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1. Οικονομικό περιβάλλον
-1η επίσκεψη κλιμακίου ΔΝΤ στην Αλβανία: θετικές οι προοπτικές της αλβανικής οικονομίας.
Μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού προγράμματος του ΔΝΤ στην Αλβανία, τον περασμένο
Φεβρουάριο, στο πλαίσιο Συμφωνίας Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού (Extended Fund Facility EFF), πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη τακτική επίσκεψη τεχνικού κλιμακίου του ΔΝΤ (3.10.2017).
Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα στόχευε στην στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και τον έλεγχο του
δημόσιου χρέους, με την ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών, τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που επικεντρώθηκαν στη βελτίωση του
τομέα της ενέργειας και του επιχειρηματικού κλίματος.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η οικονομία της Αλβανίας θα διατηρήσει την αναπτυξιακή της πορείας, λόγω της
αύξησης της εγχώριας ζήτησης, τις μεγάλες άμεσες ξένες επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας,
τον αυξανόμενο τουρισμό, τις εξαγωγές και την ανάκαμψη των βασικών εμπορικών εταίρων της ΕΕ.
Η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί στο 3,9% το 2017, λόγω της ταχείας ανάπτυξης στους τομείς
τουρισμού και κατασκευών, αντισταθμίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της ξηρασίας στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας.
Η ανάκαμψη της απασχόλησης εξακολουθεί, με σταδιακή μείωση της ανεργίας. Το έλλειμμα του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να διευρυνθεί ελαφρά το 2017, φθάνοντας στο 8,0% του ΑΕΠ, καθώς
αυξάνονται οι εισαγωγές ενέργειας, λόγω της ξηρασίας. Ο πληθωρισμός, σε ετήσια βάση, αναμένεται να
κινηθεί ανοδικά, λόγω των εισαγωγών και της αυξανόμενης εγχώριας ζήτησης και να ανέλθει, το 2017, σε
2% περίπου.
Το 2018, η ανάπτυξη αναμένεται να μειωθεί στο 3,7%, καθώς οι επενδύσεις από μεγάλα ενεργειακά έργα
θα έχουν πτωτική πορεία. Στη συνέχεια πάντως, εκτιμάται ότι οι μεταρρυθμίσεις, στο πλαίσιο της
διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ και η ανάκαμψη των κύριων εμπορικών εταίρων της ΕΕ, θα ωθήσουν
ανοδικά την πορεία της οικονομίας και μεσοπρόθεσμα ο ρυθμός ανάπτυξης θα κινηθεί στο 4%.
- Η α/κυβέρνηση τροποποιεί τον κρατικό προϋπολογισμό αυξάνοντας τις δαπάνες.
Η κυβέρνηση τροποποίησε με κανονιστική πράξη τον κρατικό προϋπολογισμό, αυξάνοντας τις δαπάνες.
Ανακοινώνεται ότι η αύξηση αυτή αναμένεται να γίνει τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Με την εν λόγω τροποποίηση προβλέπεται περαιτέρω δανεισμός για την προμήθεια ενέργειας, ύψους 4
500 δισ. ΑΛΛ, καθώς και 500 εκατ. ΑΛΛ για τη μεταρρύθμιση στον τομέα της Δικαιοσύνης.
Είναι επίσης γνωστό ότι, μεταξύ άλλων, 1 δισ. ΑΛΛ, θα διατεθεί για την αντιμετώπιση των φυσικών
καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, οι εν λόγω δαπάνες στον προϋπολογισμό
προβλέπεται να επηρεάσουν το δημόσιο χρέος.
- Σύσταση του πρώτου χρηματιστηρίου στην Αλβανία.
Ο Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (AFSA), κ. Ervin Koçi,
συναντήθηκε με την επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ, κα AnitaTuladhar, με θέμα την πρόοδο της
χρηματοπιστωτικής αγοράς της Αλβανίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της ειδικής υπηρεσίας για
την εποπτεία της κεφαλαιαγοράς (AFSA) για την ανάπτυξη της αγοράς αυτής.
Ο κ.Koci παρουσίασε την νέα οργανωτική δομή της AFSA και συζητήθηκαν οι προϋποθέσεις για την
σύσταση του πρώτου χρηματιστηρίου στην Αλβανία (χορήγηση αδειών, στρατηγική επικοινωνίας
διαχείρισης κρίσεων, διασφάλιση της σταθερότητας, διαφάνειας και προστασίας των καταναλωτών). Από
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πλευράς ΔΝΤ εκφράστηκε η ετοιμότητα για συνέχιση της παροχής τεχνογνωσίας, με σκοπό τη βελτίωση
των εποπτικών ικανοτήτων της AFSA.

2. Εμπόριο – Επενδύσεις
- Εξωτερικό εμπόριο - στοιχεία 8μήνου 2017
Κατά τον μήνα Αύγουστο τ.ε, η συνολική αξία των εξαγωγών εμπορευμάτων ανήλθε σε 18 δισ. ΑΛΛ,
σημειώνοντας αύξηση κατά 12,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Αντίστοιχα, οι εισαγωγές εμπορευμάτων την ίδια περίοδο, ανήλθαν σε 49 δισ. ΑΛΛ, καταγράφοντας
αύξηση κατά 6,0% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Κατά τη διάρκεια του 8μήνου 2017, η συνολική αξία των εξαγωγών εμπορευμάτων ανήλθε σε 177 δισ.
ΑΛΛ, σημειώνοντας αύξηση κατά 12,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές
εμπορευμάτων την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 400 δισ. ΑΛΛ, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,3% σε σύγκριση
με το προηγούμενο έτος.
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 223 δισ. ΑΛΛ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,6% σε
σύγκριση με το 2016. Οι εμπορικές συναλλαγές για το οκτάμηνο του τ.ε με τις χώρες της ΕΕ,
αντιπροσωπεύουν το 66,0% του συνόλου των συναλλαγών.
Κατά την διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου-Αυγούστου τ.ε, οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ
αντιπροσώπευαν το 76,6% των συνολικών εξαγωγών και οι εισαγωγές από χώρες της ΕΕ
αντιπροσώπευαν το 63,1% των συνολικών εισαγωγών. Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι είναι η Ιταλία (36,3%),
η Ελλάδα (7,2%), η Γερμανία (7,1%) και η Κίνα (6,4%).
- Αύξηση του αποθέματος άμεσων ξένων επενδύσεων στην Αλβανία το 2016 κατά 14%
Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, που δημοσίευσε η Τράπεζα της Αλβανίας, το 2016, το ύψος του
αποθέματος άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI stock) στην Αλβανία, ανήλθε στα 5.677 εκατ. ευρώ,
σημειώνοντας αύξηση κατά 14%, σε σχέση με το 2015. Την ίδια περίοδο, ανοδική ήταν επίσης η πορεία
των εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,96%, σε σχέση με το
προηγούμενο έτος και συνολική αξία 943 εκατ. ευρώ. Το 2016, ποσοστό 68% των ΑΞΕ προήλθε από
πέντε χώρες, ενώ συνολικά δέκα χώρες καλύπτουν το 90% το ΑΞΕ στην Αλβανία.
Μετά την Ελλάδα, που παραμένει διαχρονικά στην πρώτη θέση με μεγάλη διαφορά, από τους άλλους
ξένους επενδυτές, στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Καναδάς (13,04%), λόγω της επένδυσης της καναδικής
εταιρείας εξόρυξης υδρογονανθράκων Bankers Petroleum, για την οποία υπάρχει συμφωνία πώλησης των
κοινών μετοχών της στον κινεζικό όμιλο Geo-Jade Petroleum Corporation. Στην τρίτη θέση κατατάσσεται
η Ολλανδία (12,65%), λόγω και της εξαγοράς της καναδικής εταιρείας εξόρυξης υδρογονανθράκων
Petromanas από την Shell, η οποία πραγματοποιήθηκε εντός του 2016. Ακολουθούν η Ιταλία (10,64%), η
Ελβετία (9,69%) και η Τουρκία στην έκτη θέση με μερίδιο 9,04%. Επισημαίνεται ότι το 2016, γίνεται
ιδιαίτερα αισθητή η συμβολή του έργου κατασκευής του Διαδριατικού αγωγού φυσικού αερίου (ΤΑΡ),
καθώς η Ελβετία, έδρα της ΤΑΡ AG, κατατάσσεται στην πέμπτη θέση, σημειώνοντας κατακόρυφη αύξηση
του συνολικού επενδυμένου κεφαλαίου της από 81 εκατ. ευρώ, το 2014, σε 550 εκατ. ευρώ.
- Η Ελλάδα πρώτος επενδυτής στην Αλβανία και το 2016 με μερίδιο 22%.
Η Ελλάδα, παρά την οικονομική κρίση, διατηρεί διαχρονικά, μακράν την πρώτη θέση μεταξύ των ξένων
επενδυτών. Το 2016 το ύψος του συνολικού ελληνικού επενδυμένου κεφαλαίου ανήλθε σε 1.233 εκατ.
ευρώ και μερίδιο 21,72% επί του συνολικού αποθέματος ΑΞΕ στην Αλβανία. Η ανοδική πορεία των
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ελληνικών επενδύσεων οφείλεται, κυρίως σε αύξηση κεφαλαίων (αγορά μεριδίων αλβανικών εταιρειών,
δάνεια ή επενδύσεις χαρτοφυλακίου από τις μητρικές εταιρείες), καθώς και σε ίδρυση νέων εταιρειών. Το
2016, η αύξηση των ελληνικών επενδύσεων ήταν 2,32% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι κυριότεροι
τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται οι ελληνικών και ομογενειακών συμφερόντων επιχειρήσεις
είναι οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες, οι κατασκευές και δομικά υλικά, η βιομηχανία, οι
υπηρεσίες υγείας, το εμπόριο, η εκπαίδευση, καθώς και άλλες υπηρεσίες (μεταφορές, συμβουλευτικές,
νομικές, μάρκετινγκ, εκπαίδευσης, εστίασης, κλπ.). Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2015, οι ενεργές
επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στην Αλβανία ήταν 675, εκ των οποίων 400 αμιγώς ελληνικές και
275 μικτές. Σημειωτέον, οι ιταλικές επιχειρήσεις, που αριθμητικά κατέχουν την πρώτη θέση (2.753
επιχειρήσεις), πέρα από τις τράπεζες και τις εταιρείες call centers, είναι κυρίως, μικρές εμπορικές
επιχειρήσεις.
- Ο Α/ΠΘ κ. Rama δεσμεύεται να υποστηρίξει πλήρως την επιχειρηματικότητα σε κάθε βήμα.
Σε συνάντηση του Α/ΠΘ κ. Edi Rama με τους σημαντικότερους επενδυτές στη χώρα, εξέφρασε την
βούληση της Αλβανικής Κυβέρνησης να χτίσει μια νέα στρατηγική εταιρική σχέση με την επιχειρηματική
κοινότητα στη χώρα. Ειδικότερα, ο κ. Rama αναφέρθηκε στις επιμέρους πρωτοβουλίες που αναμένεται να
δρομολογηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση, δίδοντας έμφαση στη ενίσχυση του τουριστικού τομέα μέσω
της αναβάθμισης της ποιότητας του αλβανικού τουριστικού προϊόντος. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται
φορολογικά κίνητρα σε επενδυτές μεγάλων τουριστικών μονάδων πολυτελείας (ξενοδοχεία τεσσάρων ή
πέντε αστέρων), όπως φορολογικές απαλλαγές για διάστημα δέκα ετών. Εξάλλου, υπογράμμισε τον ρόλο
που θα έχει για την υλοποίηση της εν λόγω στρατηγικής, η νέο- συσταθείσα θέση Υπουργού αρμοδίου για
την προστασία της επιχειρηματικότητας (κα Sonila Qato), που θα ενεργεί ως «Συνήγορος της Αγοράς»
προς την Κυβέρνηση για την επίλυση των προβλημάτων από την άσκηση της επιχειρηματικότητας και
σχετίζονται με τις πολλαπλές παθογένειες της αλβανικής δημόσιας διοίκησης, της γραφειοκρατίας, καθώς
και της παραοικονομίας. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι το νέο υπουργείο δεν θα έχει κατ’ αρχήν,
αρμοδιότητα επί υποθέσεων που βρίσκονται ενώπιον της αλβανικής δικαιοσύνης.
- Τράπεζα της Αλβανίας: Μείωση των ΑΞΕ το α΄ εξάμηνο 2017
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας σχετικά με την πρόοδο του τριμηνιαίου
ισοζυγίου πληρωμών διαπιστώνεται ότι οι ΑΞΕ υποχώρησαν κατά το α΄ εξάμηνο τ.ε. κατά 7%, σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ήτοι από τα 409 εκατ. στα 380 εκατ. ευρώ.
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην έλλειψη νέων μεγάλων ξένων επενδύσεων στη χώρα, λόγω του
παρατεταμένου πολιτικού αδιεξόδου που προηγήθηκε των γενικών εκλογών της 25ης Ιουνίου τ.ε., καθώς
και της αβεβαιότητας σχετικά με τα εκλογικά αποτελέσματα και τις φορολογικές πολιτικές που θα
εφαρμόσει η νέα κυβέρνηση.
Εξάλλου, η μείωση των ΑΞΕ κατά το α΄ εξάμηνο του τ.ε οφείλεται και στην αυξημένη ροή επενδύσεων
ύψους 1 δις ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου που σημειώθηκε κατά την έναρξη της κατασκευής
του αλβανικού τμήματος του αγωγού Trans Adriatic.
Ωστόσο, η Αλβανία ήταν η δεύτερη χώρα δέκτης ΑΞΕ από την Ε.Ε στη Ν.Α Ευρώπη (με πρώτη τη Σερβία).
Μεταξύ των κυριοτέρων κλάδων για τις ΑΞΕ συγκαταλέγονται ο τουρισμός που αποφέρει πάνω από 1 δις
ευρώ σε έσοδα και περί τα 4 εκατ. τουρίστες και η γεωργία, υπό ανάπτυξη τομέας που απασχολεί
περίπου το ήμισυ της χώρας αλλά συνεισφέρει στο 20% μόλις του ΑΕΠ, πιο ανταγωνιστικές, φέρνοντας
την τεχνογνωσία και ενισχύοντας την απασχόληση.
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Εξάλλου, οι μεγάλες επενδύσεις σε ενεργειακά έργα όπως το πετρέλαιο και τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια
έχουν προσελκύσει $1 δισ. ΑΞΕ ετησίως τα τελευταία χρόνια.
Τέλος, οι τηλεπικοινωνίες, η μεταποιητική βιομηχανία και οι εξορυκτικές βιομηχανίες έχουν προσελκύσει
περίπου το ήμισυ των ΑΞΕ στην Αλβανία κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών κατά την
μετάβαση της χώρας στην οικονομία της αγοράς.

3. Ευρωπαϊκές & Διεθνείς Σχέσεις
- Υπουργική Συνδιάσκεψη για το φ. αέριο της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CESEC)
Έλαβε χώρα στο Βουκουρέστι στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2017 η Υπουργική Συνδιάσκεψη για το φυσικό
αέριο της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CESEC), στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι
από την Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο. Προήδρευσαν ο κ. Ardit Kamberi Διευθυντής του α/Υπουργείου
Υποδομών και Ενέργειας και ο κ. Valdrin Llukav Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης του Κοσσυφοπέδιου.
Η Αλβανική αντιπροσωπεία τόνισε τη σημασία των σχεδίων διασύνδεσης φυσικού αερίου IAP και
ALCOGAP (Αλβανία - Κοσσυφοπέδιο), καθώς και την έναρξη λειτουργίας της γραμμής διασύνδεσης 400
KW Αλβανίας - Κοσσυφοπεδίου.

4. Ενέργεια
- Αποχωρεί ο Διευθυντής της ΤΑΡ AG στην Αλβανία
Με αφορμή την αποχώρηση του Διευθυντή της ΤΑΡ AG στην Αλβανία, κ. Shkelqim Bozgo, ο Διευθύνων
Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Luca Schieppati, σε συνέντευξή του, εξήρε την σημαντική συνεισφορά του
κατά την τετραετή θητεία του στην οικοδόμηση του εδώ Γραφείου. Μέχρι να οριστεί ο αντικαταστάτης του
κ. Bozgo, το Γραφείο της Αλβανίας θα διευθύνεται από την Διευθύντρια Εμπορικών και Εξωτερικών
Υποθέσεων κα. Ulrike Andres.
- Ο ΤΑP προωθεί άλλα 131 έργα τους προσεχείς μήνες.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TAP AG κ. Luca Schieppati σημείωσε ότι η κοινοπραξία για την κατασκευή
του αγωγού Trans Adriatic (TAP) πρόκειται να υλοποιήσει 131 πρόσθετα έργα συνολικής αξίας περίπου
€23 εκατ. τους επόμενους μήνες με πολλαπλά οφέλη στην Ελλάδα, Αλβανία και Ιταλία.
Συγκεκριμένα, το έργο αναμένεται να ενισχύσει άμεσα το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) των τριών
χωρών μέσω φόρων, ενώ συγχρόνως θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη με την άμεση και έμμεση
δημιουργία θέσεων εργασίας στην διαδρομή του αγωγού, τόσο κατά το στάδιο κατασκευής όσο και κατά
τη λειτουργία του.
Σημειώνεται ότι ήδη σήμερα, το έργο απασχολεί περίπου 6.000 εργαζομένους στην Ελλάδα, την Αλβανία
και την Ιταλία, ως μέρος του δικτύου των βασικών εργολάβων της TAP, στο οποίο εντάσσονται πολλές
τοπικές επιχειρήσεις και επιτόπιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε όλα τα στάδια κατασκευής
του. Στην Αλβανία, το έργο κατασκευής, στο οποίο απασχολούνται ήδη περισσότερα από 2.000 άτομα,
παράλληλα συμβάλλει στην εν γένει βελτίωση των υποδομών (αποκατάσταση οδικού δικτύου και
γεφυρών), καθώς και στην ανάπτυξη και υποστήριξη της αγοράς του φυσικού αερίου.
- Η Τεχνική και Βιομηχανική Επιθεώρηση (ISHTI) επέβαλε πρόστιμα σε 62 οντότητες.
Η Τεχνική και Βιομηχανική Επιθεώρηση (ISHTI) επέβαλε κατά το περασμένο Αύγουστο πρόστιμα
συνολικού ύψους περί τα 16,9 εκατ. ΑΛΛ σε 62 οντότητες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται
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επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου καυσίμων, εξοπλισμού υπό πίεση, ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων, καθώς και ξενοδοχεία, οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για εμπορία και χρήση
καυσίμων.
Οι λόγοι για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα ήταν κυρίως η έλλειψη τεχνικών προδιαγραφών, η
παράλειψη καταχώρισης του εξοπλισμού, καθώς και έλλειψη έργου τεχνολογικής δεξαμενής φυσικού
αερίου. Το ύψος του κάθε προστίμου κυμαίνεται από 50 χιλιάδες έως 1,5 εκατ. ΑΛΛ.
Εξάλλου σε ορισμένες άλλες οντότητες επιβλήθηκε απαγόρευση για την άσκηση δραστηριότητας λόγω της
ελλείψεως των απαραιτήτων έγγραφων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το πρόστιμο μίας και μόνο
επιχείρησης που είχε επανειλημμένα επιδείξει παραβατική συμπεριφορά, ανήλθε σε 2.250.000 ΑΛΛ.
- Συνεργασία ΔΕΣΦΑ- ALBAGAZ-TAP για τη λειτουργία και συντήρηση του αγωγού στην Αλβανία.
Οι συνομιλίες μεταξύ του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) και της
Κοινοπραξίας TAP σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας για τη λειτουργία και συντήρηση του τμήματος του
Αγωγού που διέρχεται από την ελληνική επικράτεια, βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο, έπειτα μια
περίοδο στασιμότητας, λόγω της αλλαγής ηγεσίας στον TAP κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Συγχρόνως δε, επιλύονται σταδιακά και τα νομικά και διαδικαστικά θέματα που αφορούν στη σύσταση
κοινοπραξίας (joint venture) μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και την αλβανικής Albgaz, η οποία θα αναλάβει την
λειτουργία και συντήρηση του αλβανικού τμήματος του TAP, ενώ ο ΔΕΣΦΑ αναμένεται να παράσχει
τεχνογνωσία στην υπό σύσταση ελληνοαλβανική κοινοπραξία, η έδρα της οποίας θα βρίσκεται στα
Τίρανα.
- Χορήγηση αδειών για την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία
Με απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Αλβανίας χορηγήθηκε στην αλβανική
εταιρεία Albpetrol sh.a. 5ετής άδεια για την εμπορία και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Αλβανία
άλλες δύο εταιρείες έχουν λάβει σχετική άδεια και συγκεκριμένα, η Blue Star sh.pk και η Energy to Energy
sh.pk.

5. Κατασκευές
- Οικοδομικές άδειες- β΄ Τρίμηνο - 2017
Το β΄ τρίμηνο του τ.ε, εγκρίθηκαν συνολικά 197 άδειες κατασκευής για νέα κτίρια, συνολικού εμβαδού
περίπου 229.387 m2.
Ο αριθμός των αδειών οικοδομής που έχουν εγκριθεί για κτίρια κατοίκων (συμπεριλαμβανομένων κτιρίων
κατοικιών) καταλαμβάνει το 61,4% του συνολικού αριθμού των αδειών, ενώ ο αριθμός των εγκριθέντων
αδειών για κτίρια μη κατοίκων (συμπεριλαμβανομένων κτιρίων για ξενοδοχεία και παρόμοια, γραφεία,
εμπορικά κέντρα, βιομηχανικές και άλλα) καταλαμβάνει το 38,6%.
Κατά το β΄ τρίμηνο του τ.ε, στον αριθμό των οικοδομικών αδειών που εγκρίθηκαν για τα νέα κτίρια ο
υψηλότερος αριθμός συγκεντρώνεται στην περιοχή των Τίρανων με 29,9% και του Fieri με 18,8%.
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6. Μεταφορές – Τηλεπικοινωνίες
- Στατιστικές μεταφορών- Αύγουστος 2017
Ο όγκος φορτωθέντων/εκφορτωθέντων εμπορευμάτων στα λιμάνια, τον Αύγουστο του 2017 ήταν 300
χιλιάδες τόνοι. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2016, ο εν λόγω δείκτης μειώθηκε κατά 9,3%.
Κατά την διάρκεια του οκτάμηνου του τ.ε, ο όγκος των φορτωθέντων/εκφορτωθέντων εμπορευμάτων στους
λιμένες ήταν 2.619 χιλιάδες τόνοι, καταγράφοντας αύξηση κατά 6,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του
2016.

7. Τράπεζες – Ασφάλειες
- Η Τράπεζα της Αλβανίας δημοσιεύει Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η Τράπεζα της Αλβανίας εκτιμά ότι η δραστηριότητα του τραπεζικού τομέα και γενικότερα του
χρηματοπιστωτικού συστήματος ήταν σταθερή κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου τ.ε , σημειώνει δε την
ικανότητά του να αντέξει σε δυνητικούς κινδύνους που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητά του.
Σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας, η επίδοση των
μακροοικονομικών δεικτών και οι θετικές εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον γενικότερα υποστήριξαν σε
ικανοποιητικό βαθμό την δραστηριότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ειδικότερα, στον τραπεζικό
τομέα, οι χρηματοπιστωτικοί δείκτες της κεφαλαιοποίησης και της ρευστότητας βελτιώθηκαν συνολικά.
Ωστόσο, υποδεικνύει την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση της απόδοσής τους στο μέλλον.
- Έκδοση κρατικών τίτλων αξίας 10,7 δισ ΑΛΛ (€80 εκατ.) εξάμηνης και ετήσιας διάρκειας.
Το Α/Υπουργείο Οικονομικών θα προσφέρει συνολικά 10,7 δισ. ΑΛΛ ($ 93,9 εκατ. / €79,9 εκατ.) σε
έντοκα γραμμάτια δημοσίου εξάμηνης διάρκειας, καθώς και χρεόγραφα ενός έτους σε δημοπρασία,
σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα.
Το α/Υπουργείο Οικονομικών θα προσφέρει επίσης 2,5 δισ. ΑΛΛ σε κρατικά ομόλογα εξάμηνης διάρκειας.
Κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στις 8 Αυγούστου τ.ε, οι
επενδυτές αγόρασαν 1,87 δισ. ΑΛΛ αξίας κρατικά ομόλογα.
Το εν λόγω Υπουργείο θα προσφέρει επίσης 8,2 δισ. ΑΛΛ σε μονοετείς κρατικούς τίτλους. Τον περασμένο
μήνα πώλησε 5,2 δισ. ΑΛΛ μονοετούς διάρκειας T-bills, με αύξηση της απόδοσης από 2,29% σε 2,34% .
- Alpha Bank Αlbania, εγκαίνια υποκαταστήματος στην Κορυτσά.
Η Alpha Bank Albania εγκαινίασε υποκατάστημα στην πόλη της Κορυτσάς. Στην τελετή παρέστησαν ο
Δήμαρχος της Κορυτσάς κ. Sotiraq Filo, άλλες τοπικές αρχές, καθώς και πελάτες και συνεργάτες του
υποκαταστήματος της Κορυτσάς.
Στην ομιλία του, ο κ. Filo εξήρε τη σημασία της Alpha Bank Αλβανίας για την επιχειρηματική κοινότητα
στην πόλη της Κορυτσάς, καθώς και στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της. Σύμφωνα με
την Alpha Bank Αλβανίας, η τράπεζα έχει περισσότερους από 240.000 πελάτες μέσω ενός μεγάλου
δικτύου υποκαταστημάτων και άλλων εναλλακτικών τρόπων συναλλαγών (50 ΑΤΜ, web banking, κινητή
τραπεζική, καθώς και πάνω από 1.200 σημεία πώλησης με κάρτες πληρωμής).
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- Ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς της Αλβανίας (Ιανουάριος - Αύγουστος 2017).
Η ασφαλιστική αγορά έφτασε τα 10. 502 εκατ. ΑΛΛ κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2017 ή
11,98% περισσότερο σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016. Κατά την διάρκεια του
Ιανουάριου - Αύγουστου του τ.ε ο αριθμός των εκδοθέντων ασφαλιστηρίων συμβολαίων ανήλθε σε
821,134, παρουσιάζοντας αύξηση 15,44% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο - Αύγουστο του 2016. Η αγορά
συνέχισε να κυριαρχείται από την Ασφαλιστική εκτός Ζωής, η οποία κατείχε το 92,45% του συνολικού
όγκου των ασφαλίστρων, το μερίδιο της αγοράς της ασφάλισης ζωής και αντασφάλισης ήταν 7,23%
αντίστοιχα και 0,32% του συνολικού όγκου των ασφαλίστρων. Τα μερίδια αγοράς των προαιρετικών και
υποχρεωτικών ασφαλιστικών μεικτών ασφαλίστρων ανήλθαν σε 37,65% και 62,35% αντίστοιχα.
Το σύνολο των πληρωτέων αποζημιώσεων κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2017 ήταν περίπου
3,446 εκατ. ΑΛΛ ή 30,24% περισσότερο, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016.
Υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων
Κατά τον Ιανουάριο - Αύγουστο του τ.ε, τα ασφάλιστρα υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων ήταν
περίπου 6,527 εκατ. ΑΛΛ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,34% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο Αύγουστο του 2016.
Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στην ασφάλιση αστικής ευθύνης επιβατών αυξήθηκαν κατά
16,80% την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου τ.ε σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου
2016. Ο αριθμός των ασφαλιστικών συμβάσεων αυξήθηκε επίσης κατά 9,04% σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στην συνοριακή ασφάλιση τον Ιανουάριο - Αύγουστο του τ.ε
μειώθηκαν κατά 5,44% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο - Αύγουστο του 2016. Ο αριθμός των συμβάσεων
αυξήθηκε κατά 8,86% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στην ασφάλιση Πράσινης Κάρτας αυξήθηκαν κατά 7,84% τον
Ιανουάριο - Αύγουστο του τ.ε σε σύγκριση με τον Ιανουάριο - Αύγουστο του 2016. Ο αριθμός των
συμβάσεων αυξήθηκε επίσης κατά 5,44% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου
έτους.
Εθελοντική ασφάλιση
Τα εθελοντικά ασφάλιστρα για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου τ.ε ήταν περίπου 3,941 εκατ. ΑΛΛ ή
9,80% περισσότερα από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός ασφαλιστικών
συμβάσεων αυξήθηκε κατά 24,17% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016.
Η μη εθελοντική ασφάλιση κατά την διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου τ.ε σημείωσε αύξηση
6,33% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Κατά την περίοδο αναφοράς, Ιανουάριος - Αύγουστος τ.ε, τα συνολικά έσοδα από τα χαρτοφυλάκια
ακινήτων, Ασφάλειες Ευθύνης και Εγγυήσεων, υπερέβησαν τα 1,627 εκατ. ΑΛΛ. Το μεγαλύτερο μερίδιο
αυτού του χαρτοφυλακίου, με ποσοστό 73,33%, αναλήφθηκε από τις πυρκαγιές και άλλες ζημίες
ιδιοκτησίας, ακολουθούμενη από την ασφάλιση Γενικής Ευθύνης με περίπου 18,15%.
Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά της πυρκαγιάς και των φυσικών δυνάμεων κατά την
περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου τ.ε μειώθηκαν κατά 3,83% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των συμβάσεων μειώθηκε κατά 6,19% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο Αύγουστο του 2016.
Ο μεικτός εγγεγραμμένος όγκος ασφαλίστρων στα ατυχήματα και την ασφάλιση υγείας ήταν περίπου 844
εκατ. ΑΛΛ την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου τ.ε, σημειώνοντας μείωση κατά 0,22% σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
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Τα ασφάλιστρα ζωής για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου τ.ε έφθασαν τα 759 εκατ. ΑΛΛ ή 27,23%
περισσότερα από την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016.
Ακαθάριστες Αποζημιώσεις
Η πληρωμή των αποζημιώσεων κατά τον Ιανουάριο - Αύγουστο του τ.ε αυξήθηκαν κατά 30,88% σε
σύγκριση με τον Ιανουάριο - Αύγουστο του 2016. Οι περισσότερες από τις ακαθάριστες ασφαλιστικές
αποζημιώσεις αφορούσαν την ασφάλιση αυτοκινήτων, περίπου 2.067 εκατ. ΑΛΛ ή το 59,98% των
συνολικών ακαθάριστων αποζημιώσεων.

8. Άλλοι τομείς
- Πρώτη συνεδρίαση του α/κοινοβουλίου για τον Αγροτικό τομέα στην Αλβανία (28-30/09/2017)
Το αλβανικό δίκτυο αγροτικής ανάπτυξης (ANRD) σε συνεργασία με το Γεωργικό Πανεπιστήμιο Τιράνων
(UBT) φιλοξένησε το πρώτο Αλβανικό Αγροτικό Κοινοβούλιο στις 28-30 Σεπτεμβρίου με επίκεντρο τις
προκλήσεις για την ανάπτυξη της γεωργίας στην Αλβανία και την υλοποίηση των απαραίτητων
μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό του τομέα. Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία του ANRD, το οποίο
ιδρύθηκε το 2015, αποτελεί υιοθέτηση του αντίστοιχου ευρωπαϊκού θεσμού, που πραγματοποιήθηκε το
2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Στην
εκδήλωση συμμετείχαν 300 εκπρόσωποι φορέων του αγροτικού τομέα, καθώς και εμπειρογνώμονες από
Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία και Σερβία.
Το κλείσιμο της συνεδρίασης του Αγροτικού Κοινοβουλίου πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017,
στην αίθουσα ολομέλειας του α/Κοινοβουλίου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο α/Υπουργός Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Niko Peleshi, μέλη της Επιτροπής Παραγωγικών Δραστηριοτήτων, Εμπορίου και
Περιβάλλοντος, ο εκπρόσωπος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Τίρανα, κ. Stephen
Stork, μέλη του Αλβανικού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο Α/Υπουργός κ. Niko Peleshi επιβεβαίωσε ότι
η γεωργία είναι ο μεγαλύτερος τομέας της αλβανικής οικονομίας και η Κυβέρνηση επικεντρώνεται σε νέους
τρόπους ενθάρρυνσης.
- Προώθηση Διεθνών Οίνων και Ποτών - «International Tasting Wine & Spirits» (Τίρανα, 18/10/2017)
Με πρωτοβουλία του γερμανικού Συνδέσμου Βιομηχανίας και Εμπορίου (DIHA) και του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Γαλλίας – Αλβανίας (CCIFA), πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την
προώθηση διεθνών Οίνων και Ποτών στην Αλβανία, στις 18/10/2017, στο Tirana Business Park. Στην
εκδήλωση συμμετείχαν επίσης η Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Αλβανία, καθώς και τα διμερή
Επιμελητήρια στην Αλβανία και επιχειρήσεις του κλάδου.
- Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων – εκδήλωση ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια τροφίμων
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων στις 16/10/2017, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στις
εγκαταστάσεις του α/Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου ο Α/Υπουργός Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Niko Peleshi, απευθύνθηκε μια ομάδα μαθητών από το σχολείο "Niket Dardani"
για να δώσει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, αναφορικά με τη σημασία της συμμόρφωσης με τις διεθνείς
προδιαγραφές για την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του καταναλωτή. Η Παγκόσμια Ημέρα
Τροφίμων συμπίπτει με την επέτειο της ίδρυσης του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων
Εθνών (FAO), ο οποίος, σημειωτέον, από το 2014 διατηρεί Γραφείο στην Αλβανία.
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9. Εκδηλώσεις & εκθέσεις
- Σαλόνι αυτοκινήτου (Τίρανα, 19-22/10/2017)
Η εταιρεία Expocity Albania, διοργανώνει την έκθεση με τίτλο «Auto Sallon Tirana 2017» στο εκθεσιακό
κέντρο EXPOCITY, στα Τίρανα από τις 19 έως 22 Οκτωβρίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρείας: http://expocity.al/
- Επιχειρηματικό φόρουμ «Tirana Business Matching» (Τίρανα, 26-27/10/017)
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Τιράνων διοργανώνει επιχειρηματική εκδήλωση Β2Β, με τίτλο
«Tirana Business Matching», η οποία θα λάβει χώρα στο Pallati I Kongreseve, στα Τίρανα στις 26 και 27
Οκτωβρίου 2017. Πρόκειται για την πρώτη πολύ-τομεακή διοργάνωση δικτύωσης του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Τιράνων. Κύριοι τομείς του εν λόγω επιχειρηματικού φόρουμ είναι:
υποδομές, τουρισμός, γεωργία & αγροδιατροφικός τομέας, καινοτομία & τεχνολογία, ενέργεια,
χρηματοοικονομικές αγορές. Στην εν λόγω εκδήλωση έχουν δηλώσει συμμετοχή επιχειρηματίες από
διάφορες χώρες όπως, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιταλία, Αυστρία, Τουρκία, Κροατία, Κόσσοβο, FYROM
κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ακόλουθο ιστότοπο:
https://www.b2match.eu/tiranabusinessmatching2017
- Έκθεση «ENERGY EXPO & FORUM TIRANA-ALBANIA» (Τίρανα, 14-16/11/2017)
Στις 14-16 Νοεμβρίου 2017, η εταιρεία Expocity Albania, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και
Ενέργειας και τον Δήμο Τιράνων, διοργανώνει για πρώτη φορά Energy Expo & Forum 2017. Η εκδήλωση
θα επικεντρωθεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Στο πλαίσιο του φόρουμ
θα συζητηθεί η υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως: νέα νομοθεσία, ευκαιρίες
χρηματοδότησης και επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής
απόδοσης. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της διοργανώτριας
εταιρείας: http://expocity.al/ .
-1ο Διεθνές Συνέδριο "Μηχανική και Επιχειρηματικότητα" 2017 (Τίρανα, 17-18/11/2017)
Το 1ο Διεθνές Συνέδριο "Μηχανική και Επιχειρηματικότητα" 2017 διοργανώνεται από τη Σχολή
Μηχανολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Tirana (PUT) των Τιράνων στις 17-18 Νοεμβρίου 2017.
Φιλοδοξεί να αποτελέσει το Forum για ακαδημαϊκούς, ερευνητές, μηχανικούς και βιομηχανικούς
εμπειρογνώμονες για την προβολή των τεχνών και των επιστημών στην Αλβανία, των νέων ερευνητικών
προγραμμάτων και γενικότερα την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών στους τομείς της ενέργειας, της
διαχείρισης και της παραγωγής, της κλωστοϋφαντουργίας και των κατασκευών.
- «24η Διεθνής έκθεσης Τιράνων», (Τίρανα, 23-26/11/2017)
Για 24η χρονιά η Klik Ekspo Group διοργανώνει τη Διεθνή Έκθεση Τιράνων (24th Tirana International
Fair), η οποία θα λάβει χώρα στα Τίρανα, στις 23 - 26 Νοεμβρίου 2017 στο «Palace of Congress».
Επισημαίνεται ότι, υπάρχουν ειδικές τιμές για τις επιχειρήσεις οι οποίες θα εκδηλώσουν, εγκαίρως,
ενδιαφέρον συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε και με την
διοργανώτρια εταιρεία ως ακολούθως: 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 , www.albanianmilitaryexhibition.com
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- Έκθεση «Food & Drink Festival 2017» (Τίρανα, 8-10.12.2017)
Η εταιρεία Expo City Albania διοργανώνει για πρώτη φορά την κλαδική έκθεση στον τομέα τροφίμων και
ποτών «Food & Drink Festival 2017», στο εκθεσιακό κέντρο Expocity Albania κατά το χρονικό διάστημα 8 10 Δεκεμβρίου 2017.
Παράλληλα με την έκθεση, προγραμματίζονται: διεξαγωγή συνεδρίου σχετικά με τις προκλήσεις του εν
λόγω τομέα στην Αλβανία, B2B συναντήσεις, καθώς και άλλες πρωτοβουλίες, όπως παρουσίαση και
γευσιγνωσία εκλεκτών εδεσμάτων, κρασιών από γνωστούς οινοχόους, γευστικές και γαστρονομικές
εμπειρίες από γνωστούς chef μαγειρικής κλπ. Η εκδήλωση θα προβληθεί σε γνωστή στην χώρα
τηλεοπτική εκπομπή μαγειρικής. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να απευθυνθούν στη διοργανώτρια
εταιρεία για περισσότερες πληροφορίες: Διευθύντρια Πωλήσεων και Marketing, κα Malvina JOCA, email:
marketing@expocity.al, Τηλ: + 355 4 23 87 081, Κινητό: +355 66 2087 018, Ιστοσελίδα:
http://www.expocity.al .

10. Ζήτηση συνεργασίας
- Ζήτηση συνεργασίας για εισαγωγές καρυδιών από την Ελλάδα στην Αλβανία
Μέλος του αλβανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σκόδρας εξέφρασε ενδιαφέρον για
εισαγωγές καρυδιών από την Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες, παρακαλούμε όπως
επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΟΕΥ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ecocom-tirana@mfa.gr, η
τηλεφωνικά (003554-228980).
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«HELLENIC – ALBANIAN BUSINESS INDEX»
Έκδοση του Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Τιράνων
Ένα χρήσιμο εργαλείο για τον Έλληνα επιχειρηματία στην αλβανική αγορά

Διαθέσιμη τώρα και σε κινητά τηλέφωνα (iOS & ANDROID)
από τις αντίστοιχες μηχανές αναζήτησης πληκτρολογώντας
«HELLENIC – ALBANIAN BUSINESS INDEX».
Πρόκειται για βάση δεδομένων με περισσότερα από 130 επιχειρηματικά προφίλ, σε τρείς γλώσσες
(ελληνικά, αλβανικά και αγγλικά),
Καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων, όπως τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, εμπόριο, βιομηχανία,
υγεία, εκπαίδευση, κατασκευές και δομικά υλικά κ.ά. (στοιχεία επικοινωνίας, έτος ιδρύσεως, προσωπικό,
επενδυμένο κεφάλαιο, μέσος ετήσιος τζίρος και περιγραφή επιχείρησης).
Γρήγορη αναζήτηση, αλφαβητικά και ανά κλάδο.
Μάθετε επίσης για το είδος των υπηρεσιών που παρέχει Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας Τιράνων
εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στις ελληνικές επιχειρήσεις.
Αναζητήστε χρήσιμες πληροφορίες στο κινητό σας από τον επίσημο «Οδηγό Επιχειρείν στην Αλβανία»
(σύσταση εταιρείας, φορολογία, ασφαλιστικές εισφορές, αλβανική οικονομία, εξωτερικό εμπόριο,
θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων κ.ά. (διαθέσιμα μόνο στην ελληνική γλώσσα).

* * *

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
HELLENIC BUSINESS ASSOCIATION OF ALBANIA
www.hbaa.al
Η Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων (ΕΕΕΑ) στην Αλβανία, η οποία συστάθηκε το 2003, είναι ο
μοναδικός ιδιωτικός φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών και ομογενειακών επιχειρήσεων.
Μέλη της ΕΕΕΑ, είναι οι μεγαλύτερες ελληνικές και μικτές επιχειρήσεις σε τομείς της οικονομίας όπως
τραπεζικός, τηλεπικοινωνίες, υγεία, κατασκευές, εμπόριο, υπηρεσίες κ. ά.
Η ΕΕΕΑ συμμετέχει ενεργά σε όλες τις πλατφόρμες διαλόγου μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και
συμβάλει στην βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στην Αλβανία.
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