
 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΙΡΑΝΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Αλβανίας -  Καναδά 

  
Ο Καναδάς είναι ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Αλβανία με συνολικό 

επενδυμένο κεφάλαιο 706,27 εκ. ευρώ το 2012, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 
Τράπεζας της Αλβανίας. Ακολουθούν στη 2η θέση η Ελβετία (507 εκ. €), στην 3η θέση η 
Αυστρία (498 εκ. €) και στην 4η θέση η Ελλάδα (450 εκ. €), η οποία μέχρι το 2010 κατείχε 
την πρώτη θέση με συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο 601 εκ. €.  

 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Αλβανία (stock) 
(σε εκ. ευρώ) 

           

A/A Προέλευση 

2012 
Μερίδιο 

2012 
Μεταβολή 
2012/2011 

2011 
Μερίδιο 

2011 
Μεταβολή 
2011/2010 

2010 
Μερίδιο 

2010 
Μεταβολή 
2010/2009 

1 Καναδάς 706,27 20,16% 33,42% 529,36 15,57% 96,12% 269,91 11,08% 165,11% 

2 Ελβετία 507,38 14,49% -6,69% 543,74 15,99% 696,81% 68,24 2,80% -36,98% 

3 Αυστρία 498,32 14,23% 12,34% 443,60 13,05% 25,42% 353,69 14,52% 60,37% 

4 Ελλάδα 450,50 12,86% -11,22% 507,45 14,93% -15,57% 601,05 24,67% 7,34% 

5 Ιταλία 433,77 12,38% 1,50% 427,36 12,57% 10,49% 386,79 15,88% 11,19% 

6 Τουρκία 263,31 7,52% 40,22% 187,78 5,52% 0,60% 186,66 7,66% -20,61% 

7 Ολλανδία 243,35 6,95% -3,83% 253,05 7,44% 13,64% 222,67 9,14% 7,40% 

8 Κύπρος 133,74 3,82% 3,51% 129,20 3,80% 114,87% 60,13 2,47% 19,45% 

9 Γερμανία 83,96 2,40% 0,43% 83,60 2,46% -0,29% 83,84 3,44% 12,61% 

10 Γαλλία 75,81 2,16% 48,68% 50,99 1,50% 27,89% 39,87 1,64% 52,12% 

           
Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας        

 
Η εισροή επενδύσεων από τον Καναδά στην Αλβανία σχεδόν τριπλασιάστηκε την 

τριετία 2010-2012 και εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περαιτέρω στο μέλλον, μόλις τεθεί σε ισχύ η 
διμερής Συμφωνία Προώθησης και Προστασίας Ξένων Επενδύσεων, οι διαπραγματεύσεις 
της οποίας ολοκληρώθηκαν μόλις τον Δεκέμβριο του 2013. Οι τομείς ενδιαφέροντος για 
τον Καναδά είναι η ενέργεια, ο μεταλλευτικός τομέας, οι μεταφορές και τα αγροτικά 
προϊόντα και τρόφιμα.  

Ειδικότερα, στον τομέα της ενέργειας, η καναδική εταιρεία Bankers Petroleum, η 
οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο ξένο επενδυτή στην Αλβανία, το 2014 σκοπεύει να 
διοχετεύσει 228,1 εκ. € σε οριζόντιες γεωτρήσεις και επεκτάσεις στο κοίτασμα Patos-
Marinza. Επίσης, θα χρηματοδοτήσει υποδομές και εγκαταστάσεις, επέκταση 
δραστηριοτήτων στην Kucova, καθώς και έρευνες για φυσικό αέριο στο Block “F”. Η 
εταιρεία αναμένει να πραγματοποιήσει εξορύξεις, μέσα στο 2014, σε 150-170 γεωτρήσεις 
στο Patos-Marinza και να ανοίξει τις δύο πρώτες γεωτρήσεις στην Kucova για ελαφρύ 
πετρέλαιο. Η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά 10-15% σε σχέση με το 2013. 

Επίσης, εντός του 2014, η καναδική εταιρεία Petromanas Energy σε συνεργασία με 
τη Shell έχουν αναλάβει τις δραστηριότητες γεωτρήσεων Shpiraq - 2 στο οικόπεδο 2 – 3, 
στα παράλια της Ν. Α. Αλβανίας, με εκτιμώμενο κόστος 75 εκ. δολαρίων.  



Ο τομέας του διμερούς εμπορίου δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος, με τον συνολικό 
όγκο εμπορίου να ανέρχεται σε 3,3 δις ALL το 2013 (περίπου 73,7 εκ. ευρώ)1, 
σημειώνοντας μείωση κατά 22,25% σε σχέση με το 2012. Ο Καναδάς κατατάσσεται στην 
42η θέση αναφορικά με την αξία των αλβανικών εξαγωγών, ενώ αποτελεί την 28η 
προμηθεύτρια χώρα της Αλβανίας. Το εμπορικό ισοζύγιο είναι ελλειμματικό εις βάρος της 
Αλβανίας, ωστόσο το 2013 το εμπορικό έλλειμμα σημείωσε μείωση κατά 26,03%, σε 
σχέση με το 2012, φτάνοντας τα -94,94  δις  ALL (περίπου -676,88 εκ ευρώ). 

 

Εξωτερικό εμπόριο Αλβανίας - Καναδά 
(σε ALL) 

  2013 
Μεταβολή 
2013/2012 

2012 
Μεταβολή 
2012/2011 

2011 

Αλβ/εξαγωγές προς Καναδά 62.530.273 438,90% 11.603.398 -88,28% 98.965.502 

Αλβ/εισαγωγές από Καναδά 3.223.931.677 -23,52% 4.215.296.353 -11,24% 4.748.994.698 

Εμπορικό ισοζύγιο  -3.161.401.404 -24,79% -4.203.692.955 -9,60% -4.650.029.196 

Όγκος Εμπορίου 3.286.461.950 -22,25% 4.226.899.751 -12,81% 4.847.960.200 

            

Σύνολο αλβ/ εξαγωγών 246.390.636.116 15,66% 213.023.215.596 8,19% 196.896.592.742 
Μερίδιο Καναδά επί 
συνόλου αλβανικών 
εξαγωγών 0,03%   0,01%   0,05% 

Σύνολο αλβ/εισαγωγών 515.154.326.416 -2,52% 528.490.391.082 -2,85% 544.003.560.086 
Μερίδιο Καναδά επί 
συνόλου αλβανικών 
εισαγωγών 0,63%   0,80%   0,87% 

      

Πηγή: Αλβανική Στατιστική Υπηρεσία (INSTAT)     
 

Το εύρος των αλβανικών εισαγωγών από τον Καναδά είναι ιδιαίτερα περιορισμένο, 
αφού οι πρώτες πέντε κατηγορίες των εισαγόμενων καναδικών προϊόντων καλύπτουν το 
80,64% της συνολικής αξίας των εισαγωγών από Καναδά. Συγκεκριμένα από τον Καναδά 
εισάγονται στην αλβανική αγορά, κατά κύριο λόγο, λέβητες, μηχανές κλπ.(42,48%) εκ των 
οποίων περίπου το ήμισυ αφορά την κατηγορία (84314300) ανταλλακτικά για μηχανές 
γεώτρησης εν γένει. Εισάγονται επίσης κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων (17,25%), εκ 
των οποίων κυρίως κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, 
τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα (10,37%), εργαλεία (6,15%) και 
μηχανές και συσκευές (4,38%).  

Αντίστοιχα, τρεις κατηγορίες αλβανικών προϊόντων κατέχουν το 81,93% των 
συνολικών αλβανικών εξαγωγών προς τον Καναδά: όργανα και συσκευές (39,72%), 
λέβητες και μηχανές (29,91%) και ξυλεία και ξυλοκάρβουνα (12,30%).  

Εκ των ανωτέρω καθίσταται εμφανές ότι το διμερές εμπόριο μεταξύ Αλβανίας και 
Καναδά αφορά κυρίως ροές προϊόντων για την εξυπηρέτηση των καναδικών επενδύσεων 
στην Αλβανία, κυρίως στον τομέα ενέργειας. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι δεδομένου 
της δυναμικής των τελευταίων, τα προσεχή χρόνια ενδέχεται ο όγκος εμπορίου μεταξύ 
Αλβανίας - Καναδά να αυξηθεί, εφόσον απαιτηθούν για την υλοποίηση των επενδύσεων, 
μηχανήματα τα οποία δεν μπορούν να αναζητηθούν από την εγχώρια ή άλλη αγορά, 
γεγονός που θα οδηγούσε σε διεύρυνση του ελλείμματος του διμερούς εμπορικού 
ισοζυγίου. Παρ΄ όλα αυτά, ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση 
στο συνολικό εμπορικό ισοζύγιο της Αλβανίας και κατ’ επέκταση στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών, καθώς το μερίδιο του Καναδά επί των συνολικών αλβανικών εισαγωγών 
ήταν μόλις 0,63% το 2013. 

                                                 
1
 Μέση ετήσια ισοτιμία 2013: 1 ευρώ = 140,26 ALL, 2012: 1 ευρώ = 139,04 ALL, 2011: 1 ευρώ = 140,33 

ALL, 2010: 1 ευρώ = 137,78 ALL (στοιχεία Τράπεζας της Αλβανίας) 


