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1. Οικονομικό περιβάλλον 
- Αύξηση του δείκτη εμπιστοσύνης στην οικονομία μετά τις εκλογές. 
Οι Αλβανοί είχαν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην οικονομία της χώρας τους κατά το γ΄ τρίμηνο του τ.ε. Αυτή 
η περίοδος, στην πραγματικότητα, συμπίπτει με την περίοδο μετά τις γενικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 
2017. Αυτό αποδεικνύει ότι η χώρα όχι μόνο κατάφερε να εξομαλύνει τους μακροοικονομικούς της δείκτες 
αλλά και το ότι έχει ενισχυθεί  η  εμπιστοσύνη  των επιχειρήσεων και των ιδιωτών στην οικονομία. 
- Οι τιμές των κατοικιών στα Τίρανα, μεταξύ των πιο ακριβών στην Ευρώπη. 
Μια αλβανική οικογένεια χρειάζεται περίπου 18,3 χρόνια για να αγοράσει ένα διαμέρισμα με βάση τα 
σχετικά εισοδήματα του πληθυσμού. 
Τα Τίρανα, καταλαμβάνουν την 241η θέση ανάμεσα σε 267 πόλεις στον κόσμο όσον αφορά την 
οικονομική δυνατότητα αγοράς ενός διαμερίσματος, με αποτέλεσμα να είναι μία από τις ακριβότερες 
πόλεις στον κόσμο και μάλιστα η τέταρτη πιο ακριβή στην Ευρώπη.  
Αν και η αξία ενός μέσου διαμερίσματος στα Τίρανα κυμαίνεται από 70.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ λόγω 
του χαμηλού εισοδήματος, χρειάζεται πολύς χρόνος για να γίνει ιδιοκτήτης του, σε σύγκριση με ένα 
διαμέρισμα στη Βιέννη, το Παρίσι, τη Νέα Υόρκη, το Μιλάνο, τη Φλωρεντία, Βαρκελώνη, 
Κωνσταντινούπολη, Γενεύη, κ.λπ. 
Ο χρόνος που απαιτείται για την αγορά ενός διαμερίσματος από μια οικογένεια στα Τίρανα είναι πολύ 
μεγαλύτερος ακόμη και σε σύγκριση με εκείνον πριν από 5 χρόνια. Σύμφωνα με τον Numbeo χρειάζονται 
εισοδήματα 12,5 ετών προκειμένου μία αλβανική οικογένεια να αγοράσει ένα διαμέρισμα. Η ταχεία 
αύξηση των τιμών των κατοικιών σε σύγκριση με τον αργό ρυθμό αύξησης των εισοδημάτων στην 
Αλβανία καθιστά πολύ δύσκολη την αγορά ενός διαμερίσματος  στα Τίρανα.   
 
- Στασιμότητα στη βιομηχανία, το εμπόριο και τις υπηρεσίες  
Ο κλάδος της βιομηχανίας της χώρας εμφανίζεται σε στασιμότητα κατά την διάρκεια του τ.ε., καθώς το 
θετικό κλίμα που ενίσχυσε την επιχειρηματικότητα μετά τις εκλογές, δεν φαίνεται να έχει θετικό αντίκτυπο 
στον εν λόγω κλάδο. Σημειώνεται δε περαιτέρω ότι ο εν λόγω τομέας έχει μάλιστα σημειώσει ελαφρά 
πτώση της τάξεως του 1% κατά το γ' τρίμηνο του τ.ε", η οποία οφείλεται στη μείωση της παραγωγής  κατά 
0,4%.  
 
Οι υπηρεσίες και το εμπόριο είναι δύο άλλοι τομείς, οι οποίοι αντίστοιχα δεν σημείωσαν πρόοδο παρά το 
θετικό επιχειρηματικό κλίμα μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Ως εκ τούτου, η εμπιστοσύνη στον τομέα 
των υπηρεσιών συνέχισε να μειώνεται κατά τη διάρκεια τη εν λόγω περιόδου κατά 2,2%, λόγω της 
χαμηλής ζήτησης για υπηρεσίες. Μείωση της εμπιστοσύνης παρατηρήθηκε και στον εμπορικό τομέα, αλλά 
όχι στο ίδιο επίπεδο με εκείνο των υπηρεσιών.  

- Υποδομές, τουρισμός, εκπαίδευση και γεωργία στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης. 
Ο A/Yυπουργός Οικονομικών και Οικονομίας κ. Arben Ahmetaj δήλωσε κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασης του προϋπολογισμού του 2018 ότι οι τομείς των υποδομών, του τουρισμού, της 
εκπαίδευσης και της γεωργίας θα υποστηριχθούν περισσότερο στον προϋπολογισμό του 2018, ενώ 
συγχρόνως δεν θα αυξηθεί το επίπεδο φορολογίας. Επίσης ανέφερε ότι οι δημόσιες επενδύσεις 
αναμένεται να αυξηθούν κατά 42%, ενώ θεωρείται εγγυημένη η πρόοδος των μεταρρυθμίσεων και στη 
Δικαιοσύνη. 
Ο Α/Υπουργός κ. Ahmetaj υπογράμμισε ότι το σχέδιο προϋπολογισμού υπολογίζει ρυθμούς ανάπτυξης 
της τάξεως του 4%, μείωση του δημόσιου χρέους κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς και του 
ελλείμματος του προϋπολογισμού στο 2% του ΑΕΠ. 
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Η διοικητική βελτίωση στη συλλογή εισοδήματος και στην καταπολέμηση της άτυπης οικονομίας έχει 
επηρεάσει την αύξηση των εσόδων, ανέφερε ο Α/Υπουργός Οικονομικών, αναφερόμενος σε ορισμένες 
επενδύσεις σε υποδομές που θα υλοποιηθούν το 2018. 
Τέλος στη δημοσιονομική δέσμη μέτρων, ο Α/Υπουργός κ. Ahmetaj δήλωσε ότι δεν υπάρχει αύξηση 
φόρου, αλλά αντιθέτως μείωση σε πολλούς τομείς.  

-Φορολογία: Ιανουάριος - Οκτώβριος 10.578 επιχειρήσεις κλειστές. 
Περίπου 10.578 επιχειρήσεις έκλεισαν στην Αλβανία το 10/μηνο του 2017. 
Αυτός ο εντυπωσιακός αριθμός που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα από τη Γενική Υπηρεσία Φορολογίας 
σημειώνει την αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν καταστεί παθητικές εντός του τ.ε. 
Σύμφωνα με την εν λόγω υπηρεσία, η κατηγορία των παθητικών επιχειρήσεων περιλαμβάνει εκείνες τις 
επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει καταχωρηθεί εμπορική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων 12 μηνών ή έχουν δηλώσει την αναστολή της δραστηριότητας. 
 
-Επιχειρήσεις, €900 εκατ. χρέος προς το κράτος. 
Σύμφωνα με το α/Υπουργείο Οικονομικών οι Αλβανικές επιχειρήσεις οφείλουν στο κράτος συνολικά €900 
εκατ. από μη καταβληθέντες φόρους και πρόστιμα. Συγκεκριμένα, δέκα  μόνο εταιρείες, οφείλουν €305 
εκατ. 
Το δημόσιο χρέος έφθασε στο υψηλότερο σημείο του το προηγούμενο έτος με €1,1 δισ.. 
 
- Από την 1η Ιανουαρίου 2018 επιβολή φόρος ακίνητης περιουσίας 0,05%  
Το α/Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας ανακοινώσε ότι ο νέος φόρος ακίνητης περιουσίας θα 
εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. Το νέο σύστημα φορολογίας ακινήτων προβλέπει την 
φορολόγηση των ακινήτων των φυσικών προσώπων κατά 0,05%, ενώ κατά 0,15% στα ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς. 
Λόγω των δυσχερειών που προκύπτουν από την εφαρμογή του ισχύοντος φορολογικού συστήματος με 
βάση την επιφάνεια των ακινήτων, το α/ΥΠΟΟ έχει εκπονήσει ένα νομοσχέδιο για τη σταδιακή μετάβαση 
όσον αφορά τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας  με βάση την αγοραία αξία του ακινήτου. 
Τα έσοδα από φόρο ακίνητης περιουσίας θα αποδίδονται στον προϋπολογισμό της τοπικής αρχής στην 
οποία βρίσκεται το ακίνητο. 
Η ιδιοκτησία της κυβέρνησης (κεντρική και τοπική), τα μη κερδοσκοπικά χρησιμοποιούμενα ακίνητα, οι 
κοινωνικές κατοικίες που ανήκουν σε δήμους και τα θρησκευτικά χρησιμοποιημένα ακίνητα 
απαλλάσσονται από το νέο φορολογικό σύστημα. 
 
-Δημοσιονομικοί  Δείκτες 9/μηνου 2017 – αυξημένα έσοδα αυξημένα κατά 22 δισ. ΑΛΛ 
Το α/Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας δημοσίευσε τους δημοσιονομικούς δείκτες για το 9/μηνο 
2017, όπου τα έσοδα εμφανίζονται κατά 22 δισ. ΑΛΛ αυξημένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους. 
 
Απόδοση εσόδων 
Τα συνολικά έσοδα για τους πρώτους εννέα μήνες του 2017 ανήλθαν σε 320,1 δισ. ΑΛΛ, σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2016. 
Ειδικότερα: 
Τα έσοδα από φόρους και από δασμούς (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών που εισπράττονται 
από το DΡT) κατά το 9/μηνο του τ.ε ανήλθαν σε 279,8 δισ. ΑΛΛ, 20,2 δισ. ΑΛΛ, ήτοι κατά 7,8% σε σχέση 
με το 9/μηνο 2016 και 1,5 δισ. ΑΛΛ από τα προϋπολογισθέντα. 
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Τα έσοδα από τελωνειακά τέλη ανήλθαν σε 4,8 δισ. ΑΛΛ, 7,6% ήτοι κατά 337 εκατ. ΑΛΛ αυξημένα σε 
σχέση με το 9/μηνο του 2016 και κατά 5 εκατ. ΑΛΛ περισσότερα σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Οι 
εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,2% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο - Σεπτέμβριο του 2016. 
Τα έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης ανήλθαν σε 33,9 δισ. ΑΛΛ ήτοι κατά 9,5% αυξημένα σε 
σχέση με το 9/μήνο του 2016 και κατά 10 εκατ. ΑΛΛ. σε σχέση με τα προβλεπόμενα στον Προϋπολογισμό. 
Τα έσοδα από τον ΦΠΑ επί των εισαγωγών ανήλθαν στην αξία των 75,6 δισ. ΑΛΛ, 6% ήτοι περίπου 4,3 
δισ. ΑΛΛ  περισσότερα από το 9/μηνο του 2016 και περίπου 459 εκατ. ΑΛΛ περισσότερα σε σχέση με τα 
προϋπολογισθέντα. Η αύξηση της εγχώριας παραγωγής καυσίμων έχει μειώσει την εισαγωγή αυτού του 
προϊόντος και ως εκ τούτου και τα έσοδα από τον ΦΠΑ επί των εισαγωγών. Η εγχώρια παραγωγή 
καύσιμων κάλυψε περίπου το 30,8% της κατανάλωσης κατά το 9μήνο του 2017 σε σύγκριση με 1,5% την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
Τα εγχώρια έσοδα ΦΠΑ ανήλθαν σε 26,3 δισ. ΑΛΛ, 5,5% ήτοι 1,4 δισ. ΑΛΛ περισσότερα σε σχέση με το 
9/μηνο του 2016. Η επιστροφή του ΦΠΑ ανήλθε στην αξία των 9 δισ. ΑΛΛ περίπου 2,6 δισ. ΑΛΛ ήτοι 
39,7% περισσότερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
Τα έσοδα από το φόρο επί των κερδών ανήλθαν στα 23,5 δισ. ΑΛΛ, 8% ή 1,7 δισ. ΑΛΛ περισσότερα 
από την αντίστοιχη περσινή περίοδο και 25 εκατ. ΑΛΛ περισσότερα σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. 
Συνέπεια του γεγονότος αυτού ήταν η αύξηση της ευαισθητοποίησης των φορολογουμένων σχετικά με την 
πραγματική δήλωση συναλλαγών στους τελικούς καταναλωτές. 
Από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ανήλθαν στα 24,5 δισ. ΑΛΛ, 121 εκατ. ΑΛΛ 
περισσότερα από τους 9 μήνες του 2016 και 3,7% λιγότερο από το σχέδιο. Η επίπτωση στις φορολογικές 
δηλώσεις μειώθηκε με το φόρο επί των πωλήσεων ακίνητης περιουσίας λόγω του νόμου ανατίμησης στο 
2% από 15% που ήταν το βασικό επίπεδο. 
Ο δείκτης "Εθνικοί Φόροι" ανήλθαν σε 28,3 δισ. ΑΛΛ 17,1% ή 4,1 δισ. ΑΛΛ περισσότερα από το  9/μηνο 
του 2016, ενώ κατά 101% ή 291 εκατ. ΑΛΛ σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. 
Τα έσοδα από τις συνεισφορές της DPT ανήλθαν στην αξία των 61,1 δισ. ΑΛΛ, 10,1% ή 5,6 δισ. ΑΛΛ 
περισσότερα από το 9μήνο του 2016 και 2,9% ή περίπου 1,7 δισ. ΑΛΛ περισσότερα από τα 
προϋπολογισθέντα. Το πολύ καλό αποτέλεσμα προέρχεται οφείλεται κυρίως στη θετική οικονομική 
κατάσταση και την αύξηση της απασχόλησης. 
Γενικές δημόσιες δαπάνες 
Οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για το 9μήνο του τ.ε έφτασαν τα 322,6 δισ. ΑΛΛ, ήτοι  αυξήθηκαν κατά 
12,2% ή κατά 35,1 δισ. ΑΛΛ περίπου, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016. 
Οι τρέχουσες και κεφαλαιουχικές δαπάνες σημείωσαν πολύ υψηλή απόδοση ανερχόμενες στο 99,1% . 
 

2. Εμπόριο – Επενδύσεις 
-Η Κυβέρνηση προωθεί στρατηγικές επενδύσεις στην περιοχή της Korça. 
Η κυβέρνηση της Αλβανίας θα παράσχει χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση πολλών έργων οδικής 
υποδομής σε ολόκληρη τη χώρα, δήλωσε ο Α/Υπουργός Υποδομών και Ενέργειας, κ. Damian Gjiknuri, 
κατά την επιθεώρηση δύο υπό κατασκευή σημαντικών έργων οδικής υποδομής στην περιοχή της 
Κορυτσάς. 
Ο κ. Gjiknuri ανακοίνωσε ότι σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του δεύτερου τμήματος του 
οδικού τμήματος που συνδέει την Kορυτσά με την πόλη της Erseka, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες 
για την κατασκευή του οδικού τμήματος μεταξύ του Lin και του Pogradec. 
-Μείωση φόρων για την προώθηση των επενδύσεων στον τουρισμό  
Η αλβανική κυβέρνηση εξετάζει τρόπους για την ανάπτυξη του τουρισμού προσελκύοντας ξένες 
επενδύσεις ειδικά σε ξενοδοχειακές δομές υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων και 
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θέρετρων τεσσάρων και πέντε αστέρων, μέσω της μείωσης του δημοσιονομικού βάρους, αναφέρει το 
A/Yπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας. 
Το δημοσιονομικό πακέτο για το 2018 προβλέπει τρεις παρεμβάσεις στους φόρους επί των υποδομών, 
εισοδήματος και προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). 
Ειδικότερα, προβλέπεται η παροχή των κινήτρων για τη μείωση του επενδυτικού κόστους στον τουρισμό. 
Ένα άλλο προτεινόμενο μέτρο είναι η εφαρμογή μειωμένου ΦΠΑ από 20% σε 6% στις υπηρεσίες που 
παρέχονται σε υποδομές υποδοχής. Παράλληλα προβλέπεται ειδικό καθεστώς για ξενοδοχεία 5 αστέρων, 
με φορολογικό συντελεστή 0% για τα πρώτα δέκα χρόνια της επένδυσης. 
Η πολιτική αυτή έχει ήδη υιοθετηθεί από διάφορες βαλκανικές χώρες στο πλαίσιο της παροχής κινήτρων 
για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στον τουρισμό και ιδιαίτερα σε ξενοδοχεία 4 αστέρων και 
5 αστέρων. 
Οι εν λόγω επενδύσεις, εκτός από τη βελτίωση της τουριστικής υποδομής και την προβολή της χώρας, θα 
συμβάλουν στη δημιουργία νέων άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας, στην αύξηση του αριθμού των 
τουριστών και της κατανάλωσης, καθώς και των εισόδων τόσο της τοπικής κοινότητας όσο και του 
κρατικού προϋπολογισμού. 
 
-Υποστήριξη 115 μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με κεφάλαια AIDA. 
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης των Επενδύσεων της Αλβανίας (AIDA) έχει αναλάβει την υποστήριξη ικανού 
αριθμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για  τη βελτίωση της δυναμικότητας τους και την είσοδό 
τους στη διεθνή αγορά. 
Σύμφωνα με την έκθεση του προϋπολογισμού για το 2018, 115 ΜΜΕ θα χρηματοδοτηθούν μέσω 6 
ταεμίων που διαχειρίζεται η AIDA: το Ταμείο Αλβανικής Ανταγωνιστικότητας, το Ταμείο Καινοτομίας, το 
Ταμείο Δημιουργικής Οικονομίας, το Ταμείο Εκκίνησης, το Ταμείο για τουριστικές / ιστορικές περιοχές. 
Το 2017, η AIDA υποστήριξε 23 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια του τ.ε υποστηρίχθηκαν πολλές εταιρείες που ανήκουν σε διάφορους 
τομείς όπως  μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, πλαστικών υλών, ξυλείας, τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καθώς και η βιοτεχνία, ο τουρισμός και η 
προώθηση των προϊόντων Made in Albania. Η υποστήριξη αυτή παρέχεται μέσω της συμμετοχής σε 
διεθνείς εκθέσεις, B2B συναντήσεις, πιστοποίηση και βελτίωση προϊόντων κ.λπ. 
 

 - Εξωτερικό εμπόριο - στοιχεία 9μήνου 2017. 
Τον Σεπτέμβριο του τ.ε, οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 24 δισ ΑΛΛ σημειώνοντας αύξηση κατά 16,8%, 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι εισαγωγές αγαθών τον Σεπτέμβριο 
του τ.ε ανήλθαν σε 53 δισ. ΑΛΛ, καταγράφοντας αύξηση κατά 10,5%, σε σύγκριση με το προηγούμενο 
έτος. Το εμπορικό έλλειμμα τον εν λόγω μήνα ήταν 29 δισ. ΑΛΛ, σημειώνοντας αύξηση 5,7% σε σύγκριση 
με το Σεπτέμβριο του 2016. 
Κατά τους πρώτους εννέα μήνες, οι εξαγωγές αγαθών έφτασαν την αξία των 201 δισ ΑΛΛ, καταγράφοντας 
αύξηση κατά 13,3%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και οι εισαγωγές αγαθών έφτασαν τα 453 δισ 
ΑΛΛ, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,8%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το εμπορικό έλλειμμα 
ανήλθε σε 252 δισ. ΑΛΛ, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,1% σε σύγκριση με το 2016. 
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3. Ευρωπαϊκές  & Διεθνείς Σχέσεις 
 
-Επίσκεψη κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG NEAR) στα Τίρανα (13-14/11/2017) 
Κλιμάκιο υψηλόβαθμων στελεχών για θέματα  Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις 
για τη Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG NEAR), πραγματοποίησε επίσκεψη στα Τίρανα (13-
14/11/2017), με αφορμή την  κατάρτιση του Προγράμματος Οικονομικής Μεταρρύθμισης της Αλβανίας 
(ERP) για την περίοδο 2018-2020. Σημαντικές μεταρρυθμίσεις στις οποίες η α/Κυβέρνηση θα πρέπει να 
εστιάσει την προσοχή της το επόμενο διάστημα είναι η αντιμετώπιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και η 
ανάπτυξη φυσικού και οικονομικού κτηματολογίου, τα υγιή δημοσιονομικά μεγέθη, οι υποδομές στον 
τομέα της ενέργειας και των μεταφορών, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Επίσης ιδιαίτερα 
σημαντικό πεδίο μεταρρυθμίσεων αποτελεί η περαιτέρω εξάλειψη των επιχειρηματικών εμποδίων και η 
βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στην Αλβανία, γεγονός που θα συμβάλλει στην προσέλκυση 
άμεσων ξένων επενδύσεων, στην απασχόληση και την ανάπτυξη της οικονομίας. Επίσης, η πολιτική 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (capacity building of human resources) θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της αγοράς, προκειμένου να διασφαλισθεί η κοινωνική συνοχή και παράλληλα να συμβάλει στην 
ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Έντονος 
προβληματισμός εκφράζεται ως προς την αποτελεσματικότητα του νέου σχήματος της α/Κυβέρνησης 
κυρίως με την συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και των Υπουργείων 
Υποδομών και Ενέργειας, το οποίο καθίσταται αρμόδιο και για θέματα μεταφορών.   

-Η Κυβέρνηση απαντά στο αίτημα του ΔΝΤ για διαφάνεια σχετικά με τις παραχωρήσεις. 
Η συνολική αξία των παραχωρήσεων που χορήγησε η α/Κυβέρνηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ανήλθε σε 
€4,2 δισ. Μετά από αίτημα του ΔΝΤ, η κυβέρνηση δημοσίευσε για πρώτη φορά τα ποσοστά της 
παραχώρησης για τις βιομηχανίες. Ο νόμος αναφέρει ότι το όριο για όλες τις συμπράξεις δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα πρέπει να είναι 36,3% του ΑΕΠ. 
Το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι το 36,3% του ΑΕΠ αφορά στο σύνολο των παραχωρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της συνολικής αξίας των επενδύσεων σε υδροηλεκτρικές μονάδες, των συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών για ολόκληρη τη συμφωνηθείσα διάρκειά τους, καθώς και τη συνολικής αξία των 
άλλων δημοσίων έργων, όπως οι δρόμοι και τα υδραγωγεία . 
Σύμφωνα με το Σχέδιο του Προϋπολογισμού του 2018, θα καταβληθούν €60 εκατ. για παραχωρήσεις, ήτοι 
ποσό που αντιστοιχεί στο 2% των ετήσιων εσόδων. Ο νόμος επιτρέπει στην κυβέρνηση να πληρώνει έως 
και το 5% των εσόδων για υπηρεσίες παραχώρησης. 
 
-Το ΔΝΤ δεν συμφωνεί με την απόφαση της Κυβέρνησης για επιβολή ΦΠΑ σε μικρές επιχειρήσεις. 
Ο Α/ΠΘ κ. Edi Rama δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι μικρές επιχειρήσεις θα χρεώνονται με ΦΠΑ, 
ωστόσο ο φορολογικός συντελεστής θα παραμείνει μηδενικός. 
Σύμφωνα με τις πηγές των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η αποστολή του ΔΝΤ εξέφρασε επιφυλάξεις για 
την πρωτοβουλία αυτή, ενώ προέβαλε σχετικά επιχειρήματα. 
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι μεταβολές του καθεστώτος ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις μπορούν να 
δημιουργήσουν προβλήματα στη φορολογική διοίκηση. 
Ειδικότερα, εάν οι 70.000 μικρές επιχειρήσεις χρεωθούν με ΦΠΑ, η φορολογική διοίκηση θα χρειαστεί να 
αναθεωρήσει 100.000 περίπου περισσότερες φορολογικές δηλώσεις τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο. 
Εξάλλου, οι φορολογικοί επιθεωρητές θα πρέπει να εξετάσουν λεπτομερώς εκατοντάδες αιτήσεις 
επιχορήγησης εκ μέρους μικρών επιχειρήσεων και αυτό θα περιπλέξει το έργο της φορολογικής διοίκησης. 
Δεν είναι η πρώτη φορά που το ΔΝΤ εκφράζει το σκεπτικισμό του σχετικά με αυτή την πρωτοβουλία.  
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- Τραπεζική συνεργασία με την Τουρκία. 
Ο Α/Διοικητής της Τράπεζας της Αλβανίας, ο κ. Gent Sejko και ο Τούρκος ομόλογός του, κ. Murat 
Çetinkaya, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στα Τίρανα, προκειμένου να δώσουν μια νέα διάσταση 
στην προοπτική του τραπεζικού συστήματος και να εξασφαλίσουν οικονομική σταθερότητα. 
Ο κ. Sejko δήλωσε "Οι κεντρικές τράπεζες σήμερα σχεδιάζουν, εφαρμόζουν, παρακολουθούν και 
αξιολογούν τις νομισματικές, μικροοικονομικές και μακροοικονομικές πολιτικές τους στο πλαίσιο μιας 
διεθνοποιημένης και αλληλεξαρτώμενης οικονομίας", μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων 
για την εξεύρεση απαντήσεων στις κοινές προκλήσεις. 
Το μνημόνιο έχει ως στόχο να δημιουργήσει στους δύο θεσμούς την απαραίτητη υποδομή για την 
εντατικοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης σε διάφορους τομείς των 
κεντρικών τραπεζών, όπως η εποπτεία, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η ερευνητική εργασία και ο 
τακτικός διάλογος σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο. 
Η Τουρκία είναι ο τέταρτος εμπορικός εταίρος της Αλβανίας και ο έκτος εταίρος όσον αφορά τις 
επενδύσεις. 
Στον τομέα των υπηρεσιών, η Τουρκία αποτελεί σημαντικό προορισμό για τους τουρίστες της Αλβανίας, 
αφού 80.000 περίπου Αλβανοί ταξιδεύουν προς την Τουρκία, ενώ συγχρόνως η Αλβανία δέχτηκε περίπου 
69.000 Τούρκους κατά το 2016 και 38.000 κατά το α΄ εξάμηνο του τ.ε. 
Σήμερα, περίπου 429 κοινοπραξίες λειτουργούν στην Αλβανία και το ενδιαφέρον των Τούρκων επενδυτών 
για την Αλβανία είναι πολύ μεγάλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του α΄ εξαμήνου τ.ε., το ύψος των άμεσων 
επενδύσεων της Τουρκίας στη χώρα εκτιμάται σε €481 εκατ.  περίπου, το οποίο αντιστοιχεί στο 4,3% 
περίπου του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος  
Οι επενδύσεις αυτές αφορούν κυρίως σε τομείς όπως η ενέργεια, η μεταλλουργία, οι τηλεπικοινωνίες και 
οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. 
 
-Νομοσχέδιο για τη διασύνδεση με τη πΓΔΜ υποβλήθηκε στο κοινοβούλιο. 
Η α/Κυβέρνηση θα ενεργήσει ως εγγυητής για την πίστωση που θα λάβει ο Διαχειριστής του Συστήματος 
Μεταφοράς (OST) από τη γερμανική KfW για την κατασκευή γραμμής 400 kW Αλβανίας-πΓΔΜ, ενώ € 50 
εκατ.  θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του τμήματος Fier-Elbasan-Qafë Thanë. Σύμφωνα με το 
νομοσχέδιο που υποβλήθηκε στο κοινοβούλιο, η πίστωση θα αποπληρωθεί από την OST, ενώ η 
κυβέρνηση θα λειτουργήσει ως εγγυητής για την πληρωμή. 
 Η κατασκευή της εν λόγω γραμμής ενσωματώνει το αλβανικό δίκτυο στα περιφερειακά δίκτυα, 
καλλιεργώντας το έδαφος για τις εμπορικές ανταλλαγές και την επέκταση της αγοράς, καθώς και για την 
απρόσκοπτη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια. 
 
-ΕE: η Αλβανία διατηρεί το υψηλότερο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην περιοχή. 
Από το τέλος του 2015 έως τον Αύγουστο του τ.ε  Η Αλβανία μείωσε το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων κατά σχεδόν 9 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο και πάλι μαζί με τη Σερβία παραμένει ακόμα  από 
τις χώρες με το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων στην περιοχή. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην περιοδική έκθεση για την Αλβανία, σημείωσε ότι η Αλβανία και η Σερβία 
συνεχίζουν να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων στην περιοχή, 
κατέχοντας το 15-16% αντίστοιχα του συνόλου των δανείων, ενώ ακολουθούν η Βοσνία και Ερζεγοβίνη με 
11,1% και το Μαυροβούνιο  με 8,8%. 
Σε ολόκληρη την περιοχή, ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε ελαφρά κατά το β΄ 
τρίμηνο του τ.ε. σε σχέση με το α’ τρίμηνο από 3,4% σε 3,3%. 
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Στην Αλβανία, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν λόγω της διαγραφής των επισφαλών δανείων που 
ήταν καταχωρημένα πάνω από τρία έτη στον ισολογισμό. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
(NPL)  προς τα συνολικά δάνεια συνέχισε να μειώνεται κατά τους τελευταίους μήνες. Τα επίπεδα των NPL 
διατηρήθηκαν στο 15,1% τον Αύγουστο του τ.ε, από 21,4% τον Αύγουστο του 2016.Το β΄ τρίμηνο του τ.ε, ο 
δανεισμός συνέχισε να στηρίζει την ανάπτυξη της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων. 
Η πιστωτική αύξηση συγκρατήθηκε στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και στην πΓΔΜ σε σύγκριση με το 
προηγούμενο τρίμηνο, ενώ αντίθετα αυξήθηκε απότομα στο Μαυροβούνιο. 
Ωστόσο, η αύξηση της πίστωσης επιβραδύνθηκε στη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο, ενώ ήταν αρνητική 
στην Αλβανία. Σημειώνεται ότι η δανειοδότηση προς τα νοικοκυριά αυξάνεται ταχύτερα από ό, τι η 
δανειοδότηση προς τις επιχειρήσεις. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι η πιστωτική επέκταση περιορίζεται εξαιτίας του υψηλού ποσοστού 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 
Η μεγάλη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις περισσότερες χώρες εξακολουθεί να αποτελεί 
πρόκληση για την οικονομική σταθερότητα της περιοχής, καθώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
αντιστοιχούν στο ένα πέμπτο του συνόλου των δανείων και η τάση για τη μείωση τους δεν θεωρείται 
ικανοποιητική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γεγονός που συνιστά κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα στην περιοχή. 
 
 

4. Ενέργεια 
 
-4ο Εργαστήριο για την Ασφάλεια των Αγωγών φυσικού αερίου (Τίρανα, 1.12.2017) 
Το 4ο Εργαστήριο για την Ασφάλεια των Αγωγών φυσικού αερίου με θέμα: “Keep on the Safety path in 
Gas Sector and beyond” (Sheraton Τιράνων, 1.12.2017) διοργανώθηκε από το Γραφείο ΟΕΥ της 
Πρεσβείας Τιράνων, σε συνεργασία με τον ελληνικό όμιλο MANAGEMENT FORCE  και υπό την αιγίδα 
του α/Υπουργείου Υποδομών και Ενέργειας. Έλαβε τη μορφή ομάδας εργασίας με περιορισμένο αριθμό 
συμμετεχόντων. Στόχος του Εργαστηρίου ήταν να αξιολογηθούν η πρόοδος και τα αποτελέσματα της μέχρι 
τούδε πορείας, ενώ παράλληλα να προγραμματισθούν οι μελλοντικές δράσεις, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και 
το εκπεφρασμένο ενδιαφέρον των αρμόδιων α/Υφυπουργών κ.κ. Çinari και Aliko για περαιτέρω 
αξιοποίηση της εν λόγω πρωτοβουλίας για την ασφάλεια (safety) και σε άλλους τομείς, όπως των 
πετρελαίων (oil) και των ορυχείων (mining). Επισημαίνεται ότι προτεραιότητα της ηγεσίας του εν λόγω 
α/Υπουργείου αποτελεί η ανάπτυξη ικανοτήτων και η καλλιέργεια κουλτούρας για την ασφάλεια στην 
Αλβανία, μέσα από την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, ενδεχομένως και μέσα από προγράμματα 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Σε αυτό το πλαίσιο, τα εν λόγω εργαστήρια αποτελούν μια εξαιρετική 
ευκαιρία προς δικτύωση και περαιτέρω αξιοποίηση, καθώς δεδομένου του ενδιαφέροντος της αλβανικής 
πλευράς για την θεματική της ασφάλειας, δημιουργούνται επιχειρηματικές ευκαιρίες για ελληνικές 
εταιρείες παροχής μηχανικών μελετών και εκπαίδευσης στον τομέα της ασφάλειας. Το 5ο κατά σειρά 
Εργαστήριο για την Ασφάλεια (5th ΤGPSW) προγραμματίζεται για την άνοιξη του 2018.  

- Το 80% του TAP ολοκληρώθηκε. 
Η Κοινοπραξία Trans-Adriatic Pipeline ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το 80% των εργασιών στην Αλβανία και 
την Ελλάδα, όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος του έργου, έχουν ολοκληρωθεί. 
Σύμφωνα με την Κοινοπραξία, μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί τα 627 χιλιόμετρα από τα 878 χιλιόμετρα 
του έργου στην Ελλάδα και την Αλβανία. 
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την τελική φάση, όπου ο αγωγός 
θα επεκταθεί στην Αδριατική Θάλασσα, προκειμένου να επιτευχθεί η σύνδεση μεταξύ της Αλβανίας και της 



             Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων – Πρεσβεία Τιράνων 
             ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ – Περιοδική Επισκόπηση 

 

 

          15 Δεκεμβρίου 2017 11 

 

περιοχής της Απουλίας στην Ιταλία. Πριν από μερικές εβδομάδες, η Κοινοπραξία ανακοίνωσε ότι 
ολοκληρώθηκε η παράδοση όλων των υλικών στην Αλβανία, την Ελλάδα και την Ιταλία. 
Η ολοκλήρωση των εργασιών εντός της προθεσμίας τονίζεται επανειλημμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
η οποία θεωρεί τον Αγωγό ως στρατηγικό έργο για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό 
φυσικό αέριο. 
 
-Το έργο για την αεριοποίηση στην Αλβανία προετοιμάζεται. 
Η α/Κυβέρνηση υπέγραψε πρόσφατα με την Κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν Μνημόνιο Κατανόησης (ΜοU) 
για την διάδοση του φυσικού αερίου στην Αλβανία, ένα έργο που θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη στην 
οικονομία της χώρας. 
Το εν λόγω Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ότι η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου του Αζερμπαϊτζάν, 
"SOCAR", αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την επέκταση του δικτύου φυσικού 
αερίου μέσω του Αγωγού TAP σε ολόκληρη την Αλβανία. 
Η Εταιρεία "SOCAR", ο κύριος φορέας εκμετάλλευσης των αποθεμάτων υδρογονανθράκων του 
Αζερμπαϊτζάν, θα είναι επίσης ο κατασκευαστής και μέτοχος κατά 20% του εν λόγω δικτύου διανομής 
φυσικού αερίου στην Αλβανία. Η κατανάλωση εκτιμάται σε 1 δισ. κυβικά φυσικού αερίου ετησίως. Η 
δημιουργία ενός δικτύου φυσικού αερίου στην Αλβανία θα επιφέρει δραστική μείωση του κόστους 
παραγωγής, ιδίως για τις βιομηχανικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα τονώσει 
σημαντικά τις εξαγωγές και γενικότερα την οικονομική ανάπτυξη στη χώρα. 
 
- ΤΑΡ:Ανάθεση Σύμβασης Λογισμικού κατά την Προετοιμασία για τη Φάση Λειτουργίας του Αγωγού. 
Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP AG) επέλεξε την Εταιρεία PSI Software AG ως προμηθευτή 
του Λογισμικού Εμπορικής Διάθεσης (Commercial Dispatching Software – CDS). Το λογισμικό της PSI θα 
επιτρέψει στον ΤΑΡ να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες δραστηριότητες εμπορικής διάθεση και 
μεταφορά του φυσικού αερίου. 
Το CDS υποστηρίζει τις επιχειρηματικές διαδικασίες του ΤΑΡ, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διαχείριση 
συμβάσεων μεταφοράς, ορισμών, εξισορρόπησης και καταμερισμού της ροής του αερίου, καθώς και την 
ομαλή επικοινωνία μεταξύ του ΤΑΡ, των μεταφορέων του και των διαχειριστικών συστημάτων μεταφοράς. 
Το λειτουργικό αποτελεί επίσης μέρος της σύμβασης για το σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής 
Δεδομένων (Supervisory Control and Data Acquisition – SCADA) τηλεπικοινωνιών και ασφάλειας που 
ανατέθηκε το Δεκέμβριο του 2016 στην Honeywell. 
Η Ulrike Andres, Διευθύντρια Εμπορικών και Εξωτερικών Σχέσεων του ΤΑΡ, δήλωσε: «Ενώ οι 
κατασκευαστικές μας εργασίες προχωρούν κάθε μέρα ολοένα και περισσότερο, εξασφαλίζουμε 
παράλληλα ότι ο αγωγός είναι έτοιμος να λειτουργήσει από την ημέρα που θα ξεκινήσει το κοίτασμα Shah 
Deniz II να παραδίδει αέριο στις ευρωπαϊκές αγορές. Η ανάθεση της σύμβασης για το λογισμικό 
εμπορικής διανομής αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τον ΤΑΡ. Προσβλέπουμε στη συνεργασία μας με 
την PSI κατά τη μελλοντική λειτουργία μας. Ο ΤΑΡ έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να προσφέρει τις 
καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, καθώς και ευελιξία στους πελάτες του, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην 
ενεργειακή διαφοροποίηση και ασφάλεια της Ευρώπης». 
 
- Τροποποιήσεις στο μοντέλο συμβάσεων με εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
Ο A/Υπουργός Υποδομών και Ενέργειας Damian Gjiknuri, απευθυνόμενος σε διάσκεψη για τους 
υδρογονάνθρακες που πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο 
αλλαγής των μοντέλων συμβάσεων με εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Αλβανία. 
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Σύμφωνα με τον A/Yπουργό, όπου υπάρχουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, υπάρχουν διαφορές μεταξύ 
κρατικών και ιδιωτικών αναδόχων, αλλά οι τρέχουσες συμβάσεις αναθέτουν τον επενδυτικό κίνδυνο στο 
κράτος. 
"Ο κίνδυνος πρέπει να μεταβιβαστεί στους ανάδοχους. Επί του παρόντος, μόνο όταν η πετρελαϊκή 
εταιρεία επιτυγχάνει κέρδη, το κράτος μπορεί να πάρει το 50% του φόρου κέρδους. Τα μοντέλα των 
συμβάσεων πρέπει να αλλάξουν με βάση τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές. " 
Ο A/Yπουργός Ενέργειας ανακοίνωσε επίσης την ίδρυση του Ινστιτούτου Πετρελαίου και Αερίου, το οποίο 
οι ξένοι εμπειρογνώμονες θεωρούν ως έναν από τους βασικούς δεσμούς που θα χρηματοδοτηθούν και θα 
υποστηριχθούν. 
Αυτός ο θεσμός θα χρησιμεύσει ως η καλύτερη τεχνική ικανότητα για να βοηθήσει την Αλβανία να 
διαπραγματευτεί με υποψήφιους ανάδοχους. 
 
-Στρογγυλή Τράπεζα για την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας στην Αλβανία. 
Στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του α/Υπουργείου Ενέργειας και της EBRD (Μάιος 2017), 
σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η παροχή υποστήριξης στην Αλβανία για την ανάπτυξη και εφαρμογή 
θεσμικού πλαισίου για ιδιώτες επενδυτές, μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών 
(δημοπρασία), για την κατασκευή, εκμετάλλευση και λειτουργία έργων ηλιακής ενέργειας στην Αλβανία, 
διοργανώθηκε συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας (24.10.2017), με στόχο την ανταλλαγή απόψεων με 
επιχειρήσεις και φορείς σχετικά με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, μελέτες περιπτώσεων, καθώς και τις 
προοπτικές ανάπτυξης της ηλιακής ενέργειας στην Αλβανία.  
Στόχος της α/Κυβέρνησης είναι μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη της αγοράς και γι’ αυτό το λόγο, 
αρχικά η συνολική ισχύς από φωτοβολταϊκές (Φ/Β) εγκαταστάσεις προβλέπεται να είναι 30-50 MW. 
Έμφαση θα δοθεί στον σωστό σχεδιασμό της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η προσέλκυση αξιόπιστων επενδυτών, οι οποίοι θα δεσμευτούν για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των 
έργων. Παράλληλα, θα αξιοποιηθεί η εμπειρία άλλων χωρών, προκειμένου να αποτραπούν σοβαρά 
προβλήματα οικονομικής αστάθειας. Η ίδρυση Χρηματιστηρίου Ενέργειας στην Αλβανία, εντός διετίας, 
αναμένεται να συμβάλει περαιτέρω στην ρευστότητα στην αγορά ενέργειας και να προσελκύσει 
περισσότερους επενδυτές.  
Σύμφωνα με Απόφαση της α/Αρχής Ρυθμιστικής Ενέργειας (ERE), η τιμή για την ενέργεια, που παράγεται 
από τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι 100 ευρώ / MWh (για τις αιολικές εγκαταστάσεις 76 
ευρώ / MWh). Από το 2018, η ERE ενδέχεται να προτείνει τροποποίηση στο αρμόδιο Υπουργείο αυτής της 
τιμής, σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαφορά σε σχέση με τα πραγματικά επενδυτικά έξοδα, δεδομένου 
ότι επί του παρόντος δεν υφίστανται τέτοιου είδους επενδύσεις στην αλβανική αγορά και ο καθορισμός 
της ως άνω τιμής έγινε κατ’ εκτίμηση. Θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν έγκαιρα είναι η 
διαθέσιμη γη για την εγκατάσταση των Φ/Β συστημάτων και η διασφάλιση σύνδεσης με το δίκτυο. Ο 
Α/Υπουργός πάντως, δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει μέριμνα για τη διασφάλιση σύνδεσης με το δίκτυο για 
όλες τις επενδύσεις, που θα υλοποιηθούν στην Αλβανία. Αναφορικά με τη διαθέσιμη γη θα υπάρξει 
συνεννόηση με τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ με τον Υπουργό Οικονομίας και 
Οικονομικών θα συζητηθεί η δυνατότητα επιπρόσθετων κινήτρων, όπως φορολογικές απαλλαγές για τις 
επενδύσεις σε ΑΠΕ. 
 
-Fier και Lushnja, ο κύριος προορισμός για φωτοβολταϊκά πάρκα στην Αλβανία. 
Το α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας στην Αλβανία ανακοίνωσε ότι έχει λάβει 10 νέες εκδηλώσεις 
ενδιαφέροντος για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων στη χώρα. 
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Οι αιτήσεις διαφόρων εταιρειών για την κατασκευή αυτών των εγκαταστάσεων ήταν πολυάριθμες καθ 'όλη 
τη διάρκεια του καλοκαιριού μετά την έγκριση των τιμολογίων που θα εφαρμόσει η κυβέρνηση. Η τιμή των 
100 ευρώ ανά MWh για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα διάφορα προγράμματα στήριξης έχουν 
προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών για τους ανανεώσιμους πόρους. 
Μέχρι στιγμής, όλες οι αιτήσεις αφορούν στο σύνολό τους στα ηλιακά φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ καμμία 
για τα αιολικά πάρκα. 
Οι περιοχές του  Fier και Lushnja έλαβαν τις περισσότερες αιτήσεις, 5 μόνο στην τελευταία ανακοίνωση, 
ενώ από τον Αύγουστο του 2017 προστέθηκαν και δεκάδες άλλες αιτήσεις. Εξάλλου, τα υψηλά ποσοστά 
ηλιοφάνειας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και η επίπεδη έκταση αποτελούν παράγοντες που 
ανάδειξαν την περιφέρεια της  Myzeqeja στις αιτήσεις των ιδιωτών επενδυτών. 
 
-OSHEE: Νέα γραμμή 35 kV Bistrica 2-Saranda; επένδυση $200 χιλιάδων. 
Ο Διαχειριστής Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, OSHEE, συνεχίζει τις επενδύσεις, εστιάζοντας στις 
παράκτιες περιοχές, με στόχο την αύξηση της ποιότητας του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό τις τουριστικές 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του 
αγροτουρισμού. (Περιοχή Borshi, προς την κατεύθυνση των Αγίων Σαράντα). 
 
-Çela: Ο OSHEE δεν θα απαιτήσει αύξηση των τιμών της ενέργειας. 
Ενώ η ERE αναμένει να εξετάσει τις αιτήσεις του Διαχειριστή του Συστήματος Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (OSHEE) και του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς (OST) για τις τιμές ηλεκτρικής 
ενέργειας που πρόκειται να εφαρμοστούν μετά τις 31 Δεκεμβρίου, ο επικεφαλής του ΟSHEE κ. Adrian 
Çela δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ότι ο φορέας δεν έχει καμία πρόθεση να ζητήσει νέα αύξηση της τιμής 
του ηλεκτρικού ρεύματος. 
 Ο κ. Çela σημείωσε επίσης ότι ο διαχειριστής διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είχε μειώσει σημαντικά τις 
απώλειες του δικτύου κατά τα τελευταία έτη, οι οποίες σήμερα ανέρχονται στο 26%. 
 
Υδροηλεκτρικός σταθμός στο Kalivaç. 
Η ιστορία του υδροηλεκτρικού σταθμού στο Kalivaç ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια, όταν παραχωρήθηκε 
από την τότε κυβέρνηση σε μια ιταλική εταιρεία ιδιοκτησίας του επιχειρηματία Francesco Becchetti. 
Ωστόσο το έργο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Πριν από δύο χρόνια, η ιταλική εταιρεία κατηγορούσε την 
α/Κυβέρνηση ότι η ευθύνη για τη μη ολοκλήρωση του ΥΔΣ ανήκει στο αλβανικό κράτος, ενώ η α/ 
Κυβέρνηση ισχυριζόταν ότι ήταν υπεύθυνη η εταιρεία. 
Η δίκη συνεχίζεται, αλλά σύμφωνα με το α/Υπουργείο, και οι δύο πλευρές έχουν αναγνωρίσει ότι η 
σύμβαση παραχώρησης έχει ήδη λήξει. Κατά συνέπεια, η α/Κυβέρνηση αποφάσισε να προκηρύξει εκ 
νέου τον διαγωνισμό για το υδροηλεκτρικό σταθμό. 
Το α/Υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε ήδη την παραχώρηση της εν λόγω υδροηλεκτρικής μονάδας 
ύψους €125 εκατ. στην Κοινοπραξία "Ayen enerji" - "Fusha". 
Το α/Υπουργείο αναφέρει ότι η κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού στον ποταμό Vjosa θα 
ολοκληρωθεί σε δυόμισι χρόνια, θα έχει εγκατεστημένη ισχύ 120 megash και θα παράγει 366,6 
εκατομμύρια κιλοβατώρες ενέργειας ετησίως. 
 
-Παραχωρήσεις υδροηλεκτρικών σταθμών, η α/Κυβέρνηση διευκολύνει τις διαδικασίες για τους 
επενδυτές. 
Στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα της 
ενέργειας, η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί με τη διευκόλυνση των διαδικασιών αδειοδότησης. 
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Το νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί στο α/Κοινοβούλιο ανοίγει το δρόμο για την επιτάχυνση των 
διαδικασιών έκδοσης αυτών των αδειών. 
Σύμφωνα με το εν λόγω νομοσχέδιο, η κατασκευή και χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με 
εγκατεστημένη δυναμικότητα άνω των 2MW, οι οποίες έχουν επενδυτική αξία άνω των 100 εκατ., θα 
απαλλάσσονται από τις ισχύουσες διαδικασίες παραχώρησης ή χορήγησης εταιρικής σχέσης δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα. 
Ο αλβανικός ενεργειακός τομέας προσφέρει και χρειάζεται την κατασκευή εγκαταστάσεων νέας γενιάς, 
προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή ενέργειας. Η βελτίωση του ισχύοντος νομικού πλαισίου αναμένεται 
να ενισχύσει και να επεκτείνει τις επενδύσεις στον τομέα αυτό. 
Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει την εξαίρεση των επενδύσεων 100 εκατ. από τους κανόνες που πρέπει 
κανονικά να περνούν οι παραχωρήσεις, επιτρέποντας έτσι την απορρόφηση ξένων και εγχώριων 
στρατηγικών ενεργειακών επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας. Στο α/Υπουργείο Υποδομών και 
Ενέργειας τους τελευταίους 3 μήνες έχουν υποβληθεί τρεις αιτήσεις για Υδροηλεκτρικούς σταθμούς στον 
ποταμό Shkumbin, 2 στον ποταμό Devoll, 2 στον ποταμό Suha, 2 στον Black Drin και 4 στον ποταμό Drin. 
 
 

5. Κατασκευές 
-H οδός του Arber: η "Gjoka Konstruksion"  ο ανάδοχος του έργου. 
Η εταιρεία "Gjoka Konstruksion" είναι o ανάδοχος της παραχώρησης για την κατασκευή του δρόμου Arber. 
Η σχετική επιτροπή ανέθεσε στη "Gjoka Konstruksion" το έργο της "βελτίωσης, κατασκευής, λειτουργίας 
και συντήρησης της οδού Arber", μετά από εξέταση και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν 
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. 
Το α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας αναφέρει ότι η εταιρεία «Gjoka Konstruksion»  παρουσίασε την 
προσφορότερη τεχνική, οικονομική και νομική τεκμηρίωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού 
και αποφάσισε να αποδεχθεί την προσφορά της για αξιολόγηση. 
Κατά τη φάση της αξιολόγησης, η προσφορά επεκράτησε μετά από εξέταση των τεχνικών στοιχείων για 
την κατασκευή του δρόμου και τη συντήρησή του, καθώς και τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις και την οικονομική προσφορά. 
Μετά την ανακοίνωση της νικήτριας εταιρείας στον διαγωνισμό, οι αρμόδιες αρχές θα αναλάβουν τη 
δέσμευση να διαπραγματευτούν τη σύμβαση παραχώρησης, η υπογραφή της οποίας ανοίγει το δρόμο για 
την εκκίνηση των έργων στο έδαφος. 
Ο δρόμος Arber έχει μήκος 73,5 χλμ. 20,1 χιλιόμετρα αυτού του μήκους έχουν κατασκευαστεί με χρήματα 
του κρατικού προϋπολογισμού και άλλα 15 χλμ. έχουν κατασκευαστεί μόνο εν μέρει. 
- Ανάκαμψη του κατασκευαστικού τομέα λόγω αύξηση των αδειών. 
Οι κατασκευές είναι ένας από τους βασικούς τομείς της οικονομίας της χώρας και ο τομέας αυτός κέρδισε 
περισσότερο την εμπιστοσύνη από τους άλλους τομείς μετά τις 25 Ιουνίου 2017.  
 

6. Μεταφορές – Τηλεπικοινωνίες 
 
- Γενική προκήρυξη διαγωνισμού για δευτερεύοντες τοπικούς δρόμους. 
Η α/Κυβέρνηση προτίθεται να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΒΕΙ) ύψους €100 
εκατ. για το έργο κατασκευής δευτερευόντων και τοπικών δρόμων, ενώ σκοπεύει ένα μέρος των εν λόγω 
κεφαλαίων να χρησιμοποιηθεί για πληρωμές αγαθών, εργασίες, υπηρεσίες που σχετίζονται με τις εν λόγω  
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εργασίες, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα παρασχεθεί για το έργο. Το έργο αυτό θα 
συγχρηματοδοτηθεί από την EBRD και ΒΕΙ και την Κυβέρνηση της Αλβανίας. 
Αυτό το αναπτυξιακό έργο στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες και οικονομικές 
αγορές μέσω της βελτίωσης του οδικού δικτύου για τον πληθυσμό στις περιοχές όπου υλοποιείται το έργο. 
Το έργο στοχεύει στην επίτευξη του στόχου αυτού με (i) τη βελτίωση των πρωτογενών τμημάτων του 
δευτερεύοντος (περιφερειακού) οδικού συστήματος σε όλη την Αλβανία, ii) βελτίωση των τοπικών οδικών 
τμημάτων σε όλη την Αλβανία · (iii) εισαγωγή του ιδιωτικού τομέα στη συντήρηση του δευτερεύοντος και 
τοπικού οδικού δικτύου · iv) ενίσχυση της διαχείρισης του τοπικού οδικού δικτύου. 
 
- Ανοίγει  εκ νέου ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση της γραμμής Τίρανα-Δυρράχιο. 
Οι Αλβανικοί Σιδηρόδρομοι ξανάνοιξαν τον διαγωνισμό για την αποκατάσταση της γραμμής Τίρανα-
Δυρράχιο. Το έργο θα κοστίσει €90,3 εκατ., τα οποία θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο δανείου από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και το υπόλοιπο με τη μορφή επιδότησης από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του επενδυτικού πλαισίου των Δυτικών Βαλκανίων. 
Η υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή 34,17 χιλιομέτρων μεταξύ Τιράνων και Δυρραχίου θα 
αποκατασταθεί, ενώ θα δημιουργηθεί σύνδεση με το αεροδρόμιο "Nënë Tereza” με νέα γραμμή μήκους 5 
χιλιομέτρων διαγωνισμός θα είναι ανοικτός για προσφορές μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2018. 
 

7. Τράπεζες – Ασφάλειες 
-Υψηλά κέρδη στο τραπεζικό σύστημα λόγω μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 
Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει συμβάλει στη μεγάλη αύξηση των κερδών του τραπεζικού 
συστήματος της Αλβανίας. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, για το 9μηνο, τα καθαρά κέρδη του τραπεζικού 
συστήματος ανήλθαν σε 16,9 δισ. AΛΛ., ήτοι δυόμισι φορές περισσότερα από ό, τι ήταν κατά την ίδια 
περίοδο του προηγούμενου έτους.Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε στο 14,8%, το 
χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2011. 
Οι στατιστικές δείχνουν ότι κατά το 9μηνο τ.ε., το τραπεζικό σύστημα δαπάνησε μόνο 1,6 δισ. ΑΛΛ για το 
ταμείο μη εξυπηρετούμενων δανείων, έναντι 13,6 δισ. ΑΛΛ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2016. 
Εξάλλου τα έσοδα από τόκους και από άλλες δραστηριότητες μειώθηκαν ελαφρά, ενώ τα υπόλοιπα έξοδα  
ήταν στα ίδια περίπου επίπεδα. Η αύξηση των κερδών καθιστά το τραπεζικό σύστημα υγιέστερο και 
πιθανότατα θα έχει θετικό αντίκτυπο στο δανεισμό. 
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι τα υψηλά κέρδη παραμένουν συγκεντρωμένα σε μερικές μεγάλες 
τράπεζες, ενώ οι υπόλοιπες εξακολουθούν να παρουσιάζουν μέτρια κερδοφορία. 
 
-Η επέκταση του δανεισμού έχει τονώσει την οικονομική δραστηριότητα. 
Η επέκταση του δανεισμού στη χώρα αντανακλά τη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας, τη μείωση 
της ανασφάλειας  κατά την μετεκλογική περίοδο, καθώς και τη μεγαλύτερη προθυμία των τραπεζών να 
ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση δανείων. 
Η Τράπεζα της Αλβανίας σημειώνει ότι η επέκταση του χαρτοφυλακίου της πίστωσης για τις επιχειρήσεις 
υποστηρίζεται από τα δάνεια σε ΑΛΛ. 
Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του χαρτοφυλακίου δανείων για τις επιχειρήσεις σημείωσε βελτίωση 9,1%, 
ενώ ο δανεισμός σε ξένο νόμισμα για την εν λόγω ομάδα μείωσε τα ποσοστά συρρίκνωσης. 
Σύμφωνα με την Τράπεζα, η έκθεση της πίστωσης του ΑΛΛ προς τα συνολικά επιχειρηματικά δάνεια 
σημείωσε βελτίωση στο 38,4%, δηλαδή 1,4% σε σχέση με το τέλος του 2016. 
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Σε σχέση με το ΑΕΠ, τα δάνεια για τις επιχειρήσεις διατηρήθηκαν στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο 
τρίμηνο , στο 24,6%, σύμφωνα με την εισηγμένη έκθεση της ΤτΑ. 
 
-Οι τράπεζες μείωσαν τα επιτόκια για τα  δάνεια σε επιχειρήσεις. 
Η μείωση των επιτοκίων στα επιχειρηματικά δάνεια αναμένεται να αυξήσει τον δανεισμό σε αυτόν τον 
τομέα. 
Οι τράπεζες έχουν μειώσει τα επιτόκια των δανείων προς τις επιχειρήσεις κατά τη θερινή περίοδο. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Αλβανίας, το μέσο επιτόκιο  των δανείων σε ΑΛΛ για τους τρεις 
μήνες του καλοκαιριού μειώθηκε σταδιακά στο 6,97%. 
Επί του παρόντος, ο μέσος όρος δανεισμού προς τις επιχειρήσεις είναι χαμηλότερος από ό, τι για τους 
ιδιώτες, ενώ γενικά τα τελευταία δύο χρόνια, ο δανεισμός προς τα νοικοκυριά ήταν φθηνότερος. 
 
-Η Τράπεζα της Αλβανίας  διαθέτει ρευστότητα στην αγορά χρήματος. 
Κατά το β΄ τρίμηνο του 2017, η ΤτΑ παρενέβη στη χρηματαγορά με πράξεις ανοικτής αγοράς για να 
ενισχύσει τη ρευστότητα. 
Παράλληλα έχει πραγματοποιήσει πράξεις δευτερογενούς αγοράς, προκειμένου να διαχειριστεί το 
χαρτοφυλάκιο των δημοπρασιών της. 
Η εισροή ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα ανήλθε σε 32,32 δισ., ήτοι κατά ΑΛΛ 2,4 δισ. ΑΛΛ 
υψηλότερα σε σχέση με το α΄ τρίμηνο τ.ε.  
 
-Οι τράπεζες διευκολύνουν τους όρους δανεισμού για τους ιδιώτες. 
Οι τράπεζες προέβησαν σε περαιτέρω χαλάρωση των πιστοδοτικών κριτηρίων για τους ιδιώτες κατά το γ΄ 
τρίμηνο του τ.ε. 
Σύμφωνα με τη δανειοδοτική δραστηριότητα της Τράπεζας της Αλβανίας, διευκολύνθηκαν τα πιστωτικά 
πρότυπα, τόσο στον τομέα των δανείων για αγορά κατοικίας όσο και για την καταναλωτική πίστωση. 
Ως βασικό εργαλείο για τη διευκόλυνση του δανεισμού προς τα νοικοκυριά, οι τράπεζες έχουν 
χρησιμοποιήσει τη μείωση του μέσου περιθωρίου τόκων καθώς και τις ελαφρυντικές απαιτήσεις 
εγγυήσεων. 
Σύμφωνα με τις τράπεζες, η αύξηση της ζήτησης δανείων από ιδιώτες υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό 
από τα στεγαστικά  δάνεια. 
Οι τράπεζες επιδεικνύουν ευρεία προσοχή τα τελευταία χρόνια για την αύξηση του δανεισμού σε ιδιώτες. 
Αυτός ο τομέας έχει καλύτερες ποιοτικές παραμέτρους, με αναλογία προβληματικών δανείων στο ήμισυ 
του επιχειρηματικού τομέα. 
 
-ΤτΑ: Τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά σχεδόν 2,3 δισ ΑΛΛ. 
Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, τα επιχειρηματικά δάνεια σημείωσαν αύξηση περίπου 2,3 δισ. ΑΛΛ, αν 
και οι εμπορικές τράπεζες της χώρας επέβαλαν αυστηρότερους πιστωτικούς κανόνες κατά το γ΄ τρίμηνο 
του τ.ε. 
Σύμφωνα με την ΤτΑ, η ζήτηση για πίστωση έχει αυξηθεί τόσο στις μεγάλες όσο και στις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις. 
Ενώ οι όροι δανεισμού έχουν γίνει πιο σφιχτοί αυξάνοντας τις απαιτήσεις εγγυήσεων και μειώνοντας το 
μέγεθος του δανείου. 
Παρά τις απαντήσεις των τραπεζών, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο επιχειρηματικός δανεισμός είχε θετική 
τάση το γ΄ τρίμηνο, τουλάχιστον για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. 
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Σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΑ, το μέσο επιτόκιο των δανείων σε ΑΛΛ τους καλοκαιρινούς μήνες μειώθηκε 
σταδιακά στο 6,97%. 
 
-Η ΤτΑ παρεμβαίνει στην εγχώρια αγορά συναλλάγματος. 
Η Τράπεζα της Αλβανίας δημοσίευσε το πρόγραμμα αγοράς συναλλάγματος σύμφωνα με την απόφαση 
της Επιτροπής Εφαρμογής και Συμβουλευτικής της Νομισματικής Πολιτικής να αγοράζει ξένο νόμισμα από 
τη δευτερογενή αγορά με στόχο την αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων. 
Σύμφωνα με την ΤτΑ, κατά το β΄ τρίμηνο του τ.ε οργανώθηκαν 2 από τους προκηρυγμένους 
πλειστηριασμούς για €18 εκατ. 
Σύμφωνα με τους τραπεζικούς εμπειρογνώμονες, ο κύριος σκοπός του αποθέματος συναλλάγματος είναι 
ακριβώς να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες για ξένο νόμισμα. Επίσης, τα συναλλαγματικά αποθέματα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις ισχυρών διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών, 
οι οποίες είναι επιβαρυντικές για τη μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας. 
Ωστόσο, η Τράπεζα της Αλβανίας προτίθεται να αυξήσει αυτό τα συναλλαγματικά αποθέματα για τη 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η απόφαση αυτή προέκυψε από το υψηλό επίπεδο 
ευρωποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και ιδιαίτερα από τη σημαντική αύξηση των 
καταθέσεων σε ευρώ τα τελευταία δύο χρόνια. 
Εν τω μεταξύ, η Τράπεζα της Αλβανίας σχεδιάζει να αγοράσει έως και 56 εκατομμύρια ευρώ φέτος, 
προκειμένου να αυξήσει το αποθεματικό συναλλαγματικών ισοτιμιών. 
  
-Η πορεία διέγερσης της ΤτΑ - Μείωση επιτοκίων σε γραμμάτια δημοσίου. 
Οι αποδόσεις των αλβανικών κρατικών ομολόγων (T-Bills) μειώθηκαν για πρώτη φορά  κατά τον τελευταίο 
πλειστηριασμό (Απρίλιος 2017). 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Αλβανίας, η μέση απόδοση των δωδεκάμηνων 
κρατικών ομολόγων ήταν 2,45%, ελαφρά χαμηλότερη (2,46%) από την προηγούμενη δημοπρασία. 
Σε πλειστηριασμό, η κυβέρνηση εξασφάλισε το συνολικό ποσό της προκήρυξης (8,2 δισ. ΑΛΛ). Η ευνοϊκή 
φορολογική πολιτική της κεντρικής τράπεζας ευνοεί την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων. 
 
-Η καταναλωτική πίστη αυξήθηκε κατά 9%. 
Η σημαντική μείωση των επιτοκίων για το AΛΛ και οι ευνοϊκές  δανειακές συνθήκες προκάλεσαν αύξηση 
κατά 9% στις καταναλωτικές πιστώσεις κατά το 8/μηνο του τ.ε, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους. 
Οι αξίες της καταναλωτικής πίστης είναι σχετικά χαμηλές και η έκθεση της τράπεζας σε μεμονωμένους 
πελάτες είναι κατά μέσο όρο χαμηλότερη, γεγονός που ευνοεί τη μεγάλη διασπορά του πιστωτικού 
κινδύνου. 
Συνολικά, το χαρτοφυλάκιο των καταναλωτικών δανείων που εκταμιεύθηκε από το τραπεζικό σύστημα 
κατά την εν λόγω περίοδο ανέρχεται σε 51 δισ. ΑΛΛ περίπου ή €380 εκατ., συμπεριλαμβανομένων των 
υπεραναλήψεων. 
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Αλβανίας, το μέσο επιτόκιο της πίστωσης για αγορά καταναλωτικών 
αγαθών σε ΑΛΛ ήταν 7,8%, ενώ για την αγορά σταθερών αγαθών το επιτόκιο ήταν 7,5%. 
Οι εν λόγω τιμές αυτές μειώνονται σε σχέση με το τέλος του περασμένου έτους, ενώ η πτώση είναι ακόμη 
πιο ισχυρή σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, όταν ο τόκος καταναλωτικής πίστωσης είχε διψήφια 
επίπεδα. 
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-Ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς της Αλβανίας (Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2017). 
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2017, η ασφαλιστική αγορά ανήλθε στα 12.026 εκατ. ΑΛΛ ή 
κατά 11,45% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Εξάλλου, ο αριθμός των 
εκδοθέντων ασφαλιστηρίων συμβολαίων ανήλθε στα 932.106, σημειώνοντας αύξηση κατά 15,23%. Η 
αγορά συνέχισε να κυριαρχείται από την Εταιρεία Ασφαλιστική (εκτός της Ασφαλιστικής Ζωής), η οποία 
κατείχε το 92,52% του συνολικού όγκου των ασφαλίστρων, ενώ το μερίδιο της αγοράς της ασφάλισης 
ζωής και αντασφάλισης ήταν 7,15% και 0,33% αντίστοιχα του συνολικού όγκου των ασφαλίστρων. Τα 
μερίδια αγοράς των προαιρετικών και υποχρεωτικών ασφαλιστικών μεικτών ασφαλίστρων ανήλθαν σε 
38,62% και 61.38% αντίστοιχα. 
Το σύνολο των πληρωτέων αποζημιώσεων ήταν περίπου 3,718 εκατ. ΑΛΛ ήτοι αυξημένα κατά 26,07%. 
 
Υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων 
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2017, τα ασφάλιστρα υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων  
ανήλθαν σε 7,382 εκατ. ΑΛΛ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,06% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 
του 2016. 
Εξάλλου, τα ακαθάριστα ασφάλιστρα από την ασφάλιση της αστικής ευθύνης των επιβατών αυξήθηκαν 
κατά 13,11%, ενώ ο αριθμός των ασφαλιστικών συμβάσεων αυξήθηκε επίσης κατά 9,27%. 
Παράλληλα, τα ακαθάριστα ασφάλιστρα  από τη συνοριακή ασφάλιση μειώθηκαν κατά 6,23%, ενώ ο 
αριθμός των συμβάσεων αυξήθηκε κατά 7,86%. 
Τέλος τα ακαθάριστα ασφάλιστρα από την εξασφάλιση της πράσινης κάρτας αυξήθηκαν κατά 10,11%, 
καθώς και ο αριθμός των συμβάσεων κατά 6,17%. 
 
Προαιρετική ασφάλιση 
Κατά την ίδια περίοδο, τα προαιρετικά ασφάλιστρα ανήλθαν σε 4,664 εκατ. ΑΛΛ ήτοι 12,07% 
περισσότερα από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ ο αριθμός των ασφαλιστικών 
συμβάσεων αυξήθηκε κατά 23,41%. Εξάλλου, η μη εθελοντική ασφάλιση σημείωσε αύξηση 8,81% σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
Κατά την περίοδο αναφοράς, τα συνολικά έσοδα από τα χαρτοφυλάκια ακινήτων, ασφάλειες ευθύνης και 
εγγυήσεων ανήλθαν περίπου σε 2,053 εκατ. ΑΛΛ. Το μεγαλύτερο μερίδιο (74.66%)  του εν λόγω  
χαρτοφυλακίου κάλυψε πυρκαγιές και άλλες ζημίες ιδιοκτησίας, ενώ ακολουθούν  οι ασφάλειες γενικής 
ευθύνης (16,07%). 
Τα ακαθάριστα ασφάλιστρα έναντι πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών σημείωσαν αύξηση κατά 
12,03% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ ο αριθμός των συμβάσεων 
μειώθηκε κατά 6,51%. 
Ο μεικτός όγκος ασφαλίστρων έναντι των ατυχημάτων και  υγείας ήταν περίπου 925 εκατ. ΑΛΛ, αυξημένος 
κατά 1,60% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα ασφάλιστρα ζωής έφθασαν 
τα 860 εκατ. ΑΛΛ, ήτοι κατά 28.85% περισσότερα. 
Ακαθάριστες αποζημιώσεις 
Η πληρωμή των αποζημιώσεων αυξήθηκαν κατά 26,07%, ενώ οι περισσότερες από τις ακαθάριστες 
ασφαλιστικές αποζημιώσεις (60,23%) αφορούσαν στην ασφάλιση αυτοκινήτων (περίπου 2.239 εκατ. 
ΑΛΛ). 
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8. Άλλοι τομείς 
-2018 Φορολογική δέσμη – Ευνοϊκές ρυθμίσεις για την αλιεία  
Η α/Κυβέρνηση θα εισαγάγει ευνοϊκές ρυθμίσεις και φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων στη χώρα. 
Στη δημοσιονομική δέσμη του 2018, η α/Κυβέρνηση απαλλάσσει από το ΦΠΑ τα αλιευτικά σκάφη, καθώς 
και όλες τις εισαγωγές που σχετίζονται με αυτόν τον τομέα. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση θα επεκτείνει την 
απαλλαγή από τον ΦΠΑ το σύνολο των τομέων της γεωργίας. 
Το κόστος εισαγωγής για υλικά που χρησιμοποιούνται στην αλιεία ανέρχεται σε 20 χιλιάδες ευρώ ετησίως 
και η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τα εν λόγω  προϊόντα αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της παραγωγής 
στον εν λόγω τομέα. 
Ο αλιευτικός τομέας στην Αλβανία είναι σχετικά μικρός, ωστόσο είναι σημαντικός από 
κοινωνικοοικονομική άποψη ως κύρια πηγή δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες περιοχές. 
Η θαλάσσια αλιεία χωρίζεται σε επαγγελματική αλιεία που θεωρείται επίσης εμπορική αλιεία και 
επαγγελματική τεχνίτη αλιεία. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια έκρηξη στην υδατοκαλλιέργεια. Η 
δραστηριότητά της λαμβάνει χώρα σε δεξαμενές, τεχνητές και φυσικές λίμνες, καθώς και σε 
λιμνοθάλασσες και παραθαλάσσια. 
 
-Ο προϋπολογισμός για τη γεωργία αυξάνεται κατά 55%. 
 Η α/Κυβέρνηση αποφάσισε την οικονομική στήριξη των αγροτών και της γεωργικής παραγωγής. 
Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός του 2018 για την γεωργία θα αυξηθεί κατά 55%, φτάνοντας τα 2,6 δισ. 
ΑΛΛ (από 1,7 δισ. ΑΛΛ κατά το τ.ε). Ειδικότερα, ο A/Yπουργός κ. Peleshi τόνισε ότι ο προϋπολογισμός 
έχει αυξηθεί κατά 270 εκατ. AΛΛ. Με τομείς προτεραιότητας την ασφάλεια των τροφίμων και την 
προστασία των καταναλωτών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η στήριξη στους αγρότες θα κατευθυνθεί άμεσα στην 
ανάπτυξη της γεωργικής, της κτηνοτροφίας και της εγχώριας γεωργικής μεταποίησης. 
Ο προϋπολογισμός του 2018 συνολικά για το α/Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης έχει 
αυξηθεί κατά 15% σε σύγκριση με το 2017 (10,9 δισ. ΑΛΛ). 
Ο κ. Peleshi υποσχέθηκε ότι τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού, όπως του Ipard ή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αναμένεται να ανοίξουν τον επόμενο χρόνο, θα κατευθυνθούν προς την 
αγροτική οικονομική ανάπτυξη, ενώ οι επιδοτήσεις τύπου IPARD της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
υποστηρίξουν έργα αγροτικής ανάπτυξης σε ολόκληρη τη χώρα και την ενίσχυση των εξαγωγών. 
  
- Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά επεκτείνουν  τις αλβανικές εξαγωγές. 
Τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά (BAM) συγκαταλέγονται στις κύριες εξαγωγές της χώρας, καθώς τα 
έσοδα από αυτά ανέρχονται σε $27-28 εκατ. ετησίως. 
Ο τομέας BAM ενισχύει τα εισοδήματα χιλιάδων οικογενειών που ασχολούνται με τη συλλογή αγρίων και 
καλλιεργουμένων  φυτών, καθώς και με τον καθαρισμό και την αποθήκευσή τους. 
Από  στατιστικές του α/Υπουργείου Γεωργίας, φαίνεται ότι πάνω από 100.000 νοικοκυριά  ασχολούνται με 
τον εν λόγω τομέα, ενώ οι εργασίες BAM στη Βόρεια Αλβανία καλύπτουν περίπου το 35% του 
εισοδήματος των νοικοκυριών.  
Η Αλβανία είναι πλούσια σε φυσικά είδη BAM, ενώ το 15% των 360 εγχωρίων ειδών είναι φαρμακευτικά, 
αρωματικά και μπαχαρικά. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Αλβανικής αγοράς των ΒΑΜ, η USAID και ο τοπικός 
εταίρος της AAC-Lushnja (Ανταγωνιστική Αγροτική της Αλβανίας) ενθαρρύνουν σειρά δραστηριοτήτων 
παραγωγής και εμπορίας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σχετικά με τις βέλτιστες 
πρακτικές και τεχνικές παρασκευής μετά τη συγκομιδή, την υποστήριξη ορισμένων κατασκευαστών για 
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την πιστοποίηση φυτών BIO, τη βελτίωση του μάρκετινγκ και την αύξηση του αριθμού των ΒΑΜ που 
καλλιεργούνται για εμπορικούς σκοπούς. 
 
-Ο τουρισμός ενισχύεται, ήδη 40% περισσότερες προπληρωμένες κρατήσεις για το 2018. 
Το φορολογικό πακέτο για το 2008 περιλαμβάνει φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε ξενοδοχεία 4 και 
5 αστέρων, όπως μηδενικό φόρο επί των υποδομών, μηδενικό φόρος εισοδήματος για διάστημα 10 ετών, 
μείωση του ΦΠΑ στο 6%, ο οποίος εκτείνεται στην παροχή άλλων υπηρεσιών, καθώς και φοροαπαλλαγές 
στα κτίρια. 
Ο Διευθυντής του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού κ. Ardit Çollaku σημειώνει την αυξανόμενη ροή των 
τουριστών, καθώς οι προπληρωμένες κρατήσεις για το 2018 είναι ήδη αυξημένες κατά 40% σε σχέση με 
εκείνες του τ.ε.. Ο κ. Çollaku σχολίασε επίσης ότι η δέσμη φορολογικών κινήτρων για τον τομέα του 
τουρισμού σχεδιάστηκε προκειμένου να ανταποκριθεί η χώρα  στην αυξανόμενη ροή τουριστών. 
 
-Περίπου 15 κρουαζιερόπλοια θα επισκεφθούν το Durres κατά την τουριστική περίοδο 2018-2019. 
Το Λιμάνι του Δυρραχίου αναμένεται να φιλοξενήσει  σημαντικές διεθνείς γραμμές κρουαζιέρας, οι οποίες 
έχουν ήδη προγραμματίσει 15 ταξίδια για το 2018-2019. Ο αριθμός των κρουαζιερόπλοιων και των 
ιστιοπλοϊκών πλοίων αναμένεται να αυξηθεί τις προσεχείς εβδομάδες, καθιστώντας το μεγαλύτερο λιμάνι 
της χώρας ως ανερχόμενο προορισμό για την κρουαζιέρα. 

 

9.  Άλλες ειδήσεις  

-Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Πρακτορείων Ειδήσεων Ελλάδος-Αλβανίας  
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) και του 
Αλβανικού Τηλεγραφικού Πρακτορείου (ΑΤΑ) υπεγράφη στα Τίρανα στις 18.11.2017 από τους Γενικούς 
Διευθυντές των δύο φορέων, κ. Μιχάλη Ψύλλο και κα. Armela Krasniqi. Ο κ. Ψύλλος αναφέρθηκε στις 
στενές σχέσεις μεταξύ των δύο λαών και τις γέφυρες συνεργασίας, που στηρίζονται στην παρουσία της 
Εθνικής ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία και του περίπου ενός εκατομμυρίων Αλβανών, που 
εργάζονται στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι η εν λόγω συνεργασία επιδιώκει την περαιτέρω προώθηση της 
φιλίας μεταξύ των δύο λαών. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας πρόκειται να δημιουργηθεί μια κοινή 
πλατφόρμα ειδήσεων, διαθέσιμη στα ελληνικά και στα αγγλικά, στην οποία θα αναρτώνται ειδήσεις 
χαμηλής πολιτικής, όπως ειδήσεις για επιχειρήσεις, πολιτιστικά κ.ά.. Πρόκειται για ένα δίαυλο 
επικοινωνίας με πολλαπλά οφέλη. Εκτενής αναφορά στην εν λόγω συνεργασία, καθώς και οι σχετικές 
δηλώσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΑΤΑ (https://www.ata.gov.al/en/ata-and-ana-mpa-sign-
agreement-of-cooperation/).  

-Απονομή υποτροφιών από την δικηγορική εταιρεία EGNA NAVRIDIS (Τίρανα, 20.11.2017) 
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο ιδρυτής της δικηγορικής εταιρείας EGNA NAVRIDIS, κ. Ευθύμιος Ναυρίδης 
απένειμε υποτροφίες σε δύο αριστούχους φοιτήτριες του τμήματος Ελληνικών Σπουδών στην κατάμεστη 
από φοιτητές αλλά και καθηγητές αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου των Τιράνων. Τη σεμνή τελετή 
τίμησαν με την παρουσία τους, ο Σύμβουλος της Ελληνικής Πρεσβείας κ. Γρηγόρης Δελαβέκουρας, η 
αναπληρώτρια κοσμήτορας κ. Rudiana Vrioni καθώς και η επικεφαλής του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών 
κ. Σοφία Δεληγιώργη. Τον κ. Ναυρίδη συνεχάρη για τη γενναιόδωρη χειρονομία του  τόσο η καθηγήτρια 
κυρία Σοφία Δεληγιώργη όσο και ο κύριος Δελαβέκουρας, ο οποίος ανακοίνωσε  ότι, από φέτος και η 
ελληνική Πρεσβεία θα προβεί σε ανάλογη ενέργεια, καθώς, όπως ανέφερε, τέτοιες πρωτοβουλίες 
συμβάλλουν, μεταξύ άλλων στη σύσφιξη των σχέσεων Ελλάδας και Αλβανίας. Ο κ. Ευθύμιος Ναυρίδης, 

https://www.ata.gov.al/en/ata-and-ana-mpa-sign-agreement-of-cooperation/
https://www.ata.gov.al/en/ata-and-ana-mpa-sign-agreement-of-cooperation/
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εξέφρασε την βούληση της εταιρείας του για την συνέχεια αυτής της πρωτοβουλίας με την επιβράβευση 
και άλλων φοιτητών στο μέλλον. Σε κλίμα συγκίνησης,  ο κ. Ναυρίδης πρόσφερε στις δύο υποτρόφους, 
την Anxhela Laska και την Pravera Heqimaj από ένα αντίτυπο του βιβλίου του Νίκου Καζαντζάκη «Ο βίος 
και η πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» και η τελετή έκλεισε με την απονομή εκ μέρους του Πανεπιστημίου στον 
κ. Ναυρίδη, αναμνηστικής πλακέτας με εγχάρακτη τη λέξη «ευγνωμοσύνη». 

 
10. Εκδηλώσεις & εκθέσεις  

-Ετήσιο Συνέδριο της Τράπεζας της Αλβανίας (Τίρανα, 8.11.2017) 
Το Ετήσιο Συνέδριο της Τράπεζας της Αλβανίας με θέμα «Εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα και διάρθρωση 
της χρηματοπιστωτικής αγοράς», έλαβε χώρα στα Τίρανα (8.11.2017). Προλόγισαν ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Illir Meta, ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας κ. Arben Ahmetaj, καθώς και ο 
Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας κ. Gent SEJKO. Μεταξύ των κεντρικών ομιλητών ήταν οι 
κ.κ. Όθων Αναστασάκης, Διευθυντής Σπουδών Ν.Α. Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Περικλής 
Δρούγκας, CEO της Alpha Bank και Πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζών στην Αλβανία, καθώς και 
διευθυντικά στελέχη του τραπεζικού τομέα στη χώρα. Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η ανάλυση των 
εσωτερικών και εξωτερικών κινδύνων για την σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος στις αναδυόμενες 
αγορές της Ευρώπης, με έμφαση στην οικονομία της Αλβανίας και των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης, καθώς 
και στις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Κεντρικές Τράπεζες των εν λόγω χωρών. 
Ειδικότερα, στο Συνέδριο εξετάσθηκε το είδος των περιφερειακών και εσωτερικών κινδύνων, καθώς και η 
μεταξύ τους διασύνδεση σε περιφερειακό επίπεδο, λαμβανομένων υπ’ όψιν των τρεχουσών γεωπολιτικών 
και γεωοικονομικών εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στη Ζώνη του Ευρώ. Στη συνέχεια, 
έγινε αναφορά στις προκλήσεις και τις επιλογές των Κεντρικών Τραπεζών και των Εποπτικών Αρχών των 
χωρών, στον ρόλο και την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής, των συναλλαγματικών 
καθεστώτων, καθώς και των διορθωτικών κινήσεων, προκειμένου να ρυθμισθούν οι  ατέλειες και 
δυσλειτουργίες της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Τέλος, συζητήθηκε ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και αναλύθηκαν οι ατέλειές τους, με στόχο την διαμόρφωση των καταλλήλων πολιτικών, οι οποίες 
θα συμβάλουν στην εξυγίανση  και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος 

. 

- «24η Διεθνής έκθεσης Τιράνων», (Τίρανα, 23-26/11/2017) – Προσεχώς Business Ateliers 
Πραγματοποιήθηκε, από 23-26 Νοεμβρίου 2017, στο εκθεσιακό κέντρο Palace of Congress, η 24η Διεθνής 
Έκθεση Τιράνων (24th Tirana International Fair) από την διοργανώτρια εταιρεία Klik Ekspo Group. Την 
έκθεση εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, ο οποίος επεσήμανε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
τα τελευταία χρόνια στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και κάλεσε τους ξένους επενδυτές να 
επενδύσουν στην Αλβανία. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν περίπου 350 εκθέτες από 20 χώρες. Την 
έκθεση επισκέφτηκαν περισσότερα από 10.000 άτομα, εκ των οποίων αρκετοί εμπορικοί επισκέπτες. Για 
5η συνεχή χρονιά, η Κίνα συμμετείχε με εθνικό περίπτερο, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Εξωτερικού 
Εμπορίου και Ξένων Επενδύσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Εθνικά περίπτερα είχαν επίσης, η 
Βοσνία - Ερζεγοβίνη, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Εξωτερικού Εμπορίου, η Σερβία, η οποία 
συμμετέχει ανελλιπώς στην έκθεση για 14 χρόνια, σε συνεργασία και με το Αλβανο-Σερβικό Επιμελητήριο. 
Στην έκθεση συμμετείχαν εκθέτες από Ιταλία, Ουγγαρία, Τουρκία, Σκόπια, Κόσσοβο, Τσεχία, Σλοβενία, 
Μαυροβούνιο, Κροατία και άλλες χώρες. Από ελληνικής πλευράς, συμμετείχαν τρεις ελληνικές 
επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της έκθεσης υπήρχαν εξειδικευμένα σαλόνια αφιερωμένα στο Βιβλίο, τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης, στην Ασφαλιστική Αγορά, καθώς και στην Άμυνα και Ασφάλεια. 
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Η 25η Διεθνής Έκθεση Τιράνων προγραμματίζεται να λάβει χώρα 22-25 Νοεμβρίου 2018 και για πρώτη 
φορά προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί παράλληλη εκδήλωση δικτύωσης «Business Ateliers», η 
οποία θα παρέχει τη δυνατότητα διαδικτυακών Β2Β επιχειρηματικών συναντήσεων. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους διοργανωτές: Klik Ekspo Group - Δ/νση: Rr. Donika 
Kastrioti, Nd.14, Kt. 10, Suite 27, Tirana 1001 – Albania, τηλ.: +355 4 2274209; 2274210; 2274212, κιν.: 
+355 (0) 69 22 0 22 64, e-mail: secretary@klikekspogroup.com; e-mail: 
ana.kajana@tiranainternationalfair.com;   Ιστοσελίδα: www.klikekspogroup.com ,  
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