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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα 
 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

 
Ψήφιση του νέου νόμου για την ενέργεια 
Το Α/Κοινοβούλιο ενέκρινε, στις 30.04.2015, το νέο νόμο για την ενέργεια. Σημείο αντιπαράθεσης ήταν η 
πρόβλεψη για την δέσμευση των κατοικιών όσων δεν εξοφλούν τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού. Τελικώς, το 
εν λόγω άρθρο τροποποιήθηκε προκειμένου η ανωτέρω πρόβλεψη να ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις με 
συσσωρευμένο χρέος άνω των 1,5 εκατ. Λεκ (περίπου 10.700 €). Σύμφωνα με την Ενεργειακή Κοινότητα, η 
Αλβανία είναι η 2η χώρα, μεταξύ των μελών της, που μετέφερε τις απαιτήσεις του 3ου ενεργειακού πακέτου για 
την ηλεκτρική ενέργεια στην εσωτερική της νομοθεσία και εναρμονίσθηκε με την κοινοτική νομοθεσία. 
 

Υπογραφή από την Αλβανία του Διεθνούς Ενεργειακού Χάρτη 
Στις 20 - 21 Μαΐου 2015, στην Χάγη, έλαβε χώρα η Υπουργική Διάσκεψη στο πλαίσιο του Διεθνούς Χάρτη 
Ενέργειας. Ο Υφυπουργός Ενέργειας της Αλβανίας, κ. Ilir Bejtja υπέγραψε τον Διεθνή Χάρτη Ενέργειας, εκ 
μέρους της Αλβανικής Δημοκρατίας. Τον Διεθνή Χάρτη Ενέργειας υιοθέτησαν 73 χώρες από διάφορες 
γεωγραφικές περιοχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για δήλωση πολιτικών προθέσεων με στόχο την 
ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων που σχετίζονται με την ενέργεια 
σε διεθνές επίπεδο. Στη Διάσκεψη συμμετείχαν και εκπρόσωποι από άλλους διεθνείς οργανισμούς, ενώ στο 
πλαίσιο αυτής πραγματοποιήθηκε υψηλού επιπέδου επιχειρηματική εκδήλωση με θέμα «Επενδύοντας στην 
Ενέργεια». Περισσότερες πληροφορίες για τον Διεθνή Χάρτη Ενέργειας στην ιστοσελίδα 
http://www.energjia.gov.al/files/news_files/International_Energy_Charter.pdf. 
 
ΛΗΞΗ 2015.07.15 - Προκηρύξεις για εκχώρηση δικαιωμάτων στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή 
υδρογονανθράκων στην Αλβανία 
Η Εθνική Αρχή Φυσικών Πόρων (AKBN) της Αλβανίας ξεκίνησε τις διαδικασίες για την εκχώρηση δικαιωμάτων 
στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή υδρογονανθράκων σε πέντε (5) χερσαία οικόπεδα που ανήκαν στην 
κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Albpetrol και συγκεκριμένα για τα οικόπεδα 4, 5, Dumre, Panaja (Αυλώνα) και C. 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15.07.2015. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να 
αναζητήσουν απ’ ευθείας τις απαραίτητες πληροφορίες (θεσμικό πλαίσιο και τους όρους που διέπουν την 
υποβολή της αίτησης), στην αγγλική γλώσσα, στην ιστοσελίδα της AKBN http://akbn.gov.al/negotiation-
procedures-for-free-oil-gas-exploration-blocks/?lang=en, καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας 
και Βιομηχανίας της Αλβανίας http://www.energjia.gov.al/al/publikime/blloqet-e-lira-te-kerkimit .   
 
Μείωση δραστηριότητας της PHX Energy Services στην Αλβανία, α΄ τρίμηνο 2015 
Η δραστηριότητα της καναδικής εταιρείας Phoenix Energy Services, στην Αλβανία, μετρούμενη σε ημέρες 
λειτουργίας, σημείωσε μείωση 42%, κατά το α΄ τρίμηνο 2015, συγκρινόμενη με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, 
εξ’ αιτίας του μειωμένου προϋπολογισμού για γεωτρήσεις, ο οποίος ακολούθησε την πτώση των διεθνών τιμών 
πετρελαίου. Η εταιρεία δήλωσε ότι έχει λάβει διάφορα μέτρα για τη μείωση του κόστους, 
συμπεριλαμβανομένων των μειώσεων του προσωπικού. 
 
Επιθεωρήσεις για την ποιότητα πετρελαίου και καυσίμων 
Ο Α/ΠΘ, κ. E. Rama ανακοίνωσε την έναρξη επιχείρησης αυστηρών ελέγχων σε εταιρείες παραγωγής και 
εμπορίας πετρελαίου και καυσίμων, η οποία χαρακτηρίζεται από μηδενική ανοχή. Σύμφωνα με τον κ. Π/Θ, με 
την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ο αριθμός των σταθμών καυσίμων, κατά μήκος των εθνικών οδών, θα 
μειωθεί δραστικά. Στην επιχείρηση θα συμμετέχουν 4 Υπουργεία και οι εποπτευόμενοί φορείς τους. Ο 
Σύνδεσμος Πετρελαίου και Καυσίμων χαιρέτισε την πρωτοβουλία και ανέφερε ότι παρόλο που ο νόμος το 
απαιτεί, τα πρατήρια δεν μπορούν να τεκμηριώσουν την μάρκα του καυσίμου που ισχυρίζονται ότι διαθέτουν. 
Επίσης, επισήμανε την ύπαρξη μόνο 2 εργαστηρίων για την ανάλυση της ποιότητας των καυσίμων, τα οποία 
δεν είναι πιστοποιημένα και συχνά δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη διενέργεια ορθών ελέγχων. Από 
την άλλη, η Ένωση Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων της χώρας (Konfindustria) χαρακτηρίστηκε ως 
αργοπορημένη την ανωτέρω πρωτοβουλία, καθώς η ετήσια φοροαποφυγή εκτιμάται σε 110 εκατ. €.  

http://www.energjia.gov.al/files/news_files/International_Energy_Charter.pdf
http://akbn.gov.al/negotiation-procedures-for-free-oil-gas-exploration-blocks/?lang=en
http://akbn.gov.al/negotiation-procedures-for-free-oil-gas-exploration-blocks/?lang=en
http://www.energjia.gov.al/al/publikime/blloqet-e-lira-te-kerkimit


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Γραφείο ΟΕΥ  Πρεσβείας Τιράνων 
Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου 2015  Σελίδα 4 από 15 

 

Έκθεση της Bankers Petroleum για τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις των εκρήξεων 
Η Bankers Petroleum δημοσίευσε τα αποτελέσματα της περιβαλλοντολογικής αξιολόγησης που διενέργησε 
μετά τις εκρήξεις της 1ης Απριλίου τ.έ. Βάσει των αναλύσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε ανεξάρτητα 
εργαστήρια της χώρας αλλά και του εξωτερικού, ο αέρας, το έδαφος και ο υδάτινος ορίζοντας δεν έχουν 
επηρεαστεί από τις εκρήξεις. 
 
Αύξηση της παραχθείσας ενέργειας από ιδιωτικά υδροηλεκτρικά εργοστάσια 
Σύμφωνα με έκθεση της Α/Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ERE), κατά το 2014, η ενέργεια που παράχθηκε από 
ιδιωτικά υδροηλεκτρικά εργοστάσια αυξήθηκε σημαντικά, φθάνοντας τα 1,3 GW/ώρα. Η ιδιωτική παραγωγή 
καλύπτει το 20% περίπου των αναγκών της χώρας. Η συνολική ποσότητα που παράχθηκε ανήλθε σε 4,7 
GW/ώρα, με τα τρία υδροηλεκτρικά εργοστάσια της Αλβανικής Εταιρείας Ενέργειας στον ποταμό Δρίνο να 
παράγουν 3,4 GW/ώρα. Η καταναλωθείσα ενέργεια, το 2014, ανήλθε σε 7GW/ώρα, ενώ οι απώλειες 
συνέχισαν να είναι υψηλές, περίπου 38%. 
 
Παράταση για την πληρωμή ανεξόφλητων οφειλών προς την OSHEE 
Το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (OSHEE) ενέκρινε, στις 8.5.2015, την 
παράταση της προθεσμίας για την αποπληρωμή των ανεξόφλητων οφειλών ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα 
προθεσμία είναι η 15η Ιουλίου τ.έ. και περίπου 200.000 καταναλωτές μπορούν να επωφεληθούν της 
διευκόλυνσης που παρέχεται για αποπληρωμή σε δόσεις. Έως 31 Μαρτίου τ.έ., στη ρύθμιση έχουν υπαχθεί 
300.000 νοικοκυριά. Η ρύθμιση προβλέπει μηνιαία δόση 2.500 Λεκ/μήνα (περίπου 18 €) για τα νοικοκυριά και 
1.000 Λεκ/μήνα (περίπου 7 €) για τους συνταξιούχους. Όσοι αποπληρώσουν τις οφειλές τους σε μία δόση θα 
επωφεληθούν έκπτωσης 80% στις προσαυξήσεις. 
 
Επιθεώρηση σε εργοστάσια εμπλουτισμού χρωμίου 
Στο πλαίσιο επιθεωρήσεων στα βόρεια της χώρας, ο Α/Υπουργός Οικονομικών, κ. S. Cani επισκέφτηκε, μεταξύ 
άλλων, το εργοστάσιο εμπλουτισμού χρωμίου στο Perollaj. Πρόκειται για μία νέα επένδυση, ύψους 3 εκ. $, από 
ιδιωτικά ξένα και τοπικά κεφάλαια. Ο ξένος επενδυτής είναι η εταιρεία Delima Ore από τη Νέα Υόρκη. Το 
εργοστάσιο έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 80.000 - 100.000 τόνων το έτος και παράγει περίπου 15.000 
τόνους εμπλουτισμένου χρωμίου που προορίζονται για εξαγωγή. Απασχολεί 30 άτομα στην επεξεργασία και 
150 άτομα στις 5 μονάδες στην περιοχή. 
 
 

1.2 Κλάδος κατασκευών και Real Estate 
 

Στέγαση: Πτώση των τιμών των ενοικίων, α΄ τρίμηνο 2015 
Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της Τράπεζας της Αλβανίας, ο δείκτης τιμών των κατοικιών και ο δείκτης 
τιμών των ενοικίων, κατά το α΄ τρίμηνο 2015, κατέγραψαν μείωση σε πραγματικούς όρους 3,7% και 6,3% 
αντίστοιχα. Η τάση και των δύο δεικτών συνεχίζει να είναι πτωτική, κυρίως λόγω της μειωμένης ζήτησης. Ο 
δείκτης τιμών των κατοικιών είναι 20,6% χαμηλότερος από το 2010 και ο δείκτης τιμών των ενοικίων 16,2% 
χαμηλότερος. 
 
Αίτημα δανειοδότησης από την Παγκόσμια Τράπεζα για Ψηφιακό Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας 
Η Α/Κυβέρνηση, με κοινή επιστολή του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Erion Luci και της Υπουργού Καινοτομίας, 
κας Milena Harito, αιτήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα χορήγηση δανείου, ύψους 45 εκ. $ ΗΠΑ, για την 
δημιουργία ψηφιακού μητρώου ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αντικειμενικοί 
σκοποί του έργου συνίστανται στη δημιουργία ενός πλήρους και ασφαλούς συστήματος διαχείρισης του 
εδάφους, με διαφάνεια και αποδοτικότητα. Ακόμη, αποσκοπεί στην εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία 
INSPIRE για τις χωροταξικές υποδομές και στη δημοσιονομική βιωσιμότητα, μέσω ενός δίκαιου φόρου 
ακίνητης περιουσίας. 
 
Έναρξη κατασκευής του σταδίου «Loro Borici» στη Σκόδρα 
Στις αρχές Μαΐου τ.έ., ο Α/ΠΘ, κ. E. Rama εγκαινίασε την έναρξη των εργασιών του σταδίου «Loro Borici» στη 
Σκόδρα, μία επένδυση, που όπως χαρακτήρισε, θα συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης. Το 
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στάδιο θα έχει χωρητικότητα 16.000 - 17.000 θέσεων, κατατάσσοντάς το ως το μεγαλύτερο στην χώρα. Το έργο 
περιλαμβάνει, ακόμη, την ίδρυση μουσείου ιστορίας του ποδοσφαίρου. 
 
Ανακοίνωση νικητή διαγωνισμού για τον σχεδιασμό του τοπίου στο νησί Osumi 
Κατόπιν αξιολόγησης από διεθνή κριτική επιτροπή, ανακοινώθηκε η Αλβανό-Δανική εταιρεία «Unlab Corda» 
ως νικήτρια του διαγωνισμού για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό τοπίου για το νησί Osumi στο Μπεράτι. 
Συνολικά κατατέθηκαν 12 προτάσεις. Σύμφωνα με την Α/Υπουργό Αστικής Ανάπτυξης, κα E. Gjermeni, τα 
βραβεία είναι τρία, καθώς η τελική πρόταση ενσωματώνει κάποια στοιχεία και από δύο άλλες αρχικές 
προτάσεις. Περισσότερα στοιχεία για το διαγωνισμό στην ιστοσελίδα 
http://competitions.planifikimi.gov.al/beratisland/. 
 

1.3 Τραπεζικός & Ασφαλιστικός Τομέας 

 
Εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα - Στατιστικά α΄ τριμήνου 2015 
Σύμφωνα με την Αλβανική Ένωση Τραπεζών (ΑAB), στο τέλος Μαρτίου τ.έ., το ενεργητικό του τραπεζικού 
συστήματος ανήλθε σε 1.311 δισ. Λεκ (περίπου 9,4 δισ. €), καταγράφοντας αύξηση 1,3%. Η ρευστότητα 
παραμένει ικανοποιητική, με αναλογία δανείων/καταθέσεων 55%. Το σύστημα κρίνεται σταθερό και βιώσιμο, 
με αναλογία κεφαλαιακής επάρκειας 15,8%. Οι συνολικές καταθέσεις ανήλθαν σε 1.079,6 δισ. Λεκ (περίπου 
7,7 δισ. €), σημειώνοντας ελαφρά αύξηση της τάξης του 0,7% σε σχέση με το τέλος του 2014. Οι καταθέσεις 
των επιχειρήσεων και των ιδρυμάτων σημείωσαν μείωση 1,8%, ενώ των φυσικών προσώπων αύξηση 1,1%. Οι 
πιστώσεις μειώθηκαν κατά τον Ιανουάριο και επανήλθαν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, σημειώνοντας τελικά 
αύξηση 0,4% συνολικά για το α΄ τρίμηνο. Τα ανεξόφλητα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν σε 597 δισ. 
Λεκ (περίπου 4,3 δισ. €). Τα επιχειρηματικά δάνεια παρέμειναν σταθερά, ενώ τα καταναλωτικά δάνεια 
αυξήθηκαν κατά 1,1%. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων παρέμεινε, επίσης, σταθερό στο 22,8%, 
όπως στο τέλος του 2014, παρόλο που τον Φεβρουάριο τ.έ. είχε μειωθεί στο 22,5%. 
 
Μελέτη για τον δανεισμό, α΄ τρίμηνο 2015 
Σύμφωνα με την μελέτη της Τράπεζας της Αλβανίας για τον δανεισμό, κατά το α΄ τρίμηνο 2015, παρατηρήθηκε 
αυστηροποίηση των πιστωτικών όρων, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τα φυσικά πρόσωπα, με έμφαση 
στις μεγάλες επιχειρήσεις και τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια των ιδιωτών. Οι παράγοντες που 
επιβάρυναν τη δανειοδότηση ήταν το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και θέματα που 
άπτονται της οικονομικής κατάστασης των ιδιωτών ή των επιχειρήσεων και των κλάδων που 
αντιπροσωπεύουν. Από την άλλη πλευρά, θετικά επέδρασε ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών και οι 
πολιτικές της Τράπεζας της Αλβανίας. Κατά το α΄ τρίμηνο τ.έ., η ζήτηση για δάνεια καταγράφεται μειωμένη για 
τις επιχειρήσεις, ενώ για τους ιδιώτες ο ρυθμός αύξησης βαίνει μειούμενος σε σχέση με το προηγούμενο 
τρίμηνο. Για το β΄ τρίμηνο 2015, οι τράπεζες αναμένουν ότι θα προχωρήσουν σε διευκολύνσεις δανεισμού 
στους ιδιώτες, αλλά σε περαιτέρω αυστηροποίηση των όρων για τις επιχειρήσεις. Η ζήτηση αναμένεται να 
αυξηθεί και από τα δύο είδη πελατών. 
 
Έγχυση 1 δισ. Λεκ στην Α/Οικονομία από μικροχρηματοδότηση 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η μικροχρηματοδότηση από μη τραπεζικά ιδρύματα αναπτύσσεται ταχέως τα 
τελευταία έτη. Το μερίδιό της στις συνολικές πιστώσεις που παρέχονται στην χώρα ανέρχεται σε 20%, 
υποδηλώνοντας την αυξημένη ανάγκη δανεισμού των αγροτών και των μικρών επιχειρήσεων. Πάνω από 
350.000 μικροεπιχειρηματίες και αγρότες έχουν επωφεληθεί αυτών των δανείων, τα οποία εκτιμώνται σε 1 δισ. 
Λεκ (περίπου 7,1 εκ. €). Κάθε μικροδάνειο δημιουργεί κατά μέσο όρο 1,4 νέες θέσεις εργασίας. 
 
Το Α/τραπεζικό σύστημα και η εξάρτησή του από την ελληνική κρίση 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Α/τραπεζικό σύστημα χαρακτηρίζεται λιγότερο ευπαθές από ενδεχόμενη 
κλιμάκωση της ελληνικής κρίσης. Βάσει των στοιχείων της πρόσφατης έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου για την Νοτιοανατολική, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η Αλβανία κατατάσσεται 3η, μετά τη 
Βουλγαρία και την ΠΓΔΜ, ως προς τις εμπορικές ανταλλαγές της με την Ελλάδα, με τις εξαγωγές της να 
αντιπροσωπεύουν το 1,5% του ΑΕΠ. Από την άλλη, οι ελληνικές τράπεζες στην Αλβανία αντιπροσωπεύουν το 

http://competitions.planifikimi.gov.al/beratisland/
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17% του συνόλου. Επιπροσθέτως, οι ελληνικές τράπεζες στην Αλβανία παρουσιάζονται λιγότερο εξαρτημένες 
από το κεφάλαιο των μητρικών τους τραπεζών στην Ελλάδα. 
 
Βράβευση της ΒΚΤ από βρετανικό περιοδικό 
Το βρετανικό περιοδικό ΕΜΕΑ Finance απονέμει, για 5η συνεχόμενη χρονιά, το βραβείο καλύτερης τοπικής 
τράπεζας στην Αλβανία στην Banka Kombetare Tregtare (BKT). Η εν λόγω τράπεζα απέσπασε ακόμη το 
βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στις χώρες της 
Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών. 
 
Συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της αλβανικής ασφαλιστικής αγοράς, (Ιανουάριος-Απρίλιος 2015) 
Σύμφωνα με την Α/Χρηματοοικονομική Αρχή Εποπτείας (AMF), κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2015, 
η ασφαλιστική αγορά ανήλθε σε 4,104 δισ. Λεκ (περίπου 29,3 εκ. €), σημειώνοντας αύξηση 17,09% σε σχέση 
με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Ο αριθμός των συμβολαίων ανήλθε σε 310.905, καταγράφοντας άνοδο 
10,51%. Η αγορά συνεχίζει να κυριαρχείται από ασφαλίσεις άλλες εκτός των ασφαλειών ζωής, των οποίων το 
μερίδιο ανέρχεται σε 92,68% του συνολικού όγκου ασφαλίστρων. Συγκεκριμένα, το 20,97% αφορά σε 
ασφάλειες ακινήτων και το 62,84% σε ασφάλειες οχημάτων. Οι ασφάλειες ζωής κατέχουν μερίδιο 7,32%. Η 
υποχρεωτική ασφάλιση αντιστοιχεί στο 58,09% και η προαιρετική σε 41,91%. Οι πληρωμές των απαιτήσεων 
αυξήθηκαν κατά 22,53% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2014, φθάνοντας στα 1,004 δισ. Λεκ 
(περίπου 7 εκ. €). Τα ασφάλιστρα για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων ξεπέρασαν τα 2,384 δισ. Λεκ 
(περίπου 17 εκ. €), καταγράφοντας αύξηση 31,01% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 
χρόνου. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στην εγχώρια ασφάλιση αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων 
MTPL (Motor Third Party Liability) αυξήθηκαν 35,45% και ο αριθμός των συμβολαίων αυξήθηκε κατά 8,62%. Τα 
ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στη διασυνοριακή ασφάλιση μειώθηκαν κατά 21,72%, όπως και ο 
αριθμός των συμβολαίων κατά 26,62%. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στην πράσινη κάρτα 
αυξήθηκαν κατά 27% και ο αριθμός των συμβολαίων κατά 22,54%. 
 

1.4 Τομέας Μεταφορών 

 
Αξιολόγηση τομέα μεταφορών από το SEETO 
Το Παρατηρητήριο Μεταφορών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEETO) αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Αλβανία στον τομέα των μεταφορών και ειδικά ως προς τα δια-Ευρωπαϊκά δίκτυα, συμμετέχοντας 
ενεργά στη διαδικασία του Βερολίνου. Κατά τη συνάντηση που είχε η Γενική Διευθύντρια Ολοκλήρωσης του 
Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, κα Αrgita Totozani με εκπροσώπους της Γραμματείας του SEETO, 
συζητήθηκε η δημιουργία του Βασικού Δικτύου του SEETO, η επικαιροποίηση της μελέτης REBIS 
περιφερειακού χαρακτήρα, καθώς και άλλα έγγραφα στρατηγικής. 
 
Τεχνική βοήθεια για την κατασκευή των παρακαμπτηρίων του Φιέρι και της Αυλώνας 
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομίας και Οικονομικών ενέκρινε, στις 4.5.2015, τη συμφωνία με την EBRD 
για την παροχή τεχνικής βοήθειας, ως προς την υλοποίηση των παρακαμπτηρίων οδών του Φιέρι και της 
Αυλώνας. Προς αυτό τον σκοπό, η EBRD θα διαχειρισθεί κονδύλι, ύψους 250.000 €, προκειμένου 
προσληφθούν δύο ξένες συμβουλευτικές εταιρείες. Το έργο της παρακαμπτηρίας οδού του Φιέρι αναμένεται να 
ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2016, ενώ της Αυλώνας τον Σεπτέμβριο του 2017. 
 
Ολοκλήρωση του δρόμου Lin - Pogradec εντός Ιουνίου τ.έ. 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Α/ΠΘ, κ.  E. Rama, οι εργασίες ανακατασκευής του δρόμου Lin - Pogradec θα 
ολοκληρωθούν εντός Ιουνίου τ.έ. και πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου. Το έργο αυτό αποτελεί την α΄ 
φάση του μεγαλύτερου έργου της διαμόρφωσης της ακτής της λίμνης. Στην κατασκευή του δρόμου έχουν 
ακολουθηθεί σύγχρονα πρότυπα, με υπόγειες διαβάσεις και αερογέφυρες για τον σιδηρόδρομο. 
 
Οικονομικό Φόρουμ Βιέννης (27-28 Μαΐου 2015) 
Για 1η φορά στα Τίρανα, διοργανώθηκε το Οικονομικό Φόρουμ της Βιέννης, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο 
της Διαδικασίας του Βερολίνου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι Π/Θ της Σερβίας, της ΠΓΔΜ, του 
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Μαυροβουνίου, της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, του Κοσσόβου και της Αλβανίας, ο Πρόεδρος του Οικονομικού 
Φόρουμ της Βιέννης, κ. Erhard Busek, ο πρώην ΥΠΕΞ Γερμανίας, κ. J. Fischer ως συντονιστής των εργασιών 
του Φόρουμ και ο πρώην ΥΠΕΞ Ιταλίας Massimo D’ Alema. Οι εργασίες του Φόρουμ, το οποίο προηγείται της 
Διάσκεψης της Βιέννης που θα πραγματοποιηθεί στις 27 - 28 Αυγούστου τ.έ. στην Αυστρία, επικεντρώθηκε 
στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και των έργων διασύνδεσης στην ευρύτερη περιοχή. 
Ζητούμενο είναι η μείωση του χάσματος μεταξύ των Δυτικών Βαλκανίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
δημιουργία μίας σχεδόν ενιαίας αγοράς των Δυτικών Βαλκανίων και η προσέλκυση ξένων άμεσων 
επενδύσεων.  
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι έξι χώρες της Βαλκανικής συμφώνησαν σε έναν κατάλογο προτάσεων 11 έργων, 
για τα οποία θα ζητηθεί χρηματοδότηση από την ΕΕ: 
Πανευρωπαϊκός Διάδρομος Vc: Bosanski Samac - Doboj - Sarajevo - Mostar (Βοσνία) - Bijaca (Κροατία).  
Πανευρωπαϊκός Διάδρομος VIII: Τίρανα/Δυρράχιο - Ελμπασάν (Αλβανία) - Struga - Tetovo - Σκόπια (ΠΓΔΜ) - 
Deve Bair (σύνορα με Βουλγαρία) 
Πανευρωπαϊκός Διάδρομος Χ: Batrovci (Κροατία) - Βελιγράδι - Νις (Σερβία) - Σκόπια (ΠΓΔΜ) - Bogorodica 
(σύνορα με Ελλάδα). 
Πανευρωπαϊκός Διάδρομος Xb: Subotica (ουγγρικά σύνορα) - Novi Sad (Σερβία) - Βελιγράδι 
Οδικός Άξονας 10C: Νις (Σερβία) - Gradina (Βουλγαρία) 
Οδικό Τμήμα 1: Debeli Brijeg (σύνορα Κροατίας - Μαυροβουνίου) - Bar (Μαυροβούνιο) 
Οδικό Τμήμα 2: Podgorica (Μαυροβούνιο) - Δυρράχιο - Φιέρι - Τεπελένι - Qafe Bote (σύνορα με Ελλάδα).   
Οδικό Τμήμα 2 α: Gradiska (Κροατία) - Banja Luka - Lasva - Travnik (Βοσνία) 
Οδικό Τμήμα 4: Vrsac (Ρουμανία) - Βελιγράδι (Σερβία) - Podgorica - Bar (Μαυροβούνιο)  
Οδικό Τμήμα 6: Πρίστινα (Κόσσοβο) - Σκόπια (ΠΓΔΜ)  
Οδικό Τμήμα 7: Λέζα (Αλβανία) - Πρίστινα (Κόσσοβο)- Doljevac/Νις (Σερβία).  
 
Ενδιαφέρον της ουγγρικής Wizz Air για το αεροδρόμιο στο Kukes 
Ο Διευθυντής Ανάπτυξης Αεροδρομίων της χαμηλού κόστους ουγγρικής αεροπορικής εταιρείας Wizz Air 
επισκέφτηκε το αεροδρόμιο στο Kukes, συνοδευόμενος από εκπροσώπους του Α/Υπουργείου Μεταφορών και 
Υποδομών, προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα διενέργειας πτήσεων από αυτό προς ευρωπαϊκούς 
προορισμούς. Υπενθυμίζεται ότι το αεροδρόμιο έχει ολοκληρωθεί από το 2006, αλλά δεν έχει λειτουργήσει, εξ’ 
αιτίας της αποκλειστικότητας που διαθέτει το αεροδρόμιο των Τιράνων (ΤΙΑ) για 20 έτη (2005-2025). 
 

1.5 Τομέας Τροφίμων και Γεωργίας 

 
Εθνικό Ταμείο Εγγυήσεων για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη 
Σε ειδική εκδήλωση, παρουσιάστηκε, στις 25.5.2015, το νέο Εθνικό Ταμείο Εγγυήσεων Γεωργίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης, το οποίο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (EBRD). Το Εθνικό Ταμείο Εγγυήσεων είναι ένα νέο εργαλείο χρηματοδότησης των αγροτών, μέσω 
του καταμερισμού των κινδύνων, μεταξύ της κυβέρνησης και των τραπεζών. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός 
Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AZHBR), θα λειτουργεί ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στους αγρότες και τις 
τράπεζες, εξασφαλίζοντας καλύτερους όρους δανειοδότησης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Α/Υπουργός Οικονομικής 
Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, κ. A. Ahmetaj κάλεσε τις τράπεζες να αυξήσουν το 
δανεισμό τους προς τους γεωργούς, για την υποστήριξη αναπτυξιακών έργων στον τομέα της γεωργίας. 
 
Συμφωνία συνεργασίας με το γερμανικό Γραφείο Γεωργίας 
Ο Α/Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων, κ. Edmond Panariti και o Επικεφαλής 
του ομοσπονδιακού Γραφείου Γεωργίας και Τροφίμων της Γερμανίας, κ. Hans Kristofeiden υπέγραψαν, στις 
04.05.2015, συμφωνία συνεργασίας για την παροχή τεχνικής βοήθειας, για την υιοθέτηση των προτύπων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στα αλβανικά αγροτικά προϊόντα και την αύξηση των εξαγωγών. Ο κ. Panariti επισήμανε 
την ανάγκη για τεχνική υποστήριξη, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων. 
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Βιολογική γεωργία 
Σύμφωνα με στοιχεία του Α/Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων, οι 
πιστοποιημένες εκτάσεις βιολογικής γεωργίας ανέρχονται σε 274.413 εκτάρια, τα οποία αντιστοιχούν σε 137 
φορείς. 
 

1.6 Τουριστικός τομέας  

 

Κατάταξη Αλβανίας στην 106η θέση ως προς την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού 
Σύμφωνα με την έκθεση του World Economic Forum “Travel and Tourism Competitiveness Report 2015”, η 
Αλβανία κατατάσσεται 106η ανάμεσα σε 141 χώρες ως προς την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού της τομέα. 
Η χώρα απέσπασε βαθμολογία 3,2, με άριστα το 7. Αρνητικά επέδρασαν η έλλειψη υποδομών 
αερομεταφοράς, αλλά και λιμανιών και δρόμων, η μη προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς και η κακή 
χρήση των φυσικών πόρων. Η Αλβανία κατατάσσεται τελευταία ανάμεσα στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων 
και της Ευρώπης. Πιο αναλυτικά στην ιστοσελίδα http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-
competitiveness-report-2015/economies/#economy=ALB. Η Ελλάδα κατατάσσεται 31η, με βαθμολογία 4,4. 
 
Διοργάνωση επίσκεψης δημοσιογράφων από τον Α/Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού 
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Αλβανίας διοργάνωσε στις αρχές Μαΐου ένα ταξίδι εξοικείωσης με την 
χώρα για 15 δημοσιογράφους από διάφορες χώρες του κόσμου. Κατά τη διάρκεια των 6 ημερών, οι 
δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με 
έμφαση τις περιοχές που προστατεύονται από την UNESCO, όπως το Μπεράτι, το Αργυρόκαστρο και το 
Βουθρωτό. Οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν, ακόμη, την αλβανική ριβιέρα και παρακολούθησαν το φολκλορικό 
φεστιβάλ στο Αργυρόκαστρο, όπου συνάντησαν τον Α/Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, 
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Στις 18 - 22 Μαΐου τ.έ., ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού διοργάνωσε και 
άλλο ταξίδι, αυτή τη φορά για δημοσιογράφους από τα Βαλκάνια. Ο νέος τρόπος προώθησης του αλβανικού 
τουρισμού φαίνεται ότι αποδίδει, καθώς, τον τελευταίο καιρό, έχουν αυξηθεί τα σχετικά δημοσιεύματα στον 
διεθνή Τύπο. 
 
Δημοσίευμα του Lonely Planet για την αλβανική ριβιέρα 
Εκτενές δημοσίευμα για τις παραλίες της αλβανικής ριβιέρας παρουσιάζει το Lonely Planet. Παρόλο που 
αναγνωρίζει την μεγάλη καταστροφή που έχουν υποστεί από το υπέρμετρο χτίσιμο, τονίζει ότι υπάρχουν 
ακόμη ειδυλλιακά μέρη που αξίζει κάποιος να επισκεφτεί. Περισσότερα στην ιστοσελίδα 
http://www.lonelyplanet.com/albania/travel-tips-and-articles/the-best-beaches-of-the-albanian-riviera. 
 
«Άνοιγμα» του νησιού Sazan για τους τουρίστες 
Φέτος, ο Α/Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού προγραμματίζει να μετατρέψει σε τουριστικό αξιοθέατο το νησί 
Sazan, το οποίο αποτελεί πρώην στρατιωτική βάση. Το νησί βρίσκεται μόλις 30 λεπτά από το λιμάνι της 
Αυλώνας και δεν είναι επισκέψιμο για τους τουρίστες από το 1944. Το νησί έκτασης 2 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων έχει περίπου 3.600 οπλοπολυβολία και στοές για την αντιμετώπιση πυρηνικής επίθεσης. Το μισό 
της ακτογραμμής είναι προσβάσιμο μόνο μέσω θαλάσσης, αλλά το νησί θεωρείται ιδανικό για όσους θέλουν 
αγνές παραλίες και αρέσκονται σε δραστηριότητες, όπως η παρατήρηση πουλιών, καθώς εδώ ενδημούν 
σπάνια πουλιά και ερπετά. 
 
ΛΗΞΗ 12.06.2015 - Διαγωνισμός για τουριστική μαρίνα στο λιμάνι του Shengjin 
Το Α/Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών εκκίνησε τις διαδικασίες για την παραχώρηση / σύμπραξη 
ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την κατασκευή, εκμετάλλευση και εν τέλει μεταβίβαση της τουριστικής 
μαρίνας στο λιμάνι του Shengjin. Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι εξ ολοκλήρου ιδιωτική και η διάρκεια 
της σύμβασης θα είναι 35ετής. Η μαρίνα θα έχει συνολική έκταση 31.578 m2 με το χερσαίο τμήμα της να 
καταλαμβάνει 12.381 m2. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η προσκόμιση 
εγγυητικής επιστολής, ίσης με το 2% της αξίας του έργου. Οι προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά στην 
ιστοσελίδα του Οργανισμού Δημοσίων Προμηθειών https://www.app.gov.al/ep/default.aspx. Η προθεσμία 
υποβολής των προσφορών είναι η 12η Ιουνίου τ.έ. και ώρα 15.00. 

http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/economies/%23economy=ALB
http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/economies/%23economy=ALB
http://www.lonelyplanet.com/albania/travel-tips-and-articles/the-best-beaches-of-the-albanian-riviera
https://www.app.gov.al/ep/default.aspx
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Πρόταση για μείωση του ΦΠΑ στον τουρισμό 
Σε ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Οικονομίας, ο Α/Υπουργός Οικονομικής 
Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, κ. A. Ahmetaj δήλωσε την πρόθεσή του να ζητήσει 
τη μείωση του ΦΠΑ στην τουριστική βιομηχανία, από 20% σε 10%, προκειμένου να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητά της στην περιοχή. Η εν λόγω πρόταση δεν χαίρει της συναίνεσης της αντιπολίτευσης, ενώ 
θα πρέπει, ακόμη, να εγκριθεί και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 
 

Μη υποχρέωση έκδοσης visa για τους πολίτες της Σαουδικής Αραβίας κατά την τουριστική περίοδο 
Από 25 Μαΐου τ.έ. έως και 30 Σεπτεμβρίου τ.έ., οι πολίτες της Σαουδικής Αραβίας δεν υποχρεούνται να 
εκδίδουν visa εισόδου προκειμένου επισκεφτούν την Αλβανία. 
 

 

1.7 Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

 

Τεχνολογία 4G από 1η Σεπτεμβρίου 2015 
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Αλβανικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (AKEP), κ. Pirro Xhixho, οι 
εταιρείες τηλεπικοινωνιών θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες 4G στους πελάτες τους από 1η Σεπτεμβρίου 
τ.έ. Επίσης, από 1η Ιουλίου τ.έ., δεν θα υπάρχει διάκριση στις χρεώσεις εντός και εκτός δικτύου στις 
τηλεπικοινωνίες. 
 
Διεύρυνση τομέα ταχυδρομείων, 2014 
Σύμφωνα με την Αλβανική Αρχή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (AKEP), η αλβανική αγορά των 
ταχυδρομείων, κατά το 2014, διευρύνθηκε κατά 7% σε σχέση με το 2013. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα 
ανήλθαν σε 2.986.218.654 Λεκ (περίπου 21,3 εκατ. €). Τα Αλβανικά Ταχυδρομεία λαμβάνουν το μεγαλύτερο 
μερίδιο της αγοράς με 68%, ακολουθούμενα από την DHL Global με 13%, την TNT Express Albania με 6%, την 
New Courier με 5% και την United Transport με 3%. Ο συνολικός αριθμός των ταχυδρομείων σε όλη την χώρα 
ανέρχονται σε 553. 
 
Συνεργασία αλβανικών και ελληνικών ταχυδρομείων 
Ο Πρόεδρος των Αλβανικών Ταχυδρομείων, κ. M. Lazimi συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή των Ελληνικών 
Ταχυδρομείων, κ. Κ. Μελαχροινό, με σκοπό την εμβάθυνση των σχέσεων και την προώθηση της συνεργασίας 
σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, στον τομέα των ταχυδρομικών, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και 
του φιλοτελισμού. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας, που θα 
οριστικοποιηθεί σύντομα και το οποίο θα περιέχει βασικά σημεία της συνεργασίας για την προώθηση των 
υπηρεσιών που έχουν αντίκτυπο στους αλβανούς πολίτες που ζουν στην Αλβανία, αλλά και στην Ελλάδα. Τα 
Ελληνικά Ταχυδρομεία προσφέρθηκαν, ακόμη, να βοηθήσουν και να στηρίξουν την Ταχυδρομική Υπηρεσία 
της Αλβανίας στην οργάνωση της Balkanfila 2016, η οποία πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στα Βαλκάνια 
και για πρώτη φορά θα διοργανωθεί στην Αλβανία. Επίσης, ο κ. Lazimi έλαβε διαβεβαίωση για την ελληνική 
συνδρομή στην κατάρτιση του προσωπικού και την ανταλλαγή εμπειριών σε διάφορες υπηρεσίες, όπως 
ταχυδρομικές, χρηματοοικονομικές, τραπεζικές αλλά και του ηλεκτρονικού εμπορίου. 
 

Υπηρεσίες μεταφοράς χρήματος στα αλβανικά ταχυδρομεία 
Τα Αλβανικά Ταχυδρομεία υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας με την εταιρεία Ak-Invest για την χρήση της 
υπηρεσίας της MoneyGram για την μεταφορά χρημάτων. Η υπηρεσία της MoneyGram είναι πλέον διαθέσιμη 
σε 80 υποκαταστήματα των Αλβανικών ταχυδρομείων σε όλη την χώρα, ακόμη και σε αγροτικές περιοχές. 
Εκτός αυτών, η υπηρεσία παρέχεται σε περισσότερα από 400 σημεία στην Αλβανία. 
 

1.8 Τομέας Υγείας και Περιβάλλοντος 
 

Νέα φάρμακα στον κατάλογο που καλύπτονται από το κράτος 
Με την υπ’ αριθμ. 367/6.5.2015 απόφαση του Α/ΠΘ, 29 νέα φάρμακα συγκαταλέγονται πλέον στον κατάλογο 
των φαρμάκων των οποίων η δαπάνη καλύπτεται, μερικώς ή ολικώς, από το κράτος και συγκεκριμένα από το 
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Ταμείο Υποχρεωτικής Ασφάλισης Υγείας. Στα φάρμακα για το πεπτικό έλκος θα καλύπτεται το 70%, στα 
αντιδιαβητικά το 50-80%, στα φάρμακα για την καρδιά το 50-80% και στα αντιβιοτικά και τις χημειοθεραπείες 
το 50%.  
 
Υγεία Τιράνων: 65% επιτυχία στην εξωσωματική γονιμοποίηση 
Σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του ομίλου ΥΓΕΙΑ, το νοσοκομείο Υγεία Τιράνων σημειώνει 65% επιτυχία στην 
εξωσωματική γονιμοποίηση, το υψηλότερο ποσοστό στα Βαλκάνια. Η μονάδα ξεκίνησε τη λειτουργία της το 
2012 και σήμερα καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης. 
 
Απονομή του μεταλλίου στην Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO κα Μαριάννα Βαρδινογιάννη 
Ο Πρόεδρος της Αλβανικής Δημοκρατίας, κ. B. Nishani απένειμε στην Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της 
UNESCO, κα Μαριάννα Βαρδινογιάννη, το Μετάλλιο «Μητέρα Τερέζα», για την συνεισφορά της στη θεραπεία 
των παιδιών που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά από την Αλβανία. Στο 
πλαίσιο της επίσκεψης, η κα Βαρδινογιάννη συναντήθηκε με τον Α/Υπουργό Υγείας, κ. I. Beqja, ο οποίος την 
ενημέρωσε για την κατάσταση του τομέα υγείας στην χώρα. Η κα Βαρδινογιάννη διαβεβαίωσε ότι ο Σύλλογος 
«ΕΛΠΙΔΑ» θα συνεχίσει να παράσχει βοήθεια στα άρρωστα παιδιά από την Αλβανία, ενώ μέσω του 
προγράμματος των αδελφοποιήσεων θα βοηθήσει στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε Αλβανούς γιατρούς. 
 
Υψηλή θνησιμότητα στα παιδιά κάτω των 5 ετών 
Σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης «Save the Children», η Αλβανία κατατάσσεται 82η ως προς την καλή 
διαβίωση των μητέρων. Στην Αλβανία, καταγράφονται 14,9 θάνατοι παιδιών κάτω των 5 ετών ανά 1.000 
γεννήσεις. Στα Βαλκάνια, ακολουθεί η Ρουμανία και η Βουλγαρία με αντίστοιχα υψηλά ποσοστά. Κατά την 
εγκυμοσύνη, η επικινδυνότητα για τις μητέρες ανέρχεται σε 1 θάνατο ανά 2.800 εγκυμοσύνες. Ο μέσος όρος 
ετών εκπαίδευσης για τα παιδιά είναι τα 10,8 έτη, κατατάσσοντας την Αλβανία στην 119η θέση ανάμεσα σε 
178 χώρες. 
 

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

 
Βελτίωση επιχειρηματικού κλίματος 2015 σύμφωνα με τον Γερμανικό Σύνδεσμο Βιομηχανίας και 
Εμπορίου (DIHA) 
Σύμφωνα με έρευνα του Γερμανικού Συνδέσμου Βιομηχανίας και Εμπορίου (DIHA), ανάμεσα στα μέλη του, το 
επιχειρηματικό κλίμα στην Αλβανία έχει βελτιωθεί, συγκρίνοντας με το 2013 και το 2014. 19% των 
ερωτηθέντων κρίνουν το οικονομικό κλίμα βελτιωμένο, 34% το θεωρούν ευχάριστο και το 47% το θεωρεί 
αρνητικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της DIHA, βελτίωση παρατηρήθηκε σε όλους τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την επιλογή επενδυτικού προορισμού. Σε γενικές γραμμές, οι επιχειρήσεις περιμένουν περαιτέρω 
βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος. 
 
17.377 νέες επιχειρήσεις ιδρύθηκαν το 2014 
Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της INSTAT “Η Αλβανία σε αριθμούς”, το 2014, οι ενεργές επιχειρήσεις σε 
εθνικό επίπεδο ανέρχονταν σε 112.537, σε αντιδιαστολή με τις 103.083 του 2010. Η συντριπτική πλειοψηφία 
αυτών, ήτοι το 34,4% αφορά σε εμπορικές εταιρείες, ενώ μόνο 2,2% αφορά τον κατασκευαστικό τομέα. Το 
4,7% είναι ξένες επιχειρήσεις. Οι νέες επιχειρήσεις, το 2014, ανήλθαν σε 17.377, με τα Τίρανα να κατέχουν το 
υψηλότερο μερίδιο (44%) και η περιοχή Kukes το χαμηλότερο. Γυναίκες διαχειριστές διαθέτει το 28,4% των 
εταιρειών, ενώ το 2009 το ποσοστό αυτό ανερχόταν σε 26,4%. Αύξηση σημείωσαν και οι ξένες (ή μικτές) 
επιχειρήσεις, με τον αριθμό τους να ανέρχεται σε 5.245, σε αντιδιαστολή με τις 3.141 εγγεγραμμένες το 2010. 
 
Αύξηση των ελληνικών επιχειρήσεων στην Αλβανία 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Εγγραφής επιχειρήσεων (QKR), από το 2013 μέχρι 
σήμερα στην Αλβανία, έχουν συσταθεί 197 νέες επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων, εκ των οποίων οι 114 
αμιγώς ελληνικές. Συγκεκριμένα, παρατηρείται μια αυξητική τάση, καθώς, το 2013 οι νέες ελληνικών 
συμφερόντων επιχειρήσεις (αμιγώς ελληνικές ή μικτές) ήταν 69, το 2014 ήταν 88 και το πρώτο τετράμηνο του 
2015 εγγράφηκαν αντίστοιχα 39 επιχειρήσεις. Οι εταιρείες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων εμπορίου 
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(τρόφιμα, ενδύματα, δομικά υλικά, οπτικά κλπ.) και υπηρεσιών (μεταφορές, συμβουλευτικές, νομικές, 
μάρκετινγκ, εκπαίδευσης, επικοινωνίας, εστίασης, ιατρικές υπηρεσίες κλπ.). Σύμφωνα με τα πρόσφατα 
στατιστικά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας INSTAT, τo 2014, ο συνολικός αριθμός των ενεργών 
επιχειρήσεων ξένων συμφερόντων ήταν 5.245, εκ των οποίων 2.267 (43%) ιταλικές, 640 ελληνικές (12%), 
τουρκικές 415 (8%), 253 από το Κόσσοβο (5%) και 1.670 (32%) από άλλες χώρες. 
 
Τουρκική παρουσία στον Α/τομέα εκπαίδευσης 
Στην Αλβανία, λειτουργούν τα κάτωθι τουρκικά κολέγια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Κολέγιο Turgut Ozal 
Τιράνων (245 σπουδαστές για το σχολικό έτος 2015-2016), Κολέγιο Turgut Ozal Δυρραχίου (206), Κολέγιο 
Hasan Riza Pasha στη Σκόδρα (154), Κολέγιο θηλέων Mehmet Akif στα Τίρανα (148) και Κολέγιο αρρένων 
Mehmet Akif στα Τίρανα (136). Οι σπουδαστές ανέρχονται συνολικά σε 889. Στην Αλβανία λειτουργεί επίσης 
το τουρκικό πανεπιστήμιο «Epoka» και παράρτημα του Ιδρύματος Τουρκικού Πολιτισμού, «Junus Emre». 
Παράλληλα, λειτουργεί και πρόγραμμα Τουρκικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο των Τιράνων.  
 
 

2. Αλβανική οικονομία 
 
Δημόσια Οικονομικά, Απρίλιος 2015 
Σύμφωνα με δελτίο του Ινστιτούτου Δημόσιας Πολιτικής και Καλής Διακυβέρνησης της Αλβανίας (IPPM) που 
στηρίζεται σε στοιχεία του Α/Υπουργείου Οικονομικών, τα δημόσια έσοδα κατά τον Απρίλιο 2015 ανήλθαν σε 
34,18 δισ. Λεκ (περίπου 244 εκ. €), σημειώνοντας αύξηση 5,05% σε σχέση με τον Απρίλιο 2014, η οποία 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τη φορολογία και ιδιαίτερα από τους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης. Οι δαπάνες ανήλθαν σε 32,87 δισ. Λεκ (περίπου 235 εκ. €), καταγράφοντας μείωση 11,38% σε 
σχέση με τον Απρίλιο 2014. Τέλος, οι δημόσιες επενδύσεις ανήλθαν σε 4,72 δισ. Λεκ (περίπου 34 εκ. €), ήτοι 
14,94% υψηλότερες από τον προηγούμενο χρόνο και με αυξημένη χρήση εγχώριων κεφαλαίων της τάξης του 
36,35%. Συγκεντρωτικά για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2015, τα έσοδα (5,37 δισ. Λεκ) εμφανίζονται 
αυξημένα κατά 4,62% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, οι δαπάνες (123,99 δισ. Λεκ) αυξημένες 
κατά 1,2% και οι δημόσιες επενδύσεις αυξημένες κατά 18,21%. 
 
Έγκριση εκταμίευσης 36 εκατ. € από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ολοκλήρωσε, στις 14 Μαΐου τ.έ., την 4η 
αξιολόγηση της Συμφωνίας Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού (Extended Fund Facility – EFF) για την 
Αλβανία. Η ολοκλήρωση της αναθεώρησης επιτρέπει την άμεση εκταμίευση ποσού ύψους περίπου € 35,9 
εκατ. (ή SDR 28,88 εκατ.), φέρνοντας τις συνολικές εκταμιεύσεις του ΔΝΤ για την Αλβανία στο ποσό των € 
153,1 εκατ. (ή SDR 123,1 εκατ.), μέχρι σήμερα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Γραφείου 
ΟΕΥ Τιράνων http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=44339. 
 
1,2 δισ. $ ΗΠΑ από την Παγκόσμια Τράπεζα για την περίοδο 2015 - 2019 
Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εκτελεστικών Διευθυντών της Παγκόσμιας Τράπεζας ενέκρινε, στη τελευταία 
συνεδρίασή του την 21.05.2015, το Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης (Country Partnership Framework - CPF) με την 
Αλβανία, για την επόμενη πενταετία. Με βάση την ανωτέρω απόφαση, προτείνεται ένα πρόγραμμα 
δανειοδότησης, ύψους 1,2 δισ. $ ΗΠΑ για την προαναφερόμενη περίοδο, το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη 
της Αλβανίας για την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και για την ευρωπαϊκή της 
ολοκλήρωση. Περισσότερες πληροφορίες για τους τομείς χρηματοδότησης είναι διαθέσιμες στο σχετικό 
έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ που βρίσκεται ανηρτημένο στην ιστοσελίδα:  
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=44350. 
 
Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της Αλβανίας ανήλθε σε 6,56 δισ. € 
Σύμφωνα  με την INSTAT, στο τέλος του 2014, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της Αλβανίας ανήλθε σε 6,6 δισ. 
€. Το μεγαλύτερο μέρος του το κατέχει η γενική κυβέρνηση και ακολουθεί ο τραπεζικός τομέας. Περίπου το 80% 
αποτελεί μακροπρόθεσμο χρέος. Τα αποθεματικά στοιχεία ενεργητικού ανέρχονταν σε 2,2 δισ. €, ικανά να 
καλύψουν μία περίοδο 5 μηνών εισαγωγών υπηρεσιών και εμπορευμάτων. 
 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=44339
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=44350
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Τα έσοδα του κράτους συνεχίζουν να βρίσκονται εκτός στόχου  
Ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στα Τίρανα, κ. Jens Reinke δήλωσε την απογοήτευσή του 
για την πορεία των εσόδων. Επισήμανε ότι ήταν αναμενόμενο τα έσοδα να κινηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα 
από τις προβλέψεις, λόγω της μείωσης της τιμής του πετρελαίου, που επηρεάζει τόσο τον ΦΠΑ, όσο και τον 
ειδικό φόρο κατανάλωσης και της μείωσης των εισαγωγών τσιγάρων. Πρόσθεσε, ακόμη, ότι επέδρασε και ο 
χαμηλός πληθωρισμός, αλλά τόνισε ότι η μείωση είναι μεγαλύτερη από την επίδραση αυτών των παραγόντων. 
Συναφώς δήλωσε ότι θα πρέπει να επανεξετασθούν οι φοροαπαλλαγές που έχουν δοθεί σε διάφορους τομείς 
της οικονομίας. Προς το παρόν, σημείωσε, δεν φαίνεται να υπάρχει θέμα με το δημόσιο έλλειμμα, καθώς οι 
δαπάνες είναι χαμηλότερες από τις προβλέψεις. 
 
Έκθεση Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για τις οικονομίες της ΝΑ Ευρώπης 
Σύμφωνα με την έκθεση της EBRD, οι οικονομίες των χωρών της ΝΑ Ευρώπης βελτιώνονται, με τον ρυθμό 
ανάπτυξης για το 2015 να εκτιμάται στο 2,3% το 2015 και 2,8% το 2016. Όσον αφορά στην Αλβανία, η έκθεση 
αναφέρει τα οφέλη σε μακροοικονομικό επίπεδο από τη συμβολή του ΔΝΤ. Επισημαίνει, όμως τα προβλήματα 
εξ’ αιτίας των πλημμύρων στις αρχές του έτους, το υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και 
δευτερογενείς επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,5% για το 2015 
και 3% για το 2016. 
 
Σταθερό το βασικό επιτόκιο στο 2% 
Το Εποπτικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Αλβανίας, στη συνεδρίασή του στις 6.5.2015, ενέκρινε την 
Τριμηνιαία Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής (α΄ τρίμηνο 2015) και αποφάσισε τη διατήρηση του βασικού 
επιτοκίου στο ιστορικά χαμηλό του 2%. Σύμφωνα με το Συμβούλιο, το τρέχον επίπεδο νομισματικής τόνωσης 
κρίνεται επαρκές για την επίτευξη, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, του στόχου του 3% πληθωρισμού. Σημειώνεται 
ότι ο πληθωρισμός το α΄ τρίμηνο 2015, ανήλθε στο 1,9%, ελαφρά αυξημένος συγκριτικά με τα προηγούμενα 
τρίμηνα. Περισσότερα για το περιεχόμενο της έκθεσης και τη νομισματική πολιτική της Αλβανίας στο σχετικό 
έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων που βρίσκεται ανηρτημένο στην διαδικτυακή πύλη AGORA: 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=44324.  
 
Εξωτερικό εμπόριο, Απρίλιος 2015  
Σύμφωνα με την INSTAT, τον Απρίλιο 2015, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 20 δισ. Λεκ (142 εκ. €), καταγράφοντας 
μείωση 10%, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2014 και μείωση 7,8%, σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2015. Η 
μεγαλύτερη ετήσια αύξηση καταγράφηκε στις ομάδες «Μηχανήματα, Εξοπλισμός και Ανταλλακτικά» (1,6%), 
«Τρόφιμα, ποτά και καπνός» (1%) και «Χημικά και Πλαστικά προϊόντα» (0,1%). Την μεγαλύτερη ετήσια μείωση 
κατέγραψαν οι ομάδες «Ορυκτά, καύσιμα και ηλεκτρισμός» (-8,5%) και «Κλωστοϋφαντουργικά και 
Υποδήματα» (-3,8%). Η αξία των εισαγωγών, τον Απρίλιο 2015, ήταν 43 δισ. Λεκ (307 εκ. €), σημειώνοντας 
μείωση 2%, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2014 και 2,2% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Η μεγαλύτερη 
ετήσια αύξηση καταγράφηκε στις ομάδες «Μηχανήματα, Εξοπλισμός και Ανταλλακτικά» (1,9%), 
«Κλωστοϋφαντουργικά και Υποδήματα» (1,1%) και «Τρόφιμα, ποτά και καπνός» (0,5%). Την μεγαλύτερη 
ετήσια μείωση κατέγραψαν οι ομάδες «Ορυκτά, καύσιμα και ηλεκτρισμός» (-4,4%) και «Δομικά Υλικά και 
Μέταλλα» (-1,3%). Το εμπορικό έλλειμμα για τον Απρίλιο 2015 ανήλθε σε 23 δισ. Λεκ (164 εκ. €), 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 6,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους 
και 3,3% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα τ.έ. Το εμπόριο με τις χώρες της ΕΕ καταλαμβάνει το 64,7% 
του εξωτερικού εμπορίου, με κύριους εμπορικούς εταίρους την Ιταλία (36%), την Ελλάδα (7,9%), την Τουρκία 
(6,6%) και την Κίνα (6,6%). Οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ σημείωσαν μείωση 25,3% σε σύγκριση με τον 
Απρίλιο 2014. 
 
Μέσος μισθός 2014 
Σύμφωνα με την INSTAT, κατά το 2014, ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός ανήλθε σε 45.539 Λεκ (περίπου 325 
€). Ο μισθός αυτός αφορά όλους τους τομείς και υπολογίζεται βάσει των επίσημων δηλώσεων των εταιρειών 
στη Γενική Δ/νση Φορολογίας. Οι άνδρες εμφανίζονται να λαμβάνουν 10% περισσότερη αμοιβή από τις 
γυναίκες. Ο μέσος μισθός κυμαίνεται ανάλογα τη νομική μορφή της εταιρείας και την ιδιοκτησία της. Στο 
δημόσιο, ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός ανέρχεται σε 54.981 Λεκ (περίπου 390 €). Σε τομείς, όπως 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ασφάλειες, ορυχεία, επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=44324
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δραστηριότητες, ο μέσος μισθός είναι ανώτερος του γενικού μέσου. Ενώ σε τομείς όπως, κατασκευές, χονδρικό 
εμπόριο και λιανικό εμπόριο, ο μέσος μισθός είναι κατώτερος του γενικού μέσου. Σημαντική διαφορά 
παρατηρείται και στον μέσο μικτό μηνιαίο μισθό στις ξένες εταιρείες, όπου αυτός ανέρχεται στα 75.692 Λεκ 
(περίπου 540 €).Τα 5 επαγγέλματα με τις υψηλότερες αποδοχές, κατά το 2014, ήταν: διοικητικοί και εμπορικοί 
διευθυντές, διευθυντές παραγωγής, επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, και γενικοί 
διευθυντές, ανώτεροι υπάλληλοι και νομικοί. 
 
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 2014  
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η INSTAT, το 2014, το 50,5% του πληθυσμού ηλικίας 15 - 64 ετών 
εργάζεται, το 11% είναι άνεργοι και 38,5% οικονομικά μη ενεργοί.  Τα ποσοστά αυτά στους άνδρες ανέρχονται 
σε 58%, 14,2% και 27,8% αντίστοιχα, ενώ στις γυναίκες, το ποσοστό των οικονομικά μη ενεργών είναι 
σημαντικά μεγαλύτερο (48,7%). Η ανεργία για την ηλικιακή ομάδα 15 - 64 ετών είναι 17,9%, με την ανεργία των 
αντρών να είναι κατά 4,2 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερη από των γυναικών. Σε σχέση με το 2013, η ανεργία 
αυξήθηκε κατά 1,5%. Οι απασχολούμενοι ανέρχονται σε 1,037 εκατ., ήτοι 1,3% περισσότεροι από το 2013. Το 
μεγαλύτερο μερίδιο στην απασχόληση κατέχει η γεωργία με 42,7% και οι υπηρεσίες με 39,4%. 
 
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Απρίλιος 2015 
Σύμφωνα με την INSTAT, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, τον Απρίλιο 2015, παρουσίασε ετήσια μεταβολή 2,3%, 
ενώ ένα έτος νωρίτερα ήταν 1,7%. Σε σχέση με τον Απρίλιο 2014, την μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν οι 
ομάδες «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» (10,1%), «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» (6,5%), «Τρόφιμα και μη 
αλκοολούχα ποτά» (5,2%) και «Επικοινωνίες» (2,3%). Μείωση κατέγραψαν οι ομάδες «Υγεία» (1,5%), 
«Μεταφορές» (1,5%) και «Ένδυση και Υπόδηση» (1,3%). Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή μειώθηκε κατά 0,5% 
σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, κυρίως λόγω της μείωσης στην ομάδα «Oικία, νερό, ηλεκτρικό» κατά 
1,5% και στην ομάδα «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» κατά 0,8%. Η τιμή του diesel αυξήθηκε κατά 1,9% 
και της βενζίνης κατά 2,6%. 
 

 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 

7η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Αλβανίας - ΕΕ 
Πραγματοποιήθηκε, στις Βρυξέλλες, στις 18 Μαΐου τ.έ., η 7η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και 
Σύνδεσης Αλβανίας - ΕΕ, με Πρόεδρο τον Υπουργό Εξωτερικών της Λετονίας, η οποία έχει την Προεδρία της 
ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκε από τον Επίτροπο για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις 
Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση, κ. Johannes Hahn. Η Α/αντιπροσωπεία αποτελείτο από την Υπουργό 
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, κα Κ. Gjosha και την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την 
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ολοκλήρωσης, κα M. Bregu, με επικεφαλής 
τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. D. Bushati. Το Συμβούλιο ανεγνώρισε την πρόοδο της Αλβανίας στον αγώνα κατά 
της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και στη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος. 
Επισήμανε, όμως, την ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών για μεταρρυθμίσεις που αφορούν στο κράτος 
δικαίου και για αύξηση του πολιτικού διαλόγου ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ως προς τα οικονομικά 
κριτήρια, το Συμβούλιο σημείωσε την δέσμευση των α/αρχών στην προετοιμασία του IPA II. 
 
Εθνικό Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 
Το Εθνικό Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, με Επικεφαλής την βουλευτή του Δημοκρατικού κόμματος, 
κα Majlinda Bregu, ξεκίνησε τις εργασίες του. Σκοπός του είναι η παρακολούθηση του έργου της κυβέρνησης 
βήμα προς βήμα, στο πλαίσιο των πέντε προτεραιοτήτων που έχουν αναγνωρισθεί από την έκθεση της 
Ευρωπαϊκής επιτροπής. Στο Συμβούλιο απασχολούνται εμπειρογνώμονες, τόσο από το εξωτερικό, όσο και 
από το εσωτερικό. Ο Α/ΠΘ, κ. E. Rama δήλωσε την υποστήριξή του προς αυτό τον θεσμό, ενώ ο Πρόεδρος της 
Βουλής, κ. I. Meta τόνισε ότι η λειτουργία του θεσμού είναι ένα απαραίτητο στοιχείο προκειμένου να επιτευχθεί 
η έναρξη των διαπραγματεύσεων. 
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4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 
4η Μικτή Διυπουργική Επιτροπή Αλβανίας - Κροατίας (4 - 5.05.2015) 
Στις 4 - 5 Μαΐου 2015, έλαβε χώρα, στα Τίρανα, η 4η Συνεδρίαση της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής 
Αλβανίας - Κροατίας, της οποίας προήδευσαν, από αλβανικής πλευράς, η Υφυπουργός Οικονομικής 
Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, κα Brunilda Paskali και από κροατικής πλευράς, η 
Διευθύντρια του Υπουργείου Εξωτερικών και Εμπορίου, κα Darija Sinjeri. Της παρουσίασης της οικονομικής 
κατάστασης των δύο χωρών ακολούθησε η συζήτηση για την ενδυνάμωση των διμερών οικονομικών σχέσεων. 
Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν για ενίσχυση της συμμετοχής σε περιφερειακά έργα και πρωτοβουλίες, 
προώθηση των άμεσων επενδύσεων και συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, μεταφορών, γεωργίας, 
τουρισμού, καθώς και έργων στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βερολίνου και της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και 
Ιονίου. Οι συνομιλητές επαίνεσαν τον ρόλο των εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων και τη 
διοργάνωση του Αλβανο-Κροατικού Επιχειρηματικού Φόρουμ. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε και το ενδιαφέρον 
που υπάρχει για απευθείας αεροπορική σύνδεση μεταξύ Τιράνων και Ζάγκρεμπ. 
 
Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Τουρκίας στην Αλβανία (13.05.2015) 
Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, κ. Tayyip Erdogan πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Αλβανία, κατά την 
οποία συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Αλβανίας, κ. B. Nishani, τον Α/ΠΘ, κ. E. Rama, τον Πρόεδρο της 
αλβανικής Βουλής, κ. I. Meta και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κ. L. Basha. Ο Τούρκος 
Πρόεδρος συνοδευόταν από επιχειρηματική αποστολή 120 εταιρειών. Στον εμπορικό τομέα, σκοπός των δύο 
χωρών, όπως δήλωσαν οι συνομιλητές, είναι οι εμπορικές συναλλαγές να φθάσουν το 1 δισ. $, από τα 430 
εκατ. $ που είναι σήμερα.  Ο Α/ΠΘ δήλωσε ότι, μετά τις τοπικές εκλογές, θα δρομολογηθεί η διοργάνωση 
Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής, κατά την οποία θα υπογραφεί Κείμενο Στρατηγικής Συνεργασίας. Τους 
επιχειρηματίες συνάντησε ο Α/Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας, ο οποίος τους κάλεσε να επενδύσουν 
στον τομέα της ενέργειας, ιδιαίτερα εν όψει της αεριοποίησης της χώρας μέσω του TAP. Παράλληλα, 
πραγματοποιήθηκε Αλβανο-Τουρκικό Επιχειρηματικό Φόρουμ. 
 
2η Μικτή Διυπουργική Επιτροπή Αλβανίας - Ουγγαρίας επί θεμάτων οικονομικής συνεργασίας (Τίρανα, 
20-21 Μαΐου 2015) 
Πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα, η 2η Μικτή Διυπουργική Επιτροπή Αλβανίας - Ουγγαρίας επί θεμάτων 
οικονομικής συνεργασίας. Της Αλβανικής αντιπροσωπείας ηγείτο η Υφυπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, 
Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, κα Brunilda Paskali και της Ουγγρικής, ο Υφυπουργός 
Εξωτερικών και Εμπορίου, κ. László Szabó. Κατά τη συνεδρίαση, παρουσιάστηκαν οι οικονομικές και 
εμπορικές εξελίξεις στις δύο χώρες και συζητήθηκαν οι προοπτικές για ενίσχυση των εμπορικών ανταλλαγών 
και των επενδύσεων. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για εντατικοποίηση της συνεργασίας σε 
όλους τους τομείς της οικονομίας, ιδιαιτέρως στην προώθηση κοινών επενδύσεων και έργων στους τομείς της 
ενέργειας, των σιδηροδρομικών υποδομών, της διαχείρισης υδάτων, της γεωργίας και της βιομηχανίας 
τροφίμων. Στο τέλος της συνεδρίασης, υπεγράφη σχετικό Πρωτόκολλο. Παράλληλα, έλαβε χώρα Αλβανο-
Ουγγρικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, σε συνεργασία με τα εμπορικά επιμελητήρια Τιράνων και Ουγγαρίας. 
 
Ετήσια συνάντηση του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC) στα Τίρανα 
Πραγματοποιήθηκε, στις 22 Μαΐου τ.έ., η ετήσια συνάντηση του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας 
(RCC) στα Τίρανα, κατά την οποία τονίσθηκε η ανάγκη για ενθάρρυνση της οικονομικής ανάκαμψης των 
χωρών της περιοχής και η επιτάχυνση των διαδικασιών ευρωπαϊκής τους ολοκλήρωσης. Ο Γενικός 
Γραμματέας του RCC, κ. G. Svilanovic, επισήμανε την έμφαση που πρέπει να δοθεί στο πνεύμα συνεργασίας, 
προκειμένου, τόσο να συνδεθούν οι χώρες με την ΕΕ, όσο και να αναλάβουν δράσεις που θα βοηθήσουν την 
ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
 
Επίσημη επίσκεψη Σέρβου ΠΘ στα Τίρανα (27-28.05.2015) 
Διήμερη επίσκεψη πραγματοποίησε για 1η φορά μετά από 60 χρόνια, στα Τίρανα, ο Σέρβος Πρωθυπουργός, 
κ. Aleksandar Vucic, ο οποίος συνάντησε τον Α/ΠΘ, κ. E. Rama, τον Πρόεδρο της Αλβανικής Δημοκρατίας, κ.B. 
Nishani, τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. I. Meta και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κ. L. Basha. Οι 
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συνομιλητές επιβεβαίωσαν τις διαφορετικές απόψεις ως προς το Κόσσοβο, αλλά ανεγνώρισαν την ανάγκη 
συνεργασίας για την υλοποίηση έργων υποδομών. 
 
 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 
Διαδικτυακή πύλη με τα δεδομένα της Απογραφής 2011 
Από 21.05.2015, η INSTAT, με την υποστήριξη της Ελβετίας, εγκαινίασε τη νέα διαδικτυακή πύλη 
www.instatgis.gov.al, στην οποία βρίσκονται όλα τα στοιχεία της απογραφής του 2011, ομαδοποιημένα με 
βάση τη νέα εδαφική διαίρεση των 61 δήμων. Οι πληροφορίες παρέχονται με την μορφή χάρτη (WEB GIS). 
 
 

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις στην Αλβανία   

Απολογισμός 6ου INFOCOM ALBANIA - TELECOM FORUM (Τίρανα, 12.05.2015) 
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 6ο InfoCom Albania -Telecom Forum, “Time for Business”, που 
πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα, 12 Μαΐου 2015, υπό την αιγίδα του Α/Υπουργείου Καινοτομίας & Δημόσιας 
Διοίκησης, της αλβανικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (AKEP), του Αλβανικού Ιδρύματος 
Καινοτομίας (AIF) και της Πρεσβείας της Ελλάδoς στα Τίρανα. Περισσότερες πληροφορίες για τους 
συμμετέχοντες και τις ομιλίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=44335 και στην ιστοσελίδα των 
διοργανωτών www.infocomalbania.com. 
 
Κατασκευαστική & Διακόσμηση (19-21 Ιουνίου τ.έ.) 
Διοργανώνεται στις 19 έως 21 Ιουνίου τ.έ., στο Tirana Expo Centre, έκθεση με θέμα τις Κατασκευές και τη 
Διακόσμηση.  Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρείας http://www.prespa-
invest.com/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Προϊσταμένη 
 
 
 
Παγώνα Λάρδα 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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