ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΙΡΑΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Αλβανία.
H α/Γενική Διεύθυνση Φορολογίας έδωσε τη δημοσιότητα κατάλογο με τις 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στη χώρα, με κριτήριο τον ετήσιο κύκλο εργασιών τους κατά το οικονομικό έτος 2018.
Την πρώτη θέση κατέλαβε η δημόσια επιχείρηση Electric Power Distribution Operator (OSHEE) με ετήσιο
κύκλο εργασιών 62,6 δισ. λεκ. (500 εκ. ευρώ). Η OSHEE είναι εταιρεία κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης του
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, με πελάτες νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια.
Στη δεύτερη θέση κατατάσσεται ο πετρελαϊκός Όμιλος Kastrati με κύκλο εργασιών 62,6 δισ. λεκ (500 εκ.
ευρώ). Ο εν λόγω Όμιλος διαθέτει δίκτυο 70 πρατηρίων καυσίμων σε όλη τη χώρα και δεξαμενές αποθήκευσης
καυσίμων χωρητικότητας 75.000 τόνων. Παράλληλα δραστηριοποιείται και σε άλλους κλάδους, όπως μεταφορές,
λιανικό εμπόριο, κατασκευές και υγεία, ενώ πρόσφατα υπέγραψε συμφωνία με τον ξενοδοχειακό Όμιλο Hyatt για τη
λειτουργία του ομώνυμου ξενοδοχείου στα Τίρανα.
Η National Commercial Bank (BKT) κατέχει την τρίτη θέση με 46 δισ. λεκ (370 εκ. ευρώ). Η BKT είναι μια
από τις 14 τράπεζες που λειτουργούν πλέον στη χώρα, με 93 υποκαταστήματα και περίπου 1300 εργαζόμενους.
Ακολουθεί η εταιρεία κατασκευής σωλήνων, θυγατρική του γαλλικού Ομίλου Vinci, Spiecapag Shqiperia με τζίρο
40,6 δισ. λεκ (325 εκ. ευρώ), η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή και προμήθεια αγωγών μήκους 215 χλμ για την
κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου TAP.
Την πρώτη πεντάδα των μεγαλύτερων επιχειρήσεων συμπληρώνει η Bankers Petroleum Albania με τζίρο
39,9 δισ. λεκ (320 εκ. ευρώ). Αποτελεί θυγατρική της καναδικής Bankers Petroleum Ltd, το σύνολο των μετοχών της
οποίας εξαγοράστηκε το 2016 από την κινεζική Geo-Jade και δραστηριοποιείται στην εξόρυξη πετρελαίου στην
Αλβανία από το 2004.
Στη συνέχεια βρίσκονται οι εξής εταιρείες: η Western Atlas που δραστηριοποιείται στο εμπόριο και στη
συσκευασία, με κύκλο εργασιών 36,9 δισ. λεκ (295 εκ. ευρώ), η χαλυβουργία Kurum με 29,4 δισ. λεκ (235 εκ.
ευρώ), η κοινοπραξία Spiecapag-Transadriatica με 27,4 δισ. λεκ (220 εκ. ευρώ), η πετρελαϊκή Genklaudis με 22,9
δισ. λεκ (183 εκ. ευρώ) και η Info-Telecom με 19,9 δισ. λεκ (160 εκ. ευρώ).
Στον κατάλογο των μεγαλύτερων κατασκευαστικών εταιρειών της χώρας, την τρίτη θέση, μετά τις εταιρείες
Spiecapag Transadriatica και Limak Insaat Sanayime, καταλαμβάνει η ελληνοϊταλική Κοινοπραξία Renco S.p.A και
ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με 12,6 δισ. λεκ (101,6 εκ. ευρώ), στην οποία η Εταιρεία TAP AG έχει αναθέσει τη μελέτη, προμήθεια,
κατασκευή και ανάθεση ενός σταθμού συμπίεσης στο Φιέρι, και ενός σταθμού μέτρησης ροής στη Βίγλιστα.
Τέλος, στην έβδομη θέση των κατασκευαστικών εταιρειών βρίσκεται η εταιρεία Antea Cement, θυγατρική
της ΤΙΤΑΝ, με ετήσιο κύκλο 6,1 δισ. λεκ (49,2 εκ ευρώ).

