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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Στοιχεία άμεσων ξένων επενδύσεων στην Αλβανία έτους 2018.
Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας, οι εισροές των άμεσων ξένων
επενδύσεων στην Αλβανία κατά το 2018 αυξήθηκαν σε σχέση με το 2017 κατά 116 εκατ. ευρώ (ήτοι κατά
12,8%) και ανήλθαν σε 1.024 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος του αποθέματος ΑΞΕ στο τέλος του 2018
ανήλθε σε 7.661 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, 46% περίπου των ξένων κεφαλαίων που εισέρευσαν στη χώρα κατά την εν λόγω
περίοδο επενδύθηκαν στον ενεργειακό τομέα και αφορούν κυρίως στα δύο μεγάλα ενεργειακά έργα, τα
οποία βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης, το αλβανικό μέρος του Trans Adriatic Pipeline και την
υδροηλεκτρική μονάδα Devoll. Αξίζει να σημειωθεί ότι το απόθεμα των ελληνικών επενδύσεων στην
Αλβανία στο τέλος του 2018 αυξήθηκε κατά 3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2017 για να διαμορφωθεί
τελικά στα 1.220 εκ. ευρώ, ωστόσο η Ελλάδα, η οποία κατά τα τελευταία χρόνια κατείχε τα πρωτεία
του μεγαλύτερου επενδυτή στην Αλβανία, πέρασε στη δεύτερη θέση της σχετικής κατάταξης.
Συγκεκριμένα, την πρώτη θέση κατέλαβε για πρώτη φορά η Ελβετία, χώρα έδρα της εταιρείας
κατασκευής του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου ΤΑΡ AG, η οποία σημείωσε αύξηση του
συνολικού αποθέματος των επενδύσεων της στην Αλβανία από τα 79 εκατ. ευρώ το 2014 στα 1.326
εκατ. ευρώ κατά το 2018, καταλαμβάνοντας μερίδιο της τάξεως του 17,3% επί των συνολικών άμεσων
ξένων επενδύσεων στη χώρα. Στην τρίτη θέση κατατάσσεται η Ολλανδία με μερίδιο της τάξεως του
13,6%, λόγω της κατασκευής του υδροηλεκτρικού σταθμού Devoll από την κρατική νορβηγική εταιρεία
Statkraft, τόσο μέσω της ολλανδικών συμφερόντων θυγατρικής της Statkraft Markets BV, όσο και λόγω
των επενδύσεων της αγγλο-ολλανδικής πολυεθνικής Royal Dutch Shell στον τομέα της εξόρυξης
πετρελαίου.
Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Καναδάς με 951 εκ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 12,4% των
συνολικών επενδύσεων στη χώρα, με επενδυτικά κεφάλαια που αφορούν κυρίως στην καναδική εταιρεία
εξόρυξης υδρογονανθράκων Bankers Petroleum (παρά την εξαγορά των μετοχών των θυγατρικών της
εταιρειών, Alberta Ltd και Charter Power Investment Limited, από τον κινεζικό Όμιλο Geo-Jade Petroleum
Corporation.
Τέλος, η Ιταλία με 686 εκ. ευρώ και μερίδιο της τάξεως του 8,9% καταλαμβάνει την
πέμπτη θέση μεταξύ των κυριότερων επενδυτριών χωρών στην Αλβανία, ακολουθούμενη από την Τουρκία
με 604 εκ. ευρώ και μερίδιο 6,9%.

