχι χημικώς μετασχηματισμένα, η Ελλάδα έχει το 11,2% 
του συνόλου των αλβανικών εισαγωγών του εν λόγω τετραψήφιου κωδικού, με την Ιταλία να 
κατέχει τη μερίδα του «λέοντος» 85,5%,  

 (HS:1507) - Σογιέλαιο και κλάσματα όχι χημικώς μετασχηματισμένα, η Ελλάδα έχει μερίδιο 
22,7% και η Ιταλία 75,5%, Ωστόσο οι αλβανικές εισαγωγές του εν λόγω 4ψήφιου κωδικού δεν 
ξεπερνούν το 0,7% των εισαγωγών του 2ψηφιου κωδικού (HS:15). 

  (HS:1510) - Άλλα λάδια από ελιές, η Ελλάδα έχει μερίδιο 49,3%, και η Ιταλία 47,3%, ο εν λόγο 
4ψήφιος κωδικός δεν ξεπερνά το 0,5% στο σύνολο των αλβανικών εισαγωγών σε λίπη λάδια.   
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 (HS:1515) - Άλλα λάδια και λίπη φυτικά, η Ελλάδα έχει μερίδιο 13% και η Ιταλία 80,9%. το 
ποσοστό του εν λόγω 4ψήφιου κωδικού επί του 2ψήφιου (15) είναι 2,8%.  

 (HS: 1516) - Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά υδρογονωμένα, η Ελλάδα έχει μερίδιο 48,6% και η 
Σερβία 31.3%. Το ποσοστό του 4ψηφίου επί των εισαγωγών του 2ψήφιου είναι μόλις 0,9%. 

 (HS: 1517) - Μαργαρίνη, μείγματα κ.α., η Ελλάδα έχει μερίδιο 54,5% και ακολουθούν η Τουρκία 
με 24,2% και η Ιταλία με 4,9%. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στο ελληνικό ελαιόλαδο, μολονότι αποτελεί ένα από τα ποιοτικότερα και 
σημαντικότερα εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα, δεν είναι εύκολη η διείσδυσή του στην αλβανική αγορά, 
τόσο γιατί η αγορά κατακλύζεται από εισαγωγές σε ηλιέλαια και βαμβακέλαια, όσο και γιατί η Ιταλία 
εξάγει τυποποιημένο ελαιόλαδο σε πιο ανταγωνιστικότερες τιμές. 

 

16 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ 
ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ 

Οι αλβανικές εισαγωγές του 2ψήφιου κωδικού (HS-16), το 2013, ήταν το 0,4% του συνόλου των 
αλβανικών εισαγωγών και 2% στο σύνολο των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων (HS: 1-24), ενώ σε αξία 
πλησιάζουν τα € 13,3 εκατ. Η Ελλάδα έχει το 3,7% στον κωδικό, με την Ιταλία να κατέχει το μεγαλύτερο 
μερίδιο που φθάνει το 40% και ακολουθεί το Μαρόκο με 22% (εξάγει κυρίως παρασκευάσματα και 
κονσέρβες ψαριών). 

Οι αλβανικές εισαγωγές στον 2ψήφιο κωδικό αφορούν κυρίως στους εξής 4ψήφιους κωδικούς: κατά το 
ήμισυ (51,4%) παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών και υποκατάστατα χαβιάρι, κατά 28,9% άλλα 
παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων και κατά 19,1% λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα. 

 

17 - ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

Οι αλβανικές εισαγωγές του 2ψήφιου κωδικού (HS-17), το 2013, ήταν το 0,9% του συνόλου των 
αλβανικών εισαγωγών και 4,8% στο σύνολο των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων (HS: 1-24), ενώ η αξία 
ήταν € 32 εκατ., εμφανίζοντας μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Η Ελλάδα έχει ένα μικρό μερίδιο 
το οποίο δεν ξεπερνά το 2%, δηλ. περίπου € 600 χιλ. Βασικός προμηθευτής είναι η Βραζιλία με μερίδιο 
51% και ακολουθούν η Αλγερία με 14% και η Τουρκία με 7%. 

Οι εισαγωγές αφορούν κυρίως δύο 4ψήφιους κωδικούς: Κατά 81,6% Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από 
τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση (HS-1701) και κατά 15,7% Ζαχαρώδη 
προϊόντα χωρίς κακάο ή σοκολάτα (ΗΣ-1704). 

Παρατηρείται πολύ μικρή διείσδυση των ελληνικών προϊόντων στις αλβανικές εισαγωγές στην εν λόγω 
κατηγορία κυρίως γιατί κύριο προϊόν εισαγωγής είναι η ζάχαρη. 

 

18 - ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 

Οι αλβανικές εισαγωγές του 2ψήφιου κωδικού (HS-18), το 2013, ήταν το 0,3% του συνόλου των 
αλβανικών εισαγωγών και το 1,7% στο σύνολο των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων (HS: 1-24), ενώ σε 
αξία κυμαίνονται κατά την εξεταζόμενη τριετία από € 9-12 εκατ., εμφανίζοντας ετήσια αύξηση. Αφορούν 
σχεδόν αποκλειστικά (95%) στον 4ψήφιο κωδικό HS-1806 - Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα 
διατροφής που περιέχουν κακάο.  
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Το 2013, το μερίδιο της Ελλάδας στον 4ψήφιο κωδικό HS-1806 - Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα 
διατροφής που περιέχουν κακάο ήταν 12,2%, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση στην υπό μελέτη τριετία 
και φθάνοντας το 2013 σε αξία στα € 1,4 εκατ. περίπου. Άλλες χώρες οι οποίες εξάγουν σοκολάτα και 
παρασκευάσματα είναι: η Τουρκία (20,6%), η Γερμανία (17,9%), η Πολωνία (16,5%) και η Ιταλία (16,2%).  

 

19 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ 
ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

Οι αλβανικές εισαγωγές στον εν λόγω 2ψήφιο κωδικό, το 2013, ήταν το 1,4% του συνόλου των αλβανικών 
εισαγωγών και σε αξία κυμαίνονται κατά την τριετία από € 45-52 εκατ., παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση. 
Αποτελούν το 7,7% επί των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων (HS: 1-24). Κύριες προμηθεύτριες χώρες 
είναι η Τουρκία με 30,4%, η Ιταλία με 23,6% και τρίτη η Ελλάδα με 14,5% (ήτοι αξία σε € 7,5 εκατ.). 
Ακολουθούν η Βουλγαρία με 14% και η Γερμανία με 4%. Επισημαίνεται ότι η Τουρκία έχει σημαντικό 
μερίδιο στις αλβανικές εισαγωγές του 2ψήφιου κωδικού (HS:19), κυρίως εξ΄ αιτίας μεγάλου μεριδίου που 
καταλαμβάνει στις αλβανικές εισαγωγές προϊόντων αρτοποιίας (HS: 1905).  

Οι αλβανικές εισαγωγές, κατά το 2013, αφορούν κυρίως τους ακόλουθους 4ψήφιους κωδικούς :  

 (HS:1905) - Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, ζύμες, φύλλα κλπ με 
μερίδιο 63,1% επί του HS:19 και αξία σε € 32,5 εκατ. Πρώτη προμηθεύτρια χώρα είναι η Τουρκία 
με 42,8% και ακολουθούν η Βουλγαρία με 21,9%, η Ιταλία με 18,1%, η ΠΓΔΜ με 2,8%, η Γερμανία 
2,2% και η Ελλάδα με 2,1%. 

 (HS:1902) - Ζυμαρικά όπως σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, 
κανελόνια., αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους) με μερίδιο 23,4% επί του HS:19 και αξία σε € 12,1 
εκατ. Την αγορά μοιράζονται ουσιαστικά η Ιταλία με μερίδιο 45,6% και η Ελλάδα με 40,2%. 

 (HS:1901) - Εκχυλίσματα βύνης, παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια, 
σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους με μερίδιο 8,4% επί του HS:19 και αξία σε € 4,3 εκατ. Πρώτη 
προμηθεύτρια χώρα είναι η Ελλάδα με 32,5% και ακολουθούν η Γερμανία με 21%, η Ολλανδία με 
18%, η Ιταλία με 10% και η Κίνα με 6,6%. 

 (HS:1904) - Προϊόντα με βάση τα δημητριακά [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορνφλέικς)], 
δημητριακά κλπ με μερίδιο 5,1% επί του HS:19 και αξία σε € 2,6 εκατ. Προμηθεύτριες χώρες 
είναι η Πολωνία με 22,8%, δεύτερη η Ελλάδα με 20,2% και ακολουθούν η Γερμανία με 15,5%, η 
Ιταλία με 13,3%, η Τουρκία με 9,2% και η ΠΓΔΜ με 6,8%. 

Στα προϊόντα αρτοποιίας (HS:1905), τα οποία καταλαμβάνουν την μερίδα του λέοντος του συγκεκριμένου 
2ψήφιου κωδικού, η Ελλάδα έχει ένα μικρό μερίδιο μόλις 2,1% και υπάρχουν αρκετά περιθώρια 
ανάπτυξης. Γενικά σε όλους τους παραπάνω 4ψήφιους κωδικούς εξαιρουμένου του HS:1905 η αξία των 
ελληνικών εξαγωγών στην Αλβανία αυξάνεται κατά την υπό μελέτη τριετία. 
 
 

20 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 

Το 2013, οι αλβανικές εισαγωγές παρασκευασμάτων λαχανικών καρπών και φρούτων (HS: 20) ήταν το 
0,4% του συνόλου των αλβανικών εισαγωγών και σε αξία φτάνουν περίπου τα € 15 εκατ. Αποτελούν το 
2,3% στο σύνολο των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων (HS: 1-24). Η Ελλάδα με 34,6% (ήτοι αξία σε € 
5,3 εκατ.) είναι η πρώτη προμηθεύτρια χώρα με δεύτερη την Ιταλία με 28,3%. Ακολουθούν η Τουρκία με 
6,8%, η Ολλανδία με 5,6%, η Γερμανία με 4,9% και η Σερβία με 4,7%. Επισημαίνεται ότι η Τουρκία εξάγει 
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κυρίως παρασκευασμένους καρπούς και φρούτα, η Ολλανδία παρασκευασμένα μανιτάρια και τρούφες, η 
Γερμανία  παρασκευασμένες ντομάτες και γλυκά του κουταλιού και η Σερβία παρασκευασμένα λαχανικά. 

Οι αλβανικές εισαγωγές, κατά το 2013, αφορούν κυρίως τους ακόλουθους 4ψήφιους κωδικούς :  

 (HS:2005) - Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα, όχι κατεψυγμένα με μερίδιο 
30,9% επί του HS:20 και αξία σε € 4,7 εκατ. Πρώτη προμηθεύτρια χώρα είναι η Ελλάδα με 65,5% 
(ήτοι αξία σε € 3,1 εκατ.) και ακολουθούν η Σερβία με 13,3%, η Ιταλία με 7,1%, η Κροατία με 4,4% 
και η Γερμανία 1,7%.  

 (HS:2009) - Χυμοί φρούτων ή λαχανικών με μερίδιο 16,5% επί του HS:20 και αξία σε € 2,5 εκατ. 
Πρώτη προμηθεύτρια χώρα είναι η Ιταλία με μερίδιο 59,5% και δεύτερη η Ελλάδα με 29,1%.  

 (HS:2008) - Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα με μερίδιο 15,1% επί του HS:20 και αξία σε € 2,3 εκατ. Πρώτη προμηθεύτρια χώρα 
είναι η Τουρκία με 42,3% και δεύτερη η Ελλάδα με 33% και ακολουθούν η Κίνα με 6% και η 
Ιταλία με 5%. 

 (HS:2002) - Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες με μερίδιο 12,4% επί του HS:20 και 
αξία σε € 1,9 εκατ. Βασική προμηθεύτρια χώρα είναι η Ιταλία με 93,5%. Μικρά μερίδια κατέχουν 
επίσης η Κίνα με 3,8% και η Ελλάδα με 1,9%. 

 (HS:2007) - Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων 
με μερίδιο 8,5% επί του HS:20 και αξία σε € 1,3 εκατ. Κύρια προμηθεύτρια χώρα είναι η Ελλάδα 
με 46,8%, ακολουθεί η Ιταλία με 38,1% και με μικρά μερίδια οι Γερμανία (3,7%), Γαλλία (3,6%), 
Ισπανία (3%) και Τουρκία (1,3%). 

Στο 2ψήφιο κωδικό (HS:20) η Ελλάδα κατέχει σταθερά, στη διάρκεια της τριετίας, σημαντική θέση με 
ετήσιες εξαγωγές σε αξία, κατά μέσο όρο της τριετίας, περίπου € 5,2 εκατ. 

 

21 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Οι αλβανικές εισαγωγές διαφόρων παρασκευασμάτων διατροφής στην Αλβανία, το 2013, ήταν το 0,9% 
του συνόλου των αλβανικών εισαγωγών και το 5,2% στο σύνολο των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων 
(HS: 1-24), ενώ η αξία τους κυμαίνεται κατά την τριετία μεταξύ € 30-35 εκατ., παρουσιάζοντας ετήσια 
αύξηση. Κύριοι προμηθευτές είναι η Ιταλία με 16,9%, η Πολωνία με 16,6%, η Τουρκία με 14,5%, η Ελλάδα 
με 12,8% (ήτοι € 4,4 εκατ.), η ΠΓΔΜ με 7,4% και η Γερμανία με 6,5%. Η  

Οι αλβανικές εισαγωγές, κατά το 2013, αφορούν κυρίως τους ακόλουθους 4ψήφιους κωδικούς :  

 (HS:2106) - Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού με μερίδιο 50,5% επί του HS:21 και αξία σε € 17,5 εκατ. Κύριοι προμηθευτές είναι η 
Πολωνία (30,3%), η Ιταλία (15,7%), η Γερμανία (9,9%), ενώ η Ελλάδα έχει μερίδιο με 8,7%, ήτοι 
σε αξία € 1,5 εκατ.  

 (HS:2105) - Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο με μερίδιο 17,6%, επί του συνόλου 
εισαγωγών του 2ψήφιου κωδικού και σε αξία € 6,1 εκατ. Βασικός προμηθευτής είναι η Τουρκία με 
66,2% και ακολουθούν η Ιταλία με 11,9% και η Ελλάδα με 8,2%. 

 (HS:2103) - Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες με μερίδιο 10,6% 
επί του HS:21 και σε αξία € 3,7 εκατ. Προμηθευτές είναι η Ιταλία με 57,9% και δεύτερη η Ελλάδα 
με 9,1%. 

 (HS:2101)-Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού και 
παρασκευάσματα αυτών με μερίδιο 8,5% επί του HS:21 και σε αξία € 2,9 εκατ. Κύριος 
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προμηθευτής είναι η Ελλάδα με μερίδιο 54,7% και ακολουθούν η Ιρλανδία με 12,8% και η 
Γερμανία με 9,1%. 

 (HS:2102) - Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς) με μερίδιο 8,4% επί του HS:21 και σε αξία € 2,9 εκατ. 
Προμηθευτές είναι η ΠΓΔΜ με 75%, η Κροατία 11,9% και η Ελλάδα με 8,4%. 

Στο 2ψήφιο κωδικό (HS:21) η Ελλάδα αύξησε τις εξαγωγές της στην Αλβανία στη διάρκεια της τριετίας 
2011-13, με ετήσιες εξαγωγές σε αξία, κατά μέσο όρο της τριετίας 2011-13, περίπου € 3,7 εκατ. και 
υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης του ελληνικού μεριδίου. 

 

22 - ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 

Οι αλβανικές εισαγωγές ποτών και αεριούχων υγρών στην Αλβανία, το 2013, ήταν το 2% του συνόλου των 
αλβανικών εισαγωγών και η αξία τους κυμαίνεται κατά την υπό μελέτη τριετία μεταξύ € 70-74 εκατ. 
εμφανίζοντας ετήσια αύξηση, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αποτελούν το 5,2% στο σύνολο των 
εισαγωγών αγροτικών προϊόντων (HS: 1-24) με κύριους προμηθευτές την Ιταλία με 25,4%, την Αυστρία 
17%, την Ελλάδα με 12,6% και την Σερβία με 6,4%. Η Αυστρία εξάγει κυρίως αεριούχα νερά και ποτά 
(HS: 2202), το ίδιο και η ΠΓΔΜ και η Ολλανδία. Η Γαλλία εξάγει κρασιά και αποστάγματα, η Γερμανία 
κυρίως μπύρα και αποστάγματα.   

Οι αλβανικές εισαγωγές, κατά το 2013, αφορούν κυρίως τους ακόλουθους 4ψήφιους κωδικούς :  

 (HS:2202) – Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ουσιών με μερίδιο 47,5% επί του HS:22 και αξία σε 
€ 35,2 εκατ. Κύριοι προμηθευτές είναι Αυστρία (35%), η Ιταλία (19%), η Σερβία (11%), η Ολλανδία 
(11%), η ΠΓΔΜ (9%), το Κόσσοβο (7%) ενώ η Ελλάδα έχει μερίδιο με 1,7%. 

 (HS:2203) – Μπύρα από βύνη με μερίδιο 26,8% επί του HS:22 και αξία σε € 19,8 εκατ. Πρώτη 
προμηθεύτρια χώρα είναι η Ελλάδα με μερίδιο 39,8% και ακολουθούν η Ιταλία με 28,6%, η 
Ρουμανία με 6,8%, το Μαυροβούνιο με 5,2% και η Γερμανία με 5%. 

 (HS:2208) – Αιθυλική αλκοόλη με μερίδιο 10,3% επί του HS:22 και αξία σε € 7,6 εκατ. Βασικοί 
προμηθευτές είναι η Μεγάλη Βρετανία με μερίδιο 35,5% και ακολουθούν οι ΗΠΑ με 13,9%, η 
Γερμανία με 12,7%, η Ιταλία με 10,9%, η Γαλλία με 6,5% και η Ελλάδα με 5%. 

 (HS:2204) – Κρασιά με μερίδιο 16,9% επί του HS:22 και αξία σε € 5,1 εκατ. Βασικός 
προμηθευτής είναι η Ιταλία με 71% και ακολουθούν η Γαλλία με 12% και η Ισπανία με 5% ενώ η 
Ελλάδα έχει μόλις 1%. 

Πέραν των ανωτέρω προϊόντων η Ελλάδα στον 4ψήφιο κωδικό HS: 2201 που αφορά στα φυσικά ή 
μεταλλικά νερά που δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης ή γλυκαντικών ουσιών, είναι η δεύτερη 
προμηθεύτρια χώρα, με μερίδιο 18%, μετά την Ιταλία, η οποία έχει το 71% του συνόλου. Ωστόσο ο εν 
λόγω κωδικός καταλαμβάνει μικρό μερίδιο στο σύνολο των εισαγωγών του 2ψηφίου κωδικού, το οποίο 
δεν ξεπερνά το 2,8%, που σημαίνει ότι η αξία των ελληνικών εξαγωγών είναι μικρή. Αντίθετα, στο 4ψήφιο 
HS:2202 που αφορά τα νερά με προσθήκη ζάχαρης το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών δεν ξεπερνά 
το 1,7%, ωστόσο σε αξία ξεπερνούν τις εισαγωγές του προηγούμενου 4ψηφίου κωδικού (HS:2201), γιατί η 
Αλβανία όπως προαναφέρθηκε εισάγει σημαντικές ποσότητες των εν λόγω προϊόντων, που φτάνουν 
περίπου στο μισό του συνόλου του 2ψήφιου κωδικού (HS:22). 

Οι ελληνικές εξαγωγές σε αυτό τον τομέα αφορούν κυρίως μπύρες (HS:2203), αποστάγματα (HS: 2208) 
και νερά φυσικά (HS: 2201). Στις αλβανικές εισαγωγές μπύρας η Ελλάδα κατέχει κυρίαρχη θέση, 
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καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση με μερίδιο περίπου 40%. Στα αποστάγματα έχουμε πολύ μικρότερο 
μερίδιο αγοράς, το οποίο δεν ξεπερνά το 5%.  

Η επιβολή του ειδικού φόρου στα αλκοολούχα ποτά, επηρεάζει τις εισαγωγές κρασιών και μπύρας στην 
Αλβανία, προς όφελος των εγχώριων παραγωγών. 

 

23 - ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ 

Το 2013, οι αλβανικές εισαγωγές στον εν λόγω 2ψήφιο κωδικό (HS:23) ήταν το 0,5% του συνόλου των 
Αλβανικών εισαγωγών και το 2,8% στο σύνολο των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων (HS: 1-24), και σε 
αξία κυμαίνονται κατά την τριετία 2011-13 από € 15-18,5 εκατ., παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση. Το 
υψηλότερο μερίδιο κατέχει η Αργεντινή με 35% και ακολουθούν η Ιταλία με 18,9%, η Ελλάδα με 15,2%, η 
Σερβία με 12,2% και το Κόσσοβο με 4,8%. 

Οι αλβανικές εισαγωγές κατά το 2013 αφορούν κυρίως τους ακόλουθους 4ψήφιους κωδικούς :  

 (HS:2304) – Πίττες και άλλα στερεά υπολείμματα, με μερίδιο 42,6% επί του HS:23 και αξία € 8 
εκατ. το 2013. Κύριοι προμηθευτές είναι η Αργεντινή (82,1%), η Ιταλία (11%), ενώ η Ελλάδα έχει 
μερίδιο με 2,6%. 

 (HS:2309) – Παρασκευάσματα για διατροφή ζώων, με μερίδιο 35,9%, επί του συνόλου 
εισαγωγών του 2ψήφιου κωδικού και αξία € 6,7 εκατ. Βασικός προμηθευτής είναι η Ελλάδα με 
36,6% και η Ιταλία με 36,5%. 

 (HS:2302) – Πίτουρα και άλλα υπολείμματα, με μερίδιο15,4% επί του HS:23 και αξία € 2,9 εκατ. 
Προμηθευτές είναι η Σερβία με 59,6%, το Κόσσοβο με 25,7% και τρίτη η Ελλάδα με 8,1%, 

Εκτός των ανωτέρω η Ελλάδα εξάγει επίσης σχεδόν αποκλειστικά φυτικές ύλες και φυτικά υποπροϊόντα 
και απορρίμματα (HS:2308) με μικρή συνολική αξία. 

Οι ελληνικές εξαγωγές στην Αλβανία στο 2ψήφιο κωδικό παρουσιάζουν πτωτική πορεία την υπό μελέτη 
τριετία διατηρώντας ωστόσο την τρίτη θέση μεταξύ των προμηθευτών της Αλβανίας. 

 

24 - ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 

Οι αλβανικές εισαγωγές καπνών (HS:24), το 2013, ήταν το 1,8% του συνόλου των αλβανικών εισαγωγών, 
σε αξία φτάνουν τα € 65 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία (96,7%) αφορούν στον τετραψήφιο κωδικό 2402 - Πούρα, πουράκια και 
τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην Αλβανία υπάρχει εγχώρια παραγωγή καπνών από μικρούς 
καλλιεργητές-παραγωγούς, τόσο ανατολικών καπνών, όσο και καπνών δυτικού τύπου (F.C.V. και Burley). 
Στο χώρο αυτό δραστηριοποιείται από το 1992, με την απόκτηση εγκαταστάσεων παραγωγής, ο 
ελληνικών συμφερόντων όμιλος εταιρειών ΚΑΠΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, με την επωνυμία MICA KORCΑ. Η 
εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες συμβολαιακής καλλιέργειας με περισσότερους από 300 παραγωγούς, 
αγοράζει, επεξεργάζεται και εξάγει τα καπνά, από τα οποία ένα μεγάλο ποσοστό διοχετεύεται στις 
τέσσερις μεγαλύτερες βιομηχανίες τσιγάρων παγκοσμίως, τις: Philip Morris, British American Tobacco, 
Japan Tobacco και Imperial-Reemt. 

Η Ελλάδα εξάγει στην Αλβανία πούρα και τσιγάρα του ως άνω τετραψήφιου κωδικού, καταλαμβάνοντας 
μερίδιο 30,5% της αγοράς, το οποίο αυξάνεται σταθερά τα τελευταία τρία χρόνια, τοποθετώντας την στην 
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αμέσως επόμενη θέση από την Πολωνία, η οποία είναι η πρώτη προμηθεύτρια, με μερίδιο 38,4%. Άλλες 
χώρες που εξάγουν τέτοια προϊόντα στην Αλβανία είναι η Γερμανία με μερίδιο 14,3%, η Ρουμανία με 4,7% 
και πολλές ακόμα με μικρότερα μερίδια.   

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει μια γενική εικόνα της αλβανικής αγοράς αγροτικών προϊόντων, έτσι όπως 
αυτή αποκαλύπτεται μέσω της ανάλυσης των αλβανικών εισαγωγών των κεφαλαίων 1-24 της 
Συνδυασμένης Ονοματολογίας για την τριετία 2011-2013.   

Όπως διαπιστώνεται, η Ελλάδα είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος της Αλβανίας και στον τομέα των 
αγροτικών προϊόντων. Αρκετά ελληνικά προϊόντα κατέχουν ηγετική θέση στις αλβανικές εισαγωγές.  

Ακολουθεί μια ενδεικτική απαρίθμηση, προς υπενθύμιση και διευκόλυνση του αναγνώστη:  

 ζωντανά χοιροειδή, κοτόπουλα και ψάρια,  

 φρούτα (όπως εσπεριδοειδή, ροδάκινα κλπ) 

 λαχανικά (όπως καρότα, αγγούρια, κουνουπίδια κλπ), 

 υποκατηγορίες διατηρημένων και παρασκευασμένων λαχανικών, 

 γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες και πολτοί φρούτων, 

 εκχυλίσματα και αποστάγματα καφέ και τσαγιού, 

 μπύρες και φυσικά μεταλλικά νερά και τέλος 

 παρασκευάσματα για τη διατροφή ζώων κλπ 

Ωστόσο, από την παρούσα μελέτη προκύπτει και το συμπέρασμα ότι για ορισμένα προϊόντα ο 
ανταγωνισμός είναι ισχυρός, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του ελαιολάδου και των κρασιών, 
όπου τα ιταλικά προϊόντα επικρατούν στην αλβανική αγορά.    

Μολοταύτα, υπάρχουν αρκετές προοπτικές ανάπτυξης και περαιτέρω ενίσχυσης της θέσης των ελληνικών 
προϊόντων. Βασική προϋπόθεση είναι η συστηματική μελέτη και η μεθοδική προσέγγιση της αγοράς, από 
τους ενδιαφερόμενους Έλληνες επιχειρηματίες, προκειμένου να εξασφαλίσουν μακροχρόνιες και σταθερές 
συνεργασίες. 

Ως ακολούθως παρατίθενται πληροφορίες και στοιχεία, τα οποία θα ήταν σκόπιμο να γνωρίζουν οι 
επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην αλβανική αγορά: 

Η Αλβανία αν και μικρού μεγέθους, αποτελεί μια γειτονική, εύκολα προσβάσιμη χώρα με ένα ώριμο 
καταναλωτικό κοινό απέναντι στα ελληνικά προϊόντα. Αυτό οφείλεται στη εξοικείωση των Αλβανών με τις 
ελληνικές καταναλωτικές και διατροφικές συνήθειες, είτε λόγω της μεγάλης μεταναστευτικής κινητικότητας, 
είτε λόγω της παρουσίας της ελληνικής μειονότητας, καθώς και σημαντικού αριθμού Ελλήνων, που ζουν 
και εργάζονται, ως επί το πλείστον, στα Τίρανα. Η χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι πολύ διαδεδομένη, 
ιδίως στην Ν. Αλβανία και αυτό βοηθάει στην επικοινωνία και την εξοικείωση με το δυνητικό συνεργάτη 
και εμπορικό εταίρο. 

Τα Τίρανα και το γειτονικό Δυρράχιο συγκεντρώνουν το 37,2% του συνολικού πληθυσμού της Αλβανίας, ο 
οποίος σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία ανέρχεται σε περίπου 2,8 εκατ. άτομα, ενώ οι δύο 
αυτές πόλεις συγκεντρώνουν περισσότερο από το ήμισυ της επιχειρηματικής δραστηριότητας (52,28%). 
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Η αγοραστική δύναμη των Αλβανών καταναλωτών είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο των κ-μ της ΕΕ, 
ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η άτυπη οικονομία και η παραοικονομία, που ξεπερνούν το 40% του 
ΑΕΠ, και  η ύπαρξη τους  διαφοροποιεί τα επίσημα στοιχεία των δυνατοτήτων κατανάλωσης της χώρας. 

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. 
Ειδικότερα, 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. 

Όσον αφορά στην πρόσβαση στην αγορά, η αλβανική αγορά, με εξαίρεση την επιβολή του ειδικού φόρου 
(excise tax), δεν θεωρείται προστατευτική και εν γένει δεν παρατηρούνται γραφειοκρατικές ή μη 
γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες να λειτουργούν αποτρεπτικά στο εξωτερικό εμπόριο. Ειδικότερα, 
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.  

Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι, όσον αφορά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης επί των ποτών, μπύρας και 
οίνου, παρά τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2014, στην κατεύθυνση εναρμόνισης της 
εθνικής νομοθεσίας με τις οδηγίες της ΕΕ, η υπάρχουσα ρύθμιση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που 
επιβάλλεται στο κρασί και τη μπύρα θεωρείται ότι δημιουργεί στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Αυτό 
οφείλεται στη διαφοροποίηση του φόρου ανάλογα με το ύψους της παραγωγής και η στρέβλωση 
προκύπτει διότι το σύνολο των εγχώριων παραγωγών εμπίπτει στο κατώτερο όριο, σε αντίθεση με τους 
ξένους παραγωγούς που εξάγουν στην Αλβανία και εμπίπτουν ως μεγαλύτεροι παραγωγοί στον 
υψηλότερο φόρο.  Για το θέμα αυτό το Γραφείο ΟΕΥ και η Πρεσβεία Τιράνων, έχουν κάνει ήδη ενέργειες, 
προς τις αρμόδιες Αλβανικές Αρχές και προς την ΕΕ. 

Υπενθυμίζεται ότι η Αλβανία, τον Ιούνιο του 2013, απέκτησε το καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη 
χώρας. Αναμφισβήτητα, η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Αλβανίας, αναμένεται να οδηγήσει 
στην υιοθέτηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου και ευρωπαϊκών κανόνων και προδιαγραφών. Σταδιακά, 
μέσα στα επόμενα έτη, η Αλβανία θα πρέπει να εναρμονίσει το θεσμικό της πλαίσιο με το ευρωπαϊκό και 
ως εκ τούτου, αυτό θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών. 

Στην Αλβανία, υπάρχουν αρκετά κανάλια διανομής, αν και με μικρότερο βαθμό εξειδίκευσης από ότι σε 
ευρωπαϊκές χώρες. Στο λιανικό εμπόριο 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 τροφίμων 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.   

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. 

Ως προς την ανεύρεση πιθανών συνεργατών, επισημαίνεται ότι στην Αλβανία δεν εκδίδονται αξιόπιστοι 
επαγγελματικοί – επιχειρηματικοί οδηγοί, ενώ και η χρήση διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
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παρά τη θεαματική αύξηση των τελευταίων χρόνων, παραμένει 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. 

Επίσης, δεν υφίσταται επίσημος φορέας για την άντληση πληροφοριών ως προς την οικονομική 
κατάσταση και τη φερεγγυότητα των αλβανικών εταιρειών, δεδομένου ότι δεν επιβάλλεται η  υποχρέωση 
δημοσίευσης των ισολογισμών μιας εταιρείας. 

Για την επικοινωνία χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά η κινητή τηλεφωνία, η διείσδυση της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό σχεδόν 200%, έναντι 10% μόνο της σταθερής τηλεφωνίας. Ο αριθμός των 
συνδρομών κινητών τηλεφώνων στη χώρα εκτιμάται σήμερα σε περισσότερους από 5,3 εκατ., δηλ. μεγάλο 
ποσοστό διαθέτει πάνω από ένα κινητό. Διαπιστώνονται συχνές αλλαγές στα στοιχεία επιχειρήσεων 
(δ/νσεις, αριθμούς τηλεφώνων, ιδιοκτήτες – αρμόδιους κ.λπ.), για τις οποίες οι εταιρείες δεν ενημερώνουν 
το Εθνικό Κέντρο Εγγραφής (QKR). 

Συνιστάται σε κάθε περίπτωση επιτόπια επίσκεψη και γνωριμία με εισαγωγείς και δυνητικούς 
συνεργάτες, αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία, κατά προτίμηση στην αλβανική γλώσσα, για 
καθορισμό συνάντησης με εισαγωγείς και δυνητικούς συνεργάτες. 

Ειδικότερα, όσον αφορά σε προτάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες, τις οποίες θα μπορούσε να 
αναλάβει το Γραφείο ΟΕΥ, σε συνεργασία με επιχειρηματικούς φορείς ή επιμελητήρια, για την προβολή, 
προώθηση και τοποθέτηση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην αλβανική αγορά, αναφέρονται 
ενδεικτικά οι ακόλουθες:  

 Αποτελεσματική θα μπορούσε να είναι η διοργάνωση κλαδικών ή στοχευμένων 
επιχειρηματικών αποστολών από την Ελλάδα, εφ’ όσον προγραμματιστούν εγκαίρως, σε 
συνεργασία με επιχειρηματικούς φορείς ή επιμελητήρια. Το Γραφείο ΟΕΥ – Τιράνων έχει 
πρόσφατα διοργανώσει παρόμοιες δράσεις, όπως για παράδειγμα με το Επιμελητήριο Κοζάνης 
26-27/3/2015. Μεταξύ των εταιρειών που συμμετείχαν ήταν και εταιρείες τροφίμων, με πολύ θετικά 
αποτελέσματα. 

 Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών Αλβανών αγοραστών, με την ευκαιρία 
πραγματοποίησης κλαδικών εκθέσεων στην Ελλάδα. Από πλευράς Γραφείου μας έχουμε πολλές 
φορές συνεργαστεί με την HELEXRO για την αποστολή ομάδων επιχειρηματιών στην Ελλάδα, 
στο πλαίσιο των Hosted Buyers Programs. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες έκθεσης: 
AGROTICA, ZOOTECNIA, FRESKON, DETROP, ARTOZYMA κλπ.  

 Ειδικά για τα αγροτικά προϊόντα, τα τρόφιμα και τα ποτά, μπορούν να ενσωματώνονται ως 
παράλληλες δράσεις, σε διάφορες εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες του Γραφείου ΟΕΥ-Τιράνων 
και της Πρεσβείας. Τέτοια περίπτωση ήταν η προβολή τοπικών προϊόντων και οινοπνευματωδών 
ποτών, κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής αποστολής του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας στα 
Τίρανα και στοχευμένης ενημερωτικής εκδήλωσης για τον τουρισμό στην Ελλάδα και ειδικότερα 
τον εν λόγω Νομό Θεσπρωτίας. 

 Συνδυασμένες δράσεις για συγκεκριμένους κλάδους, όπως ήταν η πρωτοβουλία του Γραφείου 
ΟΕΥ – Τιράνων με θέμα: «DISCOVER GREEK TASTΕ IN CARREFOUR». Η συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία αφορούσε σειρά συνδυασμένων δράσεων σε συνεργασία με την αλυσίδα 
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καταστημάτων Carrefour, του Ομίλου Μαρινόπουλος, με σκοπό την παρουσίαση και προβολή 
μεγάλης γκάμας ελληνικών τροφίμων και ποτών και περιελάβανε τα ακόλουθα: α) ειδική 
εκδήλωση προβολής, γευσιγνωσία, cooking corner, προβολή οπτικοαουστικού υλικού και χρήση 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης,  β) έκθεση ελληνικών τροφίμων και ποτών γ) 2 εβδομάδες «in store 
promotion» των ελληνικών προϊόντων στα καταστήματα της εν λόγω αλυσίδας, με ειδικές τιμές 
γνωριμίας για τους Αλβανούς καταναλωτές και δ) προετοιμασία ειδικού διαφημιστικού εντύπου 
από τα Carrefour για τα προϊόντα που συμμετείχαν στη δράση προβολής.  

 Ειδικές δράσεις προβολής σε συνεργασία με εστιατόρια ή ξενοδοχεία. Τέτοιες εκδηλώσεις 
διοργανώθηκαν από το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων, το 2013. Η πρώτη ήταν σε συνεργασία με το 
ξενοδοχείο Sheraton, και αφορούσε στην διοργάνωση Κυριακάτικων Brunches, αφιερωμένων σε 
ελληνικά παραδοσιακά εδέσματα και στον ελληνικό οίνο. Η δεύτερη ήταν σε συνεργασία με το 
ξενοδοχείο Rogner, όπου διοργανώθηκε το «GREEK FOOD FESTIVAL». Αφορούσε μια εβδομάδα 
ελληνικής κουζίνας στο εστιατόριο και το μπαρ του ξενοδοχείου, με επίκεντρο τις ελληνικές 
γεύσεις. Το menu της εβδομαδιαίας εκδήλωσης επιμελήθηκε Έλληνας Chef, προσκεκλημένος του 
Γραφείου ΟΕΥ, από τη Βόρεια Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Λέσχη Μαγείρων της Θεσσαλονίκης.    

 Αξιοποίηση ΜΜΕ για την προβολή ελληνικών προϊόντων (πχ. Τηλεοπτικές εκπομπές 
μαγειρικής, αφιερωμένες στα ελληνικά προϊόντα). Με αφορμή τη συμμετοχή του γνωστού 
παρουσιαστή μαγειρικών εκπομπών κ. Μαμαλάκη, διοργανώθηκε σε αλβανικό τηλεοπτικό σταθμό 
μια τέτοιου είδους εκπομπή, στην οποία υπήρχε η ευκαιρία προβολής επώνυμων ελληνικών 
τροφίμων.  

Εν κατακλείδι, για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν στη γειτονική 
αλβανική αγορά και να εντοπίσουν δυνητικούς εμπορικούς εταίρους, ο ρόλος του Γραφείου Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, είναι σημαντικός, καθώς αποτελεί τον 
μοναδικό εξειδικευμένο επίσημο ελληνικό φορέα, ο οποίος δύναται να αναδείξει επιχειρηματικές ευκαιρίες 
και να επιστήσει την προσοχή για την αποφυγή εν γένει επιχειρηματικών κινδύνων στις ενδιαφερόμενες 
ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς διαθέτει επιτόπια γνώση της αγοράς. Παράλληλα, συντάσσει και 
επικαιροποιεί, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, επιχειρηματικούς καταλόγους για την ανεύρεση δυνητικών 
συνεργατών. Μέσω του Γραφείου ΟΕΥ, παρέχεται η δυνατότητα στην ελληνική επιχείρηση να 
συγκεντρώσει ένα πολύτιμο πληροφοριακό υλικό για την αγορά της Αλβανίας, ως βάση για την περαιτέρω 
διερεύνηση δυνατότητας επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

 Η Προϊσταμένη 
 
 

Παγώνα Λάρδα 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 

 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 
Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα 
Δ/νση: Rruga Ibrahim Rrugova, Nr. 5, Sky Tower, Tirana 
Τηλ.: +355 4 2228980, 2247323 
Φαξ: +355 4 2228979 
E-mail: ecocom-tirana@mfa.gr  
Ιστοσελίδα: www.agora.mfa.gr/al51  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 
 
Πίνακας 1 : Αλβανικές Εισαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (HS:1-24) – Σε αξία - Βάσει 2ψήφιου κωδικού.  

 

Πίνακας 2: Αλβανικές Εισαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (HS:1-24) – Σε ποσότητα - Βάσει 2ψήφιου κωδικού. 

 

Πίνακας 3: Εισαγωγές Αλβανίας (HS: 1-24) – Κυριότερα Αγροτικά Προϊόντα -  Βάσει 4ψήφιου κωδικού. 

 

Πίνακας 4: Αλβανικές Εισαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (HS:1-24) – Κύριοι Προμηθευτές, ανά χώρα.  

 

Πίνακας 5: Ελληνικές Εξαγωγές Αγροτικών στην Αλβανία – Κυριότερα Προϊόντα (σε αξία). 

 

Πίνακας 6: Ελληνικές Εξαγωγές Αγροτικών στην Αλβανία – Κυριότερα Προϊόντα (σε ποσότητα). 

 

Πίνακας 7: Ειδικός φόρος (excise tax) για τα αγροτικά προϊόντα. 
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ΑΞΙΑ  (σε ΕΥΡΩ) 

Περιγραφή κωδικού HS2 2013 
Μεταβολή  
2012-2013 2012 

Μεταβολή 
2011-2012 2011 

Μερίδιο 2013 
(% εισαγωγών 

αγρ.προϊόντων) 

Σύνολο              
2011-2013 

01 - ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 21.982.778 -5,0% 23.148.653 2,1% 22.667.419 3,3% 67.798.850 

02 - ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ 46.939.116 -13,4% 54.183.083 0,8% 53.752.147 7,0% 154.874.346 

03 - ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ 
ΥΔΡΟΒΙΑ 18.736.217 16,1% 16.139.550 -4,1% 16.835.359 2,8% 51.711.126 

04 - ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ.  16.412.666 -3,4% 16.987.038 -3,2% 17.554.521 2,5% 50.954.224 

05 - ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 3.065.725 -30,4% 4.402.716 55,1% 2.838.081 0,5% 10.306.522 

06 - ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 2.819.511 -3,1% 2.908.941 6,2% 2.738.964 0,4% 8.467.417 

07 - ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ 16.562.039 8,2% 15.303.424 2,0% 15.001.261 2,5% 46.866.724 

08 - ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή 
ΠΕΠΟΝΙΩΝ 38.781.142 0,2% 38.704.230 -2,7% 39.771.018 5,8% 117.256.390 

09 - ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 24.569.918 6,7% 23.030.570 12,0% 20.562.295 3,7% 68.162.783 

10 - ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 90.719.147 -4,3% 94.829.592 -7,1% 102.060.297 13,6% 287.609.036 

11 - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. INOYΛINH. 
ΓΛΟΥΤΕΝΗ 21.632.933 0,5% 21.516.217 39,2% 15.459.735 3,2% 58.608.885 

12 - ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. BIOMHXANIKA KAI ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ 
ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ 4.011.392 36,9% 2.930.571 -15,4% 3.464.461 0,6% 10.406.424 

13 - ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ 847.459 146,8% 343.411 104,4% 167.972 0,1% 1.358.842 

14 - ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 21.269 -65,0% 60.711 6710,7% 891 0,0% 82.871 

15 - ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. 
ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 42.098.084 -15,0% 49.509.189 0,6% 49.232.348 6,3% 140.839.620 

16 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, 
ΜΑΛΑΚΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ 13.257.589 9,1% 12.155.157 -11,0% 13.662.938 2,0% 39.075.683 

17 - ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 31.997.299 -16,6% 38.383.092 2,1% 37.609.100 4,8% 107.989.492 

18 - ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 11.570.979 11,6% 10.372.017 15,3% 8.997.358 1,7% 30.940.354 

19 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ 
ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 51.567.352 8,7% 47.461.753 4,1% 45.613.603 7,7% 144.642.708 

20 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ & ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ 15.160.345 7,6% 14.091.135 -1,5% 14.299.549 2,3% 43.551.029 
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ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 

21 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 34.634.185 8,9% 31.798.620 6,6% 29.838.074 5,2% 96.270.879 

22 - ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 74.099.081 4,3% 71.072.587 1,7% 69.904.154 11,1% 215.075.822 

23 - ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ & ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ 18.626.977 9,3% 17.044.171 13,6% 14.998.349 2,8% 50.669.496 

24 - ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 65.990.171 3,5% 63.766.787 9,5% 58.240.650 9,9% 187.997.608 

Συνολο εισαγωγών αγροτικών προϊόντων  666.103.371 -0,6% 670.143.215 2,3% 655.270.545 100,0% 1.991.517.131 

Γενικό Σύνολο Εισαγωγών 3.672.852.748 -3,4% 3.800.995.333 -2,0% 3.876.602.010   11.350.450.091 

Μερίδιο εισ. αγροτικών επί του συνόλου 18,14%   17,63%   16,90%   17,55% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ HS 1 έως 24 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  (σε Kgr) 

Περιγραφή κωδικού HS2 2013 
Μεταβολή  
2012-2013 2012 

Μεταβολή 
2011-2012 2011 

Μερίδιο 2013 
(% εισαγωγών 

αγρ.προϊόντων) 

Σύνολο           
2011-2013 

01 - ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 15.002.565 -4,8% 15.758.207 0,6% 15.660.354 1,7% 46.421.126 

02 - ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ 36.776.102 -8,1% 40.025.419 -0,2% 40.090.740 4,2% 116.892.260 

03 - ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ 
ΥΔΡΟΒΙΑ 8.345.747 12,8% 7.400.869 -3,9% 7.700.018 0,8% 23.446.635 

04 - ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ.  13.730.469 -2,9% 14.144.309 -1,5% 14.360.164 1,5% 42.234.942 

05 - ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 2.007.000 33,0% 1.509.388 6,5% 1.416.762 0,1% 4.933.150 

06 - ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 6.673.210 0,3% 6.655.239 -22,1% 8.540.790 0,9% 21.869.238 

07 - ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ 35.810.354 15,4% 31.023.444 1,3% 30.617.116 3,2% 97.450.914 

08 - ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή 
ΠΕΠΟΝΙΩΝ 70.005.287 -5,2% 73.833.678 -7,5% 79.822.754 8,4% 223.661.720 

09 - ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 7.341.630 3,5% 7.091.137 6,0% 6.687.644 0,7% 21.120.412 

10 - ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 343.286.650 -0,2% 343.916.207 -8,9% 377.318.145 39,8% 1.064.521.002 

11 - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. INOYΛINH. 
ΓΛΟΥΤΕΝΗ 61.344.871 2,4% 59.930.957 37,3% 43.656.669 4,6% 164.932.497 

12 - ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. BIOMHXANIKA KAI ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ 
ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ 2.964.476 85,5% 1.598.266 -42,7% 2.789.179 0,3% 7.351.921 

13 - ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ 86.504 97,7% 43.752 13,6% 38.530 0,0% 168.786 

14 - ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 6.810 -88,8% 60.830 52200,1% 116 0,0% 67.757 

15 - ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. 
ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 39.099.520 -9,9% 43.401.918 2,5% 42.329.094 4,5% 124.830.532 

16 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, 
ΜΑΛΑΚΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ 5.154.651 0,0% 5.152.809 -18,0% 6.287.302 0,7% 16.594.762 

17 - ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 62.871.765 -5,1% 66.235.993 13,5% 58.377.421 6,2% 187.485.178 

18 - ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 3.984.766 12,3% 3.548.982 24,5% 2.850.395 0,3% 10.384.143 

19 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ 
ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 37.210.778 4,4% 35.654.628 5,1% 33.938.108 3,6% 106.803.514 

20 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ & ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ 13.656.271 0,2% 13.630.972 -5,7% 14.448.424 1,5% 41.735.668 
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ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ 

21 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 15.471.854 5,6% 14.650.821 9,3% 13.398.918 1,4% 43.521.593 

22 - ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 92.049.494 1,4% 90.767.060 0,5% 90.354.787 9,5% 273.171.340 

23 - ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ & ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ 87.989.900 68,4% 52.246.517 -3,0% 53.875.131 5,7% 194.111.548 

24 - ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 3.981.311 7,9% 3.688.611 12,6% 3.276.749 0,3% 10.946.671 

Συνολο εισαγωγών αγροτικών προϊόντων  964.851.984 3,5% 931.970.015 -1,7% 947.835.311 100,0% 2.844.657.309 

Γενικό Σύνολο Εισαγωγών 3.940.079.999 -1,3% 3.991.824.290 -10,5% 4.462.501.849   12.394.406.139 

Μερίδιο εισ. αγροτικών επί του συνόλου 24,49%   23,35%   21,24%   22,95% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ  HS 1 έως 24 

Κυριότερα αγροτικά προϊόντα HS4 (σε ΕΥΡΩ) 

Α/Α Περιγραφή κωδικού 2013 
Μεταβολή  
2012-2013 2012 

Μεταβολή 
2011-2012 2011 

Μερίδιο 
(2013) 

Σύνολο      
2011-2013 

1 2402 - Πούρα, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού 63.797.584 1,2% 63.068.647 8,9% 57.908.043 9,6% 184.774.273 

2 1001 - Σιτάρι και σμιγάδι 60.952.141 -11,8% 69.102.103 -10,1% 76.873.236 9,2% 206.927.480 

3 

2202 - Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα 
νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη 
αλκοολούχα ποτά, (όχι χυμοί φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009) 35.214.094 1,7% 34.625.366 6,6% 32.490.462 5,3% 102.329.921 

4 

1905 - Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας. Όστιες, 
κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, 
ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια 
προϊόντα 32.536.779 11,3% 29.226.747 -1,2% 29.576.156 4,9% 91.339.682 

5 
1512 - Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και 

εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα 29.728.984 -17,9% 36.230.748 -1,0% 36.606.793 4,5% 102.566.525 

6 
1701 - Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς 

καθαρή, σε στερεή κατάσταση 26.118.348 -19,6% 32.491.098 4,4% 31.111.333 3,9% 89.720.778 

7 
0207 - Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη 

ή κατεψυγμένα, πουλερικών της κλάσης 0105 25.075.283 -10,0% 27.856.439 11,8% 24.906.759 3,8% 77.838.482 

8 

0901 - Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες 
καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι 
αναλογίες του μείγματος 23.612.532 6,8% 22.118.945 11,7% 19.807.905 3,5% 65.539.382 

9 2203 - Μπύρα από βύνη 19.830.434 -5,1% 20.892.216 -6,4% 22.316.803 3,0% 63.039.453 

10 1005 - Καλαμπόκι 17.741.401 36,7% 12.976.733 -1,1% 13.115.318 2,7% 43.833.452 

11 
2106 - Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε 

περιλαμβάνονται αλλού 17.683.696 3,8% 17.038.305 6,5% 15.996.848 2,7% 50.718.849 

12 0203 - Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 16.040.470 -3,7% 16.657.583 7,2% 15.532.900 2,4% 48.230.953 

13 1101 - Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού 14.971.593 -4,9% 15.748.058 50,2% 10.486.264 2,2% 41.205.915 

14 0803 - Μπανάνες (και του είδους των Αντιλλών), νωπές ή ξερές 12.472.952 22,9% 10.152.022 9,3% 9.290.853 1,9% 31.915.827 

15 1902 - Ζυμαρικά εν γένει. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους) 12.073.393 1,1% 11.940.965 13,1% 10.553.684 1,8% 34.568.041 

16 1006 - Ρύζι 11.461.243 -6,9% 12.316.082 11,4% 11.058.966 1,7% 34.836.290 
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17 1806 - Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 10.973.552 11,7% 9.825.534 15,2% 8.530.188 1,6% 29.329.274 

18 0805 - Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 10.789.126 -14,1% 12.563.520 -10,8% 14.078.049 1,6% 37.430.696 

19 

0305 - Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και 
ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και 
συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη 
διατροφή των ανθρώπων 9.522.690 26,5% 7.526.233 11,0% 6.781.408 1,4% 23.830.330 

20 0103 - Χοιροειδή ζωντανά 9.470.326 3,6% 9.145.295 5,0% 8.710.953 1,4% 27.326.574 

21 
2304 - Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή 

συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του σογιέλαιου 7.943.879 17,3% 6.773.901 28,3% 5.280.826 1,2% 19.998.605 

22 
2208 - Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 

λιγότερο του 80 % vol. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά 7.635.468 11,7% 6.832.748 -0,4% 6.857.880 1,1% 21.326.095 

23 0102 - Βοοειδή ζωντανά 6.986.121 -23,0% 9.072.429 -2,2% 9.272.162 1,0% 25.330.711 

24 
1604 - Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα 

αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού 6.819.097 17,4% 5.809.546 -25,7% 7.818.216 1,0% 20.446.859 

25 
2309 - Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή 

των ζώων 6.678.037 -0,1% 6.683.324 2,6% 6.516.216 1,0% 19.877.577 

26 0808 - Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 6.353.499 -25,7% 8.555.278 6,9% 8.006.252 1,0% 22.915.029 

27 2105 - Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο 6.095.598 7,2% 5.686.237 2,5% 5.545.074 0,9% 17.326.909 

28 
0401 - Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) όχι συμπυκνωμένα και χωρίς 

ζάχαρη 5.689.433 7,9% 5.270.768 4,4% 5.047.387 0,9% 16.007.587 

29 
1517 - Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια 

ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα αυτών 5.563.541 -4,3% 5.814.122 3,6% 5.613.153 0,8% 16.990.816 

30 0701 - Πατάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 5.332.691 75,0% 3.047.678 -21,9% 3.901.111 0,8% 12.281.480 

  Λοιπά αγροτικά προϊόντα 140.939.387 4,3% 135.094.547 -0,4% 135.679.349 21,2% 411.713.283 

  Μερικό σύνολο 30 πρώτων προϊόντων 525.163.984 -1,8% 535.048.668 3,0% 519.591.196 78,8% 1.579.803.848 

  Σύνολο HS2 1 εώς 24 666.103.371 -0,6% 670.143.215 2,3% 655.270.545 100,0% 1.991.517.131 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ HS 1 έως 24 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (σε ΕΥΡΩ) 

Α/Α ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 2013 
Μεταβολή  
2012-2013 2012 

Μεταβολή 2011-
2012 2011 

Μερίδιο 2013 (% 
εισαγωγών 
αγροτικών) 

Σύνολο           
2011-2013 

Μερίδιο τριετίας 
(% εισαγωγών 

αγροτικών) 

1 ΙΤΑΛΙΑ 101.781.329 -1,5% 103.332.553 0,8% 102.537.332 15,3% 307.651.214 15,45% 

2 ΕΛΛΑΔΑ 94.400.216 5,9% 89.165.920 2,1% 87.306.025 14,2% 270.872.161 13,60% 

3 ΡΩΣΙΑ 40.567.571 -25,8% 54.640.484 74,2% 31.370.771 6,1% 126.578.826 6,36% 

4 ΠΟΛΩΝΙΑ 36.429.571 3,6% 35.171.306 14,4% 30.750.210 5,5% 102.351.087 5,14% 

5 ΣΕΡΒΙΑ 33.947.981 63,0% 20.831.112 4,7% 19.890.913 5,1% 74.670.006 3,75% 

6 ΤΟΥΡΚΙΑ 33.435.085 6,7% 31.338.201 2,4% 30.608.413 5,0% 95.381.699 4,79% 

7 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 30.271.472 -12,4% 34.545.492 13,0% 30.577.391 4,5% 95.394.355 4,79% 

8 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 25.257.057 -3,4% 26.154.092 -10,7% 29.286.177 3,8% 80.697.325 4,05% 

9 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 24.502.992 3,1% 23.770.552 8,6% 21.880.687 3,7% 70.154.232 3,52% 

10 Η Π Α 22.496.732 -7,2% 24.237.542 46,7% 16.521.997 3,4% 63.256.272 3,18% 

11 ΠΓΔΜ 17.527.044 -14,9% 20.596.798 -7,2% 22.200.912 2,6% 60.324.754 3,03% 

12 ΑΥΣΤΡΙΑ 16.620.610 0,3% 16.574.869 -12,5% 18.943.153 2,5% 52.138.633 2,62% 

13 ΚΟΣΟΒΟ 14.618.750 -3,9% 15.216.142 24,7% 12.198.960 2,2% 42.033.853 2,11% 

14 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 14.593.198 13,3% 12.884.079 -15,0% 15.158.427 2,2% 42.635.704 2,14% 

15 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 13.460.905 -17,0% 16.224.674 1,8% 15.930.338 2,0% 45.615.917 2,29% 

16 ΓΑΛΛΙΑ 12.614.811 14,1% 11.057.411 -67,4% 33.917.588 1,9% 57.589.810 2,89% 

17 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 11.673.541 27,5% 9.155.947 -0,8% 9.233.600 1,8% 30.063.088 1,51% 

18 ΚΡΟΑΤΙΑ 11.026.561 -29,5% 15.649.717 -11,7% 17.723.534 1,7% 44.399.811 2,23% 

19 ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 10.376.534 58,8% 6.536.094 -14,8% 7.668.865 1,6% 24.581.492 1,23% 

20 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 10.366.147 -22,9% 13.440.186 13,5% 11.839.519 1,6% 35.645.852 1,79% 

21 ΙΣΠΑΝΙΑ 9.225.285 27,6% 7.231.706 -23,3% 9.423.276 1,4% 25.880.267 1,30% 

22 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 8.380.868 -3,7% 8.700.682 0,1% 8.688.399 1,3% 25.769.949 1,29% 

23 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 6.153.344 39,3% 4.415.819 91,5% 2.305.633 0,9% 12.874.796 0,65% 

24 ΑΛΓΕΡΙΑ 4.782.268 51,7% 3.152.504 87,3% 1.682.690 0,7% 9.617.463 0,48% 
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25 ΙΝΔΙΑ 4.339.006 -43,3% 7.653.362 16,7% 6.558.798 0,7% 18.551.166 0,93% 

26 ΚΑΝΑΔΑΣ 4.304.684 537,4% 675.392 -69,6% 2.220.879 0,6% 7.200.955 0,36% 

27 ΒΙΕΤΝΑΜ 4.147.984 12,8% 3.678.570 -0,5% 3.696.648 0,6% 11.523.202 0,58% 

28 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 4.136.263 2,8% 4.023.005 305,8% 991.268 0,6% 9.150.536 0,46% 

29 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 3.798.735 4,3% 3.641.160 3,4% 3.519.868 0,6% 10.959.763 0,55% 

30 ΚΙΝΑ 3.627.781 14,5% 3.167.615 -25,9% 4.277.268 0,5% 11.072.664 0,56% 

  Λοιπές χώρες 37.239.048 -14,0% 43.280.226 -6,6% 46.361.006 5,6% 126.880.280 6,37% 

  Μερικό σύνολο 30 πρώτων προμηθευτών 628.864.324 0,3% 626.862.989 2,9% 608.909.539 94,4% 1.864.636.852 93,63% 

  
Συνολο εισαγωγών αγροτικών 

προϊόντων  666.103.371 -0,6% 670.143.215 2,3% 655.270.545 100,0% 1.991.517.131 100,00% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ HS 1 έως 24 ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ  

Κυριότερα αγροτικά προϊόντα HS4 (σε ΕΥΡΩ) 

Α/Α Περιγραφή κωδικού  2013 
Μεταβολή  
2012-2013 2012 

Μεταβολή 
2011-2012 2011 

Μερίδιο επί 
ελλ. 

εισαγωγών 
(2013) 

Σύνολο      
2011-2013 

1 2402 - Πούρα, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού 19.475.743 3,6% 18.801.909 20,4% 15.616.333 20,6% 53.893.985 

2 2203 - Μπύρα από βύνη 7.895.244 -4,9% 8.300.285 -3,6% 8.606.653 8,4% 24.802.182 

3 0805 - Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 7.844.023 -1,3% 7.946.406 -15,1% 9.365.073 8,3% 25.155.501 

4 0103 - Χοιροειδή ζωντανά 5.585.267 -6,5% 5.971.781 1,4% 5.886.643 5,9% 17.443.691 

5 1902 - Ζυμαρικά εν γένει. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους) 4.854.714 5,8% 4.590.318 11,8% 4.106.259 5,1% 13.551.292 

6 0808 - Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 3.497.461 7,0% 3.269.711 3,7% 3.152.061 3,7% 9.919.232 

7 2005 - Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό 
οξύ, όχι κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006 3.074.080 24,2% 2.475.197 -15,3% 2.923.869 3,3% 8.473.146 

8 1517 - Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή 
φυτικά ή από τα κλάσματα αυτών 3.034.367 10,6% 2.743.486 13,7% 2.413.124 3,2% 8.190.978 

9 0105 - Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, 
κατοικίδια 3.016.510 58,1% 1.907.737 24,1% 1.537.861 3,2% 6.462.109 

10 0207 - Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα, πουλερικών της κλάσης 0105 2.413.970 9,6% 2.202.718 -25,0% 2.935.775 2,6% 7.552.463 

11 2309 - Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων 2.375.780 53,0% 1.552.861 -28,5% 2.171.138 2,5% 6.099.780 

12 0302 - Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη 
σάρκα ψαριών της κλάσης 0304 2.312.160 56,9% 1.473.871 -4,8% 1.548.922 2,4% 5.334.954 

13 0711 - Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά, αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην 
κατάσταση που βρίσκονται 2.198.680 -10,6% 2.459.105 6,5% 2.308.749 2,3% 6.966.534 

14 0809 - Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και 
nectarines), δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά 2.131.199 33,5% 1.596.570 12,3% 1.422.295 2,3% 5.150.063 

15 
2101 - Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και 

παρασκευάσματα αυτών. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα 1.602.245 66,6% 961.772 34,0% 718.000 1,7% 3.282.018 

16 2106 - Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού 1.526.249 9,3% 1.396.374 2,3% 1.364.756 1,6% 4.287.379 

17 1901 - Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια, 
σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο 1.410.354 16,8% 1.207.786 12,8% 1.070.843 1,5% 3.688.982 
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18 1806 - Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 1.338.100 8,1% 1.237.971 14,6% 1.080.679 1,4% 3.656.750 

19 1101 - Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού 1.090.080 20,2% 907.042 42,1% 638.219 1,2% 2.635.341 

20 0709 - Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 1.087.348 -11,1% 1.223.481 17,8% 1.038.884 1,2% 3.349.713 

21 2403 - Άλλα καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί. 
Καπνά "ομογενοποιημένα" ή "ανασχηματισμένα". Εκχυλίσματα & βάμματα καπνού 1.033.183 122,6% 464.215 148,2% 187.053 1,1% 1.684.452 

22 0810 - Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά 986.889 -14,2% 1.149.872 40,3% 819.482 1,0% 2.956.243 

23 2008 - Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 753.832 -5,5% 797.738 -17,0% 960.749 0,8% 2.512.320 

24 2009 - Χυμοί φρούτων (και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν 
υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης 728.161 5,3% 691.364 -5,2% 729.161 0,8% 2.148.686 

25 1905 - Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας. Όστιες, κάψουλες 
κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες 
από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα 675.156 11,2% 606.952 -17,2% 732.800 0,7% 2.014.909 

26 0806 - Σταφύλια, νωπά ή ξερά 652.550 96,9% 331.421 -34,4% 505.481 0,7% 1.489.452 

27 2007 - Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και 
φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο 605.084 -5,0% 636.621 -5,2% 671.338 0,6% 1.913.043 

28 2202 - Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα 
ποτά, (όχι χυμοί φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009) 599.862 -4,1% 625.443 37,5% 454.865 0,6% 1.680.170 

29 
1904 - Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. 

καλαμπόκι σε νιφάδες (κορνφλέικς)]. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε μορφή 
κόκκων, νιφάδων ή άλλων επεξεργασμένων κόκκων (εκτός από αλεύρι, πλιγούρι ή 
σιμιγδάλι), προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού 529.056 -13,6% 612.286 -2,4% 627.556 0,6% 1.768.899 

30 1704 - Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (και η λευκή σοκολάτα) 523.734 0,6% 520.709 -25,6% 699.596 0,6% 1.744.038 

  Λοιπά αγροτικά προϊόντα 9.549.133 -9,1% 10.502.916 -4,6% 11.011.806 10,1% 31.063.855 

                0 

  Μερικό σύνολο 30 πρώτων προϊόντων 84.851.083 7,9% 78.663.004 3,1% 76.294.219 89,9% 239.808.306 

  Σύνολο HS 1 έως 24 94.400.216 5,9% 89.165.920 2,1% 87.306.025 100,0% 270.872.161 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ HS 1 έως 24 ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ  

Κυριότερα αγροτικά προϊόντα HS4 (σε Kgr) 

Α/Α Περιγραφή κωδικού  2013 
Μεταβολή  
2012-2013 2012 

Μεταβολή 
2011-2012 2011 

Μερίδιο 
επί ελλ. 

εισαγωγών 
(2013) 

Σύνολο      
2011-2013 

1 2402 - Πούρα, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού 1.427.733 2,6% 1.391.554 19,1% 1.167.982 1,4% 3.987.269 

2 2203 - Μπύρα από βύνη 11.490.429 -9,6% 12.708.826 -3,8% 13.214.011 11,5% 37.413.266 

3 0805 - Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 19.053.386 -1,3% 19.307.528 -17,1% 23.291.309 19,1% 61.652.224 

4 0103 - Χοιροειδή ζωντανά 4.533.006 -6,2% 4.832.869 1,2% 4.776.137 4,6% 14.142.012 

5 1902 - Ζυμαρικά εν γένει. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους) 7.071.539 1,1% 6.995.195 7,2% 6.524.935 7,1% 20.591.669 

6 0808 - Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 6.550.669 8,6% 6.029.700 2,8% 5.864.876 6,6% 18.445.245 

7 2005 - Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή 
οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006 1.244.827 50,1% 829.497 -14,0% 964.471 1,3% 3.038.794 

8 1517 - Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια 
ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα αυτών 2.025.970 17,1% 1.729.603 17,4% 1.473.741 2,0% 5.229.313 

9 0105 - Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, 
ζωντανά, κατοικίδια 2.596.703 14,9% 2.260.590 13,2% 1.996.414 2,6% 6.853.706 

10 0207 - Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη 
ή κατεψυγμένα, πουλερικών της κλάσης 0105 2.334.457 9,6% 2.130.035 -25,4% 2.857.130 2,3% 7.321.622 

11 2309 - Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή 
των ζώων 3.513.654 68,4% 2.087.000 -12,7% 2.391.717 3,5% 7.992.371 

12 0302 - Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και 
άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304 1.277.165 30,5% 978.357 -5,4% 1.034.390 1,3% 3.289.913 

13 0711 - Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά, αλλά ακατάλληλα για διατροφή 
στην κατάσταση που βρίσκονται 1.874.700 -21,4% 2.385.574 9,3% 2.182.365 1,9% 6.442.639 

14 0809 - Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
brugnons και nectarines), δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά 4.985.725 31,7% 3.784.316 13,4% 3.336.044 5,0% 12.106.086 

15 2101 - Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ 
και παρασκευάσματα αυτών. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα 
υποκατάστατα 105.874 62,8% 65.049 24,1% 52.401 0,1% 223.324 

16 2106 - Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού 861.178 -8,2% 938.005 5,3% 890.727 0,9% 2.689.910 
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17 1901 - Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, 
πλιγούρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν 
περιέχουν κακάο 945.571 7,6% 879.150 -1,9% 896.281 1,0% 2.721.002 

18 1806 - Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 467.586 0,2% 466.460 -4,7% 489.372 0,5% 1.423.418 

19 1101 - Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού 2.103.305 19,5% 1.759.407 36,4% 1.289.735 2,1% 5.152.447 

20 0709 - Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 1.781.528 -10,6% 1.991.775 17,7% 1.692.665 1,8% 5.465.968 

21 2403 - Άλλα καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν 
βιομηχανοποιηθεί. Καπνά "ομογενοποιημένα" ή "ανασχηματισμένα". 
Εκχυλίσματα & βάμματα καπνού 47.615 125,6% 21.108 143,0% 8.686 0,0% 77.408 

22 0810 - Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά 1.570.969 -13,9% 1.824.580 48,0% 1.232.868 1,6% 4.628.417 

23 2008 - Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 367.231 -2,5% 376.579 -30,7% 543.564 0,4% 1.287.374 

24 2009 - Χυμοί φρούτων (και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης 361.662 5,1% 343.991 -25,8% 463.389 0,4% 1.169.041 

25 1905 - Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας. Όστιες, 
κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, 
αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και 
παρόμοια προϊόντα 319.226 12,4% 284.081 -7,4% 306.812 0,3% 910.119 

26 0806 - Σταφύλια, νωπά ή ξερά 1.000.036 96,7% 508.430 -35,6% 789.753 1,0% 2.298.219 

27 2007 - Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και 
φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο 710.091 -1,3% 719.416 -17,3% 869.877 0,7% 2.299.384 

28 
2202 - Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα 

νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη 
αλκοολούχα ποτά, (όχι χυμοί φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009) 785.815 -10,8% 880.706 16,3% 757.417 0,8% 2.423.939 

29 
1904 - Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή 

φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορνφλέικς)]. Δημητριακά άλλα από το 
καλαμπόκι, σε μορφή κόκκων, νιφάδων ή άλλων επεξεργασμένων κόκκων (εκτός 
από αλεύρι, πλιγούρι ή σιμιγδάλι), προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα, που 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 155.308 -37,3% 247.584 7,1% 231.225 0,2% 634.117 

30 1704 - Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (και η λευκή σοκολάτα) 237.588 -0,4% 238.508 -32,1% 351.384 0,2% 827.480 

  Λοιπά αγροτικά προϊόντα 17.700.069 -23,7% 23.198.097 -12,9% 26.645.400 17,8% 67.543.566 

                0 

  Μερικό σύνολο 30 πρώτων προϊόντων 81.800.546 3,6% 78.995.473 -3,6% 81.941.677 82,2% 242.737.696 

  Σύνολο HS 1 έως 24 99.500.615 -2,6% 102.193.570 -5,9% 108.587.077 100,0% 310.281.262 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 
 
 

Προϊόν Δασμολογική κλάση (CN) Φόρος 

Καφές 09012100, 09012200 50 ALL/kg 

 090190 60 ALL/kg 

 21011100, 21011292,  21011298 250 ALL/kg 

Ενεργειακά ποτά 22 02 10 00 30 ALL/λίτρο  

Μπύρα από βύνη 2203 

- 360 ALL/hl/π.μ. 
περιεκτικότητας αλκοόλ αν η 
παραγωγή είναι μικρότερη από 
200.000 hl/ έτος 
- 710 ALL/hl/π.μ. 
περιεκτικότητας αλκοόλ αν η 
παραγωγή είναι μεγαλύτερη 
από 200.000 hl/ έτος 

Ελαφρά κρασιά και 
ελαφρά ποτά που 
έχουν υποστεί 
ζύμωση 

220421, 220429, 220430, 22043010, 22043096, 22043098, 
22051010, 22059010, 22060010, 22060051, 22060059, 22060081, 
22060089, 

- 3.000 ALL/hl για αλκοολικό 
βαθμό ως 12,5 βαθμούς και 
4.000 ALL/hl για αλκοολικό 
βαθμό άνω των 12,5 βαθμών, αν 
η παραγωγή είναι μικρότερη από 
10.000 hl/ έτος 
- 10.000 ALL/hl για αλκοολικό 
βαθμό ως 12,5 βαθμούς και 
12.000 ALL/hl για αλκοολικό 
βαθμό άνω των 12,5 βαθμών, αν 
η παραγωγή είναι μεγαλύτερη 
από 10.000 hl/ έτος 

Αφρώδης οίνος, 
σαμπάνια, ποτά 
που έχουν υποστεί 
ζύμωση και 
ενδιάμεσα 
αλκοολούχα ποτά 

220410, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22051010, 
22059010, 22060031, 22060039, 22042185, 22042186, 22042187, 
22042188, 22042189, 22042190, 22042191, 22042193, 22042194, 
22042195, 22042196, 22042197, 22042198, 22042985, 22042986, 
22042987, 22042988, 22042989, 22042990, 22042991, 22042993, 
22042994, 22042995, 22042996, 22042997, 22042998, 22051010, 
22051090, 22059010, 2205 9090, 22060010, 22060031, 22060039, 
22060051, 22060059, 22060081, 22060089 

5.200 ALL/hl 

Αλκοολούχα ποτά 

22042192, 22042193, 22042194, 22042195, 22042196, 22042197, 
22042198, 22042992, 22042993, 22042994, 22042995, 22042996, 
22042997, 22042998, 22051090, 22059090, 22060010, 22060031, 
22060039, 22060051, 22060059, 22060081, 22060089, 22082012, 
22082014, 22082026, 22082027, 22082029, 22082040, 22082062, 
22082064, 22082086, 22082087, 22082089, 22083011, 22083019, 
22083030, 22083041, 22083049, 22083061, 22083069, 22083071, 
22083079, 22083082, 22083088, 22084011, 22084031, 22084039, 
22084051, 22084091, 22084099, 22085011, 22085019, 22085091, 
22085099, 22086011, 22086019, 22086091, 22086099, 22087010, 
22087090, 22089011, 22089019, 22089033, 22089038, 22089041, 
22089045, 22089048, 22089052, 22089054, 22089056, 22089069, 
22089071, 22089075, 22089077, 22089078 

- 65.000 ALL/hl άνυδρης 
αλκοόλης αν η παραγωγή είναι 
μικρότερη από 20.000 hl/ έτος 
 
- 84.500 ALL/hl άνυδρης 
αλκοόλης αν η παραγωγή είναι 
μεγαλύτερη από 20.000 hl/ έτος 
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Προϊόν Δασμολογική κλάση (CN) Φόρος 

Ρακί 22082029 20.000 ALL/hl άνυδρης αλκοόλης 

Μη μετουσιωμένη 
αιθυλική αλκοόλη 

22071000, 222089091, 22089099 45.000 ALL/hl άνυδρης αλκοόλης 

Τσιγάρα  240220 5.500 ALL/ 1.000 τμχ* 

Πούρα κλπ με 
καπνό 

24021000 2.500 ALL/kg 

Πούρα & τσιγάρα με 
υποκατάστατα 
καπνού 

240290 2.240  ALL/kg 

Λοιπά καπνικά 
προϊόντα 

2403 4.400  ALL/kg** 

Έλαια και λίπη 
ζωϊκά ή φυτικά και 
προϊόντων από 
αυτά, εφ΄ όσον 
χρησιμοποιούνται 
για τη θέρμανση ή 
κινητήρες 

1507-1518 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 50 και 51 του νόμου 

 
* Ο φόρος θα αυξάνεται κατά 500 ALL/1.000τμχ κάθε χρόνο μέχρι και το 2017. 
** Ο φόρος θα αυξάνεται κατά 700 ALL/kg κάθε χρόνο μέχρι και το 2017. 

 
 

 


