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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
ΘΕΜΑ:  Στοιχεία άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) β΄ τριμήνου 2019 στην Αλβανία.      

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας, η αξία των άμεσων ξένων 

επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Αλβανία κατά το β’ τρίμηνο τ.ε. ανήλθε  στα 248 εκ. ευρώ, 

έναντι 286 εκατ. ευρώ κατά το α’ τρίμηνο του έτους.  

Εξάλλου, η συνολική αξία των ξένων επενδύσεων κατά το α΄ 6/μηνο του έτους ανήλθε στα 534 εκ. 
ευρώ, αυξημένη κατά 8,1% έναντι των αντίστοιχων ΑΞΕ που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα κατά την ίδια 
περίοδο του παρελθόντος έτους. 

            Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το β΄ τρίμηνο τ.ε., οι  ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία εμφανίζονται 
αισθητά μειωμένες κατά 595 εκατ. ευρώ, ανερχόμενες στα 550 εκατ. ευρώ,  έναντι συνολικού επενδυτικού 
αποθέματος ύψους 1,14 δις ευρώ κατά το α΄ τρίμηνο. Επομένως, καταγράφεται για πρώτη φορά στα 
στοιχεία η αποεπένδυση σημαντικών ελληνικών ομίλων από τη χώρα που σημειώθηκε κατά την περίοδο 
2018-2019, ιδιαίτερα στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
(Cosmote, Tirana Bank/Τράπεζα Πειραιώς, NBG Albania/Εθνική Τράπεζα). Ως εκ τούτου, η χώρα μας, από 
την πρώτη θέση (που κατείχε επί μια και πλέον δεκαετία) μεταξύ των επενδυτριών χωρών, διολίσθησε 
στην 8η θέση.  

Ενδεικτική του εν λόγω κλίματος είναι η αντίστοιχη αύξηση του επενδυτικού αποθέματος της 
Βουλγαρίας στην Αλβανία, κατά την ανωτέρω περίοδο, από 28 εκατ. σε 571 εκατ., λόγω της πώλησης του 
συνόλου των μετοχών που κατείχε μέχρι πρότινος ο Όμιλος ΟΤΕ στην Telekom Albania, προς την  Albania 
Telecom Invest AD, η οποία ελέγχεται από κοινού από το βασικό μέτοχο του μεγαλύτερου 
τηλεπικοινωνιακού παρόχου της Βουλγαρίας Vivacom, κ. Spas Roussev και από τον επενδυτή κ. Elvin 
Guri. 

 Το 25% περίπου των ξένων κεφαλαίων που εισέρευσαν στην Αλβανία κατά την α΄ 6/μηνο τ.ε. 
επενδύθηκαν στον ενεργειακό τομέα και αφορούν στα δύο μεγάλα ενεργειακά έργα, τα οποία πλέον 
βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης, δηλαδή το αλβανικό τμήμα του Αγωγού TAP, καθώς και την 
υδροηλεκτρική μονάδα Devoll. Επίσης, το 20% των επενδυτικών κεφαλαίων κατευθύνθηκε προς τον 
εξορυκτικό κλάδο της χώρας, και ιδιαίτερα στην εξόρυξη πετρελαίου, ενώ ο χρηματοπιστωτικός και 
ασφαλιστικός κλάδος απορρόφησαν το 15% των συνολικών ξένων επενδύσεων.     

Όσον αφορά τις χώρες προέλευσης των ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, η Ελβετία κατέλαβε την 
πρώτη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτριών χωρών στην Αλβανία, με εισροές ύψους 48 εκατ. ευρώ και με 
συνολικό απόθεμα επενδύσεων 1,44 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στην Ελβετία βρίσκεται η έδρα της 
Κοινοπραξίας TAG AG, η οποία έχει αναλάβει το έργο κατασκευής του τμήματος του αγωγού φυσικού 
αερίου TAP που διέρχεται από την Αλβανία. 

Η Ιταλία βρίσκεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των επενδυτριών χωρών, με εισροές ύψους 36 εκατ. 
ευρώ και συνολικό απόθεμα επενδυτικών κεφαλαίων 755 εκατ. ευρώ. Στην τρίτη θέση, με εισροές 
κεφαλαίου ύψους 30 εκατ. ευρώ, κατατάσσεται η Ολλανδία, κυρίως λόγω της κατασκευής του 
υδροηλεκτρικού σταθμού Devoll από την κρατική νορβηγική εταιρεία Statkraft (μέσω της θυγατρικής της 
Statkraft Markets BV ολλανδικών συμφερόντων), καθώς και των επενδύσεων της αγγλο-ολλανδικής 
πολυεθνικής Royal Dutch Shell στον τομέα της εξόρυξης πετρελαίου. Ως εκ τούτου, το συνολικό απόθεμα 
των ολλανδικών επενδύσεων έφθασε τα 1,11 δισ. ευρώ, καθιστώντας την Ολλανδία το δεύτερο 
σημαντικότερο ξένο επενδυτή στην Αλβανία. 



  

 


